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دالرهایی که بازمی گردند

اعالم جزییات بسته 
ارزی جدید

فرصت امروز: بانک مرکزی در تصمیمی جدید، شیوه های بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را تسهیل کرده است. 
طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، بس��ته سیاس��تی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز 
صادراتی سال ۱۳۹۷ صادرکنندگان تصویب شد. به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در 
سال ۱۳۹۸، حداقل ۶۰درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد. سایر 
صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا ۲۰درصد به صورت اسکناس و 
مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند...

رئیس کل بیمه مرکزی هشدار داد

نرخ شکنی به صنعت 
بیمه آسیب می زند
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آمار جدید هم شکاف  ارز صادراتی را پر نکرد

اختالف ۷ میلیاردی آمار 2 نهاد اقتصادی

101 راهکار مدیریت زمان برای افزایش بهره وری در کار
10راز موفقیت از زبان رایان هالیدی

21 آژانس تبلیغاتی برتر در اینستاگرام 
بازار بدون رقیب

5 کانال بازاریابی محتوایی برتر در سال جدید

8 تا 16
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دو مجموعه دولتی و یک دسـتگاه بخـش خصوصی در نظر 

دارند موانع هفت سـاله ای که به ابهامات قیمتی در 
بازار مسکن دامن می زد را کنار بزنند. وزارت...

ائتالف سه جانبه برای شفاف سازی بازار مسکن

 گام شفاف ساز
در بازار مسکن

یادداشت
 چرا کاهش نرخ ارز
خبر خوبی نیست؟

ی��ادم  هس��ت وقت��ی قطعنامه 
۵۹۸ از س��وی ایران پذیرفته شد، 
یعنی ایران و ع��راق صلح را قبول 
کردند، چهار صراف عربس��تانی در 
دوبی ش��روع به خری��دن و جمع 
ک��ردن توم��ان ایران کردن��د. آنها 
بی محابا دالر و درهم می فروختند 
و تومان می خریدن��د، حتی با لنج 
بسته بندی های بزرگ تومان را که 
گونی پیچ ش��ده بود ب��ه انبارهای 
خ��ود منتقل می کردند. من در آن 
زمان متعجب بودم و نمی دانس��تم 
ای��ن آقایان چرا اینق��در به تومان 
عالقه مند شده اند. متاسفانه دولت 
وقت هم به ج��ای مدیریت قیمت 
ارز، تسلیم این ترفند شده و نه تنها 
برخالف جهت آنها به تزریق تومان 
و خری��د ارز نمی پرداخت، بلکه با 
هماهن��گ ش��دن نادانس��ته با آن 
دش��منان حیله گر، به تزریق بیش 
از تقاض��ای ارز و تقویت مصنوعی 

تومان دامن می زدند.
هم سن و سال های من به خاطر 
دارن��د که در م��دت کوتاهی دالر 
ک��ه ب��ه بی��ش از ۱۴۰ تومان هم 
رس��یده بود به زی��ر ۱۰۰ تومان و 
بعد از مدت کوتاهی حتی زیر ۵۰ 
تومان هم رسید. مرتجعان منطقه 
به خصوص عربس��تان، شاید هم با 

با ایادی دیگر  هماهنگی 
3استکبار در آن زمان...
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فرصت امروز: در شرایطی که بازار خودرو در یک سال و نیم گذشته منفجر شده و قیمت های خودرو 
بیشتر از ۱۰۰درصد رشد داشته و حتی خودروهای ارزان قیمتی همچون پراید قیمت شان به بیش از 
۵۰ میلیون تومان رسیده است، حاال نمایندگان مجلس طرح فوریتی را در دستور کار قرار داده اند که 
به بازار خودرو س��امان دهند؛ طرحی که به اعتقاد کارشناسان، مصداق واقعی و بارز »نوشدارو بعد از 
مرگ سهراب« است؛ زیرا کارشناسان معتقدند دیگر هیچ طرح نمی تواند آشفته بازار کنونی خودرو را 
به شرایط قبل بازگرداند و اگر هم طرحی کارشناسی تصویب شود، تنها می تواند از خسارت های بیشتر 
احتمالی جلوگیری کند. همچنین این طرح در شرایطی قرار است به کنترل قیمت ها در بازار منجر 
شود که شاهد شکل گیری بازارهای گسترده داللی خودرو هستیم و فروش های اینترنتی شرکت های 

داخلی نیز در چند دقیقه به فروش می رسند.
طرح ساماندهی بازار خودرو برای اولین بار ۱۳ ماه پیش در مجلس مطرح شده بود، اما بررسی آن 
در نوبت انتظار طرح های مجلس باقی مانده بود. به گزارش اتاق تهران، پارسایی، نماینده شیراز و از 
طراحان این طرح در جلس��ه علنی مجلس گفت: »اگر این طرح ظرف ۴۵ روز به تصویب می رس��ید 
مطمئناً شاهد وضعیت نابسامان فعلی در بازار خودرو نبودیم. یک خودروساز ۷۰ هزار خودرو را دپو 
کرده ولی پول مردم دس��تش امانت اس��ت و خودروی مردم را تحویل نمی دهد در حالی که فروش 
فوری می گذارند.« اما با وجود همه اختالف نظرها و فضای پرآشوب بازار خودرو، نمایندگان در دو روز 
ابتدای این هفته چند ماده از طرح ساماندهی بازار خودرو را به تصویب رساندند که مهمترین موضوع 
آن به آزادشدن واردات خودروهای هیبریدی باز می گردد. طبق ماده ۴ این طرح، واردات خودروهای 
سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد 
بود. همچنین طبق ماده ۶ این طرح، شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است. در عین حال، طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح 
الحاق ش��ده، شرکت های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد 
سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعالم کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب 
شده و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسالمی مصوب 
اول اردیبهشت ۱۳۹۲ محکوم می شود. اما در این بین، کارشناسان معتقدند آن چیزی که بازار خودرو 
نیازمند آن اس��ت، حمایت از تولید داخلی به شکل اصولی و ایجاد بازار رقابتی برای افزایش کیفیت 
تولید و نظارت بر قیمت ها است. به اعتقاد کارشناسان بازار خودرو، در شرایطی که کشور تحریم است و 
با مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و شاهد افزایش فشار تحریم های آمریکا هستیم، امکان 
واردات خودروهای هیبریدی عمال وجود ندارد و نباید ارزی به واردات خودرو در این شرایط تخصیص 
داده شود. بخشی از کارشناسان نیز این سوال را مطرح می کنند که در صورت کاهش تعرفه واردات 
خودروهای لوکس از جمله هیبریدی ها در وضعیت کنونی، چه ارزش آفرینی برای صنعت خودرو در 
وضعیت فعلی ایجاد خواهد شد؟ از سوی دیگر، اگرچه در این طرح، اقداماتی هم برای کنترل قیمت ها 
در نظر گرفته شده است، اما به اعتقاد کارشناسان، از آنجا که هم اکنون این دالل ها هستند که قیمت 
خودرو در بازار را تعیین می کنند، عمال ایجاد محدودیت برای قیمت گذاری و واگذاری کار به شورای 

رقابت فایده چندانی نخواهد داشت.
طرح ساماندهی بازار خودرو در بوته نقد

در همین زمینه، امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
معتقد است که طرح موردنظر نمایندگان مجلس برای ساماندهی بازار خودرو با واقعیت ها و شرایط 
فعلی کش��ور متناسب نیس��ت. او در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر در شرایط جنگ 
اقتصادی هس��تیم و باید آرایش جنگی بگیریم، گفت: دغدغ��ه واردات خودروی هیبریدی و محیط 
زیس��ت باید در زمان صلح و ش��رایط عادی مطرح ش��ود، اما در حال حاضر مسئله ما بقای صنعت 

خودروسازی و ثبات بازار خودرو است.
کاکای��ی با بیان لزوم افزایش عمق تولید داخل در صنع��ت خودرو، تصریح کرد: آمریکا قصد دارد 
درآمد ارزی ما را کاهش دهد و از طرف دیگر صنایع کشور را نیز زمین بزند تا کاهش اشتغال و درآمد 
منجر به تنش های اقتصادی ش��ود. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، تضعیف صنایع کشور در 
حالی اتفاق افتاده که آمریکا برای واردات کاالهای تجمالتی همچون خودرو به واردکنندگان چراغ سبز 

نشان داده تا افزایش مصرف گرایی منجر به افزایش نیاز به ارز و تورم در جامعه شود.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت همچنین در ادامه با بیان اینکه در 

شرایط فعلی با توجه به نوسانات نرخ ارز و سایر مواد اولیه تولید، امکان قیمت گذاری دستوری خودرو 
وجود ندارد و به همین دلیل ش��ورای رقابت از حوزه قیمت گذاری خودرو کنار گذاش��ته شد، اظهار 
داش��ت: تجربه یک سال گذشته نشان می دهد که روش قیمت گذاری دستوری زیان وحشتناکی به 
صنعت خودروسازی وارد کرده؛ به طوری که این صنعت از نقدینگی خالی شده است. به گفته وی، 
قیمت گذاری دستوری در شرایط تورمی فعلی حاشیه سود باالیی نسبت به نرخ های بازار ایجاد می کند 
که طبق تجربه تنها دالالن از آن سود می برند. کاکایی همچنین اظهار داشت که لزوم تأیید از سوی 
سازمان ملی استاندارد برای شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی نیز پیش از این طرح و در 

حال حاضر نیز انجام می شود و نیازی به مصوبه جدید نداشته است.
این کارش��ناس صنعت خودرو در پایان با اشاره به افزایش قیمت در بخش قطعات یدکی خودرو، 
تصریح کرد: صحبت هایی که اخیراً درباره واردات انواع خودرو و خودروهای دست دوم شنیده می شود 
باورکردنی نیست. اگر این افراد می توانند بازار را کنترل کنند بهتر است برای واردات قطعات یدکی که 

ممنوعیتی نیز برای آن وجود ندارد اقدام کنند.
طرح مجلس برای صنعت خودرو خوب است، اگر اجرا شود!

همچنین امراهلل امینی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی بر این باور است 
که مصوبه مجلس شورای اسالمی درباره صنعت خودروی بسیار خوب و کارآمد است، اما به شرطی که 

خودروسازان ما امکان اجرایی کردن آنها را فراهم کنند.
امینی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه در زمینه بحث قیمت گذاری ها خوب اس��ت که مجدداً 
ش��ورای رقابت وارد ش��ده و بر قیمت تمام ش��ده محصوالت آن هم در ش��رایط انحصاری نظارت و 
دخالت داش��ته باش��د، گفت: در اجرایی شدن این مهم، دو موضوع اساسی وجود دارد. عالوه بر اینکه 
خودروسازان زیر بار بحث ها و دخالت های شورای رقابت برای قیمت تمام شده محصوالت نمی روند، 
هزینه های بس��یار غیرش��فاف هم دارند و خود موضوع اعالم قیمت ها به این سازمان راهی را در این 
زمینه باز نخواهد کرد، چراکه خودروسازها در شرایط انحصاری تولید خود را انجام می دهند، بنابراین 

بهره وری بسیار پایینی دارند که موجب شده قیمت تمام شده بسیار باال رود.
این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد: بررس��ی بهره وری پایین خودروسازی ها، دقت شورای 
رقابت را مطالبه می کند که شفاف سازی نیز صورت بگیرد، اما تاکنون مشخص نیست که این سازمان 

در این زمینه دقت الزم را لحاظ کرده است یا خیر؟
او ضمن تاکید بر اینکه عدم ش��فافیت در قیمت ها به دلیل بهره وری پایین اس��ت، گفت: به طور 
مث��ال اگ��ر کارخانه ای محصولی را در جای��ی ۱۰۰ تومان و در جای دیگر ۱۵۰ تومان می س��ازد، به 
دلی��ل به��ره وری و کارایی پایین آن کارخانه اس��ت. قیمت های باال در خودروس��ازی ما نیز به دلیل 
نبود ش��فافیت در سیستم، ساختارهای هزینه ای نامناسب و هزینه های بسیار باال، اداره شدن دولتی 
و نداش��تن بهره وری مناسب اس��ت. اینکه خودروسازی ما ترکیبی از دولتی و خصوصی است، سبب 
ش��ده که این صنعت در داخل کش��ور ما با ناکارآمدی پیش برود. وی در رابطه با معافیت پرداخت 
حقوق ورودی برای واردات خودروهای هیبریدی، اظهار داشت: با توجه به اینکه در کشور آلودگی هوا 
معضل بزرگی بوده، آزادشدن واردات خودروهای هیبریدی بسیار کمک کننده خواهد بود، ضمن اینکه 
خودروس��ازان داخلی نیز متوجه می ش��وند که تا ابد مورد حمایت قرار نمی گیرند. عضو هیأت علمی 
دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی تاکید کرد: واردات خودروهای هیبریدی خوب خواهد بود 
اما به شرطی که برنامه ریزی های درست برای آن صورت گرفته و خودروهایی وارد شوند که در کالس 
درآمدی مردم جامعه بوده و بتوانند خریداری کنند و تنها یکسری از برندها و مدل های خاص نباشد 

که باز هم داستان انحصاری شدن پیش آید.
امینی درباره منوط شدن شماره گذاری خودروها به تأیید سازمان ملی استاندارد، تصریح کرد: این 
مورد موضوع تازه ای نیست، قباًل نیز وجود داشته اما اجرا نشده است. اکثر شماره گذاری های راهنمایی 
و رانندگی بیش از ۲۰ سال است که باید طبق استانداردهای سازمان ملی باشد، اما به سبب برخی 

مالحظات این مهم رعایت نشده و خودروسازان زیر بار رعایت استانداردها نرفته اند.
وی در پای��ان تاکی��د ک��رد: اینکه اکنون این ق��درت ایجاد ش��ود که خودروهای غیراس��تاندارد 
شماره گذاری نشوند، بسیار خوب است اما اینکه تاکنون اجرا نشده، سابقه طوالنی دارد. مشکل اصلی 
در کارخانه ها خودروس��ازی ماس��ت که با کیفیت پایین خودرو تولید کرده و مدیران این شرکت ها 
رعایت استانداردهای الزم را نمی کنند، لذا باید این موضوع ابتدا در خود کارخانه ها بررسی و حل شود.

آیا بازار خودرو با مصوبه مجلس به سامان می رسد؟

نوشدارو بعد از مرگ سهراب
از خبر واگذاری تا افشاگری پوری حسینی

آیا دولت، سایپا و ایران خودرو را می فروشد؟
بلوک س��هام دولتی ایران خودرو و سایپا واگذار می شود. این خبری بود که سعید باستانی به عنوان یک انقالب 

بزرگ در صنعت خودروسازی ایران از آن نام برده است، اما آیا این اتفاق به راستی قرار است رخ دهد؟
به گزارش خبرآنالین، خودروس��ازی به چالش��ی برای کشور بدل شده است. قیمت خودروها در یک سال اخیر 
س��ر به فلک کشیده اند. هزاران میلیارد تعهد انجام نش��ده روی دست دو ابرشرکت خودروسازی مانده که وزارت 

صمت تالش زیادی می کند انجام شان دهد اما هر روز قیمت ها در سایت های خرید خودرو باال و باالتر می روند.
حباب قیمت پراید روی ۶۰ میلیون تومان س��ایه انداخته و ش��رایط طوری شده که حتی احمدی نژادی هم اگر 

پیدا شود و بگوید کیلویی چند، باز این تورم روانی از دلخوری مردم نمی کاهد.
در این ش��رایط، سعید باس��تانی نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون صنایع خبری جدید را رسانه ای 
کرده اس��ت. او به ایسنا، گفته اس��ت: »اوایل هفته گذشته کمیسیون اقتصادی دولت در مصوبه ای تصمیم گرفت 
سهام دولت در شرکت های خودروساز و چند شرکت دیگر دولتی را به طور کامل واگذار کند. با تصویب نهایی این 
پیشنهاد در هیات وزیران، حدود ۱۴درصد سهام دولت در ایران خودرو و حدود ۱۷درصد سهام دولت در سایپا به 
بخش خصوصی واگذار می شود و دولت از شمول سهامداران دو خودروساز خارج می شود و به این ترتیب صنعت 

خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می گیرد.«
آنچه روی کاغذ در بررس��ی س��هام های دولتی ایران خودرو و سایپا وجود دارد، نشان می دهد تملک دولتی بر این 
شرکت ها چیزی شبیه به همین ارقامی است که از سوی این نماینده مجلس اعالم شده است. کمی جست و جو اما 
نش��ان می دهد که تقریبا همه سهام شرکت های خریدار این دو خودروساز، دوباره خودشان هستند. از ایران خودرو 
تا سایپا. نظامی تو در تو از شرکت هایی که یا صندوق بازنشستگی همان کارخانه یا نام هایی هستند که مالکان شان 
دوباره همان شبه دولتی ها هستند و به همین دلیل است که باز هر تغییراتی در مدیریت این شرکت ها، دولتی صورت 
می گیرد. مروری بر سهام شرکت ایران خودرو این گونه که سایت پدال نوشته نشان می دهد شرکت دولتی توسعه و 
نوس��ازی صنایع کش��ور فقط ۱۴درصد سهام ایران خودرو را در اختیار دارد. ولی باقی مالکان تقریبا همان ۱۴درصد 
اس��می س��هام دولتی هستند. یعنی خود ایران خودرو. سایپا هم براس��اس نمودارآخرین تغییرات سهام در سال ۹۷ 
براس��اس جدولی که در مش��خصات ویکی پدیای شرکتش آمده تقریبا شرایطی مشابه دارد. این  روزها با فشاری که 
خودروسازی به اقتصاد کشور وارد کرده، انتقاد از آنها به الیه های باالیی دولت رسیده است. حمید بعیدی نژاد، سفیر 
ایران در لندن از دولت خواسته با شکستن انحصار ورود خودرو از کشورهای دیگر خودروی دست دوم خارجی وارد 
کنند و آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات در توئیتی درباره گام های نوی اینترنت نسل پنجم از قول پسرش نوشته 
کاش روز خودرو بود و به مردم یک خودروی رایگان هدیه می دادند. اما ش��اید تلخ ترین روایت درباره بالیی که این 
ش��کل گرداندن ش��رکت های خودروسازی بر سر اقتصاد ایران آورده، همانی باشد که پوری حسینی رئیس زیر فشار 
س��ازمان خصوصی سازی در کافه خبر درباره اش سخن گفته است: »آیا این حمایت دولت از ایران خودرو و سایپا به 
نفع ملت است که ما می آییم یک دیوار می کشیم به اسم گمرک با عوارض ۱۰۰درصد و ۱۸۰درصد واردات خودرو؟ 
وقتی از ایران خودرو و سایپا حمایت بی خودی می کنید دودش می رود در چشم چه کسی؟ در چشم مردم دیگر! آیا 
وقتی کارخانه ای که با ۱۰ هزار نیرو می چرخد را ما ۴۰ هزار نفر را بچپانیم آن تو، غیر از این اتفاقی برایش می افتد؟ 
وقتی هر کسی مدیر می شود، هر سمت دار، ۱۰نفر، ۲۰نفر، ۳۰نفر را می برد در ایران خودرو، آقا این ۱۰نفر سهم من، 
آن یکی می گوید این ۳۰ نفر س��هم من و ...آنجا می شود جایی برای همین نیروهای سفارشی دیگر. خب حاال شما 
این ۳۰ هزار نفر را بیایید بکنید ۱۰هزار نفر. می کنید؟ می توانید بکنید؟ نمی توانید. این ۳۰ هزار نفر همه سفارشی 
هستند. همه نه اما یک بخشی از آنها سفارشی هستند. همه جا را به هم می ریزند. پس چه کار می کنید؟ می آیید 
یک دیوار سر راه ورود خودروی خارجی می کشید به اسم گمرک، نمی گذارید خودرو وارد شود. این ایران خودروی 
من زیر سایه این دیوار زندگی می کند. خودروی ۶ میلیونی شان را می دهند ۲۰ میلیون تومان. ولی دودش در چشم 

چه کسی  می رود؟ مردم!«
روایتی قابل تأمل از یک مقام مسئول دولتی. او البته می گوید هپکوی اراک هم تقریبا همین مدل را در زمان 
دولتی بودن سپری کرد، اما با واگذاری شرکت، دولت آن دیواره انحصار را شکست و هپکو ورشکسته شد؛ اتفاقی 

که شاید پس از واگذاری نهایی این دو خودروساز بزرگ برای خودرو هم رخ دهد.
ولی اقال آنچه باستانی درباره واگذاری این سهام درباره اش سخن گفته فعال در دستور کار نیست. به طوری که 
حداقل این خبر به مقامات مس��ئول حوزه مربوطه نرس��یده است. محمدباقر عالی، رئیس جدید سازمان گسترش 

و نوسازی صنایع ایران در گفت و گو با خبرآنالین،  گفت: »من از چنین مصوبه ای اطالع ندارم و نشنیده ام.«
آخرین تصمیم از س��وی وزارت صمت درباره خودروسازها واگذاری سهام های غیرتولیدی شان مثل سهام چند 
بانک خصوصی و تبدیل آن به نقدینگی برای تولید اس��ت، اما پروس��ه واگذاری این س��هام های دولتی کاری بس 
دشوار است. ارقام نجومی و داستان اهلیت سنجی خریداران. قصه می شود چیزی شبیه به همان پروسه واگذاری 

استقالل و پرسپولیس که سال هاست قرار است اتفاق بیفتد!

اصغر سمیعی 
رئیس اسبق کانون صرافان



پس از اعالم آمار بازگش��ت ارز صادراتی توس��ط رئیس کل بانک مرکزی، وزیر 
اقتصاد نیز طی سومین مرحله رقم جدید بازگشت ارز صادراتی به کشور را به روز 
و اعالم کرد که بر این اساس حدود ۷ میلیارد دالر فاصله میان ارقام اعالم شده از 

سوی دو مسئول اقتصادی وجود دارد.
به گزارش ایس��نا، در حالی که در اردیبهشت امسال و در نشست هم اندیشی 
کارآفرین��ان برت��ر، وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگش��ت ۱۰ میلیارد دالر ارز 
صادرات��ی )معادل ۲۵درصد از کل صادرات غیرنفت��ی( خبر داده بود، رئیس کل 
بان��ک مرکزی بعد از حدود دو هفت��ه از آمارهای اعالمی وزیر اقتصاد، در پیامی 

اینستاگرامی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را حدود ۶۰درصد اعالم کرد.
براساس اظهارنظر عبدالناصر همتی، ارز برگشتی سال قبل براساس روش های 
ابالغی بان��ک مرکزی به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دالر می رس��د که این رقم 
اختالف بیش از ۸میلیارد دالری با آنچه فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد پیش از این 

اعالم کرده بود، دارد.
آمارهای وزیر اقتصاد برای چه زمانی بود؟

در این میان، روز یکشنبه این هفته دژپسند در آخرین اظهارنظر خود با اشاره 
به آمارهای ارائه ش��ده اش مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دالر ارز صادراتی به 
کشور، گفت: این آمار ارائه شده برای تاریخ زمانی کنونی نیست، چراکه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی خاصی آمار ارائه می دهد و این موضوع برای 

اواخر اسفندماه بود. دولت سازوکارهایی طراحی کرد تا این ارز به کشور بازگردد.
مساله اصلی در این اظهارنظر این است که وزیر اقتصاد آمارهای مربوط به عدم 
بازگش��ت ارزهای صادراتی را در دو نوبت قبل و بعد از عید مطرح کرده اس��ت. 
فرهاد دژپس��ند یک بار در ۱۳ اسفند سال گذش��ته )۱۳۹۷( در جلسه شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، میزان بازگش��ت ارزهای حاصل از صادرات 
را ۸میلی��ارد دالر اع��الم کرد و گفت که از این رق��م ۶.۵ میلیارد دالر مربوط به 

پتروشیمی ها و عرصه های فوالدی است.
او همچنین بار دیگر، نهم اردیبهشت ماه امسال، یعنی ۱۸ روز قبل از ارائه آمار 
ارزهای صادراتی توسط رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه ای با حضور کارآفرینان 
برتر، تاکید کرد که از مجموع ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی فقط ۱۰ میلیارد 

دالر آن به کشور بازگشته است.
شکاف آمار بازگشت درآمد ارزی با 1.۷ میلیارد دالر پر نشد

از این گذشته، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین اظهارات اخیر خود با بیان 
اینکه در حال حاضر میزان ارزی که به کشور بازگشته، افزایش یافته، گفته است 
که در اردیبهشت ماه ۱.۷ میلیارد دالر ارز صادراتی به کشور برگشته و اکنون ارز 

صادراتی به کشور از مرز ۱۰ میلیارد دالر گذشته است.
ب��ا این حال حتی اگر رق��م ۱.۷ میلیارد دالری اخیر دژپس��ند را به آمارهای 
اردیبهش��ت ماه او اضافه کنیم، مجموعاً ۱۱.۷ میلیارد دالر خواهد شد که باز هم 

تف��اوت قابل توجهی در حدود ۷میلیارد دالر با آمار ۱۸.۷ میلیارد دالری رئیس 
کل بانک مرکزی از بازگشت ارزهای حاصل از صادرات دارد.

معامله پرسود تولید به ریال و فروش به دالر!
مس��اله اصلی در ال��زام به واردک��ردن ارز حاص��ل از صادرات این اس��ت که 
حت��ی در صادرات محصوالت صنعتی به خارج از کش��ور ه��م تولیدکنندگان و 
هم صادرکنندگان مقادیر زی��ادی از یارانه های دولتی را مصرف می کنند. انرژی 
یارانه ای، نیروی کار ارزان و معافیت های مالیاتی از جمله اصلی ترین تس��هیالتی 
هس��تند که تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان در تولید محصوالت صنعتی از آن 

استفاده می کنند.
در مجموع در ش��رایطی که ارزش پول ملی تا حد زیادی نس��بت به پول های 
خارج��ی کاهش داش��ته اس��ت، ص��ادرات، س��ودآورترین گزینه ممک��ن برای 
تولیدکنندگان اس��ت، چراکه تولیدکنندگان اغلب هزینه های تولیدشان با ریال 
است، اما درآمدهای صادراتی شان با دالری محاسبه می شود که حاال هر واحد آن 

برابر با چندین واحد پول ملی است.
این قضیه در مورد صادرات محصوالت خام کش��اورزی بس��یار سودآورتر هم 
می ش��ود. کسانی که دسترنج کش��اورزان که با آب و امکانات سرزمینی محدود 
کش��ور تولید شده اس��ت را بدون اینکه حتی کمترین ریس��کی بابت تولید آن 

متحمل می شوند، به کشورهای دیگر صادر می کنند.

آمار جدید هم شکاف  ارز صادراتی را پر نکرد

اختالف ۷ میلیاردی آمار 2 نهاد اقتصادی

اگرچ��ه ایجاد ش��غل و کاهش ن��رخ بیکاری در س��ال های اخی��ر از مهم ترین 
دغدغه ه��ای دولت بوده، اما گزارش ها حاکی از آن اس��ت که روند رش��د بیکاری 
در کش��ور مثبت است، چنانچه بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری 

۰.۱درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۱۲درصد رسیده است.
به گزارش خبرآنالین، این در ش��رایطی اس��ت که در سال ۹۷ برنامه ایجاد یک 
میلیون ش��غل وعده داده ش��ده بود؛ موضوعی که رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
در نشس��ت خب��ری دی م��اه ۹۶ مطرح ک��رد. او خبر داد که برای س��ال ۹۷ یک 
میلیون و۳۳ هزار فرصت شغلی پیش بینی شده که برای این میزان فرصت شغلی، 
سیاست های رشد اقتصادی و رش��د سرمایه گذاری تدارک دیده شده است، اما به 
نظر می رسد خروج آمریکا از برجام و فشارهای اقتصادی و تحوالتی که در فضای 
اقتصادی کشور رخ داد، تمام معادالت اشتغال زایی را برهم زد؛ تا جایی که به جای 
یک میلیون شغل، ۴۶۳ هزار و ۹۲۷ نفر شغل ایجاد شد که حدود ۵۳۶هزار فرصت 

شغلی تا هدف اشتغال یک میلیونی فاصله دارد.
آخرین تصویر اش��تغال کش��ور از وضعیت نیروی کار این گونه است که در گروه 
جمعیت ۱۰ساله و بیشتر، از جمعیت فعال ۲۷ میلیون و ۷۳ هزار و ۸۴۱ نفر تعداد 
۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۴۵ نفر ش��اغلین هس��تند که ۸۱.۸درصد آن را مردان 
و ۱۸.۲درصد را بانوان تش��کیل داده ان��د. همچنین تعداد ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار و 
۷۹۶ نف��ر از جمعیت فعال بیکار بوده اند که ۶۹درصد آن را مردان و ۳۱درصد آن 

را بانوان تشکیل داده اند.
در این فضا، بار دیگر دولت از تصمیم خود برای ایجاد یک میلیون شغل در سال 
۹۸ برای جلوگیری از ریزش نیروی کار خبر داده است. محمدباقر نوبخت، رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه در روزهای ابتدای اردیبهشت امسال در نشست مشترک 
این سازمان با اعضای فراکسیون اشتغال مجلس اعالم کرده است: در سال  جاری 
عالوه بر ایجاد اشتغال که حدود یک میلیون فرصت شغلی است، برای جلوگیری 
از ریزش اشتغال هم برنامه داریم و با تمام وزرا و دستگاه های مرتبط و نیز استان ها 

هماهنگی و مذاکرات الزم را استمرار خواهیم داد.
محمد ش��ریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در روزهای گذش��ته 
درخصوص برنامه های اش��تغال در س��ال ۹۸ خبر داده اس��ت: در شورای اشتغال 
وزارت کار با همکاری تمام دستگاه ها طرحی برای اشتغال تهیه شده که قرار است 

به زودی برای تصویب به هیات دولت ارس��ال ش��ود و براساس آن، ۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان از منابع عمومی برای پرداخت س��ود تس��هیالت بانکی و ۲۵ هزار 
میلیارد از منابع توس��عه ملی برای ایجاد ۱۸ طرح و ایجاد یک میلیون اشتغال در 

نظر گرفته شده است.
فراموشی روش های سنتی اشتغال زایی

در این ش��رایط، این س��وال مطرح اس��ت که با توجه به ح��ال و هوای اقتصاد 
کش��ور که با وجود افت درآمدهای ارزی در ش��رایط گنگ ق��رار دارد، ایجاد یک 
میلیون شغل شدنی است؟ حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار در این خصوص 
در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین،  گفت: امس��ال، س��ال خاصی است. به دلیل 
محدودیت های ش��دیدی که درخصوص پیامدهای تحریم در کشور داریم، امکان 
سرمایه گذاری برای اش��تغال وجود ندارد. در واقع هم دولت امکان سرمایه گذاری 
کافی ندارد و هم جذب س��رمایه های خارجی برای توسعه ظرفیت های اشتغال در 

کشور امکان پذیر نیست.
وی  افزود: غیر از اینها، در سال جاری مشکل جدی دیگری داریم؛ باران ها و سیل 
و خس��ارت هایی که ایجاد کرد. برآوردهایی که دولت اعالم می کند، این اس��ت که 
بیش از ۳۵هزار میلیارد تومان بودجه در این خصوص نیاز است. این ارقام در بودجه 
اصال دیده نشده است. این در حالی است که بودجه در سال ۱۳۹۸ با چالش های 

جدی مواجه است، زیرا منابع آن به شدت دچار تقلیل است.
این کارش��ناس بازار کار تصریح  کرد: در ش��رایطی که ما با یک چنین وضعیتی 
روب��ه رو هس��تیم، اینکه دول��ت از ایجاد یک میلیون ش��غل صحبت می کند، یک 
مقداری با پرس��ش عجیبی همراه اس��ت. بعید می دانم دولت امسال بتواند طبق 

برنامه براساس آنچه که در قانون بودجه آورده، شغل ایجاد کند.
4 پیشنهاد برای اشتغال زایی

وی با اش��اره به چند پیش��نهاد برای اش��تغال زایی، تصریح  کرد: دولت به جای 
اینکه به دنبال توس��عه اش��تغال در کش��ور باش��د، می تواند حمایت از بنگاه های 
موجود را مدنظر قرار دهد. به  هر حال هر روز که پیش می رویم، فش��ار تحریم ها 
و افزایش قیمت مواداولیه و نوس��ان ارزی بیش��تر محدودیت برای بنگاه ها ایجاد 
می کند و بنگاه های بیشتری دچار مشکل می شوند و امکان اینکه خاموش شوند و 

فعالیت شان کاهش یابد، بیشتر می شود.

این کارش��ناس بازار کار گفت: دولت حتما باید یک کمیته فنی و کارشناس��ی 
تش��کیل ده��د و تالش کند با اولویت بنگاه ها را حمای��ت کند. این حمایت ها هم 
می تواند مش��اوره های فنی و کارشناسی باش��د و هم می تواند تسهیالتی از طریق 

بانک ها برای تامین سرمایه در گردش آنها پرداخت شود.
حاج اس��ماعیلی عنوان  کرد: توجه کنید بنگاه ها به دلیل آس��یب های زیادی که 
دیدند، می توانند از معافیت های مالیاتی و بیمه ای استفاده کنند، بنابراین این وجوه 

را دولت برای حمایت از بنگاه ها باید مدنظر قرار دهد.
وی تصریح  کرد: اقدام دیگری که دولت می تواند برای اش��تغال زایی انجام دهد، 
این اس��ت که منابع آبی خوبی در سال جاری ذخیره کردیم؛ با وجود اینکه برخی 
از استان ها دچار آسیب شدند. این منابع آبی برای کشاورزی بسیار مستعد است و 
می توانیم در حوزه کشاورزی شغل ایجاد کنیم، بنابراین رویکرد دولت از ایجاد شغل 
باید به سمت بخش کش��اورزی برود و بتواند با مشاوره های خوب، امکان استفاده 
از منابع آبی را برای کش��اورزان فراهم کند؛ این می تواند هم جنبه صادراتی و هم 

باعث رفع نیازهای داخلی شود.
این کارش��ناس بازار کار متذکر  ش��د: س��ومین توصیه من به دول��ت در حوزه 
اشتغال زایی، اعزام نیروی کار به خارج از کشور مدنظر قرار گیرد. این ظرفیت بسیار 
خوبی اس��ت که در قانون کار آمده و در عین حال، ما نتوانس��تیم بعد از برجام به 

درستی در تعامل با کشورهای خارجی برای اعزام نیروی کار اقدام کنیم.
حاج اس��ماعیلی  افزود: در حال حاضر برخی از کش��ورهای اروپایی دچار کمبود 
نیروی کار هستند. وقتی ایران نیروی کار ماهر دارد، چرا مذاکره برای اعزام نیروی 
کار ص��ورت نمی گیرد. این موضوع هم در کاهش بی��کاری و هم در ارزآوری برای 

کشور اثر دارد.
وی خاطرنشان  کرد: موضوع دیگر، گردشگری است. گردشگری در کشور آسیب 
ندیده و کمترین بخش��ی که تحریم ها دچار آس��یب شده، گردش��گری است. ما 
می توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و تالش کنیم گردشگران خارجی به کشور 

بیایند، زیرا برای ما ارزآوری دارد.
این کارش��ناس بازار کار  گفت: توصیه من این اس��ت که ب��ه جای اینکه دولت 
شعارهای تکراری قبلی را بدهد، به صورت جدی رویکرد خود را به سمت اشتغال 

تغییر دهد.
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ریزش نیروی کار صفر می شود؟

مسکن

ائتالف سه جانبه برای شفاف سازی بازار مسکن
گام شفاف ساز در بازار مسکن

دو مجموعه دولتی و یک دس��تگاه بخش خصوص��ی در نظر دارند موانع 
هفت س��اله ای که به ابهامات قیمتی در بازار مس��کن دام��ن می زد را کنار 
بزنن��د. وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به همراه 
اتحادیه مش��اوران امالک در تالش هس��تند با تقویت سامانه کد رهگیری، 

مقدمات شکل گیری ابهام قیمتی در بازار مسکن را رفع کنند.
به گزارش ایسنا، پس از آنکه فایل های مسموم به عنوان عوامل التهاب زا، 
جو روانی بازار مس��کن را طی یک س��ال اخیر به هم زد، وزارتخانه های راه 
و شهرس��ازی و صنعت، معدن و تجارت به همراه اتحادیه صنف مش��اوران 
امالک، اقداماتی را برای ایجاد شفافیت قیمتی در بازار مسکن آغاز کردند.

س��امانه اطالعات بازار امالک ایران که با همکاری وزارتخانه های صمت و 
راه و شهرس��ازی راه افتاد و حدود هفت س��ال از راه اندازی آن می گذرد به 
عنوان سایت مرجع آن طور که باید و شاید شناخته نشده است. یک آسیب 
به کارکرد این سامانه در سال ۱۳۹۳ خدمات آن را تضعیف کرد. تا قبل از 
آن تمام معامالتی که در مش��اوران امالک دارای مجوز انجام و کد پیگیری 
ارائه می ش��د در س��امانه به ثبت می رسید بنابراین همه می توانستند به این 
س��امانه مراجعه کنند و دریابند در منطقه و محله شان چه معامله ای با چه 
قیمتی به صورت واقعی، انجام ش��ده اس��ت، اما بنا ب��ه گفته  مدیرکل دفتر 
اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی، رأی دیوان عدالت اداری در سال 
۱۳۹۳ مبنی بر اجباری نبودن کد پیگیری، منجر به تضعیف س��امانه ش��د. 
در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه مش��اوران امالک در 

تالش هستند تا این سامانه تقویت شود.
پس از آنکه آگهی های قرمز در س��امانه های ملکی به ایجاد رقابت کاذب 
در بازار مسکن انجامید، غبارزدایی از این بازار در هفته های اخیر به شکلی 
ضروری خود را نشان داد؛ تا جایی که دادستانی در روز ۱۲ اردیبهشت ماه 
۱۳۹۸ دستور حذف قیمت از آگهی های فروش ملک را صادر کرد. به دنبال 
این دستور، دستگاه های دولتی، صنف مشاوران امالک و فعاالن سایبری به 
دنبال راهکارهایی هس��تند تا قیمت ه��ای دلبخواهی را از بازار حذف کنند. 
اس��تعالم قیمتی از وزارت راه و شهرسازی براساس معامالت قطعی سامانه 
اطالعات بازار امالک ایران و تقویت س��امانه امالک و مس��تغالت تحت نظر 
اتحادیه مش��اوران امالک باید به ش��کل کانالیزه، خروجی ملموس��ی را به 

متقاضیان مسکن ارائه دهد.
عب��اس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و س��رمایه گذاری مس��کن با 
اش��اره به تزریق قیمت های غیرواقعی و مسموم به بازار گفته است: به دلیل 
مخالف��ت همه به این نتیجه رس��یدیم که اگر قیمت ها ش��فاف و واقعی در 

اختیار مردم قرار بگیرد، به نفع همه است.
وی افزود: اگر س��امانه اطالعات بازار امالک ایران، کامل و جامع ش��ود و 
معامالت به اندازه کافی در آن ثبت ش��ود، هر کس��ی که می خواهد ملکش 
را بفروش��د می توان��د به این س��امانه مراجعه کند و ببین��د قیمت اطرافش 
چه میزان اس��ت. هر کسی هم که می خواهد خانه خریداری کند، می تواند 

الگویی که در این حوزه داشته ایم را مشاهده کند.
از س��وی دیگر، دس��تگاه های متولی ارائ��ه آمار از بخش مس��کن، کلیه 
داده های خود را از س��امانه امالک و مس��تغالت تح��ت نظر اتحادیه امالک 
اس��تخراج می کنند. این در حالی اس��ت که عدم اتصال دستگاه های مرتبط 
از جمل��ه س��ازمان ثبت، ش��هرداری، بانک ها و دارایی ب��ه تضعیف این نوع 
خدمات منجر ش��ده است. مصطفی قلی خس��روی، رئیس اتحادیه مشاوران 
ام��الک در این خصوص  گفت: س��ایت امالک و مس��تغالت و همچنین کد 
رهگیری می تواند شفافیت بازار مسکن را افزایش دهد که امیدواریم تمامی 

دستگاه های مرتبط با ما در این زمینه همکاری کنند.
به گفته خسروی، س��ایت های اینترنتی باید از دیتاهای اتحادیه استفاده 
کنن��د و آنها را به روز در س��امانه خود قرار دهند. ب��ه طور مثال روزانه از ما 
اس��تعالم می کنند که قیمت منطقه نارمک از چند میلیون تا چند میلیون 

تومان است تا از این طریق قیمت های باالتر از عرف بازار حذف شود.

تحمیل رقم مالیات به مستأجر
اجاره بها با مشوق مالیاتی کم نمی شود

کارشناسان معتقدند مالیات بر اجاره بها در فقدان سامانه ملی امالک و 
اسکان منجر به تحمیل هزینه بیشتر به مستأجران خواهد شد.

به گزارش مهر، محمد اس��المی وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه هفته 
گذشته در حاشیه نشس��ت هیات دولت درخصوص کنترل بازار اجاره بها 
گفت: قرار اس��ت الیحه ای به مجلس ارائه بدهیم که اگر موجر، اجاره  بها 
را از س��قف تعیین ش��ده باالتر تعیین کند، از او مالیات تصاعدی دریافت 
خواهد ش��د، اما اگر از این نرخ پایین تر باش��د، مشمول معافیت مالیاتی 

خواهد بود.
پیش از او نیز مازیار حس��ینی، معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه 
و شهرس��ازی از برنامه ری��زی برای تهیه الیح��ه ای درخصوص مالیات بر 

اجاره بها با هدف ارسال به مجلس خبر داده بود. 
اگرچه بارها کارشناس��ان اعالم کرده اند که بازار اجاره بها کاماًل تابعی از 
قیمت مسکن است و زمانی که قیمت مسکن افزایش می یابد، مالکان برای 
تطاب��ق درآمدهای حاصل از اجاره بها در مقابل افزایش ارزش ملک، اقدام 
به افزایش اجاره بها می کنند، اما مسأله در الیحه مورد اشاره اسالمی، غیر 
از شکس��ت خورده بودن کنترل دس��توری اجاره بها، شکست خورده بودن 
طرح دریافت مالیات از اجاره بهاس��ت. اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که 
زیرس��اخت های اطالعاتی و بانک دیتای امالک و مس��کن آماده نباش��د، 
دولت نمی تواند از قراردادهای اجاره مس��کن مطلع شده و مالکان را وادار 
به ثبت قراردادهای اجاره مس��کن در س��امانه های معامالت امالک کند، 
بنابرای��ن دولت نه تنها در زمینه کنت��رل بازار اجاره بها موفق نخواهد بود، 
بلک��ه این قانون )در صورت تصویب در مجلس( می تواند به بهانه ای برای 

موجران با هدف تحمیل اجاره بهای بیشتر بر مستأجران تبدیل شود.
در همین زمینه، نرگس رزبان، مدرس مالیات های بخش مسکن گفت: 
مش��کلی ک��ه مالیات بر اجاره بها دارد این اس��ت که اگ��ر بانک اطالعات 
امالک وجود نداشته باش��د و سازمان امور مالیاتی نداند که کدام امالک 
اجاره رفته اند، نمی تواند نسبت به مطالبه مالیات از این امالک اقدام کند 

و به این ترتیب، به راحتی امکان دور زدن این قانون وجود دارد.
وی تأکی��د کرد: از س��وی دیگر تجربه ثابت کرده ک��ه ابزار مالیاتی در 
بخش اجاره بها بازدارنده نیس��ت و صرفاً می تواند جو روانی برای موجران 
ایج��اد کند، ام��ا نمی تواند اب��زار بازدارن��ده ای برای جلوگی��ری از وقوع 
معامالت غیررس��می در بخش اجاره بها ش��ود. این کارش��ناس اقتصادی 
تأکید ک��رد: اعمال مالیات بر اجاره بها نمی توان��د به کاهش نرخ عمومی 
اجاره ها منجر ش��ود. دولت به جای تصویب مالی��ات بر عایدی، به دنبال 

تصویب کاریکاتوری از قوانین مالیاتی بخش مسکن است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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فرصت امروز: بانک مرکزی در تصمیمی جدید، شیوه های بازگشت ارز حاصل از 
صادرات در س��ال ۹۸ را تسهیل کرده اس��ت. طبق آنچه بانک مرکزی اعالم کرده، 
بس��ته سیاستی نحوه برگش��ت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد 
ارز صادراتی س��ال ۱۳۹۷ صادرکنندگان تصویب شد. به موجب این مصوبه، نحوه 
برگش��ت ارز پتروش��یمی ها به چرخه اقتصادی در س��ال ۱۳۹۸، حداقل ۶۰درصد 
س��امانه نیما، حداکثر ۱۰درصد اس��کناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود 
تعیین شد. سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰درصد ارز خود را در سامانه نیما 
عرض��ه کنند و حداکثر تا ۲۰درصد به صورت اس��کناس و مابقی واردات در مقابل 
صادرات خود یا س��ایر اشخاص نسبت به برگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه 

اقتصادی اقدام کنند.
شرایط رفع تعهدات ارزی

همچنین مقرر شد بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات 
س��ال ۱۳۹۷ نس��بت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از ص��ادرات خود را 
به چرخه اقتصادی برابر دس��توالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده اند به 
سازمان امور مالیاتی اقدام کند. در همین زمینه به اطالع می رساند صادرکنندگانی 
که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیرماه مهلت 

دارند مطابق دستوالعمل های ابالغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.
براس��اس سیاست جدید اعالمی ۸۰درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به 
دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادرکنندگان 

محاسبه و لحاظ می شود.
همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱۶ مردادماه 
۹۷، پس از ارائ��ه اطالعات پروانه های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش 
آن بانک در عملکرد صادراتی س��ال گذشته لحاظ می شود. الزم به ذکر است کلیه 
صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش های مختلف 
براساس ضوابط اعالمی بانک مرکزی در سامانه های ذی ربط ثبت کنند تا نسبت به 

رفع تعهد آنها در برگشت ارز اقدام شود.
انسداد حساب های بانکی به دستور مقام قضایی انجام می شود

بانک مرکزی همچنین در اطالعیه ای دیگر با اش��اره به »انتش��ار برخی مطالب 
نادرست در فضای مجازی در ارتباط با نقش بانک مرکزی در  مسدودشدن حساب 
بانکی اش��خاصی که برای کمک رسانی به آس��یب دیدگان بالیای طبیعی اقدام به 
جم��ع آوری وجوه کرده اند یا انتظار  مخالفت یا اس��تنکاف بان��ک مرکزی از اجرای 
دس��تورات مراجع قضایی را دارند« یادآور شد: انسداد حساب های بانکی به دستور 
مق��ام قضایی انجام می ش��ود و ممانعت از اجرای  دس��تور قضایی خ��ارج از حیطه 

اختیارات بانک مرکزی است.
در توضیحات بانک مرکزی بر سه نکته تاکید شده است. اول اینکه  تصمیم گیری 
درخصوص انس��داد حساب این اشخاص، از س��وی مقام  قضایی صورت پذیرفته و 
ممانعت از اجرای دستور قضایی خارج از حیطه صالحیت و اختیارات قانونی بانک 

مرکزی است . 
نکته دوم اینکه بحث استقالل بانک مرکزی مربوط به استقالل در سیاست گذاری 
و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و  تلقی اختیارات فراقانونی برای 

این بانک، ناشی از عدم شناخت از این موضوع حقوقی است . 
و س��ومین نکته اینکه مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اس��المی )کتاب پنجم-

تقصی��رات مقام��ات و مأموری��ن دولتی( »چنانچ��ه هر ی��ک  از صاحب منصبان و 
مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام 
خود سوءاس��تفاده کرده و از  اج��رای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و 
یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات  قانونی 
صادر ش��ده باش��د جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج س��ال 
محکوم خواهد شد.« بر همین اساس اجرای  دستور قضایی صادره به عنوان تکلیف 
قانونی محس��وب ش��ده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون 

مواجه  است . 
به گزارش انتخاب، به نظر می رسد توضیحات بانک مرکزی، در واقع، پاسخی به 
اعتراض اخیر صادق زیباکالم باشد. زیباکالم اخیرا با انتشار  یادداشتی در اینستاگرام 
خود، ضمن تشریح روند منجر به دو بار مسدود شدن حساب بانکی خود درخصوص 
کمک های مردمی به  زلزله زدگان، بانک مرکزی را خطاب قرار داده و از عدم اعتراض 

او به این موضوع انتقاد کرده بود. 
زیباکالم خطاب به بانک مرکزی نوشته بود: »من چه گناهی کرده ام که مردم به 
من اعتماد کردند؟ اگر شما درست با مردم  رفتار کرده بودید جایی برای امثال من 
پیدا می شد؟ به عالوه در حبشه و زنگبار هم بانک مرکزی از یک حداقلی از اعتبار 
و اس��تقالل  برخوردار است. شما یک کلمه از »دادستان امور مجازی« یا پلیس فتا 
جرأت نکردید بپرسید حسابی که چند ماه پیش از سیر تا پیاز  آن توسط آگاهی و 

دادستانی رسیدگی شده به چه دلیل باید دومرتبه مسدود شود؟« 
اطالعیه بانک مرکزی در پاس��خ به زیباکالم به صراحت می گوید که این بانک از 
نظر قانونی راسا اجازه مسدودکردن حساب ها  را ندارد و از طرف دیگر، پس از دستور 

قضایی، اجازه مخالفت با آن را نیز نداشته است. 
بررسی بازگشت ارز حاصل از صادرات آغاز شد

در همین حال، مدیرعامل بانک توسعه صادرات از آغاز بررسی بازگشت ارز حاصل 

از صادرات خبر داد و گفت: ارتباط سامانه ای بین دستگاه های ذی ربط برقرار شد.
علی صالح آبادی در گفت وگو با ایِبنا، درباره روند و وضعیت بازگش��ت ارز حاصل 
از ص��ادرات به چرخه اقتصادی کش��ور، گفت: ارز حاصل از ص��ادرات غیرنفتی به 
روش های مختلفی وارد چرخه تجاری کش��ور می ش��ود که یکی از این ساز و کارها 
عرضه در سامانه نیما است و افرادی که مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت 
دارند، ارز را در سامانه نیما خریداری و صرف واردات می شود. روش دیگر این است 
که با هماهنگ��ی صادرکنندگان و واردکنندگان، ص��ادرات در مقابل واردات انجام 

می شود و ارز نیز تخصیص می یابد واردات به کشور انجام می شود.
ب��ه گفت��ه مدیرعامل بان��ک توس��عه ص��ادرات، روش دیگر این اس��ت که اگر 
صادرکنن��دگان بدهی ارزی به بانک ها دارند، می توانند ارز را عرضه کنند و بانک ها 
باب��ت قس��ط صادرکننده ای��ن ارز را دریافت کنن��د. همچنی��ن چهارمین روش، 
س��پرده گذاری ارزی صادرکنندگان و عرضه ارز نزد سیستم بانکی کشور و ورود ارز 
به چرخه رسمی تجاری کشور است. خوشبختانه در یک سال گذشته سامانه نیما 
شکل گرفته و صادرکنندگان مکلف شدند که ارز خود را در این سامانه عرضه کنند 

و واردکنندگان نیز می توانند ارز آنها را خریداری کنند.
صالح آبادی، افزود: خوش��بختانه اشراف بانک مرکزی به این سامانه بسیار خوب 
اس��ت و صادرکنندگان عمده مثل، فوالدی ها و شرکت های بزرگ به صورت منظم 
ارز حاص��ل از ص��ادرات خود را در این زم��ان عرضه می کنن��د. مقرراتی نیز برای 
صادرکنندگان در نظر گرفته شده که این ارز را به چرخه تجاری کشور بازگردانند.

ارتباط بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط
او در واکنش به اینکه آیا صادرکنندگان ظرف مدت معینی که اعالم شد، آیا ارز 
خود را به چرخه تجاری کش��ور بازگرداندند یا خیر؟ گفت: بررسی ها شروع شده و 
صادرکنندگان نیز باید برای ارز حاصل از صادرات، به بانک مرکزی پاسخگو باشند. 
به نظر من س��امانه هایی که در حال حاضر وجود دارد، س��امانه های خوبی است و 
بین بانک مرکزی، بانک ها، صرافی ها، س��ازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سایر 
مراجع قانونی به ش��کل س��امانه ای ارتباطات برقرار و نظارت های خوبی نیز صورت 

گرفته است.
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات در پایان تاکید کرد: این روند باید تداوم داشته 
باشد و همه صادرکنندگان نیز باید خود را متعهد بدانند که ارز حاصل از صادرات 
خ��ود را به چرخه تجاری کش��ور بازگردانند به ویژه در ش��رایط فعلی که صادرات 
نفت کش��ور با کاهش مواجه می شود، به حدی صادرات غیرنفتی داریم که بتوانیم 
با صادرات غیرنفتی به طور کلی کش��ور را از نظر ارزی تامین مالی کنیم و واردات 

کاالهای مجاز در کشور از ارز حاصل از صادرات تامین می شود.

دالرهایی که بازمی گردند

اعالم جزییات بسته ارزی جدید
یادداشت

چرا کاهش نرخ ارز خبر خوبی نیست؟

یادم  هس��ت وقتی قطعنامه ۵۹۸ از س��وی ایران پذیرفته شد، یعنی ایران و 
عراق صلح را قبول کردند، چهار صراف عربس��تانی در دوبی شروع به خریدن و 
جمع کردن تومان ایران کردند. آنها بی محابا دالر و درهم می فروختند و تومان 
می خریدند، حتی با لنج بسته بندی های بزرگ تومان را که گونی پیچ شده بود به 
انبارهای خود منتقل می کردند. من در آن زمان متعجب بودم و نمی دانستم این 
آقایان چرا اینقدر به تومان عالقه مند شده اند. متاسفانه دولت وقت هم به جای 
مدیریت قیمت ارز، تسلیم این ترفند شده و نه تنها برخالف جهت آنها به تزریق 
تومان و خرید ارز نمی پرداخت، بلکه با هماهنگ شدن نادانسته با آن دشمنان 

حیله گر، به تزریق بیش از تقاضای ارز و تقویت مصنوعی تومان دامن می زدند.
هم سن و سال های من به خاطر دارند که در مدت کوتاهی دالر که به بیش 
از ۱۴۰ تومان هم رس��یده بود به زیر ۱۰۰ تومان و بعد از مدت کوتاهی حتی 
زیر ۵۰ تومان هم رس��ید. مرتجعان منطقه به خصوص عربس��تان، شاید هم با 
هماهنگی با ایادی دیگر استکبار در آن زمان تصمیم گرفتند برای ضربه زدن به 
اقتصاد کش��ور اسالمی ما به تقویت مصنوعی نرخ تومان بپردازند و البته بعد از 
مدتی ریال ایران را که خودشان به طور مصنوعی باال برده بودند به شدت زمین 
زدند. به این ترتیب، همانطور که در کمتر از ش��ش ماه قیمت دالر به زیر ۵۰ 

تومان رسید، در ظرف مدتی کوتاه تر باز به باالی ۱۳۰ تومان برگشت.
مشابه این  اتفاق را در مقاطع دیگری هم در اندازه های دیگر شاهد بوده ایم. 
این خاطره س��بب شده است هرگاه نوس��ان در بازار بیش از حد می شود، بوی 
توطئه به مشام برسد، توطئه ای که در اثر شیطنت دشمنان و کم توجهی مدیران 
اقتصاد کشور شکل می گیرد. متاسفانه برخی مدیران وقتی می بینند، قیمت دالر 
رو به کاهش گذاش��ته به جای اینکه از خودشان بپرسند که علت آن چیست؟ 
با این روند همراهی می کنند. اینها س��واالت مهمی است. باید بپرسیم آیا نرخ 
تورم و بهره در کشور کاهش یافته است؟ آیا فشارهای سیاسی کم شده است؟ 
آیا دالیلی که باعث باال رفتن قیمت دالر بود، برطرف ش��ده اس��ت؟ جواب این 

سواالت برای تعیین آینده نرخ ارز مهم است.
متاس��فانه برخی به جای پرس��یدن این سوال ها و بررس��ی مسئله، ذوق زده 
می شوند و خودشان هم ناخواسته با نقشه های شیطانی دشمنان همراه می شوند، 
در حال��ی که باید بدانند و احتماال هم می دانند که این پایین آوردن مصنوعی 
عاقبت ندارد و به محض رسیدن قیمت به کف مورد نظر توطئه گران، فوران آغاز 
می شود و قیمت ها به سرعت باال می رود. قبال هم گفته ام، وظیفه ذاتی و اصلی 
بانک مرکزی بعد از کنترل نرخ تورم و بهره، و ایجاد ش��غل و مبارزه با بیکاری، 
متعادل نگه داشتن قیمت ارز است، البته متعادل نگه داشتن به معنای تثبیت 
نیست و فقط باید از نوسانات بیش از یک درصد یا حداکثر ۲درصد در روز برای 
قیمت ارز جلوگیری کرد که این کار برای نهادی که بیش از ۸۰درصد تزریق ارز 

را در اختیار دارد، کار سختی نیست.

صدور انواع ضمانت نامه های بانکی، جهت تسهیل 
مبادالت اقتصادی و تجاری در بانک  پاسارگاد

بانک  پاسارگاد با هدف تسهیل مبادالت اقتصادی و تجاری و با ایجاد شرایط 
الزم، امکان صدور انواع ضمانت نامه های بانکی را با شرایط آسان و سریع فراهم 

کرده  است.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، خس��رو رفیعی مشاور مدیرعامل و 
مدی��ر روابط عمومی این بانک با بیان این مطلب گفت: بانک  پاس��ارگاد ضمن 
ایجاد ش��رایط آسان برای کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی، آماده صدور انواع 
ضمانت نامه ه��ای پیمانکاری )ش��رکت در مناقصه/مزایده، حس��ن انجام  کار یا 
تعه��دات، پیش پرداخت و کس��ور وجه الضمان(، ان��واع ضمانت نامه های تعهد 
پرداخت )گمرکی، مالیاتی، خروج از کشور، نظام وظیفه، آژانس های مسافرتی( و 
سایر ضمانت نامه ها است. این بانک با صدور ضمانت نامه ، به نوعی نقش پشتیبان 

را برای مشتریان خود ایفا می کند. 
وی ادامه داد: بانک بنا به درخواس��ت اشخاص حقیقی و یا حقوقی، پرداخت 
دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع اشخاص دیگر، به عهده متقاضیان است را 
با رعایت آیین نامه مرتبط، تعهد و ضمانت می کند. به موجب ضمانت نامه هایی 
که توس��ط بانک صادر می ش��ود، بانک متعهد می ش��ود در صورت درخواست 

ذی نفع )کارفرما( تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به وی پرداخت شود.
مشتریان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به شعبه های بانک  پاسارگاد 
در سراس��ر کشور مراجعه کنند. همچنین مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک 
  پاس��ارگاد به شماره ۸۲۸۹۰ و سیستم دریافت نظرها در سایت بانک به آدرس

 www.bpi.ir آماده ارائه مشاوره و پاسخگویی به مشتریان گرامی است.

شاخص کل بازار سرمایه اُفت کرد
ادامه کاهش قیمت در بازار طال و ارز

در س��ومین روز هفته، روند کاهش قیمت در بازار ارز و س��که ادامه یافت. 
نرخ دالر که تا کانال ۱۵ هزار تومان در ماه جاری پیشرفته بود، روز دوشنبه 
ب��ا ۷۰۰ تومان کاهش به ۱۳هزار و ۸۰۰ تومان رس��ید. ن��رخ دیگر ارزها از 
جمله یورو، پوند انگلیس، درهم امارات و لیر ترکیه هم کاهش یافت، چنانچه 
قیمت هر یورو با ۷۲۴ تومان کاهش قیمت به ۱۵هزار و ۶۹۷ تومان رس��ید. 
پوند انگلیس هم ۶۴۹ تومان ارزان شد و ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد. 
دره��م امارات نیز با بیش از ۱۰۰ تومان کاهش قیمت ۳ هزار و ۷۵۸ تومان 
فروخته شد. لیر ترکیه هم ۸۳ تومان ارزان شده و نرخ آن به ۲ هزار و ۲۸۵ 

تومان رسید.
رون��د کاهش قیمت در بازار س��که هم ادامه یافت. بررس��ی وضعیت بازار 
نش��ان می دهد که نرخ س��که امامی با ۱۹۰ هزار تومان کاهش قیمت به ۴ 
میلیون و ۶۲۵ تومان رسیده است. سکه بهار آزادی هم به میزان ارزان شده 
و ۴ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان فروخته می ش��ود. نیم س��که و ربع سکه هم 
در معامالت تک فروشی به ترتیب ۱۱۰ هزار و ۵۰ هزار تومان ارزان تر شدند. 
قیمت این قطعات سکه در بازار اکنون به ترتیب به ۲ میلیون و ۵۲۴ و یک 

میلیون و ۶۴۳ تومان رسیده است.
رون��د کاهش��ی قیمت در بازار ارز و س��که همچنین با افت ش��اخص کل 
بازار س��رمایه همراه بود؛ به طوری که ش��اخص کل بازار س��رمایه ۹ هزار و 
۷۹ واح��د س��قوط کرد و ش��اخص از کانال ۲۱۳ هزار واح��د به ۲۱۱ واحد 
رسید. در س��ی امین روز اردیبهشت ماه ۳.۶۳۹ میلیون سهم و حق تقدم در 
۲۷۶.۳۶۲ معامله مورد داد و ستد قرار گرفت. پتروشیمی پارس، پاالیش نفت 
تبریز، گسترش نفت پارسیان و فوالد مبارکه از افت بیشتر شاخص جلوگیری 
کردن��د. معدنی و صنعتی گل گهر، پاالیش نفت اصفهان، مپنا و پاالیش نفت 

بندرعباس باعث افت شاخص کل بازار سرمایه شدند.

3پول،بانک،بورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اصغر سمیعی 
رئیس اسبق کانون صرافان

فرصت امروز: ارائه نرخ های غیرفنی، مس��أله ای اس��ت که از سال های دور 
در صنع��ت بیمه وجود داش��ته، اما آنچ��ه به تازگی باعث بغرنج ش��دن این 
مس��اله شده، بیمه نامه هایی است که برخی از شرکت های بیمه در شهرهای 
سیالب زده با ارزشی بسیار کمتر از نرخ واقعی فروخته اند. این مساله می تواند 
به دالیل مختلفی از جمله ضعف مالی شرکت ها رخ دهد، به طوری که برخی 
از ش��رکت های بیمه برای اینکه حق بیمه های بیشتری جذب کنند، خود را 
زیر بار تعهدات س��نگین می برند به این امی��د که آن حادثه هیچ وقت اتفاق 

نیفتد.
همین مهم موجب شده تا رئیس کل بیمه مرکزی روز گذشته در نشست 
سندیکای بیمه گران ایران هشدار دهد: نرخ شکنی، آسیب های جدی بر پیکره 
صنعت بیمه وارد می آورد و ش��رکت های بیمه باید در اقدامی هماهنگ و در 

تعاملی سازنده از ارائه نرخ های غیرفنی پرهیز کنند.
غالمرضا سلیمانی در این نشست، سود سال ۱۳۹۶ صنعت بیمه را رقمی 
در حدود ۸۵۰میلیارد توم��ان اعالم کرد و گفت: موضوع بدهی های معوقه، 
خس��رانی جدی در صنعت بیمه اس��ت و شرکت هایی که با بدهکاران بزرگ 

صنعت پای میز قرارداد می نشینند، به این بحران دامن می زنند.
به گفته س��لیمانی، داش��بورد مدیریتی قدرتمند صنع��ت بیمه با نمایش 
نقاط ضعف و قدرت و همچنین آخرین وضعیت ش��رکت های بیمه می تواند 

زمینه ساز تحولی بزرگ در این صنعت باشد.
رئیس ش��ورای عالی بیمه با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر بین نهاد ناظر 
و صنعت بیمه به موضوع کنترل ریس��ک اش��اره کرد و گفت: بیمه مرکزی 
به عنوان یک بیمه گر اتکایی ریس��ک های فاق��د منطق اقتصادی و نرخ های 
غیرفنی را نمی پذیرد و از مدیران شرکت های بیمه نیز انتظار می رود هنگام 

عقد قرارداد به منافع شرکت و سهامداران خود توجه کنند.
او ضمن اس��تقبال از برپایی به هنگام مجامع ش��رکت های بیمه، تصریح 
کرد: در راستای اجرای طرح مثلثی و همچنین اهمیت موضوع حفظ منافع 
شرکت ها، شخصاً در تمامی جلسات بررسی صورت های مالی ارائه شده توسط 

شرکت ها حضور خواهم داشت.
رئیس کل بیمه مرکزی با اش��اره به استفاده برخی از شرکت های بیمه از 
ارزیابان غیرمجاز، گفت: تنها ارزیابانی می توانند در صنعت بیمه فعالیت کنند 

که مجوزهای الزم را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشند.
س��لیمانی همچنین در بخش دیگری از س��خنان خود به طرحی از سوی 
پلیس مبنی بر کاهش ۲هزار فقره فوتی در س��ال اشاره کرد و از سندیکای 
بیمه گران ایران خواس��ت تا با بررس��ی دقیق و کارشناسی این طرح، در این 

خصوص تصمیم گیری الزم را به عمل آورد.
رئیس کل بیمه مرکزی با اعالم این مطلب که س��ندیکا باید ساز و کاری 
طراحی کند تا شرکت های بیمه بتوانند مطالبات معوقه خود را وصول کنند 
درخصوص مطالبات وزارت بهداشت از صنعت بیمه نیز رهنمودهای الزم را 

ارائه کرد.
او در پایان از آغاز تبادل دوسویه اطالعات بین بیمه مرکزی و ناجا خبر داد 
و ابراز امیدواری کرد با تبادل اطالعات طرفین بس��یاری از مشکالت صنعت 

بیمه برطرف شود.
گفتنی است در پایان این نشست مسائلی نظیر تعیین تکلیف تخفیف های 
۲.۵درصدی بیمه شخص ثالث و مشکالت مربوط به بیمه درمان، مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.

ش��رکت بیمه پاس��ارگاد با صدور اطالعیه ای در سامانه کدال صورت های مالی 
)حسابرسی نشده( خود را برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۷ منتشر 

کرد.
ب��ه گزارش »فرصت ام��روز«، بیمه پاس��ارگاد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ 
اس��فند ۹۷ )حسابرس��ی نش��ده( به ازای هر سهم ۸۸۷ ریال س��ود محقق کرده 
اس��ت. این شرکت در این دوره افزایش سرمایه ۳۳درصدی را به ثبت رسانده و با 

لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۱۶۹درصد 
رش��د داشته ولی سود خالص رش��دی ۲۵۹ داش��ته که عمدتا به خاطر افزایش 

۳۳۸درصدی خالص سایر درآمدهای غیر بیمه ای است.
این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی منتهی به  ۲۹ اسفندماه 
مبلغ ۳.۰۱۵.۹۵۷ میلیون ریال سود خالص محقق کرده است.  براساس اطالعیه 
کدال، بیمه پاس��ارگاد در دوره مورد اشاره، ۲۳.۰۳۰.۳۸۵ میلیون ریال حق بیمه 

صادره داشته که نسبت به سال قبل از آن ۴۲درصد رشد داشته است. درآمد حق 
بیمه این شرکت نیز تا پایان سال ۹۷، معادل ۱۰.۶۱۳.۸۶۹ میلیون ریال بوده که 

نسبت به سال قبل از آن ۲۸درصد افزایش نشان می دهد.
از سوی دیگر خسارت پرداختی این شرکت در پایان سال گذشته ۷.۵۱۵.۹۸۵ 
میلیون ریال اعالم ش��ده است که نسبت به س��ال ۹۶ رشدی ۳۵درصدی داشته 

است.

رئیس کل بیمه مرکزی هشدار داد

نرخ شکنی به صنعت بیمه آسیب می زند

صورت های مالی بیمه پاسارگاد منتشر شد

سه شنبه
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قطعه سازی کشور با حمایت دولت توان تامین 
نیاز داخل را دارد

مهندس امیرحس��ین جاللی، مدیرعامل ش��رکت قطعه س��ازی ایسکرا و 
نایب رئی��س انجم��ن قطعه س��ازان همگن اس��تان تهران با اش��اره به اینکه 
صنعت قطعه س��ازی داخل از مرحله س��اخت گذش��ته و در جهت طراحی 
و بهبود قطعات داخلی دارای توان مهندس��ی ش��ده اس��ت، گفت: در حال 
حاضر قطعه س��ازان توانمندی در کش��ور وجود دارد ک��ه واحدهای طراحی 
پیش��رفته ای راه اندازی کرده اند و توان ارائه قطعات مطابق با استانداردهای 
بین المللی و پیش��رفته جهانی را دارند. قطعه سازی کشور با حمایت معنوی 

دولت توان تامین نیاز داخل را دارد.
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از ف��ارس، نایب رئیس 
انجمن قطعه سازان همگن اس��تان تهران در ادامه افزود: اگرچه تحریم های 
بین المللی باعث مشکالت عدیده ای در تامین مواد اولیه قطعه سازان داخلی 
ش��ده، ولی تحریم های داخلی و قوانین دس��ت و پاگیر باعث سخت تر شدن 
فضای کس��ب و کار برای قطعه   س��ازان ش��ده که باید در این زمینه وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ه کمک قطعه س��ازان بیاید تا از این اش��تغال 
مولد و صنعتی که پس از س��ال ها به توان مناس��بی رسیده است، پاسداری 
کن��د و نباید به قطعه س��ازان که هم اکنون ضامن اش��تغال در بخش مهمی 
از اقتصاد کش��ور هس��تند بی توجهی کرد. مهندس جاللی ضمن اش��اره به 
پراکندگی جغرافیایی مطلوب قطعه سازی در کشور و اهمیت ایجاد اشتغال 
متوازن، صنعت قطعه سازی را مولد در صنایع توصیف کرد و گفت: در حال 
حاضر هر کجا نیاز به س��اخت داخل دس��تگاه ها و قطعات در کش��ور باشد 
صنعت قطعه س��ازی کشور راهگش��ا اس��ت و نمونه آن فعالیت قطعه سازان 
در زمینه های دیگر صنایع از جمله نس��اجی، پتروش��یمی، قطعات صنعتی 
س��ر چاهی نفت و گاز و حتی بخش های الکترونیک پیش��رفته در بردهای 
الکترونیکی صنعتی اس��ت. به منظور حمایت از صنعت خودروسازی کشور 
عالوه بر انس��جام اجتماعی به انس��جام سیس��تمی هدفمند بین ارگان های 
اجرای��ی مانند گمرک، وزارت کار، وزارت بهداش��ت، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، تامین اجتماعی و وزارت نیرو نیازمندیم. ایش��ان در آخر با اشاره به 
لزوم هماهنگ شدن قطعه سازان در اعالم نیازها و معرفی موانع تولید گفت: 
ج��ای آن دارد که وزیر محترم صنع��ت، معدن و تجارت همانگونه که توجه 
ویژه ای به تولید خودرو و پاس��خ نیازهای بازار و هموطنان گرامی دارند، در 
موضوع مشکالت قطعه سازان نیز مسئول مستقیمی را معرفی تا کانالی برای 
اطالع رس��انی به وزیر جهت رفع موانع پایدار تولید و فضای کسب و کار در 

سال رونق اقتصادی ایجاد شود.

ساماندهی بازار خودرو در شرایطی که مردم 
اطمینانی به اظهارات مدیران ندارند عمال 

غیرممکن است
عض��و هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه تاثیر افزایش 
نرخ ارز و کاهش ارزش ریال بر قیمت خودرو واقعیتی کتمان ناپذیر اس��ت، 
اظهار داشت نمی توان خودروسازان را جدای از موقعیت کنونی کشور دانست 
زیرا آنها نیز در همین ش��رایط و با ش��رایط موجود در حال فعالیت هستند 
اما ای��ن موضوع نباید به گونه ای مطرح ش��ود که حق��وق مصرف کنندگان 

نادیده انگاشته شود.
عم��اد مردانی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، ب��ازار مصرف خودرو 
را آب��ی گل آل��ود توصیف کرد که از چش��مه ای زالل جاری اس��ت و گفت: 
هیچ گاه آب از س��ر چش��مه گل آلود نمی شود بلکه دس��ت واسطه ها شرایط 
را برای حضور برندهای داخلی س��خت ساخته اس��ت در این شرایط باید با 
حضور س��تاد تنظیم بازار راهی برای کنترل قیمت ها در نظر گرفته شود تا 

مصرف کنندگان آسیب کمتری ببینند.
وی در ادامه افزود: مردم به خوبی از مش��کالت ناشی از افزایش نرخ ارز و 
تحریم آگاه هستند اما موضوع مورد بحث این است که چرا باید به گونه ای 
عمل شود که خودروسازی ها در مظان اتهام قرار گیرند و در فروش خودرو و 
عرضه به بازار ابهام به وجود آید مساله ای که می توان از آن پیشگیری کرد.

مردان��ی بهتری��ن راه ب��رای کنترل بازار خ��ودرو را نظارت ش��رکت های 
خودروساز دانست و گفت: قطعا شرکت های خودروساز با عرضه محصوالتی 
که بازار را متشنج می کند قادر به کنترل قیمت ها هستند، بر این اساس باید 
ترتیبی اتخاذ ش��ود تا به بهبود وضعیت بازار کمک کند لذا چنانچه الگویی 
در اختیار خودروس��ازان کش��ور قرار گیرد تا براساس آن تولید خود را روانه 
بازار مصرف کنند قطعا قادر به کنترل موقعیت های فوق العاده خواهند بود.

عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران با تاکید بر شفاف س��ازی در 
صنعت خودرو گفت: ساماندهی بازار خودرو در شرایطی که مردم اطمینانی 
ب��ه اظهارات مدی��ران ندارند عمال غیرممکن اس��ت. وی با اش��اره به اینکه 
خودروسازی کشور متاثر بخش واسطه گری تخریب شده است و نباید از آن 
غفل��ت کرد، گفت: حضور واس��طه ها و دالالن در هر بازاری منجر به از بین 
رفتن تعادل شده و عدم تعادل در میزان عرضه و تقاضا قطعا یکی از عوامل 

تاثیرگذار بر قیمت است و باید برای آن راه حلی ارائه شود.

بازگشت قیمت گذاری به شورای رقابت، 
عقبگرد در بازار خودرو است

یک فع��ال حوزه خ��ودرو در واکنش ب��ه مصوبه اخیر مجل��س مبنی بر 
بازگشت دوباره قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت بدون تعیین محدوده 
قیمت��ی ۴۵ میلیون توم��ان گفت: این مصوبه عقبگ��ردی در بازار خودرو و 
تیر خالصی بر پیکره این صنعت اش��تغال زای کشور است، پس دیگر به تیر 
خالص ترام��پ نیاز نداریم. محمدرضا نجفی منش در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصادی قدس آنالین، زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروس��ازان در سال 
گذش��ته را نتیجه قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت دانست و افزود: 
بازگش��ت دوباره به قیمت گذاری این ش��ورا و عدم دخالت خودروس��از در 
تعیی��ن قیم��ت، در ظاهر برای حمای��ت از حقوق مردم اس��ت اما در واقع 
بهانه ای است تا در نهایت صنعت خودروسازی کشور را از حّیز انتفاع خارج 
کند چراکه افزایش قیمت خودرو و بلبشوی بازار، ربطی به خودروساز ندارد 

و حاصل داللی و حجم باالی پول در اقتصاد است.
رئی��س انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی با بیان اینک��ه اختالف قیمت 
خ��ودرو درب کارخان��ه ب��ا بازار ح��دود ۳۰ میلی��ون تومان اس��ت، افزود: 
خودروس��ازان در حال حاضر ۱۷۰ هزار دس��تگاه خ��ودرو را به دلیل نقص 
قطع��ه و یا ع��دم امکان انتقال پول و... در انبار دارند. همین امروز در وزارت 
صمت جلس��ه داش��تیم تا این خودروها کامل و به بازار عرضه ش��ود و قرار 
اس��ت ظرف دو روز آینده خودروس��ازان، برنامه خود را در این خصوص به 

وزارتخانه اعالم کنند.

خــودرو

پیگیر بازگشت فوالد به چرخه تولید هستیم

500 شتر از قطر وارد کشور شد

 برنامه ریزی برای واردات 10 هزار نفر شتر

صمت تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

 رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان همدان با تأکید بر جلوگیری از 
تعطیلی واحدهای تولیدی استان، گفت به دنبال تمام واحدهایی که هنوز نمرده اند، 

می رویم و مشکالت آنها را به ترتیب پیگیری می کنیم.
 حمیدرضا متین در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به بازگشت واحدهای تعطیل به 
چرخه تولید، اظهار داشت: در حال پیگیری بازگشت فوالد به چرخه تولید هستیم.
وی تصریح کرد: ش��رکت »کیان کردس��ا« مالیر که اولی��ن تولیدکننده نخ های 
صنعتی تایر در استان همدان است یکی از واحدهای پر سر و صدای همدان در چند 
وقت اخیر بوده که در دستور کار قرار داده شد تا ظرف دو ماه آینده به تولید برگردد.
متین از بازگشت واحد تولید گرافیت فیلتر تسویه آب به چرخه تولید خبر داد و 
افزود: شرکت پاک چینی که تولیدکننده گرافیت تسویه آب است به چرخه تولید 

برگشته است.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تأکید بر اینکه کاهش 
واردات باعث رونق تولید شده است، خاطرنشان کرد: با کاهش واردات تولید داخل 
رونق خاصی پیدا کرده است، به طوری که واحدهای گونی بافی همدان در گذشته 

با ۲۰درصد ظرفیت کار می کردند، امروز با ۹۰درصد ظرفیت خود تولید دارند.
بدهی کارخانه خوش نوش به تأمین اجتماعی تعیین تکلیف می شود

وی درباره کارخانه »خوش نوش« همدان نیز یادآور شد: این کارخانه به کار خود 
ادامه می دهد و فروش خوبی هم دارد اما قرار شده مشکل این واحد با سازمان تأمین 

اجتماعی تعیین تکلیف شود.
متین با بیان اینکه کارخانه خوش نوش به بهانه تس��ویه حساب بیمه تعدادی از 
کارگران خود را تعدیل کرده اس��ت، افزود: تمدید کارت بازرگانی منوط به تس��ویه 
حساب بیمه است و این شرکت به این بهانه ۲۷ نفر از کارگران خود را تعدیل کرد 

اما مجدد ۱۷ نیروی جدید استخدام کرد.
وی با اشاره به اینکه براساس گفته مدیرعامل شرکت »خوش نوش« این کارخانه 
از قبل به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بوده است، عنوان کرد: مبلغ اصلی بدهی 
خوش نوش به تأمین اجتماعی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون بوده که بخشی از بدهی 

فعلی این شرکت جریمه بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه موضوع شرکت 
خوش نوش در ستاد تسهیل استان مطرح و بررسی شده است، اظهار داشت: این طور 

که می بینیم سازمان تأمین اجتماعی برنده است.
کارخانه کیوان بدهی سنگینی ندارد

متی��ن درباره وضعیت کارخانه »کیوان« همدان نیز گفت: این کارخانه مش��کل 

خاص و بدهی س��نگینی نداشته و می تواند تولید خود را افزایش دهد اما متأسفانه 
این کار را نمی کند.

وی با اش��اره به بدهی مالیاتی شرکت کیوان، ادامه داد: این کارخانه مالیات خود 
را پرداخت نکرده است درحالی که نیاز مالی نداشته و از وضع مالی خوبی برخوردار 

است.
وی خاطرنشان ساخت: کارخانه کیوان همدان ۳۵ نفر از نیروهای خود را تعدیل 
کرده که در جلسه ای که در حضور دادستان داشتیم این کارخانه موظف شد تا پایان 

تیرماه این ۳۵نفر را به کار برگرداند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه چرم شهباز 
همدان وضع مناسبی دارد، گفت: چرم شهباز مشکل محیط زیستی دارد و به همین 

دلیل در را باز نمی کند اما تولید آن همچنان انجام می گیرد.
متین بیان کرد: در حال حاضر چرم گران ش��ده و صادرات خیلی به صرفه ش��ده 

است، بنابراین وضعیت چرم شهباز آنطور که به نظر می رسد بد نیست.
وی با تأکید بر اینکه کش��ش پذیری صادرات چرم باال رفته است، افزود: وضعیت 

چرم در استان نسبت به سال های گذشته خیلی بهتر شده است.

رئیس س��ازمان دامپزشکی کشور گفت برنامه ریزی شده است که ۱۰ 
هزار نفر ش��تر از قطر به ایران وارد ش��ود که تا به امروز ۵۰۰ نفر آن به 

ایران آمده است.
به گزارش تسنیم، علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
در نشس��ت خبری اظهار داش��ت: وضعیت فعلی ما در کش��ور ش��رایط 
جنگی اس��ت و دش��من تولید و اقتصاد ما را هدف گرفته اس��ت و هر 
روز با یک ترفند وارد می ش��ود. در این شرایط خاص باید همه به کمک 

تولیدکنندگان بیاییم.
وی اف��زود: ۱۰ میلیون تن ش��یر خام در ایران تولید می ش��ود و این 
محص��ول در مراکز صنعتی به صدها محصول س��الم و باکیفیت تبدیل 
می ش��ود که ع��الوه بر بازار داخل��ی به بازار کش��ورهای مختلفی صادر 

می شود.
رئیس س��ازمان دامپزش��کی کش��ور ادامه داد: ما وظیف��ه داریم که 
رونق کس��ب و کار ایجاد ک��رده و موانع تولید را رف��ع کنیم. همچنین 
فعالیت های خود را در حوزه دامپزشکی به بخش خصوصی واگذار کنیم.

رفیعی پور با اش��اره به اقدامات پیش��گیرانه سازمان دامپزشکی کشور 
ب��رای مقابله با تحریم گفت: براس��اس لطف اله��ی و اقداماتی که قبل 
از آغاز تحریم ها انجام ش��د اکنون وضعیت تولید در ش��رایط مناس��بی 
به س��ر می ب��رد، اما باید توجه داش��ت که هم��واره باید ب��ا خالقیت و 

ایده پردازی های جدید حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: برای اولین بار در کش��ور مس��ئولی برای مواجهه با 
ش��رکت های دانش بنیان ایجاد کردیم و موفقیت ه��ای خوبی را نیز در 

حوزه دانش بنیان، دامپزشکی به دست آوردیم.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: تولیدکننده باید نگرانی 
جز تولید نداشته باشد و در سال جاری ما به دنبال آن هستیم که تمام 
خدمات م��ورد نیاز تولیدکنن��دگان بدون حضور وی انجام ش��ود و در 

صورت لزوم ما به محل تولید مراجعه خواهیم کرد.
رفیعی پ��ور با بیان اینکه در س��ال ۹۷ موفقیت های خوبی را در حوزه 
دامپزشکی به مرحله اجرا گذاشتیم، گفت: تکنولوژی تولید واکسن تب 
برفکی روغنی در کشور آغاز شد و برای اولین بار شرکت های خصوصی 
واکسن س��ازی کشور از یک شرکت به سه ش��رکت افزایش یافتند و در 
آین��ده نزدیک به چهار ش��رکت ارتقا پیدا می کنند و در کنار موسس��ه 

سرم سازی رازی قرار می گیرند.
وی یادآور ش��د که براساس تفاهمنامه ای که با کشور همسایه ترکیه 
منعقد شده است انتقال تکنولوژی واکسن از این کشور به ایران منتقل 

شود.
رئیس س��ازمان دامپزشکی کش��ور گفت: س��ال ها بذر واکسن مورد 
نیاز خود را از کش��ورهای دیگر وارد می کردیم، اما اکنون در موسس��ه 
سرم س��ازی رازی و شرکت پس��وک و مرکز تشخیص دامپزشکی کشور 

اقدام به تولید بذر واکسن می کنیم.

رفیعی پور یادآور شد: شرکت دانش بنیانی نیز اعتباراتی دریافت کرده 
که بذر کلیه عوامل دامی طیور و آبزیان را در داخل تولید کند.

اولین کشتارگاه دام زنده با سطح بهداشتی باال در کشور ایجاد شد
رئیس س��ازمان دامپزش��کی با بیان اینکه اولین کش��تارگاه با سطح 
بهداش��تی باال در کشور راه اندازی شد، گفت: کشتارگاه مرزی خرمشهر 
ب��رای واردات دام زن��ده از کش��ورهای با س��طح بهداش��تی ب��اال نظیر 
کش��ورهای اس��ترالیا و اروپا فراهم شده است و در این کشتارگاه ها رفاه 

دام هایی که ذبح می شوند فراهم می شود.
وی گف��ت: برای اولین بار همچنین ۵۰۰ نفر ش��تر از قطر به کش��ور 
وارد کردیم و برنامه ریزی ش��ده اس��ت ۱۰ هزار نفر دیگر از این کش��ور 

وارد کنیم.
رفیعی پور تصریح کرد: تا به امروز از صنعت شتر در کشور غفلت شده 
اس��ت، گفت: همکاری مش��ترکی با قطر برای پرورش این محصول در 

کشور خواهیم داشت.
رئیس س��ازمان دامپزشکی کش��ور گفت: امیدواریم در سال جاری با 
واردات دام زنده مولد به جای دام  زنده و گوش��ت قرمز خودمان بتوانیم 

کسری مورد نیاز گوشت قرمز را تامین و حتی صادرات داشته باشیم.
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افسانه های استارت آپی
بازار بدون رقیب

برخ��ی کارآفرینان تصور می کنند ک��ه بازار مقصد آنها باید 
ع��اری از هرگون��ه بازیگر یا رقیب دیگر باش��د ت��ا بتوانند به 

موفقیت برسند.
در روزهای ابتدایی تأس��یس کس��ب وکار، ای��ده  پیداکردن 
ب��ازاری که دس��ت نخورده و بکر باش��د، قطعا ج��ذاب به نظر 
می رسد. استارت آپ پدیده  حساسی است و پیداکردن فضایی 
بدون تنش و ضربه های رقابتی می تواند بسیاری از چالش های 
مس��یر را برای ش��ما از میان بردارد؛ چالش ه��ای رقابتی که 
عموما منجر به شکس��ت و خارج ش��دن ش��رکت های نوپا از 

بازارها می شوند.
جس��ت وجو برای پیداکردن بازاری ب��دون رقیب و چالش،  
ش��بیه ب��ه رفتارکردن ب��ا کودکان اس��ت. درواق��ع با چنین 
رویکردی شبیه به والدینی می شوید که تا حد امکان فرزندان 
را از خط��رات فیزیک��ی محی��ط حفاظ��ت می کنن��د. چنین 
رفتارهای��ی باعث ایج��اد انواع س��وءتفاهم ها و تصورات غلط 

می شود که در تربیت کودکان به وفور شاهد آنها هستیم.
ظاهر ورود س��اده به بازاری بدون رقیب، می تواند به قدری 
جذاب شود که شما را از تمامی چالش های روبه رو غافل کند. 
درواقع به قدری مجذوب بکر بودن بازار می ش��وید که متوجه 
مشکالت ذاتی مسیر مورد نظر و ماهیت کسب وکار نخواهید 
بود. کس��ب وکارهای بس��یاری تالش کردند تا ب��ا فعالیت در 
بازاری بدون رقیب به موفقیت های بزرگ برسند، اما به خاطر 
عدم آگاهی از مش��کالت مسیر بکر )چون فرد دیگری به آن 
پای نگذاش��ته بود( به راحتی شکست خوردند. درواقع چنین 
اف��رادی تصور می کردند که با دوری جس��تن از رقابت، همه  
مشکالت مسیر کارآفرینی حل می شود. درحالی که هر بازار و 
مسیری، موانع اختصاصی خود را دارد که می توانند ضربه های 

سنگینی به شما وارد کنند.
بدون ش��ک رقابت برای هر کس��ب وکاری چالش محسوب 
می شود، اما همه  استارت آپ ها نباید لزوما از رقابت فرار کنند. 
ش��اید در مسیر شما رقیبی سختکوش با منابع بی شمار مالی 
و نیروی انسانی باشد، اما اگر ایده و راهکاری عالی برای اجرا 

دارید، نباید از رقابت با آن فرار کنید.
هر کارآفرینی باید به دلیل باور به خود، ایده اش و توانایی های 
تیمش وارد فضای کس��ب وکار شود. همین اعتماد و ایده های 
نهفته در آن باید همیشه در مسیر استارت آپ استفاده شوند 
تا باالخره جایی مشتریان را به انتخاب ترغیب کنند. در ادامه  
این مطلب به بررس��ی دالیلی می پردازیم که رقابت به عنوان 

ابزاری مفید برای کسب وکارها محسوب می شود.
رقابت به معنای تأیید ایده

شرکت های رقیب، نیروهای خارجی روبه روی شما محسوب 
می ش��وند. به عالوه آنها تأییدی بر مناسب و منطقی بودن ایده  
ش��ما هس��تند. خصوصا اگر رقبا با قدرت یا در مدت طوالنی 
فعالیت داشته اند، یعنی ایده  موردنظر آینده  مناسبی در پیش 

دارد.
ای��ده و الهام های ناگهانی همیش��ه با ش��ک و تردید همراه 
هس��تند. شما در لحظه  کش��ف یک ایده  ناب و بدون رقیب، 
نمی دانید که آیا با پدیده ای جذاب و عالی روبه رو هس��تید یا 
ایده ای دارید که نتیجه  ای نخواهد داشت. اگر به رقبا به  چشم 
تأییدی بر مناس��ب بودن ایده نگاه کنید، بس��یاری از شک و 
تردیدهای ابتدایی برای ش��روع یا عدم ش��روع کسب  وکار از 

بین می روند.
ایده های رقیب به عنوان ابزارهای بهینه سازی

حضور رقبا می تواند ابزاری باش��د که ما را به سمت کارکرد 
بهتر س��وق ده��د. اکثر ما کمی روحی��ه  رقابت طلبی داریم و 
ت��الش می کنیم بهتر از دیگران باش��یم. چنین روحیه ای در 
افرادی که وارد دنیای کارآفرینی می ش��وند، قطعا شدیدتر و 

گسترده تر است.
رقب��ا به ما امکان می دهند که رخدادها و عناصر موجود در 
بازار را کش��ف کنیم. با دیدن چنین مواردی تالش می کنیم 
تا با محص��والت، بازاریابی و خدمات مش��تریان، بهتر از آنها 
باش��یم. ایده ها و نوآوری های دیگران، نق��اط ضعف ما را نیز 
گوش��زد می کنند و بهتر می توانیم آنها را اصالح کنیم. به  هر 
ح��ال هیچ چیز به اندازه  یک تهدید موجود مانند رقبای بازار، 

به افزایش انگیزه کمک نمی کند.
درک فرصت ها

رضای��ت از خود می تواند به عنوان مهلک ترین آس��یب برای 
هر کس��ب وکاری عمل کند. چنین رضایتی منجر به از دست  
دادن تمایل برای موفقیت می ش��ود که مرگب��ار خواهد بود. 
همین نقطه  ضعف می تواند به عن��وان یک فرصت عالی برای 

دیگر بازیگرانی باشد که به فکر ورود به بازار هستند.
مجموعه  بزرگی از مش��تریان برای هر کسب وکاری مطلوب 
اس��ت، اما قطع��ا به ان��دازه  مجموعه ای از مش��تریان راضی و 
خش��نود ارزش��مند نخواهد ب��ود. به خصوص اگ��ر محصول 
م��ورد نیاز آن مش��تریان مدت ها بدون بهینه س��ازی و تغییر 
مانده باش��د، مجموعه  بزرگ آنچنان ارزشمند نیست. چنین 
نارضایتی بالقوه ای می تواند برای بازیگران جدید حکم شانسی 
برای حضور قوی در بازار داش��ته باشد که با ارائه محصوالت 
و خدمات بهتر نس��بت به رقیب بزرگ تر، به دس��ت می آید. با 
توجه  به همین م��وارد می توانید از موفقیت های قبلی چنین 

رقیب هایی برای خود بهره ببرید.
همه  ما مسیر آسان به سمت موفقیت را نسبت به چالش و 
رقابت ترجیح می دهیم. مسیری مستقیم و سریع که هیچ گونه 
مانعی اعم از رقیب یا موارد دیگر نمی تواند جلوی پیشرفت در 
آن را بگیرد. به هرحال ش��اید بتوانیم چنین مسیری هم پیدا 
کنیم، اما فراموش نکنید که همان رقبا و موانع می توانند مهر 

تأییدی بر انتخاب ایده باشند.
رقاب��ت می تواند نقش ابزاری برای ناامیدی ایفا کند، اما اگر 
بتوانیم آن را مدیریت کرده و از آن استقبال کنیم، مسیری به 
سمت ساخت محصوالت و خدمات بهتر می شود که درنهایت 

به جذب مشتریان ختم می شود.
FORBES/zoomit :منبع

استارتاپ

پن��ج کانال بازاریاب��ی محتوایی که در س��ال ۲۰۱۹ باید بر روی آنها 
متمرکز شوید را در این مقاله بازاریابی اینترنتی گردهم آورده ایم.

حتی با وجود اینکه فیلم دنیای رویایی، یکی از فیلم های مورد عالقه 
من است اما خب بازاریابی محتوایی خیلی شبیه این فیلم نیست و شما 
باید آماده تالش زیادی باشید. گاهی، ما فراموش می کنیم که بازاریابی 
محتوایی از دو کلمه کلیدی تشکیل شده است! محتوا و بازاریابی. تولید 
محتوا معموال مهم ترین و لذت بخش ترین بخش کار یک بازاریاب اس��ت 
اما توزیع این محتوا، برای موفقیت بازاریابی ش��ما اهمیت بسیار زیادی 
دارد زیرا اگر کس��ی نتواند محتوای ش��ما را ببین��د، آنها قطعا به طرف 

شما نخواهند آمد.
ب��رای تعیین اینکه کدام کانال های بازاریاب��ی باید برای توزیع محتوا 
مورد اس��تفاده ق��رار گیرند، ما لیس��تی از کانال های بازاریاب��ی را ارائه 
می کنی��م که در س��ال ۲۰۱۹ اهمیت زیادی دارند. همراه ما باش��ید تا 
بتوانید در رابطه ب��ا انواع کانال های بازاریابی که می توانند باعث تقویت 
دسترسی ش��ما به مخاطبین شوند، مطابق خواس��ته های مخاطبین یا 
مشتریان باشند و همچنین درآمد شما را بیشتر کنند، اطالعات مفیدی 

به دست بیاورید.
1. بازاریابی دهان به دهان

تنها ۴درصد از مش��تریان معتقد هس��تند ک��ه بازاریاب ها به صورت 
یکپارچ��ه و معتب��ر فعالی��ت می کنن��د. در نتیج��ه وقت��ی بازاریاب ها 
می خواهن��د اف��رادی را جذب کنند ک��ه به آنها اعتم��ادی ندارند، باید 
چه کاری را انجام دهند؟ آنها باید براس��اس پیشنهادات مشتریان برای 

برندشان، کار خودشان را انجام دهند.
افراد به مش��تریان، بیش��تر از بازاریاب ها اعتماد دارند زیرا بازاریاب ها 
دارای یک دس��تور کار هس��تند؛ آنها محصوالت و خدمات خودشان را 
تبلیغ می کنند تا فروش انجام ش��ود. از طرفی دیگر، مش��تریان تنها در 
صورتی در رابطه با یک موضوع تبلیغات انجام می دهند که کامال نسبت 

به آن اعتماد داشته باشند.
برای استفاده از بازاریابی word of mouth تا حد ممکن، شما باید 
به طور کامل بر روی توسعه بهترین محصول یا سرویس متمرکز شوید 
و بهترین خدمات را به مشتریان خودتان ارائه کنید. به بیان دیگر، شما 
باید نیازهای مش��تریان خودتان را نس��بت به نیازهای خودتان اولویت 
دهید. تنها در این صورت، مشتریان شما نسبت به شما وفادار می شوند 

و برند شما را به دوستان و آشنایان خودشان معرفی می کنند.
2. پادکست ها

براس��اس یک مطالع��ه در رابطه با قالب های تولید محتوا که توس��ط 
Edison Research and Triton Digital انجام ش��د، امروزه به 
صورت میانگین افرادی با سن ۱۲ سال و یا بیشتر، در سطح گسترده ای 

ب��ه محتوای صوتی آنالی��ن گوش می کنند. افراد به ط��ور میانگین ۱۷ 
س��اعت در هفته به پادکس��ت های م��ورد عالقه خودش��ان، برنامه های 
زنده رادیوی��ی و کتاب های صوتی گوش می کنن��د. همچنین هر هفته 
۱۴ میلیون نفر بیش��تر نسبت به س��ال پیش، از محتوای پادکست های 
آنالین استفاده می کنند. نیاز به تولید محتوای صوتی در حال حاضر به 
شدت افزایش پیدا کرده است، اما این بدین معنا نیست که افراد به هر 
پادکستی گوش می کنند. در واقع، آنها فقط در صورتی به یک پادکست 
گ��وش می کنند که آن پادکس��ت بتواند توجه آنه��ا را جلب کند و در 
نهایت، باعث س��رگرمی آنها شود. در غیر این صورت، تولید کردن یک 
پادکس��ت تخصصی یا مصاحبه ای مثل بقی��ه، قطعا نمی تواند در جذب 

مخاطبین به شما کمک کند.
یک��ی از بهتری��ن روش ها ب��رای تولید پادکس��ت های ق��وی، ایجاد 
برنامه هایی است که مفهوم خاصی دارند و داستان هایی از متخصص های 
واقعی در صنعت کسب و کارتان را بیان می کنند. براساس تحقیقات در 
زمینه علوم عصبی، داستان س��رایی یک��ی از بهترین روش ها برای جلب 
توجه افراد، ارائه اطالعات و تثبیت آن در ذهن افراد و تاثیر احساسی بر 
روی آنها اس��ت. مغز انسان به صورتی طراحی شده است که از داستان 

لذت می  برد و می تواند اطالعات زیادی از آن دریافت کند.
3. ایمیل مارکتینگ

آیا قرار نبود که ایمیل دیگر امس��ال کارش تمام شود؟ یا سال پیش؟ 
و س��ال های قبل از آن؟ تا زمانی که بزرگان بازاریابی هر سال می گویند 
که دیگر دوره ایمیل تمام ش��ده است، اما تاریخ به ما نشان می دهد که 
ایمیل هیچ وقت نمی میرد! در ایاالت متحده، اس��تفاده از ایمیل از سال 
۲۰۱۲ هر س��ال افزایش داش��ته اس��ت و ۹۱درصد از کاربران اینترنت 

ایاالت متحده از ایمیل استفاده می کنند.
در نتیجه، ایجاد اشتراک ایمیل ناشران مورد عالقه تان، بهترین روش 
ب��رای دریافت اخبار و اطالعات آنها اس��ت. به دلی��ل اینکه برای یافتن 
مش��تری احتمالی مناسب جهت فروش، نیازمند شش تا هشت تکنیک 
ارتباطی هستید، قانع کردن افراد برای دریافت اشتراک ایمیل و استفاده 
مداوم از محتوای شما، باعث می شود که مشتری های احتمالی و درآمد 

بیشتری برای شما ایجاد شود.
ایجاد مش��ترکین ایمیل وفادار، نش��ان دهنده کیفیت محتوای شما و 
تاثیر احساس��ی آن اس��ت. حتی با وجود اینکه انباش��ته هایی از محتوا، 
در سرتاس��ر اینترنت و حت��ی صندوق ورودی ایمیل اف��راد را پر کرده 
اس��ت، اما آنها هنوز هم به صورت فعال با محتوای ش��ما درگیر هستند 
و همین موضوع نشان می دهد که آنها برای محتوای شما ارزش زیادی 

قائل هستند.
4. شبکه های اجتماعی

بیشتر افراد برای فرار از خستگی های روزمره، به رسانه های اجتماعی 
پن��اه می آورند، در آنجا س��رگرم می ش��وند و با دیگ��ران ارتباط برقرار 
می کنند. گاهی، برنده��ا فراموش می کنند که افراد در وهله اول به چه 

دلیلی از رس��انه های اجتماعی اس��تفاده می کنند و کورکورانه محتوای 
خودشان را در اختیار افراد زیادی قرار می دهند.

حاال که بیش از ۲.۷ میلیارد نفر از رس��انه های اجتماعی در سراس��ر 
جهان اس��تفاده می کنند، میلیون ها برند، محتوای خودش��ان را بر روی 
این بس��ترها، تبلیغ کرده اند، اما محبوبیت رس��انه های اجتماعی باعث 
ش��ده است که س��یلی از اطالعات و مقاله ها، ویدئو و قالب های مختلف 
محتوا در این بس��ترها رایج شود و باعث شود که عرضه محتوا به سطح 
بسیار باالیی برسد در حالی که تقاضا برای این محتوا، ثابت باقی مانده 
اس��ت. در نتیجه برندها چطور می توانند این مش��کل را رفع کنند؟ یک 
اس��تراتژی، نش��ر ویدئوهای درگیرکننده، ایجاد تعامل ب��ا طرفداران تا 
حد امکان و نش��ر محتوای جذاب اس��ت که باعث ش��ود کاربران تعامل 

خودشان را با سایت و یا محتوای شما حفظ کنند.
5. سئو سایت

موتوره��ای جس��ت وجو احتماال بهتری��ن کانال بازاریاب��ی محتوایی 
برای جلب توجه افراد اس��ت. بیش��تر افراد برندها و نشریات جدید را از 
طریق گوگل شناس��ایی می کنند. در واقع، براساس گوگل، ۸۹درصد از 
خریداران B۲B و ۸۱درصد از خریداران آنالین، از موتورهای جست وجو 

برای یافتن محصوالت و خدمات جدید استفاده می کنند.
موتوره��ای جس��ت وجو یکی از بهتری��ن کانال ه��ای بازاریابی از نظر 
نرخ تبدیل هس��تند. ب��ه دلیل اینکه افراد به ص��ورت فعال برای یافتن 
پاس��خ سواالت و مشکالت خودشان در گوگل جست وجو می کنند، آنها 
احتماال پیش��نهادات ش��ما را دانلود می کنند و یا اینکه برای دوره های 
رایگان آزمایش��ی در سایت ش��ما ثبت نام می کنند تا بتوانند به چیزی 

که می خواهند برسند.
برای کس��ب ترافیک ارگانیک، ش��ما باید از مدل های تولید محتوای 
س��تونی – خوش��ه ای )pillar-cluster model( در سایت خودتان 
به��ره ببرید. با اس��تفاده از این اس��تراتژی، ش��ما یک صفحه س��تونی 
)pillar page( را ایج��اد می کنی��د که باعث می ش��ود یک طرح کلی 
در س��طح ب��اال از موضوعات را هم��راه با هایپرلینک های��ی به صفحات 
خوشه ای )cluster pages( مختلف ایجاد شود که این خوشه بندی ها، 
موضوعات مختلف را به صورت دقیق تر بررسی می کنند. این موضوع به 
گوگل نش��ان می دهد که صفحه ستونی ش��ما یک صفحه معتبر در آن 

زمینه خاص است.
هایپرلینک کردن تمام صفحات خوشه ای به صفحات ستونی نیز باعث 
می شود اعتبار دامنه بر روی تمام خوشه شکل بگیرد، در نتیجه صفحات 
خوشه ای شما، اگر صفحه ستونی شما رتبه بندی باالیی به دست بیاورد، 
می تواند به ترافیک ارگانیک زیادی برس��د و صفحات خوشه بندی شما 
حتی می توانند به صفحه س��تونی شما کمک کنند که رتبه بندی باالیی 
به دست بیاورد زیرا گاهی ممکن است یک صفحه خوشه ای بتواند برای 

یک کلمه کلیدی خاص رتبه بندی شود.
newseo :منبع
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پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت روز 
ارتباطات و روابط عمومی

ساری – دهقان : دکتر سید عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در پیامی روز 
ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت.متن این پیام به شرح ذیل است:روابط عمومی هنر ، علم 
و فن اقناع افکار عمومی و نوعی مهندس��ی توافق است که با تاثیر بر گروههای مختلف مخاطبان، 
قادر است توافق عمومی ایجاد کند .روابط عمومی که عنوان هن���ر هشتم را به خود اختصاص داده 
نیرویي مي خواهد که هن���رمندانه فعالیت کند تا هم م����ایه زینت واعتب���ار دستگ����اه وهم 
ح�����امي و مدافع مخاطب����ان باشد .بنابراین روابط عمومی برای حفظ جاودانگی خود ، ایفای نفش سازندگی در روح و فکر و بالندگی 
اندیش��ه های یک اجتماع به ناگزیر باید از توجیه گری و تبیین گری دس��ت کش��یده و در تحلیل اوضاع ، مشاوره به مدیران و سنجش 
و تحقی��ق علمي، قدمهاي محکم بردارد.ما باید به روابط عموم��ی ،به عنوان یک »فرصت خدمت« بنگریم و از ظرفیتهای موجود برای 
اعتمادسازی و وحدت ،مردم داری و انتقادپذیری،رفاه گستری و عدالت گرایی ، فسادستیزی، قانون گرائی و اخالق مداری ، اطالع رساني 
و روش��نگري حداکثر اس��تفاده را ببریم .با این پیشگفت، ۲۷ اردیبهشت ماه -روز ارتباطات و روابط عمومی - را به مدیران ، مسئوالن و 
کارشناسان روابط عمومی تبریک گفته وامید دارم مسئوالن روابط عمومی ستاد دانشگاه و واحدهای تابعه با برخورداری ازحمایت مدیران 

ارشد در برقراری ارتباط منطقی و موثر با مردم و رسانه ها و اعتالی نظام سالمت بیش از گذشته موفق باشند

 امضای تفاهم نامه مابین شرکت گاز استان گیالن و بانک رسالت
رشت- خبرنگار فرصت امروز: محمدحسین احمدی مدیر بانک رسالت گیالن و هیئت همراه با 
حضور در شرکت گاز با حسین اکبر مدیرعامل شرکت استان دیدار و تفاهم نامه ایجاد کانون اجتماعی 
کارکنان شرکت گاز استان گیالن را به امضا رساندند.حسین اکبر مدیرعامل شرکت استان گیالن در این 
دیدار ضمن تشکر از مجموعه بانک قرض الحسنه رسالت بجهت ارائه تسهیالت بانکی به جامعه و کارکنان 
شرکت گاز گفت: تشکیل کانون اجتماعی شرکت گاز استان گیالن با هدف مشارکت در امور قرض الحسنه 
و دریافت تسهیالت، می تواند اثرات بسیار خوبی در سطح کارایی کارکنان در سازمان و به تبع آن افزایش سطح رضایتمندی مراجعین داشته باشد.
همچنین در این دیدار مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان گیالن با تشکر از توجه ویژه شرکت گاز به عمل نیکوی قرض الحسنه گفت: این 

کانون در راستای توسعه بانکداری اجتماعی و در جهت تسهیل دسترسی کارکنان شرکت گاز به خدمات بانکی تشکیل می شود.

اقدامات اصالحی امور آب وفاضالب شهرستان اراک در کنترل سیالبهای 
ورودی به تصفیه خانه فاضالب اراک

اراک- مینو رستمی: امور آب و فاضالب شهرستان اراک به منظور کنترل و هدایت سیالبهای اخیر در تصفیه خانه فاضالب شهر اراک 
مواردی چون پاکسازی لوله خروجی ، احداث کانال های خاکی و خاکریز را در دستور کار خود قرارداد.مهندس سعید سرآبادانی مدیر 
امور آب وفاضالب شهرستان اراک ، با اشاره به اقداماتی که برای کنترل و هدایت سیالبهای ورودی به تصفیه خانه فاضالب شهر اراک 
انجام شده اظهار داشت : طی جلساتی که با حضور سرپرست شرکت و معاون بهره برداری تشکیل شد ،اقداماتی چون پاکسازی لوله های 
تعبیه شده در زیر دیوارهای تصفیه خانه فاضالب، احداث خاکریز برای جلوگیری از ورود سیالبها به داخل استخرهای تصفیه فاضالب و 
همچنین احداث کانال های خاکی جهت عبور سیالب و هدایت درست آن، به عنوان اقداماتی اساسی در دستور کار امور آبفا اراک قرار 
گرفت.مهندس سرآبادانی درپایان تصریح کرد : با پیگیری و همت همکاران تصفیه خانه فاضالب اراک حداالمکان با تجهیزات و نیروی 

انسانی که در اختیار داشتیم  توانستیم بحران به وجود آمده را مدیریت و خسارات احتمالی را کاهش دهیم. 

بازدید سرپرست مخابرات منطقه خراسان رضوی از زیرساخت های ارتباطی کالت
مشهد- صابر ابراهیم بای: مهندس اروجی ضمن حضور در شهرستان کالت از آخرین وضعیت پایداری زیرساخت های ارتباطی این 
شهرستان بعد از بارش های شدید بازید به عمل آورد و در جلسه ای با حضور فرماندار این شهرستان از آمادگی مخابرات استان در جهت 
توسعه زیرساخت های ارتباطی در کالت خبر داد.سرپرست مخابرات منطقه خراسان رضوی افزود:طبق وظایف شرکت مخابرات ایران 
توسعه خطوط ارتباطی در روستاها از وظایف ما نیست و توسعه در این مناطق از محل اعتبارات uso  و از طریق وزارت ارتباطات انجام 
خواهد شد که خوشبختانه تا کنون اکثر روستاهای استان از محل همین اعتبارات ،توسعه زیرساخت های ارتباطی آنها انجام شده است.
مهندس اروجی در ادامه سفر خود به شهرستان کالت با حضور در جمع همکاران اداره مخابرات این شهرستان،از پیگیری های همکاران 

در برقراری ارتباط پایدار در مسیرهای سیل زده شهرستان کالت تشکر و قدردانی کرد.

اخبار

اصفهان- قاسـم اسد: دکتر بهرام سبحانی، رئیس هیات مدیره 
ذوب آهن اصفهان و رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد طی سخنانی 
در این کنفرانس گفت : چند س��ال پیش که بحث تولید ۵۵ میلیون 
ت��ن فوالد در افق ۱۴۰۴ مطرح ش��د، عده ای ب��ا آن موافق بودند و 
عده ای تحقق این هدف را بعید دانس��تند. وی افزود: برای تولید ۵۵ 
میلی��ون تن ف��والد ، نیاز به ۸۵ میلیون تن گندل��ه ، ۶۰میلیون تن 
آهن اس��فنجی و ۲۰۰ میلیون تن اس��تخراج سنگ آهن است.دکتر 
س��بحانی گفت: برای صادرات، فرهنگ شرکتها باید بین المللی شود 
و در صورت لزوم خودمان را با مش��تریان تطبیق دهیم. وی در ادامه 
اهمیت صادرات ، حضور و تثبی��ت پایدار در بازارهای بین المللی را 
یاد آور شد و گفت : ایجاد محدودیت برای صادرات فوالد تحت عنوان 
کمبود داخل، صحیح نیس��ت و ما باید به لزوم س��رمایه گذاری برون 

مرزی فکرکنیم ، در گذشته قصد داشتیم در خارج از کشور کارخانه 
هایی احداث کنیم که به دلیل تحریم ها نش��د. وی یاد آور ش��د: اگر 
ما در عراق چند کارخانه میلگرد بزنیم، صادراتمان پایدار می ش��ود.

دکتر نعمت اله محس��نی ، معاون بازرگانی ذوب آهن اصفهان نیز در 

کنفرانس مذکور با بیان دالیل ، مزیت ها و موانع صادرات به س��وریه 
گف��ت : در خصوص تولید انواع ریل در ذوب آهن اصفهان توانمندی 
کام��ل ) از صفر تا صد ( وج��ود دارد.وی افزود : ما باید کاهش تولید 
سایر کشورها را غنیمت بشماریم و تولیدمان را افزایش دهیم. وی در 
ادامه با اشاره به مشکالت تامین مواد اولیه گفت: تامین مواد اولیه با 
مخاطراتی روبرواس��ت و باید با قاچاق محصوالت فوالدی نیز برخورد 
جدی شود . دکتر محسنی گفت : باید از خام فروشی جلوگیری شود 
و هزینه های صادرات کاهش پیدا کند و از طرفی س��رمایه گذارهای 
بخش خصوصی نیز جهت ورود به صنعت فوالد ترغیب شوند.شایان 
ذکر اس��ت که جای��زه »مرد فوالد ایران« در ای��ن کنفرانس به دکتر 
بهرام س��بحانی ، رئیس هی��ات مدیره ذوب آه��ن اصفهان و رئیس 

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اهدا شد.

بوشـهر- خبرنـگار فرصت امروز: س��یاوش ارجمن��دزاده در 
نشستی که به مناسبت گرامیداشت هفته روابط عمومی برگزار شد، 
گف��ت: در دنی��ای امروز روابط عمومی ها به عن��وان عناصر قوی در 
ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیش��برد اهداف س��ازمان ها تلقی می 
شوند.به گزارش  روابط عمومی، سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر در این نشست که بمناسبت گرامیداشت 
هفت��ه روابط عمومی و با حضور مدیر و کارکنان روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی اس��تان برگزار شد، اظهار داشت: امروزه نقش 
روابط عمومی و حیطه فعالیت آن بر هیچکس پوش��یده نیس��ت. از 
اینرو تمامی فعاالن جامعه در بخش های مختلف فرهنگی، سیاسی، 
اقتص��ادی و... جویای روابط عمومی هایی هس��تند ک��ه آنان را در 
طراحی روش های معقول و تعیین خط مش��ی های مرتبط با آینده 

یاری دهند.ارجمند زاده اف��زود: درک متقابل و ارتباطات به منظور 
دس��تیابی به اهداف، به عنوان یک اصل اساسی مدیریت در سازمان 
ها پذیرفته ش��ده اس��ت بدین جهت در دنیای امروز روابط عمومی 
ه��ا به عن��وان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیش��برد 

اهداف سازمان ها تلقی می شوند.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوش��هر  ضمن تقدیر از زحمات روابط عمومی اداره کل عنوان کرد: 
رواب��ط عمومی نقش ه��ای گوناگونی را در جای��گاه های متفاوت و 
ش��رایط متمای��ز ا ایفا می کند، ام��ا دو نقش قاب��ل تفکیک آن در 
ارتباطات درون س��ازمانی و برون س��ازمانی از میان س��ایر نقش ها، 
نمایان تر اس��ت و هنر روابط عمومی این اس��ت که بتواند امکانات و 
ش��رایط محیط بیرونی را تش��خیص دهد و آنان را با امکانات درون 
سازمان پیوند داده و اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید . 
گفتنی است، “روشن بهزادی” مدیر روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر نیز در ابتدای این نشست، به تشریح برنامه 
های و چش��م اندازهای تدوین شده در سال ۹۸ برای ارتقاء جایگاه 

روابط عمومی در بندر بوشهر و بنادر تابعه آن پرداخت.

کـرج- خبرنگار فرصت امروز: دادس��تان عمومی و انقالب مرکز 
استان البرز از کاهش جعل اسناد در این استان به دلیل صدور سند تک 
برگی خبر داد. حاجی رضا شاکرمی در دیدار با مدیر کل و کارشناسان 
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان البرز اظهار داشت: صدور اسناد 
مالکیت تک برگی در استان البرز یکی از بزرگ ترین خدمات ثبتی به 
ش��مار می آید.وی افزود:  از روزی که  اس��ناد به صورت تک برگ صادر 
می ش��ود جعل اسناد در اس��تان البرز به طور چشمگیری کاهش پیدا 
کرده است.دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان البرز با بیان اینکه 
راهکارهای جدید سازمان ثبت اسناد و امالک با ایجاد فرآیندهای ثبت 
الکترونیک سبب بوجود آمدن بهداش��ت قضایی در کشور شده است، 
بیان کرد: این امر موجب کاهش ورودی پرونده ها و دعاوی و اختالفات 
کلی شده است.شاکرمی با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم در راستای 
ثبت آنی، صدور سند کاداستری علی رغم تمامی زحمات کارکنان ثبت 

باید تقویت شود،گفت: خدمت صادقانه به مردم موضوع مهمی است که 
باید در اولویت کاری همه دستگاه ها قرار گیرد.  شهریار کناریوند مدیر 
کل ثبت اس��ناد اس��تان البرز در این دیدار ضمن تشریح اهمیت نظام 
ثبتی نوین و الکترونیکی ش��دن خدمات اظهار داش��ت: یکی از اهداف 
عالی س��ازمان ثبت اسناد و امالک تس��ریع و تسهیل نمودن خدمات  

برای مردم اس��ت.وی افزود: امروزه صدورس��ند تک برگی  اقدامی مهم 
و موث��ر در تامین امنیت فردی و اجتماعی جامعه اس��ت، از زمانی که 
س��ند مالکیت کاداستری به جای سندهای قدیمی و دفترچه ای صادر 
می ش��ود به دلیل باال بودن ضریب امنیت این سیس��تم و س��رعت در 
پاسخگوئی به مراجعین ثبتی خدمتی بزرگ را در اختیار مردم قرار داده 
است.  مدیر کل ثبت اسناد استان البرز با بیان اینکه صدور اسناد تک 
برگی در  بازه زمانی صدور سند دفترچه ای در ادارات استان البرزبرخی 
اوقات تا یکماه و پاسخ استعالمات دفاتر اسناد رسمی  یک هفته بطول 
می انجامید،گفت:  این تاخیر سبب سوء استفاده برخی جاعلین می شد، 
ولی با رویکرد س��ازمان به صدور اسناد مالکیت تک برگی و کاداستری 
مدت زمان یک روزه و همچنین اس��تعالمات و ثبت خالصه معامالت 
یک روزه در سیستم قابل پاسخگویی است و برخی خدمات اداره ثبت 

به صورت آنالین و لحظه ای انجام می شود.

رییس هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در پنجمین کنفرانس بین المللی استیل پرایس :

سرمایه گذاری برون مرزی یک ضرورت است

همزمان با هفته روابط عمومی انجام شد؛ 

نشست صمیمی مدیرکل با کارکنان روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

جعل اسناد در استان البرز کاهش یافت



تبلیغـاتخالق

رایان هالیدی، نویس��نده و کارآفرین آمریکایی اس��ت 
که س��ابقه مدیری��ت بازاریابی برند آمریک��ن اپرل را نیز 
در کارنامه خود دارد. همچنین ش��رکت مشاوره ای او نیز 
مش��تریان مطرحی نظیر گوگل را داشته است. وی برای 
رس��یدن به جایگاه حال حاضر خود، تحصیالت خود در 
دانشگاه کالیفرنیا را رها کرده و به کارآموزی برای رابرت 
گرین)نویسنده و سخنران مطرح حوزه موفقیت( پرداخته 
اس��ت. این اقدام وی در کنار تالش های مثال زدنی باعث 
شد تا نظرات و راهکارهای آقای هالیدی در زمینه کسب 
موفقیت در کسب وکار، مورد توجه بسیاری قرار گیرد. در 
همین راستا و در ادامه به بررسی ۱۰ راز موفقیت از نظر 

او خواهیم پرداخت. 
1-شیوه بازاریابی خود را متحول سازید 

بسیاری از افراد تصور می کنند که برای حضور در بازار، 
نیازمند محصولی فوق العاده با توان رقابتی باال هس��تند. 
همین امر نیز باعث می شود تا کارآفرینی برای بسیاری از 
افراد تنها یک رویا باشد. با این حال در عمل شما نیازی 
به این امر نداش��ته و می توانید به شیوه ای متفاوت عمل 
کنید. برای درک بهتر این موضوع با یک مثال وارد بحث 
خواهیم ش��د. آقای کوین سیستروم موسس اینستاگرام 
کار خ��ود را با ش��بکه ای به نام بورب��ن آغاز کرد که یک 
سیس��تم مسیریاب محسوب می شد. با این حال کاربران 
بیشتر به بخش ارسال تصاویر آن تمایل نشان دادند. این 
واکنش مخاطبان باعث ش��د تا وی برند خود را بازسازی 
کرده و تنها بر روی ارس��ال تصویر تمرکز کند که نتیجه 
آن ایجاد اینس��تاگرام بود. به همین خاطر نیز ش��ما هم 
می توانید ایده مدنظر خود را به اجرا گذاش��ته و با تمرکز 
بر روی واکنش مخاطبان خود، به افزایش سطح محصول 
کمک کنید. درواقع این امر به معنای انطباق با خواست 
بازار است که می تواند برای هر برند و کارآفرینی موفقیت 
را به همراه داش��ته باشد. همچنین الزم است تا به دنبال 
روش ه��ای خالقانه و نوینی برای بازاریابی خود باش��ید. 
علت این امر به خاطر کاهش ش��دید تاثیر تبلیغات رایج 
اس��ت که کامال هزینه بر بوده و دیگر تاثیر مورد انتظار را 
بر روی مخاطبان خود به همراه ندارد. این مقوله به طور 
کامل در کتاب رشد کامپیوتری آقای هالیدی مورد بحث 
قرار گرفته اس��ت که در س��ال ۲۰۱۳ به چاپ رسیده و 

مورد استقبال بی نظیری قرار گرفته است. 
2-تعطیالت طوالنی مدت را کنار بگذارید 

برای بس��یاری از افراد سپری کردن تعطیالتی طوالنی 
به عادت رفتاری تبدل ش��ده و آنه��ا تصور می کنند که 
بدون این امر نمی توانند عملکرد خوبی را در طول س��ال 
داش��ته باش��ند. با این حال واقعیت این اس��ت که شما 
برای موفقیت در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، نیاز 
به اس��تفاده حداکثری از زمان خود خواهید داش��ت. به 
همین خاطر نیز توصیه می شود تا مدت زمان استراحت 
و تعطیالت خود را کاهش داده و عادت سخت-کوشی را 
در خود ایجاد کنید. امروزه روش های جالبی برای بازیابی 
سریع انرژی به مانند گوش دادن به موسیقی امواج مغزی 
وج��ود دارد که می تواند در چن��د دقیقه وضعیت فرد را 

کامال دگرگون سازد. به همین خاطر برای استراحت خود 
نیز باید به دنبال روش های جدید و علمی باشید. 

3-از معجزه مطالعه غافل نشوید 
افزایش آگاهی ها درست به مانند تیز کردن چاقو است 
که به افزایش سرعت و کاهش سختی کار کمک بسیاری 
را خواهد کرد. هر ساله مقاالت، سخنرانی ها و کتاب های 
متع��ددی در زمینه های تخصصی یک کس��ب وکار و در 
زمینه  های عام آن نظیر اصول بازاریابی به چاپ می رسد 
ک��ه مطالع��ه آنه��ا می تواند به رش��د م��داوم و افزایش 
توانایی های ش��ما کمک کند. به همی��ن خاطر ضروری 

است تا برنامه ای برای مطالعه مداوم خود داشته باشید.
4-برند شما فراتر از حد تصور آسیب پذیر خواهد 

بود 
رش��د تکنولوژی و در رأس آن اینترنت، باعث افزایش 
سرعت و تعداد اطالعات شده است. در این بین برخی از 
آنها ممکن اس��ت دروغ هایی در رابطه با برند شما باشد. 
بدون ش��ک در صورتی که سریعا این موارد را شناسایی 
نکرده و واکنش مناسبی را نداشته باشید، اعتماد جامعه 
هدف مخدوش خواهد شد. به همین خاطر الزم است تا 
در کنار تالش برای ارتقای جایگاه برند خود، برنامه ای نیز 

برای محافظت از آن داشته باشید. 

5-برای هر اقدام خود نقطه پایانی را در نظر 
بگیرید

شروع یک فعالیت بدون در نظر گرفتن نقطه پایان آن، 
می تواند به سادگی شما را منحرف سازد. برای جلوگیری 
از وقوع این اتفاق ضروری اس��ت تا پس از حتی س��اده-

تری��ن اقدامات خود، نقطه پای��ان آن را به خوبی متصور 
ش��وید. این امر ب��ه افزایش تمرکز ب��ر روی کار و انگیزه 

بیشتر شما نیز کمک خواهد کرد. 
6-در زمینه تولید محتوا فعال باشید 

تفاوتی ندارد که در چه زمینه ای از کسب وکار مشغول 
فعالیت هس��تید. برای موفقیت شما نیازمند مخاطبانی 
برای خود هس��تید. در این رابطه این احتمال وجود دارد 
که زمان می��ان تولید یک محصول ب��ا محصولی دیگر، 
بسیار طوالنی باشد. تحت این شرایط نمی توانید با تکیه 
بر ارائه توضیحاتی در رابطه با محصول، در تمامی روزها 
مخاط��ب را با خود همراه س��ازید. به همی��ن خاطر نیز 
ضروری است تا در زمینه کاری خود به تولید محتواهای 
ارزشمند بپردازید. در این رابطه مقاالت، فایل های صوتی 

و تصویری از جمله انواع محتواها هس��تند که الزم است 
ت��ا تمامی آنها مورد توجه جدی قرار گیرد. در نهایت نیز 
بازنش��ر و ترجمه مطالب سایرین نیز در این رابطه کامال 

سودمند خواهد بود. 
۷-حداقل استانداردی برای خود داشته باشید 

هیچ گاه نباید خود و تیم ش��رکت را به حدی مشخص 
محدود کنید، این امر باعث خواهد ش��د تا افراد تمایلی 
برای نهایت تالش خود نداشته و از پیشرفت باز بمانند. با 
این حال تعیین حداقل توقع و استانداردها نتیجه کامال 
عکس را داش��ته و ضامن کیفیت کار شما خواهد بود. در 
نهایت نیز الزم اس��ت تا به مانند یک مربی، عملکردها را 

مورد ارزیابی قرار داده و به افراد مورد نیاز کمک  کنید.
8-از غرور و خودپرستی فاصله بگیرید 

 غ��رور کاذب در افراد باعث می ش��ود ت��ا آنها از انجام 
بس��یاری از کارها برای رشد خود و شرکت سر باز زده و 
عمال فرصت های موجود را به راحتی از دست بدهند. به 
همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا مدتی را به خودسازی 
پرداخته و ظرفیت موفقیت را در خود ایجاد کنید. درواقع 
عدم خودآگاهی می تواند بزرگترین مانع در مسیر کسب 
موفقیت باش��د. به همین خاطر نیز الزم است تا در این 
رابطه از همین امروز فعالیت های الزم را انجام دهید. در 
آخر به خاطر داش��ته باشید که خودپرستی زمانی اتفاق 
می افت��د که اعتماد به نفس ف��رد هم وزن میزان جهل او 
باش��د. برای آگاهی کامل در این زمینه می-توانید کتاب 
ایگو دش��من اس��ت را که برترین نوش��ته آقای هالیدی 

محسوب می شود، مورد مطالعه قرار دهید. 
9-اثر لیندی را جدی بگیرید 

اثر لیندی به این امر اشاره دارد که سابقه شما می تواند 
زمینه بقا را فراهم آورد. درواقع بسیاری از برندها با وقوع 
نخستین مشکالت، به دنبال ایجاد برندی دیگر می روند 
و این امر در حالی اس��ت که کس��ب سابقه مشابه، امری 
زمان بر خواهد بود. به همین خاطر توصیه می ش��ود تا به 
دنبال حضوری طوالنی مدت در عرصه خود باش��ید و در 
این راه آس��تانه تحمل و صبر خود در برابر مش��کالت را 
افزای��ش دهید. با این حال فراموش نکنید که در ابتدای 
ش��روع کار خود باید به این نتیجه برس��ید که برند شما 
توانایی س��پری کردن حداقل یک سال را خواهد داشت؟ 
در غیر این صورت شروع کار اقدامی کامال اشتباه خواهد 

بود. 
10-حتی از بدترین موقعیت ها فرصتی ایده آل را 

برای خود ایجاد کنید 
بدون ش��ک این امر یک هنر بزرگ محسوب می شود 
که ش��ما تحت هر شرایطی، امکانات رشد را فراهم آورده 
و تهدید موجود را به یک فرصت تبدیل کنید. برای مثال 
مالک��وم ایکس)فعال در زمینه مب��ارزه با تبعیض نژادی( 
اگرچه مدتی را در زندان س��پری ک��رد، با این حال وی 
از این فرصت برای خودس��ازی خود اس��تفاده کرد و به 
مطالع��ه در زمین��ه دین شناس��ی پرداخ��ت. همین امر 
نیز باعث ش��د که وی پ��س از آزادی، از ی��ک یاغی، به 
ش��خصیتی تکرارنش��دنی در تاریخ جهان تبدل شود. به 
همی��ن خاطر هر ف��ردی می تواند حت��ی از دل بدترین 

شرایط نیز زمینه های رشد خود را مهیا سازد.
knowstartup :منبع

10راز موفقیت از زبان رایان هالیدی

برترین آژانس های تبلیغاتی در شبکه های 
اجتماعی کدامند؟)3(

21 آژانس تبلیغاتی برتر در 
اینستاگرام 

در مطلب پیش��ین ب��ه ۹ آژانس تبلیغات��ی برتر در 
اینستاگرام اشاره کردیم و اکنون به باقی آنها می پردازیم.

10.  اسپارک
تیم بازاریابی و تبلیغاتی اسپارک هدف اصلی خود 
از فعالیت در اینس��تاگرام را جذب مش��تری بیش��تر 
عنوان کرده است. بی تردید چنین امری هرگز خاص و 
منحصر به فرد نیست. تفاوت اصلی بیان رسمی آن از 
سوی تیم اسپارک است. همکاری با برندهای بزرگی 
نظیر هیلتون، ویزیت فلوریدا و موزه سالوادور دالی به 
طور خودکار محتوای جذابی برای صفحه اینستاگرام 
تیم اس��پارک فراهم می کند. بدون تردید بسیاری از 
افراد پیش از فالو یک صفحه به ارزش محتوای آن فکر 
می کنند. در مورد تیم اسپارک به دو دلیل عمده باید 
آنها را فالو کنیم: نخست تولید محتوای بصری جذاب 
در کنار توجه به متن فوق  العاده تاثیرگذار و دوم عالقه 
باالی اسپارک به همکاری با سایر آژانس ها و یادگیری 
نکات ت��ازه. در میان آژانس های این فهرس��ت تیم 
اس��پارک یکی از کمترین می��زان فالوورها را دارد. 
با این حال چنین امری هرگز معیار مناس��بی برای 

قضاوت در مورد کیفیت مطالب شان نیست. 
BDDO 11. سانفرانسیسکو

همانط��ور که بخ��ش بیوگرافی اینس��تاگرام آنها 
ب��ا افتخ��ار اعالم ک��رده اس��ت، آژان��س تبلیغاتی 
سانفرانسیسکو BDDO »به طور کامل مربوط به 
کار، کار و کار« اس��ت. اکانت آنها در اینس��تاگرام 
به ط��ور تخصص��ی در زمینه رونمای��ی از آخرین 
کمپین های آژانس و بررس��ی محتوای آنها فعالیت 
دارد. به ای��ن ترتیب کاربران فرصت دس��تیابی به 
اطالعات کاربردی و تخصصی در زمینه کمپین های 

سانفرانسیسکو BDDO را دارند. 
اینس��تاگرام  اکان��ت  م��ورد  در  نکت��ه ج��ذاب 
سانفرانسیس��کو BDDO تمرک��ز آنه��ا ب��ر روی 
نمایش اوقات فراغت کارمندان ش��ان اس��ت. بدون 
تردی��د کارمن��دان ای��ن آژان��س یک��ی از بهترین 
برنامه ه��ای کاری را دارن��د. در این برنامه به اندازه 
کاف��ی فرص��ت تفری��ح و فراغت در حی��ن کار نیز 
طراحی شده است. نمایش بازی بولینگ کارمندان 
در س��اعت اداری یکی از پس��ت های ج��ذاب این 
آژانس را تش��کیل می دهد. به این ترتیب عالوه بر 
نمایش فرهنگ آژانس به نوعی نیروی کار ماهر نیز 

ترغیب به همکاری با آنها می شود. 
12. آنومالی

موسسه AdAge شرکت لس آنجلسی آنومالی را 
در س��ال ۲۰۱۷ به عنوان آژانس برتر سال معرفی 
کرد. به نظر من اکانت اینستاگرام آنها نیز شایسته 
دریافت جایزه برترین اکانت س��ال اس��ت. شاید در 
همه صفحات تجاری اینس��تاگرام فرصت مشاهده 
تبلیغات جذاب وجود داش��ته باش��د، ب��ا این حال 
رابط��ه میان اختراعات و دس��تاوردهای تازه دنیای 
تکنولوژی و آینده عرصه تبلیغات کمتر مورد توجه 
برندها ق��رار دارد. به همین دلی��ل مدیران آژانس 
آنومالی به س��راغ چنی��ن ایده ای رفته ان��د. تولید 
محتوا در راس��تای نمایش آینده دنیای تبلیغات و 
تالش برای استفاده زودتر از آنها بخش عمده ای از 
فعالیت آنومالی در ش��بکه های اجتماعی را تشکیل 
می دهد. در این میان اینس��تاگرام به دلیل ویژگی 
بص��ری منحص��ر به ف��ردش در کان��ون توجه تیم 
آنومالی قرار دارد. بی ش��ک صفحه اینستاگرام آنها 

ارزش فالو کردن خواهد داشت. 
13. آژانس مارتین

آژانس مارتی��ن یکی از نام آش��ناترین برندها در 
عرصه تبلیغات است. اگرچه نام آنها کمتر به گوش 
ما خورده اس��ت، با این حال س��ابقه درخشانی در 
زمینه همکاری با برنده��ای بزرگ دارند. همکاری 
با برندهایی نظیر ش��ورولت، اوُرس و گایکو کارنامه 
هر آژانس��ی را معتبر خواهد کرد. نکته کمتر مورد 
توجه پیرامون این برند فعالیتش در زمینه هنرهای 
خیابانی و طراحی تیش��رت اس��ت. صفحه رسمی 
این برن��د در اینس��تاگرام عالوه ب��ر نمایش نحوه 
کار روزان��ه کارمندان یکی از بزرگترین آژانس های 
تبلیغاتی دنیا به بررس��ی طرح های هنری خیابانی 
نی��ز اختصاص دارد. به این ترتی��ب درهای آژانس 
مارتین همیش��ه به روی هنرمندان خیابانی خالق 

برای همکاری باز است. 
ادامه دارد ...
hubspot :منبع

101 راهکار مدیریت زمان برای 
افزایش بهره وری در کار )4(

در مطلب پیش��ین به ۲۷ راهکار مدیریت زمان 
برای افزایش بهره وری پرداختیم و اکنون به ادامه 

آنها می پردازیم.
28-از قانون دو دقیقه ای دیوید آلن استفاده کنید 
دیوید آلن، س��خنران و نویسنده مشهور حوزه 
مدیری��ت زمان اس��ت که روش طالی��ی او مورد 
اس��تفاده بسیاری از افراد قرار گرفته است. وی در 
قانون خود عنوان کرده اس��ت که اگر کارهایی را 
در لیس��ت خود دارید که تنها به دو دقیقه زمان 
نیاز دارند، الزم اس��ت تا آنه��ا را بدون معطلی به 
پایان برس��انید. درواقع بسیاری از افراد این دسته 
از کارها را به بهانه س��ادگی و ی��ا زمان بر نبودن، 
ب��ه تعویق انداخته و این امر باعث می ش��ود تا در 
نهایت به دست فراموش��ی سپرده شده و در آخر 
با مجموع��ه ای بزرگ از کاره��ای کوچک مواجه 
ش��وید. همچنین این امر که اقدامات بزرگ خود 
را ب��ه چن��د فعالیت کوچک دو دقیق��ه ای تبدیل 
کنید، باعث خواهد شد تا بتوانید آنها را با سرعت 
بیشتری انجام داده و کمتر دچار خستگی شوید. 

29-به مانند ایالن ماسک رفتار کنید 
ایالن ماسک در حال حاضر مدیریت دو ابر برند 
تسال و اسپیس ایکس را برعهده دارد. بدون شک 
بدون مدیریت زمانی فوق العاده، وی قادر به انجام 
چنین کار بزرگی نخواهد بود. از جمله راهکارهای 
وی در این زمینه این اس��ت که برای بس��یاری از 
اقدام��ات خود مانند صرف ناهار محدودیت زمانی 
پنج دقیقه ای را گذاش��ته اس��ت تا از اتالف وقت 

جلوگیری شود. 
30-اولویت های روزانه خود را یادآوری کنید 
قبل از شروع اقدامات روزانه خود، الزم است تا 
اولویت اصلی ای که با پایان رسیدن ساعت کاری 
الزم اس��ت تا به آن دس��ت پیدا کنید را مشخص 
نمایید. این امر به ش��ما کم��ک خواهد کرد تا از 
پرداخت��ن به کاره��ای دیگر جلوگ��ری کرده و با 
تعیین ه��دف اصلی، انگیزه خ��ود را برای تالش 

بیشتر، افزایش دهید. 
31-از ماتریس آیزنهاور استفاده کنید 

این ماتریس، ابزاری کارآمد برای اولویت بخشی 
به کارها محس��وب می شود. درواقع با شناخت آن 
قادر خواهی��د بود تا بهترین اس��تفاده را از زمان 
در اختیار خود داش��ته باشید. قبل از پرداختن به 
این روش ذکر این نکته ضروری است که آیزنهاور 
یکی از رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا محس��وب 
می شود که روشی کاربردی را برای اولویت بخشی 
به کارها پیدا کرد. در این روش ضروری اس��ت تا 
تمامی اقدامات خود را در جایی یادداش��ت کرده 
و آنه��ا را در چهار دس��ته فوری و مه��م، مهم و 
غیرفوری، غیرمهم اما فوری و غیرمهم و غیرفوری 
ق��رار دهید. با این اق��دام می توانید جدول زمانی 
مناس��ب ب��رای انجام هر ی��ک را ایج��اد کرده و 

برنامه ریزی بهتری را داشته باشید. 
32-از زمان سفرهای خود استفاده بهینه را 

داشته باشید 
این امر از جمله توصیه های برایان تریس��ی در 
رابطه با مدیریت زمان است که افراد از زمان های 
موجود در هن��گام رانندگی و یا حتی س��فرهای 
هوای��ی خود، ب��رای انجام کاری اس��تفاده کنند. 
نتیجه آمارها در این زمینه حاکی از آن اس��ت که 
یک س��اعت فعالیت در درون هواپیما معادل سه 
س��اعت کار در یک دفتر شلوغ است که علت آن 
به این خاطر اس��ت که شما با هیچ گونه مزاحمتی 
مواج��ه نخواهید بود و می توانید تمرکز حداکثری 
را داش��ته باش��ید. به همین خاطر نباید این گونه 

زمان ها را از دست داد. 
33-به ریتم خود توجه داشته باشید

در رابط��ه با کارهای خود الزم اس��ت تا همواره 
به ریتم خود توجه داش��ته باش��ید. برای مثال در 
صورت��ی که توانای��ی انجام ی��ک کار برای مدت 
طوالنی ت��ری را در خود ح��س می-کنید، توصیه 
می ش��ود ت��ا برنامه ریزی خ��ود را کنار گذاش��ته 
و براس��اس حس خود کار کنید. بدون ش��ک در 
صورتی که درست عکس این قضیه اتفاق می افتد 
نیز الزم است تا به استراحت و بازیابی قوای خود 
بپردازی��د. درواقع برنامه ش��ما باید انعطاف کافی 

برای چنین مواردی را داشته باشد. 
ادامه دارد ...
entrepreneur :منبع

مسیرموفقیتایستگاهتبلیغات

   سه شنبه   31 اردیبهشت 1398    شماره 1316   صفحه8  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 86073143 - 86073381
 فکس تحریریه: 88827112

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

به قلم: جان رمپتون کارآفرین
مترجم: امیر آل علی

HubSpot به قلم: کارال کوک مسئول تیم وبالگ موسسه
    ترجمه: علی آل علی   

به قلم: بیپالب گوش نویسنده حوزه موفقیت، تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی


