
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

چگونه ارز 4۲۰۰ تومانی موجب توزیع ۲۰ هزار میلیارد تومان رانت شد؟

مناقشه ارز دولتی
فرصت امروز: دولت دوازدهم در ابتدای س��ال 97 و با وقوع بحران ارزی، ارز 4200 تومانی به واردات کاالهای 
اساس��ی با هدف ثبات قیمت ها اختصاص داد، اما به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، این سیاس��ت دولت نتوانس��ت 
آنچنان  که باید و ش��اید موفق باش��د و جلوی موج گرانی و تورم افسارگس��یخته امس��ال را بگیرد، چنانچه مرکز 
پژوهش های مجلس در ابتدای بهمن ماه در گزارش��ی از تخصیص ارز 4200 تومانی انتقاد کرد و تالش دولت را 
در این زمینه ناموفق خواند. به اعتقاد بازوی پژوهش��ی مجلس، این تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمتی کاالهای 
اساس��ی منجر نش��د و البته دردی از تورم و گرانی نیز درمان نکرد. این گزارش مرکز پژوهش ها اما واکنش بانک 
مرکزی را به دنبال داش��ت و این بانک در پاسخ به گزارش بازوی پژوهشی مجلس از تخصیص ارز 4200 تومانی 

دفاع کرد و تقصیر را به گردن برخی مشکالت در تنظیم بازار کاالهای اساسی انداخت. از نظر بانک مرکزی...

دالیل کاهش 5۰ درصدی صادرات ایران در آذرماه
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چشم بانک ها به شعب همسایه

 حرکت چراغ خاموش بانک ها
برای دور زدن بخشنامه های بانک مرکزی

 چگونه یک طرح بازاریابی بنویسیم؟
درس هایی از تجربه های هنرمندان برای کارآفرینان پرشور

4 ترند برتر دنیای بازاریابی برای بازاریاب های مستقل
علم تبلیغات، علم موشک نیست!

لوگوی جدید زارا موجب گریه طراحان
KFC رایحه درمانی، بوی گوشت شمع

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مدیرعامل جدید اینتل
منصوب شد

۲
فرصت امروز: سرانجام پس از ماه ها انتظار، یازدهم بهمن ماه 

سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس از سازوکار ویژه 
مالی اتحادیه اروپا برای ایران تحت عنوان...

همه چیز درباره سازوکار ویژه مالی اروپا

 آیا اینستکس
برجام را نجات می دهد؟

یادداشت
 چگونه اینستکس را

به فرصت تبدیل کنیم؟

باالخره س��ه کش��ور اروپایی 
انگلی��س، آلم��ان و فرانس��ه و 
ن��ه اتحادی��ه اروپایی ب��ا تاخیر 
ناش��ی از اختالفات درونی و نیز 
فش��ارهای ترام��پ و ت��ا حدی 
راهبرد کسب امتیاز حداکثری از 
ایران، سازوکار ویژه خود را اعالم 
کردند. این امر قدم مثبت و روبه 
جلویی اس��ت و حداقل تا زمانی 
که ترام��پ در آمریکا در مصدر 
قدرت اس��ت می تواند اقتصاد ما 
را از خفگی ناشی از گاز گرفتگی 
نج��ات دهد! م��ا متاس��فانه دو 
اش��تباه بزرگ مرتکب ش��ده ایم 
ک��ه هم نبای��د انتظ��ار بیش از 
این داش��ته باش��یم و هم نباید 
فرصت ه��ا را تبدیل ب��ه تهدید 
کنیم، چراکه ما اقتصادی داریم 
که متاسفانه نه تنها تک محصولی 
شده بلکه عواید حاصل از فروش 
نفت با سفره مردم پیوند خورده 
اس��ت و همچنی��ن مجموع��ه 
اقدامات داخل��ی و خارجی یک 
دهه گذشته مان به گونه ای بوده 
که انتخاب ه��ای خود را محدود 
س��اخته ایم. لذا در این اوضاعی 
که با زیاده خواهی ترامپ مواجه 
شده ایم حاصل جمع برداری دو 
اقتصادی  آس��یب پذیری  مولفه 

و انتخاب ه��ای محدود 
3الزم است واقع بین...

یکشنبه
14 بهمن
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فرصت امروز: این روزها بازار خودروهای برقی و الکتریکی در دنیا حسابی داغ 
است و بسیاری از کشورها با هدف کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، 
ع��زم خود را برای تولید خودروهای تمام الکتریک��ی و برقی جزم کرده اند، اما 
روند تولید خودروهای برقی در ایران چگونه اس��ت و شرکت های خودروسازی 
ایرانی چه برنامه ای برای تولید خودروهای پاک دارند؟ این پرسش��ی است که 
نهاد پژوهش��ی مجلس در تازه ترین گزارش خود مطرح کرده و دورنمای تولید 

خودروهای برقی در ایران و جهان را بررسی کرده است.
طب��ق گزارش مرکز پژوهش ها، هم اکنون س��وخت هاي فس��یلي مهمترین 
منابع تأمین انرژي در دسترس هستند، اما به دلیل پایان پذیر بودن این منابع 
در س��ال هاي آینده و همچنین مسائل زیس��ت محیطي مانند انتشار گازهاي 
گلخانه اي به دلیل اس��تفاده از منابع فس��یلي، امروزه صنایع مختلف به دنبال 
جایگزی��ن کردن منابع و تکنولوژي هاي جدید تأمین انرژي هس��تند. صنعت 
حمل ونقل نیز یکي از مهمترین صنایع مصرف کننده س��وخت اس��ت که به 
دنب��ال جایگزین کردن خودروهاي احتراق داخلي با خودروهاي برقي اس��ت. 
خودروهاي برقي قابل شارژ به دلیل آلودگي پایین و بازدهي باال، یکي از بهترین 
کاندیداها براي جایگزیني خودروهاي مبتني بر سوخت هاي فسیلي پا به عرصه 
وجود گذاشته اند و پیشرفت های شگفت انگیز در صنعت باتری و تاسیسات شارژ 
این خودروها باعث شده که مشکل شارژ که بزرگترین مانع بر سر راه گسترش 
این خودروها اس��ت تا حدودي حل شود. از این  رو، کشورهاي جهان به سمت 
برقي شدن خودروها پیش مي روند و حتي در برخي از کشورهاي اروپایي زماني 
براي پایان بخشیدن به فروش خودروهاي بنزیني و دیزلي در نظر گرفته شده 

است.
براساس آخرین آمارها، میزان فروش خودروهاي برقي در سال هاي 2020 ، 
2025 و 2030 به ترتیب 8.2 و 20 درصد از بازار فروش خودرو پیش بیني شده 
اس��ت تا در نهایت در س��ال 2040، بین 35 تا 47درصد از فروش خودروهاي 
جدید به خودروهاي برقي تعلق گیرد. همچنین از لحاظ تعداد خودرو در بازه 
زماني بین سال هاي 2015 تا 2040 سهم خودروهاي برقي از 2 میلیون خودرو 
در س��ال 2016 به بیش از 40 میلیون خودرو از مجموع 190 میلیون فروش 
خودرو در س��ال 2040 خواهد رس��ید. در عین حال، برآوردها نشان می دهد 
چی��ن، ایالت متحده آمریکا و اروپا بی��ش از 60درصد بازار جهاني خودروهاي 
برقي را در س��ال 2040 به خود اختصاص خواهند داد. از س��وی دیگر، قیمت 
باتري هاي لیتیوم یون از یک هزار دالر/کیلووات س��اعت در س��ال 2010 روند 
کاهش��ي ش��دیدي را تجربه کرده اس��ت، به شکلي که متوس��ط قیمت این 
باتري ها در س��ال 2016 به 273 دالر/کیلووات ساعت رسیده است. همچنین 
پیش بیني مي شود روند کاهش قیمت باتري هاي لیتیوم یون در سال 2025 به 
حدود 109 دالر/کیلووات س��اعت و در سال 2030 به حدود 73دالر/کیلووات 
ساعت برسد. برآوردها همچنین حاکی از آن است که مصرف برق خودروهاي 
برقي از ش��ش تراوات ساعت در س��ال 2016 به 1800تراوات ساعت در سال 
2040 )5درصد تقاضاي جهاني برق( افزایش خواهد یافت که در صورت نبود 

برنامه ریزي مشخص براي آن، شبکه با مشکل مواجه خواهد شد.
اما روند تولید خودروهای برقی در ایران چطور پیش می رود؟ مرکز پژوهش ها 
معتقد اس��ت که ایران همگام ب��ا دنیا اقدام به وارد ک��ردن برخي خودروهاي 
هیبریدي کرده اس��ت که موتور آنها به صورت دوگانه با بنزین و با باتري کار 
مي کند. خودروهاي هیبریدي نس��بت به خودروهاي سوخت فسیلي آلودگي 
کمتري دارند و براي ش��هرهاي آلوده اي مانند تهران گزینه مناسبي محسوب 
مي ش��وند، ولی با وجود اینک��ه خودروهاي هیبریدي به ب��ازار خودروي ایران 
راه یافته اند، به دلیل نبود زیرس��اخت هاي الزم و ارزان و در دس��ترس تر بودن 

سوخت هاي فس��یلي، مصرف کنندگان این خودروها در کشور بیشتر از منبع 
انرژي سوخت فسیلي استفاده مي کنند.

ش��رایط در ایران به گونه اي اس��ت که میزان مصرف برق در زمان کم باري 
ش��بکه معموالً بین 15 تا 45درصد اوج بار ش��بکه است که مي توان از فرصت 
کم باري ش��بکه برق ش��هري از ساعت 12 ش��ب تا 8 صبح براي تأمین شارژ 
خودروهاي برقي استفاده کرد. در این صورت نیازي به افزایش بار شبکه نیست 
و دولت مي تواند با قیمت بسیار ارزان تر، انرژي را در اختیار مصرف کننده )دارنده 

خودرو( قرار دهد. 
بررس��ي وضعیت فعلي خودروه��اي برقي در ایران نش��ان مي دهد تاکنون 
درخص��وص تولید خودروهاي برقي در کش��ور اقدام مؤثري از س��وي صنعت 
خودروسازي کشور و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي 
بخش صنعت و سهامدار در صنعت خودروسازي کشور صورت نگرفته است و 
صرفاً در این رابطه شرکت هاي ایران خودرو و سایپا مطالعاتي را انجام داده اند و 

این مطالعات تاکنون به مرحله تجاري سازي نرسیده است. 
به لحاظ دانش فني طراحي و تولید خودروهاي برقي، دو خودروس��از بزرگ 
ایران یعنی ایران خودرو و س��ایپا مدعي هستند این توانمندي در کشور وجود 
دارد، اما مشکل اساسي در این ارتباط، هزینه تولید این مدل خودروهاست که 
گاهاً تا سه برابر نمونه بنزیني هزینه بر است و به این واسطه نبود تضمین الزم 
براي وجود تقاضا براي این مدل خودروهاست. از سوی دیگر، اگرچه مشوق هاي 
متعددي در قوانین و مصوبات دولت براي توس��عه خودروهاي برقي در کشور 
پیش بیني شده، اما تاکنون اثربخشي چنداني نداشته و کمک چنداني به توسعه 

بازار خودروي برقی در کشور نکرده است.
طبق گ��زارش مرکز پژوهش ها، یکي از عوامل مهم و تأثیرگذار در توس��عه 
حمل و نقل برقي در هر کشور، وابسته به نوع نگاه حاکمیت در آن کشور است 
که تبلور آن در قوانین و مقررات هر کشور قابل رهگیري است. بر این اساس، 
مهمترین دالیل عدم اثربخشي حمایت هاي پیش بیني شده در قوانین ایران به 

چند دلیل است:
* عدم اثربخش��ي مناب��ع مالي: منابع مالي پیش بیني ش��ده عمدتاً از محل 
صرفه جویي مصرف س��وخت یا منابع حاصل از هزینه هاي انجام معاینه فني و 
جریمه راهنمایي و رانندگي اس��ت. در این موارد سهم جداگانه اي براي توسعه 
خودروي برقي مشخص نشده است و چون براي این منابع مالي مصارف دیگري 

نیز در قانون پیش بیني شده، اثربخشي آن کاهش پیدا کرده است.
* کمک بالعوض پیش بیني شده در مصوبه شوراي اقتصاد براي خودروهاي 
برقي که به میزان 3780 دالر طي پنج سال در نظر گرفته شده است، با توجه 
به قیمت خودروهاي برقي در دنیا سهم آن به طور متوسط کمتر از 10درصد 
قیمت خودرو است که این سهم در مقایسه با کشورهاي پیشرو در این حوزه 

فاصله دارد.
* یکي از عوامل محرک توس��عه خودروهاي برقي در کش��ور و ایجادکننده 
ترغیب در مشتري، به کارگیري سیاست هاي غیرقیمتي در مصرف سوخت اخذ 
جریمه آالیندگي از خودروهاي پرمصرف و . . . است. شایان ذکر است که اخذ 
عوارض آالیندگي از تولیدکننده نمي تواند کمک مناس��بي باشد چون این امر 
س��بب خواهد ش��د قیمت خودروهاي تولیدي داخل افزایش یابد و با توجه به 
بازار غیررقابتي خودرو در کشور در نهایت به ضرر مصرف کننده خواهد بود و به 

همین دلیل باید از دیگر ابزارهاي تشویقي استفاده کرد.
* یکي دیگر از خألهاي قانوني موجود، نبود حمایت هاي زیرس��اختي نظیر 
احداث ایستگاه هاي شارژ، مسیرهاي ویژه تردد و پارکینگ هاي اختصاصي براي 

خودروهاي برقي است.

دورنمای خودروهای برقی در ایران و جهان از نگاه نهاد پژوهشی مجلس

چرا ایران خودروی برقی تولید نمی کند؟

نصرت اهلل تاجیک 
دیپلمات و سفیر پیشین ایران در اردن



فرصت امروز: سرانجام پس از ماه ها انتظار، یازدهم بهمن ماه سه کشور 
آلمان، فرانس��ه و انگلیس از س��ازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا برای ایران 
تحت عنوان »اینستکس« رونمایی کردند. این اتفاق حدود 10 ماه بعد از 
خروج آمریکا از برجام و چهار ماه پس از اعالم تصمیم اتحادیه اروپا برای 

مقابله با تحریم های ثانویه آمریکا رخ داده است.
Instrument in Su p مخفف عب��ارت INSTEX  یینس��تکس یا

port of Trade Exchanges ب��ه معنای »ابزار پش��تیبانی مبادالت 
تجاری« است. اینس��تکس در پاریس و در چارچوب قوانین فرانسه ثبت 
ش��ده اس��ت و غیر از فرانسه، آلمان و انگلیس نیز س��هامداران اصلی آن 
هس��تند، اما دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای جهان از جمله چین و 
روسیه نیز می توانند وارد آن شوند. سرمایه اولیه این شرکت 3 هزار یورو 
اس��ت که از سوی وزارت اقتصاد فرانسه تأمین شده و شرکت اداره کننده 
اینس��تکس به آدرس ش��ماره 139 در خیابان برس��ی پاریس، جایی که 

ساختمان وزارت اقتصاد فرانسه قرار دارد، ثبت شده است.
اینستکس بانک محسوب نمی شود و یک »شرکت تسویه مالی« است. 
این ش��رکت وظیفه تسویه حساب بین شرکت های ایرانی و اروپایی که در 
زمین��ه ص��ادرات و واردات به یکی از دو مقص��د را دارند به عهده خواهد 
داشت. اینستکس موسسه ای است که این اجازه را می دهد که بدون انجام 
م��راودات مالی بین ایران و اتحادیه اروپ��ا تجارت همچنان صورت گیرد. 
یک ش��رکت ایرانی کاالیی به اروپا ص��ادر می کند و در قبال آن اعتباری 
به دست می آورد که خود او یا یک واردکننده ایرانی می تواند از آن برای 
واردات کاال از اروپا به ایران اس��تفاده کند؛ بدون اینکه پولی بین طرفین 
مبادله شود. در مقابل، همین سازوکار برای صادرکنندگان و واردکنندگان 

اروپایی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
طبق بیانیه مشترکی که از سوی وزرای خارجه سه کشور تأسیس کننده 
اینس��تکس صادر ش��ده، این نهاد در مرحله نخس��ت، روی مبادله مواد 
غذایی، محصوالت کش��اورزی، دارو و تجهیزات پزش��کی متمرکز خواهد 
ش��د. آنها همچنین اعالم کرده اند که کش��ورهای دیگر نیز می توانند در 

ادامه کار وارد اینستکس شوند.
 گام بعدی اینستکس در ایران

ثبت اینس��تکس در فرانس��ه به معنای اعالم موجودیت سازوکار ویژه 
مال��ی اروپا برای تج��ارت با ایران اس��ت، اما تا عملیاتی ش��دن آن هنوز 
فاصله ای وج��ود دارد. بانک مرک��زی ایران نیز باید همچ��ون اروپایی ها 
ش��رکتی در تهران ایجاد کند که طرف حساب اینستکس باشد. عالوه بر 
این، همان طور که در بیانیه اروپایی ها نیز آمده، اینس��تکس قرار است در 
چارچوب قوانین مربوط به شفافیت مالی عمل کند و از این رو ایران باید 
ب��رای بهره گیری از خدمات این نهاد جدی��د، برنامه اقدام خود در زمینه 

گروه کاری اقدام مالی )FATF(  را اجرا کند.
برخی اینس��تکس را کانال مالی مختص س��ه کش��ور اروپایی و ایران 
دانس��ته اند اما فرانس��ه، آلمان و انگلیس آن را س��ازوکاری برای استفاده 
همه کشورهای اروپایی می دانند. عدم حضور دیگر کشورها از جمله چین 
و روس��یه در بدو راه اندازی این س��ازوکار همچنین باعث شده تا در مورد 
جامعیت آن تردیدهایی ایجاد ش��ود. با این حال طبق بیانیه صادرش��ده 
از س��وی اروپایی ه��ا، در گام بعدی دیگر کش��ورها می توانند به عضویت 
اینستکس درآیند. تمرکز این مکانیسم بر غذا و دارو در گام نخست، نقطه 
ضعف آن دانسته شده است. اینستکس اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران 
می تواند مس��یر گس��ترش مبادالت تجاری میان ای��ران و اروپا و ایران و 
دیگر کشورهای جهان را غیر از غذا و دارو، در دیگر حوزه های تجاری نیز 
فراهم کنند. گس��ترش دامنه فعالیت تجاری اینستکس مرحله ای زمان بر 

اما امکان پذیر است.
چهره های کلیدی اینستکس را بشناسید

براساس اطالعات منتشرش��ده، تاکنون چهار چهره کلیدی اینستکس 
مشخص شده اند. قرار اس��ت همه افرادی که در دفتر اینستکس فعالیت 

دارند، پاسپورت دیپلماتیک دریافت کنند تا آمریکا نتواند طی سفر آنها به 
کشورهای دیگر درخواست بازداشت و استرداد آنها را مطرح کند.

اگرچه ثبت اینس��تکس را وزرای خارجه فرانس��ه، آلمان و انگلیس در 
نشس��ت اتحادیه اروپا در بلغارستان اعالم کردند، اما به سرانجام رسیدن 
ایده ایجاد این سازوکار را باید ثمره تالش وزارتخانه های اقتصادی این سه 
کش��ور دانست. در این میان، باید نقش »برونو لومر« وزیر اقتصاد فرانسه 
را بی بدیل دانس��ت. لومر جزو نخس��تین مقام های اروپایی بود که پس از 
خروج آمریکا از برجام در اردیبهش��ت ماه اعالم کرد اروپا زیر بار خواسته 
آمریکا نمی رود و مقابل تحریم های آمریکا مقاومت خواهد کرد. لومر پس 
از ثبت اینس��تکس نیز در پستی توییتری نوشت: »ایجاد اینستکس یک 
گام مهم در راس��تای احقاق حق حاکمیت واقعی اروپاست. اروپا این حق 
را دارد که انتخاب کند با چه کش��وری تجارت داشته باشد.« چهار چهره 

کلیدی اینستکس به این شرح است:
* پر فیشر: فیشر 69 ساله ریاست اینستکس را به عهده خواهد داشت. 
او سابقه فعالیت 29 ساله در مؤسسات بانکی اروپایی را دارد. بخش اعظم 

فعالیت او در سطوح ارشد مدیریت در کومرزبانک آلمان بوده است.
* سیمون مک دونالد: مک دونالد دیپلمات باسابقه انگلیسی عضو هیات 
نظارت بر اینس��تکس اس��ت و ریاس��ت این هیات را نیز به عهده خواهد 
داش��ت. سیمون مک دونالد در کشورهای مختلف خاورمیانه سفیر بوده و 

اکنون معاون وزیر خارجه انگلیس است.
* میگوئ��ل برگر: برگر مدیرکل اداره روابط اقتصادی و توس��عه پایدار 
وزارت خارجه آلمان است. او از سوی آلمان عضو هیات نظارت اینستکس 

خواهد بود.
* موریس گوردو مونتین: گوردو مونتین 69 س��اله نیز از دیپلمات های 
کهنه کار فرانس��وی است. او در کشورهای مختلف آسیایی از جمله هند، 
ژاپن و چین، س��فیر بوده اس��ت. گوردو مونتین نماینده فرانسه در هیات 

نظارت خواهد بود.
اینستکس از نگاه نیوزویک

راه اندازی سازوکار ویژه مالی توسط اتحادیه اروپا برای ایران، آنقدر اتفاق 
مهمی بود که به س��رعت در صدر خبرهای رس��انه ها و خبرگزاری ها قرار 
گرفت. در این ارتباط، نشریه آمریکایی »نیوزویک« در گزارشی به بررسی 
نقش احتمالی سازوکار مالی ویژه اتحادیه اروپا در حفظ برجام پرداخته و 
نظرات دو تحلیلگر ایرانی را نیز در این خصوص منعکس کرده اس��ت. در 

این گزارش می خوانیم:
رهبران اروپایی باالخره روز پنجش��نبه از س��ازوکار ویژه مالی اتحادیه 
اروپا )SPV( رونمایی کردند تا شاید از این پس سایه سنگین تحریم های 
ثانوی��ه آمریکا کمتر بر روابط تجاری اروپا و ایران احس��اس ش��ود. اقدام 
اتحادیه اروپا در راه اندازی این س��ازوکار مالی ویژه که اینس��تکس )ابزار 
پش��تیبانی مبادالت تجاری( نامیده شده است را به نوعی می توان آخرین 
تیر ترکش این اتحادیه برای حفظ برجام از گزند دش��من قسم خورده آن 
یعنی دونالد ترامپ دانس��ت. تحلیلگران می گویند س��ازوکار مالی جدید 
اتحادیه اروپا می تواند برجام را تا زمانی که قدرت به رهبران همسو با این 

توافق نامه )به ویژه در آمریکا( منتقل شود، زنده نگاه دارد.
س��ه قدرت اروپایی یعنی آلمان، فرانسه و انگلیس بیشترین نقش را در 
راه اندازی اینستکس ایفا کرده اند و این کانال مالی می تواند مبادالت مالی 
بی��ن اتحادیه اروپا و ایران را در حوزه هایی که نقض تحریم های آمریکا را 
در پی ندارد، حفظ کند. اینس��تکس بدون اینکه تحریم های آمریکا علیه 
ای��ران را دور بزن��د، این امکان را برای اروپایی ها فراهم خواهد کرد که در 
چارچوب سیاست های تحریمی آمریکا اقالمی مانند غذا، دارو و تجهیزات 

پزشکی را به ایران صادر کنند.
اسفندیار باتمانقلیچ، تحلیلگر خبره ای که سال هاست در مورد دیپلماسی 
تجاری بین ایران و کشورهای غربی مطالعه می کند، درخصوص اینستکس 
می گوید: »بهتر است که آن را یک واسطه تجاری بدانیم. اینستکس یک 

ش��رکت دولتی است که به عنوان واسطه ای بین صادرکنندگان اروپایی و 
واردکنندگان ایرانی و بالعکس تأسیس شده است.«

این کارشناس دیپلماسی تجاری در ادامه می افزاید: »یکی از اختالالتی 
که ما در ماه های اخیر و پس از بازگش��ت تحریم ها شاهدش بوده ایم این 
اس��ت که بانک های اروپایی تمایلی به پ��ردازش مالی پرداخت های مالی 
مرتبط با خرید کاالهای اروپایی توس��ط واردکنندگان ایرانی ندارند زیرا 
ای��ن کار به نوعی خطرناک قلمداد می ش��ود. به طور کل��ی این نگرانی در 
بخش بانکی اروپ��ا وجود دارد که پذیرفتن مبادالت مالی مرتبط با ایران 
می تواند بانک عامل را در معرض نقض تحریم های ثانویه آمریکا قرار دهد. 
حتی اگر آن بانک تمام تالش خود را انجام دهد تا تحریم ها را نقض نکند، 
باز هم یک اش��تباه می تواند به اقدامات تنبیه��ی احتمالی دولت آمریکا 

منجر شود.«
خط��ر تحریم های ثانویه آمری��کا یک خطر واقعی اس��ت زیرا مقامات 
دولت ترامپ به متحدان آمریکا در اروپا هش��دار داده اند که برای تحریم 
شرکت های اروپایی که به تجارت با ایران ادامه می دهند، تردید نخواهند 

کرد.
ایران در سال 2015 و در قالب توافقنامه هسته ای وین )برجام( پذیرفت 
که بخش��ی از فعالیت های هس��ته ای خود را متوقف کن��د و طرف دیگر 
مذاکرات یعنی کش��ورهای موسوم به 5+1 )شامل پنج عضو دائم شورای 
امنیت سازمان ملل متحد+آلمان( نیز قبول کردند که در مقابل این اقدام 

ایران، تحریم های وضع شده علیه این کشور را لغو کنند.
انگیزه ایران برای پذیرش برجام این بود که لغو تحریم ها می توانس��ت 
به تقویت اقتصاد این کش��ور کمک کند، اما اکنون بازگش��ت تحریم های 
یکجانبه آمریکا باعث ش��ده است که بسیاری از شرکت های عماًل نتوانند 
به تجارت با ایران ادامه دهند و در نتیجه دولت ایران دیگر به اندازه قبل 

برای ماندن در برجام انگیزه نداشته باشد.
بسیاری از مخالفان سرسخت برجام در ایران و کشورهای غربی معتقدند 
این توافقنامه باید به کلی لغو شود، اما رهبران اروپایی با توجه به برداشت 
مثب��ت خود از برجام همچنان برای حفظ آن تالش می کنند و امیدوارند 
که سازوکار ویژه مالی آنها بتواند برجام را تا زمانی که در آمریکا یک دولت 

معتدل تر و مایل به گفت وگو با ایران به قدرت برسد، حفظ کند.
اسفندیار باتمانقلیچ در این رابطه نیز اظهار می دارد: »اگر سازوکار مالی 
ویژه اتحادیه اروپا از لحاظ اقتصادی و سیاسی به اندازه ای اثربخش باشد 
ک��ه بتواند ایران را یک س��ال دیگر در برجام ن��گاه دارد، آنگاه ما منتظر 
انتخابات ریاس��ت جمهوری 2020 در آمری��کا و 2021 در ایران خواهیم 
بود تا ش��اید پس از مدت ها به طور هم زمان دو رئیس جمهور دور اولی در 
دو کشور به قدرت برسند و این فرصت را داشته باشند که در مورد ابعاد 

مختلف برجام مذاکره کنند و به درک تازه ای از آن برسند.«
عالوه بر این، برخی کارشناس��ان معتقدند س��ازوکار مالی ویژه، ابزاری 
اس��ت که اتحادیه اروپا می تواند به کمک آن اس��تقالل خود را از آمریکا 
به اثبات برس��اند. روسیه و چین نیز روز پنجش��نبه با انتشار بیانیه هایی 
جداگان��ه از اقدام اروپایی ها در راه اندازی س��ازوکار مالی ویژه برای حفظ 
روابط تجاری با ایران و حمایت از برجام ابراز خشنودی کردند تا مشخص 
ش��ود که آمریکا در برهه کنونی برای تحریم ایران هیچ یک از قدرت های 

بزرگ را همراه خود نمی بیند.
الی گرانمایه، معاون برنامه خاورمیانه و ش��مال آفریقا در اندیش��کده 
ش��ورای روابط خارج��ی اروپا، در این خصوص می گوی��د: »اروپایی ها با 
ایجاد یک پوس��ته سخت و مستقل پیرامون س��ازوکار مالی ویژه خود، 
کار را برای آمریکا دش��وار کرده اند. آمریکا دیگر نمی تواند به راحتی این 
نهاد ]اینستکس[ را تحریم کند و یا محدودیتی برای رفت وآمد مدیران 
آن ب��ه آمریکا قائل ش��ود. البته انجام چنین اقدامات��ی از لحاظ قانونی 
برای آمریکایی ها امکان پذیر اس��ت اما هزینه سیاس��ی آن بسیار گزاف 

خواهد بود.«

همه چیز درباره سازوکار ویژه مالی اروپا

آیا اینستکس برجام را نجات می دهد؟
نگـــاه

SPV طراحی یک نظام شبه تهاتر در
آیا اینستکس تنها سازوکاری برای غذا و 

داروست؟
راه اندازی سازوکار ویژه مالی توسط اتحادیه اروپا برای ایران 
در حالی به صورت رس��می اعالم شده که برخی از کارشناسان 
معتقدند این کانال ویژه مالی به صورت حداقلی تصویب شده و 
در آن فقط به دارو و مواد غذایی اشاره شده است، در حالی که 
درب��اره صادرات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید و صنعتی 

که اهمیت بسیار بیشتری دارند، صحبتی نشده است.
به گزارش ایسنا، سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس به عنوان 
س��ران اتحادیه اروپا در حالی به طور رس��می راه اندازی کانال 
وی��ژه مال��ی اروپا با ای��ران را اعالم کردند و ب��ه جای اصطالح 
SPV از اصط��الح INSTEX اس��تفاده کردند ک��ه در واقع، 
بخش مقدماتی و فنی SPV یا سازوکار ویژه مالی است. به نظر 
می رسد این سازوکار مالی در نهایت قرار است امکان مبادالت 
ایران با ش��رکت های متوسط و کوچک را فراهم کند؛ مسأله ای 
که احتماالً برای تحقق آن باید مدت زمان بیش��تری صبر کرد 
و دی��د که ابعاد و نوع مبادالت ش��رکت های اروپایی کوچک یا 

متوسط که حاضر به مبادله با ایران می شوند چگونه است.
اینستکس به صورت حداقلی تصویب شده است

در این باره وحید ش��قاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه 
خوارزمی تهران با اشاره به شرط اتحادیه اروپا مبنی بر تصویب 
لوای��ح چهارگانه FATF برای راه اندازی س��ازوکار ویژه مالی، 
گفت: از این لوایح دو الیحه نهایی ش��ده و دو الیحه دیگر هم 
که لوایح مربوط به پالرمو و CFT هستند هنوز نهایی نشده اند.

او همچنین به اصطالح INSTEX )ابزار حمایت از تبادالت 
تجاری( هم که اخیراً در متن بیانیه سران اتحادیه اروپا به جای 
SPV )س��ازوکار ویژه مالی( به کار رفته است هم اشاره کرد و 
گفت: همانطور که قباًل هم پیش بینی می ش��د این کانال ویژه 
مالی به صورت حداقلی تصویب شده است و در آن تنها به دارو 
و مواد غذایی اشاره شده است در حالی که درباره صادرات مواد 
اولیه، قطع��ات و تجهیزات تولید و صنعتی که اهمیت بس��یار 

بیشتری دارند صحبتی نشده است.
ای��ن اقتصاددان اصط��الح »گام به گام« ک��ه در متن بیانیه 
آمده اس��ت را عبارتی مرتبط ب��ا FATF توصیف کرد و گفت 
که هدف این است که اتحادیه اروپا صادرات بیشتر را منوط به 
تصویب FATF کند و همچنین ایران همچنان ملزم به رعایت 

مفاد برجام بماند.
ش��قاقی ش��هری همچنین به عدم حضور شرکت های بزرگ 
در این س��ازوکار جدید اتحادیه اروپا اش��اره ک��رد و گفت که 
اروپایی ها نتوانسته اند رضایت شرکت های بزرگ را برای مبادله 
با ای��ران بگیرند و ب��ه همین خاطر بر ش��رکت های کوچک و 

متوسط برای واردات غذا و دارو تکیه کرده اند.
اینستکس باعث بهبود گردش ارزی می شود

همچنین رضا حمزه لو، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو 
با انتخاب، گفت: هنوز فعالیت هایی که قرار است در spv انجام 
ش��ود، به طور ش��فاف مش��خص نش��ده. با این صورت مسأله 
 spv مش��خص اس��ت؛ به این معنا که یک نظام شبه تهاتر در

طراحی شده است.
او افزود: در این نظام ش��به تهات��ر، اگر ما صادرات خود را به 
ش��رکتی در اروپا انجام دهیم آن شرکت به جای اینکه پول را 
ب��ه ما بده��د پول را به spv واریز می کن��د. از طرفی، وقتی ما 
می خواهیم از اروپا کاالیی بخریم spv به نیابت از ما پول را به 

شرکت فروشنده کاال واریز می کند.
حمزه لو ادامه داد: به طور خالصه ما به کس��انی که از ما کاال 
می خواهند کاال می دهیم و از کسانی که به ما کاال می فروشند، 
کاال می گیریم. این، یقینا در گردش ارزی کش��ور اثر می گذارد 

و شکی نیست که باعث بهبود می شود.
او در عین حال تصریح کرد: مش��کلی که اکنون وجود دارد، 
این اس��ت که نوع کاالها و عمق این قضیه هنوز شفاف نیست. 
اگر در این مس��ئله نفت و کاالهای نفتی هم گنجانده ش��ود و 
شرکت های اروپایی نفت ما را هم بخرند، حجم گردشی که در 
spv اتف��اق می افتد، حجم باالیی اس��ت و در نتیجه در کنترل 
و کاه��ش قیمت ارز به ش��دت تاثیرگذار اس��ت و درآمد ارزی 
کش��ور را بس��یار افزایش می دهد. ولی اگر قرار باشد که صرفا 
سراغ مواد غذایی یا دارویی برویم حجم معامالت در spv عدد 
کمتری است و تاثیراتش هم کمتر است. در نتیجه، باید منتظر 
ماند تا دید این spv در دلش چه چیزهایی را دارد، چون فعال 

ساختارش ثبت شده است.
س��یدرضی حاج��ی آقامیری، عض��و هیات نماین��دگان اتاق 
بازرگان��ی تهران نی��ز گفت: پس از تهدیده��ای ایران در مورد 
خروج از برجام و در عین حال مس��ئله عدم تصویب fatf، باید 
راه حلی برای برون رفت از این بن بس��ت پیدا می ش��د. در این 
ش��رایط، اروپایی ها این فکر را پیش کشیدند و این سیستم را 
تاس��یس کردند تا نش��ان دهند که در این موضوع حسن نیت 

دارند.
او افزود: در قبال ثبت این س��ازوکار، از طرف اروپایی ها الزام 
تصویب fatf خاطرنش��ان ش��ده اس��ت. یعنی تا زمانی که این 
اتفاق رخ نداده، این سازوکار هم نمی تواند کارش را به درستی 
انجام دهد. یعنی داد س��تد با اروپا حتی اگر با یورو و خارج از 
س��یطره آمریکا باش��د، باید موضوع ش��فافیت پولشویی در آن 

لحاظ شده باشد.
آقامی��ری اف��زود: بنابراین اتفاق��ی که افتاده این اس��ت که 
اروپایی ه��ا ق��دم ابتدای��ی را برداش��ته اند که ثاب��ت کنند ما 
می خواهی��م ای��ن کار را انجام دهیم. این س��ازوکار می تواند با 
فعالیت های ابتدایی در مورد داد و ستدهای ایران و اروپا شروع 
ش��ود، ولی اینکه تا کج��ا پیش برود و قدرتش تا کجاس��ت و 
این محدودیت ها چقدر می تواند به سمت نامحدود بودن پیش 
برود، چیزی است که باید ما منتظر بمانیم تا در آینده شاهدش 

باشیم.
او همچنین تاکید کرد: در حال حاضر قرار اس��ت سیستمی 
مش��ابه هم در ای��ران به وجود بیاید و ای��ن دو با هم دیگر کار 

کنند که هنوز صحبتی از این موضوع نشده است.
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فرصت امروز: دولت دوازدهم در ابتدای سال 97 و با وقوع بحران ارزی، ارز 
4200 تومانی به واردات کاالهای اساسی با هدف ثبات قیمت ها اختصاص 
داد، اما به اعتقاد برخی از اقتصاددانان، این سیاست دولت نتوانست آنچنان 
 که باید و ش��اید موفق باش��د و جلوی موج گرانی و تورم افسارگس��یخته 
امسال را بگیرد، چنانچه مرکز پژوهش های مجلس در ابتدای بهمن ماه در 
گزارشی از تخصیص ارز 4200 تومانی انتقاد کرد و تالش دولت را در این 
زمینه ناموفق خواند. به اعتقاد بازوی پژوهش��ی مجلس، این تخصیص ارز 
ارزان به ثبات قیمتی کاالهای اساس��ی منجر نشد و البته دردی از تورم و 

گرانی نیز درمان نکرد.
این گزارش مرکز پژوهش ها اما واکنش بانک مرکزی را به دنبال داشت 
و این بانک در پاس��خ به گزارش بازوی پژوهش��ی مجلس از تخصیص ارز 
4200 تومانی دفاع کرد و تقصیر را به گردن برخی مش��کالت در تنظیم 
بازار کاالهای اساس��ی انداخ��ت. از نظر بانک مرکزی، تخصیص ارز دولتی 
مانع رشد شتابان قیمت کاالهای اساسی شده و توانسته تا حدود زیادی از 
افزایش ش��تابان این کاالها جلوگیری کند. بانک مرکزی سپس به بررسی 
شاخص بهای کاالهای مشمول ارز حمایتی در آذرماه 97 پرداخت و اعالم 
کرد: کاالهای مشمول ارز 4200 تومانی در آذرماه امسال 38درصد گران 
شده اند و در مقابل، کاالهای غیرمشمول بیش از 61درصد افزایش قیمت 

داشته اند.
ارز دولتی منشأ توزیع 20 هزار میلیارد تومان رانت

در همین زمینه، وحید ش��قاقی ش��هری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، 
تخصیص ارز دولتی را منشأ فس��اد دانست و گفت: دالر 4200تومانی در 
س��ال 97 یک ران��ت ارزی بزرگ را ایجاد ک��رد و در بحث کاهش قیمت 

کاالهای اساسی و ضروری مردم نیز اثربخش نبود.
او در گفت وگ��و ب��ا مهر، تخصی��ص دالر 4200 تومان��ی جهت واردات 
کاالهای اساس��ی را سیاس��تی ناموفق خواند و ادامه داد: ارز دولتی نه تنها 
به هدف تعریف ش��ده خود نرسید بلکه براساس آخرین اطالعات میانگین 
افزایش قیمت )تورم( کاالهایی که تحت حمایت ارز یارانه ای بودند تاکنون 

40درصد و کاالهای غیرحمایتی هم بین 60 تا 70درصد بوده است.
وی ادامه داد: این افزایش قیمت در حالی رخ داده که هدف از تخصیص 
ارز 4200 تومانی، جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای ضروری مردم بود.

شقاقی شهری تصریح کرد: همچنین در این  بین رانت بزرگی هم توزیع 
شد؛ بخشی از دالرهایی که به نرخ 4200 تومان تخصیص یافت، از کشور 
خارج ش��د و ما به ازای این دالرها کاالیی به کش��ور وارد نش��د. برخی از 
واردکنندگان ه��م کاال وارد کردند، اما با احتکار این کاالها، پس از مدتی 

این اقالم را به قیمت بازار آزاد فروختند.
وی گف��ت: تاکنون حداقل بی��ش از 20 هزار میلیارد تومان رانت توزیع 
ش��ده است؛ نمونه این رانت را در بازار کاغذ شاهد بودیم. دو نفر به راحتی 

150 میلیون دالر ارز 4200 تومانی گرفتند و از کشور گریختند.
شقاقی ش��هری یادآور ش��د: بنابراین تخصیص ارز 4200 تومانی از دو 
جنبه »افزایش قیمت کاالهای اساسی« و »توزیع رانت به گروه خاص« به 

اقتصاد ملی ضربه وارد کرده است.
ای��ن اقتصاددان با اش��اره به اختصاص ارز 4200 تومان��ی برای واردات 
کاالهای اساس��ی در سال آینده، گفت: دولت برای سال آینده 14میلیارد 
دالر ارز 4200 تومانی برای واردات کاالهای اساس��ی در نظر گرفته است. 
اگر قرار باشد دو اتفاق یعنی افزایش قیمت ها و توزیع رانت مجدد در سال 

98 تکرار شود، بسیار خطرناک خواهد بود.
وی با بیان اینکه توزیع 14 میلیارد دالر رانت ارزی به شدت بازار داخل 
را به هم می زند، اظهار داشت: این مسیری که دولت می رود اشتباه است.

ای��ن اقتصاددان افزود: اگر قرار باش��د 14 میلیارد دالر دولتی به واردات 
کاالهای اساس��ی اختصاص داده شود، دولت باید سازوکاری طراحی کند 
که به جای توزیع این رانت بین عده ای معدود و حیف ومیل شدن آن، این 
یارانه بین 24 میلیون خانوار کشور توزیع شود و اطمینان حاصل گردد که 

این یارانه به دست مردم رسیده است.
وی تصریح کرد: به  هر حال دولت 14 میلیارد دالر کنار گذاش��ته است، 
به ج��ای دادن رانت به واردکنندگان، حتی می تواند از طریق ش��رکت های 

بازرگانی کاال وارد کند.
این اقتصاددان با یادآوری اینکه ارز 4200 تومانی منش��أ فس��اد است، 
گف��ت: دولت برای از بین بردن این رانت ب��زرگ دو راه پیش رو دارد، راه 
اول اینکه باید ارز را تک نرخی و دالر 4200 تومانی را حذف کند؛ در این 
صورت کاالها با قیمت ارز آزاد به دس��ت مردم می رس��د و دولت می تواند 
از رقم��ی که قباًل ب��ه ارز 4200 اختصاص می داده، مبلغی را به حس��اب 

سرپرست خانوار واریز کند تا جبران قیمت باالی کاالهای اساسی باشد. راه 
دوم این است که اگر اصرار به تخصیص ارز 4200 تومانی دارد، با راه اندازی 
شرکت های بازرگانی با آن 14 میلیارد دالر کاال وارد کند و در شرکت های 

زنجیره ای با قیمت دولتی مبتنی بر بعد خانوار کاالها را توزیع کند.
وی تصریح کرد: تداوم مکانیس��م ارز 4200 تومانی با روش سال 97 به 
معنای عدم تحقق اهداف تعیین ش��ده است. ما از این طریق نمی توانیم به 
کنت��رل قیمت ها کمک کنیم و از آن ط��رف به توزیع رانت ارزی نیز دامن 

می زنیم.
شقاقی ش��هری یادآور شد: با شرایط موجود تنها دو راه حل »آزادسازی 
نرخ ارز و حمای��ت از خانوارها در قالب مابه التفاوت یارانه ارزی و پرداخت 
به حس��اب خانوارها« یا »گسترش و ایجاد شبکه شرکت بازرگانی دولتی و 
واردات کاالهای اساس��ی توس��ط دولت و توزیع در شرکت های زنجیره ای 
مبتنی بر کارت هوشمند و سیستم کوپنی«، وجود دارد. البته شیوه دوم، 

منجر به بزرگ شدن دوباره دولت می شود و چندان مطلوب نیست.
این اقتصاددان تأکید کرد: این دو روشی است که جلوی رانت را می گیرد 
و به ش��فافیت کمک می کن��د و تا حدودی جلوی افزای��ش قیمت را نیز 

می گیرد.

چگونه ارز 4۲۰۰ تومانی موجب توزیع ۲۰ هزار میلیارد تومان رانت شد؟

مناقشه ارز دولتی
یادداشت

چگونه اینستکس را به فرصت تبدیل کنیم؟

باالخره سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه و نه اتحادیه اروپایی 
با تاخیر ناشی از اختالفات درونی و نیز فشارهای ترامپ و تا حدی راهبرد 
کس��ب امتیاز حداکثری از ایران، س��ازوکار ویژه خود را اعالم کردند. این 
ام��ر قدم مثب��ت و روبه جلویی اس��ت و حداقل تا زمانی ک��ه ترامپ در 
آمریکا در مصدر قدرت اس��ت می تواند اقتصاد ما را از خفگی ناشی از گاز 
گرفتگی نجات دهد! ما متاسفانه دو اشتباه بزرگ مرتکب شده ایم که هم 
نباید انتظار بیش از این داش��ته باش��یم و هم نباید فرصت ها را تبدیل به 
تهدید کنیم، چراکه ما اقتصادی داریم که متاس��فانه نه تنها تک محصولی 
ش��ده بلکه عواید حاصل از فروش نفت با سفره مردم پیوند خورده است 
و همچنین مجموعه اقدامات داخلی و خارجی یک دهه گذش��ته مان به 
گونه ای بوده که انتخاب های خود را محدود ساخته ایم. لذا در این اوضاعی 
ک��ه با زیاده خواهی ترامپ مواجه ش��ده ایم حاصل جمع برداری دو مولفه 
آس��یب پذیری اقتصادی و انتخاب های محدود الزم است واقع بین بوده و 
شیپور را از سر گشادش نزنیم بلکه این حرکت اولیه اروپایی ها را قدم خوب 
و رو ب��ه جلویی دیده و این فرصت را در مقابل آمریکا و زیاده خواهی های 
ترامپ به یک همکاری استراتژیک با اروپا تبدیل کرده و باور داشته باشیم 
که قرار نبوده این سازوکار در مقابل ترامپ ایستاده و تحریم های آمریکا را 
دور بزند یا به صورت بانک یورویی عمل کرده و کلیه درآمدهای فروش نفت 
و پرداخت های ما را از این حساب بپردازد و یا اینکه کلیه مشکالت بانکی، 
پولی و مالی کشور را حل کند. البته با حساسیت هایی که در همین فاصله 
آمریکا و هم پیمانانش در قبال این سازوکار نشان داده اند می توان ادعا کرد 
که با بازی صبورانه و هنرمندانه و صد البته کارشناسانه و نه صرفا سیاسی 
می توان امید داشت حتی در راستای سه امر نشدنی فوق نیز حرکت کرد، 
زیرا این سازوکار که قبال »اس پی وی« و این بار کانال مالی »ابزار حمایت 
از مبادالت تجاری« نامیده شده دارای چهار مشخصه است؛ نخست اینکه 
همچون اتاق تس��ویه حس��اب مالی )Clearing House( دوبل عمل 
می کند که چنین س��ازوکاری االن در بخش های مالی و پولی جهان و در 
زمینه های مختلف فعال بوده و سازوکارش مشخص است. یعنی بدهی های 
یک طرف را با مطالباتش تهاتر و تسویه حساب می کند. دوم، به جای یک 
اتاق پایاپا در این س��ازوکار در حقیقت تهات��ر در دو اتاق ایرانی و اروپایی 
 )Barter Arrangement( انجام می گیرد. س��وم، نوعی قرارداد مبادله
است که خارج از سیستم مالی جهانی تحت سلطه آمریکا، عمل می کند 
و چهارم اینکه با اینکه سازوکار چنین روندی مشخص است، اما به دلیل 
تنوع موضوعات و طرف های تجاری ایران، طبیعی است که در طول زمان 
جزییات فعالیت ها، برنامه ها و اقداماتش از منظر مقررات داخلی و تعامل 
بیرونی اش با ذی نفعان شکل خواهد گرفت. این سازوکار عالوه بر تاثیری 
که بر بخش تجاری و اقتصادی کش��ور دارد، شکس��ت در سازه تحریم و 
تالش ترامپ برای اجماع س��ازی علیه ایران هم هس��ت که این نیز عامل 

روانی مثبتی برای اقتصاد کشور است.
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در گردهمایی رئیسان موفق شعب بانک های کشور
از 15 رئیس شعبه  برتر بانک  پاسارگاد تقدیر 

به  عمل آمد
 نهمین گردهمایی رئیس��ان موفق ش��عبه های بانک های کشور با 
شعار »بهره وری شعب« با حضور عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک 

 مرکزی و مدیران بانک های کشور برگزار شد.
ب��ه گزارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، در این همایش از 15 
رئیس شعبه موفق در بانک  پاسارگاد به دلیل عملکرد مطلوب تقدیر 
ش��د. تقویت مهارت ه��ا و ارتقای علمی و حرف��ه ای علوم بانکداری 
مورد نیاز، بحث و تبادل نظر میان رئیسان شعبه ها، انتقال تجربیات 
موفقیت آمیز و نیز تجلیل از زحمات و تالش های رئیسان شعبه های 

شبکه بانکی، از جمله اهداف برگزاری این همایش بود.
اسامی رئیس��ان برتر ش��عبه های بانک  پاس��ارگاد شامل حسین 
مهرابی ش��عبه مرکزی، رضا قراگوزلو ش��عبه خیاب��ان الوند، نجمه 
جنوبی ش��عبه البرز، عباس جوادی ش��عبه خیابان آفریقا، ابوالفضل 
مداح شعبه خیابان ش��هید بهشتی، پرویز حسینی نهاد شعبه فتح، 
محمد پورکمالی ش��عبه احمد قصیر، س��امان رحماني اقدم شعبه 
گلفام، مونا رسولی ش��عبه آجودانیه، سیدمحمد صادق میردامادی 
ش��عبه فش��م، زینب صباغ میقانی ش��عبه میدان هاش��میه مشهد، 
راحله فتحی شعبه خیابان شیرازی مشهد، محمد شاهمرادی شعبه 
خیاب��ان توحید اصفهان، ابراهیم عبدالرضایی ش��عبه سلمان ش��هر، 

نصیر بهروزیان شعبه جمهوری تنکابن است.

تاثیر اینستکس بر قیمت دالر
بازار ارز به تعدیل نرخ ها تن داد

س��رانجام پس از ما ه ها انتظار ش��امگاه یازدهم بهمن وزیران 
خارجه آلمان، انگلیس و فرانس��ه در کنفرانس مشترک خبری 
پس از نشست وزیران اتحادیه اروپا در بخارست پایتخت رومانی 
راه اندازی س��ازوکار مالی ویژه )اینس��تکس( را به طور رس��می 
اعالم کردند؛ ش��رکتی که تمرکز اولیه آن روی کاالهایی خواهد 
بود که مورد نیاز فوری مردم ایران همچون مواد غذایی، دارویی 

و مصرفی است. 
اما آغاز به کار رس��می کانال مالی اروپا با ایران همانگونه که 
انتظار می رفت، اثر روانی خود را بر بازار ارز گذاشت و روز شنبه 

نرخ ارزهای عمده سیر نزولی در بازار به خود گرفت.
به گزارش ایرنا، نرخ ه��ای بازار ارز در هفته های اخیر بیش از 
آنکه تحت تاثیر عرضه و تقاضا باش��د، از عوامل سیاسی، روانی 
و رس��انه ای اثر می گرفت؛ از برگزاری جلسات مجمع تشخیص 
مصلح��ت نظام درباره تایید یا رد لوایح مرتبط با همکاری ایران 
در گروه ویژه اقدام مالی به ویژه پالرمو و س��ی.اف.تی گرفته تا 
توئیت ها و خبره��ا درباره احتمال راه ان��دازی کانال ویژه اقدام 

مالی هر کدام به سهم خود بر بازار اثرگذار بودند.
البته نمی توان نقش آفرینی بازارس��ازان و سفته بازان ارزی را 
نادی��ده گرفت که ت��الش می کردند تا با ملته��ب کردن فضای 
روان��ی حاکم بر بازار، ماهی خ��ود را از این آب گل آلود بگیرند؛ 
در س��ایه همین دست اندازی ها بود که دوش��نبه هفته گذشته 
ن��رخ اس��کناس دالر آمریکا از مرز روانی 12 ه��زار تومان برای 
ساعاتی عبور کرد هرچند با ورود بازارساز، فضا تلطیف و نرخ ها 

متعادل تر شد.
در ای��ن ش��رایط عبدالناصر همتی، رئی��س کل بانک مرکزی 
در یادداش��تی در حس��اب کاربری خود در اینس��تاگرام نوشت: 
»ای��ن روزها، متأس��فانه برخی اف��راد و صاحب منصبان و بعضا 
ذی نفعان، به تریبونی که دسترس��ی پیدا می کنند، با بی توجهی 
به جنگ تبلیغاتی و روانی دش��منان علیه کش��ورمان و در حد 
خ��ود، آینده منفی را به غلط برای اقتصاد کش��ورمان به تصویر 
می کشند. دالالن و نوس��ان گیران هم سوار بر این  گونه القائات 
و بزرگنمایی ه��ا، بحث های��ی مانن��د تاثیر رد یا قب��ول پالرمو و 
SPV و س��ایر بهانه ها، کس��ب وکار خود را، با ف��روش ارزهای 

باال خریده خود، رونق می دهند.«
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار تاکید ک��رد: »عوامل اقتصادی 
و توانای��ی مداخل��ه بانک مرک��زی، نرخ هایی که امروز توس��ط 
فرصت جوی��ان و در فضاهای مجازی مطرح می ش��ود را ماندگار 
نمی داند. به مردم عزیز توصیه می کنم دارایی خود را در معرض 
ریسک بازار ارز قرار ندهند. بانک مرکزی همچنان که تا به حال 
نیز نش��ان داده است، در موقع مقتضی تدابیر پیش بینی شده را 
عملیاتی خواهد کرد؛ زمان و نوع مداخله را بانک مرکزی تعیین 

می کند، نه فضاسازی دالالن و فرصت جویان.«
همانط��ور که انتظ��ار می رف��ت، با اع��الم راه ان��دازی کانال 
اینس��تکس، بازار روز شنبه س��یزدهم بهمن ماه قدری نرخ های 
خ��ود را تعدی��ل کرد؛ ه��ر دالر آمریکا که عصر روز پنجش��نبه 
گذش��ته به 11 هزار و 850 تومان رس��یده بود، ظهر شنبه 11 
ه��زار و 400 تومان فروخته ش��د و یورو نی��ز از رقم 13 هزار و 
950 تومانی به 13 هزار و 500 تومان عقب نشینی کرد. به این 
ترتیب اسکناس دالر آمریکا و یورو هر کدام 450 تومان ارزان تر 

به خریداران عرضه شدند.
نگاهی به نرخ ه��ای اعالمی بانک مرکزی نش��ان می دهد که 
میانگین فروش هر اس��کناس دالر آمریکا در بازار آزاد در هفته 
دوم بهمن م��اه 11 ه��زار و 800 توم��ان و هر ی��ورو 13 هزار و 
598 تومان بوده، بنابراین بازار ارز در آغاز هفته جدید نرخ ها را 

پایین تر از میانگین هفتگی آغاز کرده است.
همچنی��ن طب��ق نرخ ه��ای اعالمی در س��امانه نظ��ارت ارز، 
پنجش��نبه گذش��ته میانگین فروش هر یورو در سامانه سنا 14 
هزار و 44 تومان و هر دالر آمریکا 12 هزار و 21 تومان بود؛ در 
س��امانه نیما نیز حواله هر یورو 9 هزار و 373 تومان و هر دالر 

9 هزار و 823 تومان فروخته شد.
نرخ ها در سامانه سنا بیانگر معامالت انجام شده توسط بانک ها 
و صرافی های مجاز کل کش��ور است و در سامانه نیما حواله های 

ارزی مبادله می شود.
براس��اس آمارهای بانک مرکزی مجموع فروش ارز حاصل از 
ص��ادرات در هفته ای که گذش��ت ح��دود 213 میلیون یورو و 

مجموع تامین ارز برای واردات حدود 160 میلیون یورو بود.

بانکنامه

بخش��نامه  بان��ک مرک��زی در توق��ف ظهرنویس��ی چک ه��ا، راه را بر 
س��فته بازی ها مس��دود کرده اس��ت، اما برخی ش��عب بانکی، اجرای این 
بخش��نامه را برای مش��تریان خاص خود، دور می زنن��د و می گویند متن 

الزام آور نیست.
به گزارش مهر، بعد از ابالغ بخش��نامه بانک مرکزی برای س��اماندهی 
تراکنش ها، بانک ها باز هم طبق روال گذش��ته، دس��تورالعمل های بانک 
مرکزی را دور می زنند، بخش��نامه هایی که اجرایی ش��دن آنه��ا، راه را بر 
س��فته بازی و انجام عملیات داللی در بازارهایی همچون ارز بس��ته است، 
اما اکنون بررس��ی های میدانی حکای��ت از آن دارد که بانک ها بی اعتنا به 
اج��رای مصوبات بانک مرکزی، اجرای آنه��ا را متوقف کرده یا به صورت 

ناقص انجام می دهند.
ماجرا از آنجا ش��روع ش��د که پ��س از انتقادات ف��راوان اقتصاددانان از 
عملکرد س��ال های اخیر بانک مرکزی و مدتی پس از ناتوانی در مدیریت 
بازار ارز از سوی مجموعه مدیریتی قبلی بانک مرکزی، با روی کار آمدن 
عبدالناص��ر همتی، به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی، اصالحات در 
برخی رویه ها و سیاست های این نهاد مهم آغاز و در کوتاه مدت، نتایج قابل 

قبولی به خصوص در بازار ارز و سکه از آن به جای ماند.
از سقف تراکنش های کارت خوان تا اصالح چک های تضمینی

اولین اقدام مهم بانک مرکزی، صدور بخشنامه ای برای اعمال محدودیت 
بر تراکنش های کارت های بانکی از طریق دس��تگاه های کارت خوان بود. 
براساس این بخشنامه، تراکنش های روزانه هر کارت  بانکی تا سقف 500 
میلیون ریال محدود شد. بعد از این اقدام، دالالن که دیگر نمی توانستند 
آزادانه و بدون س��قف، به  وس��یله کارت خوان معامالت پرحجم و پرتکرار 
انجام دهند و به  وسیله آن بازار را ملتهب کنند، اقدام به افتتاح حساب های 
متعدد به  منظور سوءاس��تفاده از کارت های بانکی کردند. به همین دلیل، 
بانک مرکزی در واکنش به این اقدام، ابتدا حساب های دارای کارت  بانکی 
را به کد ملی متصل و س��قف تراکنش خرید کارتی برای هر کد ملی در 

24ساعت را، حداکثر 100 میلیون تومان اعالم کرد.
در نهایت بانک مرکزی در گام بعدی، ساز و کارهای مربوط به چک های 
تضمینی را اصالح و ظهرنویس��ی چک های تضمینی را حذف و نوش��تن 

مشخصات ذی نفع روی چک را ضروری اعالم کرد.

اما با توجه به تجربه گذشته بانک ها در عدم پایبندی به دستورات بانک 
مرکزی به خصوص در طرح کاهش نرخ سود بانکی، اکنون موضوع مهم، 
پایش عملکرد نظام بانکی و شعب آنها در اجرایی شدن این بخشنامه ها و 

تمرکز روی رعایت بند به بند آن است.
بررس��ی های میدانی حکایت از آن دارد که به دلیل وجود یک سیستم 
یکپارچه برای اعمال محدودیت بر سقف تراکنش، در همه موارد این اقدام 
با موفقیت اجرایی شده و مواردی برای نقض آن در شعب بانکی مشاهده 
نمی ش��ود؛ اگرچه این مساله بیشتر به دلیل محدودیت شدید سیستمی 
ب��وده و تقریباً برای هر یک از صاحبان کارت  بانکی، انجام هر گونه اقدام 

برخالف این دستورالعمل، ناممکن است.
دور زدن محدودیت های چک تضمینی

واقعیت آن اس��ت که هر یک از شعب نظام بانکی، برای خود مشتریان 
خاصی دارند، مش��تریانی که با متصدیان ش��عب یا رئیس ش��عبه ارتباط 
نزدیکی دارند و به قولی، نورچش��می ش��عبه به حس��اب می آیند. اینجا 
اس��ت که اجرای قانون، معنای دیگری می یابد و اجرای هر بخش��نامه و 
دس��تورالعملی به گونه ای انجام می ش��ود که راه ف��راری را برای آنها باز 
بگذارد. نکته ای که چند نفر از مس��ئوالن ش��عب در گفت وگو با خبرنگار 
مهر به آن اشاره می کنند. آنها اعالم می کنند که برای برخی از مشتریان 
آش��نا، قدیم��ی و معتبر خود این الزام بانک مرک��زی را انجام نمی دهند؛ 
یعنی کد ملی ذی نفع را ثبت نمی کنند. یعنی برای این گروه از مشتریان 
چک های تضمین ش��ده، نیازی به پر کردن بخش »در وجه« و واردکردن 

»کد ملی« ذی نفع نیست!
یکی از متصدیان شعب بانکی، یک روش جالب از دور زدن بخشنامه های 
بانک مرکزی را بازگو می کند که بر مبنای آن، چک در وجه خود صاحب 
چک صادر می ش��ود؛ به این معنا که این امکان دیگری است در راستای 
رس��الت مش��تری مداری! در تعاریف این  گونه بانک ها به شمار می رود و 
مطابق با آن، چک تضمین ش��ده می تواند در وجه خود ش��خص صاحب 
حس��اب، صادر شود؛ به  ش��رط آنکه برای ادامه فعالیت بانکی، به همین 

شعبه مراجعه شود.
نکت��ه جالب تر این اس��ت که یک��ی از بانک ها ادعا می کند که اساس��اً 
دستوری مبنی بر الزام واردکردن مشخصات هویتی ذی نفع، در چک های 

تضمینی به این بانک ابالغ نشده است و لذا، محدودیت قانونی  برای این 
کار وجود ندارد.

گزینه »بابت« در ساتنا و پایا اختیاری است
یکی دیگر از موارد الزامی ش��ده از سوی بانک مرکزی، به نوشتن گزینه 
»باب��ت« در تراکنش ها مربوط می ش��د که در این مورد نیز بررس��ی های 
میدانی از ش��عب معروف بانک های کش��ور نتیجه یکسانی به دست داد؛ 
یعنی گزینه »بابت« که نشان می دهد عملیات بانکی برای چه فردی و یا 
چه مقصدی تعریف شده، در سامانه های ساتنا و پایا کاماًل اختیاری است 

و هیچ الزامی برای پر کردن آن وجود ندارد.
نکت��ه ای که در این رابطه به چش��م می خورد آن اس��ت که بانک ها، از 
اب��الغ این بخش��نامه، در رابطه با گزینه »باب��ت« تلقی نصیحت دارند نه 

دستور الزم االجرا!
روسای شعب بانک های مختلف کشور، یکی از دغدغه ها و درد و دل های 
اصل��ی خود را عدم وجود نظارت کافی در اجرای مصوبات، دس��تورات یا 
بخشنامه های بانک مرکزی دانسته و به سابقه تخلفات متعدد بانک ها در 
اجرای کامل این دستورات اشاره می کنند. آنها معتقدند که به دلیل وجود 
تبعات احتمالی مثل خروج س��پرده ها از بانک در اجرای فوری دستورات، 

دچار تردید هستند.
 تجربه گذشته بانک ها به خصوص در مواردی همچون کاهش نرخ سود 
بانکی در س��ال های گذشته و خروج س��پرده های بانکی به دلیل تصمیم 
زودهنگام در اجرای این طرح، موجب ش��ده است تا در اجرای دستورات 
و بخش��نامه های آتی بانک مرکزی نیز محتاطانه عمل کنند. در حقیقت 
بعد از تجربه تلخ خروج عظیم سپرده های بانکی، برخی از مدیران شعب 
تصمیم گرفتند تا اولین بانکی نباشند که این دستورات را سخت گیرانه و 
با دقت اجرا می کند، بنابراین همیشه چشم شان به عملکرد بانک همسایه 

است تا مبادا اشتباه گذشته را تکرار کنند.
به نظر می رس��د الزم اس��ت بانک مرکزی بعد از ابالغ بخش��نامه ها و 
دستورالعمل های خود، از طرق مختلف میزان پایبندی بانک ها به اجرای 
این بخش��نامه ها را رصد کند تا ضمن برخورد با بانک ها و شعب متخلف، 
انگیزه کافی برای بانک های قانون مند در اجرای بخشنامه ها وجود داشته 

باشد.

چشم بانک ها به شعب همسایه

حرکت چراغ خاموش بانک ها برای دور زدن بخشنامه های بانک مرکزی

حت��ی افرادی که چندان هم آینده نگر نیس��تند، روزی به این فکر 
خواهند افتاد که چقدر پس انداز برای دوران بازنشستگی الزم دارند؛ 
میزانی از پس انداز و حقوق بازنشس��تگی  که روی هم بتواند حداقل 
س��طح زندگی فعلی را برای ش��ان حفظ کند. کارشناس��ان صندوق 
بین المللی پول می گویند پاس��خ این سؤال، به سیستم بازنشستگی 
کش��ورها بس��تگی دارد، چرا که تازه ترین مطالع��ات در دنیایی که 
روز به روز پیرتر می ش��ود، ب��ر رابطه بین پس انداز و سیس��تم های 

بازنشستگی تمرکز دارند.
به گزارش ایرنا، در س��ال ها و دهه های پیش  رو، با کاهش نرخ باروری و 
افزایش طول عمر، توزیع س��نی جمعیت در کشورهای زیادی تحت تأثیر 
ق��رار خواهد گرفت و آثار مالی این گذار جمعیتی، توجه سیاس��ت گذاران 
اقتصادی را به خود جلب کرده اس��ت. ی��ک پژوهش اقتصادی، تأثیر این 
گذار جمعیتی بر پس انداز ملی را با تمرکز بر نظام های بازنشس��تگی مورد 

مطالعه قرار داده است.
صندوق بین المللی پول نتایج پژوهشی را منتشر کرده که تأثیر تغییرات 
جمعیتی را از کانال نظام های بازنشس��تگی، ب��ر آینده پس انداز ملی برای 
80 کش��ور که در دو گروه کشورهای توس��عه یافته و اقتصادهای نوظهور 
دسته بندی ش��ده اند، مورد بررسی قرار داده و پیش بینی هایی را برای 30 

سال آینده، ارائه کرده است.
پس  انداز مل��ی، حاصل جمع پس ان��داز عمومی )دولت��ی( و خصوصی 
اس��ت که حتی با فرض تحرک سرمایه باال، منبع اصلی تأمین مالی برای 
سرمایه گذاری داخلی در نظر گرفته می شود و همچنین، از عوامل مؤثر بر 

رشد و ثبات اقتصادی است.

پس انداز ملی، تکیه گاه بازنشستگان
در کش��ورهایی که جمعیت شان در حال پیر شدن است، پس انداز ملی 
به عنوان نقطه اتکای امنیت در دوران بازنشس��تگی مطرح می شود و باعث 
می شود نیروی کار، با س��هولت بیشتری پرداخت هزینه های تأمین مالی 
بازنشس��تگی خود را انجام دهد، با این چش��م انداز که سطح زندگی فعلی 
خود را در دوران بازنشس��تگی نیز خواهد داش��ت. درواقع، مقاله صندوق 
بین الملل��ی پول ب��ر اثر متقابل پس ان��داز دولتی و خصوص��ی که اجزای 
پس انداز ملی هس��تند، تمرکز دارد و نقش ویژگی های نظام بازنشستگی 

بر ترکیب پس انداز ملی کشورها را در دهه های آینده، بررسی می کند.
هزینه های بازنشستگی بیشتر می شود

نتایج این مطالعه نشان می دهد با فرض ثبات سیاست های فعلی، مخارج 
عمومی بازنشس��تگی در دو گروه کشورهای پیش��رفته و اقتصادهای بازار 
نوظهور، به طور میانگین نسبت به تولید ناخالص داخلی تا سال 2050 به 
ترتی��ب افزایش یک و دو و نیم درصدی را تجربه خواهند کرد و به دنبال 

آن، پس انداز عمومی به همین نسبت کاهش خواهد یافت.
در اکثر کش��ورهای توس��عه یافته، جمعیت جوان تر، نی��از به پس انداز 
بیش��تری برای دوران بازنشس��تگی خود خواهند داش��ت و ناچارند زمان 
بازنشستگی خود را به تعویق بیندازند تا بتوانند مزایایی مشابه بازنشستگان 

فعلی، داشته باشند.
پیر ش��دن جمعی��ت، کاهش جمعیت نی��روی کار را به دنب��ال دارد و 
پیش بینی می ش��ود س��رعت کاهش پس انداز ملی در چنین کشورهایی 
س��ریع تر باش��د. عامل دیگری که تعیین کننده روند تغییر پس انداز ملی 

است، نوع نظام بازنشستگی کشور است.

حقوق بازنشستگی وابسته به پس انداز خصوصی است؟
کاهش پس انداز خصوصی، در کش��ورهایی که نظام بازنشستگی در آنها 
وابس��تگی کمتری به پرداخت های دوره اشتغال دارد، با سرعت بیشتری 
رخ می دهد و از طرف دیگر، حجم آن در کش��ورهایی که بخش��ی از نظام 
بازنشستگی در آنها براساس »کس��ور تعریف شده« یا DC است، افزایش 
می یابد. در نظام بازنشستگی DC حقوق بازنشستگی با توجه به کسورات 
پرداخت��ی در دوره اش��تغال و با لحاظ کردن س��ود س��رمایه گذاری های 

انجام شده و نیز نرخ تورم، پرداخت می شود.
سرنوشت پس انداز ملی در ایران

براس��اس نتایج سرشماری نفوس و مس��کن مرکز آمار در سال 1395 
جمعیت در سن کار یعنی از 10 سال تا 65 سال، حدود 61میلیون و 550 
هزار نفر بوده است. مرکز آمار در گزارش دیگری، پیش بینی برای جمعیت 
تا سال 1415 در گروه های سنی پنج ساله ارائه داده که پایش این داده ها 
نش��ان می دهد به طور کلی، نرخ رش��د جمعیت نیروی کار از سال 1401 

نزولی خواهد شد.
 DC عالوه  بر این، بخش��ی از نظام بازنشستگی در کشورمان به صورت
است و با توجه به مطالعه اخیر صندوق بین المللی پول به نظر می رسد اثر 
جمعیتی، کاهش پس انداز ملی را به دنبال دارد و تأثیر نظام بازنشستگی، 
افزایش پس انداز خصوصی باش��د. درواقع شاید بتوان گفت برآیند کاهش 
پس ان��داز عمومی و افزایش پس انداز خصوصی، در نهایت به افت س��طح 
پس انداز ملی بینجامد که باید دید نگرش سیاس��ت گذار اقتصادی به این 
پدیده چیست. آیا کشور از نرخ و سطح پس انداز بهینه دور خواهد شد یا 

نیاز به اصالح در نظام بازنشستگی خواهیم داشت؟

آیا پیر شدن جمعیت، پس انداز ملی را کاهش می دهد؟

جمعیت، پس انداز و بازنشستگی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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 تصمیمی که عطش نقدینگی بورس را
بیشتر کرد

یک کارش��ناس بازار سرمایه با اش��اره به تصمیمات سازمان بورس 
درباره حد اعتباری کارگزاران و عرضه نفت خام سبک در بورس، گفت 
این تصمیمات هرچند که می تواند تصمیمات خوب و بجایی باشد، اما 
زمان اجرایی ش��دن آن اصال خوب نیس��ت. مسئوالن مربوطه به جای 
اینکه مشکالت را قبل از وقوع پیشگیری کنند، در زمان وقوع مشکل 
تصمیم��ات یکباره می گیرند. در ح��ال حاضر نیز کاهش حد اعتباری 

کارگزاری ها به عطش نقدینگی در بورس دامن  زده است.
علیرضا قدرت��ی در گفت وگو با ایس��نا، درباره تغیی��ر حد اعتباری 
کارگزاران که به تازگی رخ داده و تأثیر آن بر بازار سرمایه، اظهار کرد: در 
حال حاضر یکی از عواملی که باعث کاهش قیمت سهم ها شده، مصوبه 
اخیر س��ازمان بورس درباره تغییر حد اعتباری کارگزاری هاس��ت. این 
موضوع باعث شده فشار سنگینی به مشتریان اعتباری و کارگزاری ها 
وارد شود. جای سوال است آیا درست است که دقیقاً در زمانی که بازار 

از کمبود نقدینگی رنج می برد، چنین مصوبه ای را اجرایی کنیم؟
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار سرمایه به شدت با کمبود 
نقدینگی مواجه اس��ت، گفت: آیا سازمان بورس نمی توانست در زمان 
بهتری مصوبه تغییر نسبت اعتباری کارگزاری های را اجرایی کند. آیا 
در زمانی که بازار ما به شدت از کمبود نقدینگی رنج می برد، باید با یک 

دستورالعمل این فشار را مضاعف کنیم؟
این کارش��ناس بازار س��رمایه یادآور ش��د: به عنوان نمونه، در سال 
گذش��ته دیدیم تصمیم گیری درباره تغییر اطالع رسانی در پیش بینی 
سود شرکت ها اثر بسیار بدی بر بازار سرمایه داشت، ولی با اصرار برخی، 
این موضوع انجام ش��د که هنوز هم بازار س��رمایه از این موضوع رنج 

می برد.
قدرتی افزود: تغییر دستورالعمل اعتباری کارگزاری ها در بلندمدت 

خوب است، ولی زمان اجرای آن در شرایط فعلی مناسب نیست.
وی همچنین درباره س��ازوکار ایجاد بورس نفت نیز گفت: سازوکار 
ایجاد بورس نفت به درس��تی مشخص نیست. برای ایجاد بورس نفت 
باید سلس��له عوامل با هم جمع شوند تا یک بورس کامل نفت داشته 
باش��یم، اما این موضوع رخ نداده است. نمی ش��ود از بورس نفت فقط 

اسمش را داشت و الزامات آن را رعایت نکرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در بورس نفتی که در حال حاضر 
وجود دارد، عرضه کننده فقط یک ش��خص )شرکت ملی نفت( است. 
همچنین سازوکار فروش به خارج از کشور با توجه به موضوعات ارزی 
و تحریم ها سخت و مبهم است. بازاری که فقط یک عرضه کننده دارد 
و فروش آن با محدودیت هایی مواجه اس��ت را نمی توان به عنوان یک 

بورس نام برد.
قدرتی تاکید کرد: دوستان به جای اینکه به این موضوعات در زمان 
سختی و فشار فکر کنند باید در زمان آرامش و قبل از وقوع مشکل به 
این موضوعات توجه داشته باشند، ولی دقیقاً زمانی که سختی و فشار 
پیش می آید و با مش��کالت عدیده روبه رو هس��تیم، به سمت مکانیزم 
بورس رجوع می کنند که زمان مناس��بی ب��رای راه اندازی و اجرای آن 

نیست.
گفتنی اس��ت چندی پیش سازمان بورس حد اعتباری کارگزاری ها 
را کاه��ش داد. ع��ده ای معتقدند این کاهش ح��د اعتباری به کمبود 
نقدینگی در بورس دامن زده و عمق بازار را کم کرده اس��ت، اما برخی 
دیگر از کارشناسان بازار سرمایه می گویند این اقدام سبب شده ریسک 

کارگزاری ها کاهش یابد.
همچنین در ماه های گذشته نفت خام سبک برای اولین بار در رینگ 
بین الملل بورس انرژی عرضه ش��د و تا امروز چهار بار اطالعیه عرضه 
توس��ط شرکت ملی نفت صادر شده و با توجه به آخرین اطالعیه، 15 
بهمن ماه نفت خام برای چهارمین بار در بورس عرضه می شود. این در 

حالی است که سومین عرضه نفت در بورس بدون مشتری باقی ماند.

نگاه

در اولین جلس��ه معامالت پس از ثبت ابزار پش��تیبانی مبادالت تجاری 
اروپا )اینس��تکس( بازار س��رمایه با واکنش منفی سهامداران مواجه شد و 
بازار ارز نیز با عقب نش��ینی نرخ ارز بانکی، اف��ت 2.5درصدی قیمت ها را 

تجربه کرد. 
پس از چندین ماه تأخیر در راه اندازی س��ازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا 
)SPV(، عاقبت پنجش��نبه گذش��ته وزرای امور خارجه سه کشور آلمان، 
فرانسه و انگلیس از ثبت ابزار پشتیبانی مبادالت تجاری اروپا تحت عنوان 
اینستکس رونمایی کردند؛ ابزاری که در گام نخست قرار است از مبادالت 
مش��روع در حوزه های غذا و دارو و تجهیزات پزشکی با ایران حمایت کند 
که براس��اس کنوانس��یون های بین المللی که غذا و دارو را مشمول تحریم 
نمی داند عم��ل خواهد کرد و عماًل تحریم های آمری��کا علیه ایران را دور 

نمی زند.
کارشناس��ان معتقدند راه اندازی ابزار پش��تیبانی مب��ادالت تجاری که 
اینستکس نامیده شده به نوعی آخرین تیر ترکش اتحادیه اروپا برای حفظ 
برجام از کارش��کنی های مکرر آمریکاس��ت، بااین وج��ود فعاالن اقتصادی 
معتقدند این س��ازوکار باید حوزه هایی فراتر از غذا و دارو را نیز پوش��ش 
دهد ضمن اینکه زمینه نقل وانتقال پول خارج از سیس��تم مالی آمریکا را 

نیز فراهم آورد.
هنوز ابزار پش��تیبانی مبادالت تجاری اروپا با ایران عملیاتی نشده و در 
گام نخست مستلزم ثبت شرکتی همانند اینستکس در ایران است که گویا 
بانک مرکزی آن را پیگیری می کند، اما بازارها در نخستین جلسه معامالتی 
پس از رونمایی از این س��ازوکار، به نوعی در حال برآورد و پیش خور کردن 

نتایج احتمالی عملیاتی شدن آن هستند.
بورس تهران نخس��تین روز معامالتی پس از رونمایی از ابزار پشتیبانی 
مبادالت تجاری اروپا را با رشد شاخص کل آغاز کرد، اما در همان ساعات 
ابتدایی با افزایش فشار فروش مواجه شد؛ به گونه ای که در زمان تنظیم این 
گزارش از 239 شرکت حاضر در بورس تهران 226 شرکت منفی شدند و 
از 266 ش��رکت حاضر در فرابورس نیز 138 شرکت با فشار فروش مواجه 

بودند. ضمن اینکه قیمت هفت شرکت در بورس و 21 شرکت در فرابورس 
بدون تغییر مانده و ش��اخص کل نیز با افت 44.3 واحدی به 160 هزار و 

250 واحد رسیده بود.
رد پای اخبار و شایعات در معامالت بورسی

 به رغم تاکید مس��ئوالن بورس��ی مبنی بر اینکه معامله گران براس��اس 
تحلیل های بنیادی و صورت های مالی ش��رکت ها خرید و فروش داش��ته 
باشند، این روزها معامله گران در داد و ستدهای خود بیشتر به شایعات و 
اخبار بین الملل توجه می کنند که این موضوع در کنار بازده سایر بازارهای 

موازی با بورس، می تواند به کاهش نقدینگی بازار سرمایه دامن بزند.
به گزارش ایسنا، این روزها بورس تهران چندان تابع تحلیل های بنیادی 
نیست و بیشتر شایعات مختلف است که به معامالت جهت می دهد. اخبار 
مربوط به م��راودات مالی ایران با اروپا از یک طرف و کاهش نقدینگی در 

بورس از طرف دیگر تصمیمات سهامداران را تحت تأثیر داده است.
انتظ��ارات س��هامداران از ب��ازار کنون��ی و هزین��ه فرصت��ی که صرف 
س��رمایه گذاری در این بازار می شود، در معامالت این روزها تأثیر بسزایی 
دارد. از طرفی بازارهای موازی با بازار سهام از ابتدای سال، بازده بیشتری 

را برای سرمایه گذاران رقم زده است.
در نخستین روز هفته با آغاز معامالت، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران اندکی رشد داشت، اما در ادامه با کاهش مواجه 
ش��د و در نهایت 441 واحد افت کرد و به رقم 159 هزار و 853 واحدی 
رسید. همچنین ش��اخص کل هم وزن با 45 واحد کاهش رقم 29 هزار و 

790 واحدی را تجربه کرد.
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز ب��ا 609 واحد افت به رق��م 174 هزار و 976 
واحدی رس��ید. ش��اخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب 456 و 250 

واحد افت کردند.
بانکی ها نیز در روند ش��اخص های بازار سهام تأثیرات عمده ای داشتند. 
بانک صادرات ایران، بانک ملت، بانک پاس��ارگاد جزو نمادهایی بودند که 
تأثیر کاهنده روی شاخص های بازار سرمایه داشتند. قیمت سهم های این 

گروه با روند کاهش��ی مواجه ش��د، اما تعداد معدودی از نمادها افت بیش 
از 4درصدی را ش��اهد بودند. احتمال افزایش سرمایه بانک ها و مؤسسات 
اعتباری یکی از دالیلی اس��ت که در این روزها معامالت در گروه بانکی را 
با ابهام بیش��تر مواجه کرده اس��ت. اکنون نیز این احتمال همچنان وجود 
دارد و روی معامالت بازار تأثیرگذار اس��ت، هرچند که از ابتدای بهمن ماه 
امس��ال ماه شمار شدن سود سپرده های بانکی به کاهش هزینه های بانکی 
کمک کرد، اما در مجموع صورت های مالی عمده بانک ها نشان از وضعیت 
مطلوب��ی ندارد. در عین حال، نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، گروه مپنا و 

سایپا نیز به کاهش شاخص بازار دامن زدند.
روز شنبه بار دیگر گروه خودرو و ساخت قطعات با کاهش قیمت سهام 
مواجه ش��د. تابلوی ای��ن گروه در حالی قرمز رنگ ش��د که در هفته های 
گذش��ته قیمت خودروه��ای داخلی با افزایش فزاینده ای مواجه ش��د، اما 
بس��یاری معتقدند به دلیل ساختار نامناسب خودروسازان بزرگ تر قیمت 
سهام آنها با نوس��انات غیرقابل پیش بینی روبه رو است. از طرفی وضعیت 

نامطلوب قطعه سازان نیز به نگرانی ها در این گروه دامن زده است.
در عین حال فوالد خوزس��تان، خدمات انفورماتیک و پتروش��یمی جم 
س��عی کردند شاخص های بازار س��رمایه را به سمت باال هدایت کنند. در 
گروه استخراج کانه های فلزی روند قیمت سهم ها عموماً افزاینده بود و این 
سهم ها به رشد شاخص های بازار کمک کردند. همچنین نیمی از سهم ها 
در گروه فلزات اساس��ی نیز با افزایش قیمت مواجه ش��دند و سعی کردند 
شاخص های بازار را به سمت باال هدایت کنند. این در حالی است که مابقی 

سهم های این گروه به کاهش نماگر بازار دامن زدند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 404 میلیارد تومان رس��ید و حجم 
معامالت به رقم 1.6 میلیارد سهم و اوراق مالی دست یافت. تعداد معامالت 

این بازار به 211 هزار نوبت رسید.
آیفکس نیز 8.47 واحد رش��د کرد و ع��دد 1940 را تجربه کرد. ارزش 
معامالت فرابورس ایران به رقم 418 میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی 

از دست به دست شدن 809 میلیون سهم و اوراق مالی رسید.

واکنش بازار سرمایه به سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا

شاخص بورس ۴۴1 واحد افت کرد
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از رشد و توسعه صنعت بلوریجات در ایران 
تا بازاری که با رکود مواجه است

صنعت تولید ظروف بلوری در س��الیان اخیر به دلیل ش��رایط 
خاص اقتصادی کشور در دامن رکود افتاده است.

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، صنع��ت تولید ظروف 
بلوری در سالیان اخیر با رشد و توسعه قابل توجهی همراه شده 
و در سایه این ش��کوفایی و پیشرفت، بسیاری از جویندگان کار 

در این حوزه ها مشغول به فعالیت شده اند.
رض��ا پورآقای��ی، یکی از فع��االن حوزه تولید ظ��روف بلوری، 
در گفت وگ��و با خبرنگار باش��گاه خبرنگاران ج��وان، در ارتباط 
ب��ا کیفیت محص��والت ایرانی در حوزه مذک��ور اظهار کرد: برابر 
قلمداد کردن کیفیت تولیدات ایرانی با محصوالت کش��ور هایی 
همچون فرانس��ه و حتی ترکیه، اغراق آمیز اس��ت، اما وقتی سیر 
پیش��رفت حاصل ش��ده در س��الیان اخیر را م��ورد ارزیابی قرار 
می دهیم، این واقعیت مبرهن می ش��ود ک��ه در صورت حمایت 
و پش��تیبانی دستگاه های ذی ربط و تالش و همت هرچه بیشتر، 
می توان همچنان به فتح قله های پیش��رفت امیدوار بود و فاصله 
کیف��ی تولیدات ایرانی را با تولیدات برخی از کش��ور ها همچون 

فرانسه به حداقل ممکن رساند.
وی اف��زود: نبای��د ای��ن واقعی��ت را از نظ��ر دور داش��ت که 
کش��ور های صاحب نام در عرصه تولید ظروف بلوری، به یکباره 
و به صورتی معجزه آس��ا به این درجه از توس��عه نائل نشده اند، 
بلکه این موفقیت با س��عی و تالش و ممارس��ت و برنامه ریزی 
دقی��ق و هدفمند حاصل ش��ده و باید با الگوب��رداری صحیح، 
تولیدکنندگان ما نیز بر س��رعت و ش��تاب پیشرفت خویش در 

این عرصه بیفزایند.
پورآقایی گفت: در حال حاضر، رقبای اصلی ما در این عرصه 
برخی از کش��ور ها همچون ترکیه محس��وب می شوند که قطعا 
ب��ا اتخاذ تدابیر هوش��مندانه ق��ادر به کن��ار زدن آنها خواهیم 
ب��ود و می توانیم از فرصت های موجود در ب��ازار مذکور، اعم از 
اش��تغال زایی، ص��ادرات و . . . به نحو س��ازنده تری بهره برداری 

کنیم.
کاهش نرخ تولیدات و افزایش کیفی آن، الزمه موفقیت 

در بازار های بین المللی
چندی پیش، احم��د رحمانی، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و 
فروشندگان بلور، چینی و لوستر، در گفت وگو با رسانه ها با اشاره 
ب��ه اتخاذ برخی تدابی��ر و در نظر گرفتن پ��اره ای از امتیازات از 
س��وی کشور های فعال در عرصه تولید بلور، برای تسهیل فروش 
محصوالت شان در بازار ایران اظهار کرد: به عنوان نمونه در نظر 
گفت��ن جوایز ویژه برای خریداران بلوریجات، از س��وی برخی از 
کشور های تولیدکننده چنین محصوالتی )همچون ترکیه( باعث 
ش��ده تا بس��تر برای عرضه و فروش محص��والت و تولیدات آنها 

هموارتر شود.
وی معتقد است، آنچه که در موفقیت های تولیدی و اقتصادی 
تعیین کننده اس��ت به عنصر رقابت معطوف می ش��ود و بالطبع، 
حصول موفقیت هرچه بیش��تر برای تولیدکننده ایران، مستلزم 

کاهش نرخ محصوالت و افزایش کیفی آنها است.
رئی��س اتحادیه تهیه کنندگان و فروش��ندگان بل��ور، چینی و 
لوس��تر در ادامه گفت: محبوبیت بلوریج��ات ترک در بازار ایران 
مرهون نرخ مناسب این اقالم از یکسو و از سوی دیگر کوته فکری 
واس��طه هایی اس��ت که به جای در نظر گرفتن س��ود اقتصادی 

کشور به صورت کالن، به منافع شخصی خود می اندیشند.
وی افزود: نرخ تمام ش��ده بلوریجات در کشور ترکیه به مراتب 
پایین ت��ر از ایران اس��ت و در واقع امر، همی��ن موضوع به اقبال 
هرچه بیش��تر مردم ایران به تولیدات و محصوالت کشور ترکیه 

می انجامد.
رحمان��ی می گوید: با حمای��ت از کاالی ایرانی و توجه هرچه 
بیش��تر عموم مردم به تولی��دات داخلی، بس��تر و زمینه هرچه 
بیش��تر و مطلوب تر، ارتق��ای کیفی تولیدات ایران��ی نیز فراهم 

خواهد شد.

رشد ۲۲درصدی تولید کنسانتره سنگ آهن 
در 9 ماهه امسال

تولید دانه بندی و کنس��انتره س��نگ آهن ش��رکت های بزرگ 
تولیدکننده این محصول طی 9 ماهه امسال، افزایش یافت.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، تولیدکنندگان بزرگ 
س��نگ آهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان آذر، 34 میلیون 
و 306 هزار و 874 تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. این 
رقم در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته، 28 میلیون و 159 هزار 
و 510 ت��ن بود که حاک��ی از افزایش 22درص��دی تولید این 

محصول است.
از ای��ن می��زان، ش��رکت های »گل گهر« 11 میلی��ون و 888 
ه��زار و 486 تن، »چادرملو« 6 میلیون و 739 هزار و 263 تن، 
»س��نگ آهن مرکزی« 4 میلیون و 25 تن، »توس��عه معادن و 
صنای��ع معدنی خاورمیانه« 3 میلی��ون و 864 هزار و 118 تن، 
»گهر زمین« 3 میلیون و 267 هزار و 332 تن، »اپال پارس��یان 
س��نگان« 2 میلیون و 199 هزار و 486 تن، »صنعتی و معدنی 
توس��عه ملی« یک میلیون و 76 هزار و 429 تن، صبا نور 893 
هزار و 602 تن و »جالل آباد« 378 هزار و 133 تن کنس��انتره 

سنگ آهن تولید کردند.
افزایش 35درصدی تولید دانه بندی

بن��ا بر این گزارش، پنج ش��رکت بزرگ معدن��ی طی 9 ماهه 
امس��ال، 5 میلیون و 354 هزار و 796 تن سنگ آهن دانه بندی 
تولی��د کردند که در مقایس��ه ب��ا میزان تولید ای��ن محصول در 
مدت مش��ابه سال گذش��ته )3 میلیون و 955 هزار و 160 تن(، 

35درصد رشد نشان می دهد.
شرکت س��نگ آهن سنگان »یک میلیون و 524 هزار و 614 
تن«، صبا نور »یک میلیون و 473 هزار و 504 تن«، سنگ آهن 
مرک��زی »یک میلیون و 175 ه��زار و 103 تن«، فالت مرکزی 
»797 ه��زار و 179 ت��ن«، چادرملو »322 ه��زار و 164 تن« و 

میشدوان »62 هزار و 232 تن« تولید کرده است.

اخبـــار

سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت، دالیل نصف شدن صادرات ایران طی 
آذرماه را تشریح کرد.

محمدرضا مودودی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به کاهش صادرات و 
افت صادرات غیرنفتی کش��ورمان در آذرماه امسال به نسبت ماه های قبل 
درخصوص علل وقوع این کاهش اظهار کرد: بررس��ی ها نشان می دهد که 
چندی��ن عامل در کاهش آمار صادرات موثرند و یکی از اصلی ترین عوامل 
کاهش آمار صادرات در آذرماه این اس��ت که در آذرماه و دی ماه امس��ال، 
قیمت پایه گمرکی نزدیک به 500 قلم کاال اصالح ش��ده و معموالً وقتی 
صحبت از اصالح قیمت پایه گمرکی اقالم کاالیی می شود، این به معنای 
کاه��ش ارزش پایه گمرکی این اقالم اس��ت، بنابرای��ن کاهش ارزش پایه 
گمرک��ی این اقالم، در آمارها تاثیر داش��ته و یک��ی از دالیل کاهش آمار 

صادرات آذرماه، کاهش ارزش پایه گمرکی است.
سرپرست س��ازمان توسعه تجارت افزود: عالوه بر این، طی هشت ماهه 
امس��ال، شاهد رشد جهش��ی صادرات کشورمان به کش��ورهای هدف در 
بس��یاری از اق��الم و گروه های کاالیی بودیم؛ مثال در هفت ماهه امس��ال، 

شتاب صادرات ما به عراق به 66درصد رسید و این شتاب ممکن است در 
مقطعی، باعث افت صادرات در ماه های اخیر شده باشد چراکه به هر حال 

بازار این کشورها هم تا اندازه  خاصی کشش دارند.
وی با تاکید بر اینکه افت صادرات ادامه دار نخواهد بود، گفت: از نظر ما 
این کاهش صادرات، به صورت مقطعی است و بعید می دانیم که این افت 
صادرات در ماه های آینده هم ادامه دار باش��د و تصور می کنیم در ماه های 
پایانی سال مجددا آمارهای خوبی را در بخش صادرات تجربه خواهیم کرد.
مودودی اضافه کرد: همچنین در ش��رایط فعلی، تجارت ما با بسیاری از 
کشورهایی که در فاصله دورتری از مرزهای ما قرار دارند، با مشکالت حمل 
و نقل مواجه بود چراکه به هر حال کشتیرانی ها با فشارهایی مواجه هستند 

که این امر نیز در کاهش آمار اخیر صادرات بدون تاثیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال زیرساخت های تجارت خارجی کشورمان 
مبتنی بر اینترنت، جی پی اس، س��وئیفت، دالر و موارد دیگری اس��ت که 
متاس��فانه سوییچ آنها در دس��ت آمریکایی ها است؛ مثال وقتی صحبت از 
جی پی اس می شود این بدان معناس��ت که آمریکا با تحت اختیار داشتن 

کنترل جی پی اس، امکان رصد و شناسایی کشتی ها و شناورهایی که با ما 
همکاری می کنند را دارد و با اخطار به آنها، تحت فشار قرارشان می دهد یا 
مثال همکاری شرکت های مختلف با شرکت های ایرانی در بستر سوئیفت، 

هشدارهای آمریکایی ها را برای طرف های مقابل به همراه دارد.
به گزارش تسنیم، آمار صادرات طی 9 ماه گذشته نشان می دهد که در 
صادرات غیرنفتی و بدون در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی، در آذرماه 
امسال شاهد افت ش��دید ارزش صادرات کشور به نسبت ماه های گذشته 
یعنی آبان، مهر و شهریور ماه هستیم؛ به طوری که ارزش دالری صادرات 
غیرنفتی به اس��تثنای میعانات گازی در آبان ماه که معادل 4.236میلیارد 
دالر بوده، در آذرماه با افت 56درصدی نسبت به ماه قبل از آن به 1.864 

میلیارد دالر رسیده است.
همچنین کاهش چشمگیر صادرات در بخش صنعت، بسیار قابل توجه 
اس��ت و صادرات این بخش به نس��بت آبان ماه، معادل 85درصد کاهش 
داشته است و این در حالی است که صادرات بخش صنعت، سهمی نزدیک 

به 45درصد از کل صادرات کشورمان در این ماه را داشته است.

دالیل کاهش 50 درصدی صادرات ایران در آذرماه

معاون پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی از 
12 برابر شدن صادرات محصوالت کشاورزی ایران طی 40 سال گذشته 

خبر داد.
به گزارش تسنیم، مهمانان سه شنبه شب برنامه »پیشران« علی اکبری 
عضو هیات رئیسه کمیسیون کش��اورزی مجلس و علی کیانی راد معاون 
پژوهشی موسس��ه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه 
روستایی درخصوص دس��تاوردهای انقالب اسالمی در بخش کشاورزی 

به گفت وگو پرداختند.
اکبری در ابتدا جایگاه کش��اورزی را در اس��ناد باالدستی به این شکل 
بیان کرد که در برنامه ششم توسعه به عنوان سند جاری، بخش های 7،8 
و9 اش��اره مستقیم به کش��اورزی و آب و منابع طبیعی و محیط زیست 
دارد. احکام برنامه احکامی مفصل است. البته ممکن است خیلی از موارد 
منابع الزم برای اجرا را نداشته باشیم ولی نگاه مجلس اساسا به تولید و 
روستا و عشایر و صیادان نگاهی مثبت و اثرگذار است. در اقتصاد مقاومتی 

بند 6و7 تاکید بر امنیت غذایی شده است.
کیانی هم درخصوص پیش��رفت های حوزه کشاورزی گفت: کشاورزی 

و توس��عه یافتگی کش��ورها الزم و مل��زوم یکدیگرند و بدون کش��اورزی 
توسعه یافته قطعا اقتصاد نمی تواند توسعه یافته باشد.

وی با اشاره به دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه کشاورزی گفت: 
تقریبا یک سوم اقتصاد کشور در اختیار بخش کشاورزی است.

وی در ادامه اشاره کرد: صادرات بخش کشاورزی در سال 1356 حدود 
443 میلیون دالر بوده که این رقم در سال 1396 به پنج میلیارد و 504 

میلیون دالر رسیده که پیشرفت چشمگیری صورت گرفته است.
وی اف��زود: از حدود س��ه س��ال قبل ما از واردکننده ب��زرگ گندم در 
بازارهای جهانی به کش��وری خودکفا تبدیل شدیم که مقداری هم برای 
ص��ادرات داری��م. اکبری با تاکید به این نکته ک��ه قانون ها و مقررات در 
پیش��رفت های حاصل شده بی تاثیر نبوده است و کمک کننده و تسهیلگر 
در مس��یر کشاورزی بوده است، گفت: از سال های قبل از انقالب تا سال 
1357 جهت گیری بر مدفون شدن کشاورزی بود و توجه و سرمایه گذاری 
در جهت صنعت بود که موجب مهاجرت از روس��تا به ش��هر شد و هیچ 
کمکی در زمینه خشکسالی یا تسهیالت یا تضمینی ارائه نمی شد. گندم 

و برنج به عنوان دو کاالی اساسی از کشورهای مختلف وارد می شد.

وی در ادامه بیان کرد: در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به پس انداز 
آب ش��ده اس��ت تا کمتر مصرف کند و برای این منظور س��ازوکارهایی 
فهرست ش��ده است، از جمله تغییر الگوی کشت و توسعه آبیاری تحت 
فش��ار و عدم کشت های پرمصرف آب که از دستگاه های مربوطه مطالبه 

می شود و قطعا نظارت داریم.
اکبری با بیان اینکه در حق ش��کر ظلم ش��ده اس��ت، گفت: ش��کر به 
عنوان یک کاالی اس��تراتژیک است و امسال برای اولین بار شکر را وارد 
نمی کنیم، یعنی هم میزان تولید افزایش یافته و کارخانه ها به روزتر شدند 

و این ناشی از قوانین و عملکردهایی است که تواما صورت گرفته است.
کیانی درباره سیاس��ت های راهبردی وزارت جه��اد برای آینده گفت: 
وزارت جهاد کش��اورزی با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی راهبرد 
اساس��ی خود را برای افق 1404 بهبود تراز تجاری غذا با حفظ پایداری 
مناب��ع پایه از جمله آب و خاک در نظر گرفته اس��ت، بهبود تراز تجاری 
غذا یعنی در محصوالت��ی که مزیت صادراتی داریم به صادرات بپردازیم 
و درخصوص محصوالتی که نیاز اساس��ی کشور هست به افزایش میزان 

تولید بپردازیم اما با رعایت بهره وری آب و خاک.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت براساس قانون خرید تضمینی، 
پرداخت یک ریال کمتر از حقوق کشاورزان غیرقابل قبول است.

مس��عود اس��دی در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از 
افزایش نرخ خری��د تضمینی گندم به 1700 تومان اظهار کرد: بنده به 
نمایندگ��ی از جامعه کش��اورزان بار ها اعالم کرده ام که براس��اس قانون 
خری��د تضمین��ی، پرداخت یک ری��ال کمتر از حق قانونی کش��اورزان 

غیرقابل قبول است.
وی افزود: با توجه به تورم افسارگسیخته، اعالم نرخ غیرمنطقی خرید 
تضمینی منجر به کاهش و رشد توسعه در بخش کشاورزی خواهد شد.

اسدی ادامه داد: اگر دولت به سبب کمبود منابع مالی امکان پرداخت 
حق قانونی کشاورزان را ندارد، تولیدکنندگان حاضرند برای حفظ نظام 
و کش��ور با دولت همکاری کنند به طوری که پس از مشخص شدن حق 

قانونی کشاورز آن را به صورت قرض در سال های آتی پرداخت کند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه نرخ واقعی هر کیلو 
خرید تضمینی گندم 1920 تومان اس��ت، بیان ک��رد: با توجه به آنکه 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی و کمیته اقتصاد مقاومتی 
ن��رخ واقعی خرید تضمینی هر کیلو گن��دم را 1920 تومان اعالم کرده 
است، بنابراین زیبنده نیست که حق قانونی کشاورزان را رقمی پایین تر 

از این عدد اعالم کنیم. وی در ادامه با اشاره به اینکه افزایش نرخ خرید 
تضمینی گندم به 1700 تومان واقعی نیس��ت، اظهار کرد: در ش��رایط 
کنونی تحریم و فش��ار های غیرمعقول کشاورزان انتظار ندارند که دولت 
ح��ق قانونی آنها را به ط��ور کامل پرداخت کند، اما جامعه کش��اورزی 
انتظ��ار دارد که دولت حق قانونی آنها را به صورت قرض در س��ال های 
آتی پرداخت کند. عضو ش��ورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح 
کرد: اگر دولت حق قانونی کش��اورزان را پرداخت نکند، بی شک این امر 
تولید گندم در سال های آتی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این رو 

اعالم نرخ کمتر از حق قانونی کشاورزان تبعات منفی به همراه دارد.

صادرات کشاورزی ایران 1۲ برابر شد

ضرورت پرداخت حق قانونی کشاورزان

نرخ واقعی خرید تضمینی هر کیلو گندم 19۲۰تومان

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه

14 بهمن 1397

شماره 1255



اخبار

عدم وجود فضای رقابتی سبب گرانی خودرو می شود
دالالن تنها راضیان از وضع موجود

نماینده مردم قدس، ش��هریار و مالرد با اش��اره به مش��کالت و 
نابس��امانی بازار خودرو و عدم وجود فض��ای رقابتی در این عرصه 

گفت وضعیت فعلی بازار، تنها خوشایند دالالن است.
محمد محمودی شاهنشین، نماینده مردم شهرستان های قدس، 
ش��هریار و مالرد در مجلس شورای اس��المی صبح روز گذشته در 
گفت وگ��و با خبرنگار فارس در ش��هر قدس، اظهار داش��ت: برای 
بررس��ی بازار خودرو، همزمان باید به چند موضوع توجه داش��ته 
باش��یم، اول افرادی که در این صنعت مشغول به کار هستند، دوم 
میزان بدهی های کالن خودروس��ازان ب��زرگ که بنابر قولی تا 80 
هزار میلیارد تومان یا بیشتر به بانک ها، سوم اینکه افزایش قیمت 

خودرو باعث افزایش سایر خدمات و هزینه ها نیز خواهد شد.
وی اف��زود: وقت��ی قیمت ف��روش از قیمت تمام ش��ده پایین تر 
باش��د در کیفی��ت خودرو نی��ز موثر خواهد ب��ود و از طرفی دیگر 
خودروس��ازان بزرگ از سال های قبل اقدام به پیش فروش کرده اند 
که امس��ال موعد تحوی��ل خودروها بود و به واس��طه عدم تامین 
قطع��ات کار متوق��ف ش��ده که این خود نیز بخش��ی به واس��طه 

تحریم ها و بخشی نیز به واسطه بدهی به قطعه سازان است.
نماین��ده م��ردم ش��هر ق��دس در مجلس بی��ان داش��ت: البته 
مجموع��ه ای که اقدام به تولید می کند بای��د تمام جوانب ازجمله 
حقوق ش��هروندی و حق��وق مصرف کننده را لح��اظ کند، اما این 
نکته نیز قابل توجه اس��ت که خودروس��ازان کشور به دلیل تعلق 
به بخش دولتی قیمت تمام ش��ده محصوالت شان بسیار باالست، با 
وجود اینکه نیروی انسانی، مواد اولیه و انرژی با قیمت مناسب در 
دسترس قرار دارد اما ضعف مدیریت انسانی و منابع نیز در گرانی 

قیمت محصوالت موثر است.
محمودی شاهنش��ین با اش��اره به عدم وجود فضای رقابتی در 
بخش خ��ودرو گفت: فضای رقاب��ت به دلیل انحص��ار تولید چند 
خودروس��از در کش��ور وجود ندارد که عامل بسیاری از مشکالت 
ب��وده و همچنین ورود خودروها به داخل کش��ور نیز با محدودیت 

خاصی روبه رو است.
وی ادام��ه داد: تمام این مباحث در افزایش قیمت و نابس��امانی 
بازار خودرو موثر اس��ت و باید در قالب یک طرح جامع ساماندهی 
بخش خودرو س��اماندهی ش��ود ک��ه در حال حاضر نی��ز دولت و 
کمیس��یون صنایع و معادن مش��غول کار روی این موضوع بوده و 

امیدواریم تا از این نابسامانی در بازار خودرو خارج شویم.
نماینده مردم قدس، ش��هریار و مالرد با اشاره به نارضایتی تمام 
طرف ها از وضعیت فعلی بازار خاطرنشان کرد: وضعیت فعلی بازار 
برای تمام طرف های درگیر از جمله مردم، خودروس��ازان، دولت و 
قطعه سازان ناخوش��ایند و صرفا برای دالالن این بازار خوشایند و 

مطلوب بوده است.

سال98 چه میزان بنزین مصرف می شود؟
ب��رآورد درآمدهای حاصل از فروش داخل��ی فرآورده های نفتی 
نش��ان می دهد، سال 98 با 10درصد افزایش مصرف، مجموعا 48 

هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می شود.
ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری»عص��ر خ��ودرو«، گ��زارش مرکز 
پژوهش های مجلس نش��ان می دهد، در حال��ی که میزان مصرف 
روزانه بنزین معمولی با نرخ 1000 تومان در س��ال 96 حدود 77 
میلیون لیتر در روز بوده این رقم در س��ال جاری به طور میانگین 
به 80 تا 85 میلیون لیتر در روز می رسد. همچنین برآوردها نشان 
می ده��د در س��ال 98 رقمی بین 85 تا 96 میلی��ون لیتر در روز 
بنزین معمولی مصرف ش��ود که درآم��دی 30 تا 34 هزار میلیارد 

تومانی ایجاد می کند.
در س��ال 98به نظر می رس��د رقمی بین 4ت��ا 4.3 میلیون لیتر 
بنزین سوپر، 71 تا 78 میلیون لیتر نفت گاز، 7تا 8.5 میلیون لیتر 

نفت کوره مصرف خواهد شد.
گفتن��ی اس��ت، ب��رآورد درآمدهای حاص��ل از ف��روش داخلی 
فرآورده های نفتی نش��ان می دهد، س��ال 98 با 10درصد افزایش 
مص��رف، مجموعا  48 هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می ش��ود. 
در صورت افزایش 5درصدی مصرف کلیه س��وخت ها نیز 44 هزار 

میلیارد تومان درآمد محقق می شود.
گفتنی اس��ت، رقم من��درج در ردیف 1 جدول منابع تبصره 14 
قان��ون بودجه یعنی 45 هزار میلیارد توان ت��ا حدودی واقع بینانه 

بوده و نزدیک به 96درصد آن محقق خواهد شد.

خودروهای قاچاق خریدار ندارد
مدیرعامل س��ازمان جمع آوری و فروش ام��وال تملیکی با بیان 
اینکه در 10 ماهه امس��ال بیش از 4 هزار پرونده کاالهای متروکه 
تعیین تکلیف ش��د، گفت خودروهای قاچاق خریدار برای صادرات 

ندارد.
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، جمش��ید قس��وریان 
جهرمی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی  در 
م��ورد آخرین وضعیت تعیین تکلیف کاالهای متروکه در گمرکات 
و بنادر اظهار داشت:  اخیرا 10 هزار کانتینر در بندر شهید رجایی 
بندرعباس متروکه شده بود که مشکل آنها حل شد. منتها مسئله 
این اس��ت که کااله��ا متغیر بوده و هر هفته به تع��داد آنها اضافه 
می ش��ود. مدیرعامل س��ازمان جمع آوری و اموال تملیکی با بیان 
اینکه یک گروه ویژه 12 نفره از س��ازمان به بندرعباس فرستادیم 
ت��ا با همکاری گم��رک  و بنادر کاالهای متروکه هرچه س��ریع تر 
تعیین تکلیف ش��وند، تصریح کرد: پس از آنک��ه آمار کاالها به ما 
اعالم ش��ود مجوزهای الزم اخذ شده تا هرچه سریع تر تکلیف آنها 

مشخص شود.
وی با اشاره به آمار 10ماهه کاالهای متروکه گفت:  در این مدت 
تعیین تکلیف کاالهای متروکه صد درصد افزایش داشته و تاکنون 
ح��دود 4 هزار پرون��ده که برخی از آنها چندی��ن کانتینر را در بر 

می گیرد به نتیجه قطعی رسیده است.
جهرم��ی افزود: تاکن��ون نزدیک به 670 میلی��ارد تومان میزان 
ف��روش این کاالها ب��وده که بیش از 200درصد نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل به لحاظ ارزش رشد دارد.

یک کارش��ناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه اقدام دولت درخصوص 
بازگشت قیمت ها در صنعت خودرو به قیمت های قبل، تصمیم اشتباهی 
بود، گفت تصمیماتی از این دس��ت صنعت خودرو را زمین می زند این در 
حالی است که از شش ماه پیش همه به افزایش قیمت ها در صنعت خودرو 
اذعان داشتند که در صورت اجرایی شدن در آن زمان، نه خودروساز شاهد 
زیان های میلیاردی بود نه شاهد نارضایتی بیش از اندازه خریداران بودیم.

به گزارش پدال نیوز، امیرحس��ن کاکایی در گفت و گو با پایگاه خبری 
»عصر خودرو«،  با اش��اره به تاخیر در اعالم قیمت های جدید و زیان های 
ایجادش��ده، گفت: تصمیمات فعلی نیز تنها در حد ش��نیده ها بوده و هیچ 
خبری به صورت رسمی اعالم نمی شود و طبیعی است این روند منجر به 

شرایط فعلی شود که این شرایط خطر جدی برای صنعت خودرو است.
این کارشناس صنعت خودرو با طرح این پرسش که چرا دولت تصمیم 
درست و کاملی نمی گیرد، تصریح کرد: تسهیالت پیش بینی شده در قالب 
دو تس��هیالت 2 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان با نرخ سود باال بوده 
ضمن آنکه تس��هیالت خاصی نیست بلکه به بانک ها این مجوز داده شده 
که به خودروس��ازان تس��هیالت اختصاص دهند باقی تسهیالت نیز 800 
میلیون یورو به قطعه س��ازان با هدف واردات مواد اولیه است در حالی که 
این تس��هیالت نیز روند پیچیده ای دارد زیرا برای گش��ایش ال سی ملزم 
به پرداخت 10درصد از رقم و معادل هزار و 100 میلیارد تومان هستند. 

کاکایی با بیان اینکه این نحوه رفتار به عبارتی زیان است و زیان مالی را 

به همراه زیان فرهنگیp اجتماعی به همراه دارد، اظهار کرد: در این شرایط 
از دولت تقاضا می ش��ود بر س��ر تصمیم اخذشده بمانند چراکه تسهیالت 
به صنعت خودرو دس��تاوردی ندارد و تنها م��رگ این صنعت را به تاخیر 
می اندازد . وی افزود: زمانی که تسهیالت  گران قیمت ارزش افزایی نمی کنند 
زیان خودروساز روز به روز افزایش می یابد این در حالی است که در حال 
حاضر یکی از بزرگترین هزینه های خودروس��ازان، هزینه های مالی است 
زیرا پیش از این تسهیالتی به آنها اختصاص یافته اما پرداخت نشده و 40 
س��ال از حمایت های دولت از صنعت خودرو می گذرد، اما همچنان شاهد 

مشکالت این صنعت هستیم زیرا نحوه حمایت های مالی اشتباه است.
این کارش��ناس صنع��ت خودرو با تاکید بر اینک��ه در صورت اختصاص 
تس��هیالت به خودروس��ازان باید نرخ س��ود تس��هیالت هم��راه با روش 
بازپرداخت و جزییات آن مشخص شود، گفت: در برخی اوقات منابع مالی 
تنها راهکار نیس��ت بلکه باید نسبت به حل مش��کالت اقدام کرد چرا که 
مشکالت گمرکی، مواد اولیه، بورس و مسائلی از این دست نیز به مشکالت 

این صنعت افزوده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یکی از دالیل افزایش هزینه های 
خودروس��ازان را هزینه های مربوط به پتروش��یمی دانست و تصریح کرد: 
بنابراین باید در کنار اختصاص تسهیالت به صنعت خودرو نسبت به رفع 
دیگر مش��کالت صنعت خودرو اقدام کرد چرا که در این شرایط سود این 
تسهیالت را دالالنی که در مسیر تامین مواد اولیه وجود دارند، خواهند برد. 

کاکای��ی ادامه داد: تس��هیالت مالی به صنعت خودرو باید ش��فاف و در 
چارچوب مناس��ب اختص��اص یابد و بانک ها توان سو ء اس��تفاده از ناتوانی 
این صنعت با اخذ تس��هیالت باالتر را نداش��ته باشند، بنابراین اختصاص 
تس��هیالت به صنعت خودرو با نرخ سود باال کمکی به این صنعت نخواهد 

کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید منبع مناسب مالی برای صنعت خودرو تعریف 
و از آن حمایت کرد، گفت: در س��ال های گذشته از محل بند ق ماده 12 
بودجه و صرفه جویی انرژی مقرر ش��د مبالغی به صنعت خودرو اختصاص 
داده ش��ود که در نهایت محقق نش��د این در حالی اس��ت که همزمان با 
ورشکس��تگی جنرال موتورز و کرایس��لر در آمریکا یک��ی از اقدامات مهم 
تحریک در زمینه فناوری نوین بود که بعد از چند سال این فناوری چند 
برابر هزینه انجام شده به فروش رسید این در حالی است که خودروسازان 
از حرکت در زمینه گازس��وز کردن خودروها و همچنین حرکت از یورو 2 
به 4 و صرفه جویی انرژی ایجادشده نه تنها تسهیالتی دریافت نکردند بلکه 
شاهد تحمیل هزینه های اضافی نیز بودند که نشان می دهد قول های دولت 

به این صنعت عملیاتی نشده است. 
اس��تادیار دانشکده مهندسی خودرو اظهار کرد: بر این اساس در صورت 
اختصاص تسهیالت به صنعت خودرو الزم است دولت شفافیت و قاطعیت 
به خرج داده و از روش های نوین اس��تفاده کند و این تس��هیالت تنها این 

صنعت را روز به روز بدهکارتر نکند.

بازگشت قیمت خودروها به قبل صنعت خودرو را زمین می زند

نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت سیاس��ت گذاری برای 
صنعت خودروس��ازی بازار خرید و فروش این کاال را با مش��کل مواجه 

کرده است.
 به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، مسعود پزشکیان نایب رئیس 
مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به مش��کالت صنعت خودروسازی 
کشور، گفت: اگر روندی که در بازار خودرو در جریان است درست بود 
وضعیت و ش��رایط صنعت خودروسازی به اینجا نمی رسید و ایده آل ها 
و اهداف به دست می آمد، لذا در حال حاضر که اهداف موردنظر محقق 

نشده یعنی مسیر رفته علمی نبوده است.
نماینده مردم تبریز، اس��کو و آذرش��هر در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه در صورتی که خودروسازی در مسیر علمی قدم برمی داشت 
دس��تاوردهای مورد نظر نیز به دس��ت می آمد، افزود: مدیریت، تنظیم 
ب��ازار، کیفی��ت، به کارگیری نیروی انس��انی و تکنول��وژی در صنعت 
خودروسازی دارای اشکاالتی است و این اشکاالت ما را به این جایگاه 

و شرایط در صنعت خودروسازی رسانده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر ش��رکت های خودروس��ازی pکه ایران 
خودرو و س��ایپا بزرگترین آنها هس��تندp با چالش هایی مواجه اند؛ این 
چالش ها برای دیروز و امروز نیست بلکه به دلیل جهت گیری نادرست 
در دوره ها، مدیریت ها و دولت های مختلف ایجاد ش��ده و این چالش ها 
باعث ایج��اد گالیه هایی مانند کیفیت خودرو، تعهدات مش��تریان و... 

شده است.
پزش��کیان با بیان اینکه حل مش��کل خودروس��ازی تنها در گروی 
انتخاب مس��یر درست است، اظهار کرد: مس��یر درست با کارشناسی 
علمی و اس��تفاده از تجربه کش��ورهایی که در صنعت خودروسازی به 

موفق رسیده اند حاصل می شود.
در ش��رایطی که شرکت های خودروسازی هر خودرویی را با زیان به 
فروش رس��انند پولی برای پرداخت به قطعه سازان ندارند در ادامه این 
روند قطعه ساز نیز نمی تواند بدهی خود را به بانک پرداخت کند و این 

چرخه باعث مشکالت بسیار در خودروسازی و قطعه سازی می شود.
قیمت گذاری خودرو توسط دولت، باعث زیان خودروسازان می شود

نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی بی��ان کرد: دول��ت خودرو را 
قیمت گذاری می کند و این روند برای خودروس��ازان به صرفه نیس��ت؛ 
زمان��ی که تصمیم��ات اصلی این حوزه توس��ط دولت اخذ می ش��ود 
خودروس��ازان ناچار هس��تند خ��ودرو را با ضرر به فروش رس��انند به 
طور مثال خودرویی که هزینه تمام ش��ده آن 10میلیون تومان اس��ت 
را 5 میلی��ون توم��ان قیمت گذاری و به فروش می رس��انند که در این 
شرایط خودروسازان در فروش هر خودرو 50درصد ضرر می کنند، لذا 
با ادامه این روند زیان انباشته ایجاد می شود و در نهایت نقدینگی این 

شرکت ها به شدت کاهش پیدا می کند.
پزش��کیان ادامه داد: در ش��رایطی که ش��رکت های خودروس��ازی 
ه��ر خودرویی را ب��ا زیان به فروش رس��انند پولی ب��رای پرداخت به 
قطعه س��ازان ندارند و در ادامه این روند قطعه ساز نیز نمی تواند بدهی 
خود را به بانک پرداخت کند که این چرخه باعث مش��کالت بسیار در 
خودروسازی و قطعه سازی می شود و مانعی برای توسعه سرمایه گذاری 

ایجاد می کند.
هدف خودروسازان از پیش فروش ایجاد نقدینگی است

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مش��کالت خودروس��ازان اخذ مالیات 
از آنها توسط دولت اس��ت، خاطرنشان کرد: براساس اطالعات رسیده 

دولت تاکنون پش��تیبانی خوبی از خودروس��ازی انجام نداده، بنابراین 
خودروس��ازان با هدف ایجاد نقدینگی پیش ف��روش می کنند تا از این 

طریق هزینه توسعه و نوآوری خود را به دست آورند.
وی ادامه داد: سیاست گذاری دولت و مجلس در صنعت خودروسازی 
بازار خرید و فروش این کاال را با مش��کل مواجه کرده است همچنین 
مدیریت ه��ا در صنعت خودروس��ازی، با تغییر دول��ت  و حتی در یک 
دولت با تغییر سلیقه ها، مکرر تغییر می کند که می توان آن را نیز یکی 

دیگر از مشکالت این حوزه برشمرد.
ثبات مدیریتی در صنعت خودروسازی کم است

پزش��کیان اضافه کرد: ثبات مدیریتی در صنعت خودروس��ازی کم 
اس��ت و ب��ا تغییر هر مدیر، س��لیقه جدیدی به صنعت خودروس��ازی 
تزری��ق می ش��ود، در نتیج��ه جهت گیری ک��ه باید در جریان باش��د 
محقق نمی ش��ود، از سوی دیگر نمایندگان مجلس یا افراد دیگر برای 
اشتغال زایی به صنعت خودروسازی نیروی انسانی تزریق می کنند و در 

نتیجه این شرکت ها با تعداد زیاد نیروی کار مواجه می شوند.
ای��ن نماین��ده مردم در مجل��س دهم یادآور ش��د: در بس��یاری از 
موسس��ات شرکتی، بسیاری از اس��تخدام ها به صورت توصیه ای انجام 
می ش��ود در حالی که پذیرش افراد باید براس��اس تخصص و گزینش 

آنها صورت گیرد.
وی ب��ا بی��ان اینکه ش��یوه به کارگی��ری نیروی انس��انی در صنعت 
خودروسازی، سیاس��ت گذاری دولت و سیاست های جاری در مجلس 
مش��کالت بس��یاری برای این صنعت رقم زده اس��ت، گفت: برخی در 
مجلس پیشنهاد می کنند برای پشتیبانی و نوسازی، خودرو وارد کشور 

شود این در حالی است که برای واردات خودرو دالر نیاز است.

خودروس��ازان پس از گذشت چند ماه، سرانجام موفق به آزادسازی 
قیمت ها ش��دند، ولی برخالف انتظار آنها و وعده های داده شده، نه تنها 
بازار آرام نش��د، بلکه تقاضا برای خرید خودرو کمتر از قبل شده  است. 
از طرف دیگر قیمت خودروهای وارداتی نیز به گفته مس��ئوالن تغییر 
نک��رده تا بی میلی مردم ب��ه خرید این دس��ته از خودروها علت اصل 
کسادی بازار به حس��اب آید. قیمت خودرو های خارجی در مقایسه با 
نیمه اول سال، دو یا حتی سه برابر افزایش یافته است. درنتیجه تمام 
این افزایش قیمت ها، تقاضا در بازار خودرو آنقدر کاهش یافته  است تا 

شرکت ها بار  دیگر به فروش اقساطی خودرو روی بیاورند.
با نزدیک ش��دن به سال جدید، تقاضا برای خودرو مانند سایر کاالها 
زیاد می شد، ولی این روزها وضعیت بازار خودرو نیز مانند سایر بازارها 
چندان مناس��ب نیس��ت و نمایش��گاه داران امیدی به افزایش تقاضای 

خودرو  در شب عید ندارند.
 توقف التهابات قیمت داخلی ها

بازار خودرو در س��ال جاری نوس��انات زیادی را پش��ت سر گذاشت 
تا س��رانجام قیمت ها به ثبات رس��ید. اکنون قیمت ان��واع خودرو در 
بازار به نس��بت یکی دو هفته گذش��ته تغییر نکرده  اس��ت، برای مثال 
قیمت کارخانه ای پراید حدود 33 میلیون ، قیمت س��مند EF7 حدود 
44 میلیون یا دنا با قیمت 66 میلیون تومان اعالم ش��ده اس��ت. شاید 

در ن��گاه اول، ثبات قیمت ها در بازار خودرو خوب باش��د، ولی وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت چن��دی پیش در اطالعی��ه  ای اعالم کرد از 
بهمن  ماه س��ال  جاری قیمت محصوالت در کارخانه روند کاهشی پیدا 
خواهد کرد، زیرا آزادسازی قیمت خودرو، افزایش عرضه در بازار را به 
دنبال دارد تا منجر به ثبات یا حتی کاهش قیمت ها شود. با اینکه سه 
هفته از افزایش قیمت خودروها می گذرد، نه در میزان عرضه خودروها 
تغییری ایجاد ش��ده و نه قیمت ها کاهش یافته ان��د. در این بین فقط 

قیمت محصوالت تولید داخلی ثابت مانده است.
بازار خارجی ها امروز کسادتر از دیروز

قیمت خودروهای خارجی نیز مانند اتومبیل های تولید داخلی تغییر 
چندانی نکرده  و فقط به ثبات نسبی رسیده  است. البته تقاضای پایین 
برای خرید و کس��ادی بازار خودروهای وارداتی عامل اصلی این ثبات 

به حساب می آید. 
به گفته رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو، 
»تعداد خودروی خارجی در بازار کم ش��ده و قیمت ها نیز نس��بت به 
اوایل س��ال باال رفته اس��ت، ولی قیمت خودروهای خارجی طی یک 
ماه گذشته تغییرات زیادی نکرده است.« نمایشگاه داران بر این باورند 
اگ��ر ممنوعیت واردات خودروه��ای داخلی لغو نش��ود، وضعیت بازار 

خودروهای خارجی بدتر خواهد شد.

مردم توان خرید ندارند
بع��د از افزایش مک��رر قیمت خودرو، میزان تولی��د محصوالت داخلی 
برخ��الف پیش بینی وزارت صنع��ت افزایش نیافت. از س��وی دیگر، بازار 
خودروهای خارجی کس��ادتر از قبل شده، درحالی که قیمت خودروهای 
وارداتی ثابت مانده اس��ت. علت اصلی این اتفاق��ات در بازار خودروها چه 
داخلی و چه وارداتی، کاهش قدرت خرید مردم است. براساس گفته معاون 
امور صنایع، با آزادس��ازی قیمت خودرو، انتظ��ار می رفت تولید و عرضه 
خودرو افزایش یابد و به دنبال آن، بازار خودرو به رونق سابق خود برگردد، 
ولی برعکس تصورات، تقاضا کاهش یافت. در واقع مردم نمی توانند برای 
خرید خودروی تولید داخلی مانند پراید 40 میلیون هزینه کنند. در بازار 
خودروهای خارجی هم وضع به همین صورت است. در ابتدای سال، رنو 
تلیسمان حدود 200میلیون تومان قیمت داشت؛ اکنون باید بیش از 400 
میلی��ون تومان هزینه کرد، در حال��ی که نمونه صفر کیلومتر آن در بازار 
عرضه نمی شود. قیمت ارزان ترین لکسوس از 350 میلیون به حدود  یک 
میلیارد تومان رسید  تا  خرید و فروش در بازار خودروهای خارجی متوقف 
شود. به اعتقاد رئیس اتحادی�ه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، 
مشتریان حاضر به خرید خودرو در این شرایط نیستند و همین امر مانع 
رشد قیمت ها شده اس��ت. به دلیل کاهش قدرت خرید، افراد فقط برای 

تعویض خودرو اقدام می کنند و بازار کساد می شود.

سیاست های سلیقه ای بالی جان صنعت خودروسازی

بازار خودرو، بی مشتری شده است

خودروسازان با فروش لیزینگی تحریک تقاضا می کنند
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براساس آمارهای استراتژی آنالیتیکس، اپل در فصل منتهی به تعطیالت سال 
نوی میالدی، 14.5 میلیون دستگاه آیپد به بازار عرضه کرده است.

به گزارش زومیت، آمارهای مؤسس��ه  Strategy Analytics نشان می دهد 
اپل در سه ماهه  چهارم سال 2018 میالدی 14.5 
میلیون آیپد به بازار عرضه کرده اس��ت. از آبان ماه 
س��ال جاری، مش��خص ش��د که اپل آمار فروش 
محصوالتی همچون آیپد، آیفون یا سیس��تم های 

مک را منتشر نخواهد کرد.
باتوجه به تصمیم کوپرتینونش��ین ها مبنی بر 
اعالم نک��ردن آمار فروش، تنها برآوردهای تحلیلی 
بازار در دسترس عالقه مندان قرار خواهد داشت، اما 
نباید فراموش کنیم که آمارهای تخمینی، ممکن 
اس��ت تفاوت قابل توجهی با آم��ار عرضه و فروش 
رسمی اپل داشته باشد. به عنوان مثال، آمار عرضه 
گوشی  آیفون از رقمی بین 69.9 میلیون دستگاه 
تا 68.4 میلیون و تا 71.7 میلیون دس��تگاه برای 

سه ماهه  چهارم تخمین زده می شود.
براس��اس آمار فروش اپل طی آخرین فصل س��ال 2017، حدود 13.2 میلیون 
دستگاه آیپد در سه ماهه  چهارم س��ال 2017 به فروش رسیده است؛ درحالی که 

داده های آماری استراتژی آنالیتیکس افزایش فروش 10درصدی را به صورت سالیانه 
نشان می دهد.

براساس گزارش استراتژی آنالیتیکس، میانگین قیمت فروش آیپد، 463 دالر 
بوده اس��ت که در مقایس��ه با سه ماهه  آخر سال 
قبل ب��ا میانگین قیم��ت ف��روش 445 دالری، 
افزایش 4درصدی را تجربه می کند. البته این ارقام 
شگفت انگیز نیستند، زیرا اپل قیمت محصوالت 
س��ری آیپد پ��رو 2018 را افزای��ش داد و اکنون 
ارزان قیمت تری��ن مدل آیپد پرو را با قیمت 799 
دالر در مقایسه با قیمت 649 دالری سال 2017 

به بازار عرضه می کند.
اپل در بازار جهانی محبوب ترین عرضه کننده  
تبلت به ش��مار می آی��د. برآوردهای اس��تراتژی 
آنالیتیکس نش��ان می دهد سامسونگ با عرضه  
7.5 میلیون دستگاه تبلت در سه ماهه  چهارم سال 
2018 در رتبه  دوم جدول قرار گرفته است. این 
در  حالی  که آمازون با عرضه  5.5 میلیون دستگاه در رتبه  سوم، هوآوی با 4.6 میلیون 
دستگاه در رتبه  چهارم و لنوو با عرضه  2.3 میلیون دستگاه تبلت بعد از این شرکت ها 

در جدول رتبه بندی عرضه  تبلت به بازار جهانی قرار دارد.

سازمان توس��عه و همکاری اقتصادی اروپا کارآفرینان را به عنوان عامالن 
رش��د در یک اقتصاد تعریف می کند که موجب تولی��د ایده های نوآورانه و 
س��ودآور می شوند، بنابراین توسعه کارآفرینی، موجب افزایش ثروت ملی و 

رش��د اقتصادی می ش��ود. لذا سیاست گذاری 
کارآفرینی و کسب و کار برای دولت ها اهمیت 
یافته است. در کش��ور ما از برنامه سوم توسعه 
تاکنون ارتقای فعالیت ه��ای کارآفرینانه مورد 

توجه دولت ها قرار گرفته است.
ای��ن فعالیت ه��ا در کش��ور با ایج��اد مراکز 
کارآفرین��ی، مراک��ز رش��د، پارک ه��ای علم و 
فناوری، شتاب دهنده ها، رشته های کارآفرینی، 
صندوق ه��ای  کارآفرین��ی،  دانش��کده های 
کارآفرینی و... ش��روع و ادامه یافته اس��ت. در 
سال های اخیر نیز توسعه یک گونه از کسب و 
کارها با عنوان استارتاپ ها در کشور مورد توجه 
قرار گرفته اس��ت و انواع رویدادها، مسابقه های 

استارتاپی برای آن برگزار می ش��ود. استارتاپ یک سازمان موقت است که 
برای توسعه یک ایده کارآفرینانه شکل می گیرد تا احتمال شکست کسب و 
کار کمتر شود. توسعه محصول حداقلی، مدل توسعه مشتری یا نوپای ناب 

از مباحثی اس��ت که در جهت توس��عه این نوع کسب و کارها شکل گرفته 
اس��ت. با این وجود به رغم همه تالش های شایس��ته ای که انجام شده است 
چالش هایی برای توسعه این نوع کسب و کارها در کشور وجود دارد که در 

ادامه به آنها اشاره شده است.
مش��کل قوانی��ن ناکارآمد: اگرچ��ه امروز 
قوانین درخصوص حمایت از کسب و کارهای 
اس��تارتاپی وجود دارند، ولی ش��اکله قوانین 
کشور و تفکر حاکم بر کسب و کارهای سنتی 
تاکید دارند. برای نمونه س��ازمان ها در دادن 
مج��وز بر م��کان فیزیکی برای کس��ب و کار 
تاکید دارند و استارتاپ و یک پلتفرم اینترنتی 
را به رس��میت نمی شناسند، یا اینکه بانک ها 
در حمای��ت مالی ش��رکت ها را به رس��میت 

می شناسند و نه استارتاپ ها را.
اجرای ناکارآمد سیاست ها و قوانین مدون: 
گاهی سیاست های حمایتی خوبی در جهت 
توس��عه زیست بوم کارآفرینی ش��کل گرفته است، ولی مش��کل در اجرای 
سلیقه ای و تشتت دیدگاه هاست. به ویژه اینکه در کشور سازمان های مسئول 

این نوع کسب و کارها یکپارچه نیستند.

چالش های توسعه استارتاپ ها در کشوراپل در فصل چهارم ۲۰18، بیش از 14 میلیون آیپد به بازار عرضه کرده است

مع��اون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی می گوی��د ایران در مقوله 
کارآفرینی در بین 137 کشور جهان، رتبه 72 و در کشورهای منطقه 

رتبه 11 را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایس��نا، س��لیمان پاک سرش��ت، مهارت آموزی را یکی از 
جدی ترین نیازهای کش��ور عنوان ک��رد و گفت: آنچه امروز به آن نیاز 
داریم، تقویت اکوسیس��تم کارآفرینی در کشور است و کارآفرینی باید 

در قالب یک علم آموزش داده شود.
وی ادامه داد: متأس��فانه اکوسیستم کارآفرینی در کشور به گونه ای 
هدایت می ش��ود که کارآفرینان از چرخه تولید حذف می ش��وند و این 
مش��کل باید با تقویت مهارت آموزی و اصالح سیاس��ت های باالدستی 

رفع شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هماهنگی با وزارت آموزش 
و پرورش برای آموزش کارآفرینی از نخستین سال های تحصیلی خبر 
داد و گفت: چون دانش آموزان در یک محیط بس��ته آموزش می بینند، 
نمی توانن��د خصل��ت کارآفرین��ی را در دوره های دیگر نش��ان داده و 
عملیات��ی کنن��د از ای��ن رو در صددیم تا از اولین س��ال های تحصیل 

کارآفرینی آموزش داده شود.
ب��ه گفته معاون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی، ایران در بین 
137 کش��ور جه��ان، رتبه 72 و در کش��ورهای منطق��ه رتبه 11 را 

در کارآفرینی دارد. پاک سرش��ت با بیان اینک��ه کارآفرینی، محصول 
آموزش است، افزود: در سیاست گذاری های کشورهای مختلف جهان، 
توس��عه کارآفرینی به عنوان مس��اله راهبردی در حال انجام است و 
در وضعی��ت فعلی اقتصادی، کش��ورهای کارآفرین می توانند با ایجاد 
کس��ب و کار پایدار به عنوان ابزاری برای دگرگونی اقتصاد کش��ورها 

محسوب شوند.
وی درخص��وص اقدام��ات س��ازمان آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای در 
ح��وزه کارآفرینی گفت: راه اندازی باش��گاه کارآفرین��ان جوان یکی از 
فعالیت های در حال انجام است که دانش آموزان می توانند با حضور در 
دوره کارآفرینی، آمادگی برای انجام کار گروهی پیدا کنند، زیرا در این 

فضا شرایط برای پرورش استعداد جوانان فراهم است.
ب��ه گفته رئیس س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور، این طرح 
هم اکنون به صورت آزمایشی در استان های مازندران و خراسان رضوی 

عملیاتی شده و مورد استقبال قرار گرفته است.
پاک سرشت در پایان گفت: این سازمان حدود 600 مرکز آموزشی با 
امکانات مناسب در کل کشور دارد که در ساعاتی که فعالیت آموزشی 
ندارند افراد دارای ایده کارآفرینی می توانند با اس��تفاده از امکانات این 
مراکز و طراحی ایده کارآفرینی و پس از پذیرش آن در این س��ازمان، 

ایده خود را عملیاتی کنند.

به تازگی اس��تارتاپی تاس��یس ش��ده که قصد دارد دانه های قهوه را 
در فضا برش��ته کند. به گزارش مهر به نق��ل از دیجیتال ژورنال،  یک 
استارتاپ جدید  هدف بلندپروازانه ای در نظر گرفته است و قصد دارد 

در فضا دانه های قهوه را برشته کند.
برای ای��ن منظور »آندرس کاوالینی« و »ح��ارم الخفاجی« تصمیم 
دارند موش��کی بس��ازند که کپسول  مخصوص برش��ته کردن قهوه را 
هم��راه خود به فضا می ب��رد. طبق طرح اولیه این پروژه، موش��کی به 
فضا فرس��تاده می ش��ود و یک کپس��ول را در ارتفاع 200 کیلومتری 
س��طح زمین رها می کن��د. در مرحله بعد دانه های قه��وه هنگام ورود 
دوباره کپسول به اتمسفر زمین برشته و درون یک تانک پرفشار شناور 
می شوند. قرار است موشک برای این عملیات در 2020 به فضا ارسال 

شود. دو موس��س اس��تارتاپ Space Roaster مطمئن هستند که 
می توانند بهترین قهوه برشته شده را تامین کنند.

آنها معتقدند در فرآیند معمولی برش��ته کردن قهوه، بیشتر دانه های 
آن در تم��اس با ظرف داغ می س��وزند، اما طرح اولی��ه آنها قهوه را در 
گرانش صفر برش��ته می کند، بنابراین دانه های آن در کپس��ول شناور 
می ش��وند  و به س��طح داغ نمی چس��بند و نمی س��وزند. ع��الوه برآن 
دانه های قهوه در فضا با حرارت بیش��تری برشته می شوند. دمای خارج 
کپسول حدود 360 درجه سانتیگراد است و دمای داخل آن نیز حدود 

200 درجه سانتیگراد کنترل می شود. 
موسسان استارتاپ مشغول مذاکره با شرکت هایی مانند »راکت لب« 

و »بلواوریجین« برای اجرای این پروژه هستند.

رئیس پژوهش��کده پولی بانکی گفت رمزارزها که در بستر بالک چین تولید 
می شوند، قابل نقل و انتقال هستند.

به گزارش مهر به نقل از صدا و س��یما، علی دیواندری در ارتباط تصویری با 
استودیو بخش خبر 21 ش��بکه اول سیما اظهار داشت: رمزارزها که در بستر 
بالک چین تولید می  شوند و قابل نقل و انتقال هستند، از دید ناظران بین المللی 

به ویژه کشورهایی که سلطه پولی دارند، پنهان خواهد بود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی پلتفرم برنا را جهت راه اندازی سیستم های الزم 
رمزارز برنامه ریزی کرده که می شود پول های داخلی را روی آن تعریف کرد تا 

دستورالعمل هایی که تحت بالک چین تعریف می شوند روی پول های داخلی 
ما هم اعمال شود و بسیاری از استارتاپ ها می توانند در بستر آن انجام پذیرد.

دیواندری افزود: برای مثال اگر مردم عادی نمی توانند با س��رمایه های اندک 
وارد برخی س��رمایه گذاری ها ش��وند، از طریق این پلتف��رم می توانند اقدام به 
معامله و سرمایه  گذاری کنند؛ البته بانک مرکزی، سایر واحدهای پولی که در 
بالک چین وجود دارد مثل بیت کوین را به عنوان دارایی به حساب می آورد که 
می توان به عنوان دارایی مد نظر قرار گرفت، البته این اقدام با لحاظ مالحظات 

ارزی است، زیرا برای خرید این نوع پول ها باید ارز مصرف شود.

مدیرعامل جدید اینتل باالخره منصوب شد. باب سوان که پیشتر 
سـمت مدیر ارشـد مالی اینتل را برعهده داشـت بعد از استعفای 
برایـان کرانیچ به خاطر رابطـه پنهانی اش با یکی از کارکنان اینتل، 

حاال متصدی پست مدیرعاملی این شرکت شده است.
به گزارش دیجیاتو، رابطه کرانیچ با آن کارمند برخالف سیاسـت 
داخلـی اینتل کمپانی بوده که مدیـران عالی رتبه را از ایجاد رابطه 

صمیمی با کارکنان پایین دست بر حذر می داشته است.
مدیرعامـل جدیـد اینتـل هفتمین فـرد در تاریخ 5۰ سـاله این 
شـرکت است که متصدی چنین پستی می شود. از جمله افرادی که 
پیش از او این سـمت را در اختیار داشـتند می توان به بابت نویس، 

گوردون مور، اندی گروو، کریگ بارتی و پل اتلینی اشاره کرد.
امـا در مورد موقعیت این کمپانی هم باید بگوییم به خاطر حضور 
شـرکت هایی نظیـر AMD، انویدیا، اپل، سامسـونگ، TSMC و 
کوالکام در شـرایط رقابتی دشـواری به سر می برد و در حوزه هایی 
 5G ،نظیـر دیتاسـنتر، هـوش مصنوعی، اینترنت اشـیا، پی سـی
و موبایل به شـدت تحت فشـار اسـت، اما در نیمه پر لیوان، اینتل 
پیشـگام صنعت نیمه هادی دنیاست که ارزشی برابر با 45۰ میلیارد 

دالر دارد و نقشی تعیین کننده در آینده رایانشی دنیا دارد.
حـاال اما این کمپانی مصمم اسـت که نشـان دهد دوران سـخت 
گذشـته را پشـت سـر گذاشـته و تدبیری برای کند شـدن قانون 
مور اندیشـیده )منظور از قانون مور پیش بینی مشـهور سال 1965 
میالدی اسـت که توسـط رئیس هیـات مدیره اینتل مطرح شـد و 
براسـاس آن تعداد ترانزیستورهای موجود روی یک چیپ هر سال 

دوبرابر می شوند(.
روشـن اسـت که اینتـل برای آنکـه جایـگاه گذشـته اش را باز 
پـس بگیـرد باید طراحـی و معمـاری پردازنده هایـش را به میزان 
چشـمگیری بهبود بدهد. ناکامی های اخیر اینتل برای تحقق قانون 
مـور این تصور را در خیلی ها ایجاد کرد که به خاطر محدودیت های 
قوانین فیزیک در رابطه با دسـتگاه های کوچک باید شـاهد پایانی 

برای قانون مذکور باشیم.
در مـورد مدیرعامـل جدید اینتل، باب سـوان، بایـد بگوییم که 
 Buffalo متولد نیویورک است و در سال 1983 میالدی از دانشگاه
فارغ التحصیل شـده اسـت. او مـدرک MBA خود را از دانشـگاه 
نیویـورک دریافت کرده و به مدت 15 سـال هم در شـرکت جنرال 

الکتریک در سمت های باالی مدیریتی فعالیت کرده است.

معاون وزیر کار اعالم کرد

ایران رتبه 7۲ کارآفرینی در جهان

دانه های قهوه در فضا برشته می شوند!

رئیس پژوهشکده پولی بانکی:

رمزارزها قابل نقل و انتقال و سرمایه گذاری هستند

مدیرعامل جدید 
اینتل منصوب شد

دریچــه

وزیر اقتصاد گفت رویکرد جدی دولت این اس��ت تا از مس��یر کاهش تورم، 
افزایش تولید و اشتغال را محقق کند.

فرهاد دژپس��ند گفت: جنوب ش��رق و ش��رق کش��ور به ویژه سیس��تان و 
بلوچس��تان از نظر زیرس��اخت ها محروم هس��تند و به برکت انقالب اسالمی 

تحول بنیادی در سرمایه گذاری دولت در این استان ایجاد شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: رونق سرمایه گذاری و تولید، رویکرد 
جدی دولت اس��ت تا از این مسیر شاهد کاهش تورم، افزایش تولید و اشتغال 
در کش��ور باشیم. دژپس��ند تصریح کرد: سیستان و بلوچستان از ظرفیت های 
فراوانی نظیر تجارت، معادن، اقتصاد آب، کش��اورزی و . . . برخوردار است که 
می توان با س��رمایه گذاری در این بخش ها، توس��عه، اش��تغال و تولید را برای 

منطقه به ارمغان آورد.

آسان تر شدن شرایط کسب و کار

یکشنبه
14 بهمن 1397

شماره 1255
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معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت ش��رایط علمی که کشور با آن 
مواجه شده و آن  را تجربه می کند قابل قیاس با شرایط قبل از انقالب نیست و رشد 
بسیار خوبی را داشته است. »باید راه را برای حضور جوانان در اقتصاد کشور فراهم 

کنیم زی��را آنان می توانند آینده ای��ران را متحول 
کنند«. این اعتقادی است که سورنا ستاری، معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری دارد و می گوید 
پیشرفت علمی ایران چه از لحاظ کیفیت و چه از 
لحاظ کمیت با قبل از انقالب قابل قیاس نیست و 
البته شرایط امروز ایران هیچ چیزی کمتر از دیگر 
کش��ور های خارجی ندارد و اگر فرمان اقتصاد را به 
دس��ت جوانان خالق بس��پاریم، می توانیم همپای 
بسیاری از کشور های پیشرفته جهان حرکت کنیم؛ 
هرچن��د اکنون هم همین جوانان توانس��ته اند در 
شاخص های جهانی رتبه های خوبی را کسب کنند 
و هر سال نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری 
داشته باشند؛ براساس آخرین گزارشات بین المللی، 

ایران در حوزه شاخص کارایی آموزش عالی هفت پله باالتر از کشور آمریکایی که 
خود را صاحب نظر و صاحب قدرت جهانی می داند قرار گرفته است و این نشان 
از اقتدار ما در حوزه علمی دارد و باید بدانیم که این دستاورد ها به همت جوانان 

خالق کسب ش��ده اند؛ دس��تاورد هایی که همگی زاییده انقالب هستند. ستاری 
گفت: اکنون تعداد ش��رکت های دانش بنیان از مرز 4 هزار عدد گذش��ته و میزان 
استارتاپ های کشور هم به مرز 6 هزار عدد رسیده و تمام این اتفاقات به واسطه 
اکوسیستم مناس��ب فناوری و در بستر توجه به 
جوانان کشور شکل گرفته است؛ در جامعه امروز 
همه ما با گوشی های هوشمند کار خود را انجام 
می دهیم و به واسطه وجود استارتاپ ها بسیاری 
از فعالیت ه��ای روزمره رش��د پی��دا کرده اند؛ در 
گذش��ته وقتی می خواستیم کاری را انجام دهیم 
بای��د هزینه زیادی را صرف می کردیم و با بخش 
سنتی به مقابله می پرداختیم، اما اکنون می بینیم 
بخش جدید اقتصادی در حال پیش��رفت اس��ت 
و توانس��ته در مقابل بخش سنتی خود را نشان 
دهد؛ تاکس��ی های اینترنتی را مشاهده کردید و 
خاطرتان هس��ت که چه میزان با بخش س��نتی 
مقابله کردند، اما اکنون آنها توانسته اند جای خود 
را در میان مردم باز کنند؛ حدود 45اس��تارتاپ در بخش س��فر های درون شهری 
فعالیت می کنند؛ استارتاپ ها قدم های کوچکی در راستای تبدیل اقتصاد سنتی و 

اقتصاد نفتی به سمت توجه به اقتصاد فعال و خالق برداشته اند.

عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با بی��ان اینکه موض��وع بهبود فضای 
کس��ب وکار در مجلس شورای اسالمی در اولویت قرار دارد، از پیگیری اجرای 

این قانون بعد از پایان تهیه قانون بودجه خبر داد.
نمایش��گاه  هفدهمی��ن  افتتاحی��ه  مراس��م 
ی��راق آالت، ماش��ین آالت و چ��وب، تجهیزات و 

صنایع وابسته برگزار شد.
در این مراسم فرید موسوی p عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اس��المی p با اشاره به 
اینکه موضوع بهبود فضای کسب وکار در مجلس 
شورای اسالمی در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: 
بخش هایی از قانون بهبود فضای کسب و کار که 

تاکنون اجرا نشده مشخص شده است.
وی افزود: کمیس��یون اقتصادی به دنبال آن 
اس��ت که با همکاری دولت بتوان��د این قانون را 
محقق کند، چراکه اج��رای قانون بهبود فضای 
کسب و کار برای همه صنایع و به خصوص صنایع 

کوچک و متوسط مفید خواهد بود.
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی همچنین از تشکیل 
کمیته هایی در این کمیسیون خبر داد که در صورت نیاز بخش هایی از قانون 

بهبود فضای کسب و کار را بازنگری می کنند. موسوی با اشاره به تأثیر اجرای 
این قانون در رونق اقتصادی و بهبود فضای کس��ب و کار کش��ور، از پیگیری 

اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار بعد از قانون بودجه خبر داد.
وی همچنین با اش��اره به اینکه مش��کالت 
مربوط به قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای 
کس��ب و کار در بخش اجرایی مطرح اس��ت، 
تصری��ح کرد: در حال حاضر مش��خص ش��ده 
که کدام دس��تگاه ها در اجرای این قانون تعلل 
کردند که بخش خصوص��ی نیز در اجرای این 

قانون غفلت هایی داشته است.
در ادام��ه ای��ن مراس��م، ابوالقاس��م س��االر 
رضای��ی p مدیر اجرایی نمایش��گاه یراق آالت، 
ماشین آالت و چوب، تجهیزات و صنایع وابسته 
p هدف برگزاری این نمایش��گاه را ارائه آخرین 
تکنولوژی ها و فناوری های روز دنیا در صنعت 

چوب، ماشین آالت و یراق آالت عنوان کرد.
وی همچنی��ن از حضور 200 ش��رکت تولی��دی، بازرگان��ی و خدماتی در 
این نمایش��گاه خبر داد که حدود 30 واحد به صورت مس��تقیم یا نمایندگی 

شرکت های خارجی در آن حضور پیدا کرده اند.

پیگیری اجرای قانون بهبود فضای کسب وکارنسل جدیدی از کارآفرینان در حال ورود به بازار کشور هستند

رتبه ایران در استفاده از اینترنت پایین تر از میانگین جهانی است، 
اما »گزارش دیجیتال 2019« به رش��د قابل توجه اس��تفاده کاربران 

ایرانی از شبکه های اجتماعی، به ویژه تلگرام اشاره دارد.
 We Are Social به گزارش دیجیاتو، در این گزارش موسس��ات
و  Hootsuite ب��ا بهره گیری از داده ه��ای مختلفی نظیر گروه های 
 GlobalWebIndex، App Annie، SimilarWeb،تحقیقاتی
و . . . به دیدی جامع از آمارها و ترندهای دیجیتال 2019 دست پیدا 
کرده اند. بر این اس��اس 5.11 میلیارد کاربر منحصر به فرد موبایل در 
دنیا وجود دارد که نس��بت به سال گذش��ته 100 میلیون نفر بیشتر 

شده است.
نکت��ه جالب تر رش��د 9درصدی یا 366 میلیون��ی کاربران اینترنت 
اس��ت که حاال به عدد قابل توجه 4.39 میلیارد نفر رس��یده است. به 
عبارت دیگر در هر روز از س��ال گذش��ته یک میلیون نفر برای اولین 
بار به اینترنت متصل ش��ده اند. در همین زم��ان 228 میلیون نفر به 
تعداد کاربران ش��بکه های اجتماعی اضافه شده تا تعداد آنها به 3.48 
میلیارد نفر برس��د. در این بین موبایل متداول ترین ابزار برای اتصال 
به اینترنت عنوان ش��ده و بیش��ترین زمان کاربران نیز در شبکه های 

اجتماعی صرف می شود.
در بخ��ش دیگری از این گزارش نمودار وابس��ته ترین کش��ورهای 
دنی��ا به اینترنت ارائه ش��ده که در صدر آن م��ردم فیلیپین با روزانه 

10ساعت و 2 دقیقه استفاده از اینترنت قرار دارند. ظاهرا این مساله 
در جنوب شرقی آس��یا شیوع بسیاری دارد، چرا که پس از برزیل به 
عنوان کش��ور دوم، تایلند با 9 س��اعت و 11 دقیق��ه و اندونزی با 8 
س��اعت و 36 دقیقه هم به چش��م می خورند. این در حالی است که 
ژاپنی ها به عنوان مهد فناوری و یکی از توس��عه یافته ترین کشورهای 
دنی��ا روزانه ب��ه صورت میانگین 3 س��اعت و 45 دقیق��ه از اینترنت 
اس��تفاده می کنند که از میانگین جهانی شش ساعت و 42 دقیقه به 

مراتب کمتر است.
بین 40 کش��ور اول دنیا نامی از ایران دیده نمی ش��ود اما امارات و 
ترکیه در همسایگی ما طی شبانه روز بیش از هفت ساعت از اینترنت 

استفاده می کنند.
همانط��ور که می بینید به رغم فیلتر تلگرام در س��ال گذش��ته این 
پیام رس��ان همچنان در ایران محبوبیت دارد. عالوه بر این طی سال 
گذشته با روی آوردن تعداد بیشتری از کاربران ایرانی به اینستاگرام 
و توییتر شاهد رشد 16درصدی شبکه های اجتماعی در داخل کشور 
بوده ایم که باعث ارتقای رتبه ایران در استفاده از اینترنت شده است.

ای��ن گزارش نش��ان می دهد که بی��ش از 57درصد م��ردم دنیا به 
اینترنت متصل ش��ده و به صورت میانگین 6.5 س��اعت از شبانه روز 
آنالین هستند، بنابراین جامعه دیجیتال در سال 2019 بیش از 1.2 

میلیارد ساعت را به استفاده از اینترنت اختصاص خواهد داد.

اینترن��ت بدون س��ایت های غیراخالق��ی چگونه خواهد ب��ود؟ این 
پرسش��ی است که در مرورگر اس��المی »SalamWeb« به پاسخ آن 
می رس��ید. س��الم وب که خود را اولین موتور جست وجوی »شرعی« 
دنیا معرفی کرده، مرورگری اس��ت که وب س��ایت های حاوی محتوای 

غیراخالقی، از جمله شرط بندی و تن فروشی را فیلتر می کند.
به گزارش دیجیاتو، این مرورگر که توس��ط یک اس��تارتاپ مالزیایی 
طراحی شده، اخیرا برای موبایل و دسکتاپ رونمایی شده و قرار است 
محتوایی را به نمایش کاربران مس��لمان بگذارد که ش��رع آنها را تأیید 
کرده اس��ت. از جمله قابلیت های این مرورگر می ت��وان به گردآورنده 
اخبار مبتنی بر شرع، انجمن های گفت وگو، انواع ویجت و یک قبله نما 
ب��رای نمازگزاران اش��اره کرد. س��الم وب حتی می توان��د برای تان از 

احادیث نقل کرده و اوقات شرعی را هم به اطالع تان برساند.
همچنین ب��ا وجود یک انجین کمک مالی، می توانید به مؤسس��ات 
خیریه مس��لمانان ه��م کمک های نقدی اهدا کنی��د. اما قابلیت اصلی 
این مرورگر، نش��ان گذاری محتوای درون وب به س��ه دسته مناسب، 
خنثی و نامناسب است که طبق قوانین اسالمی و شرع انجام می گیرد، 
بنابرای��ن محتواهای مربوط به پورنوگرافی، ش��رط بندی و محصوالتی 

مثل مشروبات الکلی در آن فیلتر خواهند شد.
جالب اس��ت بدانید که این مرورگر بر مبنای انجین کرومیوم گوگل 
طراحی ش��ده و از سوی »هیات نظارت شرعی امانی« نیز مورد تقدیر 

ق��رار گرفته اس��ت. با این حس��اب، س��الم وب را باید اولی��ن مرورگر 
ش��رعی دنیا بدانیم. به گفته »حسنی زرینا محمدخان«، مدیر اجرایی 
استارتاپ سالم وب، هدف اصلی آنها دستیابی به 10درصد از جمعیت 
1.8 میلیارد نفری مس��لمانان در سراسر دنیاست تا اینترنت را به جای 

بهتری تبدیل کنند:
ما می دانیم که اینترنت از خوب و بد تشکیل شده. سالم وب ابزاری 
در اختیارت��ان می گ��ذارد که بتوانی��د پنجره ای رو به قس��مت خوب 

اینترنت باز کنید.
مدیر اجرای��ی اس��تارتاپ در ادامه صحبت هایش ب��ا خبرگزاری ها، 
به این نکته اش��اره ک��رده که آنها در طراحی ای��ن مرورگر ارزش ها و 
اس��تانداردهای بین المللی را در نظر گرفته اند، بنابراین غیر مسلمانان 
ه��م می توانن��د از آن اس��تفاده کنند. وی عقیده دارد که ش��بکه های 
اجتماع��ی گوگل و فیس ب��وک در مب��ارزه با محتوای آسیب رس��ان، 
مدت هاس��ت که شکس��ت خورده اند و توییتر نیز به محیط مسمومی 

برای زنان تبدیل شده است.
محمدخ��ان عقی��ده دارد ک��ه اینترنت می تواند فض��ای خطرناک و 
آسیب رس��انی باش��د، بنابراین همه ب��ه یک گزین��ه جایگزین احتیاج 
خواهند داشت و سالم وب می تواند گزینه مناسبی برای انتخاب باشد. 
ب��رای دانلود مرورگر س��الم وب می توانید به وب س��ایت این محصول 

مراجعه کنید.

 انتشار فهرست
وابسته ترین کشورهای دنیا به اینترنت

 اولین مرورگر شرعی دنیا
توسط یک استارتاپ مالزیایی منتشر شد

خبرنــامه

رئی��س مرکز پژوهش ه��ای اتاق اصن��اف تهران می گوید تخصصی س��ازی 
مجتمع های خرید و عرضه کاال با هدف کاهش بار ترافیکی شهرها و دسترسی 

آسان تر مشتریان به خرید، در دستور کار قرار گرفته است.
محمدباق��ر معتمد، رئیس مرکز پژوهش های اتاق اصناف تهران در مراس��م 
بهره برداری از فاز یک مجتمع  آواجنرال گفت:  مناس��بات کسب و کار در حال 
تغییر است و این تغییر در این جهت است که مردم با آسایش و رفاه بیشتری 
به کاالی مورد نیاز خود دسترس��ی داش��ته باشند. در ش��هری مانند تهران، 
جمعیت و تعداد خودروها در حال افزایش است درحالی که خیابان ها تغییری 
نکرده اس��ت به همین دلیل تمایل به خرید از مجتمع ها و مال های تخصصی 

افزایش یافته است.

تغییر مناسبات کسب و کار و استقرار 
واحدهای صنفی فنی در حاشیه شهرها



به اتاق رس��انه  در منطقه پشتیبانی مأموریتهای الکهید مارتین در دنور 
نگاه کنید. بیایید در خارج از اتاق کنترل مأموریت این س��ایت ناس��ا، به 
دنبال پارامترهای موفقیت آن بگردیم. از 43 مأموریت روباتیک به س��یاره 
مریخ که آژانس��های فضایی مختلف، آنها را انجام دادهاند، فقط 18 مورد 

موفق بوده است. 
در اتاق کنترل ناس��ا، خیلی افراد هس��تند که برای موفقیت مأموریتها 
ت��الش میکنند. مدی��ران، مهندس ها و کارمندان زی��ادی در این پروژه ها 

مسئولیت دارند تا برای موفقیت تالش کنند. 
این دومین فرود موفق روی سیاره مریخ است. یک بار هم او در تیمی بود 
که به آنجا سفر میکرد، ولی آن مأموریت، موفقیتآمیز نبود. از نظر بسیاری 
از اف��رادی که امروزه در زمینه تبلیغات کار میکنند، ثبت تراکت  هایی که 
50p50 باش��د، در درازمدت واقعاً خستهکننده و ناامیدکننده است. برای 
یک دانش��مندی که در حوزه موشک و فضا کار میکند، این احتمال کمی 

بیشتر از 50درصد است. 
علم تبلیغات از نظر خیلی از کسانی که در این حوزه کار میکنند، کاری 
کوچک اس��ت. در واقع آنها خودشان علم تبلیغات را کوچک میشمارند و 
علم موشک را بزرگ میپندارند. زمانی تقریباً 100 نفر از کارشناسان رسانه 
و کارمندان الکهید مارتین در اتاق رسانه ناسا جمع شده بودند تا فیلمهایی 
که از فرود آمدن روی سیاره ارسال میشد را تماشا و بررسی کنند. ناگهان 
اینترنت اتاق شروع به ضعیفشدن کرد. گوشه و کنایهها شروع شد. در میان 
آن جمعیت، ناگهان یکی از افراد گفت: »ما میتوانیم یک موش��ک را روی 
مریخ بنشانیم، اما نمیتوانیم اینترنت محل کار خودمان را درست کنیم و 

به آن اطمینان داشته باشیم!«
بودجههای ناس��ا هم مانند بودجههای صنعت تبلیغات، کم ش��دهاند و 
از آدمها خواس��ته میشود تا پول کمتری دریافت کنند و بیشتر کار کنند. 
هر موقع که یک موش��ک به مأموریت فرستاده میشود، انتظار آن می رود 
تا همانند مأموریت قبلی به همان مقدار از موفقیت دس��ت پیدا کند، اما 
برای این مأموریت، پرداخت کمتری انجام میش��ود. آن چیزی که عجیب 
اس��ت، این است که همانند برنامههای تبلیغاتی، برنامههای ناسا هم باید 

از راهکارهای مردمنهاد بهره بگیرند تا چالشهای مهندسی را حل کنند. 
ناسا هدفمحور عمل کرده و دارای مأموریتهای قدرتمندی بوده که در طول 
زمان تکمیل شده است. مدیران و سرپرستان تعویض شدهاند و اهداف آن هم 
کاملتر شدهاند، اما این عقیده همچنان پابرجا باقی مانده که از یادگیری علمی 
استفاده شود تا همواره دانش، تحصیالت، نوآوری و جنبههای اقتصادی در ناسا 

ارتقا  پیدا کنند و نظارت بر زمین از سوی ناسا حفظ شود. 

انرژی و هیجان فرود روی س��یاره مریخ بیش��تر از هر تاکتیک بازاریابی 
دیگر، وابسته به رخدادهای زنده است. پروژه ورلدواید یک شبکه خالقانه 
از 14 آژانس است که آژانس تجربی جرج پ. جانسون هم یکی از آنهاست. 
میت��وان مالحظه کرد که در این مجموع��ه، چگونه وقایعی که به بهترین 
ش��کل اجرا ش��دهاند، به تجاربی قدرتمند تبدیل ش��دهاند. ناسا این کار 
را خ��وب یاد گرفته که با حمله کامل و رعدآس��ای رس��انهها و محتویات 
اجتماعی، مأموریتهای خودش را هماهنگ کند. این تجربه و دانش ناس��ا، 
باعث ش��ده که بسیاری از ش��رکت هایی که خودشان هم مشتریان خاص 

خود را دارند، به ناسا حسد ورزند و به آن غبطه بخورند. 
تعداد کمی از بازاریابان هس��تند که تجربه ناس��ا در انجام مأموریتهای 
فضای��ی خود را گرفتهاند. آنها به دنبال این بودهاند که علم تبلیغات را از 
روی علم ناس��ا کپیبرداری کنند. چند روز پیش از فرود روی مریخ، تعداد 
بسیاری ویدئو و اینفوگرافیک منتشر شده بود که وظایف و چالشهای ناسا 
و ه��ر یک از افراد آن را در هر مرحله از فرود روی س��یاره نش��ان میداد. 
درس��ت از همان لحظهای که ارسال تصاویر ش��روع شد، تمام افرادی که 
در اتاق رس��انه حضور داش��تند، از پیچیدگی هر یک از مراحل فرود روی 

سیاره اطالع داشتند. 
دو تا کیوبست )ماهوارههایی که به اندازه یک کیف هستند(، به نامهای 
مار.کو.ای و مار.کو.بی به همراه موشک اصلی که قرار بود روی مریخ فرود 
آید، از روی زمین پرتاب ش��دند. این ماهوارهها برای تمامی موارد مربوط 
به وقایع زنده انجام میشود، پرتاب شده بودند و به همراه موشک اصلی به 
پرواز در آمده بودند تا وقتی که آن موشک روی مریخ فرود میآمد، بتوانند 
ب��ه صورت زنده دادهها را جمعآوری کنند. وقتی که اولین داده ها از مریخ 
دریافت شد، همه آنهایی شروع به دست زدن و جیغ و فریاد کردند. معنای 

این سیگنال این بود که کیوبست کار کرده بود و موفق شده بود. 
زمانی که لندر این س��ایت )موشکی که قرار بود روی مریخ بنشیند( به 
مریخ نزدیک میشد، سرعتی بیش از 13000 مایل بر ساعت در فضا داشت. 
وقتی که وارد اتمسفر میشد الزم بود تا دقیقاً 12 درجه زاویه داشته باشد. 
اگر این زاویه کمتر میشد، لندر به سمت راست منحرف و از مسیر خارج 

میشد. اگر زاویه بیشتر می شد، لندر میترکید و میسوخت. 
زمانی که از اتمس��فر عبور کرده بود، یک صدای بوق توس��ط کیوبست، 
ثبت شده بود. بعد از آن از یک چتر فوق صوتی استفاده شده بود و سرعت 
موش��ک، بالفاصله کم شده بود. این سیگنالها از سمت کیوبست فرستاده 

شده بود و همه شروع به تشویق و هورا کشیدن کرده بودند. 
پس از این مرحله، شیلد حرارتی باید از لندر کنده و جدا میشد و بعد، 
الزم ب��ود تا لن��در، چتر را آزاد کند. هر دوی ای��ن کارها خیلی آرام و نرم 

انجام شده بودند. 
ناگهان پس از همه اینها، فرود نهایی برعهده ماست. بعد از یک مأموریت 

300 میلیون مایلی، حاال این وظیفه موتورها و سیستم هدایت موشک بود 
تا وس��یله را خیلی آرام روی زمین بنشاند. آن فردی که وضعیت را اعالم 
میک��رد، مرتب��اً عالمتها را میخواند. »60 متر ... 50 مت��ر .... 35 متر .....«. 
تمام افرادی که در اتاق رس��انه حضور داش��تند، روی لبههای صندلیهای 
خودش��ان نشسته بودند. به نظر میرسید که قرار است مهمترین اطالعات 
برای همیشه دنبال شود. وحشت، اضطراب و تشویش در بین افراد شروع 
شد. فقط چند لحظه، شاید کسری از ثانیه طول کشید تا این وحشت به 
اوج برس��د. ناگهان اعالمکننده فریاد زد..... »فرود آمدیم!« و خیال همه را 

راحت کرد.
برگردیم به علم تبلیغات، بیایید آن را با داستان مأموریت و علم فضایی 
مقایسه کنیم. در تبلیغات و بازاریابی، به ندرت پیش میآید که افراد برای 
خبرهای خوب باال و پایین بپرند. در علم و صنعت تبلیغات، همیشه خبرها 
با واژه »اما« همراه است. همین باعث میشود که افراد نتوانند جشن بگیرند 
و فریاد و هورا بکشند. در علم تبلیغات، واژه »فرود آمدیم!« ناسایی وجود 
ندارد. برای تیم لندر این سایت، هیچ چیزی نبود که مانع شادی و جشن 
آنها بشود. خیلی خیلی آدمهایی بودند که فوقالعاده سخت کار کرده بودند. 

سالها کار کرده بودند تا این موفقیت را جشن بگیرند. 
درست اس��ت... بازاریابان، آدمهایی که در صنعت تبلیغات کار میکنند، 
دانشمندان موشکی و فضایی نیستند. علم تبلیغات هم علم فضا و موشک 
نیس��ت، اما میت��وان از آنها چیزهای زیادی را یاد گرفت. ناس��ا یاد گرفته 
که چطور میتوان با وجود بودجههایی که کم ش��دهاند، با وجود انقالبهای 
اجتماعی و با مصیبت وای فای های چند در میان باز هم ارتباطات مؤثرتر و 
قویتری را برقرار کرد. این ارتباطات در علم فضایی است، اما در علم تبلیغات 
هم حیاتی و کلیدی است. آنها خوب میدانند که چگونه پیروزیهای خود را 
جش��ن بگیرند، حتی اگر خیلی وقتها خیلی چیزها را هم از دست بدهند. 
این در علم موشکی است، به نظر شما، این تجربه ها در علم تبلیغات چقدر 

میتواند سودمند باشد؟
نکته قابل توجه دیگر، حتی با وجود اینکه این س��ایت موفق ش��د و لندر 
توانست روی مریخ فرود آید، تعداد فرودهای موفق فقط به عدد 19 رسید، آن 
هم از 44 بار تالش. جان وانامیکر که یکی از فعاالن در حوزه تبلیغات و علم 
تبلیغات است، حتی متوسط موفقیت باالتری را برای تبلیغات تصور میکند. او 
بر این عقیده است که علم تبلیغات از ناسا بهتر است. تبلیغات بیشتر توانسته 
موفق باشد. او میگوید که تبلیغات از تمام دانشمندان فضایی که در برنامههای 

فضایی پیشرفته حضور داشتهاند، پیش افتاده است.
بله دوستان بازاریاب و عالقه مندان به علم تبلیغات، اینها همان چیزهایی 
اس��ت ک��ه میتوانید برای آنها به باال و پایین بپری��د و پایکوبی کنید. علم 

تبلیغات بزرگ است، کوچکش نشمارید!
musebycl :منبع

لوگوی جدید زارا موجب گریه طراحان
در حال��ی که خرده فروش��ان لوک��س متعدد در سرتاس��ر جهان 
لوگوه��ای خود را با هدف افزایش کارایی به س��مت هس��ته اصلی 
و عاری از خطوط حاش��یه ای تغییر داده اند، زارا کامال برعکس این 

مسیر حرکت کرده است.
این برند مد س��ریع ظاهرا از دس��تور همیشگی تخطی کرده و با 
ادام��ه دادن ح��رف »R«، کاراکترها و خطوط اضاف��ی را روی هم 
قرار داده اس��ت. این اتفاق کامال برعکس آن چیزی اس��ت که دیگر 

شرکت های فعال در این صنعت بر سر آن با هم رقابت می کنند.
درک دلیل ش��باهت زی��اد لوگوهای دنیای مد ب��ه یکدیگر هیچ 
اهمیتی ندارد. آنها طور طراحی ش��ده اند که خوانا و در صورت نیاز 
به تجدید سایز برای استفاده در صفحه نمایش های کوچک موبایل 

یا حک شدن روی کیف های دستی واضح و روشن باشند.
مقاومت زارا به س��ازگاری با بقیه ش��اید فقط این واقعیت را ثابت 
کرده باش��د که چرا دستورالعمل های ساده و بی  حاشیه کار می کند 
و ج��واب می دهد. با آب رفتن لوگ��و، برندینگ جدید ظاهرا چیزی 

شبیه به »Zaba« خوانده می شود.
طراحان با یک س��ری شوخی درباره سایز لباس ها و مدل های این 
خرده فروش��ی، با واکنش��ی طبیعی این اصالح و تغییر را مس��خره 

کرده اند.
برخی به ش��وخی می گویند که لوگو باید با س��ایز صفر نیز جور 

در بیاید.
 ،Copop در تی��م دیجیتال UI متیو م��ورک، طراح و مهندس
آن را ش��بیه ب��ه »zaba« می داند که در زبان لهس��تانی به معنای 
قورباغه اس��ت. او این طراحی را بدترین مورد طراحی مجدد از اول 
س��ال 2019 میالدی تاکنون می داند ک��ه البته فقط یک ماه از آن 

گذشته است.
با تش��کر از افرادی که از لوگوی جدید متنفر هستند، این شانس 
وج��ود دارد ک��ه این اصالح و نوس��ازی فقط موقتی باش��د. از این 
برندینگ کنار کمپین 2019 بهار و تابستان زارا رونمایی شد. مدیر 
هنری فرانس��وی، فابین بارون پیشگام در این زمینه بود. با توجه به 
اظهارات طراح حروف، گرت هاگ، آقای بارون از سلیقه ای مشابه با 

مجله »بازار« Harper در دهه 90 میالدی بهره برد.
در وب سایت بارون، به هر حال، یک سیستم برندینگ سراسری و 
یکپارچه ظاهرا به منظور نمایش لوگوی جدید زارا خلق شده است.
 Celine درس��ت در ش��رایطی که زمان کارایی برندینگ مجدد
)قبال Céline( را تایید کرده اس��ت، ش��اید ش��ما نیز باید منتظر 
باش��ید و ببینی��د که آیا زارا به ط��ور دائمی این لوگ��وی جدید را 
می پذی��رد یا خیر. در همین حین، برخی پاس��خ های ش��وخ طبعانه 
به دیزاین مجدد را از س��وی جامع��ه خالقان و همچنین خریداران 

محصوالت زارا نیز بررسی کنید.

KFC رایحه درمانی، بوی گوشت شمع
این شمع به معنای واقعی کلمه با آب گوشت ساخته شده است.
دو ماه از روز ش��کرگزاری و زمانی که عطر آب گوشت خانه همه 
را پر کرد، گذشته است. خوشبختانه کی اف سی برای آن دسته از 
کسانی که این رایحه گوشتی را از دست داده اند، یک شمع با رایحه 

دقیق گوشت معرفی کرده است.
در اولی��ن توییت، کی اف س��ی این خبر را به ش��یوه ای چندان 
احساس��ی بیان نکرد. آنها خبر فوق را فقط در قالب این چند کلمه 
خالصه کردند: شمع کی اف سی با رایحه آب گوشت. اینجا بود که 
سورو سات شروع شد. افراد در پاسخ به توییت کی اف سی، معموال 
یکی از س��ه واکنش زیر را نشان داده اند: سوال کردن در مورد این 
موضوع، تحسین این خبر یا گرد کردن چشم به نشانه خشم یا عدم 
تایی��د. در میان تبریک ها و واکنش های به ش��دت انتقادی، چیزی 
باورنکردنی آشکار شد: به صورت قانونی و مجاز عصاره گوشت درون 
آن وجود دارد. کی اف س��ی این طور توییت کرد: »در حالی که این 
ش��مع حاوی بعضی از گمنام ترین عصاره های گوش��ت کی اف سی 

است، رستوران ما واقعا توصیه به خوردن آن نمی کند.«

گروه های عالقه مند )هر کسی که این پیغام را می بیند( می توانند 
وارد یک رقابت برای برنده ش��دن یکی از شمع های معطر به رایحه 
گوش��ت شوند اما یک نکته مهم وجود دارد: فقط ساکنان انگلستان 
و ایرلند واجد شرایط دریافت جایزه هستند. اگر شما در این دسته 
قرار می گیرید، تا 28 ژانویه فرصت برنده شدن یکی از 230 شمع با 

چاپ مخصوص را به دست خواهید آورد.
این نخس��تین بار نیست که یک نفر ش��معی گوشتی را می سازد. 
ش��رکت اپرات��ور موبایل A1 ش��مع هایی با رایحه برگر، گوش��ت و 
باربیکی��و را در ماه م��ه، دقیقا همزمان با روز پدر منتش��ر کرد. در 
ادامه دیگر رایحه های گوش��تی )عجیب و غریب( موجود عبارتند از: 
بمب های حمام رس��ت بیف و ذغال با رایح��ه مرغ کنتاکی کی اف 

سی در ماه دسامبر.
mbanews :منبع
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من پیش از شروع سال نو میالدی اهداف سری امسال خود را به صورت 
دقیق نوش��تم. همچنین اندکی پژوهش و تحقیق اضافی نیز پیرامون آنها 
انجام دادم. شاید بیان این مطلب نزدیک به یک ماه پس از سال نو اندکی 
عجیب باشد. با این حال دالیل برنامه ریزی من عبارتند از ترس وحشتناک 
از پیش��رفت س��ریع تکنولوژی و جا ماندن من در این میان و عالقه ام به 
زندگی راح��ت. در مورد علت دوم باید اندکی توضیح دهم. ش��غل اصلی 
من بازاریابی به صورت مستقل است. به این ترتیب حقوق و درآمد ثابتی 
برای من متصور نیست. این بدان معناست که در صورت عالقه به زندگی 
راحت باید همیشه از آخرین ترندهای حوزه بازاریابی و تبلیغات به خوبی 

آگاه باشم. 
در این مقاله هدف اصلی من به اش��تراک گذاری برخی از ترندهای برتر 
در حوزه بازاریابی دیجیتال و خلق محتوای آنالین است. اجازه دهید بدون 

هیچ توضیح اضافه ای سراغ ترندهای مورد نظر برویم. 
به دنیای هوش مصنوعی فوق پیشرفته خوش آمدید

شاید دیوانگی باشد، ولی اکنون دیگر کابوس جنگ روبات های هوشمند 
علیه انس��ان ها به طور کامل غیرواقعی به نظر می رسد. با این حال هوش 
مصنوعی به عنوان یکی از دس��تاوردهای بزرگ بشری در حوزه تکنولوژی 
روز ب��ه روز نقش پررنگ ت��ری در زندگی ما بازی می کن��د. بالطبع حوزه 
بازاریابی و تبلیغات نیز با ظهور هوش مصنوعی دستخوش تغییر و تحول 

خواهد شد. 
مجله فروبس در حال کار روی الگوریتمی اختصاصی از هوش مصنوعی 
اس��ت که نس��خه های پیش نویس مقاالت را ب��رای خبرنگارها آماده کند. 
وظیفه اصلی این هوش مصنوعی پیشنهاد تیتر اصلی، تصاویر مناسب برای 
مقال��ه و همچنین تصحیح دقیق جمالت مقاله اس��ت. به این ترتیب کار 

خبرنگارها راحت تر از هر زمان دیگری خواهد شد. 
امروزه روبات های چت نیز به عنوان یکی دیگر از مظاهر هوش مصنوعی 
شهرت روزافزونی به دس��ت آورده اند. اکنون اغلب سایت ها دارای چنین 
روبات هایی هس��تند. به طورمعمول روبات های چت با آواتارهای زیبا در 
گوشه های صفحه مرورگر ظاهر می شوند. نوع جمله بندی آنها نیز در اغلب 
موارد ش��بیه به هم اس��ت. به عنوان مثال متن ذی��ل را در نظر بگیرید: 
»س��الم، از بازدیدتان بسیار سپاس گزاریم. چطور می توانم به شما کمک 

کنم؟« 
مزیت های اس��تفاده از دستیارهای شبیه س��ازی مانند روبات های چت 

بسیار واضح است. به موارد ذیل توجه کنید:
• پاسخگویی سریع به مخاطب در کمترین زمان ممکن

• دسترس پذیری 24 ساعته در طول هفته
• قیمت نهایی بسیار ارزان تر در مقایسه با سایر نمونه های رقیب

• امکان سرویس دهی به شمار نامحدودی از مخاطب ها در زمانی اندک 
• امکان بررسی سابقه مشتریان و پاسخگویی براساس تحلیل سابقه آنها

برند اوبر به عنوان یکی از شرکت های خالق به طور عمده از روبا ت های 
چت با هوش مصنوعی فوق پیشرفته استفاده می کند. به این ترتیب فرآیند 
درخواس��ت تاکس��ی و اجاره خودرو برای افراد بس��یار ساده و لذت بخش 
ش��ده است. فقط باید سری به روبات چت اوبر در فیس بوک بزنیم. به این 
ترتیب تمام اطالعات مورد نیاز و فرم ثبت سفارش )برای اجاره خودرو( در 

اختیارمان قرار می گیرد. 

توسعه شخصی سازی پیشرفته
چندی پیش به هنگام گفت وگو با یکی از دوس��تان بریتانیایی ام که در 
عرصه چاپ فعالیت دارد، در مورد بایدها و نبایدهای همکاری با آژانس های 
توسعه کسب وکار سوال کردم. وی در پاسخ به من، تجربه بسیار تلخی را 
از چ��اپ ناموفق یک کتاب با همکاری آژانس مطالعاتی بریتانیا بیان کرد. 
بر این اساس آژانس مورد نظر با فشار بیش از حد بر نویسنده برای انتشار 
سریع تر کتاب باعث نیمه کاره ماندن فرآیند مطالعه پیرامون بخش پایانی 
اثر ش��د. این مشکل پس از انتش��ار کتاب باعث انتقادهای سفت و سخت 

منتقدین از اثر شد. 
در حوزه بازاریابی نیز گاهی اوقات عجله بیش از اندازه کار دس��ت افراد 
و برندها می دهد. به طور معمول بسیاری از برندها حوصله شخصی سازی 
پیام شان را ندارند. به همین خاطر در طول روز شاهد دریافت شمار بسیار 
زیادی از پیام هایی به مضمون های مشابه هستیم. حداکثر خالقیت برندها 

در این میان افزودن نام ما در بخش ابتدایی ایمیل است. 
در میان شمار باالیی از برندها که توجهی به مفهوم شخصی سازی محتوا 
در بازاریابی ندارند، نت فلیکس یک اس��تثنا محسوب می شود. آنها امکان 
شخصی سازی کلی شبکه شان را برای کاربران فراهم کرده اند. به این ترتیب 
حتی رنگ های اصلی لوگو نت فلیکس را نیز می توان شخصی س��ازی کرد. 
به عالوه با توجه به ساختار این شبکه امکان مشاهده قسمت های مختلف 
س��ریال ها در زمان دلخواه وجود دارد. حتی می توان برخی از قسمت ها را 

زودتر از بقیه نیز مشاهده کرد.
اگر ش��ما ابزارهای دیجیتالی مانند نت فلیک��س در اختیار ندارید، برای 
شخصی سازی مطالب تان باید اندکی زحمت بیشتر به خرج دهید. به این 
ترتیب سراغ مطالعه و پژوهش پیرامون سلیقه مشتریان تان بروید. فقط در 
این صورت امکان شخصی سازی مناسب محصوالت و محتوای آنالین تان 

برای آنها را خواهید داشت. 
قدرت صدای برند شما

تیتر اصل��ی این بخش نه تنها موضوع بس��یاری از کتاب های خودیاری 
است، بلکه مفهومی بسیار مهم در عرصه بازاریابی نیز به حساب می آید. 

امروزه ص��دا در تولید محتوای بازاریابی و تبلیغاتی اهمیت باالیی دارد. 
همچنین در برندسازی نیز کانون توجه کارشناس ها و کاربران صدای یک 
برند اس��ت. یکی از دالیل اصلی ارائه کتاب ها به صورت صوتی نیز همین 
نکته است. بدون تردید کتاب صوتی برای مطالعه بسیار راحت تر است، با 
این حال دلیل اصلی رویکرد انتش��ارات های مختلف به این مدل از نش��ر 
کامال متفاوت اس��ت. بر این اساس وقتی کتابی را به صورت صوتی گوش 
می دهی��م، صدای گوینده نیز تاثیر روانی بس��یار عمیقی روی ما بر جای 

می گذارد. 
با توسعه دستیارهای دارای هوش مصنوعی در عرصه تکنولوژی فناوری 
جست وجوی صوتی نیز دس��تخوش تحوالتی چند خواهد شد. ابزارهایی 
مانند سیری، گوگل و الکسا روز به روز کاربران بیشتری را به سمت خود 
جلب می کنند. در هر صورت صحبت با گوشی هوشمندمان بسیار راحت تر 

از تایپ کردن است. 
براس��اس پژوهش موسس��ه ComScore تا س��ال 2020 نزدیک به 
50درصد از جس��ت وجوهای آنالین به وس��یله موتورهای جس��ت وجوی 

صوتی صورت خواهد گرفت. 
با توجه به مطالب یادش��ده، تاثیر اصلی این تحول روی عرصه بازاریابی 
و تبلیغات چیس��ت؟ به عنوان یک نکته مهم باید توجه بیشتر کاربران به 
محتوای صوتی را در نظر داشته باشیم. به این ترتیب در آینده ای نزدیک 

به جای آگهی های بصری شاهد نمونه های صوتی هستیم. نمونه رایج این 
ش��یوه اسپانسرهای پادکست ها هستند. به طور معمول در میان گفت وگو 
پادکست ها نامی از اسپانسرها برده می شود. به این ترتیب دیگر خبری از 

آگهی های بصری با گرافیک خیره کننده نیست. 
وقتی همه چیز در صدا خالصه می ش��ود، بای��د خودمان را با تحول تازه 
منطب��ق کنیم. به این ترتیب الگ��وی بازاریابی ما باید به س��مت تقویت 
اهمی��ت صدا حرکت کند. بدون تردید این کار به ویژه برای برندهایی که 
سرمایه گذاری طوالنی مدتی روی تبلیغات بصری داشته اند، به هیچ وجه 
س��اده نخواهد بود. با این حال باید تالش خ��ود را به منظور هماهنگی با 

تغییرات عرصه کسب وکار انجام دهیم. 
افزایش شمار افراد تاثیرگذار خرد

امروزه نبرد در عرصه بازاریابی به درجه بسیار باالیی رسیده است. به 
این ترتیب افزایش آگاهی افراد از برندمان و کس��ب ش��هرت در چنین 
وضعیتی بس��یار سخت می شود. خوشبختانه گس��ترش تکنولوژی و به 
ویژه ش��بکه های اجتماعی این فرآیند دش��وار را تا حدی ساده تر کرده 
است. فعالیت افراد تاثیرگذار در سطح محلی نگاه های زیادی را به خود 
جلب کرده اس��ت. منظ��ور از افراد تاثیرگذار به طور مش��خص کاربران 
فعال در ش��بکه های اجتماعی اس��ت که ش��مار باالیی فالوور در اختیار 
دارند. توجه داشته باشید که افراد تاثیرگذار ستاره های هالیوود نیستند. 
آنها در مقیاس بس��یار وسیعی دارای شهرتند. بالطبع همکاری با چنین 
فوق س��تاره هایی هزینه های بس��یار باالیی برای برندها خواهد داش��ت. 
راه��کار مدنظر من در ای��ن میان همکاری با افراد تاثیرگذار در س��طح 
محلی اس��ت. به این ترتیب هزینه های بازاریابی ما تا حد زیادی کاهش 
خواهد یافت. به عالوه براس��اس پژوهش موسس��ه HubSpot س��طح 
توجه کاربران به مطالب افراد تاثیرگذار خرد بس��یار بیشتر از ستاره های 

مطرح بین المللی است. 
بس��یاری از افراد کارس��ون ریوز را نمی شناس��ند. با این ح��ال وی در 
ش��بکه های اجتماعی ش��مار باالیی فالوور دارد. زمینه اصلی فعالیت وی 
اصالح و اجرای نمایش��نامه های غیرحرفه ای است. به این ترتیب هر چند 

وقت یکبار ویدئوی نمایش های وی در اکانتش منتشر می شود. 
انگری جو نیز یکی دیگر از افراد تاثیرگذار در مقیاس خرد است. وی که 
ش��هرت نسبتا باالیی در یوتیوب دارد، در زمینه ارزیابی کیفیت بازی های 
رایانه ای و ابزارهای دیجیتال تخصص دارد. سطح تاثیرگذاری نظرات جو تا 
حدی زیاد است که یکی از نظرات منفی اش باعث کاهش قابل تامل میزان 

فروش یک بازی رایانه ای شد. 
نقطه اش��تراک افراد تاثیرگذار محلی چیست؟ همه این برندها در حال 
ارائه محتوای به ش��دت شخصی سازی شده در قالبی خودمانی هستند. به 
این ترتیب مخاطب دیگر احس��اس بیگانگی با برن��د روی به روی خود را 
نخواهد داشت. همچنین آنها به خوبی در حوزه ای مشخص فعالیت دارند. 
به همین سبب عمده شرت شان در همان زمینه شکل می گیرد. اگر شما 
نیز به دنبال جلب نظر بیشتر در دنیای بازاریابی هستید یا باید با یکی از 
افراد تاثیرگذار خرد همکاری کنید یا اینکه بدل به یک فرد تاثیرگذار شوید. 

نتیجه گیری
به مانند ضرب المثل و س��مبل تحسین برانگیز چینی ها، آینده همراه با 
خطر و فرصت است. در این میان اگر تحقیقات مان را به خوبی انجام دهیم، 
میزان فرصت پیش روی مان افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت باید 

منتظر تهدیدها باشیم. 
businessesgrow :منبع

در فصل تعطیالت چگونه از بازاریابی ایمیلی 
بیشترین بهره را ببریم؟

کسب و کارهای کوچک در فصل تعطیالت با یک فضای بسیار خشن 
و جدی رقابتی مواجه می شوند و باید مطمئن شوند که مشتریان در این 
فصل آماده هس��تند تا از آنها خرید کنند؛ حتی اگر واقعا تمایلی به این 

کار نداشته باشند.
اما مس��ئله برای کس��ب و کاره��ای بزرگ و نامدار به این س��ختی و 
پیچیدگی نیس��ت. این کس��ب و کارها با تکیه ب��ر بودجه های هنگفت 
می توانند سطح ش��هر، رادیو، تلویزیون ، سایت ها، شبکه های اجتماعی، 
کانال ه��ای دیجیتال بازاریابی و موتورهای جس��ت وجو را پر از تبلیغات 
خود کنند. هرچند که کسب و کارهای کوچک ممکن است بودجه های 
تبلیغاتی چند صد میلیونی و بعضا میلیاردی در اختیار نداشته باشند، اما 
آنها شبکه های اجتماعی و بازاریابی ایمیلی را دارند که در صورت استفاده 

صحیح می تواند بازخوردی بسیار موثر برای شان داشته باشد.
براس��اس مطالعات صورت گرفته توس��ط مرکز فورب��س، 82درصد از 
مشتریان اعالم کرده اند که آنها تمایل دارند تا خریدهای فصل تعطیالت 
خود را به صورت آنالین انجام دهند و 77درصد نیز گفته اند که ترجیح 
می دهند برای خرید حض��ورا به مغازه مراجعه کنند. البته این آمارهای 
فوربس متعلق به کش��ور ایران نیست، اما در ایران نیز قطعا کم نیستند 
اف��رادی که خرید عید از فروش��گاه های اینترنتی را به مراجعه حضوری 

ترجیح می دهند.
وقتی در مورد بازاریابی صحبت می کنیم، یکی از مهم ترین چیزهایی 
که باید از آن آگاهی داشته باشید دموگرافیک مخاطبان هدف تان است. 
باید افرادی را هدف قرار دهید که می دانید احتمال بیشتری دارد که به 
خرید از ش��ما اقدام کنند. هدف قرار دادن اش��تباه فقط هدردادن وقت، 

سرمایه و انرژی است.
همچنین در فصل تعطیالت نباید نسل هزاره را از یاد ببرید. ایران کشور 
جوانی اس��ت و نوجوانان و جوانان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور 
را ب��ه خود اختصاص می دهند. همچنین این قش��ر از جامعه با فناوری 
قرابت بیش��تری دارند و تمایل شان برای خریدهای آنالین بیشتر است، 
بنابراین به عنوان مالک یک کس��ب و کار یا مدیر بازاریابی یک سازمان 
باید مطمئن شوید که با استراتژی های درست بازاریابی ایمیلی توانسته اید 

نسل هزاره را هدف قرار دهید و آنها را به خرید از خود تشویق کنید.
در ادامه این مقاله چند ترفند را با ش��ما به اشتراک خواهیم گذاشت 
که با استفاده گنجاندن آنها در استراتژی بازاریابی ایمیلی خود می توانید 

فروش خود در فصل تعطیالت را چند برابر کنید.
1- زودتر از رقبا آستین ها را باال بزنید و رو به جلو حرکت کنید

بسیاری از مش��تریان تا اوایل و میانه های اسفند برای خریدهای عید 
خ��ود صبر نمی کنن��د و از میانه های بهمن کم کم می ت��وان تب و تاب 
خرید را در بازار دید. به دلیل گس��ترش اینترنت و شبکه های اجتماعی، 
مش��تریان امروزه خریدهای آگاهان��ه ای دارند و قبل از اینکه تصمیم به 
خرید محصولی بگیرند، آن را با سایر محصوالت موجود در بازار مقایسه 

می کنند.
نوش��تن یک اس��تراتژی بازاریابی ایمیلی مخصوص فصل تعطیالت و 
ارسال ایمیل های تبلیغاتی مرتبط روشی عالی برای جلب توجه مشتریان 
است. ارسال زودهنگام ایمیل ها این اطمینان را به شما می دهد که قبل 
از اینکه رقبای سرسخت اینباکس های مخاطبان را با ایمیل های گوناگون 
بمباران کنند، شما حرف خود را به گوش مشتری رسانده اید. ایمیل های 
زود هنگام همچنین می توانند نوع��ی حس هیجان را در مخاطبان القا 

کنند.

۲- از حس اضطرار در ایمیل ها استفاده کنید
ایجاد حس اضطرار روش��ی خوب برای افزایش درآمد اس��ت. یک آفر 
محدود در ایمیل که به س��وی مشتریان فرستاده می شود آنها را ترغیب 
می کند تا به جای اینکه بعدا به خرید اقدام کنند، همین االن و تا فرصت 
از دس��ت نرفته محصول یا محصوالت مورد نظر را خریداری کنند. هیچ 
کسی دوست ندارد یک تخفیف 50درصدی را از دست بدهد یا ببیند که 

فروش محصول تخفیف خورده به پایان رسیده است.
از طری��ق روش های زیر می توانید از حس اضطرار در ایمیل های خود 

بهره بگیرید:
• تبلیغ زودهنگام تخفیف ها برای برخی محصوالت و سرویس ها

• مشخص کردن یک زمان و ساعت مشخص برای پایان یافتن عرضه 
محصول با تخفیف. بدین ترتیب مشتری می داند که قبل از پایان یافتن 

زمان باید اقدام به خرید کند.
• نمایش دادن شمارنده معکوس در ایمیل می تواند مشتریان را ترغیب 

به خرید کند.
3- کمپین های ایمیلی فصل تعطیالت خود را شخصی سازی 

کنید
با اس��تفاده از آنالیزهایی که انجام می دهید می توانید ذائقه کاربران را 
شناس��ایی کرده و ایمیل هایی شخصی سازی شده را به آنها بفرستید. از 
طریق پیشنهاد دادن محصوالتی مشابه با آنچه مشتریان پیش تر از شما 
خریداری کرده اند یا در س��ایت دیده اند، می توانید به ایجاد تعامل با آنها 

امیدوار باشید.
کس��ب و کارها همچنین می توانند از دموگرافیک های دیگری مانند 
سن و جنسیت برای طراحی و ارسال ایمیل های تبلیغاتی فصل تعطیالت 
اس��تفاده کنند. این کار باعث شخصی س��ازی بیش��تر ایمیل ها شده و 
مشتریان احساس قرابت بیشتری با برند شما پیدا می کنند و در نتیجه 

همه اینها وفاداری آنها افزایش می یابد.
ادامه دارد ...
daartagency :منبع
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درس هایی از تجربه های هنرمندان برای 
کارآفرینان پرشور

گرای��ش به شکس��ت، بینش پرش��ور، خودانگیزگی، شبکه س��ازی 
و تمای��ل ب��ه کار تیمی؛ در ن��گاه اول صفات ی��ک کارآفرین به نظر 
می رس��ند، ام��ا جالب اس��ت بدانید هنرمن��داِن باتجرب��ه هم همین 
ویژگی های ش��خصیتی را دارند. در ادامه مطل��ب می خواهیم ضمن 
مقایسه هنرمندان با کارآفرینان، به این مساله بپردازیم که کارآفرینان 

چه چیزهای بیشتری می توانند از همتایان هنرمندشان یاد بگیرند.
1.خالقیت و نوآوری برای باقی ماندن

ن��وآوری مخرب در کس��ب وکار به معنای اج��رای ایده ای جدید یا 
تکمیل چیزی به شیوه ای متفاوت است. نوآوری مخرب مصرف کننده 
جدی��د را هدف قرار می دهد و نمی تواند به س��ادگی توس��ط رقبا به 
چالش کش��یده ش��ود. در واقع این نوع از نوآوری بازاری کامال جدید 

و بکر ایجاد می کند.
در قرن بیس��تم، ایده ه��ای جدید در مورد هنر، موس��یقی و علم، 
فرهن��گ را از تفکر قرون وس��طایی راکد بی��رون آورد. در هنر، تفکر 
رنس��انس ش��رایط حاکم را تخریب کرد. ش��اید بهتر باش��د از تفکر 
رنس��انس به عنوان نوآوری مخرب آن دوران یاد شود. »رنسانس« در 
ادبیات کهن فرانس��ه به معنای »تولد دوباره« اس��ت و در حقیقت با 

آغاز این دوره ایده های جدیدی در زمینه هنر متولد شدند.
یکی از اختالل ها در ای��ن دوره زمانی »رنگ روغن« بود. ترکیبات 
رنگ روغن توس��ط جوامع مصر باس��تان استفاده می شد، اما در سال 
1410 ی��ک نقاش بلژیکی نوع جدی��دی از رنگ روغن تولید کرد که 
رنگ و نور انرژی بخش و متفاوتی را ایجاد می کرد. این راه حل موجب 

توسعه روش های نقاشی جدید شد.
در دنیای کس��ب وکار هم نمونه های زیادی از نوآوری مخرب وجود 
دارد که توانس��ته اند برند آن کس��ب و کار را در ذهن مشتریانش ثبت 
کن��د. به عنوان مثال Air BnB یک بازار آنالین )و اپ تلفن همراه( 
است که کاربرانی را که مایل به اجاره دادن اتاق هستند را به کاربرانی 
 Air BnB .که به دنبال مکانی برای اقامت می گردند، وصل می کند
نمون��ه ای از نوآوری مخرب اس��ت. در اصل، کاربران این اپ به دنبال 
جایگزین��ی کم هزینه برای هتل ها بودند. آنها مش��تریانی نبودند که 

عالقه مند به دریافت مزایای هتلی لوکس با هزینه اجاره باال باشند.
Air BnB ب��ه ط��ور فزاینده ای محبوب ش��د؛ چون این ش��رکت 
کیفیت خدمات و پیش��نهادهایش را بهبود بخشید، بنابراین توانست 
رضایت طیف وسیعی از مشتریانش را جلب و ترجیحات آنها را تامین 
کن��د. در ح��ال  حاض��ر کس��ب و کار  Air BnB  25 میلیارد دالر 

ارزش دارد.
بیش��تر بخوانید: نمونه ای از به کارگیری »ن��وآوری باز« در صنعت 

هتلداری
بنابرای��ن خالقیت و نوآوری، همان طور ک��ه اصلی ضروری در هنر 
محس��وب می ش��ود، یک دارایی کلیدی برای کارآفرینان و صاحبان 
کس��ب وکار اس��ت. در واقع کارآفرینانی موفق خواهند بود که بتوانند 
مانن��د هنرمن��دان  موجی از انرژی خ��الق را در اقدامات کس��ب و 

کارشان به راه اندازند و مدیریت کنند.
۲. مدیریت زمان در عصر جدید

یک��ی از هنرمندان خوب معاص��ر می گوید: »در محل کار من ده ها 
تابلوی نقاش��ی وجود دارد که در اطراف اتاقم پخش شدند. بعضی از 
آنه��ا رو به دیوار قرار گرفته اند و بعضی دیگر رو به بیرون. آنهایی که 
جهت شان به سمت دیوار است جلوی چشم من نیستند. ممکن است 
گاهی از کنارشان رد شوم و نگاهی به آنها بیندازم. در غیر این صورت 
ذهنم درگیرش��ان نمی ش��ود، اما تابلوهایی که روی آن به سمت من 
اس��ت، اغلب  اوقات توجه ام را جلب می کنند، به گونه ای که تماشای 

آنها جزئی از زمان کارم شده است.«
 هنرمن��د دیگری می گوید: »صادقان��ه بگویم که گاهی اوقات واقعا 
خس��ته و بی حوصله می شوم. گاهی ترجیح می دهم به کاری بپردازم 
که انرژی را در من به جریان بیندازد. اینجاست که به احساسم توجه 

می کنم که واقعا از من چه می خواهد؟!«
بهتری��ن هنرمن��دان می دانند برای چه کاری، چ��ه مدت زمانی را 
اختصاص دهند. آنها تجس��م می کنند، توفان مغزی به راه می اندازند، 
گاه��ی هم هیچ کاری انجام نمی دهن��د و عمیقا در فکر فرو می روند. 
اغلب هنرمندان به این درک رس��یده اند که سخت کارکردن و تمرکز 

مداوم روی یک موضوع خاص تنها راه بهره وری نیست.
گاهی اوقات مکث و تنفسی کوتاه به ذهن کمک می کند تا خودش 
را بازیاب��ی و به طور طبیعی منابع اله��ام را پیدا کند. زمانی که ذهن 
آرامش را جایگزین خس��تگی و بی حوصلگی می کند، اینجاس��ت که 
خالقی��ت بروز پیدا می کند. این مس��اله هم در مورد هنرمندان و هم 
برای صاحبان کسب و کار صدق می کند. البته نباید بهانه خوبی برای 
سستی و کم کاری شود. کارشناسان بهره وری استفاده از تکنیک های 
مدیریت  زمان را برای س��رعت بخشیدن به کار و مدیریت زمان های 
اس��تراحت پیشنهاد می دهند. یک عکاس پرتره در این باره می گوید: 

»من در هر زمان روی یک کار خاص تمرکز می کنم.«
تکنیک های��ی از این دس��ت به ش��ما کمک می کند ک��ه چگونه با 
انتخاب اولویت ها، هوش��مندانه کار کنید و نحوه  استفاده از زمان تان 
را تجزیه و تحلیل کنید. البته کار ساده ای نیست و باید تمرین داشته 
باشید، اما در نهایت مزایا و تاثیر مثبت مدیریت زمان را در زندگی تان 

احساس خواهید کرد.
3.مشاهده، گوش دادن و آموختن از فرصت ها

هیجان انگیز اس��ت وقتی متوجه می ش��وید، کس��ی ایده ای دارد و 
می خواهد کسب وکاری راه اندازی کند، گوش دادن به داده های دنیای 
بیرونی یک خصلت بس��یار ارزشمند برای کارآفرینان است. صاحبان 
کس��ب و کار می توانند از لحاظ احساسی به یک پروژه اشتیاق زیادی 
نشان دهند و حتی به آن وابسته شوند، اما تنها یک اشتیاق کور کافی 
نیست. جذب، یادگیری و تمایل به تغییر با توجه به داده های دریافتی 
از  دنیای بیرون، باید جایگزین اشتیاق کور شود. هنرمندان حرفه ای 
ای��ن کار را ب��ه خوبی انجام می دهند. آنه��ا می دانند برای چه چیزی 
وقت بگذارند و از اتفاقات اطراف ش��ان چه چیزهایی را جذب کنند تا 
کارش��ان را تحت تاثیر قرار دهد. اکنون به عنوان یک کارآفرین، آنچه 
که از هنرمندان حرفه ای آموخته اید را به کار بگیرید و آن را به خلق 
خودتان تبدیل کنید. شاید شما شاهکار کسب و کار خودتان باشید.
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طرح بازاریابی به شما کمک می کند استراتژی ها و فعالیت های بازاریابی 
ش��رکت تان را به طور مؤثر روی بازار هدف متمرکز کنید و مشتریان پایه  
کس��ب وکارتان را افزایش دهید. طرح بازاریابی )مارکتینگ پلن(، سندی 
جامع اس��ت که کلیه  تبلیغات تجاری و فعالیت های بازاریابی یک شرکت 
را برای سال های آینده مشخص می کند. به عالوه طرح بازاریابی، موقعیت 
فعل��ی بازاریابی یک کس��ب وکار، ب��ازار هدف و اس��تراتژی هایی که برای 
رسیدن به اهداف مشخص اعمال می شوند را شرح می دهد. طرح بازاریابی 
با شناس��ایی نیازهای مشتری از طریق تحقیقات بازار شروع می شود و به 
کمک فرآیندهایی نظیر تجزیه وتحلیل وضعیت بازار، برنامه های عملیاتی، 
بودجه، پیش بینی فروش، استراتژی ها و صورت های مالی پیش بینی شده، 
توضیح می دهد که یک ش��رکت چگونه می تواند این نیازها را با سودآوری 
قابل قبول برطرف کند. این طرح ممکن اس��ت برای معرفی یک محصول 
کام��اًل جدید یا اص��الح برنامه های فعلی بازاریابی تهیه ش��ود یا به عنوان 

بخشی از طرح کسب وکار مورد استفاده قرار بگیرد.
داده های موردنیاز طرح بازاریابی

داده های مورد نیاز طرح بازاریابی، به پنج گروه تقسیم می شوند:
p1 داده ه��ای مال��ی: فکت هایی که از بخش های حس��ابداری مدیریت، 

هزینه ها و سایر تحقیقات مالی به دست می آید.
p2 داده های محصول: اطالعات و برآوردهای تولیدی و تحقیق و توسعه

p3 داده های فروش و توزیع: اطالعات و برآوردهای فروش، بس��ته بندی، 
توزیع محصول

p4 داده ه��ای تجاری، تبلیغات و ارتقای ف��روش: اطالعات و برآوردهای 
دپارتمان های مرتبط

p5 داده های بازار: نتایج تحقیقات بازار
مقدمات تألیف طرح بازاریابی

نگارش یک طرح بازاریابی معتبر و قابل اس��تناد، مستلزم این است که 
تحقیقات تان را در زمینه های زیر کامل کرده باشید:

تعیین اهداف بازاریابی
ش��ما باید اهداف بازاریابی که اهداف نهایی کس��ب وکار شما را برآورده 
می کنند مش��خص کنید. برای مثال اگر هدف کسب وکارتان، رسیدن به 
رشد 5درصدی اس��ت، هدف گذاری شما برای بخش بازاریابی چه خواهد 

بود؟ افزایش تعداد مشتریان؟ افزایش فروش کل؟  
تجربه و تحلیل فرصت ها و تهدیدات و نقاط ضعف و قوت کسب وکارتان 
)S.W.O.T( به شما کمک می کند بینشی واقعی نسبت به اهداف تان به 
دس��ت آورید. به یاد داشته باش��ید که اهداف تعیین شده باید مشخص و 
واضح، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی و دارای زمان بندی مشخصی باشند.

تحقیقات بازار
بس��یاری از کس��ب وکارهای کوچک، از تحقیقات و تجزیه وتحلیل بازار 
هدف چشم پوشی می کنند، زیرا فکر می کنند باید هزینه  زیادی برای این 
عملیات بپردازند، ولی این سرمایه گذاری اولیه، یکی از مهم ترین گام های 
پیشرفت کسب وکار ش��ما است. هدف این است که درک کنید مشتریان 
شما چه افرادی هستند و کجا می توانید به آنها دسترسی داشته باشید. این 

موضوع تقسیم بندی بازار نامیده می شود.
یکی از اهداف اصلی تحقیقات بازار، تعیین مناطق تمرکز بازاریابی است. 
مش��تریان خود را به طور واضح تعریف کنید و بر این اس��اس، اولویت های 

جغرافیایی فعالیت های تان را پیدا کنید.
تاکتیک ها و استراتژی ها

چگونه می خواهید برنامه های بازاریابی خود را اجرایی کنید؟ در مرحله  
اول، به این سؤاالت پاسخ دهید:

• جایگاه کسب وکار شما در برابر سایر رقبا چیست؟
• کدام بازار هدف، مش��تریان بالقوه بیش��تری را در دس��ترس شما قرار 

می دهد؟
• چه پیشنهاداتی برای مشتریان بالقوه دارید و آنها را چگونه قیمت گذاری 

می کنید؟
پاس��خ این پرس��ش ها، حدود و اصول اس��تراتژی های بازاریابی را نشان 
می دهد. استراتژی های شما باید گسترده و انعطاف پذیر باشند، به طوری که 
بتوانید تاکتیک های خاصی را برای عملی کردن آنها در نظر بگیرید. مثاًل 
»آگهی از برند« یا ارائه  »خدمات پس از فروش« استراتژی های بازاریابی به 
شمار می روند، اما تاکتیک ها، فعالیت ها و برنامه هایی هستند که در راستای 

تحقق استراتژی ها تنظیم می شوند.
مراحل توسعه  طرح بازاریابی

تألیف و توسعه یک طرح بازاریابی خوب، به رشد کسب وکار شما کمک 
می کند، زیرا هم مش��تریان هدف شما را تعریف می کند و هم راه جذب و 
حفظ آنان را برای تان روش��ن می کند. در حقیقت طرح بازاریابی، نقش��ه  
راهی است که به شما کمک می کند مشتریان زیادی به دست آورید و تا 
حد زیادی پیش��رفت شرکت تان را تسریع کنید. شما با استفاده از الگویی 

که در ادامه  مطلب ذکر می کنیم، می توانید 15 بخش کلیدی طرح تان را 
کامل کنید:

1- خالصه اجرایی
یک نمای کلی از طرح بازاریابی تان را بنویس��ید و در آن اهداف نهایی، 
تاریخ فعالیت های مختلف، مس��ئولیت اعضای تیم و مش��اوران و ش��رح 
مختصر مراحل اجرایی را قید کنید. گرچه خالصه اجرایی باید در ابتدای 
طرح آورده شود، ولی می توانید این قسمت را پس از پایان سایر بخش ها و 

مشخص شدن خط مشی های اصلی کامل و اصالح کنید.
۲- مشتریان هدف

در این بخش مش��تریان هدف خ��ود را تعریف کنید، یعنی ویژگی های 
دموگرافیک )نظیر س��ن، جنسیت(، مشخصات روان شناختی )مثاًل منافع 
آنه��ا( و نیازه��ای دقیق آنها را در رابطه با محص��والت / خدماتی که ارائه 

می دهید، مشخص کنید.
اگر مشتریان هدف به خوبی و وضوح تعریف شده باشند، تبلیغات دقیق تر 
و مؤثرتری خواهید داش��ت، زیرا بهتر می توانید به زبان مش��تریان بالقوه 

حرف بزنید.
3- ویژگی های متمایز محصول

یکی از مهم ترین بخش های طرح بازاریابی، ویژگی های متمایز محصول 
یا USP است که شرکت شما را از رقبا متمایز می کند. توجه داشته باشید 
که USP صرفاً نشانگر قیمت مناسب محصول نیست، بلکه مجموعه ای از 
ویژگی های نظیر کیفیت، پشتیبانی، ارسال و سایر مزایایی است که باعث 
می شود مشتری به جای خریدکردن از سایر برندها، محصوالت و خدمات 
شما را انتخاب کند. شما بعداً این ویژگی ها را با دقت و ظرافت در تبلیغات 

خود ذکر می کنید.
4- استراتژی قیمت گذاری و موقعیت

اس��تراتژی قیمت گذاری محصوالت ش��ما، باید با جایگاه ش��رکت تان 
هماهنگ باش��د. ب��رای مثال اگر می خواهید ش��رکت تان به عنوان یکی از 
برترین برندهای این صنعت شناخته شود، قیمت های بسیار پایین ممکن 

است مشتریان را مشکوک یا گمراه کند.
در این قس��مت، باید موقعی��ت و جایگاه برندت��ان را در بازار و صنعت 
مش��خص کنید و اس��تراتژی قیمت گذاری خود را برمبنای پش��تیبانی و 

پوشش این جایگاه، تعیین کنید.
5- برنامه توزیع

طرح توزیع ش��یوه خرید مشتریان از شما را با جزییات توضیح می دهد. 
برای مثال، آیا مش��تریان مستقیماً از وب س��ایت شما خرید می کنند؟ یا 
برای خرید محصوالت تان باید به خرده فروشی ها و توزیع کنندگان دیگری 

مراجعه کنند؟
به همه  راه هایی که به شما امکان می دهد به مشتریان دسترسی داشته 

باشید فکر کنید و آنها را در طرح خود بنویسید.
6- پیشنهادات ویژه

پیش��نهادات ویژه، تسهیالتی است که شما برای جذب مشتریان جدید 
و بازگرداندن مشتریان قدیمی )یا ازدست رفته( خود ارائه می کنید. تست 
رایگان محصول، ضمانت بازگش��ت پول، بس��ته های ترکیبی محصوالت 
و تخفیفات، نمونه هایی از پیش��نهادات ویژه هس��تند. ش��اید کسب وکار 
ش��ما لزوماً به چنین پیشنهاداتی نیاز نداشته باش��د، ولی استفاده از این 

استراتژی ها باعث می شود مشتریان پایه شما سریع تر افزایش پیدا کنند.
7- مواد بازاریابی

مارکتینگ متریال، همه  ابزارها و روش هایی هس��تند که برای پروموت 
کردن کسب وکارتان بین مش��تریان فعلی و مشتریان بالقوه مورداستفاده 
قرار می دهید. برخی از این ابزارها عبارتند از وب سایت، بروشورهای چاپی، 

کارت های ویزیت )بیزینس کارت ها( و کاتالوگ ها.
بررس��ی کنید که چه م��واردی را قباًل اجرا کرده ای��د و چه گزینه های 

جدیدی را می خواهید به فهرست خود اضافه کنید.
8- استراتژی گسترش فروش

بخش توس��عه  فروش )پروموش��ن( یکی از مهم تری��ن بخش های طرح 
بازاریابی ش��ما است که به صورت تفصیلی توضیح می دهد شما چگونه به 

مشتریان جدید خواهید رسید.
برخی از تاکتیک های معرفی محص��ول عبارتند از: تبلیغات تلویزیونی، 
س��مینارها، آگهی در مطبوعات، تبلیغات آنالی��ن و رویدادهای بازاریابی. 
بررسی کنید که کدام یک از این گزینه ها باعث می شوند دسترسی بیشتری 

به مشتریان هدف داشته باشید.
9- استراتژی بازاریابی آنالین

این روزها اکثر مشتریان برای پیدا کردن محصوالت، بررسی مشخصات 
و خرید کاالها، از اینترنت استفاده می کنند. یک استراتژی بازاریابی آنالین 
مناس��ب به شما کمک می کند مشتریان بیش��تری جذب کنید و مزیتی 

رقابتی به دست آورید. چهار جزء کلیدی استراتژی آنالین، عبارتند از:

• اس��تراتژی کلمات کلیدی: س��عی کنید همه  واژه ه��ای کلیدی که به 
بهینه سازی وب سایت شما کمک می کنند را شناسایی کنید.

• اس��تراتژی بهینه س��ازی موتور جس��ت وجو: وب س��ایت خود را مرتباً 
به روزرسانی کنید تا کلمات کلیدی موردنظرتان، بهتر دیده شوند.

• استراتژی تبلیغات آنالین غیررایگان: کلیه  برنامه های تبلیغاتی آنالینی 
را که به ش��ما کمک می کنند به مجموعه  مشتریان هدف دسترسی پیدا 

کنید، بنویسید.
• اس��تراتژی رس��انه های اجتماعی: بنویس��ید که چگونه می خواهید از 

شبکه های اجتماعی برای جذب مشتریان استفاده کنید.
1۰- استراتژی نرخ تبدیل

تکنیک هایی که ش��ما برای تبدیل مش��تریان بالقوه به مشتریان ثابت 
آینده به کار می گیرید، استراتژی های تبدیل نام دارند. به عنوان مثال، بهبود 
اسکریپت های فروش می تواند نرخ تبدیل را افزایش دهد، یا نمایش نظرات 
مشتریان سابق که از خدمات شما راضی بوده اند، تقریباً همیشه نرخ تبدیل 

و فروش را باال می برد.
11- مشارکت و همکاری

مشارکت و همکاری در بازاریابی، توافقاتی شما با شرکت ها و سازمان ها 
دیگر در راستای افزایش فروش متقابل است. برای مثال اگر شما فروشنده  
سیم های گیتار هس��تید، همکاری با یک تولیدکننده یا سازنده  گیتار که 
در حال حاضر از هزاران مش��تری برخوردار اس��ت )و احتماالً به سیم های 

جایگزین نیازمند خواهد بود(، استراتژی بسیار سودآوری است.
به همه  اقالم و خدماتی که مشتریان قبل، بعد یا هم زمان با محصوالت 
شما استفاده می کنند فکر کنید. بسیاری از شرکت هایی که این محصوالت 
و خدمات را می فروشند، می توانند شرکای خوبی برای شما باشند. اسامی 
این شرکت ها را در طرح بازاریابی خود بنویسید و به یاد داشته باشید که 

با آنها تماس بگیرید.
1۲- استراتژی ارجاعات

یک برنامه  مؤثر و قوی ارجاعات مشتری احتمال موفقیت شما را بسیار 
بیش��تر می کند. به عنوان  مثال اگر هر یک از مشتریان، محصوالت شما را 
به یک فرد دیگر معرفی کند، پایه  مشتریان تان به طور مداوم رشد می کند.

بااین ح��ال چنین رش��د باالیی زیاد محتمل نیس��ت، مگ��ر اینکه یک 
اس��تراتژی رسمی داشته باش��ید. به عنوان مثال جوایز یا امتیازاتی را برای 
مش��تریانی که ش��ما را به دیگران معرفی می کنند، در نظر بگیرید. در هر 

صورت، استراتژی خود را برای تشویق مشتریان، در این بخش بنویسید.
13- استراتژی افزایش قیمت معامالت

گرچه هدف اصلی ش��ما از ارتباط برقرار کردن با مشتریان بالقوه، ثبات 
و امنیت فروش آتی است، ولی نباید قیمت معامالت را نادیده بگیرید.

قیمت یا هزینه  معامله، یعنی پولی که مش��تریان در زمان خرید به ش��ما 
پرداخت می کنند، نقش مهمی در موفقیت شما بازی می کند. به عنوان مثال 
اگر متوس��ط هزینه  تراکنش های مشتریان شما هزار تومان و متوسط هزینه 
تراکنش های رقیب تان 1500 تومان باشد، آنها به ازای هر مشتری درآمدزایی 
و سودآوری بیشتری خواهند داشت. درنتیجه می توانند این سود را روی بخش 

تبلیغات خود سرمایه گذاری کنند و سهم شما را از بازار کاهش دهند.
چگونه می توانی��د هزینه  معامالت را افزایش دهی��د؟ با افزایش قیمت 
محصوالت؟ فروش بسته های ترکیبی محصوالت؟ هر استراتژی خاصی را 

که به ذهن تان می رسد یادداشت کنید.
14- استراتژی حفظ مشتریان

اغلب س��ازمان ها همه  انرژی و وقت شان را روی جذب مشتریان جدید 
س��رمایه گذاری می کنند، نه فروش بیش��تر به مشتریان فعلی. ولی شما با 
استفاده از استراتژی های حفظ نظیر خبرنامه ها و برنامه های جلب وفاداری 
مش��تری، می توانید در طول زمان فروش بیش��تری به مشتریان فعلی تان 

داشته باشید و درآمد و سودتان را افزایش دهید.
15- پیش بینی های مالی

در آخری��ن بخ��ش از طرح بازاریاب��ی، همه  هزینه ه��ا و اطالعات مالی 
بازاریابی خود را بنویسید. به عنوان مثال، هزینه هایی که باید برای تبلیغات 
بپردازید و درآمد احتمالی ناش��ی از فروش مش��تریانی که با این تبلیغات 
جذب می کنید را یادداش��ت کنید. به همین ترتیب موازنه  مالی استراتژی 
حفظ مشتریان را برآورد کنید. گرچه پیش بینی های مالی شما 100درصد 
دقی��ق نخواهند بود، ولی می توانید با توجه به این نتایج پی ببرید که چه 
هزینه ها و اس��تراتژی هایی، بازدهی بیش��تری برای ش��ما خواهد داشت. 
همچنین این با کمک این پیش بینی ها، می توانید هدف گذاری های بهتری 

برای شرکت تان داشته باشید.
تکمی��ل هر یک از این 15 بخش، به تحقیق، ت��الش و دقت نیاز دارد، 
اما زمانی که طرح بازاریابی ش��رکت تان را به خوبی توس��عه دادید، متوجه 

می شوید که چه تأثیر ارزشمندی روی فروش و سود شما خواهد داشت.
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اخبار

ارومیه-رونق- سرپرست شرکت آبفای روستایی آذربایجان غربی 
علیرضا رضوی در جمع خبرنگاران که به مناسبت تشریح برنامه های 
چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی برگزار شد اظهار کرد: 
پیش از پیروزی انقالب اس��المی 112 روس��تا با یک هزار و 617 
خانوار یعنی 5.4 درصد از تاسیس��ات آبرس��انی برخوردار بودند اما 
پس از آن، تعداد روستاهای برخوردار به دو هزار و 376 با 35 هزار 
خانوار و معادل 98 درصد رسیده که نشان از توجه نظام جمهوری 
اس��المی به خدمت رس��انی دارد. وی گفت: هم اکن��ون یک هزار و 
908 روستای استان تحت پوشش مستقیم شرکت آب و فاضالب 
روس��تایی آذربایجان غربی قرار دارد تصریح کرد: این روستاها 265 
ه��زار و 487 خان��وار و جمعیت 968 هزار و 966 نفری را ش��امل 
می شود. سرپرست شرکت آب و فاضالب روستایی آذربایجان غربی، 
تاسیسات موجود در روس��تاهای تحت پوشش را برشمرد و افزود: 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان برای تامین آب شرب اهالی روستا 
دارای یک هزار و 540 منش��اء آب بوده که شامل 764 حلقه چاه، 
741 دهنه چشمه، 33 رشته قنات و دو مورد آب های سطحی بوده 
و میزان هدررفت آب نیز 28 درصد اس��ت. وی با اش��اره به اینکه 

کلرزنی مستمر آب توسط یک هزار و 56 سامانه انجام می شود بیان 
کرد: در این رابطه کلرزنی مستمر توسط 628 دستگاه کلرزن مایع 
و428دستگاه کلرزن گازی انجام می شود   وی افزود هم اکنون یک 
هزار و 908 روس��تای استان تحت پوشش مستقیم شرکت آب و 
فاضالب روستایی آذربایجان غربی قرار دارد تصریح کرد: این روستاها 
265 هزار و 487 خانوار و جمعیت 968 هزار و 966 نفری را شامل 
می شود.  رضوی مطلوبیت آزمایشات میکروبی را 99.6 درصد عنوان 
و اظهار کرد: مطلوبیت کلرباقی مانده نیز 98.6 درصد بوده اس��ت. 

وی اقدامات شاخص در راستای آبرسانی به روستاهای استان پس 
از پیروزی انقالب اس��المی را برش��مرد و گفت: حفر و تجهیز 764 
حلقه چاه، بهسازی 741 دهنه چشمه، الیروبی و بهسازی 33 رشته 
قن��ات، احداث یک هزار و 656 باب مخزن با 147 هزار و  200متر 
مکعب حجم، لوله گذاری 6 هزار و 813 کیلومتر شبکه توزیع آب، 
لوله گذاری چهار هزار و 973 کیلومتر خط انتقال آب و نیز واگذاری 
بی��ش از 280 هزار فقره انش��عاب آب تاکنون انجام ش��ده اس��ت. 
سرپرست ش��رکت آب و فاضالب روستایی آذربایجان غربی از رشد 
73.11 درصدی ش��اخص بهره مندی روستاییان از آب شرب خبر 
داد و اظهار کرد: ش��اخص برخورداری نیز به 92.39 درصد رسیده 
است وی با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در استان در حوزه 
آب ش��رب روس��تایی افزود: در این رابطه دو هزار و 231 کیلومتر 
لوله گذاری ش��ده و ضمن ایجاد 52 باب ایستگاه پمپاژ، 197 حلقه 
چاه حفر و 215 دهنه چش��مه ایجاد شده است رضوی با اشاره به 
افتتاح های دولت تدبیر و امید گفت: از سال 92 تاکنون تعداد 428 
روستا با 62 هزار و 639 خانوار با جمعیت 245 هزار و 588 نفر و با 
اعتبار یک هزار و 399 میلیارد ریال از آب شرب برخوردار شده اند  .

اصفهان - قاسـم اسـد- مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای 
اصفهان از بهره برداری 20 پروژه زیربنایی این شرکت با هزینه ای بالغ 
بر 860 میلیارد تومان، همزمان با چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب 
اس��المی ودهه مبارک فجر خبر داد. مهندس رسول موسی رضایی 
با اعالم این خبر گفت: ش��رکت برق منطقه اي اصفهان درراس��تای 
برنامه ششم توسعه وهمزمان با چلهمین سالگرد پیروزي شکوهمند 
انقالب اس��المي و دهه مب�ارک فج��ر ،  ط��رحه��اي مهمی  زیر 
بنای��ی که ح��اص��ل تالش و همت کارکن��ان س��خت ک��وش  و 
پ��رتالش صنع��ت ب����رق اصفه��ان است را در سط��ح مناطق 
تحت مدیریت  آم�اده به��ره ب��رداري کرده است.  مهندس موسی 
رضایی یکی از  مهم ترین طرحهای مورد اش��اره را ایستگاه 400 به 
63 کیلوول��ت هاتف عنوان نمود و گفت : عملیات اجرایی این طرح 

از س��ال 1394 شروع و با هدف افزایش پایداري شبکه، بهبود ولتاژ 
منطقه شرق اصفهان،استقرار صنایع و تامین برق شهرکهاي صنعتي 
و متقاضیان جدید، در زمینی به مساحت 25 هکتار در 10 کیلومتری 

ش��هر کوهپایه اصفهان و با اعطای تس��هیالت توسط بانک توسعه 
اسالمی که یکی از موسس��ات بزرگ مالی توسعه ای بین المللی و از 
نهادهای تخصصی س��ازمان کنفرانس اسالمی است احداث گردیده 
است.  مدیر عامل برق منطقه ای اصفهان یکی دیگر از این طرحهای 
مهم را ایستگاه 230 به 63 کیلوولت DCS شهید نبوی منش اعالم 
کرد و گفت: عملیات اجرایی این ایستگاه  که از سال 1388آغاز شد 
و با هدف افزایش پایداري شبکه، بهبود ولتاژ،تامین برق قابل اطمینان 
برای بارمورد نیاز  منطقه و متقاضیان جدید، در غرب شهر اصفهان 
با  مساحت 14000 متر مربع در خیابان شهید نبوی منش  اصفهان 
احداث گردیده است. این ایستگاه  از طریق 12 فیدر خروجی تغذیه 
ایس��تگاه¬هاي 63 به20 کیلوولت دانشگاه صنعتی اصفهان ، غرب، 

کهندژ،  ، رهنان ، آبرسانی و شهید اشرفی را برعهده خواهد داشت. 

قم- خبرنگار فرصت امروز- ایام اهلل دهه فجر، یادمان حماسه 
بزرگ پیروزي حق بر باطل، تبلورغلبه ایمان معنوي و اراده الیزال الهي 
ب��ر قدرت هاي مادي و ظالم  و مظهر تجلي نور در ظلمت و تاریکي 
اس��ت. یادآور روزهایي ماندگار و فراموش نشدني در تاریخ، که ملتي 
یکدل و متحد، با عزمي راسخ و توکل به خدا و تحت رهبری داهیانه 
حضرت امام خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه(، طومار حکومت 2500 
س��اله ستم شاهی را درهم پیچید و دست زورگویان و مستکبران را 
برای همیشه تاریخ از این سرزمین کوتاه نمود. پیروزي انقالب اسالمي 
ایران به عنوان معجزه بزرگ قرن، پس از س��ال ها، به حیات ملت و 
اس��الم و ارزش هاي اس��المي، جاني دوباره بخشید و  زمینه را براي 
رس��یدن کشور به قله هاي رفیع عزت، اقتدار و خودباوري در عرصه 
هاي مختلف سیاسي، اقتصادي، علمي، پزشکی، درمانی، نانو، هوا و 
فضا، انرژی صلح آمیز هسته ای، سلول های بنیادی، تکنولوژی های 
نظامی فوق پیشرفته و س��ایر فناوري هاي نوین فراهم کرد.  اکنون 

ملت ایران چهلمین سالگرد پیروزي شکوهمند انقالب اسالمي را در 
حالي پرشورتر و باشکوه تر از گذشته گرامي مي دارد که این انقالب 
الهي بر خالف خواس��ته و میل دش��منان و بدخواهان آن و به مدد 
الهي و با هدایت هاي  روشنگرانه رهبر معظم انقالب، همت مسؤالن 
و دولتمردان س��خت کوش  و ایس��تادگي مردم  هوشیار و انقالبي، 
همچنان بالنده و پرشتاب در مسیر بالندگي و سربلندي قرار دارد و 

براي ادامه این راه پرافتخار تا رسیدن به نقطه کمال، بر تمامي موانع 
و مش��کالت غلبه خواهد کرد و بدون شک در این مقطع حساس از 
تاریخ انقالب اسالمي، حفظ وحدت و همدلي در راه صیانت از میراث 
گرانسنگ انقالب اسالمي و  بیان دستاوردهاي ارزشمند آن در کنار 
کاستي ها و مشکالت، رسالت مهم آحاد مردم و مسؤالن و نخبگان 
جامعه است .   اینجانب فرصت را مغتنم شمرده، ضمن گرامیداشت 
چهلمین فجر نوراني انقالب اسالمي ، خالصانه ترین درود و سالم هاي 
خود را به روح و روان پاک و مطهر بنیان گذار جمهوري اسالمي ایران 
و تمامي شهدا و ایثارگران گرانقدر دوران انقالب اسالمي ،دفاع مقدس 
و مدافعین حرم تقدیم داش��ته، بي تردید اقشار مختلف مردم مؤمن 
، انقالبي و والیتمدار اس��تان مقدس قم امس��ال نیز همانند گذشته 
بحضور پرشور و گسترده اي را  در برنامه هاي چهلمین سالگرد انقالب 

اسالمي به ویژه مراسم راهپیمایي یوم اهلل 22 بهمن خواهند داشت.
بهرام سرمست p استاندار قم

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- استاندار هرمزگان گفت: 
افتتاح این خط دریایی سرآغاز مسیر توسعه این جزیره است. به گزارش 
رواب��ط عمومی اداره بنادر و دریانوردی ش��هید باهنر، فریدون همتی، 
اس��تاندار هرمزگان در جمع مردم جزیره الرک با بیان اینکه پیش از 
این مردم جزیره الرک تنها امکان تردد به قش��م در دو روز آخر هفته 
را با شناور های تندرو داشتند، افزود: از این پس ساکنین و گردشگران 
می توانند در دو روز پایانی هفته دو نوبت در روز، از بندر شهید حقانی 
بندرعباس مس��تقیم به جزیره الرک سفر کنند. وی با اشاره به اینکه 
افتتاح این خط دریایی س��رآغاز مسیر توسعه این جزیره است، افزود: 
قیمت بلیط برای گردش��گران از اسکله شهیدحقانی به جزیره الرک 
30 هزار تومان و از قشم 15 هزار و پانصد تومان تعیین شده که البته 

برای اهالی الرک صد در صد رایگان است. استاندار هرمزگان ادامه داد: 
ش��ناور های در نظر گرفته شده از سری کالس آذرخش و با گنجایش 
60 مسافر است که در صورت استقبال و به فراخور نیاز از سایر شناور ها 

نیزاستفاده می شود. همتی خاطرنشان کرد: یکی از این پروژه ها سرعت 
بخشی به الیروبی و ساماندهی اسکله الرک در کنار احداث جاده دور 
جزیره اس��ت که زمینه اشتغال پایدار برای حداقل 200 نفر را در بازه 
زمانی س��ه ماهه فراهم می آورد. حمیدرضا محمدحسینی، مدیر اداره 
بنادر و دریانوردی ش��هید باهنر و بنادر شرق استان هرمزگان در این 
ارتباط با بیان اینکه بر اساس تفاهم نامه سه جانبه بین اداره کل بنادر 
و دریانوردی، اس��تانداری هرمزگان و بنیاد علوی به نمایندگی از بنیاد 
مس��تضعفان، نخستین سفر رس��می دریایی به بندرگاه جزیره الرک 
صورت پذیرفت، گفت: بر اساس تفاهم صورت گرفته و در راستای ایفای 
مناسب مس��ئولیت اجتماعی این اداره، الیروبی بندرگاه الرک، جهت 
تردد ایمن شناورها و استفاده ساکنین، در دستور کار قرار گرفته است. 

اهواز- شـبنم قجاوند- رحیم ف��الح زاده مدیر مخابرات منطقه 
خوزستان برای حفظ و جلوگیری از قطع شبکه های مخابراتی مناطق 
و روس��تاهای در معرض سیل دس��تورات الزم را صادر نمود.   پس از 
اعالم س��تاد بحران استانداری خوزس��تان مبنی بر وجود بارش های 
س��یل آسا در استان خوزستان، و سر ریز ش��دن )دبی( آبهای سد دز 
و کرخه، مدیر مخابرات منطقه خوزستان به منظور ایجاد شبکه های 
ارتباطی پایدار و جلوگیری از قطع ارتباطات مشترکان محترم مناطق 
و روس��تاییان در معرض خطرسیل، دستورات الزم را صادرو به جهت 
اطالع از امور شخصاً پیگیر بود.  فالح زاده در این خصوص گفت ؛ پس 
از بارانهاي شدید وسیل آسا در استان خوزستان و سرریز شدن سدهاي 

دز و کرخه، بخش هایي از روس��تاهاي شهرس��تانهاي دشت آزادگان، 
شوشتر و شوش در معرض سیل قرار گرفتند، که با اتخاذ تمهیدات الزم 

درتمام مراکز مخابراتي و سایتهاي همراه اول، ازقبیل  تأمین گازوییل 
دیزل ژنراتورهاي مراکز ، تأمین موتور برق هاي س��یار، اعزام تیم هاي 
فني و عملیات��ي و آماده باش و تالش بي وقفه همکاران مخابراتي در 
شهرس��تانهاي مذکور، به حول وقوه الهي کلی��ه ارتباطات آن مناطق 
نرمال و برقرار بوده و مشترکان محترم در این خصوص هیچ مشکلي 
ندارند.  گفته مي شود مدیر مخابرات منطقه خوزستان به همراه معاون 
ارتباطات سیار روز سه شنبه مورخه 9 بهمن  ماه 1397 از بخشهاي 
روستایي و شهر رفیع ازتوابع شهرستان هویزه که در معرض خطرسیل 
واقع شده بودند و به منظور بررسي وضعیت شبکه ارتباطي این مناطق 

از مرکزتلفن مخابرات شهدای هویزه بازدید بعمل آوردند.

ساری – دهقان : نماینده مردم شهرستانهای بهشهر ، نکاء و 
گلوگاه در مجلس شورای اسالمی گفت : روند گازرسانی به منطقه 
هزارجریب با همکاری همه نهادهای مختلف ش��تاب بیش��تری 
خواهد گرفت. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی 
ش��رکت گاز اس��تان مازندران، "دکتر علی محمد ش��اعری" در 
جلسه بررسی پروژه گازرسانی به منطقه هزارجریب اظهار داشت: 
همکاری نهادهای مختلف از جمله اداره راه و شهرس��ازی، منابع 
طبیعی و محیط زیست در برطرف کردن معارضات اجتماعی الزم 
است. وی با تاکید بر تسریع در روند اجرایی این طرح، بیان کرد: 
وج��ود هرگونه معارض در اجرای این طرح غیرقابل قبول اس��ت. 

دکتر ش��اعری تاکید کرد: این طرح یکی از خدمات خوب دولت 
تدبیر و امید محسوب می شود. نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه 

در مجلس ش��ورای اسالمی ، گفت : بهره مندی مناطق محروم و 
سخت گذر اس��تان مازندران از نعمت گاز طبیعی امری ضروری 
است که این مهم در شرق مازندران با قوت در دست انجام است. 
وی اضافه کرد: منابع طبیعی شهرستان های نکاء ، بهشهر و گلوگاه 
در صورت اجرایی شدن این طرح تا حدود زیادی احیا خواهد شد. 
در ادام��ه " جعفر احمدپور " مدیرعامل ش��رکت گاز مازندران با 
اشاره به تامین نقدینگی این طرح بزرگ گاز رسانی افزود: همکاری 
نهادها در رفع معارضات نقش مهمی در پیشرفت اجرایی این طرح 
دارد. وی گفت: تاکنون بیش از 650 هزار متر خط تغذیه و شبکه 

توزیع در این منطقه اجرا شده است. 

سرپرست شرکت آبفای روستایی آذربایجان غربی؛

دهه فجر امسال ۴6 هزار نفر در روستاهای آذربایجان غربی از آب شرب بهره مند می شوند

مهندس موسی رضایی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی  اعالم کرد:

بهره برداری از ۲۰ طرح زیربنایی شرکت برق منطقه ای اصفهان با اعتباری بالغ  بر86۰ میلیارد تومان

پیام استاندار قم به مناسبت ایام اهلل دهه فجر

با حضور استاندار هرمزگان، رئیس بنیاد مستضعفان و نمایندگان اداره کل بنادر و دریانوردی صورت پذیرفت:

آغاز رسمی سفرهای دریایی منظم به جزیره الرک

مدیر مخابرات منطقه خوزستان؛

تمهیدات الزم مخابرات منطقه خوزستان برای جلوگیری از قطع شبکه های ارتباطی مناطق در معرض سیل

نماینده مردم بهشهر ، نکاء و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی:

تسریع در روند گازرسانی به منطقه هزارجریب نیازمند همکاری همه دستگاههاست

مراسم تجلیل از ایثار گران ، جانبازان و خانواده شهداء شرکت توزیع 
نیروی برق استان گلستان برگزار گردید

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی  ،در این مراسم مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان گلستان با اشاره به اینکه پاسداشت ایام اهلل دهه فجر یادآوری روزهای پیروزی انقالب می باشد، گفت: امروز برای 
تداوم پیروزی باید وحدت، همدلی، ایثار و همکاری در جامعه حاکم گردد.وی با بیان این مطلب که امروز ایثارگری پایان نیافته و 
این روزها، روز سازندگی محسوب می شود،  گفت: امروز معنای ایثار، خوب کارکردن، درست کار کردن و درستکاری است و کار در 
صنعت برق باید ایمن، خوب و استاندارد باشد و این یک نوع ایثار می باشد.وی هشت سال دفاع مقدس را دوران آزمایش بزرگ الهی 
خواند و گفت: کسانی که در میدان جنگ جانفشانی کردند، افتخار دنیا و آخرت را کسب نمودند، جانبازان دالور، هیچ گاه مسئولیت 
خود را تمام شده تلّقی نمی کنند و تا لحظه وصال به جهاد و کوشش مشغولند، جانبازان در صحنه حضور یافته اند تا مشعل فروزان 
ارزش های الهی را مشتعل تر نمایند و راهنمای جامعه و جوانان به سوی سعادت باشند.درپایان مراسم از از خانواده شهدا شرکت توزیع 
نیروی برق گلستان و رزمندگان دوران 8 سال دفاع مقدس با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تقدیر شد.شایان ذکر است این مراسم با حضور 
جمعی از معاونان، مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق گلستان برگزار گردید.مراسم تجلیل از ایثار گران ، جانبازان و خانواده 

شهداء شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان برگزار گردید.

مدیرکل پست گلستان با رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان دیدار و گفتگو کرد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی دانش��گاه جامع علمی کاربردی استان گلستان، طی دیدار جاللی 
مدیرکل پست استان با دکتر دهقانی رئیس دانشگاه علمی کاربردی گلستان ، همکاری های پست و دانشگاه با تحویل دانشنامه به 
دانشجویان در درب منازل تقویت شد.در این جلسه که شایسته معاون اجرایی و غالمی از کارشناسان مجموعه پست جاللی مدیریت 
پست استان گلستان را همراهی می کردند، در خصوص ارسال گواهینامه های موقت و دائم، ریزنمرات و سایر خدمات قابل انجام برای 
دانشجویان در درب منزل بدون حضور در دانشگاه مذاکره شد و مقرر گردید با عنایت به انباشت مدارک موصوف حسب دستورالعمل 
های اجرایی دانش��گاه و اس��تانداردهای پستی ابتداء در محدوده استان و سپس سایر مناطق کشور به مرحله اجراء درآید.قابل ذکر 
است جاللی مدیریت پست استان ضمن تشریح خدمات پست تضامین الزم برای انجام فعالیت فوق را بیان، و توضیحات مبسوطی 
را برای بصرفه بودن و برخورداری دانشگاه،پس��ت و دانش��جو از این سرویس را برشمرد.در ادامه دکتر دهقانی رئیس دانشگاه علمی 
کاربردی استان گلستان ضمن استقبال از این خدمت خواستار تعامل و همکاری بیشتر با مجموعه پست استان به جهت تسهیل در 

امر ارتباطات را خواستار شدند.

انقالب اسالمی در 4۰ سالگی
تحول صنعت برق کرمانشاه در سال های بعد از انقالب

کرمانشاه  - منیر دشتی - در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی می توان با اقتدار به شهرها و روستاهایی که در این 40 
سال روشن شدند نگاه کرد. روشن شدن هزاران خانه ، مغازه، کارخانه  و ... که همه با توسعه نیروگاه ها و شبکه انتقال و توزیع برق در 
این سال های بعد از انقالب انجام شده است.  طی 40 سالی که از عمر انقالب اسالمی می گذرد در صنعت برق کشور تحول قابل 
توجهی ایجاد شده که کرمانشاه نیز از این تحول بی نصیب نیست. وضعیت تولید و توزیع برق اصال با سال های گذشته قابل مقایسه 
نیست و میزان برقی که اکنون در اختیار مناطق شهری و خصوصا روستایی، صنایع، واحدهای صنفی و خدماتی و ... قرار دارد چند 
برابر سال های قبل از انقالب است. عالوه بر بهبود وضعیت تولید و توزیع، میزان پایداری برقی که در اختیار مشترکین قرار دارد نیز 
بس��یار بهتر ش��ده و دیگر خبری از قطعی های مکرر برق نیست. در سال های قبل از انقالب تعداد بسیار کمی از روستاهای استان 
کرمانشاه برق داشتند، اما اکنون روستای باالی 20 خانواری در کرمانشاه نداریم که از برق بهره مند نباشد و حتی برای روشن شدن 
برخی از روستاهای کم جمعیت تر و صعب العبور نیز از روش های متفاوتی مانند سلول های خورشیدی و ... استفاده می شود. به گفته 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب،  ظرفیت تولید برق در استان کرمانشاه طی 40 سال اخیر رشد 19 برابری داشته است. علی 
اسدی با اشاره به رشد 19 برابری ظرفیت تولید برق نصب شده در استان، گفت: این ظرفیت از 87.4 مگاوات به 1623.6 مگاوات 
رسیده است. وی با بیان اینکه در این مدت تعداد مشترکین صنعت برق نیز رشد چشمگیر حدود یازده برابری داشته، عنوان کرد:  
میزان انرژی مصرفی مشترکین هم 17 برابر و پیک بار مصرفی حدود 15 برابر شده است. اسدی از توسعه قابل توجه شبکه تولید برق 
در استان هم خبر داد و افزود: طول خطوط انتقال و فوق توزیع از 335 کیلومتر مدار در سال 57 اکنون به بیش از 3363 کیلومتر 

مدار رسیده که 10 برابر بیشتر شده است.

روزانه 4 میلیون و 1۰۰ هزار لیتر سوخت در استان مرکزی توزیع می شود 
اراک-  مینو رستمی- مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی گفت: روزانه 450 هزار متر مکعب CNG در استان 
مصرف می شود که معادل 450 هزار لیتر بنزین است.  عبداهلل گیتی منش در جلسه کارگروه جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک 
با اشاره به میزان مصرف بنزین یورو چهار در استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی تنها استانی است که از دو سال گذشته هم 
بنزین یورو چهار و هم گازوئیل یورو چهار در آن  توزیع شده، تعهد دولت بیشتر بر روی کالنشهرها بود اما با توضیحات ارائه شده 
این اقدام در همه استان اجرا می شود. وی افزود: میزان مصرف روزانه بنزین استان یک میلیون و 600 هزار لیتر در روز و دو میلیون 
و 500 هزار هم نفت و گاز بوده که 4 میلیون و 100 هزار لیتر مجموع سوخت مصرفی توزیع شده با استاندارد یورو چهار در استان 
است. مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی تصریح کرد: در کنار این ظرفیت و پتانسیل خوبی که در استان وجود دارد، 
جایگاه های CNG بوده، روزانه 450 هزار متر مکعب CNG در استان مصرف می شود که معادل 450 هزار لیتر بنزین است، این 

ظرفیت خوبی است که تاثیر بسیاری دارد.

جلسه هم اندیشی شرکت گاز استان گیالن و منطقه 9 عملیات انتقال گاز برگزار شد 
رشت- زینب قلیپور- در این جلسه مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با تبریک فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر و چهل سالگی 
انقالب اسالمی، هدف از برگزاری این جلسه را بررسی موارد مشترک کاری و تعامل در راستای بهبود عملکرد عنوان نمود.اکبر با بیان 
پروژه های بهبود شرکت گاز در جهت ارائه خدمات به مشترکین، از شرکت انتقال گاز به سبب پشتیبانی و تأمین انتقال گاز استان 
تقدیر و تشکر کرد و گفت: هدف مجموعه شرکت ملی گاز ایران پایداری جریان گاز مشترکین همه حوزه ها می باشد.وی با اشاره به 
رو به اتمام بودن توسعه کمی گاز در استان، تعریف و اجرای پروژهای کیفی را هم راستا با سیاستهای شرکت ملی گاز ایران در جهت 
کیفی سازی خدمات عنوان نمود و ابراز امیدواری کرد تا شرکت گاز استان در سایه تعامل شایسته با ذینفعان خود بویژه شرکت انتقال 
گاز و منطقه 9 عملیات انتقال گاز، زمینه ارائه خدمات بهتر برای مشترکین استان را فراهم نماید.در ادامه مهندس داودی نژاد مدیر 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز ضمن تشکر از همکاری خوب شرکت گاز استان با اشاره به یگپارچگی زنجیره تأمین گاز از پاالیش تا 
مصرف گاز، بر برگزاری این قبیل جلسات در جهت رفع ابهام ها و مشکالت کاری تاکید کرد.در این جلسه گزارشی از نحوه تعامل و 
همکاری فیمابین در خصوص گاز دریافتی، صورتجلسات مربوطه و اقدامات اصالحی صورت گرفته در ایستگاه ها بویژه پروژه قرائت 

از راه دور ایستگاه ها گزارشی ارائه شد.

نشت یابی شبکه توزیع به منظور کاهش هدر رفت آب
غرب اسـتان  تهران- سرپرس��ت دفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد شرکت آب و 
فاضالب غرب استان تهران با اعالم این خبر گفت: از جمله فعالیت های مداوم دفتر بهره براری 
آبفای غرب استان تهران در زمینه کاهش هدر رفت آب است. ولی اهلل قائمی افزود: به همین 
منظور عالوه بر تقویت تیم های اتفاقات و رفع شکستگی، برنامه  عملیاتی نیز برای  مدیریت 
شبکه توزیع به منظور به حداقل رساندن هدر رفت آب انجام شده است. وی در ادامه اظهار 
داشت: طی بررسی های بعمل آمده نشتی آب شرب از لوله 90 پلی اتیلن و ورود آن به منهول 
شبکه جمع آوری فاضالب شهری با حجم زیاد در خیابان آزادگان شهر قدس شناسایی و ترمیم شد. قائمی در پایان با اشاره به اهمیت 
صرفه جویی در مصرف آب عنوان کرد: با توجه به باال بودن هزینه تولید آب، عالوه بر انجام کارهای فرهنگی در این زمینه مدیریت 

مصرف بهینه آب، برنامه های عملیاتی مدون نیز در این راستا انجام می گیرد.

راه اندازی "طرح ستاره مهربانی" با همکاری کمیته امداد و آموزش و پرورش در بوشهر
بوش��هرp طرح " س��تاره مهربانی" ویژه کمک به دانش آموزان نیازمند با همکاری کمیته امداد و 
آموزش و پرورش در اس��تان بوش��هر راه اندازی می ش��ود و در این طرح از ظرفیت مدارس، اولیای 
دانش آموزی و معلمان برای کمک به نیازمندان استفاده خواهد شد. به گزارش سایت خبری کمیته 
امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر در همایش تجلیل از طالیه داران فرهنگی 
در عرصه خیر و احسان که در دانشگاه فرهنگیان بوشهر برگزار شد اظهار داشت: هدف از برگزاری 
این همایش را در وهله اول تجلیل از خیران فرهنگی عنوان کرد و گفت: در وهله دوم موضوع نهادینه 
ش��دن فرهنگ خیر و احس��ان در میان دانش آموزان و در سطح جامعه هدف بعدی است که بایستی از سوی معلمان و فرهنگیان 
عزیز به دانش آموزان عزیز آموزش داده شود. وی با تقدیر از تعامل و همکاری سازنده مجموعه آموزش و پرورش استان با کمیته 
امداد در رفع نیازمندی های دانش آموزان محروم گفت: هدف کمیته امداد از برپایی جشن های عاطفه ها و نیکوکاری که با همکاری 
آموزش و پرورش انجام می شود، گرفتن مبلغی پول از دانش آموزان نیست، بلکه هدف اصلی یک نگاه فرهنگی است که فرهنگ 
خیر و احسان و نوع دوستی در سطح جامعه و در میان دانش آموزان اشاعه پیدا کند. مدیر کل محترم کمیته امداد استان بوشهر 
با اشاره به اینکه معلمان و فرهنگیان علمدار تعلیم و تربیت هستند گفت: ترویج و اشاعه فرهنگ نوع دوستی به واسطه معلمان به 

دانش آموزان آموزش داده می شود.
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بسیاری از ما آن گونه بزرگ شدیم تا شغل خود را چیزی 
ج��ز راهی برای کس��ب درآم��د نبینیم. ما اغلب به ش��غل 
خود به عنوان راهی برای رش��د شخصیتی و حرفه ای فکر 
نمی کنیم، اما هر ش��غلی این فرصت را به ما می دهد. حتی 
بدترین کاری که تا اکنون داشته اید نیز چیزی ارزشمند به 
ش��ما آموخته است.  رفتن به سر کار مانند رفتن به باشگاه 
است. همیش��ه تمرین جدیدی برای رشد و ایجاد عضالت 
جدید وجود دارد. ش��ما می توانید در کار تفریح بیش��تری 
داش��ته باشید، در ش��غل خود موفق تر باش��ید و از کار هر 
روز به عنوان وس��یله ای ب��رای تقویت اعتماد به نفس خود 
اس��تفاده کنید. در ادامه 10 روش ب��رای انجام این کار را 

معرفی خواهیم کرد.
 1. از قبل برنامه ریزی کنید

هر ش��ب قب��ل از رفتن به خانه از مح��ل کار و یا زمانی 
که در خان��ه بیکارید، لیس��تی از اولویت های خود را برای 
روز بع��د آماده کنی��د. اگر تا زمانی که ب��ه محل کار خود 
برسید در مورد برنامه های خود فکر نکرده باشید، از برنامه 

عقب هستید!
۲. یک نقشه اولویت ایجاد کنید

ی��ک ورق کاغذ س��اده را بی��رون بیاوری��د و ابتکارات و 
پروژه ه��ای مهم خود را روی آن بنویس��ید و هر کدام را به 
شکلی روی کاغذ ترسیم کنید. به دنبال اتصاالت و ارتباط 
میان آنها باش��ید. اولویت اول خود را به ش��کل بزرگ تری 
نس��بت به پروژه های کوچک ترس��یم کنید. ح��اال، آنها را 
س��ازماندهی کنید. چگونه می توان زم��ان و انرژی محدود 
خود را برای تکمیل مهم ترین پروژه ها و همچنین کارهای 

کم اهمیت تر تقسیم کرد؟
 3. دفترچه یادداشت داشته باشید

می توانی��د در مح��ل کار )ی��ا در خانه، ام��ا در مورد کار 
خود( موضوعاتی که می خواهید را یادداشت کنید. نوشتن 
ایده های خود در کاغذ، یک راه عالی برای دیدن فرصت ها، 
مش��کالت، چالش ها و کارهایی اس��ت ک��ه می توانید برای 

برطرف کردن آنها انجام دهید.
 4. یاد بگیرید که بگویید »ای کاش می توانستم 

کمک کنم، اما نمی توانم«
ی��اد بگیرید در مح��ل کار خود مرزهای��ی تعیین کنید. 
هیچ ک��س به مرزهایی که تنظیم نش��ده اند احترام نخواهد 
گذاش��ت. از رئیس و همکاران خود برای سپردن کار بیش 
از حد به ش��ما عصبانی می شوید، اما نباید آنها را سرزنش 

کنید. شما کسی هستید که باید بگوید »کافی است!«  
 5. در مورد آینده فکر کنید

یکی از بزرگترین مشکالت مردم در کار، این است که به 
مس��ائل درس��ت در مقابل جلوی روی خود توجه می کنند 
و دیدگاه بلندمدت را نادی��ده می گیرند. آنها فکر می کنند 
»هنگام��ی ک��ه به آن رس��یدم، به آن فک��ر خواهم کرد!« 
موفق ترین افراد مردمی هس��تند که همیشه شش ماه، یک 

سال و چند سال آینده خود را می بینند.
 6. مشاوره بگیرید

محل کار می تواند مکانی رقابتی باشد. این امر درخواست 
کمک از همکاران را دش��وار می کند، اما ایده خوبی اس��ت 
که ای��ن کار را انجام دهید! این امر زمانی که غرور خود را 
کنار می گذارید تا بپرس��ید »اگر ش��ما بودید، این وضعیت 
را چگون��ه ح��ل می کردی��د؟« اعتم��اد را ایج��اد می کند. 
هنگامی که از همکاران تان مشاوره بخواهید، احتمال اینکه 
همکاران تان نیز از ش��ما درخواست مشاوره و کمک کند را 

افزایش می دهد.
 7. به لیست کارهای خود احترام بگذارید، اما آن را 

تنها تمرکز خود قرار ندهید
شرایط می توانند در یک لحظه تغییر کنند و اولویت های 
ش��ما می تواند ب��ا یک تماس تلفن��ی و یا ایمی��ل به طور 
گسترده ای عوض شود. لیست کارها  ابزاری مفید است، اما 
نباید زندگی کاری شما را مدیریت کند. چندین بار در روز 
فعالیت های خود را به منظ��ور اطمینان از انجام مهم ترین 

کار مجدداً بررسی کنید.

8. با رئیس خود هماهنگ باشید
بس��یاری از م��ردم تص��ور می کنن��د ک��ه مدیرش��ان از 
فعالیت های ش��ان آگاه است، اما این درست نیست. یک بار 
در ماه و یا بیش��تر در صورت امکان، با مدیر خود بنشینید 
و اولویت ها و پروژه های خود را عنوان کنید. به آنها بگویید 
چ��ه فکر می کنی��د و کجا گیر کرده اید. نیازی نیس��ت که 
مدی��ر خود را در فرآیند برنامه ریزی خود درگیر کنید. این 
امر به ارتباط ش��ما کمک خواهد کرد و به مدیرتان نش��ان 
می دهد ک��ه چه فعالیت هایی انجام می دهید و ش��ما را از 
هدر دادن انرژی برای کار روی چیزهایی که هیچ کسی به 

آنها اهمیت نمی دهد کمک می کند!
9. استراحت کنید

ما فکر می کنیم زمانی که بیشترین کار را انجام می دهیم 
بیش��ترین کارای��ی را داریم اما  این امر همیش��ه درس��ت 
نیست. کار بدون استراحت و یکسره راهی عالی برای بیمار 
شدن و اش��تباه کردن است. استراحت کنید چشم های تان 
را ببندی��د و به ی��ک آهنگ از طریق هدف��ون خود گوش 
دهید. اگر برای انجام این کار در محل کار خود به مش��کل 

برمی خورید، در محلی اشتباه کار می کنید.
 1۰. خود را قبول داشته باشید

بررس��ی عملکرد س��االنه نباید تنها زمانی باشد که برای 
کار س��خت به خود اعتبار می دهید. شما می توانید هر روز 
آن را انج��ام دهی��د! هنگامی که یک مه��ارت جدید را یاد 
می گیرید، جش��ن بگیرید. هنگامی که یک مشکل پیچیده 
را ح��ل می کنید، به خود پاداش دهید. هنگامی که صدای 
خ��ود را پیدا کرده و در مورد موضوعی که نیاز بود صحبت 

می کنید، از خودتان قدردانی کنید.
شغل ش��ما می تواند تمام ماهیچه های تان را رشد دهد و 
ش��ما را خوش فرم تر، قوی تر و انعطاف پذیرتر کند، اما تنها 
اگر خوب کار کنید. هم��ه ما فرصتی برای تقویت خود در 

شغل مان را داریم p می توانید اکنون شروع کنید!
Forbes/ucan :منبع

1۰ روش آسان برای بهتر شدن در شغل خود

داستان کارآفرین شدن جردن فراید در حین سفر به کشورهای مختلف
جردن فراید، بنیان گذار Buffered VPN  قبل از 25 س��الگی از ش��غل ثابتش اس��تعفا داد، جهان را 

گشت و به یک کارآفرین تبدیل شد. 
م��ن در 22 س��الگی ی��ک کار ثابت را ترک کردم، مس��افرت های زیادی رفتم و در 24 س��الگی به یک 
کارآفرین اینترنتی در بوداپست مجارستان، تبدیل شدم. می خواهید بدانید چطور؟در ادامه تعریف خواهم 
کرد. وقتی 22 ساله بودم، هر چیزی که فکر می کردم می خواهم را داشتم؛ یک شغل خوب در یک شرکت 
موفق، در بوداپس��ت. حرفه ای موفق در پیش رویم قرار داش��ت، اما حتی با آن »آینده روشن« خوشحال 
نبودم. تازه از کالج فارغ التحصیل شدم و مشتاق بودم پول زیادی دربیاورم، اما همچنان می خواستم سفر 
کنم تا دنیا را ببینم.  اما من جهان را نمی دیدم. در عوض، هر روز صبح، بعد از ظهر و شب داخل یک دفتر 
را می دیدم و تا پایان هفته آنقدر خسته می شدم که نایی برای رفتن به هیچ جا به جز خانه نداشتم، چه 
برسد سفر. در حال از  دست دادن انگیزه بودم و فکر گذراندن 40 سال یا بیشتر کار، آن هم هر روزی 5 
تا 9 ساعت داخل یک کابین، من را می ترساند. بدون هیچ برنامه ریزی قبلی استعفا دادم. بذر تصمیم من 

بسیار قبل از استعفایم کاشته شده بود چون من همیشه آرزو ی کارآفرینی در سر داشتم.
از کودکی به کارآفرینی عالقه داشتم 

زمان��ی که یک کودک بودم، کارهای تابس��تانی راه می انداختم و اغل��ب برادران و خواهرانم را به عنوان 
کارمند اس��تخدام می کردم. یک تابس��تان »Bargain Balls« را راه اندازی کردیم که کسب و کار توپ 
گلف مرمت شده بود. برادرانم به جاده محلی برای جمع آوری توپ های گمشده می رفتند. ما ساعت ها آنها 
را می شس��تیم  و روز بعد به گلف بازان می فروختیم. تابس��تان دیگر، سرویس تخلیه زباله های حیوانات را 
راه اندازی کردم و از خانه ای به خانه  دیگر برای ارائه خدمات جمع کردن مدفوع سگ می رفتم. یک سال 
در شکرگزاری، توانستم دوستانم را متقاعد کنم که من را به یک فروشگاه محلی در جمعه سیاه ببرند تا 
بتوانم شکالت داغ به مردم منتظر در صف بفروشم. ما بیش از 300 دالر در کمتر از دو ساعت درآوردیم.
اما همان طور که بزرگ تر ش��دم، ش��جاعت برای پیروی رویاهای کارآفرینیم را از دست دادم. مدتی طول 
کش��ید تا دوباره آن را پیدا کنم. تونی گاس��کینز جونیور می گوید:  اگر رویای خود را نسازید، فرد دیگری 

شما را استخدام می کند تا رویای او را بسازید.
 پس از استعفا کار در یک شرکت بازاریابی آنالین را شروع کردم

پس از ترک ش��غلم، در کافه ای در بوداپس��ت دوستان خوبی را مالقات کردم. آنها یک شرکت بازاریابی 
آنالین در شهر داشتند و به من پیشنهاد پیوستن دادند.  به هیچ وجه نمی توانستم نه بگویم، زیرا بازگشت 
به آمریکا دست خالی نشان  دهنده  این بود که شکست را پذیرفتم و من نمی توانستم این کار را انجام دهم.
من به شرکت ملحق شدم و برای مدت ها سعی کردم خودم را با وضعیت جدید وفق بدهم، اما در پایان 
روز احساس می کردم هنوز سر یک کار معمولی هستم. من هنوز هم به دیگران کمک می کردم تا کسب 
و کار خود را بسازند. حتی بدتر از آن، از نقش جدید خود به عنوان یک مشاور متنفر بودم. در کار سنتی، 
شما یک رئیس دارید. به عنوان یک مشاور، حساب ها را مدیریت می کنید و هر حساب به این معنا است 
که یک رئیس دیگر هم دارید. من به س��رعت متوجه ش��دم که یک رئیس را به ازای 10 کارفرما معامله 
کرده ام. چیزها به س��رعت در سراش��یبی پیش می رفتند و پس از هش��ت ماه، به این نتیجه رسیدم دیگر 
کافی اس��ت. دقیقا نمی دانس��تم چه کاری می خواهم انجام دهم یا چطور می توانم آن را انجام بدهم، اما 

می دانستم که دیگر نمی توانم حتی یک دقیقه بیشتر برای شخص دیگری کار کنم.
در ۲3 سالگی دوباره استعفا دادم

برای درآوردن خرجیم، می دانس��تم که باید س��ختی بکش��م. به لینکدین پیوستم و شروع به فرستادن 
درخواس��ت به هر صاحب کس��ب و کاری که درخواس��ت من را برای »اتصال« قبول می کرد کردم. روزی 

100 ایمیل به دنبال کار مشاوره ای ارسال می کردم و برای مدتی مشکلی نداشتم.
می دانس��تم که می توانم بیش��تر وقتم را آزاد کنم. من با یک دوس��ت نزدیک در بوداپست کار می کردم 
که در یافتن پیش��نهاد کار به فریلنس��رها کمک می کرد و با کمک هم توانس��تیم چند فریلنسر دیگر نیز 
از فیلیپین اس��تخدام کنیم. من به آرامی متوجه ش��دم که به دنبال چه چیزی هس��تم. چیزی که برایم 
ارزش��مندتر از پول بود p زمان است. زمان برای کش��ف یک برنامه، زمان برای پیدا کردن اشتیاقم، زمان 
برای ش��روع کس��ب و کاری که به آن اعتقاد داشتم و می خواستم در حالی که این کارها را انجام می دهم 
جهان را نیز ببینم. بنابراین کاری که هر 23 س��اله دیگری انجام می داد را کردم. س��خت کار کردم و از 
آزادی جدیدم استفاده کردم – به سفرهای زیادی رفتم. پس از همه، من از همان ابتدا به بوداپست رفتم 

که فقط این کار را انجام دهم، اما تا آن زمان تنها از وین و پراگ دیدن کرده بودم.
برای تجربه مکان ها و زبان های جدید و دیدار با افراد تازه بسیار مشتاق بودم.

سفرهای زیادی را تجربه کردم
من به یونان و جزایر میکوون و ایوس رفتم. اسپانیا را گشتم و تاپاس شگفت انگیز را در بارسلونا و مادرید 

تجربه کردم. من با چندین فرد باهوش به رم سفر کردم و در جام یورو در لویو، اوکراین حضور داشتم.
طی این مدت، کار مش��اوره ام در لینکدین را رها کردم و به یک بازاریاب وابسته تبدیل شدم و نرم افزار 
از طریق اینترنت برای کمیس��یون می فروختم. کار س��ختی بود اما هرچه بیشتر سفر می کردم، بیشتر به 
آزادی و امکان زندگی بدون محدودیت معتاد می شدم، بنابراین سخت تر از همیشه کار می کردم و در حال 
حرکت بودم.  س��واحل کرواسی را در س��فر سه روزه با کشتی تجربه کردم. در تایلند برای دو ماه زندگی 
کردم زیرا کار با لپ تاپ این آزادی را به من می داد. هنگامی که خواهر کوچکم به دیدارم آمد، ما یک سفر 

جاده ای به سوی اسلوونی ونیز، ایتالیا و سپس سالزبورگ و وین را در پیش گرفتیم.
 لندن را با تعدادی کارآفرین جوان گش��تم و در اس��کاتلند با یک دوس��ت نزدی��ک هیگیس خوردم و 
از تجربیاتم در کافی ش��اپ های آمس��تردام و مونیخ لذت بردم. همان طور که به س��ختی کار می کردم به 
س��فرهای خود هم ادامه می دادم و از بوداپس��ت به عنوان پایگاه اصلی ام استفاده می کردم. از طریق تمام 
سفرهایم، مردم بی نظیری را مالقات کردم. هنگامی که در منزلم در بوداپست مهمانی گرفتم، فهمیدم که 
چقدر خوش شانس هستم. همان طور که به اطرافم نگاه می کردم متوجه شدم که دوستانی از تمام گوشه  

زمین به دست آورده ام. من دوستانی از بیش از 17 کشور در آن مهمانی داشتم.
ایده شرکتی نرم افزاری که در ذهن داشتم را عملی کردم

مدت زیادی طول نکشید که با دو مرد بسیار خوب، یک مجارستانی و یک انگلیسی دوست شدم. من آنها 
را متقاعد کردم که در راه اندازی یک شرکت نرم افزاری به من بپیوندند و با هم VPN Buffered را در پایان 
تابستان 2014 راه اندازی کردیم. شرکت ما جوان است و اهداف بلندپروازانه ای داریم، بنابراین سفرهایم را برای 
مدت زمانی محدود کردم، اما این تصمیم آگاهانه ای اس��ت. هر روز که از خواب بیدار می ش��وم، کارهایی که 
دوست دارم را انجام می دهم. من نگران کار نیستم، چون وقتی کاری که دوست دارید را انجام می دهید دیگر 
حس کار کردن به شما دست نمی دهد. من یک میلیونر نیستم، اما  زندگی ای ساخته ام که پرشور است، من 
به مکان های شگفت انگیزی سفر کرده ام و در این فرآیند افراد بی نظیری را مالقات کرده ام. اما می دانید بهترین 

قسمت چیست؟ من فقط 25 سال دارم و مسیرم را تازه شروع کرده ام.
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