
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

25 رجب 1439 - سـال چهارم
شماره   1039- 16صفحه - 20000 ریال

Thu.12 Apr 2018

پنجشنبه
23 فروردین

1397

شوک ارزی چگونه اتفاق افتاد؟ 

10 اخاللگر بازار ارز
بازار ارز ایران در حالی تن به نظام تک نرخی داد که حدود ش��ش ماه تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی مؤثر 
بر اقتصاد، در نوسان بود. هرچند همیشه عوامل خارجی یکی از مولفه های مؤثر بر بازار ارز ایران به شمار می رود، 
اما همپوش��انی آن با برخی عوامل داخلی بر ش��دت این نوسان ها افزود. با این کار و با وجود تداوم رشد اقتصادی 
و گش��ایش در روابط بین المللی مالی و بانکی و درحالی که عوامل روانی خارجی نظیر تهدید آمریکا به خروج از 
برجام در 22 اردیبهش��ت س��عی در روشن کردن التهاب در بازار داشتند، شعله »نااطمینانی« از آینده اقتصاد در 
ذهن بازیگران اقتصادی و صاحبان س��رمایه روش��ن ش��د.  اما در کنار عوامل سیاسی و روانی، نمی توان اثر دیگر 
بازیگران در بازار ارز ایران را نادیده انگاشت و به تنهایی انگشت اتهام را به سمت بازی سازان خارجی نشانه رفت، 

زیرا اقتصاد ایران با دردها و مشکالت مزمنی دست به گریبان است که عالج هر یک از آنها برنامه می خواهد...

گزارش جهانگیری از دومین جلسه ساماندهی بازار ارز با حضور رئیس جمهور

 اراده دولت برای اجرای پرقدرت
سیاست تک نرخی شدن ارز

3

4
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توصیه های یک اقتصاددان به دولت درباره کنترل بازار ارز

فتنه دالر به روایت سعید لیالز

5 دلیل شکست کسب وکارهای کوچک
آمادگی کسب وکار برای تکنولوژی آینده

بازاریابی موفق با روش های کالسیک
موفقیت در بازاریابی با شیوه تأثیرگذاری

6 راهبرد تبلیغاتی عالی برای کسب وکارهای کوچک
4نمونه خارق العاده از داستان سرایی برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ژست های عجیب زاکربرگ در سنا 
دستمایه شوخی کاربران شد

7

عضو هیأت علمی دانشـگاه عالمـه طباطبایی گفت با توجه 
بـه اقدام دولـت در تک نرخـی کـردن دالر و کاهش قیمت 

قابل توجه آن، قیمت خودروهای وارداتی به میزان 
زیادی باید کاهش یابد.  امراهلل امینی در گفت وگو...

 با دالر ۴۲00 تومانی
قیمت خودرو باید کاهش یابد

یادداشت
قاچاق کاال و عواقب سوء آن بر 

حقوق مصرف کننده

قاچ��اق معضل��ی اس��ت که 
ب��ه نوعی در تمام کش��ورهای 
جه��ان وج��ود داش��ته البت��ه 
کش��ورهای  در  آن  وس��عت 
بیش��تر  توس��عه یافته  کمت��ر 
دی��ده می ش��ود. قاچ��اق کاال 
که اغل��ب با واژه ه��ای اقتصاد 
س��یاه، اقتصاد پنهان و اقتصاد 
زیرزمین��ی تعری��ف می ش��ود 
از فعالیت های  دامنه وس��یعی 
اقتص��ادی در تولی��د و توزیع 
را ش��امل می ش��ود.  قاچ��اق 
عالوه بر آثار س��وء اقتصادی به 
عنوان ی��ک چالش اقتصادی و 
اجتماعی حائ��ز اهمیت بوده و 
نه تنه��ا تولیدکنندگان داخلی 
را تح��ت تأثیر ق��رار می دهد، 
بلکه تبعات س��وء آن دامنگیر 
مصرف کنندگان این کاالها هم 

می شود. 
آس��یب دی��دن ارزش ه��ای 
قوم��ی  و  مذهب��ی  اخالق��ی، 
اجتم��اع، خ��روج س��رمایه از 
چرخ��ه تولید داخ��ل وکاهش 
رون��ق فعالیت ه��ای اقتصادی 
داخلی وکاهش اش��تغال و. . . 
از تبعات دیگر این پدیده شوم 

است. 
ادامه در همین صفحه

نسرین پویایی
کارشناس اقتصادی

ادامه از همین صفحه
ورود کاالی قاچ��اق که با ایجاد الگوی مصرف غلط، 
کاالی بی کیفیت ونامرغوب، عدم ارائه خدمات پس از 
فروش، ایج��اد بی اعتمادی ملت به بازار داخلی و. . . . 
همراه اس��ت مصرف کننده را در ش��رایطی بس ناگوار 
ق��رار داده و ب��ه گونه ای کامال روش��ن حقوق ابتدایی 

مصرف کننده را نقض می کند.
از آنجایی که قاچاق یک پدیده چند وجهی است، لذا 
عوامل متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و. 
. . در ش��کل گیری آن نقش دارند. شناسایی این عوامل 
در ارائه راهکار مناس��ب جهت برخورد با این پدیده شوم 
کمک می کند. عوامل اقتصادی، سودآوری باالی کاالی 
قاچ��اق برای وارد کنن��دگان یا خارج کنن��دگان کاالی 
قاچاق، باالبودن تعرفه ه��ای گمرکی جهت ورود کاال از 
مبادی رسمی، کیفیت پایین کاالی تولید داخل و رغبت 
به اس��تفاده از کاالی خارج��ی، پرداخت یارانه به برخی 
کاالهای داخلی، بروکراس��ی، وجود تبلیغات گس��ترده 
ش��بکه های ماه��واره ای و رواج فرهن��گ مصرف گرایی 
خصوصا در قش��ر ج��وان و عوامفریبی در زمینه مصرف 
کاالهای لوکس و خوش رنگ و لعاب خارجی، محرومیت 
س��اکنان مرزی و. . . از جمل��ه عوامل اقتصادی مؤثر در 

افزایش قاچاق است. 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز ب��ه عن��وان یک��ی از 
دغدغه ه��ای ج��دی مقام معظ��م رهب��ری و یکی از 
چالش های اساس��ی در حوزه ه��ای مختلف اقتصادی، 
اجتماعی، سیاس��ی و امنیتی امری است که امروزه به 
یک��ی از اولویت های اصلی نظام ب��رای تحقق اقتصاد 
مقاومتی تبدیل شده اس��ت. قاچاق کاال یکی از انواع 
جرائم اقتصادی اس��ت ک��ه منجر ب��ه بی ثباتی نظام 
اقتصادی کشور شده و گس��ترش آن تأثیر مخربی بر 
تولید، تجارت، س��رمایه گذاری و اشتغال دارد. قاچاق 
س��بب تغییرات قابل توجهی بر دیگر متغیرهای کالن 
اقتصادی از قبیل س��طح تولید، پس انداز، اش��تغال، 
بیکاری و تورم خواهد ش��د و از س��ویی دیگر س��بب 
ش��کل گیری الگوی مص��رف غلط در جامعه ش��ده و 
مولفه های اصلی مصرف را در بس��تر فرهنگی جامعه 
تغیی��ر می دهد. مقابله با قاچاق کاال از طریق دو روش 
پیش��گیری و مقابله امکان پذیر است که در وهله اول 
مقابل��ه با ورود و خروج کاالی قاچاق که از س��ال ها و 
مدت ها قبل در حال انجام بوده و همچنین پیشگیری 
از ورود و خ��روج کاالی جدی��د به ای��ن وادی،  و این 
امر میس��ر نخواهد ش��د مگر با عزمی راس��خ در بدنه 
دولت و دس��تگاه های ذی صالح و فرهنگ س��ازی در 

سطح جامعه. 
ارائه راهکارهایی در جهت کاهش و مبارزه با 

پدیده قاچاق با رویکرد حمایتی از مصرف کننده
1. اولین اصل رعایت حقوق مصرف کننده است که 

در صورتی که تولیدکنندگان داخلی به تولید کاالی 
با کیفیت و با قیمت مناس��ب اهتم��ام ورزند تمایل 
اف��راد جهت اس��تفاده از کاالی خارجی و قاچاق که 
عموما هم از کیفیت باالیی برخوردار نیستند کاهش 

می یابد. 
2. اص��الح الگ��وی مص��رف ب��ا اهمی��ت دادن ب��ه 
الگوه��ای مصرف که دین مبین اس��الم بر رعایت آن 
در جه��ت بهبود اوضاع اقتص��ادی جامعه تأکید دارد. 
گس��ترش فرهنگ اسالمی در زمینه مصرف، دوری از 
تجمل گرایی و رو آوردن به استفاده از کاالهای لوکس 

و ظاهر فریب.
3. رعای��ت حقوق تولیدکنندگان داخلی وحمایت از 
آنها و تأکید دولت بر خرید کاالی داخلی می تواند راه 

ورود کاالی قاچاق را تا حد زیادی ببندد.
4. نظارت هر چه بیش��تر سازمان های درگیر در امر 
صادرات و واردات و همچنین سازمان گمرک در اتخاذ 

تدابیر مناسب جهت مقابله با این پدیده 
5. توج��ه به میزان تقاضای ب��ازار در برابر هر کاال و 
توان عرضه داخلی آن که باید تدابیر آن توسط دولت 

و بخش های مختلف اقتصادی اندیشیده شود.
6. قاچاق س��بب گسترش فقر در جامعه و گسترش 
بیکاری شده لذا فرهنگ سازی و سوق دادن جامعه در 
مسیر خرید کاالی داخلی و حمایت از تولیدات داخلی 
در جهت توسعه کش��ور و اشتغال زایی و اثرات مثبت 
آن و در واقع بی رغبت کردن آحاد جامعه در استفاده 

از کاالی قاچاق وارداتی مؤثر است.
7.  تأکی��د بر اقتصاد مقاومتی در راس��تای کاهش 
وابس��تگی کشور به کشورهای دیگر در تولید و توزیع 

کاال و اتکا به تولید 
8. حمایت از مناطق محروم مرزی وایجاد اش��تغال 
در ای��ن مناطق جه��ت جوانان جوی��ای کار، احداث 
کارخانه ه��ا و کارگاه ه��ای تولیدی کوچ��ک و بزرگ 
در این مناطق که س��بب کاه��ش رو آوردن افراد این 

مناطق به امر قاچاق شود.
9. نظ��ارت بر مناطق آزاد تجاری که هدف از ایجاد 
آنه��ا جلب س��رمایه گذار،  توس��عه ص��ادرات و ایجاد 

اشتغال است نه راهی برای قاچاق کاال.
10. نظارت بر کاالهای اساسی کشور که با پرداخت 
یاران��ه در حال تولید هس��تند تا از خ��روج این قبیل 
کاالها به علت ارزان بودن تولید آن در داخل و فروش 
آن به قیمت گزاف به کش��ورهای همسایه جلوگیری 

شود.
11.  اتخاذ تدابی��ری جهت برخورد با مرتکبین امر 

قاچاق و حمایت کامل از اعمال درست قوانین 
و  آن  وسالم س��ازی  اقتص��اد  شفاف س��ازی   .12
جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فسادزا 

در بدنه اقتصادی کشور.

قاچاق کاال و عواقب سوء آن بر حقوق مصرف کننده

فرصت امروز: دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار 
وزارت کار در گزارش��ی شاخص های جهانی کارآفرینی در سال 
2018 را منتش��ر کرد که براس��اس آن رتبه جهانی ایران از 85 
در سال 2017 با افزایش 13 رتبه ای در میان 137 کشور جهان 
به 72 در سال 2018 ارتقا یافت. این گزارش نشان می دهد که 
رتبه کارآفرینی ایران در منطقه منا )خاورمیانه و شمال آفریقا( به 
11 رسیده است که در مقایسه با سال قبل، سه رتبه بهبود یافته 
است.  براساس این گزارش، دستیابی به رشد و رونق اقتصادی در 
شرایط رقابتی عصر حاضر، بدون ایجاد محیط مساعد برای ظهور 
و رش��د کس��ب وکارهای کارآفرینانه و نوآور امکان پذیر نیست. 
کارآفرینی موتور رشد اقتصادی است که بدون آن رشد بهره وری 
و خلق مش��اغل جدید بسیار دشوار خواهد بود. مطالعات درباره 
کشورها نشان می دهد که آموزش افراد و فرهنگ سازی و ایجاد 
وجهه مناسب برای کارآفرینان در جامعه، کافی نبوده بلکه بروز 
کارآفرینی نیازمند محیطی مساعد است. این یعنی، کارآفرینی 
پدیده ای فرابخشی و چندوجهی است به نحوی که از یکسو متاثر 
از همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاس��ی است و از 
س��وی دیگر بر تمام این ابعاد تأثیرگذار اس��ت. از این  رو توسعه 
کارآفرینی در گرو توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبه های 
متعددی است.  شاخص جهانی کارآفرینی )GEI(  که همه ساله 
از س��وی موسسه جهانی توس��عه کارآفرینی )GEDI( منتشر 
می ش��ود و تصویری از تغییرات اکوسیستم کارآفرینی کشورها 
ارائه می دهد، نماگری اس��ت که سالمت اکوسیستم کارآفرینی 
در ی��ک کش��ور را از طری��ق تعامالت پویا و نهادینه ش��ده بین 
گرایش ، توانایی  و اش��تیاق کارآفرینی، هم در سطح فردی و هم 
در سطح نهادی مورد ارزیابی قرار می دهد. فرض  بنیادی در تهیه 
این ش��اخص این است که کارآفرینی هرچند ماهیت رفتاری و 
ف��ردی دارد، اما تقریبا در صورتی امکان بروز می یابد که محیط 
به فرد اجازه بروز آن را بدهد. به عنوان  مثال اگر نیروی انس��انی 
تحصیلکرده و دارای مهارت الزم برای به کارگیری در کسب  وکار 
مبتنی بر فرصت در جامعه به وفور وجود داشته باشد، اما شرایط 
محیطی و نهادی جامعه به شکلی باشد که افراد نتوانند ریسک 
ش��روع کسب و کار را بپذیرند، کارآفرینی توسعه نخواهد یافت. 
به عبارتی پویایی کارآفرینی در هر کش��ور عالوه بر خصلت ها و 

ویژگی های افراد جامعه، در گرو محیط نهادی نیز است. 
شاخص کارآفرینی در دنیا چگونه ارتقا می یابد؟ 

در عصر حاضر، پژوهشگران حوزه سیاست گذاری کارآفرینی 
معتقدند کشورها با تعداد زیادی کارآفرین )به معنای کسب وکار 
جدید یا خوداش��تغالی( نمی توانند به رش��د و توسعه اقتصادی 
دست یابند بلکه نیازمند اکوسیستم کارآفرینی متناسب هستند 
تا بتوانند به این مهم برس��ند. هر اکوسیس��تمی شامل تعدادی 
زیرسیستم به هم وابسته است که با هم در تعاملند، بر یکدیگر 
اثرگذارند و در جهت برآوردن هدفی با یکدیگر تعامل می کنند. 
در اکوسیس��تم کارآفرینی وجود ذی نفع��ان و همکاری متقابل 
آنها با یکدیگر س��بب ایجاد شرایط مناس��ب برای فعالیت های 
کارآفرینانه و توس��عه کس��ب و کارهای جدید می شود. منظور 
از ذی نفع هر نهادی اس��ت که به ط��ور بالفعل یا بالقوه حامی و 

مشوق کارآفرینی است. ارگان های دولتی، دانشگاه ها، انجمن های 
کسب و کار، تشکل های بخش خصوصی، سرمایه گذاران، بانک ها، 
کارآفرینان، مراکز رش��د، مراکز شتاب دهنده، رهبران اجتماعی، 
مراک��ز تحقیقات��ی، نماین��دگان نی��روی کار، وکال از ذی نفعان 
اکوسیستم کارآفرینانه به شمار می آیند.  از این  رو شاخص جهانی 
کارآفرین��ی با این رویکرد تالش دارد نگاهی دقیق به  س��المت 
اکوسیستم  کارآفرینی کشورها بیندازد. مزیت این شاخص نسبت 
به سایر روش های سنجش در این است که این شاخص با توجه 
به تعامالت سطح فردی و سطح نهادی کارآفرینی، چشم اندازی 
نسبتا دقیق  از قوت ها و تنگنا های اکوسیستم کارآفرینی کشورها 
ارائه می دهد. از آنجا ک��ه زمینه نهادی تنظیم کننده رفتارهای 
فردی است، بنابراین برای درک اکوسیستم کارآفرینی الزم است 
هم به تعامالت درونی و هم تعامالت میان این دو س��طح توجه 

شود. 
جایگاه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی در جهان 

براساس گزارش ش��اخص جهانی کارآفرینی رتبه کارآفرینی 
ایران در س��ال 2018 با افزایش 13رتبه ای در میان 137 کشور 
جهان 72 اس��ت و همچنین در منطقه منا MENA  11 )در 
س��ال 2018 بحرین از منطقه منا خارج شده و جزو کشورهای 
منطقه اقیانوسیه قرارگرفته است( می باشد که در مقایسه با سال 
قبل سه رتبه بهبود یافته است. همچنین ایران 4/7 بهبود امتیاز 
را در س��ال 2018 تجربه کرده و از این منظر پنجمین کش��ور 
جهان در بهبود امتیاز است. اما متأسفانه، گلوگاه های موجود در 
اکوسیستم کارآفرینی کشور کماکان در وضعیت نامطلوبی به سر 
می برند. این ش��واهد حاکی از نامتناسب بودن فضای اقتصادی، 
سیاس��ی، فرهنگی و اجتماعی کش��ور و انگیزه های کارآفرینی 
فردی در سطح جامعه است که با اتخاذ سیاست هایی در سطح 
کش��ور قابل بهبود اس��ت.  براس��اس اطالعات گزارش شاخص 
جهانی کارآفرینی، امس��ال ایران افزایش چشمگیری در امتیاز 
شاخص فرعی گرایش کارآفرینانه )ATT( نسبت به سال قبل را 
تجربه می کند، این افزایش ناشی از تغییر ناگهانی در رکن مهارت 
راه اندازی کس��ب وکارهای نوپا اس��ت. گرایش کارآفرینانه تحت 
تأثیر ارکان درک فرصت، پذیرش ریس��ک، شبکه سازی، مهارت 
راه اندازی کس��ب وکارهای نوپا و پشتیبانی فرهنگی است. ارکان 
درک فرصت، پذیرش ریسک و پشتیبانی فرهنگی از گلوگاه های 
اساسی اکوسیستم کارآفرینی کشور در این بخش هستند. دولت 
با معرف��ی کارآفرینان و موفقیت های آنها در مناطق مختلف به 
جامعه، ایجاد قوانین ورشکستگی منعطف، کاهش نگرش منفی 
افراد جامعه نسبت به شکست کارآفرینان و معرفی هرچه بیشتر 
ارزش های ایجادشده توسط کارآفرینان در سطح جامعه می تواند 

این گلوگاه ها را به فرصت تبدیل کند. 
شاخص فرعی توانایی کارآفرینانه )ABT( شامل ارکان رقابت، 
س��رمایه انسانی، جذب فناوری و کس��ب وکار مبتنی بر فرصت 
اس��ت. رکن رقابت از جمله ارکان چالش برانگیز در اکوسیستم 
کارآفرینی کشور در س��ال 2018 است. این رکن شامل متغیر 
فردی )رقبا( و متغیرهای نهادی )غلبه بر بازار و مقررات( است. 
از سیاس��ت هایی که برای خروج از بح��ران در این رکن مطرح 

اس��ت حذف سیاس��ت های انحصاری و ضد رقابتی در کشور و 
همچنین تشویق کارآفرینان به تشخیص فرصت هایی در بازار که 
منحصربه فرد بوده یا مغفول مانده اند. رکن جذب فناوری در این 
بخش عملکرد بهتری را نس��بت به بقیه ارکان این بخش نشان 
داده اس��ت. در ارتباط با این رکن دولت با حمایت از برنامه های 
حوزه ه��ای علم، فناوری، مهندس��ی و ریاضی��ات )STEM( و 
همچنین کارآفرین��ان با رصدکردن فناوری های مرتبط با حوزه 
کسب و کارشان و روندهای آنها می توانند در تقویت بیشتر این 

رکن بکوشند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، ش��اخصی ک��ه نس��بت به س��ال 
گذشته تغییر چش��مگیری نداشته است، اش��تیاق کارآفرینانه 
)ASP( اس��ت. ن��وآوری محصول، ن��وآوری فرآیند، رش��د باال 
در کس��ب وکار، بین المللی سازی و س��رمایه گذاری ریسک پذیر 
 ارکان ای��ن ش��اخص هس��تند. همان گون��ه ک��ه گزارش های
GEI 2017 و GEI2018 نش��ان می دهند، نوآوری محصول، 
نوآوری فرآیند و بین المللی س��ازی ارکان ناکارآمد این ش��اخص 
هستند. نوآوری محصول شامل متغیر فردی )محصول نوآورانه( 
و متغیر نهادی )انتقال فناوری( اس��ت. چالش مربوط به نوآوری 
محصول مربوط به متغیر فردی این رکن )محصول نوآورانه( است. 
پیش از این کشورهای توسعه یافته منبع تولید کاالهای جدید 
بودند، اما امروزه کش��ورهای در حال توس��عه کاالهایی را تولید 
می کنند که به طور چشمگیری ارزان تر از مشابه غربی آنها است 
و به راحتی در بعضی از صنایع می تواند با مشابه غربی خود رقابت 
کنند. کارآفرینان ایرانی نیز با ایجاد خدمات و محصوالت نو در 
بازارهای محلی و منطقه ای خود )نوآوری های تقلیدی( می توانند 
در سال مزین به نام »حمایت از کاالی ایرانی« موجب بهبود این 
رکن شوند. همچنین دولت نیز با تقویت همکاری تحقیقاتی بین 
صنعت و دانش��گاه و حمایت از مالکی��ت فکری می تواند به این 

رکن کمک کند. 
دو رکن ناکارآمد دیگر در اشتیاق کارآفرینانه، نوآوری فرآیند و 
بین المللی سازی هستند. نوآوری در فرآیند، روش ها، سیستم ها، 
تجهیزات، مهارت ها و رویه های جدید را نشان می دهد که منجر 
به تولید ی��ک خدمت یا محصول می ش��وند؛ متغیر فردی این 
رکن، »فن��اوری جدید« و متغیر نهادی آن »علم« اس��ت. علم 
ش��امل متغیرهای »هزینه ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه 
)GERD( کیفی��ت نهادهای علمی و پژوهش��ی« و »گس��تره 

دسترسی به مهندسان و دانشمندان« است. 
در ای��ران 2018 وضعیت هزین��ه ناخالص داخلی در تحقیق 
و توس��عه نامطلوب اس��ت و با س��طح بهینه فاصله دارد. رکن 
چالش برانگیز دیگر بین المللی س��ازی ب��ا دو متغیر صادرات )در 
س��طح فردی( و پیچیدگی اقتصادی )در س��طح نهادی( است. 
بین المللی سازی میزان توانایی بنگاه در ورود به بازارهای جهانی 
را نش��ان می دهد. عملکرد کشور در این رکن نیز ناکارآمد است. 
مطالعات نشان می دهد، گلوگاه اکوسیستم کشور در متغیر فردی 
این ش��اخص، صادرات است و با ایجاد چشم انداز های روشن در 
توس��عه کسب و کار و ایجاد مش��وق هایی برای صادرات در بین 

کارآفرینان می توان این متغیر را متحول ساخت. 

گزارش شاخص جهانی کارآفرینی در سال 2018 منتشر شد

افزایش 13 رتبه ای ایران در شاخص کارآفرینی

مبعث رسول اکرم )ص( گرامی باد



فرصـت امروز: س��عید لیالز 
اخیر  التهاب  ریش��ه  اقتصاددان، 
در ب��ازار ارز را ن��ه اقتصادی که 
سیاس��ی می دان��د و آن را فتنه 
دالر دانس��ته و در ادامه فتنه 96 
ارزیابی می کند. ب��ه گفته لیالز، 
مش��کلی که در موضوع ارز پدید 
آمده است، اصاًل اقتصادی نیست 
و اص��اًل از منظر اقتصادی به این 
مس��ئله نگریس��تن یک خطای 
بزرگ اس��ت. درنتیجه تصمیمی 
هم که از س��وی دول��ت در مورد 
دالر گرفته ش��د، ی��ک تصمیم 

امنیتی است و نه اقتصادی. 
لی��الز در گفت وگ��و ب��ا ایلنا، 
با بی��ان اینکه دوس��تان مدعی 
از  طرف��داری  و  لیبرالیس��م 
ب��ازار آزاد در نش��ریات خ��ود 
ارائه  نادرس��تی  بس��یار  تحلیل 
می دهن��د که این اتف��اق در اثر 
اقتصادی  نادرست  سیاست های 
دولت ب��وده، گف��ت: این حرف 
بیش از این که غلط باشد، دروغ 
است و یک موضع رذیالنه است 
زیرا این دوس��تان می دانند که 
این طور نیست. در طول دوران 
دول��ت آقای روحان��ی، اوالً نرخ 
تورم ک��ه اصلی تری��ن ضرورت 
تغییر قیمت ارز اس��ت به شدت 
کاهش پیدا ک��رده، ثانیاً دولت 
همپا با ن��رخ تورم در طول پنج 
سال گذشته به تدریج نرخ دالر 
را اصالح کرده اس��ت. در طول 

عمر دول��ت روحانی قیمت دالر 
س��االنه به اندازه نرخ تورم رشد 
کرد و س��رکوب نشد. یعنی این 
تئوری هایی که مطرح می ش��ود 
اصاًل در این مورد کاربرد ندارد. 
ادام��ه داد:  اقتص��اددان  ای��ن 
من معتقدم اتفاقی ک��ه از اواخر 
دی م��اه 1396 به ای��ن طرف در 
بازار ارز افتاده اس��ت، ادامه همان 
توطئ��ه ناآرامی ه��ای دی ماه 96 
اس��ت. باید توجه کرد آش��فتگی 
ب��ازار ارز ی��ک موضوع سیاس��ی 
داخلی و بین المللی است. جنبه 
بین المللی آن این است که دولت 
دونالد ترامپ دارد حلقه محاصره 
اقتص��ادی جمهوری اس��المی را 
تنگ ت��ر و تنگ تر می کند و همه 
گله من از نظام جمهوری اسالمی 
این اس��ت که همه شواهد نشان 
می دهد نظام در مقابله با آمریکا 
نه جدی اس��ت و نه ص��ادق. اگر 
جمه��وری اس��المی در مقابله با 
آمریکا جدی و صادق باش��د این 
بار بای��د بتوانیم پوزه آمریکا را به 

خاک بمالیم. 
لیالز گفت: من با یک میلیمتر 
عقب نش��ینی جمهوری اسالمی 
در برابر باج خواهی دولت جدید 
آمری��کا موافق نیس��تم. باید به 
شدت با باج خواهی دولت جدید 
آمریکا برخورد ش��ود. با قدرت 

هم باید برخورد شود. 
او اف��زود: ای��ن بار م��ا برای 

ایس��تادگی در مقابل آمریکا از 
چند ویژگی برخورداریم که در 
تحریم های س��ال های 2011 و 
2012 نداشتیم؛ اول اینکه دیگر 
دول��ت احمدی نژاد بر س��ر کار 
نیس��ت. آن دولت، دولت حسن 
روحانی اس��ت. دول��ت روحانی 
احمدی نژاد،  دول��ت  برخ��الف 
با آمری��کا برای  منافع همس��و 
تشدید تحریم ها ندارد. در نتیجه 
با مسائل بسیار عاقالنه برخورد 
می کن��د و اجازه نمی دهد میان 
قدرت های جهانی اجماعی علیه 
ایران ش��کل بگیرد. درحالی که 
انقالبی نمایی  ب��ا  احمدی ن��ژاد 
موجب ش��د علیه ای��ران میان 
اجماع شکل  قدرت های جهانی 
بگیرد. ما این بار اجازه نخواهیم 
این اجماع جهانی شکل بگیرد. 

اجماعی در کار نخواهد بود. 
لیالز گف��ت: گروه هایی داخل 
می خواهند ب��ازار ارز را متالطم 
کنن��د. از ای��ن تالط��م در بازار 
ارز ه��م منافع اقتص��ادی دارند 
و ه��م مناف��ع سیاس��ی. منافع 
سیاسی  ش��ان در واق��ع متزلزل 
کردن دولت آقای روحانی است. 
دول��ت آق��ای روحان��ی هم در 
بیان این حقیق��ت، لکنت زبان 
دارد. آقای حسام الدین آشنا در 
روزهای اخیر مواردی را به زبان 
یعجوج و معجوع و غیرقابل فهم 
ب��رای عموم م��ردم، بیان کرده 

اس��ت ولی واقعیت پوست کنده 
همین است که عرض کردم. 

او افزود: مشکل دالر یک وجه 
بین  الملل��ی ه��م دارد و آن این 
اس��ت که جل��وی ورود دالر به 
ایران تا حد زیادی گرفته ش��ده 
اس��ت. منظور از ورود دالر هم 
عمدتا دالر به صورت اس��کناس 
اس��ت. ما االن مشکل گشایش 
ال سی نداریم. حرف چند وقت 
پیش حس��ن روحان��ی مبنی بر 
این که درآم��د ارزی ایران بیش 
از مص��ارف ارزی اس��ت، کاماًل 

درست است. 
این کارش��ناس اقتص��ادی با 
بی��ان اینکه در س��ال گذش��ته 
ح��دود 20 میلی��ارد دالر مازاد 
درآم��د ارزی داش��تیم که عدد 
قاب��ل توجه��ی اس��ت، عن��وان 
کرد: اما دش��منان خارجی نظام 
می خواهند  اس��المی  جمهوری 
با مختل کردن ورود اس��کناس 
را  ارز  ب��ازار  کش��ور،  ب��ه  دالر 
به هم بریزند، درحالی که س��هم 
اس��کناس دالر در کل مص��رف 
ارزی ای��ران 3 ال��ی 4 درص��د 
بیش��تر نیس��ت ولی ب��ا همین 
3 ال��ی 4 درص��د می خواهن��د 
کل اقتص��اد را ملته��ب کنند، 
موفق هم ش��دند. چ��را؟ چون 
ی��ک گروه��ی ه��م در داخ��ل 
کمک  شان کردند. در عین حال 
بی تصمیم��ی دولت و حاکمیت 

هم به این موضوع دامن زد. 
اقتص��ادی  کارش��ناس  ای��ن 
یادآور ش��د: ما االن درگیر یک 
جنگ سیاسی و امنیتی هستیم. 
اقتصادی  موض��وع  ی��ک  ای��ن 
نیس��ت. توصی��ه ای ک��ه من به 
آقای روحانی می توانم بکنم این 
 اس��ت که نرخ رسمی دالر را از
4 هزار و 200 تومان به 4 هزار 
و 800 الی 900 تومان برسانیم 
ب��ه ای��ن دلیل ک��ه تالطم های 
روان��ی 22 اردیبهش��ت و اعالم 
خ��روج ترام��پ از برج��ام را از 

همین االن پوشش دهیم. 
او اضاف��ه کرد: نکته دیگر هم 
این است که با غیرقانونی اعالم 
کردن ب��ازار آزاد ارز، جز این که 
مردم را با دس��تگاه های امنیتی 
و انتظامی درگیر کنیم، حاصل 
دیگ��ری ن��دارد. درحالی که اگر 
دالر در ب��ازار آزاد گران بش��ود 
ولی تمام نیازهای ال سی کشور 
را با قیمت رس��می اعالم شده، 
پوشش بدهیم مشکلی به وجود 
نمی آید. مش��کل م��ا االن این 
اس��ت ک��ه ورود دالر به صورت 
اس��کناس به کشور سخت شده 
اس��ت. اگر بتوانیم از س��فرهای 
تفریحی به خارج کشور، دو الی 
سه میلیون نفر بکاهیم، بسیاری 
از مشکالت ما خود به خود حل 
می ش��ود و تالطم ب��ازار از بین 

می رود. 

توصیه های یک اقتصاددان به دولت درباره کنترل بازار ارز

فتنه دالر به روایت سعید لیالز

فرصت امروز: دو روز بعد از 
اینکه مع��اون اول رئیس جمهور 
ب��ه ص��ورت ناگهان��ی خب��ر از 
تک نرخ��ی ش��دن ارز و قیمت 
4200 تومان��ی دالر داد و اعالم 
کرد که خری��د و فروش دالر با 
ه��ر قیمت��ی بی��ش از این عدد 
قاچاق ارز محس��وب ش��ده و با 
افراد برخورد صورت می ش��ود، 
ح��اال بان��ک مرکزی ب��ه دنبال 
آن است که به بازارهای موازی 
ارز و دالر از جمله سکه هم که 
روزهای پر التهابی را پش��ت  سر 
دهد.  آرامش  اس��ت،  گذاش��ته 
البته بانک مرکزی در ش��رایطی 
این تالش را ش��روع کرده است 
که روز سه ش��نبه و در نخستین 
س��اعت ها بع��د از صحبت های 
اس��حاق جهانگیری عمال خرید 
و ف��روش دالر در ب��ازار صورت 
نگرف��ت و حت��ی صرافی ه��ای 
دولتی ه��م دالر 4200 تومانی 

را عرضه نکردند. 
در ای��ن می��ان، ح��اال بانک 
مرک��زی در اطالعیه ش��ماره 3 

اع��الم کرده اس��ت ک��ه امکان 
عرضه س��که ب��ه متقاضیان در 
تمام ش��عب بانک مل��ی ایران و 
با سررس��یدهای متفاوت فراهم 
خواه��د ش��د. این اق��دام بانک 
مرک��زی از آن جه��ت ص��ورت 
می گیرد ک��ه قیمت س��که در 
روزه��ای گذش��ته و همزمان با 
رشد قیمت دالر و ارزهای دیگر 
به مرز 2 میلیون تومان رس��ید 
و بارها رکورده��ای جدیدی از 

خود برج��ای گذاش��ت و حاال 
بان��ک مرکزی در تالش اس��ت 
آنچه حباب نامیده می ش��ود را 
بیشتر خالی کند و قیمت سکه 
را بیش��تر کاهش دهد؛ نکته ای 
که می ت��وان از قیمت های ارائه 
ش��ده در پیش فروش سکه هم 

متوجه آن شد.
در اطالعی��ه بان��ک مرک��زی 
آمده اس��ت: ب��ه منظ��ور ایجاد 
امکانات بیش��تر برای متقاضیان 

پیش خری��د، ودیعه و نگهداری 
پس  خریداری شده  س��که های 
از سررس��ید )موعد تحویل( به 
صورت امانت نزد بانک ملی ایران 
در صورت توافق بانک و خریدار 
نیز فراه��م خواهد بود. عالوه بر 
ای��ن، در آینده نزدی��ک امکان 
جا به جای��ی و تبادل س��که های 
خریداری ش��ده از طریق کارت 
س��که تحویل شده به متقاضیان 
به صورت الکترونیکی و از طریق 

بانک  خودپ��رداز  دس��تگاه های 
نیز میسر ش��ده و از این طریق 
خط��رات ناش��ی از جا به جایی و 
نگهداری س��که ن��زد متقاضیان 
کاه��ش خواهد یافت. در جدول 
ارائ��ه ش��ده بان��ک مرک��زی از 
پیش فروش ها، قیمت سررس��ید 
تحویل یک ماهه یک میلیون و 
590 هزار تومان، سه ماهه یک 
میلیون و 540 ه��زار تومان، 6 
ماهه یک میلیون و 475 تومان، 
9 ماهه یک میلیون و 410 هزار 
تومان، یک س��اله یک میلیون و 
350 هزار تومان، 18 ماهه یک 
میلیون و 245 هزار تومان و در 
نهایت، دو س��اله یک میلیون و 
160 ه��زار توم��ان اعالم ش��ده 

است.
گذش��ته  روز   10 در  البت��ه 
بخش��ی از افزایش قیمت سکه 
در بازار داخل به افزایش قیمت 
جهانی طال بعد از ش��کل گیری 
جن��گ تج��اری بی��ن آمریکا و 
چین و اثر آن بر افزایش قیمت 
جهانی طال نیز مربوط می شود.

بانک مرکزی به دنبال کاهش قیمت سکه در بازار

بعد از دالر حاال نوبت به سکه رسید

گزارش2

دریچه

بازار ارز خلوت شد
دالالن سنگر را حفظ کردند! 

فرصـت امروز: با اینکه رئی��س پلیس پایتخت از 
دس��تگیری 12 نف��ر از اخاللگران ب��ازار و همچنین 
پلمب 16 واحد صراف��ی فاقد مجوز خبر داد و گفت 
در بس��تر فضای مجازی نیز یک گروه  که با اقدامات 
غیرقانون��ی موج��ب اخالل در ب��ازار ارز ش��ده بود، 
شناس��ایی و احضار ش��دند، اما گزارش های میدانی 
نش��ان دهنده خلوت ت��ر ش��دن بازار و جمع ش��دن 
صف های طوالنی خرید دالر است، اگرچه دالالن نیز 
همچنان در بازار هستند و به صورت نامحسوس دالر 
را 5300 تومان می خرند و 5500 تومان می فروشند. 
بر اس��اس آنچه ایس��نا از ب��ازار ارز و صرافی های 
چهارراه اس��تانبول و میدان فردوس��ی گزارش داده 
اس��ت، متقاضیانی که روزهای اخیر برای خرید دالر 
صف های طوالنی کش��یده بودن��د و مقابل صرافی ها 
تجمع کرده بودند، روز چهارش��نبه پراکنده شدند و 

بازار نسبت به روز قبل آن آرام شده است. 
روز سه ش��نبه پ��س از جلس��ه فوق العاده س��تاد 
اقتص��ادی دولت که بر اس��اس آن ن��رخ دالر 4200 
تومان اعالم ش��د، جمعیت گس��ترده ای به صرافی ها 
و ب��ازار ارز هج��وم آوردن��د و صف ه��ای طوالنی را 
ش��کل دادند. اما باتوجه به عرضه نشدن دالر 4200 
تومانی به صرافی ها، برخالف سه ش��نبه، بازار ارز در 
روز چهارش��نبه چندان ش��لوغ نبود و بیش��تر افراد 
صرفاً از صرافی ها قیمت ها را س��ؤال کرده یا از پشت 
شیش��ه، تابلوی اع��الن قیمت ها را رص��د می کنند. 
چنانچ��ه همانند بازار سه ش��نبه، دالر 4200 تومانی 
توس��ط صرافی ها فروخته نمی ش��ود و صرفاً این نرخ 
روی تابلوی اعالن قیمت  صرافی ها مشاهده می شود. 
اما دالالن و دستفروش��ان همچنان در بازار به شکل 
نامحسوس��ی فع��ال هس��تند و دالر را ب��ا نرخی در 
حدود 5300 تومان خریداری و با نرخ 5500 تومان 

می فروشند. 
همچنی��ن مانند روزه��ای قبل حض��ور نیروهای 
انتظامی و تعزیرات حکومتی در بازار ارز پررنگ است 

و بازار را کنترل می کنند. 
گفتن��ی اس��ت روز سه ش��نبه بان��ک مرکزی طی 
اطالعی��ه ای اعالم کرد ک��ه دالر 4200 تومانی فقط 
ب��ه متقاضیان قانونی یعنی فع��االن اقتصادی اعم از 
صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان تعل��ق می گیرد و 
شرایط فروش ارز مسافری و دانشجویی نیز مشخص 

می شود. 
چگونه و چقدر ارز مسافرتی بگیریم؟ 

ام��ا با تغییر و تحوالتی که در سیاس��ت های ارزی 
رخ داد و دالر تک نرخی ش��د، اکنون مسافران برای 
دریاف��ت ارز مورد نیاز خود ب��ا ابهاماتی مواجهند. به 
عبارت دیگر، در جریان یکسان س��ازی نرخ ارز برای 
دالر نرخ 4200 تومان تعیین شد و تمامی گروه ها و 
مشموالن دریافت ارز مبادله ای که با نرخ پایین تر از 
ب��ازار و حدود 3800 تومان آن را دریافت می کردند، 
باید از این پس دالر 4200 تومانی را مورد اس��تفاده 

قرار دهند. 
یکی از گروه های مصرف کننده ارز، مسافران خارج 
از کشور هس��تند؛ این افراد البته تا شهریورماه سال 
1396 ارز مبادل��ه ای دریاف��ت می کردن��د، یعنی با 
ن��رخ دولتی که به کمتر از 3800 تومان می رس��ید، 
به طوری که به هر مسافر به اندازه 300 دالر پرداخت 
می شد و برای س��فرهای عتبات عالیات حدود 200 
دالر بود، اما از نیمه دوم س��ال گذشته با بازنگری در 
مقررات ارزی این گزینه حذف ش��د و مسافران باید 

ارز را به صورت آزاد دریافت می کردند. 
اما بعد از حذف ارز مس��افرتی از لیس��ت مبادله ای 
ش��رایطی که وجود داش��ت ای��ن بود که مس��افران 
می توانس��تند از صرافی بانک ها تا سقف 5000 دالر 
ارز دریاف��ت کنند که با ارائه پاس��پورت، کارت ملی 
و بلی��ت انجام می ش��د و نرخ آن تف��اوت چندانی با 
بازار نداش��ت و حدود 15 تا 20 تومان روی هر دالر 
ارزان تر عرضه می ش��د. با این حال ب��ا تصمیم اخیر 
ارزی و یکسان س��ازی نرخ ارز ش��رایط مسافران بار 
دیگر تغییر کرده و حجم دالر اختصاص یافته به آنها 

تا یک پنجم کاهش یافته است. 
از ای��ن پس مس��افران باید دالر را ب��ا نرخ 4200 
تومان دریافت کنند و شرایط از این قرار است که ارز 
مس��افرتی برای یکبار س��فر در سال تا حدود 1000 
ی��ورو یا مع��ادل آن به س��ایر ارزها به مس��افران در 
مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز 
مس��افرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای 
هم مرز و مشترک المنافع به غیر از عراق 500 یورو و 

یا معادل آن به سایر ارزها است. 
متقاضیان ارز مس��افرتی موظف هس��تند گذرنامه 
معتبر، بلیت هواپیما، ویزای کشور مقصد )کشورهایی 
که نیاز به ویزا دارند( و رسید پرداخت عوارض خروج 
از کشور را به بانک ملی بدهند. پرداخت ارز در باجه 
بانک ملی مس��تقر در مب��ادی خروجی پس از )باجه 
کنترل گذرنامه( و در مقابل دریافت سند حسابداری 
و مهر کردن گذرنامه متقاضی انجام می ش��ود. میزان 
و ترتیب��ات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات فعاًل 
مش��خص نیست و پس از هماهنگی با سازمان حج و 

زیارت مشخص می شود. 
با توجه به ش��رایط جدی��د دیگر مس��افران برای 
دریافت ارز هیچ نیازی به ورود به بازار ارز یا مراجعه 
ب��ه صرافی بانک ه��ا ندارند و تماما در ش��بکه بانکی 

انجام می شود. 

نگاه

رشد ناگهانی قیمت اوراق وام مسکن
کوچ نقدینگی از بازار »ارز« به »تسه«

درحالی ک��ه ت��ا س��ه روز گذش��ته قیم��ت اوراق 
تس��هیالت مس��کن به دلیل کاهش میزان معامالت 
مس��کن، به کمتر از 60 هزار تومان رسیده بود، روز 
چهارشنبه با رشدی چش��مگیر، اوراق تسه 60 هزار 

تومانی، 77 هزار تومان فروش رفت. 
 ب��ه گزارش مهر، ط��ی ماه های گذش��ته به دلیل 
جذابیت های بازار ارز و س��که، دالالن و س��فته بازان 
در پ��ی خرید و فروش دالر و س��که ط��ال بودند؛ به 
همین دلیل بازار اوراق تس��هیالت مسکن )تسه( در 
آرامش به س��ر می برد. اما از روز سه ش��نبه با اجرای 
سیاست تک نرخی کردن ارز، نقدینگی سرگردان در 
حال خروج از بازار سکه و ارز و حرکت به سمت بازار 
مسکن اس��ت؛ بر این اساس طی دو روز اخیر قیمت 
اوراق تسه به صورت چشمگیری افزایش یافته است. 
بر اس��اس اعالم دیده ب��ان بازار، اوراق تس��هیالت 
مس��کن ص��ادره در ش��هریور ماه 96 با نماد »تس��ه 
9606« که در روزهای پایانی هفته گذشته به قیمت 
59 ه��زار تومان به فروش رفته بود، روز چهارش��نبه 
در فراب��ورس ب��ه قیمت 65هزار تومان معامله ش��د. 
همچنی��ن اوراق تس��ه اس��فند 96 )9612( ک��ه در 
روزهای گذش��ته 60 هزار تومان ب��ود، با قیمت 65 
هزار و 400 تومان به فروش رفت. اوراق تس��هیالت 
مس��کن فروردین 96 )تس��ه 9601( نی��ز در هفته 
گذش��ته 57 هزار تومان بود که چهارش��نبه به نرخ 

64هزار و 500 تومان به فروش رسید. 
گفتنی است گران ترین نرخ اوراق تسهیالتی که روز 
چهارشنبه در بازار سرمایه به فروش رسید، اوراق تسه 
آذر ماه 95 )تس��ه 9501( بود که در هفته گذشته 57 
تا 61 هزار تومان معامله می ش��د ام��ا دیروز به قیمت 
77 هزار و 500 تومان معامله ش��د. ضمن اینکه اوراق 
تسهیالت مسکن صادره در خرداد ماه 95 )تسه 9503( 
نی��ز درحالی ک��ه 62 ه��زار تومان تا روز سه ش��نبه در 
فراب��ورس خرید و فروش می ش��د، دیروز به قیمت 73 
ه��زار تومان خریداری ش��د. بیش��ترین حجم خرید و 
فروش اوراق نیز تاکنون فروش بسته 240 برگه ای این 
اوراق متعلق به آذرماه 96 اس��ت ک��ه 64 هزار و 500 
تومان به فروش رسید.  به گفته کارشناسان، درحالی که 
همچنان بازار مس��کن در رکود به سر می برد، افزایش 
ناگهانی نرخ اوراق تسهیالت به فاصله دو روز تعجب آور 
است. اگرچه کارشناسان بازار مسکن پیش بینی افزایش 
ناگهانی معامالت مس��کن پس از ماه مبارک رمضان و 
درنتیجه افزایش قیمت اوراق تسهیالت مسکن را اعالم 
ک��رده بودند، با این حال افزایش قیم��ت این اوراق در 
بازه زمانی کنونی که هنوز بانک عامل بخش مس��کن 
ترتیب اثر به پرونده های دریافت وام متعلق به روزهای 
پایانی سال گذش��ته را به طور جدی آغاز نکرده، جای 
تعج��ب دارد،  ب��ه خصوص ک��ه تع��دادی از معامالت 
اوراق تس��هیالت در روز چهارش��نبه، خرید برگه ها در 
حجم های بزرگ است که نشان دهنده خرید این اوراق 
برای مصارفی غیر از دریافت وام مسکن به شمار می رود. 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد
تصمیم اخیر دولت درباره قیمت ارز 

آثار مثبتی داشته است
رئیس بان��ک مرکزی گفت تصمیم اخی��ر دولت در 
تعیین نرخ ارز آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته است. 
به گزارش ایسنا، ولی اهلل سیف در حاشیه جلسه هیأت 
دولت در پاسخ به پرسشی در خصوص ارزیابی تصمیم 
اخیر دولت برای تعیین نرخ 4200 تومان برای هر دالر، 
گفت: این تصمیم آثار مثبتی بر اقتصاد کش��ور داشته 
است.  او با اشاره به اینکه این تصمیم دارای آثار و تبعات 
کوتاه مدت و بلندمدت اس��ت که آثار بلندمدت اهمیت 
خیلی بیش��تری دارد، خاطرنش��ان کرد: مجهز شدن 
کش��ور و حاکمیت بر بازار اقتصاد کشور و جلوگیری از 
ضربه پذیری اقتصاد در برابر توطئه های دشمن یکی از 

آثار مثبت بلندمدت تصمیم اخیر دولت است. 
س��یف با تأکید بر اینکه درآمدهای ارزی کش��ور به 
خوبی کفایت نیازهای ما را دارد، اظهار کرد: نوس��انات 
اخیر نرخ ارز دلیل اقتصادی ندارد و بیشتر غیراقتصادی 
است که با این تصمیم دولت نرخ ارز تحت کنترل قرار 
گرفته اس��ت و عوامل غیراقتصادی دیگر نمی تواند به 

شدت قبل بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد. 
رئیس بانک مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی های 
مثبت تصمیم اخیر دولت مس��ئله شفاف سازی است. 
اقتضای امروز بازار مالی، ش��فافیت اس��ت. این تصمیم 
دولت این امکان را فراهم کرده است که تبادالت مالی 
در کشور با شفافیت انجام شود. درآمد ارزی کشور یک 
سرمایه ملی محسوب می شود و ما باید دقت کنیم این 
سرمایه را به اولویت های اصلی کشور تخصیص دهیم. 
تصمی��م اخیر دولت این ابزار را به ما می دهد تا بتوانیم 
از این پس تشخیص دهیم چه نیازهایی ضروری است. 
در دولت هم انس��جام کلی و ج��دی برای کنترل نرخ 
ارز ایجاد ش��ده و همه با تمام توان در صحنه هستند. 
جلس��ات متعددی با رئیس جمه��وری و معاون اول در 

همین زمینه داشتیم. 
وی ادامه داد: ما در رابطه با زمانبندی فروش س��که 
هم تنوع بیشتری ایجاد کرده ایم. معتقدیم در روزهای 
آینده قیمت سکه از قیمت دالر 4200 تومانی تبعیت 
می کند. حباب در سکه وجود داشت که این حباب باید 
خالی ش��ود، در روزهای آینده قیمت سکه متناسب با 

قیمت دالر می شود. 
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مبلغ )ریال(سررسید

15.900.000یک ماهه

315.400.000 ماهه

614.750.000 ماهه

914.100.000 ماهه

13.500.000یک ساله

1812.450.000 ماهه

2411.600.000 ماهه
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فرصت امـروز: یک��ی از نمودهای 
سیاسی التهاب اخیر بازار ارز، بازگشت 
مقتدرانه اس��حاق جهانگیری در متن 
سیاس��ت های اقتصادی دول��ت بود. با 
اینک��ه برخی گمانه زنی های سیاس��ی 
از ضعیف ش��دن جای��گاه مع��اون اول 
رئیس جمه��ور و درنتیج��ه خ��روج او 
از بدن��ه دول��ت حکایت می  ک��رد، اما 
ش��وک ارزی به وج��ود آم��ده و اعالم 
سیاس��ت های اقتصادی دولت از زبان 
معاون اول رئیس جمهور نشان داد که 
جهانگیری همچنان نماد اقتدار دولت 
و پرچمدار دولت در میدان ساماندهی 
بازار ارز اس��ت، چنانچه نخستین بار او 
بود که دوشنبه ش��ب، نتیجه جلس��ه 
فوق الع��اده س��تاد اقتص��ادی دولت با 
حض��ور رئیس جمه��ور را اع��الم کرد 
و دس��تور روحان��ی ب��رای عرضه دالر 
4200 تومان��ی در قالب ارز تک نرخی 
برای تم��ام فعاالن اقتص��ادی را ابالغ 

کرد. 
همی��ن ام��ر موج��ب ش��د ت��ا برخی 
از رس��انه ها روز گذش��ته تیتر نخس��ت 
خ��ود را ب��ه »بازگش��ت جهانگی��ری« و 
»بازگش��ت اسحاق« اختصاص دادند و از 
نق��ش پررنگ او در حل بح��ران ارزی و 

ساماندهی بازار ارز نوشتند. 
اما دومین جلسه س��اماندهی بازار ارز 
روز گذش��ته با رئیس جمهور برگزار شد 
و جهانگیری در حاش��یه این جلس��ه به 
تشریح تصمیمات دولت برای ساماندهی 
بح��ران ارزی پرداخ��ت. او از اراده دولت 
برای اجرای پرقدرت سیاس��ت تک نرخی 
شدن ارز س��خن گفت و بار دیگر هشدار 
داد ک��ه عرض��ه هرگونه ارزی ب��ه غیر از 
ارز رس��می بانک مرکزی، مصداق قاچاق 

است و با آن برخورد خواهد شد. 
مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره به 

اینکه اتفاقات بازار ارز به ش��دت مسائل 
اقتص��ادی کش��ور را تحت الش��عاع قرار 
داده اس��ت، گفت: ما نمی توانیم نس��بت 
ب��ه زندگی 80 میلی��ون ایرانی بی تفاوت 

باشیم. 
جهانگی��ری ب��ا اش��اره به اینک��ه باید 
تصمیمات مهم و اساس��ی کش��ور مرتب 
رص��د ش��ود و حت��ی اگ��ر الزم باش��د 
تصمیمات لحظه ای گرفته شود تا تصمیم 
اصل��ی را با موفقیت دنب��ال کنیم، اظهار 
کرد: رئیس جمهور نس��بت ب��ه پیگیری 
تصمیمات اخیر دولت حساسیت ویژه ای 
دارد و عالقه مندن��د در هم��ه جلس��ات 

حضور داشته باشند. 
او ادام��ه داد: س��تادی ه��م ک��ه برای 
تنظیم بازار ارز تشکیل شده است روزانه 
تش��کیل جلس��ه می دهد که این س��تاد 
روز گذش��ته هم با حض��ور رئیس جمهور 
برگزار ش��د و تصمیمات��ی اتخاذ کرد. به 
هر حال برخی از مسائل اقتصادی کشور 
به تصمیم��ات جدی نیاز دارد زیرا گاهی 
اتفاقات��ی می افتد که به اقتصاد کش��ور و 
زندگی مردم آس��یب می زند؛ اتفاقاتی که 
در م��ورد ارز رخ داد هم��ه زندگی مردم 
را تح��ت تأثیر قرار داد و م��ا نمی توانیم 
نس��بت به زندگ��ی 80 میلی��ون ایرانی 

بی تفاوت باشیم. 
اول  مع��اون  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
رئیس جمهور با اش��اره ب��ه اینکه اتفاقات 
بازار ارز به شدت مسائل اقتصادی کشور 
را تحت الش��عاع ق��رار داد و موجب ایجاد 
فس��ادهایی شد، خاطرنش��ان کرد:  حتی 
برخی انتقال س��رمایه از کشور انجام شد 
من متاس��فم وقتی دی��دم موضوع برخی 
رسانه های خارجی این بود برخی از افراد 
در خارج از ایران ب��ه قیمت بهم ریختن 
زندگ��ی مردم در داخل کش��ور به دنبال 
خری��د امالک بودن��د و قیم��ت ارز را با 

تقاضاهای غیرواقع��ی باال بردند تا بیرون 
از ایران برای خ��ود کارهایی انجام دهند 
که این اقدامات با هیچ سیاس��تی سازگار 
نیس��ت و ما به جهت مسائل امنیت ملی 
ای��ن نیاز را دیدیم ک��ه تصمیمات جدی 

بگیریم. 
معاون اول رئیس جمه��ور با تأکید بر 
اینکه اقتصاد ایران باید از ثبات، آرامش 
و اطمینان برخوردار باش��د، اظهار کرد: 
آنه��ا که بح��ث تحریم را مط��رح کرده 
یا ب��ه برنامه ای دیگر درب��اره ایران فکر 
می کنن��د، بای��د بدانند با چ��ه اقتصاد، 
مس��ئوالن و مردم��ی روبه رو هس��تند. 
ه��ر کس ب��ه ایران ن��گاه می کن��د باید 
بداند اینجا کش��وری اس��ت که از ثبات 
و آرام��ش به ویژه در مس��ائل اقتصادی 
برخوردار اس��ت. من رمز اصلی موفقیت 
را در هم��کاری مردم به خصوص فعاالن 
اقتصادی می دانم. فع��االن اقتصادی به 
ثبات اقتصادی کشور بیش از هر چیزی 
فکر می کنند. سودجویی برای هیچ کس 
منفعت درازمدت نخواهد داشت و ثبات 
اقتص��ادی ب��رای همه منفع��ت خواهد 

داشت. 
 جهانگیری خاطرنشان کرد: بخشی از 
کاالهای کشور که با ارز آزاد وارد می شده 
اس��ت، حتما باید کاهش قیمت داش��ته 
باش��د. کاالهایی که ب��ا ارز 4900تومانی 
یا باالتر وارد می ش��ده اس��ت االن با ارز 
4200توم��ان وارد می ش��ود و حتما باید 

کاهش قیمت داشته باشد. 
وی ادام��ه داد: برخ��ی کاالها که با ارز 
مبادل��ه ای 3800 توم��ان وارد می ش��ده 
است که وقتی قیمت ارز به 4200 تومان 
منتقل ش��ده است، ممکن است احساس 
شود که این 10درصد افزایش قیمت در 
افزایش قیمت کاالها موثر است. ما درباره 
بخش��ی از این کاالهای اساسی مثل دارو 

که با ارز مبادله ای وارد می ش��ده اس��ت، 
تصمی��م گرفتیم 3000 میلی��ارد تومان 
در ردیف مس��تقلی بگذاری��م که به ازای 
ه��ر دالر 400 تومان ب��ه کاالهایی که از 
ارز 3800تومان��ی اس��تفاده می کردن��د، 
پرداخت کنیم که قیمت آنها تحت تأثیر 

این سیاست تغییر نکند. 
معاون اول رئیس جمه��ور تأکید کرد: 
از روز سه ش��نبه هر ک��س که می خواهد 
واردات انجام دهد باید در وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ثبت س��فارش کند و 
کاالی خ��ود را ب��ا ارز 4200 تومان وارد 
کن��د. هیچ وارداتی بدون ثبت س��فارش 
ب��ه رس��میت ش��ناخته نمی ش��ود. م��ا 
انتق��ال ارز را جز از مس��یری که قوانین 
گمرکی مش��خص کرده اند، به رس��میت 
نمی شناسیم. کس��ی نمی تواند بگوید به 
دنبال تهیه ارز هس��تم ت��ا واردات انجام 
دهم. کسی که می خواهد واردات داشته 
باش��د باید ثبت س��فارش انج��ام دهد تا 
سیس��تم بانکی ارز موردنیازش را تأمین 

کند. 
جهانگی��ری با تأکید بر اینکه دولت ارز 
تمام نیازهای منطقی کشور اعم از کاال و 
خدمات را تأمین می کند، تصریح کرد: از 
تأکیدات رئیس جمهور و دولت این است 
که اف��رادی که ارز دارن��د، ارز خود را با 
اطمینان در بانک ها س��پرده گذاری کنند 
و سود آنها را بگیرند و در هر مقطعی که 
خواستند عین ارز و سودش را از سیستم 

بانکی دریافت کنند. 
وی در پایان با اش��اره ب��ه اینکه دولت 
به اجرای قول های خ��ود به خصوص در 
قراردادهای بانک ها و مردم متعهد است، 
اظهار کرد: اگر در این زمینه بانکی تخلف 
کرد، م��ردم می توانند از بانک ش��کایت 
کنن��د و قوه قضاییه ه��م حتما از حقوق 

مردم دفاع خواهد کرد. 

س��تاد  جلس��ه  در  رئیس جمه��ور 
اقتص��ادی دولت درخص��وص مدیریت 
ب��ازار ارز، سیاس��ت اخی��ر ارزی دولت 
را گام��ی مه��م ب��رای کاه��ش نگرانی 
فع��االن  و  تولیدکنن��دگان  م��ردم، 
اقتصادی و کاس��تن از ابه��ام و افزایش 
برنامه ریزی  ام��کان  و  پیش بینی پذیری 

آنان دانست. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، 
حس��ن  والمس��لمین  حجت االس��الم 
روحانی روز چهارش��نبه در این جلسه، 
تقویت پایه های امنیت ملی و پیشگیری 
از ش��کل گیری فساد ناش��ی از عملیات 
سفته بازانه و مغایر منافع ملی را از دیگر 

ضرورت های سیاست اخیر ذکر کرد. 
روحانی ش��فافیت را از سیاس��ت های 
اصل��ی ای��ن دول��ت دانس��ت و گف��ت: 
شفافیت زمینه های شکل گیری فساد را 

مس��دود می کند و این سیاست اقدامی 
در جهت ایجاد ش��فافیت در ب��ازار ارز 

است. 
رئیس جمه��ور تأکی��د ک��رد ک��ه در 
چارچوب این سیاس��ت قیمت کاالهای 
اساس��ی و دارو افزایش��ی نخواهد یافت 
و دول��ت همه پیش بین��ی الزم را برای 
حمایت از حفظ قیمت این کاالها انجام 

داده است. 
رئیس جمه��ور اج��رای موف��ق ای��ن 
سیاس��ت را یک ضرورت ملی دانس��ت 
و همه دس��تگاه ها و ق��وا را به همکاری 

کامل با آن فرا خواند. 
روحانی با اش��اره به وضعیت مطلوب 
بخ��ش  در  کش��ور  ارزی  درآمده��ای 
ص��ادرات نفتی و غیرنفتی و مثبت بودن 
تراز تجاری کش��ور، موقعیت کش��ور را 
ب��رای ایجاد انضب��اط در مدیریت ارزی 

بس��یار مس��اعد ارزیابی کرد و مدیریت 
ب��ازار ارز را برای مقابله ب��ا تهدیدات و 

کاهش آسیب پذیری ضروری دانست. 
تغییرات ارزی اخیر موجب به وجود 

آمدن کمبود دارویی نشده است
همچنین روابط عمومی سازمان غذا و 
دارو اع��الم کرد که تغییرات ارزی اخیر 
موجب کمبود دارویی در کش��ور نشده 
اس��ت.  به گزارش ایسنا، دکتر کیانوش 
جهانپور با اشاره به تغییرات ارزی اخیر، 
یادآور ش��د: تغییرات ارزی اخیر موجب 
به وجود آم��دن کمبود دارویی نش��ده 
است چراکه همواره ذخیره داروی کافی 
)برای داروهای حیاتی تا ش��ش ماه( در 
و  واردکننده  تولیدکننده،  ش��رکت های 
پخش و توزیع و داروخانه ها وجود دارد 
و مشکلی نیز در تأمین داروی مورد نیاز 

در ماه های آتی نخواهیم داشت. 

سخنگوی س��ازمان غذا و دارو افزود: 
بخش��ی از داروها با تعامل قبلی با بانک 
مرک��زی و قان��ون بودج��ه از طریق ارز 
مرجع تأمین می ش��ود و م��ا نگرانی در 

حوزه تأمین دارو نخواهیم داشت. 
بنا بر اعالم روابط عمومی سازمان غذا 
و دارو، وی تأکی��د کرد: درک درس��تی 
در مورد استراتژیک بودن دارو و اولویت 
آن در تخصی��ص منابع ارزی در مجلس 
و دولت وج��ود دارد و ل��ذا درخصوص 
تأمی��ن دارو و ثبات بازار دارویی نگرانی 

عمده ای وجود ندارد. 
مدیر رواب��ط عمومی س��ازمان غذا و 
دارو همچنین گفت: اصالح فرآیندهای 
زنجی��ره تأمی��ن دارو به تدری��ج انجام 
می ش��ود و گزارش اقدامات انجام ش��ده 
طی هفته ها و ماه های آتی اعالم خواهد 

شد. 

روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز 

گامی برای کاهش نگرانی مردم، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی

گزارش جهانگیری از دومین جلسه ساماندهی بازار ارز با حضور رئیس جمهور

اراده دولت برای اجرای پرقدرت سیاست تک نرخی شدن ارز
دریچه

حضور همه جایی جاسوس های دیجیتالی
ناکجاآباد تبلیغات به روایت 

اکونومیست
اکونومیس��ت در گزارش��ی به آینده دنی��ای تبلیغات 
پرداخته و هش��دار داده اس��ت که بیش از اندازه حساب 
باز کردن روی تبلیغات می تواند برای سالمتی شما مضر 
باش��د. در واقع، این روزها انسان ها بدون اینکه خودشان 
نیز بدانند در آگهی ها شناور هستند. شرکت های مختلف 
ب��ر رفتار مصرف کننده احاطه پی��دا کرده اند و به کمک 
تبلیغات سعی دارند او را وادار به خرید کنند، اما در آینده 

چه اتفاقاتی در زمینه دنیای تبلیغات رخ خواهد داد؟ 
در این گزارش که آینده نگر ترجمه کرده اس��ت، آمده 
اس��ت: دنیایی را تصور کنید ک��ه در آن از طلوع آفتاب 
ت��ا غروب آن، ذهن ش��ما آماج تبلیغات هوش��مند قرار 
می گی��رد. از تلف��ن همراه تان گرفته ت��ا صفحه نمایش 
تلویزیون خانگی، مدام در حال مشاهده تبلیغات بازرگانی 
هستید؛ آگهی هایی که از امیال شما آگاه هستند پیش از 
آنکه حتی خود شما از آنها آگاه شوید. ماشین های بدون 
رانن��ده به محض اینکه داخل آنها قرار می گیرید درها را 
قفل می کنند و از آنجا که آگهی شخصی شما را می دانند، 
شما را با آن بمباران می کنند. حتی اگر بخواهید به آنها 
توجهی نداشته  باشید و به بیرون نگاه کنید با بیلبوردهای 
تبلیغاتی غول پیکر و تبلیغات محیطی روبه رو می شوید. 
همه دستیاران دیجیتالی شما می دانند چه  چیزهایی را 
و چگونه بر س��ر راه شما قرار بدهند تا شما را به سمت 

کاالی مورد نظر خودشان هدایت کنند. 
این جاسوس های دیجیتالی

س��ال ها پی��ش ج��ارون النیر یک��ی از متفک��ران در 
س��یلیکون ولی پیش بینی کرده  بود ک��ه چنین اتفاقی 
می توان��د در آین��ده رخ بدهد. او به ای��ن ماجرا »حضور 
همه جایی جاس��وس های دیجیتالی« گفته بود. به باور 
او ش��رکت های خاصی وجود دارند ک��ه همه رفتارهای 
مصرف کنن��ده را کنترل می کنن��د؛ آنها لحظه به لحظه 
مصرف کنن��ده را رصد می کنند و س��عی دارن��د او را در 
مس��یری که مطابق منافع خودشان است هدایت کنند. 
در واقع آنها هر آنچه را مصرف کننده می بیند یا می شنود 
کنترل می کنند. آگهی همیش��ه بخشی جدایی ناپذیر از 

اقتصاد است و درون آن خانه خواهد داشت. 
ش��اید کمی عجیب به نظر بیاید، اما این ناکجاآبادی 
ک��ه از آن صحب��ت می کنی��م همان چیزی اس��ت که 
سرمایه گذاران نیز در بازار سهام روی آن سرمایه گذاری 
می کنند. چندین شرکت آمریکایی وجود دارند که برای 
کس��ب درآمد خود تماما به این جریان وابسته هستند. 
آنها اس��تراتژی های خود را حول وحوش همین مس��ائل 
مربوط به آگهی ها قرار داده اند و موفق شده اند در عرض 
پنج س��ال با رش��د 126درصدی به درآمد 2.1تریلیون 
دالری دس��ت پیدا کنند. آن بخش از اقتصاد آمریکا که 
آگهی محور اس��ت در حال حاضر به صورت نظام مند به 
بخش��ی مهم و حیاتی تبدیل شده  است. ارزش بازار آن 

نیز حتی از صنعت بانکداری بیشتر است. 
بزرگ تری��ن ش��رکت ها فیس بوک و الفبت )ش��رکت 
گوگل( هس��تند که بیشترین وابس��تگی را به تبلیغات 
دارن��د؛ اولی 97درصد و دوم��ی 88درصد به درآمدهای 
ناش��ی از تبلیغات وابس��ته اس��ت و فروش آنها تنها در 
صورت موفق بودن آگهی ها انجام خواهد ش��د. برخی از 
شرکت های تلویزیونی نیز در آمریکا وجود دارند که ادعا 
می کنن��د درآمد آنها از طریق آگهی ها در حال س��قوط 
نیس��ت. بس��یاری از اس��تارت آپ ها مانند اسنپ نیز به 
آگهی ها وابس��ته هس��تند.  هنوز کسی به صورت دقیق 
نمی داند چه میزان درآمد از طریق تبلیغات در آمریکا به 
دست می آید. برآوردهای شومپیتر در اکونومیست نشان 
می دهد که دس��ت کم 1درصد از تولید ناخالص داخلی 
آمریکا از این طریق حاصل می ش��ود. این رقم تا س��ال 
2027 ب��ه 1.8درصد از تولید ناخال��ص داخلی خواهد 
رسید. این رشد بزرگ و زیادی خواهد بود. بیشترین کار 
را در این زمینه غول های بزرگ تکنولوژی انجام داده اند. 
فیس بوک به تنهایی به قدری آگهی دارد و هزینه صرف 
آن می کند که از همه شرکت ها و کسب وکارهای کوچک 

در آمریکا نیز بیشتر است. 
آگهی ها می توانند گاهی بسیار اثرگذار باشند و مشتری 
را قانع کنند خرید را انجام بدهد. بس��یاری از مشتریان 
تنها به کمک تبلیغات ترغیب به پول خرج کردن و خرید 
می شوند. شرکت ها هزینه های زیادی صرف می کنند تا 
نیازهای ای��ن مصرف کنندگان را پیش بینی و در نهایت 
آنه��ا را وادار به خرید کنند، اما هرچه خرید و فروش به 
سمت آنالین تغییر مسیر می دهد، تبلیغات و آگهی ها نیز 
به همان سمت می روند. یعنی این روزها حجم تبلیغات 
و آگهی های آنالین نیز همزمان با خرید آنالین در حال 
افزایش اس��ت. حتی بس��یاری از ش��رکت ها که آنالین 
نیس��تند با ش��رکت ها و اس��تارت آپ های آنالین همراه 

می شوند تا فروش خود را تضمین کنند. 
فرض کنید واقعا روزی برس��د که هزینه برای آگهی 
ب��ه 1.8درصد تولی��د ناخالص داخلی آمریکا در س��ال 
2027 برس��د. هزینه بسیاری از ش��رکت ها باال می رود. 
آنها باید برای کس��ب سود بیش��تر، آگهی های بیشتری 
داشته  باشند. البته این شرایط به نظر واقعی و امکان پذیر 
نمی آی��د. در واقع بیش��تر نوعی امی��د و خوش بینی به 
عصری متفاوت برای تبلیغات ش��باهت دارد. کس��ی از 
آینده خبر ندارد. شاید فروش و درآمد از طریق تبلیغات 
ب��ه مرور زمان کمتر نیز بش��ود و در نتیجه ش��رکت ها 
اس��تراتژی خود را تغییر بدهند. ش��اید هم شرکت های 
مختلف تالش بیش��تری برای کسب بازار داشته  باشند. 
در دنیای تبلیغات هر چیزی ممکن است، می توان انتظار 
هر چیزی را داشت و می توان همیشه با آن غافلگیر شد. 

اقتصادجهان

تبعات جنگ تجاری چین و آمریکا از نگاه سی 
ان ان مانی

سرمایه گذاران چینی از آمریکا دور 
می شوند

س��ی ان ان مانی در گزارش��ی ب��ه اقدام��ات ترامپ و 
تعرفه های��ی ک��ه روی واردات کااله��ای چین��ی اعمال 
کرده، پرداخته و معتقد اس��ت که طبق گزارش ها، میزان 
س��رمایه گذاری چینی ه��ا در آمریکا در س��ال گذش��ته 

36درصد کاهش یافته است. 
براساس این گزارش، سرمایه گذاری چینی ها در ایاالت 
متحده در سال 2017 افت کرده است. البته این افت قبل 
از ماجرای جنگ تجاری است که ترامپ بر پا کرده است. 
سال های زیادی است که چینی ها پول قابل توجهی به 
ایاالت متحده می فرس��تند تا روابط اقتصادی دو کشور را 
تقویت کنند، اما س��رمایه گذاری آنها از 46.5میلیارد دالر 
در س��ال 2016 ب��ه 29.7 میلیارد دالر در س��ال 2017 
رس��یده اس��ت. این کاهش بیش از یک سوم است. با این 
حال هنوز هم س��ال 2017، دومین سالی است که رکورد 

سرمایه گذاری چینی ها در آمریکا ثبت شده است. 
این کاهش شدید س��رمایه گذاری، پیش از آنکه ترامپ 
جن��گ تجاری را آغاز کند و تعرفه ها را روی واردات فوالد 
و آلومینیوم اعمال کند، اتفاق افتاده است. آمریکا هنوز هم 
به دنبال اعمال تعرفه های بیش��تر ب��رای کاالی چینی به 
مبلغ 150 میلیارد دالر اس��ت. آمریکا می گوید چین باید 
بابت سرقت مالکیت معنوی و اسرار تجاری مجازات شود. 
چین محدودیت های س��رمایه گذاری خارجی را تشدید 
کرده اس��ت. اس��تفان اورلینس، رئیس کمیته ملی روابط 
آمری��کا و چین می گوید: چینی ها از حدود یک و س��ال و 
نیم گذش��ته ش��روع به اعمال کنترل سرمایه ای کردند تا 
مردم از انجام بسیاری از خریدها از ایاالت متحده محدود 
شوند. سال 2017، پکن اعالم کرد سرمایه گذاری خارج از 
کشور توسط شرکت های چینی در صنایعی مانند امالک و 
مستغالت، هتل ها، باشگاه های ورزشی را محدود می کند. 

در آمریکا هم محیط نظارتی س��خت تر ش��ده اس��ت. 
 ،)CFIUS( کمیته سرمایه گذاری خارجی ایاالت متحده
یک کمیته بین س��ازمانی است که تحت مدیریت وزارت 
خزانه داری آمریکا فعالیت می کند. این کمیته معامله ها را 
بررس��ی می کند که آیا یک سرمایه گذار خارجی می تواند 
خطر امنیت ملی ایجاد کند یا خیر. براس��اس برآوردهای 
گ��روه رادیوم و کمیته مل��ی روابط ایاالت متحده و چین، 
در س��ال 2017، بی��ش از 8 میلی��ارد دالر معامله از بین 
رفته است، چراکه شرکت ها نمی توانند نگرانی های کمیته 

سرمایه گذاری خارجی ایاالت متحده را رفع کنند. 
چشم انداز 2018 برای سرمایه گذاران چینی در آمریکا 
به نظر بهتر از حال نخواهد بود. این واقعیت هم که تشدید 
مبارزات تج��اری بین چین و ایاالت متحده رو به افزایش 
است، کمکی به ماجرا نخواهد کرد. در تئوری، تعرفه های 
ترامپ می تواند برخی تولیدکنندگان خارجی را تشویق به 
تأس��یس کارخانه در خاک آمریکا کن��د، اما مجازات های 
تجاری تنها به ش��رکت های خارجی ختم نمی ش��ود، این 
موضوع روی فضای کسب و کار هم سایه می اندازد. همین 
تنش ها باعث تش��دید نگرانی چینی ها در انجام تجارت با 

آمریکا شده است. 

پردرآمدترین مشاغل فناوری در سال 2018 میالدی
10 شغل پردرآمد جهان در حوزه 

فناوری
ب��ه تازگ��ی فهرس��تی از پردرآمدترین مش��اغل حوزه 
تکنولوژی و IT جهان که در س��ال 2018 میالدی رتبه 

آورده اند، منتشر شده است. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از وب س��ایت CIO، از آنجا 
که در س��ال های اخیر پیشرفت تکنولوژی، سرعت بسیار 
باال و غیرمنتظره ای را پیموده اس��ت، مشاغلی که در این 
حوزه بوده اند نیز از مزایای خیلی خوبی برخوردار شده اند. 
همچنی��ن کارهای زیادی هم که پیش��تر حتی نام ش��ان 
برای مان آش��نا نبود، به مش��اغل روز جهان اضافه شده و 
گوی رقابت را از سایر شغل های قبلی و قدیمی ربوده اند. 

افرادی که این روزها به دنبال شغل در حوزه تکنولوژی 
هس��تند، بای��د از این پ��س دقت بیش��تری در انتخاب و 
تعیین شغل ش��ان داشته باشند، چراکه می توانند با توجه 
به فهرست زیر، درآمد بیشتری را برای خود کسب و آینده 

خود را با علم و دانش بیشتری پایه ریزی کنند. 
آگاهی از اینکه این روزها چه مش��اغلی از درآمد بهتر و 
شرایط مطلوب تری بهره مند هستند، برای افراد به خصوص 
جوانان و نوجوانانی که در حال تصمیم گیری برای رشته و 
شغل آینده خود هستند، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
است.  لیست زیر به ترتیب، پردرآمدترین و بهترین مشاغل 
جهان در حوزه تکنول��وژی و ارتباطات و فناوری )IT( را 

فهرست کرده است: 
1 - توسعه دهنده نرم افزار

2 - تحلیلگر امنیت اطالعات
3 - مدیر بخش ارتباطات و فناوری
4 -  تحلیلگر سیستم های رایانه ای

5 - مهندس شبکه رایانه
6 - دانشمند داده

7 - تحلیلگر اطالعات تجاری
8 - توسعه دهنده مرکز داده )دیتاسنتر(

9 - تکنیسین پشتیبانی و کمک به کاربران رایانه
10 - سرپرست امنیت سایبری و داده.

براساس گزارش های منتشرشده، این مشاغل در برخی 
کشورها از جمله ایاالت متحده آمریکا، کانادا و استرالیا از 
درآمد و شرایط بهتری برخوردارند و کارجویان باید برای 
بهره مندی از مزایای آن به سراغ این دسته از مشاغل بروند. 

پنجشنبه
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ب��ازار ارز ای��ران در حالی ت��ن به نظام 
تک نرخی داد که حدود ش��ش ماه تحت 
تأثی��ر عوام��ل درونی و بیرون��ی مؤثر بر 
اقتصاد، در نوس��ان بود. هرچند همیشه 
عوام��ل خارجی یک��ی از مولفه های مؤثر 
ب��ر بازار ارز ایران به ش��مار م��ی رود، اما 
همپوش��انی آن با برخی عوامل داخلی بر 
ش��دت این نوس��ان ها افزود. با این کار و 
با وجود تداوم رش��د اقتصادی و گشایش 
در رواب��ط بین الملل��ی مال��ی و بانکی و 
درحالی ک��ه عوامل روان��ی خارجی نظیر 
تهدید آمریکا ب��ه خروج از برجام در 22 
اردیبهشت سعی در روشن کردن التهاب 
در بازار داشتند، ش��عله »نااطمینانی« از 
آینده اقتصاد در ذهن بازیگران اقتصادی 

و صاحبان سرمایه روشن شد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، اما در کن��ار عوامل 
سیاس��ی و روان��ی، نمی توان اث��ر دیگر 
بازیگ��ران در ب��ازار ارز ای��ران را نادیده 
انگاش��ت و به تنهایی انگشت اتهام را به 
س��مت بازی س��ازان خارجی نشانه رفت، 
زی��را اقتصاد ایران با دردها و مش��کالت 
مزمنی دس��ت به گریبان است که عالج 
هری��ک از آنها برنام��ه می خواهد. با این 
همه، بازار ارز ایران در حالی تن به نظام 
تک نرخی داد که حدود ش��ش ماه تحت 
تأثی��ر عوام��ل درونی و بیرون��ی مؤثر بر 

اقتصاد، در نوسان بود. 
1: در ص��در متهمان بروز نوس��ان های 
ارزی، تشدید مقررات مبارزه با پولشویی 
و تأمین مالی تروریس��م از س��وی گروه 
ویژه اق��دام مال��ی )FATF(  قرار دارد؛ 
الزام کش��ورها ب��ه رعایت ای��ن مقررات 
در س��ال گذشته میالدی س��بب شد تا 
ش��رکای تجاری ای��ران از جمله چین و 
امارات موضع س��ختگیرانه ای را در قبال 
حس��اب های ایرانیان اتخ��اذ کنند که به 
مسدود شدن بس��یاری از این حساب ها 
انجامی��د؛ اقدامی که به طور مس��تقیم بر 
م��راودات ارزی و تج��اری بازرگان��ان اثر 

گذاشت. 
هرچند ب��ا تالش های بانک مرکزی در 
بهمن ماه پارس��ال حس��اب ایرانی ها در 
چین بازگش��ایی شد، اما همین چند ماه 
بالتکلیفی کافی بود تا بازار آسیب ببیند، 
زیرا چه بخواهیم و چه نخواهیم، اژدهای 
زرد بزرگ ترین شریک تجاری ایران است 
یعنی هم بیشترین خرید نفت و کاالهای 
غیرنفتی را از ایران دارد و هم بیش��ترین 

صادرات را به کشورمان انجام می دهد. 
2: در ردی��ف دوم متهمان ارزی، اقدام 
ام��ارات در اخ��ذ مالی��ات از صرافی ها و 
 2018 س��ال  ابت��دای  از  کارگزاری ه��ا 
میالدی ب��ود؛ با اجرای این قانون، هزینه 
حواله های ارزی ب��رای صرافی های ایران 
که اغلب مراودات مال��ی خود را با دوبی 
انجام می دادن��د، نه تنه��ا افزایش یافت، 

بلکه با اخالل نیز روبه رو شد. 
فعاالن ب��ازار ارز می گفتن��د با این دو 

عامل خارجی، روند ورود ارز به کشور آن 
هم به ش��کل اس��کناس با مشکل مواجه 
ش��د و آنگونه که ولی اهلل س��یف، رئیس 
کل بانک مرکزی نیز گفته، محدودیت ها 
در تأمین اسکناس یکی از موانع مدیریت 

بازار در بهمن ماه گذشته بوده است. 
3: در ردی��ف س��وم ای��ن اخاللگ��ران، 
ناآرامی ه��ای دی ماه قرار دارد که س��بب 
ش��د تا برخی صاحبان س��رمایه و فعاالن 
اقتصادی به دلیل نگرانی از آینده، ترجیح 
دهند دارایی خود را به ارز تبدیل کنند و در 
پی حفظ ارزش سرمایه خود باشند. تداخل 
زمان��ی این ناآرامی ها با تقاضای ناش��ی از 
پایان سال میالدی که موعد تسویه حساب 
شرکت ها با طرف های خارجی است، سبب 
ش��د قیم��ت ارز در بازار بر خالف س��نت 
سال های گذشته، پس از دی ماه همچنان 

رو به افزایش باشد و آرام نگیرد. 
4: به عقی��ده کارشناس��ان اقتصادی، 
یکی دیگر از اخاللگران ارزی، تراز تجاری 
ایران اس��ت که هرچند نقش آن چندان 
مهم انگاش��ته نمی شود، اما بازیگر مهمی 
در تشدید تقاضای ارزی است. طبق آمار 
گمرک، تراز تجاری ایران بدون محاسبه 
صادرات نفت، پارسال منفی 70 میلیارد 
و 371 میلی��ون دالر ب��وده، یعنی ایران 
بیش از آنکه صادرات داشته باشد، کاال به 
کشور وارد کرده است که خود بر تقاضای 

ارزی در بازار می افزاید. 
5: تحلیلگ��ران اقتصادی بر این باورند، 
افزایش واردات بیش از هر چیز ناش��ی از 
سیاس��ت ارزی اس��ت، زیرا با پایین نگه 
داش��تن نرخ ارز و جلوگی��ری از تعدیل 
آن ب��ه تناس��ب مابه التفاوت ن��رخ تورم 
داخلی و خارجی، فنر قیمت در حوزه ارز 
جمع می ش��ود و ممکن اس��ت به یکباره 
آزاد ش��ود. از این رو سیاس��ت سرکوب 
ارزی خ��ود عامل پنج��م در بروز اخالل 
در بازار ارز ش��ناخته می شود و به همین 
دلیل ناظران بازار و تحلیلگران اقتصادی 
بخش��ی از افزایش قیمت ه��ا در بازار ارز 
را ناش��ی از رها ش��دن این فن��ر ارزیابی 

می کنند. 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی نی��ز در 
اظهارات اخیر خود این تحلیل را پذیرفته 
و گفته است که از سال 92 تاکنون تورم 

انباشته ما 82 درصد بوده است. 
حج��م  ارزی،  شش��م  اخاللگ��ر   :6
 باالی نقدینگی اس��ت؛ در کن��ار بالغ بر 
14 تریلی��ون ری��ال نقدینگ��ی موجود در 
کشور، در ماه های آبان و آذر تعیین تکلیف 
س��پرده گذاران موسس��ات غیرمجاز نیز با 
تصمیم نظام آغاز و 125 هزار میلیارد ریال 
نقدینگی به جامعه تزریق شد که بخشی از 

اثر آن بر بازار ارز مشهود بود. 
البت��ه بانک مرکزی با اتخاذ س��ه رویه 
افتتاح س��پرده های ارزی، ریالی و پیش 
ف��روش س��که تالش ک��رد ض��رب این 
نقدینگ��ی را بگیرد؛ اس��تقبال در زمینه 

سپرده های ریالی بیشتر از دیگر گزینه ها 
بود و مردم 240 ه��زار میلیارد تومان از 
دارایی خود را در این حساب های یکساله 

حبس کردند تا 20درصد سود بگیرند. 
7: ردیف هفتم متهمان ارزی به دالالن 
و س��فته بازان و نیز صرافی های غیرمجاز 
اختص��اص دارد که در اواخ��ر بهمن ماه 
ب��ا اقدام نی��روی انتظامی برخ��ی از آنها 
دس��تگیر ش��دند و نیز حس��اب و کتاب 
تع��دادی از صرافان متخلف به س��ازمان 

مالیاتی ارسال شد. 
اما برخورد با اخاللگرانی که با معامالت 
فردایی و ش��بانه، ن��رخ تعیین می کردند 
بی آنکه معامله ای انجام شود، تمام ماجرا 
نب��ود، زیرا قدرت عوام��ل دیگر به قدری 
بود که نوس��ان از اوایل امسال به بازار ارز 
بازگ��ردد و دالر را به باالی 60 هزار ریال 
و یورو را به بیش از 70 هزار ریال برساند. 
8: در ردی��ف هش��تم اخاللگران ارزی 
ک��ه در حقیقت ب��ه س��فته بازان کمک 
می کرد، امکان اس��تفاده از شبکه شتاب 
برای انجام معامالت صوری بود؛ به دلیل 
آنکه تسویه حس��اب ها در شبکه بانکی در 
سیس��تم ش��اپرک چند بار در روز انجام 
می ش��د، گردش پول نیز باال بود و از این 
رو فرد بی آنک��ه ارزی خریداری کند، آن 

را به فرد دیگری می فروخت. 
بانک مرکزی برای مقابله با این روش، 
تس��ویه حس��اب در سیستم ش��اپرک را 
24 س��اعته ک��رد که با اعت��راض فعاالن 
اقتصادی و اصناف روبه رو ش��د، اما برای 
مدیری��ت کالن اقتصاد ضروری بود، زیرا 
بررس��ی ها نی��ز نش��ان می داد در س��ایر 
 کش��ورها ای��ن تس��ویه حس��اب ها بعضا 
48 س��اعته انج��ام می ش��ود تا س��رعت 

گردش پول در جامعه مدیریت شود. 
9: قاچاق ارز، در ردیف نهم اخاللگران 
ارزی ق��رار دارد؛ ای��ن کار هرچند طبق 
قانون جرم اس��ت، اما همچن��ان یکی از 
معضالت اقتصاد ایران به ش��مار می رود؛ 
ناظ��ران ب��ازار می گفتند در زم��ان بروز 
نوس��ان ارزی اخیر، برخی ارزهای مورد 
نی��از را ب��ه مقاصدی چون س��لیمانیه و 
دوبی قاچاق می کردند تا از طریق حواله 

این ارزها سود بیشتری عایدشان شود. 
رگه های��ی از تأیی��د ای��ن موضوع هم 
در س��خنان س��یف در مجلس و هم در 
توئیت های حس��ام الدین آش��نا مش��اور 
ک��ه  می ش��ود  دی��ده  رئیس جمه��وری 
معتقدند بخش��ی از این نوس��ان به دلیل 
اقدام هایی اس��ت که کشورهای همسایه 
نظیر امارات و عربس��تان علیه بازار ایران 

در دستور کار دارند. 
سیف به صراحت گفته است: ردپاهایی 
همس��ایه  کش��ورهای  در  توطئه ه��ا  از 
وجود دارد؛ در امارات و عربس��تان بیکار 
ننشس��ته اند. ب��ازار دوبی علی��ه اقتصاد 
ما تبدیل ش��ده و ه��ر روز ضد ما تالش 

می شود. 

10: در کنار همه این عوامل نمی توان 
اقدام برخی نهادها برای ورود به بازار ارز 
در بهم��ن ماه را نادیده گرفت؛ بنگاه های 
بزرگی که برای تأمین مواد اولیه خود به 
ارز نیاز داشتند، از ترس افزایش قیمت ها 
ب��ه ب��ازار ورود ک��رده و اقدام ب��ه خرید 
کردند که خود بر قیمت ها اثر گذاش��ت. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی هم��ان زمان 
در گفت وگ��و با ایرنا ب��ه برخی نهادهای 
عمومی و حاکمیتی که به سرمایه گذاری 
در بازار ارز روی آورده بودند، هشدار داد 
در صورت ادامه این رفتار با برخوردهای 

تنبیهی مواجه خواهند شد. 
دولت برگ برنده خود را رو کرد

در ش��ش ماه گذش��ته، تصمیم گیران 
ب��ازار ارز، انواع حربه ها و برنامه ها را برای 
مدیریت بازار به کار بستند و وقتی دیدند 
از برنامه های آزموده شده پیشین نتیجه 
نمی گیرن��د و ارز با هر قیمتی که در بازار 
عرضه می ش��ود، به فروش می رود، برگ 
برنده خود را که همان یکسان سازی نرخ 

ارز بود، رو کردند. 
تصمیم دولت برای آغاز یکسان س��ازی 
اقتص��ادی  فع��االن  ب��رای  همانق��در 
غیرمنتظره بود ک��ه مردم از آن متعجب 
ش��دند؛ در 24 س��اعت گذش��ته ب��ازار 
هنوز در س��رگردانی روش جدید اعمال 
مدیریت ارزی اس��ت؛ مش��اهدات ایرنا از 
ب��ازار ارز و نیز بازار کاال بیانگر آن اس��ت 
که فعاالن اقتصادی به گوش نشس��ته اند 
ت��ا دس��تورالعمل های ارزی یکی پس از 

دیگری منتشر و رسانه ای شود. 
آنچه مس��لم است، اینکه یکسان سازی 
ن��رخ ارز ب��ا نرخ 4200 تومان��ی دالر در 
اقتصاد ایران آغاز ش��ده و این رقم بسته 
ب��ه ش��اخص های اقتصادی نظی��ر تورم، 
ف��راز و فرود خواهد داش��ت، ضمن آنکه 
نیازهای ارزی کش��ور فهرست بندی شده 
و ب��ر اس��اس نیازها ارز تزری��ق و تأمین 

خواهد شد. 
قرار اس��ت فعاالن اقتص��ادی از طریق 
س��امانه ارزی نیما، ارز مورد نیاز واردات 

درخواس��ت  را  خ��ود 
کنن��د،  تأمی��ن  و 
مس��افران، دانشجویان و 
بیم��اران طب��ق روش و 
دستورالعمل های پیشین 
از بانک ه��ای عام��ل ارز 

تهیه کنند. 
نظام  اینکه  قدر مسلم 
نرخ  یکسان س��ازی  ب��ر 
ارز اص��رار دارد و انتظار 
م��ی رود ک��ه صاحب��ان 
با  همس��و  نیز  مش��اغل 
ش��عار حمایت از کاالی 
ایرانی از آن پیروی کنند 
تا این دوره شش ماهه با 
موفقیت به فرجام نهایی 

برسد. 

شوک ارزی چگونه اتفاق افتاد؟ 

10 اخاللگر بازار ارز صرافی های غیرمجاز چگونه بحران ساز ارز 
شدند؟ 

خرابکاری یک غیرمجاز دیگر در 
اقتصاد ایران

بع��د از ماجرای تل��خ و پرهزینه موسس��ات مالی 
غیرمجاز که آثار فعالیت آنها تا س��ال  های س��ال بر 
دوش اقتص��اد ایران س��نگینی خواهد ک��رد، دمل 
چرکین دیگری سر باز کرد که نشان داد هنوز نظام 
پولی کشور بعد از پنج سال تالش برای نظم دهی به 
س��اختار پولی کشور نتوانسته به طور کامل درزهایی 
ک��ه در دو دهه گذش��ته در اقتصاد ایران باز ش��ده، 
ببندد.  به گزارش خبرآنالین، هرچند در س��ال های 
گذش��ته نس��بت به فعالیت صرافی ه��ای غیرمجاز 
توصیه های بس��یاری از س��وی کارشناسان به بانک 
مرک��زی صورت گرفت��ه بود، با این ح��ال آن روزها 
صرافی های غیرمجاز تبدی��ل به بازیگران خطرناکی 
در بازار ارز نشده بودند. شاید به همین دلیل اولویت 
بانک مرکزی سامان بخش��ی به موسس��ات غیرمجاز 
ب��ود. از همین رو، تمام توان خ��ود را در این بخش 

متمرکز کرد. 
اگر شکل گیری موسسات مالی و اعتباری را نتیجه 
س��ودجویی گروهی رانت خوار و فرصت طلب بدانیم، 
آنچ��ه در ب��ازار ارز اتفاق افتاد ه��م نمونه دیگری از 

سودجویی بود. 
صرافی های غیرمجاز از کجا آمدند؟ 

اگرچه برخ��ی گزارش ها، ش��کل گیری صرافی های 
غیرمج��از را ب��ه دو ده��ه قب��ل مرتبط می دان��د، اما 
صرافی های غیرمجاز در دولت دهم رشد قارچ گونه پیدا 
کردند. ش��رایط تحریم ناش��ی از قطعنامه های شورای 
امنیت علیه کشورمان، سبب شده بود تا نقل و انتقال 
ارز با مش��کل مواجه ش��ود. حجم این نقل و انتقال ها 
دیگ��ر از عهده صرافی های مجاز خارج بود و به همین 
دلیل گروهی که ب��ازار صرافی ها را داغ دیدند، به فکر 
تأس��یس صرافی ولو بدون اجاره بانک مرکزی افتادند. 
درس��ت مثل اتفاقی که برای موسسات مالی غیرمجاز 
در فضای آش��فته بانکداری آن روزها افتاد.  به تدریج 
تعداد صرافی های غیرمجاز از حد می گذش��ت؛ برخی 
آمارها از برابری این تعداد با مجوزدارها خبر می داد که 
س��ال گذشته بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز با 
فراخوان چند نوبته برای دریافت مجوز، از آنها خواست 
تا به سیس��تم نظارتی بانک مرکزی بپیوندند. هرچند 
تعدادی از این فراخوان استقبال کرده و مجوز گرفتند، 
ام��ا گروهی هم بی توجه کار خ��ود را پیش می بردند.  
پلم��ب 200 صرافی توس��ط بانک مرک��زی در همان 
ایام نش��ان داد که این بان��ک در اجرای بخش نظارتی 
خود مصمم اس��ت، اما این اق��دام کافی نبود. چه آنکه 
اتفاق های دیگری در شش ماه گذشته افتاد که سبب 

شد، راهبری بازار ارز به دست غیرمجازها بیفتد. 
لیدرهای زیرپله ای

اگر فساد موسسات مالی غیرمجاز توانست 1.7درصد 
از کل تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص 
دهد، فس��اد صرافی های غیرمجاز کمتر از آن نیست. 
البته آمار دقیقی از س��هم آنها در اتفاق��ات اخیر ارائه 
نش��ده، با این حال آمار غیررسمی خروج ارز از کشور 
نش��ان می دهد که رقم دخالت آنها قابل توجه اس��ت.  
پش��ت پرده بازیگردانی صرافی های غیرمجاز را حتما 
باید نهاده��ای امنیتی اعالم کنند. یک س��وی ماجرا 
اما به روش��نی پیداس��ت که مخالفان خارجی ایران از 
آش��فته بازار ارز سواس��تفاده کردند. هرچند تحرکات 
گروه های مخالف دولت در داخل کش��ور هم بی تأثیر 
نبود که س��بب ش��د گروهی خ��ارج از مرزهای ایران 
از آب گل آل��ود ارز ماهی ه��ای درش��ت بگیرند.  البته 
حتما گروهی که در داخل به دنبال تس��ویه سیاسی با 
دولت دوازدهم فتیله قیمت ارز را باال کشیدند، گمان 
نمی کردند که آتش می تواند آنچنان گسترده شود که 
دام��ن آنه��ا را هم بگیرد. وقتی هرج و مرج می ش��ود، 
حتما گروهی هم می خواهند از این شرایط نفع ببرند، 
همانطور که زیرپله ای ها هم توانستند بر بازار ارز اثرگذار 
باشند. کار به جایی کشید که قیمت ارز به جای آنکه 
در بازار معامالت تهران تعیین شود، بازار سلیمانیه به 

بازار ایران نرخ می داد. 
زیان کنندگان ساده لوح

تصمیمی که دو ش��ب پیش دولت گرفته و از س��وی 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اعالم شد، 
هرچند بنا به گفته تحلیلگران اقتصادی دیرهنگام ولی 
درست بود، فقط با قیمت گذاری به نتیجه نخواهد رسید. 
ش��اید بهتر باشد ریش��ه های این اختالل در نظام ارزی 
کشور ابتدا در داخل خشکانده شود. چه آنکه تا زمانی  که 
غیرمجاز ها برپا هستند، با وجود محدودیت های تازه برای 
در اختیار داشتن ارز، اگر ارز از سوی صرافی های بانکی با 
رقم اعالم شده دولت معامله شود، حتما وجود صرافی های 
زیرپله ای می تواند باز هم این بازار را آشفته کند.  واقعیت 
این اس��ت که در بحران ارزی که در ابتدای س��ال افتاد، 
گروهی زیان کردند و گروهی به پول های بزرگ دس��ت 
یافتند. آنهایی که زیان کردند، سرمایه گذاران خرد بودند 
که پس اندازهای محدودی داشتند و برای دریافت سود 
بیشتر دارایی های کوچک شان را به سمت بازار ارز برده 
بودند و حاال با تک نرخی ش��دن ارز، سرنوشت پول های 

آنها تلخ خواهد بود. 
 ام��ا دس��ته دوم بازیگرانی بودند ک��ه بر آتش ارز 
دمیدند. آنها به خوبی می دانستند که در چه فضایی 
گام برمی دارن��د و وارد چ��ه مناس��بات اقتص��ادی 
خواهند ش��د. تا این گروه برپاست ارز 4200 تومانی 

دست نیافتنی است. 
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بازار کار، سال 96 را چگونه به پایان رساند؟ 
نرخ بیکاری 0.4کاهش یافت

بررسی نرخ بیکاری نشان می دهد که 12.1درصد 
از جمعیت فعال کشور، بیکار بوده اند. 

به گزارش خبرآنالین، نتایج طرح آمارگیری نیروی 
 کار زمس��تان 1396 منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری 
افراد 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که 12.1درصد 

از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. 
بررس��ی رون��د تغییرات ن��رخ بیکاری کل کش��ور 
حکایت از آن دارد که این ش��اخص نس��بت به فصل 
مشابه در س��ال قبل )زمس��تان 1395(، 0.4درصد 
کاهش و نس��بت به فصل گذش��ته )پایی��ز 1396( 

0.2درصد افزایش داشته است. 

در زمس��تان 1396 ح��دود 39.7درصد جمعیت 
10ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی 
در گروه ش��اغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررس��ی 
رون��د تغییرات نرخ مش��ارکت اقتصادی کل کش��ور 
نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه 
در س��ال قبل )زمس��تان1395(، 0.8درصد افزایش 
و نس��بت به فصل گذش��ته )پاییز1396(، 0.4درصد 

کاهش داشته است. 
نرخ بی��کاری جوان��ان 29- 15 س��اله نیز حاکی 
 از آن اس��ت ک��ه 25.2درص��د از جمعی��ت فع��ال

29- 15 س��اله بی��کار بوده اند. این ش��اخص در بین 
زنان نس��بت به مردان و در نقاط ش��هری نسبت به 
نقاط روس��تایی بیش��تر بوده اس��ت. بررس��ی روند 
تغییرات نرخ بیکاری جوانان 29-15 س��اله حاکی از 
آن است که این ش��اخص نیز نسبت به فصل مشابه 
در س��ال گذشته 0.3درصد کاهش و نسبت به فصل 

قبل0.2درصد افزایش پیدا کرده است. 
بررس��ی سهم اشتغال ناقص بیانگر آن است که در 
زمستان 1396، 11.5درصد جمعیت شاغل  به دالیل 
اقتصادی )فص��ل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن 
کار با ساعت بیشتر و. . .( کمتر از 44 ساعت در هفته 
کار ک��رده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این 
در حالی اس��ت که 36.4درصد از ش��اغالن 15 ساله 

و بیشتر 49 ساعت و بیشتر در هفته کار کرده اند. 
بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی 
نشان می دهد که بخش خدمات با 52.1درصد بیشترین 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب 
بعدی بخش های صنعت با 32.6درصد و کش��اورزی با 

15.3درصد قرار دارند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

--دالر آمریکا

6.175یورو اروپا

7.700پوند انگلیس

1.490درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

705.000مثقال طال

162.700هر گرم طالی 18 عیار

1.703.000سکه بهار آزادی

1.750.000سکه طرح جدید

834.000نیم سکه

557.000ربع سکه

341.000سکه گرمی

نرخنــامه

اقتصادکالن

پنجشنبه
23 فروردین 1397

شماره 1039
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فرصت امـروز: درحالی که تا پیش از 
این شاهد تأثیر نوسانات بازار ارز بر بازار 
سرمایه بودیم و بورس تهران گام به گام 
با تحوالت ب��ازار ارز پیش می رفت، حال 
باید به انتظار اثر تک نرخی شدن دالر بر 
بازار سرمایه در کوتاه و بلندمدت باشیم. 
با این همه، پس از نوس��انات ش��دید در 
ب��ازار ارز در حالی از روز سه ش��نبه دالر 
با قیمت 4200 تومانی تک نرخی ش��ده 
که این اتفاق، اثرات متفاوتی بر نمادهای 

معامالتی بازار سهام گذاشته است. 
چنانچه ب��ه گفته یک کارش��ناس بازار 
سرمایه، با افزایش نرخ دالر تا 6 هزار تومان 
صف ه��ای خرید در نماد معامالتی مربوط 
به شرکت های صادرات محور تشکیل شد 
و در مقابل در برخی نمادها که مواد اولیه 
آنها از خارج کشور تأمین می شود از جمله 
خودرویی ها، شاهد تشکیل صف فروش در 
تاالر شیشه ای بودیم. اما با اعالم نرخ 4200 
تومان برای دالر، این صف ها برعکس شد 
که نشان از تأثیر متفاوت افزایش و کاهش 
نرخ ارز روی نماده��ای معامالتی در بازار 

سهام دارد. 
ابراهیم خلیلی در گفت وگو با تس��نیم 
درب��اره تأثی��ر تک نرخی ش��دن دالر بر 
بازار س��رمایه گفت که این گونه تأثیرات 
ب��ر معامالت ب��ازار س��رمایه کوتاه مدت 
اس��ت و ب��دون ش��ک نکته مه��م برای 
معامله گران و همچنین فعاالن اقتصادی 
و س��رمایه گذاران، رسیدن قیمت دالر به 
تعادل و کاهش نوسانات بازار ارز است و 
بر این اساس با از بین رفتن نوسانات نرخ 
ارز می توان به بهبود ش��رایط بازار سهام 

امیدوار بود. 
اما در آخرین روز کاری هفته، در حالی 
س��رمایه گذاران بورسی چشم به بازار ارز 
دوختند که قیمت س��هم خودرویی ها و 
فلزی ه��ا با افت فزاینده ای همراه ش��د و 

شاخص کل نیز بار دیگر به ابتدای کانال 
96 هزار واحدی رسید. 

به گ��زارش ایس��نا، در حال��ی فعاالن 
بازار سرمایه ایران ش��اهد تداوم کاهش 
قیمت س��هم ها در بورس ته��ران بودند 
که همچنان بازار ارز با ابهام هایی همراه 
اس��ت. در روزهای گذش��ته ریسک های 
موج��ود در ب��ازار، ب��ه رک��ود در بورس 
دام��ن زد و ابهام��ات در ب��ازار ارز نیز از 
عوامل��ی اس��ت ک��ه س��رمایه گذاران را 
برای تصمیم گیری در س��رمایه گذاری ها 

سردر گم کرده است. 
بر اس��اس این گزارش، روز چهارشنبه 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران 461 واحد رش��د کرد 
و به رقم 96 هزار و 287 واحدی رسید، 
همچنی��ن ش��اخص کل ه��م وزن 186 

واح��د کاه��ش یافت و ع��دد 16 هزار و 
763 واحدی را تجربه کرد. شاخص آزاد 
ش��ناور نیز طی معامالت 662 واحد افت 
ک��رد و به رقم 102 هزار و 323 واحدی 
رس��ید، در عین حال شاخص بازار اول و 
دوم هر یک به ترتیب 392 و 640 واحد 

افت کردند. 
پتروشیمی  پتروشیمی خارک، صنایع 
خلیج ف��ارس و ف��والد مبارک��ه اصفهان 
ه��ر یک به ترتی��ب 75، 54 و 47 واحد 
در افت ش��اخص ها نقش داش��تند و در 
ط��رف مقابل ش��رکت ارتباطات س��یار، 
معدنی و صنعتی چادرملو و پتروش��یمی 
مبین بیش��ترین تأثیر افزاین��ده را روی 

شاخص ها داشتند. 
ش��یمیایی  محص��والت  گ��روه  در 
نمادهایی همچون پتروش��یمی زاگرس، 

مدیری��ت صنع��ت ش��وینده بهش��هر و 
پتروشیمی ش��ازند، حدود 4 درصد افت 
در قیمت پایان��ی را تجربه کردند مابقی 
نمادهای این گ��روه نیز عمدتا با کاهش 
قیمت س��هام مواجه شدند. در این گروه 
50 میلی��ون س��هم به ارزش بیش��تر از 
18میلیارد تومان مورد داد و س��تد قرار 

گرفت. 
همچنی��ن در گروه خودرو و س��اخت 
قطعات، برای بار دیگر اکثریت س��هام با 
افت قیمت��ی بیش از چهار درصد مواجه 
ش��دند. ای��ن در حالی اس��ت که قیمت 
سهام شرکت های این گروه روز سه شنبه 
با رشد قیمت چشمگیر همراه بوده اند و 
در روز قبل از آن مانند چهارشنبه قیمت  
س��هم های خودرویی با کاه��ش فزاینده 
همراه ب��ود. در این گ��روه 180 میلیون 
س��هم به ارزش حدود 21 میلیارد تومان 

مورد داد و ستد قرار گرفت. 
در گ��روه فل��زات اساس��ی نی��ز روند 
تغییرات قیمت س��هم ها عمدتا با کاهش 
مواج��ه ش��د، همچنی��ن در اس��تخراج 
کانه ه��ای فل��زی نیز اکثری��ت قریب به 

اتفاق افت قیمت را تجربه کردند. 
ارزش معامالت ب��ورس تهران به رقم 
207 میلی��ارد و 305 میلی��ون توم��ان 
رس��ید. این رقم ناشی از دست به دست 
ش��دن 957 میلیون س��هم و اوراق مالی 
ط��ی 57 هزار و 655 نوبت داد و س��تد 

بود. 
آیفکس )ش��اخص فراب��ورس( نیز در 
آخرین روز کاری هفته 10 واحد پسرفت 
کرد و در جایگاه یک هزار و 64 واحدی 
قرار گرفت. در معامالت روز چهارش��نبه 
فراب��ورس بی��ش از 315 میلیون س��هم 
و اوراق به��ادار ب��ه ارزش 2 ه��زار و 60 
میلیارد ری��ال در 388 هزار نوبت خرید 

و فروش شد. 

درحالی ک��ه در بیس��تم فروردین م��اه 
معامالت آتی و اختیار معامله س��که طال 
به دلیل وج��ود ابهام قیمتی در بازار این 
دارایی متوقف ش��د، در پای��ان معامالت 
سکه آتی روز سه ش��نبه قیمت هر سکه 
تحویل در دی ماه بی��ش از دو میلیون و 
26 هزار تومان ثبت شد و در حال حاضر 
قیمت آن حدود یک میلیون و 976 هزار 

تومان است. 
بیس��تم  روز  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
فروردین ماه س��ال ج��اری معامالت آتی 
س��که ط��ال به عل��ت آنچه ابهام ش��دید 
در قیم��ت س��که در بازار آزاد بیان ش��د 
متوقف ش��د، اما با صحبت ه��ای معاون 

اول رئیس جمه��وری در ش��ب بیس��تم 
فروردین ماه مبن��ی بر این که قیمت دالر 
از آن تاریخ تک نرخی اس��ت و هیچ  کس 
حق ندارد با قیمتی غیر از 4200 تومان 
دالر دادوس��تد کند، معامالت آتی سکه 

نیز از بیست ویکم دوباره آغاز شد. 
قیم��ت تس��ویه روزانه س��که تمام در 
پایان معامالت آتی س��که روز سه ش��نبه 
در سررس��ید دی م��اه 1397 به بیش از 
دو میلی��ون و 26 هزار تومان رس��ید، اما 
روز چهارش��نبه و ت��ا لحظه انتش��ار این 
خبر قیمت تقاضا برای سکه طال تحویل 
دی ماه س��ال 1397 یک میلیون و 975 
ه��زار توم��ان و قیم��ت عرض��ه آن یک 

میلیون و 976 هزار تومان است. 
همچنین قیمت تس��ویه روزانه قرارداد 
آتی سکه طال تحویل اردیبهشت ماه سال 
1397 روز سه شنبه به حدود یک میلیون 
و 857 هزار تومان رسید. در حال حاضر 
و در لحظه انتش��ار این خبر قیمت تقاضا 
برای س��که تحویل اردیبهش��ت ماه سال 
1397 یک میلیون و 792 هزار تومان و 
قیم��ت عرضه یک میلیون و 794 هزار و 

500 تومان است. 
چن��د روز پیش علیرضا ناصرپور درباره 
توقف معامالت آتی و اختیار معامله سکه 
در ب��ورس کاال گفته بود ک��ه مولفه های 
تأثیرگ��ذار ب��ر قیمت س��که و در نتیجه 
وج��ود ابه��ام قیمت جدید در ب��ازار این 
دارایی و تصمیم س��رمایه گذاران مشتقه 
اثر گذاشته و مخاطرات بازار قراردادهای 

مشتقه را به شدت افزایش داده است. 
وی توضی��ح داد: با توجه به نوس��انات 
ش��دید در بازار س��که و عدم ش��فافیت 
اطالعاتی درباره ب��ازار نقدی آن، کمیته 
آت��ی روز 19 فروردین ماه س��ال 1397 
ب��ا توجه ب��ه اح��راز ش��رایط اضطراری 

مطابق م��اده 22 دس��تورالعمل اجرایی 
معامالت قراردادهای آتی و نیز ماده 29 
دس��تورالعمل اجرایی معام��الت اختیار 
معامله تصمیم و توقف معامالت مش��تقه 
ط��ال در روز دوش��نبه 20 فروردین م��اه 

1397 را گرفت. 
گفتنی اس��ت ماده 22 دس��تورالعمل 
اجرای��ی معامالت ق��رارداد آتی می گوید 
در صورت وجود اطالعات یا وقوع شرایط 
اضط��راری که تأثیر ب��ا اهمیت بر قیمت 
ق��رارداد آتی یا تصمیم سیاس��ت گذاران 
دارد کمیت��ه آتی می توان��د معامالت را 
حداکث��ر به مدت یک جلس��ه معامالتی 
متوقف کرده و موضوع را بابت رفع موارد 

توقف پیگیری کند. 
همچنی��ن در ماده 29 دس��تورالعمل 
اجرایی معام��الت قراردادهای آتی آمده 
اگر ظن دس��تکاری قیم��ت در معامالت 
وجود داشته باش��د یا تغییرات غیرعادی 
در قیمت قرارداد اختیار معامله مشاهده 
ش��ود، س��ازمان ی��ا مدیرعام��ل بورس 
می تواند دستور توقف نماد قرارداد اختیار 

معامله را صادر کند. 

قیمت سکه آتی به زیر 2 میلیون تومان رسید

شاخص بورس 461 واحد دیگر افت کرد

تداوم افت قیمت سهام خودرویی ها و فلزی ها
دریچه

مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد
ظهور استارت آپ های جدید در 

حوزه تکنولوژی مالی
مدیرعام��ل فراب��ورس ایران در آس��تانه برگزاری 
فین اس��تارز 2018 با تأکید بر چال��ش محور بودن 
ای��ن رویداد در س��ال جاری، گف��ت: در حال حاضر 
نیازه��ا و چالش های تکنولوژی شناس��ایی ش��ده و 
چنانچه اس��تارت آپ ها، ایده های نوآورانه مبتنی بر 
نرم افزاری که قابل ارائه باش��د داش��ته باشند، قطعاً 
سرمایه گذاران حاضر به انجام مذاکره و عقد قرارداد 

با آنها خواهند بود. 
به گزارش س��نا، امی��ر هامونی با اش��اره به اینکه 
در فین اس��تارز که همزمان با یازدهمین نمایش��گاه 
ب��ورس، بان��ک و بیم��ه )فاینک��س 2018(، برگزار 
می ش��ود ش��اهد هم آوردی میان س��رمایه گذاران و 
اس��تارت آپ های حوزه فناوری های مالی هس��تیم، 
اظه��ار ک��رد: فین اس��تارز 2016 به همت ش��ورای 
اطالع رس��انی سازمان بورس برگزار شد و پس از آن 
برگزاری این رویداد بزرگ به فرابورس ایران سپرده 
ش��د؛ فرابورس ایران فین اس��تارز 2017 را با همان 
عالمت تجاری برگزار کرد و در روزهای پیش رو نیز 
شاهد برگزاری فین استارز 2018 در کنار نمایشگاه 
فاینکس 2018 هس��تیم که می توان��د محلی برای 

معرفی سرمایه گذاران و استارت آپ ها باشد. 
ای��ن مقام مس��ئول ب��ا بی��ان اینکه فین اس��تارز 
2018 بیش��تر چالش محور اس��ت، خاطرنشان کرد: 
نیازها و چالش ه��ای تکنولوژی س��رمایه گذار را در 
نشست های همفکری که در اسفندماه سال 1396 با 
سرمایه گذاران داشتیم، شناسایی کردیم و بر اساس 
آن، چالش های مطرح را از طریق سایت فین استارز 
به استارت آپ های کشور اعالم کردیم. به گفته وی، 
فعاالن بازار س��رمایه چنانچه برای حل این چالش ها 
که توس��ط س��رمایه گذاران اعالم ش��ده است، ایده 
نوآورانه مبتنی بر نرم افزار قابل ارائه داش��ته باش��ند 

می توانند با سرمایه گذاران وارد مذاکره شوند. 
مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه چندین 
اس��تارت آپ  که در فین استارز 2017 معرفی شدند، 
اکنون در مرحله رشد و توسعه هستند، گفت: حتی 
این اس��تارت آپ ها تبلیغات بیلبوردی در سطح شهر 
را آغ��از کرده اند که فین اس��تارز ب��ه برندینگ آنها 
کمک کرده اس��ت. همچنین با نوآوری ها و اقدامات 
مبتکرانه ای ک��ه در این حوزه ص��ورت می گیرد در 
فین اس��تارز 2018 ش��اهد ظهور اس��تارت آپ های 
جدیدی خواهیم بود که در حوزه تکنولوژی مالی در 
فرابورس ایران و بازار سرمایه می توانند نقش آفرینی 

کرده و چالش های تکنولوژیک بازار را حل کنند. 
هامون��ی در ادامه با تأکید بر اینکه تکنولوژی تنها 
راه توس��عه بازار سرمایه، حل مسائل و مشکالت این 
ب��ازار و راه رهایی از چالش هایی اس��ت که بورس با 
آن دس��ت وپنجه نرم می کند، تصری��ح کرد: قطعاً با 
تکنولوژی های مالی و فین تک ها می توانیم بس��یاری 
از مس��ائل خاص خ��ود در بازار از جمل��ه اطالعات 

نامتقارن و کژمنشی یا کج گزینی ها را حل کنیم. 
وی در همی��ن زمین��ه اف��زود: تکنولوژی های مالی 
همچنین هنگام ارائه اطالعات ش��رکت ها به س��امانه 
کدال، فین تک ه��ا می توانند به اینکه اطالعات داخلی 
ش��رکت ها زودتر از موعدی که در کدال قرار می گیرد 
و به دس��ت همه سهامداران و سرمایه گذاران می رسد، 
در بین یک عده افراد محدود افشا نشود، کمک کنند. 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات تأکید کرد
تقویت فرهنگ پاسخگویی ارکان 

بازار سرمایه با فاینکس
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات، نمایشگاه بورس، 
بانک و بیمه را امکان بسیار خوبی برای فرهنگ سازی 
ب��ازار س��رمایه دانس��ت و گف��ت فاینک��س، فرهنگ 
پاس��خگویی را بین ارکان بازار سرمایه تقویت خواهد 

کرد. 
علی صالح آبادی به س��نا گفت: چندین سال است 
که این نمایش��گاه تخصصی برگزار می شود و فرصت 
بس��یار خوبی را فراه��م می کند ک��ه ارکان بازارهای 
مالی، س��رمایه، بیمه و همچنین ش��رکت های حاضر 
در این بازارها کنار هم جمع ش��وند و خدمات، آخرین 
دس��تاوردها و پیشرفت هایی را که در حوزه های کاری 
داشته اند به سرمایه گذاران و بازدید کنندگان ارائه کنند. 
وی با بیان اینکه فاینکس 2018 این امکان را فراهم 
می کند ک��ه افراد با بخش های مختلف بازار س��رمایه 
آش��نایی پیدا کنند، افزود: این نمایشگاه هم به نوعی 
اطالع رسانی است که هر سال اتفاق می افتد و آخرین 
تح��والت را در اختیار س��رمایه گذاران ق��رار می دهد. 
همچنین نوعی فرهنگ س��ازی برای کسانی است که 
عالقه مند هستند با این حوزه آشنا شوند. به عالوه یک 
آموزش است، زیرا معموالً کارگاه های آموزشی مختلفی 

در زمان برگزاری نمایشگاه برگزار می شود. 
 صالح آبادی با اشاره به اینکه هر شخصی به فراخور 
نیازی که دارد می تواند در دوره های آموزش��ی مدنظر 
خود شرکت کند و از آموزش های رایگان استفاده الزم 
را ببرد، اظهار داش��ت: نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه 
می تواند برای ارکان بازار س��رمایه فرهنگ پاسخگویی 
را تقویت کند؛ بدین ترتیب ارکان بازار س��رمایه خود 
را ملزم می دانند که هر س��ال در این فضایی که فراهم 
می ش��ود، جوابگوی س��ؤاالت س��رمایه گذاران و ارباب 

رجوع باشند. 
 وی اف��زود: نمایش��گاه در مجم��وع ه��م ب��رای 
و  مش��تریان  پاس��خگوی  ک��ه  ش��رکت کنندگان 
سرمایه گذاران خود هستند و هم برای بازدید کنندگان- 
چه با دید آموزش، چه با دید فرهنگ سازی و چه با دید 

اطالع رسانی - می تواند مثبت باشد. 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات در پاس��خ به این 
س��ؤال که نمایشگاه در معرفی ابزارهای نوین از جمله 
بورس، بانک و بیمه چه تأثیری می تواند داشته باشد و 
همچنین برای کس��ب و کارهای نوین و استارت آپ ها 
چه فرصتی را ایجاد می کند، اظهار داش��ت: چند سال 
قبل که به تازگی امکان معامالت آنالین فراهم شده بود 
نمایشگاه فرصت بسیار خوبی شد که بسیاری از افراد 
عالقه مند به این ح��وزه، از طریق آموزش هایی که در 
زمان برگزاری نمایشگاه انجام شد، به این هدف دست 
یافتند.  صالح آبادی توضیح داد: افراد مراجعه کننده نام 
کاربری و رمز الزم را دریافت و در همان جا امکان انجام 
معام��الت آنالین را پیدا می کردند. بنابراین با توجه به 
اینک��ه امکان انجام معامالت آنالین به عنوان یک ابزار 
نوین در بازار سرمایه ایجاد شده بود، در زمان نمایشگاه 
به خوبی معرفی و نمایشگاه فرصتی شد که معامالت 
آنالین تس��هیل و دسترسی مردم به بازار تسریع شود.  
وی با بیان اینکه بس��یاری از افراد از طریق نمایش��گاه 
آموزش ه��ای الزم را می دیدن��د و پ��س از برگ��زاری 
آزمون مختصری، امکان انجام معامالت آنالین را پیدا 
می کردند، ادامه داد: بنابراین با توجه به حضور مردم و 
سرمایه گذاران در نمایشگاه، از ابزارهای جدید و امکان 

دسترسی های بهتر بازار می توان استفاده کرد. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات همچنین در پاسخ 
به این س��ؤال که دوره های قبلی نمایش��گاه را تاکنون 
چگون��ه دیده اید، گفت: دس��تاوردهای نمایش��گاه به 
نس��بت هزینه هایی که برای آن می شود، ارزنده است. 
حت��ی نقدهایی هم که مطرح می ش��ود، عملکردها را 
بهبود می دهد و اگر ب��رای دوره های بعد، نقاط ضعف 
برطرف شود، نمایشگاه هر سال نسبت به سال گذشته 

تکامل یافته تر خواهد شد. 

نگاه
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رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
گفت تجارت آزاد، هدف نهایی مذاکرات 

تجاری ایران و ازبکستان است. 
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، 
مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر و 
ریاست  کل سازمان توسعه تجارت ایران، 
در همای��ش تجاری ایران و ازبکس��تان، 
اظهار کرد: ایران آمادگی هرگونه تجارت، 
به خص��وص تجارت آزاد، را با ازبکس��تان 
دارد در صورت نیاز برای برخی کاالهای 
نیازمن��د پوش��ش های  دو کش��ور ک��ه 
حمایتی نظام تعرفه ای است لیستی تهیه 
خواهد ش��د، اما در نهای��ت اصل کلی بر 
ایجاد تج��ارت آزاد، بدون ایجاد تبعیض، 

میان دو کشور است. 
خس��روتاج تصریح کرد: آماده برقراری 
تجارت آزاد با ازبکستان هستیم و تالش 
می کنی��م عالوه ب��ر ارائه تس��هیالت در 
صدور ویزا، همکاری های بانکی دو کشور 

نیز را توسعه دهیم. 
وی در تش��ریح رون��د توافقات طرفین 
در روز اول اجالس کمیس��یون مشترک، 
گفت: ط��ی این اجالس س��عی داریم تا 
همه ابعاد همکاری ایران و ازبکس��تان را 

بررس��ی کنیم به خصوص در زمینه های 
س��رمایه گذاری، ویزا، خدم��ات بانکی و 
همکاری ه��ای نفت��ی، ظرفیت ه��ای دو 
طرف در بخش خدمات فنی و مهندسی 
در چارچ��وب حق��وق و مناف��ع متقابل 

مطرح شد. 
خس��روتاج با تأکید بر عزم دو کش��ور 
در رف��ع موانع موجود بر س��ر راه تجارت 
مشترک اذعان کرد: ازبکستان رویکردها 
و سیاس��ت های جدیدی در قبال تجارت 
خارجی خود در پیش گرفته و فضای باز 
تجاری در ازبکس��تان به پیشبرد اهداف 
طرفین در زمینه تج��ارت کمک خواهد 
کرد که در این راس��تا و با هدف توس��عه 
همکاری ها، امروز مرکز تجاری مش��ترک 
ایران و ترکمنستان در تهران افتتاح شد. 
رئی��س  و  وزی��ر  صادرات��ی  مع��اون 
سازمان توس��عه تجارت ایران به اهمیت 
سرمایه گذاری های مش��ترک، ترانزیت و 
توسعه حمل و نقل جاده ای و ریلی اشاره 
کرد و افزود: روز گذشته مسئوالن کشور 
ازبکستان اعالم کردند که نیازمند خرید 

نفت از ایران هستند. 
وی همچنین با اش��اره به قدرت ایران 

در تولی��د فوالد افزود: ان��واع محصوالت 
ساختمانی، شیرآالت، کاشی و سرامیک، 
فرآورده ه��ای  آن،  قطع��ات  و  اس��کلت 
پتروش��یمی،  محص��والت  داروی��ی، 
فرآورده های نفت��ی، محصوالت مرتبط با 
صنعت فوالد، پی وی س��ی و انواع تایر و 
تیوب از جمله کاالهایی است که ممکن 
اس��ت ایران در صادرات آنها به ازبکستان 

دارای مزیت باشد. 
در ادامه این همایش حسین سالح ورزی، 
نایب رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران نیز در 
تش��ریح حجم تجارت خارجی ازبکس��تان 
با ایران، اظهار کرد: در س��ال 2016 حجم 
واردات ازبکس��تان 9.1 میلی��ارد دالر بوده 
اس��ت ک��ه از این رقم س��هم ای��ران تنها 
142میلیون دالر بوده است. در همان سال 
می��زان واردات ایران نی��ز 44 میلیارد دالر 
ب��وده که از این رقم تنها 59 میلیون آن به 
ازبکستان اختصاص داشته است، برهمین 
اس��اس می توان گفت که سهم دو کشور از 
مبادالت تجاری بسیار ناچیز و ناکافی است. 
نایب رئی��س اتاق بازرگانی ایران با بیان 
اینکه ازبکس��تان در حوزه معادن به ویژه 
مع��ادن طال، م��س و اورانی��وم ظرفیت 

باالی��ی دارد این م��وارد را از زمینه های 
همکاری مش��ترک دانس��ت و خواس��تار 
حمایت ازبکس��تان از پیوس��تن ایران به 

WTO شد. 
کریم اف، رئیس اتاق ازبکس��تان نیز با 
اعالم تمایل به استفاده از تجربیات ایران 
 ،WTO در زمینه نقش��ه راه پیوستن به
حجم فعل��ی تبادالت تجاری دو کش��ور 
را رضایت بخ��ش ندانس��ته و اظهار کرد: 
تا پایان س��ال 2017 حجم مبادالت دو 
کشور 325 میلیون دالر بود که براساس 
هدف گذاری انجام ش��ده ای��ن رقم تا نیم 

میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. 
همایش تجاری ایران و ازبکس��تان در 
خ��الل دوازدهمین اجالس کمیس��یون 
مش��ترک همکاری های تج��اری ایران و 
ازبکس��تان و با حضور مع��اون صادراتی 
وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت 
ای��ران، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی ای��ران، وزیر تجارت 
خارجی ازبکستان و رئیس اتاق بازرگانی 
ازبکس��تان و همچنی��ن جمعی از تجار و 
فعاالن اقتصادی دو کش��ور در س��ازمان 

توسعه تجارت ایران برگزار شد. 

نایب رئیس ات��اق بازرگانی ایران گف��ت صادرات به 
کشور های همس��ایه تحت تأثیر تعرفه های ترجیحی 
کاهش یافته است.  حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اشاره به موقعیت استراتژیک ایران در منطقه، اظهار 
کرد: کش��ور ایران به دلیل داش��تن مرز های گسترده 
با همس��ایه های متنوع از موقعیت مناسبی در منطقه 
برخوردار است که امکان صادرات محصوالت متنوعی 
ش��امل پتروشیمی، دارو، لوازم خانگی صنعتی به بازار 
400 میلیونی برای آن فراهم ش��ده است.  نایب رئیس 
ات��اق بازرگانی ایران با اش��اره به هزین��ه کم حمل و 
نقل برای صادرات به کش��ور های منطقه، تصریح کرد: 
موقعیت مناسب جغرافیایی به همراه دسترسی آسان 
به مس��یر های ترانزیتی هزینه حمل و نقل را کاهش 
داده است و صادرات بسیاری از کاالها توجیه اقتصادی 

دارد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در ص��ادرات به کش��ور های 
همس��ایه توفیق چندان��ی نداش��ته ایم، اذعان کرد: 
به رغم ارتباطات سیاسی خوب و اشتراکات فرهنگی 
با کشور های همس��ایه، به دلیل ضعف در مذاکرات 
تجاری متناس��ب ب��ا ای��ن ظرفیت ه��ا و فرصت ها 
نتوانستیم روابط مالی و تجاری خوبی با همسایگان 

خود داش��ته باشیم.  س��الح ورزی با اشاره به وضع 
تعرفه های ترجیحی س��نگین از س��وی کش��ور های 
همس��ایه بیان کرد: بخشی از عدم توفیق در تجارت 
ب��ه وض��ع تعرفه های س��نگین ترجیحی از س��وی 
کشور های همسایه برمی گردد که امکان تجارت در 
شرایط برابر را از ایران سلب کرده است به طور مثال 
تعرفه ترجیحی برای صادرات مواد شوینده به کشور 
پاکس��تان برای بازرگانان ایرانی 35درصد است این 
درحالی است که این رقم برای تجار چینی 5درصد 
اعالم شده اس��ت و عمال کاالی ایرانی نمی تواند در 

این بازار رقابت کند. 
ب��ه گفت��ه وی، ط��ی دو س��ال گذش��ته می��زان 
محصوالت صادرات��ی به عراق به دلی��ل تعرفه های 

ترجیحی کاهش داشته است. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به اینکه 
ایران باید صادراتی با کیفیت مناس��ب داشته باشد، 
بی��ان کرد: در بحث صادرات کش��ور نی��از به تغییر 
نگرش اس��ت، برخالف تصور م��ردم که محصوالت 
مازاد ب��ر تولید صادر می ش��وند، کاالی تولیدی در 

کشور باید با رویکرد صادراتی تولید شود. 
وی ب��ا بیان اینکه نقش دولت در افزایش صادرات 
نقش حیاتی اس��ت، تصریح کرد: دولت باید با ایجاد 

بهب��ود ش��رایط اقتصادی و تس��هیل تولی��د میزان 
صادرات در کشور را افزایش دهد. 

سالح ورزی با اشاره به وضع قوانین ترجیحی برای 
افزای��ش مبادالت تجاری تصریح ک��رد: قرارداد های 
تجارت ترجیحی توافقی برد برد اس��ت که دو کشور 
برای لیس��ت مش��خصی از کاال و خدمات، تعرفه ای 
یکس��ان در نظر می گیرند و با اس��تفاده از ظرفیت 
یکدیگ��ر صادرات و واردات متقاب��ل انجام می دهند 
که به دلیل غفلت از این موضوع نتوانس��تیم روابط 

تجاری خوبی با کشور های همسایه برقرار کنیم. 
نایب رئی��س اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه پس 
از برجام هنوز مش��کالت بانکی پابرجاست، تصریح 
کرد: اقداماتی از سوی وزارت خارجه، بانک مرکزی 
و وزارت صنع��ت و مع��دن ص��ورت گرفته اس��ت و 
راهکاری مانند اس��تفاده از یورو و واحد پولی کشور 

به جای دالر در نظر گرفته شده است. 
س��الح ورزی در پایان با اش��اره به موانع و قوانین 
س��خت در صادرات کشور گفت: در قانون رفع موانع 
تولید آمده اس��ت که ارزش اف��زوده صادرکنندگان 
ظ��رف 30 روز پرداخت ش��ود که عم��ال در اجرا با 
قوانین دست و پاگیر این فرآیند بیشتر زمان می برد 
و باعث کمبود نقدینگی برای صادر کننده می شود. 

تبعیض در تعرفه های ترجیحی

آماده برقراری تجارت آزاد با ازبکستان هستیم
اخبار

نرخ خرید تضمینی گندم بدون 
افزایش قیمت اعالم شد

سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت توان افزایش نرخ 
خرید تضمینی گندم را ن��دارد، نرخ هزار و 300تومانی 
س��ال قبل را مبنای خرید این محصول در سال زراعی 

جاری قرار داد. 
ب��ه گزارش تس��نیم، بعد از هفت م��اه کش وقوس با 
مس��ئوالن و اختالف نظر میان وزیر جهاد کش��اورزی و 
ش��ورای اقتصاد درباره ن��رخ خرید تضمینی محصوالت 
کش��اورزی و ب��ه نتیجه نرس��یدن بر س��ر ن��رخ واحد، 
س��خنگوی دولت روز گذش��ته آب پاکی را روی دست 
کش��اورزان ریخت و اعالم کرد که دولت توان پرداخت 
بی��ش از 1300 توم��ان را برای خری��د تضمینی گندم 

کشاورزان ندارد. 
وزارت جهاد کش��اورزی پیش از این برای حمایت از 
حقوق کش��اورزان خواهان افزایش نرخ خرید تضمینی 
گندم هم تراز با تورم کش��ور ش��ده بود و بر این اس��اس 
نرخ ه��ای خری��د تضمینی محصوالت کش��اورزی را به 
ش��ورای اقتص��اد ارائه کرد، اما این ش��ورا اعالم کرد که 

امکان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را ندارد. 
همین امر باعث شد که محمود حجتی زیر بار تصمیم 
شورای اقتصاد مبنی بر عدم افزایش قیمت گندم در سال 
زراع��ی جاری نرود و حتی ن��رخ این محصول به صورت 

علی الحساب اعالم و از کشاورزان خریداری شود. 
بن��ا بر این گزارش، ش��ورای اقتصاد در س��ال زراعی 
گذش��ته نیز ب��رای تأمین منابع مال��ی خرید تضمینی 
گندم بعد از تأخیر طوالنی مدت، مجبور به فروش اوراق 
قرضه شد.   محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس 
س��ازمان برنامه وبودجه کش��ور روز گذشته در نشست 
خبری با اصحاب رس��انه در پاسخ به این سوال که چرا 
نرخ خرید تضمینی گندم اعالم نمی ش��ود، اظهار کرد: 
قیمت خرید تضمینی گندم در سال 91، 400تومان بود 
که در س��ال زراعی جاری به 1300 تومان رسیده است 
که بیش از نرخ تورم س��االنه است.  وی افزود: دولت در 
شرایط فعلی توانایی پرداخت بیش از 1300 تومان برای 

خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ندارد. 

درد  دل تولیدکنندگان از بازار ارز و 
تصمیمات ضدتولید دولت

در حال��ی بیش از 20 روز از آغاز س��ال حمایت از 
کاالی ایرانی می گذرد که تصمیمات ضدتولید دولت 
یک به ی��ک از راه می رس��د و با ب��ازار ملتهب ارز هم 

خبری از حمایت از تولیدکنندگان داخلی نیست. 
به گزارش تس��نیم، رهبر معظم انقالب اس��المی 
امسال هم مانند س��ال های گذشته در پیام نوروزی 
خود تأکید بر اجرای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
و حمایت از تولیدکننده ایرانی را مطرح و س��ال 97 
را به نام »حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری کردند 
تا با همکاری دس��تگاه های مختلف، تولیدکنندگان 
کش��ور که در طول چند س��ال اخیر رمق��ی ندارند 
تقویت ش��ده و حضور پررنگی در بازارهای داخلی و 

خارجی داشته باشند. 
البت��ه ایش��ان پیش از ای��ن نیز باره��ا بر ضرورت 
حمایت از تولید داخلی تأکید کرده اند، اما متأسفانه 
در عم��ل حمایت ه��ای الزم از تولیدکنندگان انجام 
نش��د و آنها ب��ا تکیه بر توانمندی خود به س��ختی با 

کاالهای وارداتی رقابت می کنند. 
در ح��ال حاض��ر کمتر از ی��ک ماه از اع��الم این 
نامگذاری می گذرد و در طول این مدت وزارتخانه ها 
بر ل��زوم حمای��ت از تولید کنن��ده داخل��ی و اعالم 
برنامه های خ��ود برای تحقق این ش��عار پرداختند. 
جالب اینجاس��ت تولیدکنن��دگان به ای��ن برنامه  ها  
دلگرم نبوده و عملی ش��دن آنها را با توجه به تجربه 

سال های اخیر بعید می دانند. 
و  گذش��ته  امس��ال  ش��عار  اب��الغ  از  روز   21
تولیدکنندگان نه تنها ش��اهد حمایت هایی نبوده اند 
بلکه با ش��وک بزرگ افزایش قیم��ت ارز هم روبه رو 
ش��ده اند. با توج��ه به اینک��ه حجم زی��ادی از مواد 
اولیه تولیدکنندگان از محل واردات تأمین می ش��ود 
افزایش قیمت دالر عاملی ش��ده تا آنها امکان خرید 
مواد اولیه نداشته و در نهایت مجبور به کاهش تولید 

و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شوند. 
نکت��ه قابل توجه آنک��ه در برخ��ی از حوزه ها که 
تولیدکنندگان امکان افزایش قیمت محصوالت خود 
را ندارند با عدم تولید منتظر تعیین تکلیف بازار بوده 
و خط تولید خود را خاموش کرده اند. در این شرایط 
این س��وال مطرح است که دولت در این شرایط چه  
حمایت��ی از تولیدکنن��ده می کند و آیا ب��ا این بازار 
پرنوس��ان ارز امکان رقابت با کاالهای وارداتی وجود 

دارد یا خیر؟! 
محمدی یک��ی از تولیدکنندگان قطعات خودرو با 
ابراز اینکه »س��رمایه در گردش کافی برای توس��عه 
محصوالت خود را نداریم« به خبرنگار تسنیم، گفت: 
الزمه توسعه محصول داشتن منابع مالی کافی است، 
اما ما حتی پول خود را به س��ختی از خودروس��ازان 
دریاف��ت می کنیم، به دلی��ل معوقات بانک��ی امکان 

دریافت تسهیالت جدید را هم نداریم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه »وام های بانکی بس��یار گران 
و بازپرداخ��ت آن ب��رای ما س��خت اس��ت«، افزود: 
الزم��ه حمای��ت از تولی��د ایران��ی هم��کاری دولت 
ب��ا تولیدکنن��دگان اس��ت البت��ه ما پ��ول ارزان هم 
نمی خواهیم الاقل مس��اعدت هایی را در هزینه های 

بیمه و مالیات انجام دهد. 

ارز

یورو بار تجارت ایران را به دوش 
می کشد، نه دالر

وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: به طور کلی 
انحصار یک ارز خارجی یا تمرکز روی یک ارز به صالح 
کشور نیست.  محمدرضا ش��ریعتمداری در گفت وگو 
با ایس��نا، اقدام اخیر دولت در تک نرخی ش��دن ارز را 
سیاستی بس��یار قاطعانه برای کنترل بازار ارز و بهبود 

اوضاع اقتصادی و تجاری کشور دانست. 
وی در پاس��خ به این س��وال که آی��ا در حال حاضر 
تج��ارت ایران آمادگ��ی این را دارد که از س��مت دالر 
ب��ه یورو تغییر کند؟ گفت: اتکای تجارت ایران به یورو 

همین امروز هم بیش از سایر ارزهای خارجی است. 
ای��ن عضو کابین��ه دولت دوازدهم افزود: بخش��ی از 
فروش تجاری ایران به نفت مربوط می ش��ود که درآمد 
حاص��ل از این بخش به صورت مش��ترک با دالر و ارز 
کش��ورهایی که به آنه��ا نفت صادر می ش��ود، صورت 
می گیرد و بخشی از این درآمد نیز از طریق یورو تأمین 
می ش��ود.  ش��ریعتمداری ادام��ه داد: بخش های دیگر 
تجارت خارجی ایران نیز به نسبت قابل مالحظه ای به 
یورو وابسته است. به طور مثال در مورد کاالهای اساسی 

این اتفاق از قبل رخ داده است. 
ترجیح ایران بر تجارت با ارز کشور هدف

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین متذکر ش��د: 
باید تجارت ما به س��مت ارزهای مختلف برود. از آنجا 
که امروز روابط ما با کشورهای اروپایی رو به گسترش 
اس��ت به طور طبیعی باید روی ارز این کشورها تمرکز 
بیشتری داشته باشیم.  وی در پایان گفت: با این وجود 
سیاست عمومی ما این اس��ت که تجارت تا جایی که 
مقدور است و به ویژه در مورد ارزهای قابل مبادله با ارز 
کش��ور مقابل صورت گیرد و به خصوص در کشورهایی 
که حجم مبادالت تجاری بیشتری دارند، تجارت با ارز 

قابل مبادله یا ارز خود آن کشور ادامه پیدا کند. 
به گزارش ایس��نا، رئیس کل بان��ک مرکزی به تازگی 
اعالم کرده که پیشنهاد جایگزینی یورو با دالر را به مقام 
معظم رهبری ارائه کرده ایم و ایشان نیز استقبال کرده اند.  
ولی اهلل سیف در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی 
وضعیت بازار ارز گفت: من پیش��نهادی را با حضرت آقا 
مطرح کردم که یورو در مب��ادالت ارزی جایگزین دالر 
ش��ود، چراکه دالر نقشی در مبادالت خارجی ما ندارد و 

ایشان هم از این موضوع استقبال کردند. 

پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات را به داخل 
کشور می آورند

 سایر صادرکنندگان ارز خود را چه 
می کنند؟ 

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره 
به اینکه 40 تا 50 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داریم، 
گفت: مابقی صادرکنندگان ارز خود را چه کار می کنند؛ 
پتروشیمی ها براس��اس نرخی که بانک مرکزی اعالم 

می کند ارز خود را می فروشند. 
احم��د مهدوی، دبیرکل انجم��ن صنفی کارفرمایی 
صنعت پتروش��یمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
با اش��اره به اینکه پتروشیمی ها براساس تعهدی که به 
نظام و دولت دارن��د، ارز حاصل از صادرات محصوالت 
خود را به داخل کشور می آورند، گفت: براساس تعهدی 
که داریم، 70درصد از ارز صادراتی خود را وارد کش��ور 
می کنی��م و 30درصد را برای مصارف خودمان از قبیل 
واردات کاتالیست و بدهی های ارزی و فاینانس پرداخت 
می کنیم.  این مقام مس��ئول با اشاره به اینکه هفته به 
هفته گ��زارش خود را درخصوص پرداخت ارز به بانک 
مرکزی ارائه می کنیم، تصریح کرد: قبل از سال 97 ارز 
ما به مزایده گذاشته می شد، اما بعد از سال، قیمتی را 
که بانک مرکزی به ما اعالم می کند می فروشیم و اصال 
کاری ب��ه بازار کاذب و قاچاقی که برخی از مس��ئوالن 

مدعی آن هستند نداریم. 
مهدوی با اشاره به اینکه ارزهای پتروشیمی فیزیکی 
نیس��ت و به صورت حواله است، گفت: براساس دستور 
بانک مرکزی، م��ا میزان ارزی را که حاصل از صادرات 
داریم به بانک مرکزی اعالم می کنیم و معادل ریال آن 
را دریاف��ت می کنیم و بانک مرکزی این ارز را از طریق 
صرافی ها به متقاضیانی ک��ه دارد، می دهد. معموال ارز 
ما در کشور امارات به صورت دالر، درهم و یورو است. 

دبیرکل انجمن صادرکنندگان پتروشیمی با اشاره به 
اینکه براس��اس آمارها 40 تا 50 میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی داریم، گفت: پتروشیمی ها همواره در پرداخت 
ارزش��ان به طور شفاف عمل کرده اند و مشخص نیست 
ک��ه چرا هر وقت بازار ملتهب می ش��ود، می گویند که 
پتروش��یمی ها ارز نمی دهن��د، در صورتی که ما کامال 

شفاف عمل کرده و ارزمان را وارد بازار می کنیم.
وی اضافه کرد: به این نکته نیز توجه کنید که همه 
40 تا 50 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی پتروش��یمی 
نیس��ت و چ��را مابق��ی صادرکنن��دگان اینگونه عمل 

نمی کنند؟ 
این مقام مس��ئول با اشاره به مش��کالت ایجادشده 
برای صادرات محصوالت پتروش��یمی به کش��ور چین 
گفت: من همین جا رس��ما اعالم می کنم که هم اکنون 
محصول ایران با نام کش��ورهای دیگ��ر وارد بازار چین 
می ش��ود و عمال فرآیندی را ط��ی می کنیم که زمان 
تحریم انجام می دادیم، ما انتظار داشتیم پس از برجام 
به طور مس��تقیم با بانک های چینی رابطه مالی برقرار 
کنیم که متأسفانه این کار صورت نمی گیرد و ما عمال 
از طریق کشورهای ثالث محصول خود را فروخته و ارز 

آن را دریافت می کنیم. 

معاون ام��ور مع��ادن و صنایع معدنی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: تراز 
تجاری در بخش معدن، س��ال گذش��ته 
با جهش 5میلیارد دالری در مقایس��ه با 
سال 91 به حدود 4میلیارد دالر رسید. 

به گزارش تس��نیم، جعفر سرقینی روز 
سه شنبه در سی و هفتمین نشست هیأت 

نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کش��اورزی تهران اظهار ک��رد: تراز تجاری 
بخش معدن در س��ال گذش��ته با جهش 
5میلی��ارد دالری نس��بت به س��ال 91 به 
حدود 4میلیارد دالر رسید.  وی افزود: تراز 
تجاری بخش معدن در سال 91 منفی یک 
میلیارد دالر بود که با سیاست گذاری های 

صحیح دول��ت، برنامه ری��زی و حمایت از 
معدنکاران و صنعتگران به 4میلیارد دالر در 
پایان سال گذش��ته ارتقا یافت.  وی ادامه 
داد: در بخش صنعت فوالد و صنایع معدنی 
نیز در چهار سال گذشته 75 میلیون تن به 
ظرفیت زنجیره فوالد کشور اضافه شد که 
این دستاورد، بدون برنامه ریزی، حمایت و 

سرمایه گذاری امکان پذیر نبود. 
س��رقینی اظهار داشت: دس��تیابی به 
رکورد 195 میلیون تنی ظرفیت زنجیره 
فوالد کش��ور و روند افزایش��ی تولیدات 
مع��دن و صنایع معدنی )به جز س��یمان 
و مصالح س��اختمانی که کاهشی بودند( 

در سایه برنامه ریزی دولت حاصل شد. 

جهش 5 میلیارد دالری تراز تجاری بخش معدن در 5 سال

پنجشنبه
23 فروردین 1397

شماره 1039



7 خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

عض��و کمیس��یون برنام��ه و 
بودجه مجلس ش��ورای اسالمی 
با اشاره به انتخاب شعار حمایت 
از کاالی ایران��ی از س��وی مقام 
معظم رهبری در جهت حمایت 
اش��تغال  و  داخل��ی  تولی��د  از 
جوانان گفت اس��تفاده از کاالی 
ایران��ی منوط به ارتقای کیفیت 
اس��ت،  تولیدکنندگان  توس��ط 
چراک��ه کیفی��ت و قیمت تمام 
ش��ده برای مصرف کننده بسیار 

مهم است. 
به گ��زارش خبر خودرو، عضو 
بودج��ه  و  برنام��ه  کمیس��یون 
مجل��س ش��ورای اس��المی ب��ا 

اش��اره به انتخاب شعار حمایت 
از کاالی ایران��ی از س��وی مقام 
معظم رهبری در جهت حمایت 
از تولید داخلی و اشتغال جوانان 
گفت: اس��تفاده از کاالی ایرانی 
منوط به ارتقای کیفیت توسط 
اس��ت، چراکه  تولیدکنن��دگان 
کیفی��ت و قیم��ت تمام ش��ده 
برای مصرف کننده بس��یار مهم 
اس��ت.  نبی هزارجریبی گفت: 
دولت می تواند با ارائه تسهیالت 
وی��ژه، کم به��ره و بلندمدت به 
کن��د  کم��ک  تولیدکنن��دگان 
ت��ا ش��رایط رقابت ب��ا کاالهای 
خارجی برای آنها فراهم ش��ود.  

دول��ت  اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
همچنی��ن باید واردات کاالهای 
غیرض��روری را مح��دود کند و 
از س��وی دیگ��ر ب��رای حمایت 
ایران��ی تعرفه واردات  از کاالی 
کاالهای خارج��ی غیر ضروری 
را افزایش دهد.  وی خاطرنشان 
از مهم تری��ن کااله��ای  ک��رد: 
برند ایرانی خودروهای س��اخت 
داخ��ل هس��تند که متأس��فانه 
این محص��والت کیفیت الزم را 
نداشته، همچنین توانایی رقابت 
ب��ا خودروهای خارج��ی را نیز 

ندارند. 
برنام��ه  کمیس��یون  عض��و 

ش��ورای  مجل��س  بودج��ه  و 
اس��المی در ادامه اف��زود: البته 
و  صنای��ع  در  داخلی س��ازی 
استفاده از کاالی ایرانی باید به 

مرور زمان رخ دهد. 
افزای��ش  خص��وص  در  وی 
کیفیت خودروها گفت: برخالف 
ش��اهد  داخل��ی  خودروه��ای 
هستیم که خودروهای برندهای 
برتر دنی��ا در تصادفات جاده ای 
با تلفات انسانی کمتری روبه رو 
هس��تند، در نتیجه الزم اس��ت 
خودروس��ازان کیفیت خودروها 
را افزای��ش دهن��د و پس از آن 
از مردم انتظ��ار خرید خودروی 

ایرانی را داشته باشند. 
گفت:  پایان  در  هزارجریب��ی 
یک��ی از مباحث مهم اش��تغال 
است که در این زمینه می توان 
برندهای  صاحب  شرکت های  با 
برت��ر توافق کرد ک��ه در داخل 
کش��ور ما کارخانه احداث کنند 
به ش��رط آنکه فقط از کارگران 
ایرانی استفاده کنند، درحالی که 
برند خودشان را تولید می کنند، 
نتیجه این کار قیمت تمام شده 
کمت��ر و در نتیجه قیمت نهایی 
مناس��ب تر و همچنی��ن انتقال 
دانش و تکنولوژی روز به کشور 

است. 

ی��ک کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو در 
خصوص شعار س��ال 97 که »حمایت از 
کاالی ایرانی« اس��ت، گف��ت: حمایت از 
کاالی ایرانی نگرش بس��یار خوبی است 
و ای��ن ش��عار نه تنها در صنع��ت خودرو 
بلکه در همه صنایع کش��ور قابل تحقق و 
دستیابی است به شرط اینکه تک تک ما 
به این ش��عار باور داشته و معتقد باشیم 

که می توانیم. 
دکتر بشر حق در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو اظهار داش��ت: ب��رای تحقق 
ش��عار »حمای��ت از کاالی ایران��ی« باید 
بیش از پیش به ارتقای کیفیت خودروها 
توجه کنیم و خودروسازان و قطعه سازان 
بهبود کیفی��ت را در رأس امور خود قرار 

دهند. 
وی اف��زود: کیفی��ت خودروه��ا رابطه 
مس��تقیم با کیفی��ت قطع��ات دارد و با 
وجود استفاده از قطعات نامرغوب چینی 
در تولید خودروها نبای��د انتظار کیفیت 
مناس��ب را داش��ته باش��یم و چنانچ��ه 
بخواهیم در تولی��د خودروها همچنان از 
قطعات بی کیفیت چینی اس��تفاده کنیم 
کیفیت خودروه��ا نامطلوب باقی خواهد 
مان��د و ادام��ه این وضعی��ت و نارضایتی 
م��ردم از کیفیت خودروهای تولید داخل 
موجب رو آوردن مردم به خرید خودروی 

خارجی خواهد شد. 
دکت��ر بش��رحق در خص��وص افزایش 
تعرفه خودروها در سال 96 اظهار داشت: 

افزای��ش تعرفه ها ب��ه ش��رطی می تواند 
به تحقق ش��عار امس��ال کم��ک کند که 
خودروه��ای داخلی از کیفی��ت مطلوبی 
برخ��وردار باش��ند، ابت��دا بای��د کیفیت 
خودروهای تولید داخل را بهبود بخشید 
و س��پس ب��رای حمای��ت از تولید داخل 
تعرفه خودروهای وارداتی را افزایش داد 
تا م��ردم خودرویی ک��ه می خرند نه تنها 
قیم��ت مناس��بی داش��ته باش��د بلکه از 
کیفی��ت مطلوبی نیز برخوردار باش��د، نه 
اینک��ه چون مردم ت��وان خرید خودروی 
باکیفی��ت را ندارن��د مجب��ور ب��ه خرید 
خ��ودروی بی کیفی��ت ول��ی ارزان قیمت 
ش��وند.  وی خاطرنش��ان کرد: در س��ال 
97 مسئوالن بر بحث کیفیت باید تأکید 

زیادی داش��ته باش��ند و البته مردم نیز 
نبای��د کاالی بی کیفی��ت و نامرغ��وب را 
خریداری کنند، هر چند با شرایط فعلی 
قدرت خرید مردم کاهش یافته است اما 
مردم باید س��عی کنن��د کاالهایی را که 
کیفی��ت مطلوب و قیمت مناس��ب دارند 
خریداری کنند.  این کارش��ناس صنعت 
خودرو با اش��اره به الزام اس��تانداردهای 
85گان��ه گف��ت: افزای��ش اس��تانداردها 
قدم مثبتی اس��ت که در صنعت خودرو 
برداشته ش��ده است و امیدواریم سازمان 
اس��تاندارد خیل��ی جدی این مس��ئله را 
پیگیری کند و از مواضع خود کوتاه نیاید 
تا از این طریق به تحقق ش��عار امس��ال 

جامه عمل پوشانده باشد. 

س��خنگوی کمیسیون انرژی مجلس از 
فرصت سه ساله به شرکت ملی نفت برای 
انطباق فرآورده های نفتی با اس��تانداردها 
خبر داد و گفت تا پایان سال، 80 درصد 

بنزین یورو 4 می شود. 
به گزارش پایگاه خبری عصرخودرو، در 
زیست محیطی  آلودگی های  امروز  دنیای 
به عنوان عامل اصلی ابتال به بس��یاری از 
بیماری ها ازجمله بیماری های س��رطانی 
معرفی شده و براس��اس تحقیقات انجام 
ش��ده از س��وی مرکز تحقیقات سرطان، 
بَن��ِزن ازجمل��ه ترکیباتی اس��ت که در 
فهرس��ت خطرناک ترین مواد س��رطان زا 

قرار دارد. 
این در حالی اس��ت که براساس اعالم 
س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت ذرات 
با قط��ر کمتر از 2.5 میک��رون که بنزن 
و م��واد آروماتیک ه��م در این گروه قرار 
می گیرن��د، از مهم تری��ن عوام��ل ایجاد 

آلودگی هوا در کالنشهرها هستند. 
از این رو سازمان حفاظت محیط زیست 
با ه��دف کاه��ش آلودگی ه��وا و حفظ 
س��المت مردم، اصالح س��وخت توزیعی 
در کل کش��ور و توزیع سوخت استاندارد 
یورو چهار را در دستور کار خود قرار داده 

است. 
ب��دون تردی��د بهبود کیفیت س��وخت 

خودروه��ا اع��م از بنزی��ن و گازوئیل در 
بهبود ش��رایط کیفی هوای کالنشهرها و 
در نتیجه س��المت س��اکنان این شهرها 

نقش بسیار مهمی دارد. 
اسداهلل قره خانی، سخنگوی کمیسیون 
ان��رژی مجل��س ش��ورای اس��المی در 
خصوص آخرین جلس��ه این کمیسیون 
ک��ه ب��رای بررس��ی آخری��ن وضعی��ت 
فرآورده های نفتی کشور صبح سه شنبه 
برگزار ش��ده بود به مهر گفت: بر اساس 
گزارشاتی که به مجلس شورای اسالمی 
رس��یده بود بنزین هایی که تحت عنوان 
یورو 4 در هش��ت کالنشهر کشور عرضه 
می ش��ود از اس��تانداردهای الزم به ویژه 
نسبت به سلفور موجود در آنها برخوردار 

نیست. 
وی افزود: همین گزارش��ات باعث شد 
کمیس��یون انرژی مجل��س از مدیرعامل 
پخش و پاالیش، محیط زیس��ت، سازمان 
بازرسی کل کشور، سازمان ملی استاندارد 
و مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی 

ابعاد این موضوع دعوت کند. 
عمده گزارش ها مثبت بود

س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس 
شورای اسالمی با یادآوری این که گزارش 
وضعیت فرآورده های نفتی از سال 93 به 
بعد به این کمیسیون ارائه شد، بیان کرد: 

آنچه کمیس��یون تقاضا کرده بود بررسی 
وضعی��ت بنزین وارداتی و ه��م تولیدات 
داخل کش��ور بود که عمده گزارش های 

ارائه شده در این دو حوزه مثبت بود. 
وی ب��ا بیان این که در گذش��ته ایرادها 
و اش��کال هایی وجود داشته و حاال رو به 
بهبودی است، گفت: مقدار سلفور موجود 
در گازوئی��ل به مراتب بیش��تر بوده و در 
بعضی از شهرها سه تا چهار هزار پی پی ام 
هم گزارش ش��ده ام��ا در بعضی دیگر از 

شهرها زیر 500 پی پی ام بوده است. 
همه فرآورده های بنزینی اعم از بنزین، 
نف��ت کوره، نف��ت گاز و هواپیم��ا باید با 
اس��تاندارد منطبق  اس��تانداردهای ملی 
باش��د وگرن��ه از عرضه آنه��ا جلوگیری 

می شود.
در  علی آبادکت��ول  م��ردم  نماین��ده 
مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: 
آالینده های  بنزی��ن،  در  خوش��بختانه 
آن اع��م از بَنِزن، آروماتیک و س��لفور 
در مع��دل )میانگی��ن( به ی��ک طریق 
اس��تانداردهای ی��ورو چه��ار را تأمین 
می کند اما تولیدات ستاره خلیج فارس 
از استانداردهای باالتری برخوردار بوده 

و یورو پنج است. 
وی با تأیید این که بعضی از بنزین های 
مصرف��ی در برخ��ی از زمان ها مش��کل 

داشتند، اضافه کرد: در بنزین وارداتی هم 
در بعضی از عناصر انحراف وجود داش��ت 
و حدود نیم درصد بود اما بنزین هایی که 
از اس��تانداردها خارج بود، مرجوع ش��ده 

بودند. 
قره خانی یادآور ش��د: قانون هوای پاک 
در مردادماه س��ال گذش��ته ب��ه تصویب 
مجلس ش��ورای اسالمی رس��یده و برای 
اجرا به ش��رکت ملی نفت ابالغ ش��ده و 
اج��رای آن برای ما بس��یار حائز اهمیت 

است. 
وی ب��ا ی��ادآوری این که ی��ک فرصت 
سه س��اله برای ش��رکت ملی نف��ت قائل 
ش��ده اند، تصریح کرد: بعد از س��ه س��ال 
همه فرآورده ه��ای بنزینی اعم از بنزین، 
نف��ت کوره، نف��ت گاز و هواپیم��ا باید با 
استانداردهای ملی استاندار منطبق باشد 
وگرن��ه از عرضه آنه��ا جلوگیری خواهد 

شد. 
س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که خوشبختانه 
در بنزین قدم های مثبتی برداش��ته شده 
اس��ت، گفت: تا پایان امس��ال 80 درصد 
بنزین های تولیدی کش��ور ی��ورو چهار و 
تولید س��تاره خلیج فارس که 35 میلیون 
لیتر می تواند تولید کند، یورو پنج خواهد 

بود. 

نباید مردم به دلیل توان پایین مالی مجبور به خرید خودروی بی کیفیت شوند

80 درصد تولید بنزین کشور یورو4 می شود

 ترغیب مردم به خرید خودروی ایرانی
با همکاری با خودروسازان برتر دنیا میسر می شود

نگـاه

ترکیه بزرگ ترین صادرکننده 
خودرو به اروپا

میزان صادرات خودروی ترکیه در ماه گذشته نسبت 
ب��ه مارس 2017 با رش��د 16.1 درص��دی همراه بوده 
اس��ت که این میزان رشد سبب ش��د نخستین بار در 
تاریخ صادرات صنعت خودروسازی ترکیه، عبور از مرز 
3 میلیارد دالر به ثبت برس��د.  کشور ترکیه به عنوان 
صادر کننده اول خودرو به کش��ور های اروپایی به شمار 
می رود و بیش��ترین میزان صادرات خودروهای مونتاژ 
ترکیه به کش��ورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان 
و اس��پانیا صورت می گیرد. ترکیه یکی از کش��ورهای 
مهم دنیا در زمینه مونتاژ خودرو اس��ت و کارخانه های 
بس��یاری از ش��رکت های مطرح در این کشور در حال 
فعالیت هس��تند. ترکیه به واسطه موقعیت جغرافیایی 
مطلوب خود، دروازه بین دو قاره اروپا و آسیا به حساب 
می آید و از این رو س��الیان زیادی اس��ت که بس��یاری 
از خودروسازان آس��یایی و اروپا رو به سرمایه گذاری و 
تأسیس کارخانه مونتاژ خودرو در این کشور آورده اند. 

آمار تولید و فروش خودرو ترکیه در 10 س��ال اخیر 
وضعیتی جز رش��د و صعود را تجربه نکرده اس��ت و به 
کرات ش��اهد رکوردش��کنی صنعت خودروسازی این 
کشور اوراسیایی هستیم. بازار اروپا یکی از بزرگ ترین 
متقاضیان خرید خودروهای مونتاژ ترکیه است و آخرین 
آمار ساالنه، از صادرات 78 درصدی خودروهای ساخت 

ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا حکایت دارد. 
طبق آخرین آمار منتش��ر ش��ده از صادرات خودرو 
ترکیه به اروپا، باز هم همچون روال همیشگی بیشترین 
سهم صادرات خودرو ترکیه به اتحادیه اروپا اختصاص 
دارد. ص��ادرات خودرو ترکیه در ماه مارس با رس��یدن 
به میزان 3.1 میلیارد دالر، بیش��ترین میزان صادرات 
در تاریخ صنعت خودروس��ازی ترکیه را به ثبت رساند 
و در مجموع س��ه ماه نخس��ت امسال س��هم اروپا در 
ثبت س��فارش کارخانه های ترکیه به میزان 78 درصد 
کل تولی��دات ترکیه بوده اس��ت.  بنا ب��ر اعالم مجمع 
صادرکنندگان ترکیه )TİM(، صادرات خودروی ترکیه 
در م��اه مارس میالدی، 20.8درص��د کل صادرات این 
کشور را به خود اختصاص داده است تا نشان از اهمیت 
صنعت خودروسازی در این کشور داشته باشد. میزان 
صادرات خودروی ترکیه در ماه گذشته نسبت به مارس 
2017 با رش��د 16.1 درصدی همراه بوده است که این 
میزان رشد سبب شد نخس��تین بار در تاریخ صادرات 
صنعت خودروسازی ترکیه، عبور از مرز 3 میلیارد دالر 
به ثبت برس��د.  همچنین در سه ماهه نخست امسال، 
صادرات خودروی ترکیه به اروپا در مقایسه با سه ماهه 
2017 با رش��دی 17.5 درصدی و صادرات 8 میلیارد 

و 228 میلیون و 175 هزار دالری همراه بوده است. 
خودروهای س��اخت ترکیه ب��ه 188 نقطه از جهان 
صادر می شوند و در این میان بیشترین میزان خودروی 
صادر ش��ده، به آلمان با یک میلی��ارد و 209 میلیون 
و 369 ه��زار دالر اختصاص دارد. از دیگر کش��ور های 
اروپایی که بیشترین میزان صادرات خودروی ترکیه به 
آنها تعلق دارد باید به فرانسه، انگلستان، اسپانیا، بلزیک، 

لهستان، اسلوونی و هلند اشاره کرد. 

با دالر 4200 تومانی، قیمت خودرو 
باید کاهش یابد

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت با 
توج��ه با اقدام دولت در تک نرخی کردن دالر و کاهش 
قیمت قاب��ل توجه آن، قیم��ت خودروه��ای وارداتی 
ب��ه میزان زی��ادی باید کاهش یابد.  ام��راهلل امینی در 
گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: متأسفانه شاهد هستیم 
که ش��رکت های واردکننده خودرو با کمترین نوس��ان 
صعودی دالر، قیمت این محصوالت را افزایش می دهند. 
وی با بیان اینکه به عنوان مثال در اواخر سال گذشته 
که نرخ دالر در ب��ازار آزاد به حدود 5000 هزار تومان 
رسید، بیشتر واردکننده ها قیمت خودرو را متناسب با 
این نرخ افزایش دادند، خاطرنش��ان کرد: در هفته های 
اخیر نیز برخی شرکت های واردکننده خودرو به دنبال 
نوس��انات صعودی نرخ ارز باز ه��م قیمت محصوالت 
خ��ود را افزایش دادند.  این کارش��ناس صنعت خودرو 
ادامه داد: با این حال با اقدام قاطع دولت در تک نرخی 
کردن دالر و کاهش قیمت آن به 4200تومان، قیمت 
خودروه��ای وارداتی به میزان قابل توجهی که حداقل 
20 درصد است باید کاهش یابد.  وی افزود: دولت اعالم 
کرده که به تمام واردکنندگان دالر به نرخ 4200 تومان 
اختص��اص می ده��د بنابراین ش��رکت های واردکننده 
خ��ودرو دیگر دلیلی برای رش��د نجوم��ی قیمت ها به 
بهانه نوس��انات ن��رخ ارز ندارند.  امین��ی تصریح کرد: 
واردکنندگان خودرو به همان س��رعتی که با نوسانات 
صعودی نرخ دالر قیمت خودروهای وارداتی را افزایش 
دادند با همان س��رعت نیز باید قیمت ها را متناسب با 
دالر 4200 تومان��ی کاهش دهن��د.  وی اظهار کرد: با 
توجه به سابقه شرکت های واردکننده خودرو در نقض 
حقوق مصرف کنندگان، س��ازمان های مسئول به ویژه 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید 
بر کاهش و واقعی سازی نرخ خودروهای وارداتی نظارت 

کنند. 
به گزارش ایسنا، به دنبال نوسانات بی ضابطه نرخ دالر 
در ب��ازار در چن��د هفته اخیر و رس��یدن آن به قیمت 
ح��دود 6000 تومان، دولت در اقدامی فوری دالر را در 
قیمت 4200 تومان تک نرخی ک��رده و اعالم کرد که 
ب��ه تمام متقاضیان اعم از واردکنندگان، دانش��جویان، 

مسافران و بیماران، دالر با این نرخ پرداخت می شود. 

اخبار

مزیت تولید خودرو با ارز 
تک  نرخی افزایش یافت

یک کارش��ناس صنعت خودرو ب��ا بیان این که 
ارز تک نرخ��ی را باید فتح باب��ی در تولید به ویژه 
در صنعت خودرو دانس��ت، گفت سیاست گذاری 
انجام ش��ده از س��وی دول��ت و در اولوی��ت قرار 
گرفتن تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی، مس��یر 

هدفمندی را در این زمینه نشان می دهد. 
ب��ه گ��زارش پدال نیوز، امی��د رضایی ب��ا بیان 
این که هرچند هنوز دس��تورالعمل ارز تک نرخی 
ابالغ نش��ده اس��ت اما با این حال امی��د به بهبود 
اوضاع اقتصادی را در دل فعاالن زنده کرده است، 
اف��زود: همه فعاالن اقتصادی از خبر ارز تک نرخی 
مشعوف هستند و در صورت تک نرخی شدن تأثیر 
مثب��ت خ��ود را برجای خواهد گذاش��ت و مزیت 

تولید خودرو را بیش از پیش خواهد کرد. 
وی ادام��ه داد: از س��ه ماه آخر س��ال گذش��ته 
و همزم��ان ب��ا آغ��از تغیی��رات ن��رخ ارز چالش 
قطعه س��ازان و خودروس��ازان آغاز شد و در سال 
جدی��د نیز در کن��ار این نوس��ان، افزایش قیمت 
نهاده ه��ای داخلی از جمله موان��ع تولید بود و با 
اع��الم احتم��ال بازنگ��ری در قیمت ها در س��ال 
اردیبهش��ت ماه، تولیدکنن��ده ناگزی��ر به پرداخت 
هزینه ها از جیب خود به مدت 4 تا 5 ماه است تا 

خط تولید متوقف نشود. 
این کارش��ناس صنعت خودرو با اشاره به تردید 
و س��ردرگمی ش��رکای خارجی صنع��ت خودرو 
همزمان با نوس��انات ارزی هفته گذش��ته تصریح 
ک��رد: در آن ب��ازه زمان��ی روزانه از ش��رکت های 
خارجی بازخوردهایی نس��بت ب��ه افزایش نرخ ارز 
دریافت می کردیم که نش��ان می داد سرمایه گذار 
خارجی برای توس��عه و بازگش��ت ب��ه ایران دچار 
تردید ش��ده ک��ه امیدواریم با اجرایی ش��دن این 
دستورالعمل ش��اهد بهبود وضعیت تولید خودرو 

باشیم. 
رضای��ی با تأکید بر این ک��ه آن چه برای تولید، 
صنع��ت و مصرف کنن��ده نهای��ی مهم به ش��مار 
می رود، ارز تک نرخی اس��ت، اظهار کرد: ارز چند 
نرخ��ی در بازار مانند زمانی اس��ت که انس��انی به 
بن بس��تی برسد که در پایان آن دو در وجود دارد 
که در نهایت منجر به س��ردرگمی می ش��ود. این 
در حالی اس��ت که پیش از این با اعمال سیاست 
دوگانه، فعاالن این صنعت با مش��کالت عدیده ای 

مواجه بودند. 
ش��رکت های  و  خودروس��از  داد:  ادام��ه  وی 
دولتی مبنای محاس��بات را ارز مبادله ای در نظر 
می گرفتن��د این در حالی بود ک��ه تنها 10 تا 15 
درص��د از ارز مورد نیاز تولیدکنن��ده از طریق ارز 
مبادل��ه ای تأمی��ن می ش��د و این ش��رایط چنان 
ضربه ای ب��ه بدنه تولید، صنع��ت و مصرف کننده 
نهای��ی وارد ک��رد که حتی در ص��ورت در اختیار 
داش��تن اندک پس اندازی این رقم به جای تزریق 

به تولید، به بازار ارز وارد شد. 
به گفته این کارشناس صنعت خودرو، بر اساس 
آمار اعالم شده 30 میلیارد دالر از ارز مورد نیاز در 
اختیار خری��داران خرد بوده و در منازل قرار دارد 
که این روند نشان می دهد حتی در صورت تزریق 
70میلیارد دالر به بازار، باز هم کشش خرید وجود 
خواهد داشت که این نش��ان از یک اقتصاد بیمار 

است. 

واکنش واردکنندگان خودرو به دالر 
تک نرخی 4200 تومانی

خرید و فروش خودروهای 
وارداتی کاماًل متوقف شد 

متأس��فانه واردکنندگان خودرو دالر تک نرخی 
4200 تومان��ی را قب��ول ندارن��د و فق��ط آن را 
یک ع��دد روی تابلو صرافی ه��ا می دانند و اعتقاد 
دارند توزیع صحیح ای��ن ارز در روزهای آینده به 
واردکنندگان مشخص خواهد کرد که چقدر روی 

قیمت خودروهای وارداتی اثرگذار خواهد بود. 
اتحادی��ه  رئی��س  پدال نی��وز،  گ��زارش  ب��ه 
نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو نی��ز از 
توق��ف خرید و فروش خودروهای وارداتی در بازار 
خب��ر داد و گفت: توق��ف تدریجی خرید و فروش 
خودروه��ای واردات��ی از روز ش��نبه کلید خورد و 
در نهایت از روز گذش��ته معام��الت به طور کامل 

متوقف شد. 
در راستای افزایش ناگهانی نرخ دالر طی دو روز 
گذشته بازار خودروهای وارداتی با تالطم در خرید 
و فروش همراه ش��د و برخی فعاالن بازار از توقف 

خرید و فروش خودروهای وارداتی خبر دادند. 
س��عید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
و فروش��ندگان خودرو اعالم کرد از روز گذش��ته 

تاکنون معامالت خودرو متوقف شده است. 
او افزود: از طرفی دیگر شرکت های عرضه کننده 
نیز در این روزها خرید وفروش��ی صورت نداده اند 
و حت��ی برخ��ی وارد کنن��دگان رس��می، قیمت 

محصوالت خود را افزایش داده اند. 
به گفته موتمنی، بازار ارز به صورت مستقیم بر 
خودرو اثر گذار اس��ت و اکنون واردکنندگان تنها 

منتظر بازگشت ثبات به بازار هستند. 
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عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند با اشاره به اهمیت دوره های کارورزی 
و کارآم��وزی، گف��ت: در طول این مدت فرد نیازه��ا و چالش های واقعی 

صنعت و جامعه را درک می کند. 
حسین فرس��ی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
بیرجند در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی بنیاد 
ملی نخبگان با بیان اینکه در ایران سنگ بنای 
ارتباط دانشگاه با جامعه اشتباه گذاشته شده 
است، گفت: در جامعه دانشگاهی کشور، افراد 
در حالی به س��مت مقاله حرکت می کنند و 
در تالش برای افزایش کمی فعالیت های خود 
هستند که در کشورهای توسعه یافته پژوهش 
براساس نیازهای بازار و مشتری انجام می شود. 
وی اف��زود: دی��دگاه اعض��ای هیأت علمی 
دانشگاه از سویی و از سوی دیگر آیین نامه ها 
و مقررات باید تغییر کنند تا جامعه دانشگاهی 
به س��مت صحی��ح هدای��ت ش��ود و نتیجه 

فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی در جامعه بومی ملموس باشد. 
فرس��ی ادامه داد: در ش��رایط فعلی، افرادی که به مرحله استاد تمامی 
رسیده اند بهترین گزینه ها برای انجام تحقیقات کاربردی هستند چراکه 

هم از تجربه و دانش خوبی به عنوان پشتوانه علمی و تحقیقاتی برخوردارند 
و هم نیازی به ارتقا و در نتیجه افزایش تعداد مقاالت علمی ندارند. 

محق��ق برجس��ته ش��یمی فیزیک با بی��ان اینکه الزم اس��ت فرهنگ 
عموم��ی حاکم بر جامعه دانش��گاهی با کار 
تیمی عجین ش��ود ، همدل��ی، همصدایی و 
همگرایی را الزمه تش��کیل گروه برشمرد و 
اظهار داشت: در ایران، در غالب موارد گروه 
با حض��ور تخصص ه��ا و مهارت های متنوع 
تش��کیل نمی ش��ود. از س��وی دیگر، تقریبا 
همه گروه ها نیز در تهران متمرکز هس��تند 
و استان های دیگر عمال از حضور این گروه ها 

محروم  هستند. 
وی افزود: آموزه های دانش��گاه در بیشتر 
موارد غیرکاربردی هس��تند و سرفصل هایی 
ک��ه بع��د عملیاتی اف��راد را تقوی��ت کند، 
عمال وج��ود ن��دارد. این موض��وع در کنار 
سیاست گذاری های نادرست و تئوری محور، سبب می شود فرد به تدریج 
به سمت مقاله محوری و در نهایت مونتاژ مقاله حرکت کند که این موضوع 

خود یک آسیب بزرگ است. 

به اعتق��اد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، توس��عه کس��ب وکارهای 
دانش بنیان که مهم ترین الزمه حمایت از کاالی ایرانی اس��ت با رونق و توس��عه 
کس��ب و کارهای اس��تارت آپی و دانش بنیان حوزه خدم��ات و فناوری اطالعات 

و ارتباط��ات اتف��اق می افت��د.  به گ��زارش پایگاه 
اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در بازدید 
از دس��تاوردهای گروه حصین با اشاره به اهمیت 
بازارس��ازی برای کس��ب و کارهای اس��تارت آپی 
و دانش بنی��ان گف��ت: رش��د کس��ب و کاره��ای 
دانش بنیان فناوری مهم ترین الزمه تحقق حمایت 
از کاالی ایران��ی اس��ت و این امر با رش��د و رونق 
اس��تارت آپ های ح��وزه خدمات اتف��اق می افتد.  
س��تاری، با اشاره به رشد فزاینده کسب و کارهای 
اس��تارت آپی حوزه خدم��ات گفت: ت��ا زمانی که 
کس��ب و کارهای استارت آپی وجود نداشته باشد، 
ش��رکت های دانش بنیانی که در مرزهای دانش  و 

فناوری حرکت کنند پا نمی گیرد و بر همین اساس، حمایت از این استارت آپ ها 
که هماهنگ و به موازات یکدیگر رشد می کنند، باید توسط بخش خصوصی محقق 
شود.  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، مهم ترین گلوگاه راه توسعه فناوری 

ایرانی را فرهنگ سازی دانست و افزود: ماهیت فناوری تا پیش از این در کشور ما 
بر پایه واردات بنا نهاده شده بود که مهم ترین منشأ این چالش، تکیه اقتصاد کشور 
بر پایه منابع نفتی اس��ت. بر همین اس��اس همان گونه که در صادرات فناوری با 
مشکالت جدی مواجه هستیم در فرهنگ سازی 
تروی��ج اس��تفاده از کاال و خدم��ات ایران��ی نیز 
مش��کل داریم.  وی افزود: این مش��کل در حوزه 
دانش بنیان پیچیده تر می شود چراکه تأییدیه ها، 
آزمایش ها و رسیدن کاالهای دانش بنیان تولید 
داخلی به معیارهای اس��تاندارد جهانی، به دلیل 
واردات��ی بودن س��اختارهای تأییدکننده و عدم 
همخوانی با اس��تانداردهای جهان��ی، صادرات و 
رقابت کاالهای دانش بنیان ایرانی را با چالش های 
جدی مواجه می سازد.  رئیس بنیاد ملی نخبگان 
با بیان اینکه در س��ال های اخیر پیش��رفت های 
قابل توجهی در حوزه اخذ استانداردها و تأییدیه 
کااله��ای دانش بنیان ایران س��اخت اتفاق افتاده 
است، افزود: اگرچه س��اختارهای فرهنگی و اقتصادی دچار تعارضاتی با اقتصاد 
دانش بنیان هس��تند، اما باید با یک حرکت مس��تمر و جدی مشکالت فراروی 

شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها برطرف شود. 

عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان: 

دوره های کارورزی فرصتی مغتنم برای مهارت آموزی کارآفرینی است
ستاری در بازدید از دستاوردهای گروه دانش بنیان حصین: 

استارت آپ های حوزه خدمات، مقوم رونق کسب و کارهای دانش بنیان

کارشناس��ان برترین مراکز ش��تاب دهنده کس��ب وکار در نقاط مختلف 
جه��ان، مهم ترین و ش��ایع ترین علل شکس��ت اس��تارت آپ ها را ش��رح 
می دهند.  ماه دس��امبر س��ال گذشته، تحقیقاتی آغاز ش��د که در آن از 
برترین مراکز ش��تاب دهنده بین المللی درخواست شد تا مهم ترین دالیل 
شکست اس��تارت آپ ها را عنوان کنند. نکته جالب این بود که گرچه این 
مراک��ز از نق��اط مختلف جهان انتخاب ش��ده بودند، ولی هم��ه آنها روی 
مهم ترین اصولی که به سقوط استارت آپ ها منجر می شود، توافق داشتند. 

ناکارایی تست ها
ع��دم تس��ت مناس��ب و کاف��ی،  به عن��وان اصلی ترین علت شکس��ت 
اس��تارت آپ ها شناخته ش��ده اس��ت. در کنار آن نی��ز اصطالحاتی نظیر 
ش��روع نک��ردن کار، پیدا نکردن راه های دسترس��ی به ب��ازار و همچنین 
عدم شناس��ایی موانع ورود به بازار آورده ش��ده اس��ت. با این حال گرگ 
رایت، مؤس��س HATCH این عامل را به طور مختصر »شکس��ت تست 
و اعتبار س��نجی نظریه ها و مفروضات«  می خواند. نتیجه این اش��تباهات 
به مقیاس پذیری زودهنگام )جذب زودهنگام سرمایه، رمپینگ تولیدات، 
تیم، تبلیغات قبل از رس��یدن به بازار محصول مناس��ب( منجر می شود.  
کیت هوپر، مدیرعامل البرات��وار Danger Fort می گوید: »محصوالتی 
که اس��تارت آپ ها تولی��د می کنند، در رف��ع نیازهای مش��تریان آن قدر 
ارزش آفرین��ی ندارد که پولی برای خرید آنها بپردازند.« بن هس��یه مدیر 
برنامه شرکت نست و جیسون کول مدیرعامل شرکت مشاوره دا پریموس 
هردو معتقدند که پیدا نکردن یک بازار مناس��ب محصول، یکی از عوامل 

مهم سقوط است. 
اریک متیوز، بنیان گذار و مدیرعامل ش��رکت Start Co، یکی از علل 
ب��زرگ شکس��ت را »تولید محصول��ی که هیچ کس نیازی ب��ه آن ندارد« 
می داند. این عامل، در 50 درصد از شکس��ت های استارت آپی نقش دارد. 
تکمیل تحقیقات بازار و ش��ناخت مشتریان نیز مواردی است که تا حدود 
زیادی این مش��کل را کاهش می دهد. متیوز به بنیان گذاران اس��تارت آپ 
توصی��ه می کن��د پی��ش از تولید هر محصول��ی، حداقل ب��ا 50 درصد از 
مش��تریان واقعی خود وارد تعامل شوند.  آش��یش بهتیا، بنیان گذار یکی 
از شتاب دهنده های کش��ور هند معتقد است تأخیر در عرضه محصول یا 
راه اندازی خدمات، اشتباهی غیرقابل جبران محسوب می شود. به گفته او، 
موفقیت تنها با ارائه قدرتمند ایده به مشتریان حاصل می شود و برعکس، 
کمال گرای��ی بیش ازحد راه به جای��ی نمی برد. بهتیا نیز ب��ه بنیان گذاران 
توصیه می کند دست به اقدام بزنند و البته تعامل با مشتریان را فراموش 
نکنن��د.  آلیس داونیس، مدیر برنامه Launch Alaska عدم ش��ناخت 
مش��تریان را مهم ترین علت شکس��ت می داند. به گفته او، ش��رکت های 
نوپای��ی که با مش��تریان بالقوه خ��ود صحبت نمی کنند، غالباً شکس��ت 
می خورند. بنیان گ��ذاران در اولین مراحل کار خود، زمانی که بخش بندی 
بازار را بررسی می کنند باید بارها به این سؤال جواب دهند: »آیا مشتریان 
مناسبی را هدف قرار داده ایم؟ آیا این مشتریان به محصول ما نیاز دارند؟« 
کریس��تین بوش، مدیرعامل یکی از مراکز شتاب دهنده تکنولوژی آلمان 
نخس��تین فاکتور را به صورت خالصه جمع بندی می کند:»متمرکز نبودن 
روی یک مشکل یا نیاز خاص، زمان بندی ضعیف )خیلی زود، خیلی دیر( 

و مقیاس پذیری سریع.« 
ناسازگاری تیمی

عدم سازگاری تیم، دومین مشکلی است که باعث شکست استارت آپ ها 
می شود. این فاکتور به چگونگی همکاری اعضای تیم بنیان گذار با یکدیگر 
و مهارت ه��ای آنان برای غلبه ب��ر چالش های پیش رو اش��اره دارد.  الزا 
سرگیلی، مدیرعامل L-SPARK می گوید اگر تیم مؤسسین استارت آپ 

از خودآگاهی کافی برخوردار باشند، می توانند راه حلی برای موانع موجود 
بیندیش��ند، ولی بنیان گذارانی که مهارت های خود را صرفاً در یک زمینه 
افزایش داده اند و افق دید گس��ترده ای ندارند، یا نمی توانند به عنوان یک 
تیم عملکرد مؤثری داش��ته باش��ند شکس��ت می خورند.  کیت هوپر نیز 
اظهار می کند که ممکن اس��ت اس��تارت آپ به دلی��ل فقدان یک دیدگاه 

اصلی سازگار با ارزش ها و اهداف بنیان گذاران، با شکست مواجه شود. 
جوزف بوش، مدیرعامل ش��تاب دهنده تکنولوژی پاک ورچستر، معتقد 
اس��ت ناتوان��ی در اس��تخدام، س��اخت و مدیریت تیمی ک��ه اعضای آن 
باهوش تر از مؤسس استارت آپ هس��تند، آغاز سراشیبی یک استارت آپ 
خواه��د بود.  الرن تیفان، مدیر ش��تاب دهنده اوش��ن نیز ای��ن فاکتور را 
به س��ادگی »عدم فراس��ت کس��ب وکار« تعبیر می کند. بن هسیه با تأیید 
نظر او، اضافه می کند که اگر تیم از مهارت های اجرایی بهره مند نباش��د، 

سودآوری شرکت حتماً با شکست مواجه می شود. 
اریک متی��وز، بنیان گذار و مدیرعامل ش��رکت Start Co  در تکمیل 
نظر مدیران فوق می گوید: مهم این است که تیم مؤسسین از مهارت های 
عالی برخوردار باشند، همگی به طور یکسان برای ساخت رؤیایی مشترک 
تالش کنند، انعطاف پذیر و مش��تاق یادگیری باشند و درنهایت دست به 
اقدام بزنند.  اما اگر همه س��رمایه گذاران، بنیان گذاران، کارکنان، اعضای 
هیأت مدیره و سایر ذی نفعان در یک جهت حرکت نکنند، شرکت متالشی 
و نابود می شود، زیرا هر یک از طرفین می خواهند کسب وکار را به سمت 

متفاوتی هدایت کنند. 
آلیس داونیس ه��م دیدگاه خود را این گونه بیان می کند: بس��یاری از 
هم بنیان گذاران خیلی زود در مورد یک ایده هیجان زده می شوند، اما برای 
توافقات بعدی وق��ت نمی گذارند و باهم صحبت نمی کنند. بی اعتمادی و 
اختالف نظر در موضوعاتی نظیر س��طوح مشارکت و تعهد، انتظارات مالی، 
اهداف و فرهنگ، به شکست استارت آپ منجر می شود. بنیان گذاران باید 
از شروع همکاری در مورد این مسائل به توافق برسند و اطمینان حاصل 

کنند که همه آنها باهم هماهنگ هستند. 
عدم مقاومت و ایستادگی

عدم پایداری س��ومین دلیل شکست اس��تارت آپ ها است. همانطور که 
جیسون کول، مدیر شرکت مشاوره دا پیراموس می گوید اگر رهبر نتواند 
استراتژی روشنی برای شرکت طراحی کند و به مدتی طوالنی و علیرغم 
همه مش��کالت و چالش ها، آن را اجرایی کند تا به موفقیت برس��د، پول 
و ان��رژی زیادی به هدر می رود.  کیت هوپ��ر، مدیرعامل دنجرفورت این 
مش��کل را چنین توصیف می کند: »فقدان خالقیت و اس��تقامت در کار و 
ناامیدی در برابر چالش های اجتناب ناپذیری که بر سر راه هر استارت آپ 
ق��رار می گیرند.« آلیس داونیس می گوید: فقدان ثبات و اس��تحکام یکی 
از اش��تباهات بزرگ استارت آپ ها اس��ت. همه ما می دانیم که راه اندازی 
اس��تارت آپ کار ساده ای نیس��ت و به زمان و ازخودگذشتگی زیادی نیاز 
دارد. بنیان گ��ذاران باید هم بر موانع غلبه کنند و هم بر خس��تگی مفرط 
خود فائق شوند.  اما الزا سرگیلی هشدار می دهد: عدم تمایل یا ناتوانی در 
سازگاری و همچنین عدم واکنش سریع به بازاری که مناسب محصوالت 
نیس��ت، اس��تارت آپ ها را ب��ا مش��کالت ج��دی مواجه می کن��د. برخی 
بنیان گذاران عالئم هش��داردهنده بازار را نمی بینند، یا از داده ها به خوبی 
اس��تفاده نمی کنند. توجه داشته باش��ید که بین »پشتکار و استقامت« و 
»تعص��ب بی جا« روی محصول یا مدل کس��ب وکاری که تراکنش الزم را 
به دس��ت نمی آورد، تفاوت زیادی وجود دارد. مورد دوم صرفاً هدر دادن 

منابع است. 
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مهم ترین دالیل شکست استارت آپ ها از نگاه 14 شتاب دهنده بین المللی

استارتآپ

معاون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با تأکید بر توس��عه استارت آپ ها 
گفت: اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان فی النفسه موضوع حمایت از 

کاالی ایرانی هستند. 
سورنا س��تاری در حاش��یه بازدید از یک ش��رکت دانش بنیان تولید کننده 
محصوالت حوزه فناوری اطالعات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال باید 
حرکت جدی در راستای توسعه استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان داشته 

باشیم و تالش کنیم آنها را توسعه دهیم و حمایت کنیم. 
وی با تأکید بر همکاری س��ازمان ها برای توس��عه شرکت های دانش بنیان و 

استارت آپ ها افزود: نباید کرکره اینها را پایین بکشیم. 

استارت آپ ها فی النفسه حمایت از 
کاالی ایرانی محسوب می شوند

پنجشنبه
23 فروردین 1397

شماره 1039
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معاون توس��عه روستایی ریاس��ت جمهوری از ارائه وام 6 میلیاردی به  
کارآفرینان روستایی خبر داد و گفت: این وام  به واحدهایی که شغل پایدار 

و درآمد مکفی داشته  باشند، تعلق  می گیرد. 
به گزارش مهر، ابوالفضل رضوی چهارشنبه 
در نشس��ت مش��ترک فرمانداران، بخشداران 
و مدی��ران کل ب��ا موضوع بررس��ی وضعیت 
اشتغال روستایی طی سخنانی نقش شوراها 
در برنامه ریزی و توس��عه در روستاها را مهم 
ارزیاب��ی ک��رد و افزود: مدیریت در روس��تاها 
باید همچون مدیریت شهری شناخته شود و 
وظایف دهیاران نیز هم ردیف شهرداران باشد 
و در شکل گیری روستاها به ساختار اداری آن 
کمتر توجه ش��د و نیاز است تا نقش دهیاران 
همچون ش��هرداران، شوراهای روستا با نقش 
ش��ورای شهر و بنیاد مسکن نیز ساختار اداره 

راه و شهرسازی را در روستاها داشته باشند. 
معاون توس��عه روستایی و مناطق محروم ریاس��ت جمهوری بر ایجاد 
ناحیه صنعتی در هر دهس��تان، ایجاد مراکز آموزشی، درمانی، خدماتی و 
امدادی در روستاها تأکید کرد و گفت: در سال جاری مشکل وام اشتغال 

برای روس��تاییان و عش��ایر نداریم و نیاز است پروژه های پایدار شناسایی 
شوند، توس��عه روستایی فقط در کش��اورزی و دامداری نیست و باید به 

نوآوری اشتغال در روستاها توجه کنیم. 
وی انسان را عامل و مانع توسعه دانست و 
گفت: توسعه امری مستمر، پایدار، با برنامه، 
جامع و با هدف است و باید توسعه روستایی 
را شناخته و در چارچوب هدف عمل کنیم، 
اختیارات و مس��ئولیت خود را در مدیریت 
بشناسیم تا به تعالی برسیم و از مسئولیتی 

که به عهده داریم دفاع کنیم. 
معاون توس��عه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری گفت: شرایط استان تهران 
با س��ایر استان ها متفاوت اس��ت، در استان 
ته��ران و پنج اس��تان دیگر درآم��د خانوار 
روس��تایی بیش از هزینه روس��تایی است و 
دلیل آن ارزش افزوده امالک روستایی است 
و به همین دلیل شاهد افزایش جمعیت روستایی در استان تهران هستیم 
و در تهران روس��تایی ب��ا 30هزار نفر جمعیت داری��م درحالی که برخی 

شهرهای کشور کمتر از 30 هزار نفر جمعیت دارند. 

سرپرست پارک علم و فناوری کرمان گفت پارک علم و فناوری استان 
کرمان در سال حمایت از کاالی ایرانی و در راستای اقتصاد دانش بنیان از 

استارت آپ ها در ابعاد زیرساختی و مالی حمایت می کند. 
به گزارش ایسنا، دکترمسعود ترکزاده ماهانی 
با اش��اره به ش��کل گیری فرهنگ کارآفرینی 
و خالقی��ت از س��نین پایی��ن از مذاک��ره با 
بخش خصوصی جهت راه اندازی پارک کودک 

و نوجوان خبر داد. 
وی اف��زود: راه ان��دازی کان��ون ش��کوفایی 
خالقیت پارک فناوری یکی دیگر از اولویت ها 
به ش��مار می رود و در ای��ن زمینه با آموزش 
و پ��رورش وارد مذاک��ره ش��ده ایم.  دکت��ر 
ترکزاده ماهانی اظهار امیدواری کرد که پارک 
ک��ودک و نوج��وان و پارک فن��اوری هرچه 
س��ریع تر راه اندازی ش��وند.  وی همچنین از 
تأسیس صندوق پژوهش و فناوری استان خبر 

داد و افزود: این صندوق برای ارائه خدمات توسعه تجاری سازی فناوری به 
واحدهای فناور و شرکت های دانشگاهی تأسیس شده است. 

دکتر ترکزاده ماهانی گفت: مراکز رش��د وابسته به پارک علم و فناوری 

در استان کرمان روند افزایشی داشته است و در حال حاضر در شهرهای 
کرمان، زرند، رفسنجان، سیرجان و بم فعال هستند. 

سرپرس��ت پارک علم و فناوری استان کرمان از برگزاری استارت آپ ها 
به صورت فصلی در سال جاری در دانشگاه 
تحصی��الت تکمیل��ی صنعت��ی و فناوری 
پیش��رفته خبر داد و گفت: اس��تارت آپ ها 
یکی از فرمت ه��ای پرورش ای��ده در قالب 
فرآیندهای چند روزه اس��ت و می توان آنها 
را شرکت های نوپایی دانست که با یک ایده 
اولیه ش��روع می کنند و می توانند به سرعت 

رشد کرده و به درآمد برسند. 
وی افزود: پارک علم و فناوری از برگزاری 
اس��تارت آپ ها حمایت مالی و زیرس��اختی 
انج��ام خواه��د داد و این زیرس��اخت ها در 
دانش��گاه تحصی��الت تکمیل��ی و صنعتی 

پیشرفته مهیاست. 
سرپرست پارک علم و فناوری استان کرمان با تأکید بر لزوم اشتغال زایی 
دانش بنیان در کشور گفت: آماده تربیت تسهیلگران کسب و کارهای نوپا 

در حوزه های مختلف هستیم. 

معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری خبر داد 

ارائه وام 6 میلیاردی به کارآفرینان روستایی با نرخ 10درصد
سرپرست پارک فناوری کرمان خبر داد 

حمایت زیرساختی و مالی از استارت آپ ها

مارک زاکربرگ روز گذشـته برای پاسخ به سؤاالت نمایندگان سنا در رابطه با رسوایی هایی اخیر 
فیس بوک در کنگره حاضر شـد و ظاهر روبات مانند و ژسـت های او خبرسـاز شده و برخی کاربران 

آن را دستمایه طنز قرار داده اند. 
زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک که به خاطر رسـوایی هایی اخیر این شـرکت در رابطه با اسـتفاده 
مؤسسه کمبریج آنالیتیکا از اطالعات شخصی 50 میلیون نفر برای تأثیرگذاری در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، روزهای سختی را پشت سر می گذارد، به دعوت »کمیته بازرگانی و انرژی ایاالت 
متحـده« بـه سـنا رفته بود.  او که ابتدا با روی گشـاده به این جلسـه رفته بود بـا پذیرش ضعف و 
کم کاری های موجود، بر تالش برای برطرف کردن آنها تأکید کرد. با این حال ماراتن پنج ساعته این 
نشسـت که برای سناتورها امری عادی به شـمار می رود، با طرح سؤاالت بیشتر همراه بود و به نظر 

این مسئله بر توان وی برای حفظ ظاهر تا حدودی اثر گذار بود. 
زاکربرگ بخشی از این جلسه را به خوبی مدیریت کرد اما سؤال سناتور »دیک دوربین« در مورد 
اینکه آیا وی حاضر اسـت نام هتلی را که شـب گذشـته در آن اقامت داشـته یا فردی را که هفته 
گذشـته با وی در ارتباط بوده بگوید و امتناع زاکربرگ از پاسـخگویی، وزنه را تا حدودی به سـود 
نمایندگان تغییر داد.  عالوه بر این برخی نمایندگان از مشـاوران زبده ای برای طرح سـؤاالت کمک 
گرفته بودند و با طرح سـؤاالتی از قبیل امکان ردیابـی داده های مرورگر کاربران در صورت آفالین 
بودن آنها و جمع آوری وسـیع اطالعات توسط اپلیکیشن های دیگر که مارک زاکربرگ جوابی برای 

آنها نداشت، باعث تعجب وی شدند. 
با فروکش کردن سـر و صداهای اولیه این رسـوایی، کاربران آمریکایی تصاویر منتشـر شـده از 

مدیرعامل فیس بوک در جلسه سنا را دستمایه طنز قرار دادند که برخی از آنها ارائه شده اند. 
 

از کجا بدانیم که کسب و کارمان سود می کند؟ 

ژست های عجیب زاکربرگ در سنا 
دستمایه شوخی کاربران شد

یادداشـت

معاون توس��عه روستایی ریاس��ت جمهوری از راه اندازی اس��تارت آپ ها برای عرضه 
محصوالت روستاییان خبر داد و گفت این امر به خرید گران تر از تولید کننده و فروش 
ارزان تر می انجامد.  به گزارش مهر، ابوالفضل رضوی چهارش��نبه در حاش��یه نشس��ت 
مشترک فرمانداران، بخشداران و مدیران کل با موضوع بررسی وضعیت اشتغال روستایی 
در جمع خبرنگاران گفت: ایجاد ش��غل یکی از خواسته های صریح مقام معظم رهبری 
و دولت است، در این مسیر از توانایی بانک ها، نهادها و بنیادهای حکومتی و اشخاصی 
که امکان این امر را دارند، باید اس��تفاده کرد.  وی از راه اندازی اس��تارت آپ ها برای ارائه 
محصوالت روس��تایی و حذف واسطه ها خبر داد و گفت: این استارت آپ ها سبب خرید 
گران تر از تولید کننده و فروش ارزان تر به مصرف کننده از طریق حذف دالل ها می شود. 

راه اندازی استارت آپ ها برای عرضه 
محصوالت روستاییان

اکثر افراد و اکثر کس��ب و کارها وارد دنیای تجارت می ش��وند تا سود کنند. به 
عبارت ساده، سود کردن یعنی دست یافتن به پولی بیشتر از آنچه خرج کرده اید. 
برخی افراد سود را با درآمد اشتباه می گیرند. در نتیجه نمی فهمند علت چیست 
که تمام درآمدشان هم نمی تواند آنها را به پیش ببرد؛ چرا هیچ کس حاضر نیست 
در شرکت پرفروش ایشان سرمایه گذاری کند و چرا بانک خط اعتباری ایشان را 
افزایش نمی دهد. در این مقاله می آموزیم از کجا بفهمیم که کسب وکارمان سود 

می کند یا اینکه فقط فروش بیشتری دارد. 
سود درمقابل درآمد

اغلب اشخاص/کس��ب وکارها درآمدش��ان را به دقت کنترل می کنند. فروش 
هر وس��یله در کتاب یا صفحات گس��ترده کامپیوتری ثبت و ضبط می شود. هر 
چکی که در قبال ارائه مش��اوره از مشتری دریافت می شود، در دفتر چک یا در 
نرم افزار حس��ابداری ثبت می شود. دفتر حسابرسی یا نرم افزار حسابداری مرتب 
جمع بندی می ش��ود. اما در واقع این سود شما نیست، این درآمد شماست. این 
ورودی کسب وکار شما می شود. برای حساب کردن سود، باید هزینه هایی که از 
کسب و کارتان خارج می شود را از ورودی کسر کنید. سود = درآمد – هزینه ها. 

محاسبه هزینه ها
کسب وکار شما دو نوع هزینه )یا مخارج( دارد؛ هزینه های ثابت و هزینه های 
متغیر. هزینه های ثابت هزینه هایی هستند که با تغییر میزان فعالیت شما تغییری 
نمی کنند. این هزینه ها مواردی چون اجاره را دربرمی گیرند. چه در هر ش��یفت 
کاری 10 محصول تولید کنید و چه 15 محصول، اجاره شما ثابت خواهد ماند. از 
طرف دیگر، هزینه های متغیر مستقیماً به این بستگی دارند که چند واحد کاالی 
قابل فروش تولید می کنید. اگر شما 10 دالر پیچ نیاز داشته باشید تا 100 وسیله 

تولید کنید، پس برای تولید 200 وسیله 20 دالر نیاز خواهید داشت. 
هزینه های ثابت

به طور کلی هزینه های ثابت را می توانید در ابتدای س��ال تخمین زده و برای 
12ماه آینده به خوبی پیش بینی کنید. برای مثال می دانید که اجاره محل کار 
ش��ما 10000 دالر در ماه اس��ت. ممکن است بدانید یا پیش بینی کنید که در 
ابتدای سال افزایش اجاره بها خواهید داشت و باید در ماه 11000 دالر بپردازید.  
هزینه های ثابت شامل مواردی چون اجاره، هزینه استهالک، مجوز ها، پرداخت 

بهره ها، برخی از انواع مالیات و دستمزد کارهای غیرمستقیم را دربرمی گیرد. 
هزینه های متغیر

هزینه های متغیر مخارجی هستند که به میزان تولید بستگی دارند. به همان 
نس��بت که حجم تولید افزایش می یابد، هزینه های متغیر نیز با افزایش روبه رو 
می ش��وند. به عنوان مثال برای تولید واگن کودک، باید یک بدنه واگن، دو میله 
و چه��ار چ��رخ برای هر واگن بخریم. اگر قیمت یک بدنه واگن 3 دالر باش��د و 
من پول کافی برای خرید 6 بدنه واگن داش��ته باشم، هزینه بدنه واگن 18 دالر 
خواهد ش��د. حال اگر بخواهم 20 واگن تولید کنم، هزینه خرید بدنه واگن 60 
دالر خواهد شد. هزینه های متغیر را می توان در ابتدای سال تخمین زد اما این 
تخمین به اندازه هزینه های ثابت دقیق و صحیح نخواهد بود. هزینه های متغیر 
شامل هزینه مواد مورد استفاده در تولید، خدمات شهری خاص، برخی از انواع 

مالیات و دستمزدها و دستمزد کارهای مستقیم را دربرمی گیرد. 
هزینه های ثابت و متغیر

برخی از هزینه های کسب وکار خود به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند 
از جمله دس��تمزد کار. دس��تمزدی که به کارگر تولیدی پرداخت می کنید، کار 

مس��تقیم نامیده می شود و هزینه متغیر محسوب می شود. این هزینه به مقدار 
کاالهای تولیدی شما بستگی دارد. دیگر دستمزدهای کار از جمله حقوقی که 
به کارمندان واحد حس��ابداری پرداخت می کنید، هزینه ثابت هستند. دستمزد 
 کار غیرمس��تقیم به میزان تولید ش��ما بس��تگی ندارد. اگر میزان تولید شما از 
10 محصول در ماه به 15 محصول در ماه افزایش پیدا کند، احتمال کمی هست 

که شما حسابدار دیگری استخدام کنید. 
خدمات ش��هری هزینه دیگری است که به هزینه های ثابت و متغیر تقسیم 
می شود. برای نمونه قبض تلفن شما با افزایش یا کاهش تولید شما تغییر چندانی 
نخواهد کرد، اما زمانی که به خاطر افزایش تولید خط های تولیدی مدت بیشتری 
فعال باشند و هنگام شب المپ بیشتری استفاده شود؛ تقاضای شما برای انرژی 

برق و متعاقبا هزینه آن افزایش پیدا می کند. 
درآمد چیست

پولی که به شما پرداخت می ش��ود، درآمد شماست. معموالً درآمد به میزان 
تولید ارتباط دارد اما مس��تقیماً به آن وابسته نیست. ممکن است شما کمتر یا 
بیشتر از میزان تولیدتان فروش داشته باشید. برای مثال، اگر شما 100 قلم کاال 
 در انبار داش��ته باشید و س��فارش 150 قلم کاال دریافت کنید، کافی است تنها 
50 کاالی دیگر تولید کنید. یا اگر لوازم اسکی تولید می کنید، ممکن است در هر 
ماه تابستان 20 کاال تولید کنید درحالی که در تابستان هیچ فروشی ندارید، بلکه 
برای فروش در زمستان انبار می کنید.  بدین ترتیب درآمد زمانی است که شما 
پولی را دریافت می کنید نه زمانی که محصولی را برای فروش تولید می کنید. کل 

درآمد جمع کلیه وجوه دریافتی شما در طول سال است. 
تحلیل سر به سر

منظور از نقطه س��ر به س��ر مقدار تولیدی است که درآمد شما برای تولید تعداد 
معینی محصول با هزینه های ثابت به عالوه هزینه های متغیر همان تعداد محصول 
برابر شود. برای مثال، هزینه ثابت شما 500 دالر و هزینه متغیرتان برای هر محصول 
20 دالر است. تصور کنید شما هر محصول را 25 دالر بفروشید، نقطه سر به سری 
شما 100 محصول می شود. حال اگر شما هزینه ثابت را به 400 دالر کاهش دهید، 
نقطه سر به سری شما 80 محصول خواهد شد. یا اگر هزینه متغیر هر محصول را 

از 20 دالر به 15 دالر برسانید، نقطه سر به سری شما 50 محصول خواهد شد. 
پول نقد در جیب شما

هر فروش��ی فراتر از نقطه سر به سری درآمد محسوب می شود. در مثال باال 
)هزینه ثابت 500 دالر، هزینه متغیر 15 دالر برای هر محصول، درآمد 25 دالر 
برای هر محصول( نقطه س��ر به سر ش��ما 50 محصول است. اگر شما 50 کاال 
تولید کنید و تمام 50 کاال را بفروشید به نقطه سر به سر رسیده اید. به عبارتی 
هزینه هایتان با درآمدتان برابر می ش��ود. سود شما صفر خواهد بود. اگر کمتر از 
50 محصول بفروشید، ضرر کرده اید و اگر بیشتر از 50 محصول بفروشید سود 
کرده اید. برای مثال اگر 70 محصول بفروش��ید، هزینه ثابت ش��ما 500 دالر و 
هزینه متغیرتان به 1050 دالر خواهد رسید )15*70( و بنابرین کل هزینه شما 
1550 دالر خواهد شد. در این صورت درآمد شما 1750 دالر )25*70( و سود 

شما 200 دالر )1750-1550( خواهد بود. 
حرف آخر

برای رسیدن به سود بیشتر، باید بتوانید هر محصول را بیش از هزینه ساخت 
آن بفروشید و باید محصول تان را به قیمتی بفروشید که هر دو هزینه متغیر و 
هزینه ثابت مشترک آن را پوشش دهد. این مسئله در مورد فروش هر محصول 
یا خدماتی صدق می کند، چه ابزار باشد، چه سیب باشد، چه تدریس موسیقی 

باشد، و چه ساعت های مشاوره مالی. 
thebalance :منبع

مترجم: سعیده کریمی
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صاحب��ان کس��ب وکارهای کوچ��ک، 
باید نس��بت ب��ه کمپین ه��ای تبلیغاتی 
خود واقع بین باش��ند. البت��ه، اغلب آنها 
ب��ه دنبال راه حل ه��ای مؤثر و کم هزینه 
هس��تند، اما معموال، تنها می توان یکی 
از این دو مورد را به دس��ت آورد؛ بعید 
اس��ت که برای تبلیغات خود، کانالی را 
پیدا کنید ک��ه همزمان، هم مؤثر و هم 

ارزان باشد. 
ب��ه همین دلیل اس��ت که بای��د برای 
تبلیغات بودجه بندی کنید، نه اینکه تنها 
با پولی که برایش کنار گذاش��ته اید، جلو 
بروید. با اختصاص دادن مبلغ مناسب به 
کانال های مناس��ب و براساس اطالعاتی 
ک��ه در ط��ول راه جم��ع آوری می کنید، 
می توانی��د به نتایج دلخواه خود برس��ید 
یا حداق��ل، نتایج تان را بهبود بخش��ید. 
از آنجای��ی که هزینه ه��ای ماهانه ثابتی 
خواهی��د داش��ت، بهتر اس��ت ق��ادر به 
اندازه گی��ری می��زان س��ودآوری کل نیز 

باشید. 
در اینج��ا، ب��ا توجه به نیاز ش��ما برای 
بهینه س��ازی تالش ه��ای تبلیغاتی خود، 
بهترین راهبردهای تبلیغاتی موجود برای 

کسب وکارهای کوچک ارائه می شود. 
1. مخاطبان خود را هدف گذاری کنید 
متاس��فیم، ام��ا محص��ول ی��ا خدمات 
خاص��ی ک��ه ارائ��ه می دهی��د، در حال 
حاضر ب��ا نیازه��ای هیچک��دام از مردم 
ک��ره زمی��ن مطابقت ن��دارد! به رغم این 
واقعیت ک��ه هدف گذاری، یکی از مزایای 
اصلی تبلیغات آنالین اس��ت، بسیاری از 
کس��ب وکارهای کوچ��ک، کمپین ه��ای 

چندان هدفمندی را به راه نمی اندازند. 
در واق��ع ب��ر اس��اس اطالعات��ی ک��ه 
جم��ع آوری کرده اید، باید ق��ادر به ایجاد 
نمای��ه دقیق��ی از مش��تریان هدف خود 
باش��ید. ب��ا اس��تفاده از ای��ن اطالعات و 
آنچ��ه در م��ورد مش��تریان کنونی خود 
می دانید، می توانید برای جلب مشتریان 
بیش��تر، در کمپین های خود، طیف های 
جمعیت شناسی و روان شناختی مشابهی 

را مورد هدف قرار دهید. 
خواه به صورت آنالین تبلیغ می کنید و 
خواه آفالین، مطمئن شوید که عبارات و 

تصاویر تبلیغ شما، همان نوع از مشتریانی 
را که می خواهید با آنها کار کنید بازتاب 
می ده��د. این یک نکته کلیدی برای یک 

هدف گذاری خوب است. 
2. تبلیغات خود را اندازه گیری و 

رهگیری کنید
کوچک،  کس��ب وکارهای  از  بس��یاری 
اص��ال در ای��ن رابط��ه که تبلیغات ش��ان 
واقعا کارس��از هست یا خیر، هیچ ایده ای 

ندارند؛ که این صحیح نیست. 
پلتفرم ه��ای تبلیغات��ی آنالی��ن مانند 
فیس ب��وک،  و   Google AdWords
آماره��ای گس��ترده ای را در ارتب��اط با 
آگهی ه��ای تبلیغاتی ت��ان فراهم کرده و 
در زمینه تشخیص اینکه کدام قسمت ها 
به خوب��ی عمل کرده و کدام قس��مت ها 
خیر، به ش��ما کم��ک می کنن��د. البته، 
این بدان معنا نیس��ت که چون به وجود 
آوردن تبلیغاتی که طنین انداز مشتریان 
هدف تان باش��د زمان بر اس��ت، دیگر به 
امتحان کردن و آزمای��ش نیازی ندارید، 
بلکه مفهومش این اس��ت ک��ه می توانید 
در قدم ه��ای بع��دی خویش، س��ریع تر 

تصمیم گیری کنید. 
اگر به صورت آفالین تبلیغ می کنید و 
باید آدرس ایمیل یا شماره تلفن خاصی 
را به منظور راهنمایی مشتریان بالقوه تان 
از نح��وه پیدا کردن ش��ما و کارهای تان 
مش��خص کنید، حدس و گم��ان را تمام 

کنید؛ چنین تالشی، ارزشش را دارد. 
3. از زمان مناسب برای تبلیغات 

آگاه باشید
 در نگاه اول، ش��اید تبلیغ��ات یکباره 
س��االنه نس��بت به معادل ماه به ماه آن 
)ب��ه دلیل قیمت ارزان ت��ر(، یک رویکرد 
معقول و منطقی به نظر برسد، اما اگر به 
راه اندازی کسب وکارتان نگاهی بیندازید، 
احتماال بس��یاری از کارهای��ی که انجام 
داده اید، قابل اندازه گیری نیس��تند. هیچ 
راه��ی برای حفظ یک ط��رح بازاریابی و 
تبلیغات��ی مش��ابه در طول س��ال وجود 

ندارد. 
اگ��ر کارتان فروش محص��والت فصلی 
اس��ت، باید در فصل هایی که بیش��ترین 
کارایی را برایتان دارد، تبلیغ کنید. حتی 
ممکن اس��ت بخواهید تبلیغ��ات خود را 
کمی زودتر از موعد مقرر ش��روع کرده و 

تا کمی بعد از آن ادامه دهید. 

جمعه س��یاه، کریس��مس، عید نوروز 
و س��ایر مناس��بت ها و تعطیالت، بس��ته 
به نوع کس��ب وکاری ک��ه می چرخانید، 
ش��اید مهم ترین فصول عملکردی باشند. 
ممکن اس��ت کنار گذاش��تن پول اضافی 
برای تبلیغات در چنین روزهایی برایتان 

سودمند باشد. 
در نهایت، شاید اینکه یک چشم تان به 
زمانی که رقبای شما، تبلیغات بزرگ خود 
را عرضه می کنند باشد، برایتان سودمند 
باش��د. اگر برای خودتان بودجه تبلیغاتی 
کنار بگذارید، ممکن است بتوانید سرعت 
رقاب��ت خود را حفظ کرده یا حتی از آنها 

سبقت بگیرید. 
4. به خوبی برندسازی کنید 

آیا مش��تریان تان می توانند آگهی های 
عب��ارات،  روی  از  بالفاصل��ه  را  ش��ما 
انتخ��اب رنگ ها، تصاویر، لوگو یا س��بک 
و ط��رح حروف��ی ک��ه ب��ه کار می برید 
شناس��ایی کنند؟ اگر این سؤال مضحک 
ب��ه نظر می رس��د، فقط به آنچ��ه برندها 
و ش��رکت های ب��زرگ انج��ام می دهند 
نگاهی بیندازید. اغل��ب اوقات می توانید 
تبلیغات ش��ان را فق��ط از روی رنگ هایی 

که استفاده می کنند، تشخیص دهید. 
به مرور زمان، مش��تریان تان شما را با 
طرح های تبلیغاتی تان خواهند ش��ناخت 
و به آن واکنش نش��ان می دهند. ممکن 
اس��ت وسوسه ش��وید که برای ایجاد هر 
آگه��ی جدید، برندس��ازی خود را عوض 
کنید، اما ای��ن کار می تواند در درازمدت 
و  باش��د. ه��دف  بی اث��ر  و  گیج کنن��ده 
چش��م انداز برند ش��ما باید با آگهی های 
آش��نایی ک��ه پیوس��ته ب��رای مخاطبان 
هدفت��ان طنین انداز می ش��ود، به صورت 
مستمر در مکان های مورد انتظار نمایش 

داده شود. 
خالص��ه کالم: ب��ه خوبی برندس��ازی 
کرده و تمام توجه ت��ان را به تصویر برند 
خ��ود معطوف کنی��د. از طریق هم نوایی 
)resonance( با برند، وفاداری به برند 

ایجاد کنید. 
5. از منابع خود به خوبی استفاده 

کنید
ش��ما باید از اهمیت یک رتبه خوب در 
موتورهای جس��ت وجو مطلع باش��ید، اما 
ش��اید برای ایجاد مداوم محتوای جدید 
و آموزنده برای وب س��ایت خود، منابع و 

زمان کافی نداشته باشید. 
در مواردی مانند این، بهترین ش��انس 
ش��ما در این اس��ت که از خدماتی مانند 
 Bing Ads و Google AdWords
اس��تفاده کنی��د، در این ص��ورت، بدون 
نیاز به بهینه س��ازی پس��ت های تان برای 
صفح��ه  در  انتخاب��ی،  کلی��دی  واژگان 
 )SERP( نتای��ج موتورهای جس��ت وجو
به جایگاه و رتبه باالتری دس��ت خواهید 
یاف��ت. اگر ب��رای تبلیغ بودج��ه ای کنار 
گذاش��ته اید اما زمان الزم را برای ایجاد 
محتوا ندارید، این کار اس��تفاده خوبی از 

منابع شماست. 
اگ��ر تنها بودجه اندک��ی را به تبلیغات 
اختص��اص داده اید، ممکن اس��ت آگهی 
دادن در ی��ک مجل��ه گرانقیمت منطقی 
نباش��د. در چنین م��واردی، یک کمپین 
تبلیغات��ی فیس ب��وک کارایی بیش��تری 
خواهد داشت، زیرا به کمک آن می توانید 

هزینه های روزانه خود را کنترل کنید. 
ارزیاب��ی صادقان��ه ای از منابع موجود 
خود داش��ته باش��ید و از آنها - به نحوی 
که به رشد کس��ب وکارتان کمک کنند- 

بهره ببرید. 
6. تبلیغات را در مکان های مناسب 

نمایش دهید 
فرضیه س��ازی بی��ش از ح��د در مورد 
مش��تریان هدف تان، خطرناک اس��ت. به 
عن��وان مثال، اگر به یک نمایش رادیویی 
مخصوص عالق��ه دارید و فرض  می کنید 
که مش��تریان تان نیز از آن لذت می برند، 
ممکن اس��ت درباره منطق هزینه کردن 
برای ی��ک تبلیغ رادیوی��ی گرانقیمت و 

بی تأثیر، دچار اشتباه شوید. 
اگ��ر دالرهای تبلیغاتی ش��ما در جای 
اش��تباهی مص��رف ش��ود، پول خ��ود را 
دور می ریزی��د. به جای آن، الزم اس��ت 
مش��تریان خود را بشناس��ید. پس آنها را 
بررسی کنید. درباره جاهایی که در مواقع 
آنالین بودن س��پری می کنند، کتاب ها و 
مجالت��ی که می خوانند و پادکس��ت ها و 
نمایش های رادیویی که گوش می دهند، 

اطالعات کسب کنید. 
هنگامی که تبلیغ��ات، با درک صحیح 
شما از مش��تری همراه ش��ود، به جذب 
ارزش های بیش��تری برای کسب وکارتان 

منجر خواهد شد. 
entrepreneur :منبع

۶ راهبرد تبلیغاتی عالی برای کسب وکارهای کوچک
4نمونه خارق العاده از 
داستان سرایی برند )1(

آیا تاکنون شما به این موضوع فکر کرده اید که چرا 
برخی تجارب برند ها بسیار موفق تر از بقیه هستند؟ 
البته که پاسخ شما به این سؤال مثبت است. شما 
ی��ک کارآفرین هس��تید و احتماال روز و ش��ب برای 
س��اخت یک کس��ب وکار موفق تالش می کنید، این 

طور نیست؟ 
شما احتماال پیش از این دریافته اید که صرفا تکیه 
بر پیش��نهاد خود برای دس��تیابی به موفقیت کافی 
نیست. ش��ما به چیزی بیش از اینها نیاز دارید. شما 
باید در زمینه داستان سرایی بهتر از قبل عمل کنید. 
برند ه��ای بزرگی نظیر لگ��و، کوکاکوال و گوگل به 
دلیل اش��تیاق خود در زمینه داستان س��رایی تبدیل 
به نمادهایی در صنعت خود شده اند. در صورت تکیه 
بر روی پیش��نهاد خود، ش��ما به برند دیگری تبدیل 
خواهید ش��د که با وضعیتی شبیه  بقیه برند ها، قادر 
به متمایز س��اختن خود از سایرین نیست. شما باید 
س��عی کنید جایگاه ممتاز و برجسته ای را به دست 

آورید. 
داس��تان ها بهترین راه برای متمایز کردن خود از 
دیگر برند ها در یک صنعت خاص هستند، زیرا مردم 
همیش��ه یک داس��تان خوب را به یاد می آورند. یک 
داستان عالی که به برندتان شخصیت می دهد جهت 
تثبیت موقعیت ش��ما به تأثیرگذار ترین شکل ممکن 

الزم و ضروری است. 
داستان سرایی برند چیست؟ 

داستان سرایی برند تاثیرگذار ترین راه برای برقراری 
ارتباط با مخاطبان تان به حس��اب می آید. این روش 
انواع مختلف داس��تان هایی را در بر می گیرد که شما 
برای مخاطبان تان تعریف می کنید. چنین ش��یوه ای 
به شما در راس��تای جلب رضایت مشتریان و پاسخ 
مثبت به نقطه نظرات آنها از لحاظ احساس��ی کمک 

می کند. 
به گفته کارش��ناس بازاریابی اینترنتی، نیل پاتل، 

اجزای کلیدی داستان سرایی برند عبارتند از: 

- دلیل تأسیس شرکت شما. 
- انگیزه کاری شما و تیم تان. 

- ایجاد امکان بررس��ی فضای داخلی شرکت شما 
برای مخاطبان. 

در راهنمای مقدمات��ی او برای بازاریابی اینترنتی، 
نی��ل پاتل از اج��زای دیگری نیز ن��ام می برد که در 
داستان سرایی برند دخیل هس��تند. با مدیریت هنر 
داستان س��رایی، برند مش��تریانش را به س��وی خود 

جذب خواهد کرد. 
این مقاله به ش��رح رفتار پنج برند مختلفی خواهد 
پرداخت که داستان س��رایی برند را از راه مناسب آن 
انج��ام می دهند. با مطالعه درباره این برند ها، ش��ما 
درس ه��ای مهمی را فرا خواهید گرف��ت که اقدام به 
توسعه داستان های بسیار اختصاصی برند می کنند. 

اج��رای ن��کات زی��ر ش��ما را در زمینه نوش��تن 
داس��تان های برند خود یاری خواهد داد. با گذش��ت 
زمان، ش��ما مخاطبان مهم تر و مشتاق تری را جذب 

خواهید کرد که با داستان تان تطمیع می شوند. 
بیایید شروع کنیم. 

High Brew Coffee
 ،High Brew Coffee قبل از ش��نیدن داستان
انتظ��ار نمی رف��ت که ش��ما از وب س��ایت آن دیدن 
کنید. ایده فروش قهوه دم کرده سرد زمانی به ذهن 
موس��س High Brew Coffee، دیوید اس��میت، 
خطور کرد که همراه با خانواده اش به یک سفر شش 

ماهه دریایی به کارائیب رفته بود. 
High Brew Coffee  نمون��ه ای عالی از دلیل 
پذیرفتن یک ش��رکت به عنوان ابرقهرمان به حساب 
می آی��د. درب��اره آن فکر کنید. ه��ر ابرقهرمان تمام 

عیاری نیاز به یک داستان منحصر به فرد دارد. 
برند شما فرقی با برند های دیگر ندارد. به هر حال 

مخاطبان  تان باید بدانند که شما از کجا می آیید. 
شاید شما فکر کنید که داستان منحصر به فردتان 
آن قدر جالب نیست که بتوان با دیگران به اشتراک 

گذاشت، اما این موضوع واقعیت ندارد. 
بل��ه، البته ای��ده راه اندازی یک کس��ب وکار جدید 
همیش��ه حین عبور از دریای کارائیب با کش��تی به 
فکر انس��ان خطور نمی کند، ام��ا راه های دیگری نیز 

برای موفقیت در این زمینه وجود دارد. 
آن چیزی که اهمیت دارد داستان س��رایی به روشی 
است که امکان برقراری ارتباط از سوی مخاطبان با شما 
را فراهم می کند. آنچه یک داس��تان را جالب می کند 
منحصر به فرد بودن و تعلق آن به ش��ما است. داستان 
هیچ شخص دیگری دقیقا شبیه به شما نیست. همین 

نکته شما را از بقیه شرکت ها متمایز می کند. 
ب��ه  بگیری��د.  درس   High Brew Coffee از 
مخاطبان خود اجازه بدهید تا بدانند که شما از کجا 

می آیید. 
ادامه دارد...
/huffingtonpost :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات )1(

به ندرت کتاب��ی در زمینه تبلیغات، مانند کتاب »واقعیت 
تبلیغ��ات« به عنوان یک کتاب عالی ک��ه به اصول تبلیغات 
موفق می پردازد، سر و صدا به پا کرده است. واقعیت تبلیغات 
در زمان انتش��ار هفته ها در فهرس��ت پرفروش ها قرار داشت 
و امروزه بهترین اثر در زمینه تبلیغات محس��وب می ش��ود. 
این کتاب به 12 زبان فرانس��وی، اسپانیایی، هلندی، آلمانی، 
ایتالیایی، پرتغالی، دانمارکی، س��وئدی، ن��روژی، فنالندی و 
عبری ترجمه شده و به چاپ رسیده است. مدیران کسب وکار 
و افراد حرفه ای تبلیغات، این کتاب را »بهترین کتاب منتشر 
ش��ده در خیابان مدیس��ون برای افراد حرف��ه ای« می نامند. 
»فرصت امروز« در ستون حاضر ترجمه متن کامل کتاب را به 
صورت سریالی منتشر می کند. با این توضیح که هر شماره به 

موضوعی واحد می پردازد. 
مقدمه کتاب

این کتاب در تالش اس��ت تا نظری��ات خاصی در مورد 
تبلیغات را که بس��یاری از آنها کامال جدید هستند و همه 
آنها بر پایه 20 س��ال تحقیق اس��توارند، بیان کند.  قبل از 
شروع باید بگوییم که ممکن است فردی کمپینی  بنویسد 
و تمام کلمات این  کتاب را نادیده بگیرد و شاید حتی این 
کمپین به موفقیت چش��مگیری نیز دست پیدا کند. با این 
حال، چنین مسئله ای اعتبار این کتاب را زیر سؤال نخواهد 
برد.  آژانس های تبلیغاتی یا مشتریان آنها نیز در بلندمدت 
پولی از آنها کس��ب نمی کنند. آژانس ها و مشتریان، مانند 
آمارگی��ران، باید با اس��تفاده از قوانین احتمال و همچنین 
بررس��ی صدها کمپین، راهی برای کس��ب منفعت از این 
قوانین شناس��ایی کنن��د.  همان گونه که خواهید دید، این 
ام��کان وجود دارد که پس از مش��اهده قوانی��ن احتمال، 
درصد س��نگینی ب��ه هر دالر تبلیغاتی اضافه ش��ود. با این 
روش نب��وغ از بین نخواه��د رفت و همچنی��ن افراد نابغه 
نیز فض��ای کافی برای پرورش اس��تعدادهای طالیی خود 
را در اختیار خواهند داش��ت.  فکر می کنم درست باشد که 
بگویم هزینه نوشتن این کتاب 1000000000 دالر است. 
ما با خرج این میزان از پول مش��تریان و انجام اش��تباهات 
بس��یاری موفق به اس��تخراج این قوانین و اصول ش��دیم.  
ش��ایان ذکر اس��ت که من به تنهایی این کتاب را ننوشتم. 
این کتاب، توس��ط گروهی از زنان و مردان متعهد نوش��ته 
ش��ده است که یک پنجم قرن، مقدار زیادی از درآمد خود 
و یک حس کنجکاوی بزرگ را صرف ایجاد مجموعه ای از 
نظریه ه��ای قاطع در تجارتی کرده اند ک��ه تا امروز در آن 

هیچ مجموعه نظریه ای وجود نداشته است. 
بخش اول: یک اشتباه رایج

خیابان مدیسون، خیابان افسانه ها و اسطوره هاست. یکی از 
معروف ترین این افسانه ها، یک تفکر است که در سر بسیاری 
از فعاالن حوزه تبلیغات وجود دارد و آن تفکر این  اس��ت که 
می توان یک کمپین را بر اساس فروشش قضاوت کرد. یکی از 
قدیمی ترین بدیهیات تبلیغات از این تفکر استخراج می شود: 
 »کمپی��ن خوبی اس��ت، اگر فروش باال ب��رود.« معکوس 
این اصل قدیمی که تقریبا هر روز در جلس��ات آژانس تکرار 
می شود، این است:  »کمپین بدی است، اگر فروش کم شود.«

متأسفانه هیچ کدام از این گفته ها همیشه درست نیستند 
و حتی غالبا اش��تباهند. وینستون چرچیل در مجلس اعالم 
ک��رد: »هر چیزی دو دلیل دارد: یک دلیل خوب و یک دلیل 
واقعی.« این در تبلیغات نیز صدق می کند و قبل از س��تایش 
یک کمپین یا محک��وم کردن آن، باید به دنبال دلیل واقعی 

افزایش یا کاهش فروش بود. 
یک ش��رکت مشهور تیغ ریش تراش��ی، کمپینی عالی را 
اداره می کرد. فروش درحال افزایش بود، سپس به طور اتفاقی، 
میلیون ها تیغ با فلز معیوب به بازار عرضه شد. فروش پایین 
آمد و برند تقریبا فلج شد، اما مقصر این کاهش، تبلیغات نبود. 
یک ش��رکت بزرگ تولیدکننده داروی ضد یبوس��ت، یک 
کمپین قوی را اداره می کرد و س��ال ها رشد ثابتی در فروش 
داشت. سپس، یک اشتباه شیمیایی هزاران بطری را مسموم 
کرد. برند تقریبا از سطح بازار ناپدید شد اما باز هم مقصر این 
سقوط تبلیغات نبود.  از طرف دیگر، یک شرکت محصوالت 
غذایی کمپینی ضعیف را اداره می کرد. رقبا پیشرفتی مداوم 
داش��تند. سپس یک تغییر در محصول و بدون هیچ تغییری 
در تبلیغ��ات، برند را با شکس��ت مواجه کرد و فروش متوقف 
شد.  یکی از ثروتمندترین شرکت های آمریکا تصمیم گرفت 
تا وارد عرصه تولید خمیردندان ش��ود. این ش��رکت در یک 
دوره س��ه س��اله، نه یک برند، بلکه دو برند بزرگ را معرفی 
کرد و بیش از 5000000 دالر برای تبلیغات، نمونه برداری و 
پروموشن هزینه شد. طبیعی بود که در چنین شرایطی سهم 
بازار بسیاری از شرکت های قدیمی تر کاهش یابد. با این حال، 
نباید این کاهش و نزول را به پای کمپین های تبلیغاتی نوشت.  
ما قصد نداریم که تبلیغات را عاملی بی اهمیت و ضعیف جلوه 
دهیم. البته که تبلیغات از اهمیت بس��یار باالیی برخوردارند. 
ما صرفا به این نکته اش��اره داریم که اشتباهات بزرگ زمانی 
رخ خواهند داد که یک کمپین تبلیغاتی را همیشه بر اساس 
ف��روش آن قضاوت کنیم.  اخیرا یک گ��روه از افراد بازاریاب، 
تقریبا از س��ر بیکاری و بر س��ر میز ناهار، 37 عامل متفاوت 
را فهرست کردند که همه آنها )یا هیچ کدام( می توانند باعث 

افزایش یا کاهش فروش یک برند شوند. 
ممکن اس��ت محصول معیوب باش��د. ممکن است قیمت 
مشکل داشته باشد. توزیع ضعیف باشد. نیروی فروش کافی 
نباشد. بودجه بس��یار پایین باشد. ممکن است یک محصول 
بهت��ر بازار را در دس��ت گیرد. ممکن اس��ت ی��ک رقیب، در 
قراردادهای قوی، باهوش تر عمل کند. متغیرهای زیادی وجود 
دارد.  و زمانی که یک چرخ دسته های بسیاری دارد، چه کسی 

می تواند بگوید کدام دسته چرخ را نگه داشته است؟ 
ادامه دارد... 
Reality In Advertising منبع: کتاب

BRANDکارگاهبرندینگ

به قلم راسر ریوز
گروه ترجمه فرصت امروز

 به قلم: توماس اسمیل
مترجم: رامک سلیم

پنجشنبه
23 فروردین 1397

شماره 1039



11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

زمانی که 14 س��ال داش��تم، رویای من 
بازی در تیم بیس��بال دانشگاه بود. در این 
میان یک مشکل کوچک وجود داشت: من 
تنها 100 پوند وزن داش��تم. اگرچه هنوز 
چهار س��ال برای تقویت مهارت های خود 
در بیس��بال فرصت داش��تم، اما به خوبی 
از دش��واری مس��یر پیش رو مطل��ع بودم. 
خوش��بختانه در آن زمان مربی ام ش��یوه 
تقوی��ت روحیه و بهب��ود عملکرد من را به 

خوبی می دانست. 
پ��س از تمرین وی همیش��ه در تبیین 
برنامه ه��ای بلندم��دت آنه��ا را مجم��وع 
برنامه های کوتاه مدت قلمداد می کرد. تأثیر 
روانی گفته های وی به تدریج در ذهن تمام 
اعضای تیم بیس��بال ج��ای گرفت. برنامه 
همیش��گی مربی تدوین برنامه یک س��اله 
برای هر بازیکن بود. با این حال برنامه ارائه 
شده هرگز خشک و ایستا تدوین نمی شد. 
در حقیقت مربی تیم به هر بازیکنی امکان 

شخصی سازی برنامه اش را می داد. 
عالوه بر نحوه شخصی س��ازی بازیکنان 
مل��زم به ارائه گ��زارش منظم نی��ز بودند. 
براین اس��اس گزارش مدنظر فقط ش��امل 
تع��داد تمرین های طول هفت��ه نبود، بلکه 
مجموع��ه ای کامل از نوع حرکات به عالوه 

جزئی ترین اطالعات را تشکیل می داد. 
از زمان حضور در تیم بیس��بال همیشه 
برنامه ساالنه منعطف برای خودم طراحی 
می کنم. به عنوان مثال هنگام تحصیل در 
دبیرستان با برنامه ای منظم و دقیق موفق 
به افزایش 70 پوندی وزن و حضور در تیم  

ورزشی بیسبال شدم. 
هنگام��ی ک��ه ب��رای نخس��تین ب��ار با 
هدف گذاری های هوش��مندانه آشنا شدم، 
دلی��ل موفقیت های خود در تیم بیس��بال 
را پیدا ک��ردم. در واقع دلیل موفقیت های 
ورزش��ی من تعیین هدف های هوشمندانه 
ب��ود. درس��ت همانطور ک��ه موفقیت های 
تیم های بازاریابی در دستیابی به آمارهای 
فروش پیش بینی ش��ده نتیجه همین امر 

است. 
عالقه من به ورزش به دلیل امکان ارتقای 
جایگاه و یادگیری مهارت های هرچه بیشتر 
اس��ت. این امر دقیقا در خص��وص دنیای 
بازاریابی نیز صادق اس��ت. به این ترتیب با 
تعیین اهداف هوشمندانه امکان دستیابی 
به اهداف مدنظر مهیا خواهد شد. همچنین 
این امر ما را به بازاریاب هایی بهتر نیز تبدیل 

می کند. 
اهداف هوشمندانه چیست؟ 

هدف هوش��مند به خواسته هایی اطالق 
می ش��ود ک��ه به راحت��ی قاب��ل انتخاب و 
هدف گذاری هستند. آنها واقع گرایانه، قابل 
مقایسه کمیتی و دقیق اند. بر همین اساس 
ش��ما دقیقا از نحوه دستیابی به آنها مطلع 

خواهید بود. 
اگ��ر در مورد واژه هوش��مند کنجکاوی 
بیش��تری داری��د، کارک��رد آن ب��ه هنگام 
هدف گذاری کمک به تعریف دقیق موضوع 
در کنار اعمال فش��ار ب��رای حرکت رو به 

جلوی شماست. 

ویژگی های هدف هوشمند
- خ��اص بودن هدف: در زمینه بازاریابی 
باید معیارهایی را برگزید که امکان سنجش 
میزان پیشرفت ش��ان مهیا باش��د. بهترین 
مثال در این زمینه مق��دار الیک دریافتی 
در ش��بکه های اجتماعی، جذب مشتری و 
اعمال استراتژی های نوین است. همچنین 
در این زمینه باید توانایی روشنگری هدف 
ب��رای تیم ه��ای کارمندان را نی��ز در نظر 

داشت. 
- قابلی��ت اندازه گی��ری: اگر ب��ه دنبال 
سنجش میزان پیشرفت هس��تید، باید از 
معیارهای قابل سنجش و اندازه گیری کمی 
اس��تفاده کنید. به عنوان مثال هدف شما 
می تواند دس��تیابی به X تع��داد مخاطب 

جدید در شبکه های اجتماعی باشد. 
- قابلیت دستیابی: پس از تعیین مقدار 

کمی��ت موردنظر به عنوان ه��دف باید از 
امکان دس��تیابی بدان نیز مطمئن شد. در 
واقع تعیین مقدار هدف موردنظر به صورتی 
که توانایی دس��تیابی بدان وجود نداش��ته 
باشد، خارج از حوزه هدف گذاری هوشمند 

خواهد بود. 
- ارتباط و هماهنگی: هدف شما باید در 
ارتباط با شرکت و برندتان باشد. همچنین 
این هدف یا مجموعه اهداف نباید در تضاد 
آشکار با الزامات کسب وکار شما به سر ببرد. 
به عنوان مثال تعیین هدف »افزایش فالوور 
فیس بوک« باید در ارتباط با تغییر الگوریتم 
نمایش مطالب فیس ب��وک و ارتباط آن با 
س��طح جذب مخاطب س��نجیده شود. به 
این ترتیب بسیاری از اقدامات بازاریابی تان 

پیش از اجرا عیب یابی خواهد شد. 
اف��زودن  منس��جم:  زمان بن��دی   -
ضرب االجل به اهداف برای دستیابی شکل 
نهایی و منسجمی به برنامه تان خواهد داد. 
همچنین این اقدام نیروی محرکه ای برای 
تیم کارمندان خواهد بود تا در زمان مدنظر 
کار را به پایان برس��انند. اگر به برنامه مان 
ضرب االجل اضافه نکنیم، فرآیند دستیابی 

بدان بیش از اندازه طول خواهد کشید. 
اگ��ر ب��ه دنب��ال درک بهت��ر از فرآیند 
عرص��ه  در  هوش��مندانه  هدف گ��ذاری 
بازاریابی هس��تید، توجه به مثال هایی که 
در ادامه بیان ش��ده به شما در دستیابی به 
خواس��ته تان کمک شایانی خواهد کرد. در 
جمع آوری مثال ها تالش ش��ده تا بهترین 

نمونه ها در اختیار خواننده قرار گیرد. 
1- هدف: افزایش ترافیک سایت

خ��اص ب��ودن ه��دف: م��ن می خواهم 
ترافیک وبالگ خود را به وس��یله افزایش 
تعداد انتشار پس��ت ها از پنج به هشت در 

طول هفت��ه افزایش دهم. ب��ه این ترتیب 
دو نویسنده س��ایت حجم کاری شان را از 
دو پس��ت در هفته به نزدیک س��ه پست 
خواهند رس��اند. همچنین ویراستار سایت 
نی��ز در هفته به جای ی��ک مقاله دو مقاله 
را مطالعه می کند و در بخش توصیه ها قرار 

خواهد داد. 
قابلی��ت اندازه گی��ری: در اینجا افزایش 

8درصدی هدف ما خواهد بود. 
قابلیت دستیابی: ترافیک وبالگ ما در ماه 
گذشته و پس از انجام اقدامات برنامه ریزی 

شده با 5درصد رشد مواجه شد. 
ارتباط و هماهنگی: ب��ا افزایش ترافیک 
س��ایت، میزان آگاه��ی اف��راد از برندمان 
افزایش خواهد یافت. به تبع این امر میزان 
جذب مشتری و فروش محصوالت نیز رشد 

می کند. 

زمان بندی منس��جم: زمان بندی در این 
برنام��ه یک ماهه اس��ت. برهمین اس��اس 
در پایان م��اه میزان دس��تیابی به اهداف 

سنجیده خواهد شد. 
2- هدف: افزایش بازدید از ویدئوها در 

فیس بوک
خاص ب��ودن هدف: من قص��د افزایش 
می��زان مش��اهده ویدئوه��ای فیس بوک 
اکانت ش��رکت از طریق کاه��ش موضوع 
آنها از هش��ت مورد به پنج مورد جذاب و 

پرمخاطب را دارم. 
قابلی��ت اندازه گی��ری: ه��دف اصل��ی 
در اینج��ا افزای��ش 25 درص��دی بازدید 

ویدئوهاست. 
قابلیت دس��تیابی: هنگامی که تغییرات 
مدنظر در ساختار مدیریت اکانت فیس بوک 
شرکت اعمال شد، تعداد بازدید از ویدئوها 
20درصد افزایش یاف��ت. در اینجا اگرچه 
س��طح دس��تیابی برنامه 5درصد از مقدار 
پیش بینی ش��ده کمتر اس��ت، ام��ا این به 
عنوان یک خطای کوچک محاسباتی کامال 

طبیعی محسوب می شود. 
ارتب��اط و هماهنگی: ب��ا افزایش میزان 
بازدید از ویدئوهای ش��رکت در فیس بوک 
دامن��ه مخاطب های برندم��ان نیز افزایش 
خواهد یافت. همچنین در زمینه برندسازی، 
آگاهی مخاطب از ماهیت شرکت و جذب 
مش��تری نیز با افزایش چشمگیری روبه رو 

خواهیم شد. 
زمان بندی منسجم: دستیابی به هدف در 

طول شش ماه. 
3- هدف: افزایش اعضای خبرنامه 

ایمیلی
خاص بودن هدف: ه��دف من در اینجا 
افزایش اعض��ای خبرنامه ایمیلی س��ایت 

شرکت از طریق افزایش بودجه تبلیغات و 
بازاریابی در فیس بوک است. 

 50 پیش��رفت  اندازه گی��ری:  قابلی��ت 
درصدی در زمین��ه جذب عضو هدف این 

بخش است. 
قابلی��ت دس��تیابی: از زمان ش��روع این 
برنامه میزان افزایش جذب مخاطب ما در 

خبرنامه 40 درصد افزایش خواهد یافت. 
ارتب��اط و هماهنگی: ب��ا افزایش تعداد 
اعض��ای خبرنامه ترافیک س��ایت مان نیز 
افزای��ش خواه��د یاف��ت. این ام��ر به طور 
طبیع��ی باع��ث افزای��ش آگاهی اف��راد از 
برند ما و همچنین افزایش ش��انس خرید 

بازدیدکنندگان می شود. 
زمان بندی منسجم: دستیابی به هدف در 

حداکثر سه ماه 
4- هدف: افزایش ثبت نام در سمینار 

اینترنتی
خاص ب��ودن هدف: من قص��د افزایش 
تعداد درخواس��ت های عضویت در سمینار 
اینترنتی ش��رکت را داشتم. این سمینار از 
طریق مس��نجر فیس بوک برگزار ش��ده و 
در صورت افزای��ش مخاطب های آن تأثیر 
مستقیمی روی بهبود شرایط مالی شرکت 

خواهد داشت. 
قابلیت اندازه گیری: افزایش 15درصدی 
درخواس��ت عضوی��ت در کنفرانس ه��ای 

اینترنتی شرکت. 
قابلی��ت دس��تیابی: آخری��ن س��مینار 
اینترنتی شرکت از طریق فیس بوک رشدی 
10درصدی در تعداد اعضای بازدیدکننده 
داشت. ش��یوه تبلیغاتی ما برای دستیابی 
به این هدف بازاریابی از طریق ش��بکه های 

اجتماعی و رسانه های پرمخاطب بود. 
ارتب��اط و هماهنگ��ی: هنگام��ی ک��ه 
سمینارهای ما با اقبال مواجه شد، شانس 
شرکت برای فروش محصوالت نیز بیشتر 

شد. 
زمان بندی منس��جم: زمان مدنظر برای 
دس��تیابی به هدف تعیین شده 10 آپریل 

)زمان برگزاری سمینار اینترنتی( بود. 
5- هدف: جذب مخاطب با تغییر شیوه 

ستون بندی مطلب
خ��اص بودن هدف: قصد م��ن در اینجا 
تغییر ش��یوه نگارش یک ستونی به قالب 
دارای دو س��تون به منظور جلب مخاطب 
بیشتر است. در این میان آمارهای مربوط 
به عالقه بیشتر کاربران به مطالعه متن هایی 
با فرمت دو س��تون در تصمی��م من تأثیر 

مستقیمی داشته است. 
قابلیت اندازه گیری: هدف اصلی افزایش 

30درصدی مخاطب هاست. 
قابلیت دستیابی: هنگامی که فرمت دو 
س��تونی را به کار بس��تیم، میزان افزایش 
مخاطب 27درصد را نش��ان می داد. به این 
ترتیب س��طح پیش بینی م��ا از اهداف با 

توانایی مان هماهنگی الزم را داشت. 
ارتب��اط و هماهنگ��ی: اگ��ر ما ق��ادر به 
تولید محتوای پرمخاطب تر باشیم، شانس 
بیش��تری ب��رای معرف��ی محص��والت به 

مشتریان خواهیم داشت. 
محدودی��ت زمان��ی: یک س��ال از زمان 

شروع پروژه. 
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8 شیوه بازاریابی قدیمی که در شبکه های 5 هدف هوشمند برای تبدیل شدن به بازاریابی بهتر
اجتماعی تأثیرگذار هستند
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6- آگهی برای همه موقعیت ها
تام بارل به عنوان نخستین مرد سیاه پوست عرصه تبلیغات 
در ایاالت متحده به زیرکی دریافت که ایراد بزرگی در انتقال 
پی��ام تبلیغات به مخاطب وجود دارد. در حقیقت تا آن زمان 
تأکی��د اصلی در تبلیغات به طور غیرمس��تقیم روی مخاطب 
سفیدپوس��ت ب��ود. در بهترین حالت نیز ابتدا یک نس��خه با 
استفاده از بازیگران سفیدپوست از تبلیغات تهیه شده و سپس 
نس��خه دوم برای مخاطب های دیگر ساخته می شد.  پس از 
مدتی فعالیت در دنیای تبلیغات و بازاریابی تام بارل دریافت 
که نیاز به ایجاد تغییری اساسی در شیوه بازاریابی رایج وجود 
دارد. براین اساس وی جمله ای را بر زبان آورد که سنگ بنای 
تغییری بزرگ را فراهم کرد: »افراد سیاه پوست همان مردمان 
س��فید با رنگ  پوس��ت تیره تر نیس��تند«. وی با این حرکت 
پایه گ��ذار جنبش تازه ای در عرصه تبلیغات ش��د. تام یکی از 
نخستین پرچمدارهای ساخت تبلیغات با تمرکز بر اقلیت های 
قومی بود. برهمین اس��اس در س��ال 1971 وی آژانس ویژه 
خود ب��ا ن��ام Burrell Communications را راه اندازی 
کرد. به زودی تام بارل آژانس تبلیغاتی اش را در سراسر آمریکا 
گس��ترش داد. هدف این آژانس تولید تبلیغات ویژه مخاطب 
آفریقایی-آمریکایی است.  هنگامی که تام مشغول همکاری با 
مک دونالد برای تبلیغ جدیدش بود، شعار »شما امروز شایسته 
اس��تراحت هستید« را بسیار ناهماهنگ با شیوه زندگی قشر 
سیاه پوست آمریکا یافت. در حقیقت سیاه پوست ها به دلیل نوع 
شغل های شان فرصت چندانی برای استراحت، آن هم به مدت 
یک روز کامل، در اختیار نداش��تند. برهمین اساس تام شعار 
مک دونالد را اینگونه اصالح کرد: »در مک دونالد غذای خوب را 
تجربه کنید« و »بی تردید حضور در مک دونالد رضایت بخش 
خواهد بود«.  امروزه با توجه به تش��کیل نسل جدید از طیف 
وسیعی از قومیت ها ایده تام بارل برای ارائه تبلیغاتی با دامنه 
مخاطب وس��یع روز به روز کاربردی تر می شود. به این ترتیب 
ش��ما نیز هنگام تهیه آگهی های تبلیغاتی باید برای مخاطب 

برابر اخالقی قایل شوید. 
7- آگاهی به اهمیت زمینه

در سال 1970 طراحان تبلیغات برای برند پپسی آگهی ای 
به مناس��بت سال ها فعالیت در زمینه نوشیدنی تهیه کردند. 
این آگهی فقط دارای یک ع��دد بزرگ بود: 1842. هدف از 
این شیوه طراحی یادآوری تغییراتی است که با ورود پپسی به 
 Life عرصه نوشیدنی ایجاد شده است. مجالت بسیاری مانند
به ستایش از این شیوه تبلیغاتی ساده و تأثیرگذار پرداختند. 
در این می��ان اما مجل��ه Eboy که مخص��وص آفریقایی-
آمریکایی هاس��ت، به نقطه تاریک سال 1842 اشاره کرد. در 
واقع در س��ال 1842 بس��یاری از سیاه پوست های آمریکا به 
بردگی گرفته شدند. برهمین اساس مجله Eboy  انتقادات 

جدی را از شیوه بازاریابی براساس این نوع تبلیغ ارائه کرد. 
 NPR همانطور که ت��ام بارل هنگام مصاحبه ب��ا وبالگ
Planet Money اش��اره ک��رده ب��ود، س��ال 1842 برای 
سیاه پوست های آمریکایی بسیار وحشتناک بود: »فریادهای 
س��یاه تمام آمریکا را پر کرده بود. س��الی بسیار وحشتناک 
برای ما رقم خ��ورد«.  دریافت صحیح از زمینه ای که در آن 
تبلیغ مان را ارائه می کنیم، تأثیر بسیار زیاد در نتیجه کار دارد. 
در صورت بی توجهی به این نکته جایگاه و تصویر برندمان در 
نزد مخاطب ضربه جبران ناپذیری خواهد خورد.  خوشبختانه 
در دنی��ای تبلیغات نمونه های موفق در مورد توجه به زمینه 
بسیار زیاد است. شیوه ارائه تبلیغات از سوی مؤسسه خدمات 
مالی Wells Fargo یکی از این نمونه هاست. این مؤسسه 
تبلیغ��ات خ��ود را با بررس��ی دقیق نحوه رفت��ار کاربران در 
فیس بوک طراحی کرد. براین اساس برای مدت ها آگهی های 
Wells Fargo بسیار کوتاه تهیه می شد. همچنین در آنها 
معموال شدت صدا بسیار پایین بود. بی تردید همین توجه به 
خواس��ت مخاطب باعث موفقیت تبلیغات این مؤسسه شد. 
نتفلیکس نیز در زمینه هماهنگی ب��ا زمینه موجود مهارت 
باالیی دارد. براین اس��اس آنها تبلیغات��ی را برای کاربران به 
نماش در می آورند که ارتباط نزدیکی با موضوع ویدئویی که 

در یوتیوب در حال تماشا هستند، داشته باشد. 
8- درگیر ساختن مخاطب در گفت وگو

در دهه 50 میالدی ش��یرلی پلیکف با اس��تفاده از ش��یوه 
منحصر به فرد خود موفق به ترغیب زنان آمریکایی نسبت به 
رنگ کردن موهای شان )در مقیاسی وسیع( شد. شیوه تبلیغاتی 
وی در عین س��ادگی تأثیرگذاری باالیی روی مخاط داش��ت. 
براین اساس آگهی های وی روی این پرسش متمرکز بود: »این 
زن، آری یا خیر؟« چنین پرسشی به راحتی ذهن مخاطب را به 
خود مشغول می کرد.  شیرلی پلیکف در مورد ایده اش اینگونه 
اظهارنظر کرده اس��ت: »تبلیغات نوع��ی گفت وگوی دوجانبه 
است. پیروز این عرصه برندی است که به خوبی قادر به برقراری 
این گفت وگ��وی دوجانبه با مخاطب باش��د. هنگام طرح آن 
پرسش مشهور به خوبی می دانستم که زنان حساسیت باالیی 
به موهای شان نش��ان می دهند و این پرسش به خوبی آنها را 
وارد فرآیند گفت وگو خواهد کرد«. نکته مهم در شیوه تبلیغاتی 
پلیکف طرح س��ؤال اس��ت. این رویکرد امروزه باید از س��وی 
بازاریاب های عرصه شبکه های اجتماعی مورد توجه بیشتری 
ق��رار گیرد. با توجه به امکانات فوق العاده ش��بکه های مجازی 
طرح سؤال به بهترین شکل مخاطب را درگیر فرآیند گفت وگو 
خواهد کرد. به عنوان مثال شرکت هواپیمایی Airbnb با یک 
هشتگ ساده خیل عظیمی از واکنش های کاربران را دریافت 
کرد. در این هش��تگ )#TripsOnAirbnb(  از مخاطب ها 
درخواست ارائه تجربیات ش��ان به هنگام سفر با این سرویس 
hootsuite :مطرح شده بود.                                منبع

10 کمپین به شیوه بازاریابی تأثیرگذاری برای 
الهام گیری و شروع پروژه خودمان

موفقیت در بازاریابی با شیوه 
تأثیرگذاری)2(

به منظور ارائه ایده ای معطوف به چگونگی به کارگیری 
اعتبار و شهرت سلبریتی ها از سوی برندها )چه کوچک 
و چ��ه بزرگ( در فرآیند بازاریابی در اینجا فهرس��تی از 
10 کمپین مبتنی بر فرد تأثیرگذار تهیه ش��ده اس��ت. 
در ادامه با این کمپین ها آش��نا ش��وید و ایده هایی برای 
طرح خودتان در س��ر بپرورانید. امیدوارم در پایان مقاله 
پاسخ قاطعی برای این پرسش داشته باشید: آیا بازاریابی 

تأثیرگذاری ارزش اختصاص منابع مالی را دارد؟ 
Sprint

افراد تأثیرگذار: لئون پونز، جرارد آدامز، پرینس 
رویس، بردلی مارتین، راشل کوک

به طور معم��ول از یک ارائه دهنده س��رویس اینترنت 
پرس��رعت چه انتظاری دارید؟ پیش از پاس��خگویی به 
کمپین بازاریاب��ی Sprit توجه کنید. به احتمال زیاد با 
مش��اهده این کمپین نظر ش��ما به طور کامل نسبت به 
ارائه دهندگان س��رویس های اینترنت پرس��رعت عوض 
خواهد ش��د. برن��د Sprit  پ��س از موفقی��ت در ارائه 
کمپین »حاال صدای من را می ش��نوی« دست از تالش 
برنداش��ت و به سراغ طیف وسیعی از افراد مشهور رفت. 
موسیقیدان ها، کارآفرینان و بازیگران تأثیرگذارهای اصلی 
این برند برای جلب توجه قشر جوان محسوب می شوند. 
کمپین Sprit با استفاده از هشتگ »نامحدود زندگی 
کن« و چهره های دارای تأثیرگذاری باال در ش��بکه های 
اجتماعی به موفقیت باالیی دست یافته است. نکته جالب 
در مورد افراد تأثیرگذار این کمپین س��بک زندگی شان 
است. در حقیقت شیوه زندگی آنها دقیقا با شعار کمپین 
مبنی بر زندگی نامحدود هماهنگی دارد. جرارد آدامز به 
عنوان موسس پلتفرم اخبار آنالین Elite Daily و لئون 
پول به عنوان فردی تأثیرگذار در ش��بکه های اجتماعی 
)ش��هرت وی بیش��تر به دلیل ویدئوهای��ش در یوتیوب 
است( تنها دو نمونه از افرادی هستند که در این کمپین 
حضور دارند. کسب وکار این دو فرد به خوبی بیانگر هوش 

باالی برند Sprit در گزینش افراد تأثیرگذارش است. 
Fiji Water

افراد تأثیرگذار: دانیل برنستین
 Fiji به احتمال زیاد ش��ما با شرکت تولید آب معدنی
Water آشنا هس��تید، با این حال اغلب افراد آشنایی 
بیشتری با همکار تجاری این برند دارند. اجازه دهید وی 
را با نام کاربری اش در اینس��تاگرام به شما معرفی کنم: 

We wore what
 We  وب��الگ دانی��ل برنس��تین در حوزه مد با ن��ام
Wore What )ما چه می پوشیم( اخیرا به کمپین برند 
Fiji Water تحت عنوان »بدن چه می پوش��د« اضافه 
شده است. محتوای اصلی این کمپین را ویدئوهای هشت 
دقیقه ای تمرین ورزشی با حضور دانیل برنستین و مربی 

شخصی مشهور اریک جانسون تشکیل می دهد. 
ه��دف اصل��ی از راه اندازی این کمپین با اس��تفاده از 
برنستین به عنوان تأثیرگذار اصلی نمایش میزان تعهد 
ش��رکت به یاری افراد در تالش برای رس��یدن به ظاهر 
مطلوب در کن��ار افزودن طرفداران برنس��تین به خیل 
مصرف کنن��دگان  Fiji Water ب��وده اس��ت. با توجه 
به دس��تاوردهای این کمپین ظاه��را Fiji Water  در 

دستیابی به هدف خود موفق عمل کرده است. 
H&M 

افراد تأثیرگذار: جولی ساریانا، اال والدن
H&M  به عنوان یک فروش��گاه پوش��اک بیش��ترین 
صفحات برندهای پوشاک در اینستاگرام را دنبال می کند. 
این اقدام شرکت در راستای کمپین بازاریابی تأثیرگذارش 
صورت گرفته است. برهمین اساس H&M سراغ افرادی 
رفته تا به بهترین ش��کل هویت برندش را برای مخاطب 
به نمایش بگذارد. در این راس��تا از وبالگ نویس مش��هور 
ح��وزه مد یعنی جولی س��اریانا و اال ولدن برای کاتالوگ 
س��ال پاییز 2017 ش��رکت دعوت صورت گرفته اس��ت. 
جولی س��اریانا به قدری از ایده ه��ای H&M در زمینه 
بازارایابی استقبال کرد که حتی نمونه هایی از کارها را در 
اکانت های شخصی اش در شبکه های اجتماعی بارگذاری 
ک��رد. بی تردید هنگامی ک��ه این حج��م از تأثیرگذاری 
روی س��لبریتی موردنظر از سوی مخاطب مشاهده شود، 
موفقیت شیوه بازاریابی تأثیرگذار تضمین شده خواهد بود. 

Sperry 
Sperry افراد تأثیرگذار: عالقه مندان به

در اواخ��ر س��ال 2016 برند خوش��نام تولید چکمه 
Sperry اق��دام به همکاری با بی��ش از 100 تأثیرگذار 
کوچ��ک )دارای تأثیر و نفوذ بر روی طیف مش��خص و 
محدودی از افراد( در اینستاگرام کرد. هدف اصلی از این 
عم��ل تهیه محتوای جذاب برای مخاطب های ش��رکت 
عنوان ش��ده بود. در این راستا Sperry استراتژی خود 
را به گونه ای متفاوت از سایر برندها پیش برد. تیم فنی 
شرکت با شناس��ایی کاربرانی که به صورت خودجوش 
مش��غول ارائه نظرات نیمه حرفه ای پیرامون محصوالت 
Sperry هس��تند از آنه��ا برای تقوی��ت وجه محتوایی 
اکانت خود دعوت به همکاری کرد. در زمینه تصاویر نیز 
شرکت باز به سراغ کاربران داوطلب رفت. به این ترتیب 
با دعوت به همکاری از کاربران عالقه مند به راحتی در بعد 

تصویری نیز Sperry  تحولی شگرف را رقم زد. 
ادامه دارد. . . 
hubspot :منبع
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آمادگی کسب وکار برای تکنولوژی 
آینده

اغل��ب صاحبان کس��ب وکارها روی برطرف کردن 
نیازهای فعلی شرکت تمرکز می کنند و این موضوع 

باعث می شود نیازهای آینده  را در نظر نگیرند. 
مدت زم��ان حض��ور کارمندان در ش��رکت یکی از 
معیاره��ای مهم برای ارزیابی آنها به ش��مار می رود. 
معموال انتظار می رود کارمندان سر ساعت در شرکت 
حض��ور پیدا کنند و کمتر مرخصی بروند. کارمندانی 
ک��ه زمان بودن در کنار خان��واده را فدای حضور در 
محی��ط کار می کنند معموال محبوب ت��ر از دیگران 
هس��تند و پاداش دریافت می کنن��د. اما این موضوع 
دیگر مانند گذش��ته اهمیت ندارد و نتیجه تحقیقات 
نش��ان می دهد 76درصد مردم روی کاری که انجام 
می دهند تمرک��ز می کنند نه روی محیطی که برای 
کار در آن حضور دارند. همچنین 62درصد این افراد 
معتقد هستند که تکنولوژی باید به افزایش بهره وری 
و هم��کاری کارمندان کمک کن��د. امروزه 83درصد 
م��ردم حداقل ی��ک کار پاره وقت دارن��د و به صورت 
ش��رکت ها  90درص��د  و  می کنن��د  کار  دورکاری 
به ص��ورت ق��راردادی با دیگران هم��کاری می کنند. 
همانطور که شرکت ها با گذشت زمان به یک فضای 
کاری متغیر و فعال تر تبدیل می شوند، کسب وکارها 
نیز باید زیرس��اخت های خود را دوباره طراحی کنند 
تا حمایت بیش��تری از کارمندان و مشتری ها داشته 

باشند. اما انجام چنین کاری چگونه ممکن است؟ 
همه م��ا تا به ح��ال فیلم های��ی در م��ورد آینده 
مش��اهده کرده ایم ک��ه مردم در آن با ماش��ین های 
پرنده س��ر کار می روند و روبات ها خانه های ش��ان را 
تمی��ز می کنند. ه��وش مصنوعی نق��ش پررنگی در 
زندگی بش��ر پیدا ک��رده و همانطور ک��ه وعده داده 
ش��ده است، نخستین ماش��ین پرنده در سال 2019 
به بازار وارد خواهد ش��د، پس ش��اید آینده انسان ها 
به همین ش��کل باش��د، اما مش��کل اصلی این است 
که اغلب کس��ب وکارها برای ورود به چنین شرایطی 
آمادگی ندارند و همه آنها به جای تمرکز روی آینده، 

به شرایط فعلی اهمیت می دهند. 
کسب وکار در برابر نوآوری

نتیجه تحقیقات نش��ان داده اس��ت ش��رکت های 
مبتن��ی بر تکنول��وژی انتظ��ار دارند در پنج س��ال 
آینده بیش از 62درصد رش��د داش��ته باش��ند؛ این 
در حالی است که ش��رکت هایی که نوآوری کمتری 
دارد 21درصد رش��د را در همین مدت زمان تخمین 

زده اند. اولی��ن گام برای تطبیق پیدا کردن با دنیای 
فعلی اس��تفاده از اس��تراتژی هایی اس��ت که اهداف 

کسب وکار را به نوآوری متصل کنند. 
اغلب شرکت های نوآورانه با در نظر گرفتن مواردی 
که نیاز به تغییر دارند، ش��رایطی که فعالیت گروه را 
متوق��ف می کند و فرصت هایی که به رش��د س��ریع 
ش��رکت کمک می کنن��د، اس��تراتژی های کارآمدی 
برای آینده دارند. این اس��تراتژی ها در طوالنی مدت 
ج��واب خواهن��د داد و آینده کس��ب وکار را تضمین 

خواهند کرد. 
پی��ش از ه��ر چی��زی فرام��وش نکنی��د که یک 
اس��تراتژی بای��د روی محدودیت ه��ای تکنولوژی و 
فرصت هایی که شرکت در آینده با آنها مواجه خواهد 
شد تمرکز کند. برطرف کردن مشکالتی که هر یک 
از کارمندان شرکت با آن روبه رو است نقش پررنگی 
در از بین بردن مشکالت کلی شرکت دارد. همچنین 
کنار گذاش��تن این طرز فکر که کارهای شرکت باید 
همیشه به یک شکل انجام شوند، راه ها و فرصت های 

جدید را آشکار خواهد کرد. 
رهبری استراتژیک

ی��ک اس��تراتژی نمی توان��د به تنهای��ی مؤثر واقع 
ش��ود و نیاز به رهبری دارد. بس��یاری از ش��رکت ها 
اس��تراتژی های دقیق و کارآمدی دارند، اما به دلیل 
ضعف مدیریت��ی نمی توانند به بهتری��ن نحو از آنها 
اس��تفاده کنند. درنتیجه وجود شخص یا تیمی برای 
ایج��اد نقاط ارتباط و پیگیری نقاط قوت برنامه الزم 
و ضروری است. دانس��تن اینکه عده ای از کارمندان 
قاب��ل اعتم��اد به م��واردی مانند هزینه ه��ا، منابع و 
پیاده س��ازی اس��تراتژی توجه می کنند، کل اعضای 

تیم را به سمت جلو هدایت خواهد کرد. 
دستاوردها در مقابل زمان

حض��ور فیزیکی در ش��رکت ها و س��ازمان ها دیگر 
مانن��د گذش��ته اهمیت ندارد؛ زیرا کس��ب وکارها به 
نتیجه کار بیش��تر از مدت زمانی ک��ه برای آن صرف 
می ش��ود اهمی��ت می دهن��د. کس��ب وکارهایی که 
به دنبال دس��تاوردهای بیشتر هس��تند باید به فکر 
ساخت محل کاری باش��ند که بتواند نیازهای آینده 
کارمندان را پاس��خگو باشد. فراهم کردن زیرساختی 
که ب��ه کارمندان اج��ازه ده��د توانایی هایی خود را 
شکوفا کنند، نه تنها برای شان مفید است، بلکه رشد 
و موفقی��ت ش��رکتی را ک��ه در آن کار می کنند نیز 

تحت تأثیر قرار می دهد. 
inc/zoomit :منبع

ش��ما  ت��رس  بزرگ تری��ن 
چیس��ت؟ صحب��ت در حض��ور 

عام؟ عنکبوت؟ شکست؟ 
ش��رط می بندم شکس��ت در 
این لیس��ت رتبه باالیی دارد. به 
ویژه اگر شما صاحب کسب وکار 

باشید. 
همانطور ک��ه می دانید خیلی 
عالی است که بتوانید کسب وکار 
ام��ا  کنی��د.  اداره  را  خودت��ان 
به  که  هس��تند  مسئولیت هایی 
فراغت و آزادی عمل نیاز دارند. 
اگر برای م��دت طوالنی اوضاع 
ب��ه ط��رزی فجیع به��م بریزد، 
کس��ب وکارتان شکست خواهد 
خورد. ش��ما شکس��ت خواهید 

خورد. 
شکس��ت  خوش��بختانه 
آنقدر ه��ا که ب��ه نظر می رس��د 
وحشتناک نیس��ت. اگرچه اغلب 
شکست  کوچک  کسب وکارهای 
می خورن��د، لزوم��ی ن��دارد که 
ش��ما یک��ی از آنها باش��ید و باز 
خوش��بختانه مواردی که موجب 
کوچک  کسب وکارهای  شکست 
می ش��وند به طرز عجیبی مشابه 
هم هستند. عجیب اینجاست که 
عوامل کمی هستند که منجر به 

شکست کسب وکارها می شوند. 
ای��ن خبر بس��یار خوبی برای 
شماست. چراکه اگر این عوامل 
را بشناس��ید و بدانی��د چطور با 
آنها دست و پنجه نرم کنید، آن 
وقت از پس مهم ترین مس��ائلی 
که می توانس��ت موجب شکست 
کسب وکار شما شود برآمده اید. 
بدی��ن ترتی��ب راه رس��یدن به 

موفقیت هموارتر می شود. 
پ��س اگ��ر می خواهی��د این 
عوامل را بشناس��ید به خواندن 

ادامه دهید. 
1- صاحبان کسب وکار، بازار 

را نمی شناسند
آیا تا به ح��ال پیش آمده که 
نقش��ه ای روی کاغ��ذ جالب به 
نظر برسد، اما در دنیای حقیقی 
راه به جای��ی نبرد؟ این موضوع 

بحث من در این بخش است. 
همانطور که گفتم باید بازار را 
بشناسید. کافی نیست که وجود 
بازار را تصدیق کنید، ش��ما باید 
مطمئن شوید که مردم به آنچه 
شما تولید می کنید عالقه دارند. 
در مطالعه »101 کس��ب وکار 
نوپای��ی که شکس��ت خوردند« 
این  دلیل شکس��ت  نخس��تین 
ش��رکت ها عدم نیاز ب��ازار بوده 
است. پس چطور از این مسئله 

جلوگیری کنید؟ 
با وس��عت کم ش��روع کنید، 
گس��ترش  را  کارت��ان  س��پس 
دهید. از کامیون غذای سیار یا 
پیشخوانی در بازارچه کشاورزان 
یا در نمایش��گاه کارهای دستی 
ش��روع کنید. فروشگاه موقت را 
امتحان کنید. در یک کسب وکار 
موجود، یک ب��ار رویداد خاصی 
را امتح��ان کنید، یا رویدادهای 

بخش ه��ای  در  را  متفاوت��ی 
کنید.  امتح��ان  ش��هر  متفاوت 
ه��رکاری که می کنی��د، تنها بر 
تحقیقات مبتن��ی بر متن تکیه 
نکنید. به آنچه مردم می گویند 
در آین��ده انج��ام خواهن��د داد 
اعتم��اد نکنید. مطمئن ش��وید 
که بابت محص��والت و خدمات 
دریافتی پول ش��ما را پرداخت 

خواهند کرد. 
ب��ا راه اندازی این کس��ب وکار 
به اندازه کافی ریسک کرده اید، 
اطمینان حاصل کنید که برای 
آنچ��ه می خواهید بفروش��ید یا 
انجام دهید تقاضای کافی وجود 

دارد. 
2- درک کاملی از تمام 

جوانب اداره یک کسب وکار 
نداشتند

ش��اید ش��ما هم این قصه را 
شنیده باش��ید که یک کارمند 
س��طح ب��اال از کارفرم��ای خود 
خسته می ش��ود. کارش را ترک 
فروش��گاهی  و خودش  می کند 
راه می ان��دازد. وی در جزییات 
ابتدایی اداره کسب وکارش غرق 
می شود. او هیچ گاه زمان کافی 
پی��دا نخواهد کرد تا کارهایی را 
انجام دهد که در شغل قبلی اش 

مهارت پیدا کرده بود. 
اتف��اق  زی��اد  مس��ئله  ای��ن 
می افت��د، اما این مش��کل قابل 

کنترل است. 
برای حل این مشکل، ضروری 
اس��ت از دو مه��ارت برخوردار 
باش��ید که برای صاحبان کسب 
وکارهای کوچک حیاتی اس��ت: 
توانای��ی یادگی��ری و توانای��ی 
انطباق و س��ازگاری. هر فردی 
قاب��ل  ه��وش  می��زان  از  ک��ه 
قبولی برخوردار باش��د می تواند 
اص��ول اداره یک کس��ب وکار را 
بیاموزد. اگ��ر بخش های خاصی 
دوس��ت  را  کسب وکارش��ان  از 
ندارند ی��ا در آن مهارت ندارند، 
می توانن��د ش��خص دیگ��ری را 
اس��تخدام کنن��د ت��ا آن کار را 

برای شان انجام دهد. 
ب��رای مث��ال بازاریاب��ی را در 
اکث��ر صاحبان  نظ��ر بگیری��د. 
کس��ب وکارهای کوچک تمایلی 
ب��ه بازاریاب��ی ندارن��د و تنه��ا 
بازاریاب��ی،  آنه��ا  از  14درص��د 
تبلیغات ش��ان  و  عمومی  روابط 
را برون س��پاری می کنن��د. این 
مس��ئله موجب از دس��ت رفتن 

فرصت می ش��ود، چ��را که هم 
ش��یوه ای ب��رای جذب بیش��تر 
کس��ب وکار است و هم شیوه ای 
ب��رای صرفه جوی��ی در زم��ان 

صاحبان سرمایه است. 
3- کسب وکاری را که 

وارد آن می شوند به خوبی 
نمی شناسند

ای��ن م��ورد ب��ه وی��ژه برای 
جدید  رس��توران های  صاحبان 
خطرآفرین است. به نظر می آید 
اداره یک رس��توران کار چندان 
س��ختی نباش��د، درست است؟ 
شما آش��پز قابلی هستید، فقط 
بای��د ج��ای خ��وب، تع��دادی 
کارمند و پول کافی برای تجهیز 
رس��توران داش��ته باشید و پس 
از گذش��ت چند م��اه می توانید 
هزینه های ت��ان را جبران کنید. 

این طور نیست؟ 
باید گفت خیر. به خاطر داشته 
باشید که شما تنها مسئول اداره 
رستوران نیس��تید. شما صاحب 
این کسب وکار هستید. مسئولیت 
تمام امور مالی، مس��ائل قانونی، 
مس��ائل مرب��وط ب��ه کارمندان، 
گواهینامه ها، مناب��ع تأمین مواد 
غذایی و تمامی مشکالت دیگری 
که ممکن است از جانب هر یک 

از این سیسستم ها بروز کند. 
یکی از موارد خاصی که افراد 
انتظارش را ندارند کدام اس��ت؟ 
کارمن��دان. در مطالع��ه »چ��را 
شکس��ت  نوپا  کس��ب وکارهای 
عل��ت  س��ومین  می خورن��د؟« 
تیم مناس��ب«  انتخاب  »ع��دم 
ذکر ش��ده اس��ت. یافت��ن تیم 
مناس��ب کار دش��واری اس��ت. 
در ش��رکت تکنول��وژی بارک��د 
وس��پ در »گ��زارش وضعی��ت 
سال  کوچک«  کس��ب وکارهای 
2017 آمده اس��ت که استخدام 
کارمن��دان یک��ی از بزرگ ترین 
روی  پی��ش  چالش ه��ای 

کسب وکارهای کوچک است. 
پس چطور از بروز این مشکل 
جلوگیری کنیم؟ تجربه کس��ب 
کنید. ش��ما نیاز دارید درمورد 
صنعت��ی که کس��ب وکارتان در 
آن قرار می گیرد تجربه کس��ب 
کنی��د، تجارب��ی در ارتب��اط با 
از  اداره کس��ب وکار  چگونگ��ی 

جمله مدیریت کارمندان. 
4- رکودها، آتش سوزی ها، 

دادخواهی قضایی
وقتی همه چی��ز خوب پیش 

م��ی رود، تنه��ا برج��ا مان��دن 
نیس��ت.  کاف��ی  کس��ب وکار 
کسب وکار ش��ما باید در مقابل 
باش��د. چطور  ایم��ن  ح��وادث 
در  را  کس��ب وکاری  می ت��وان 

مقابل حوادث ایمن ساخت؟ 
بیمه کافی داشته باشید. بیمه 
خ��وب. بیمه مطمئ��ن و حتی 

سیاست پشتیبان گیری. 
- ب��ه مق��دار کافی پرس��نل 
داش��ته باش��ید تا اگ��ر عده ای 
بیمار ش��دند دیگران کار آنها را 

پوشش دهند. 
- به مقدار کافی پول داش��ته 
باش��ید تا اگر درآمدتان کاسته 
ش��د دس��ت ک��م تا ش��ش ماه 
بتوانید به روال خود ادامه دهید. 
- کارمندان ت��ان را ب��ه خوبی 
آموزش دهید ت��ا اگر حادثه ای 
پزش��کی برای تان پی��ش آمد و 
قادر نبودید دو یا سه ماه کاری 
برای کسب وکارتان انجام دهید، 
آنها در غیاب شما کارها را پیش 

ببرند. 
برای پیش��گیری از بروز یک 
مش��کل تنه��ا چن��د راه وجود 
دارد. اگر واقع بینانه به مس��ائل 
نگاه کنیم متوجه می ش��ویم که 
حت��ی ممکن اس��ت دو رویداد 
ناگوار همزمان اتفاق بیفتند. اگر 
مدتی طوالنی در کسب وکارتان 
مشغول هس��تید، این اتفاق رخ 
خواه��د داد. جایی ب��رای »اگر 
پی��ش بیای��د« نیس��ت، منتظر 

»زمان« آن باشید. 
5- عدم سرمایه کافی

گرفتن وام س��خت اس��ت. . . 
ب��ه ویژه اگر کس��ب وکارتان در 
ش��رایطی باش��د که به وام نیاز 

داشته باشد. 
از طریق  من س��رمایه گذاری 
کارت های اعتباری را پیش��نهاد 
نمی کنم، ام��ا چنین طرح هایی 
در  را  توانسته اند کس��ب وکارها 
تنگناه��ا نج��ات دهن��د. بیایید 
ص��ادق باش��یم، هی��چ راه حل 
جامعی برای تأمین مالی وجود 
ندارد. همانطور که اش��اره شد، 
این مس��ئله زمانی که بیشترین 
نیاز به سرمایه را دارید سخت تر 

هم می شود. 
با ای��ن ح��ال چن��د نکته را 

درنظر داشته باشید: 
- هزینه های باالسری )مخارج 
کلی( را در کمترین حد ممکن 
می توانی��د  اگ��ر  داری��د.  نگ��ه 

پیمان��ه ای  را  سیس��تم تان 
)م��دوالر( برنامه ری��زی کنید تا 
چند هزینه ب��زرگ را کم کنید 

و به فعالیت ادامه دهید. 
- هی��چ گاه تص��ور نکنید که 
پول زی��ادی دارید. ب��ه عبارت 
دیگر، همیش��ه صرفه جو باشید. 
واقع��ی  ب��ه معن��ای  همیش��ه 
صرفه جو باش��ید حتی زمانی که 

پول کافی در بانک دارید. 
- ب��ه دنب��ال راه ه��ای جدید 
برای پول س��ازی کسب وکارتان 
باشید. اگر بیش از یک دهه در 
مانده اید،  باقی  کس��ب وکارتان 
پیش بینی می ش��ود که حداقل 
ی��ک ب��ار در مدت مش��ابه نیاز 
داری��د ک��ه روی پاش��نه خود 
بچرخید و تکانی به خود دهید. 
دنیا به س��رعت درح��ال تغییر 
اس��ت. ش��ما هم ب��ا آن تغییر 
کنید مانند ش��رکتی نباشید که 
هنوز با سیستم قدیمی ماشین 
حس��اب های دستی کار می کند 
و از سرمایه گذاری در کامپیوتر 
خ��ودداری می کن��د. همیش��ه 
فرصت هس��ت حتی در دوران 
رک��ود کامل. فقط کافی اس��ت 

درست ببینیم. 
اینها هیوالهایی هس��تند که 
صاحبان کسب وکارهای کوچک 
را می ترسانند. اما بیایید به این 
سرنوشت شوم تن ندهیم و خم 

به ابرو نیاوریم. 
چرا برخی شرکت ها موفق 

می شوند؟ 
 idealab  بیل گراس، بنیانگذار
)ی��ک ش��رکت اس��تارپ آپی در 
حوزه ایده پروری( ، گمان می کرد 
پاس��خ این پرس��ش را می داند. تا 
اینکه نگاهی به اطالعات داده های 
خودش انداخ��ت. وی دریافت که 
لزوما یک ایده ناب منجر به موفقیت 
کسب وکار نمی شود. داشتن سرمایه 
کافی یا داشتن تیم عالی هم منجر 
به موفقیت نمی شود. این زمان بندی 

است که اهمیت دارد. 
پس الزم اس��ت قبل از آنکه 
وام بگیرید، کس��ی را استخدام 
کنی��د، ی��ا روز کاری ت��ان را به 
پای��ان برس��انید از خ��ود ای��ن 
سوال را بپرسید: آیا زمان بندی 
کسب وکار ش��ما درخور کارتان 
هست؟ آیا این ایده همانی است 

که زمان آن فرا رسیده؟ 
نتیجه گیری

همه تمایل داریم از شکست 
دوری کنی��م، ب��ه وی��ژه اگ��ر 
شکس��ت بر زندگ��ی اطرافیان 
م��ا تأثی��ر بگ��ذارد، مخصوصا 
کار  کارمن��دان  ک��ردن  اخراج 
ناگواری اس��ت. اما شکست در 
کسب وکار اتفاق می افتد. اکثر 
صاحبان کسب وکار موفق بارها 
طعم شکس��ت را چش��یده اند. 
آنه��ا موف��ق ش��دند چ��ون به 
راه ش��ان ادام��ه دادن��د. آنها از 
اشتباهات ش��ان درس گرفتند، 
تجدید نظ��ر کردن��د و دوباره 
دس��ت به کار ش��دند. چرا شما 

نتوانید؟ 
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5 دلیل شکست کسب وکارهای کوچک
دیدگاه

اعتماد به نفس کلید غلبه بر 
تبعیض جنسیتی در محیط کار

زن��ان در محیط کار با چالش های بس��یاری روبه رو 
هس��تند. یکی از رایج ترین مش��کالت، مسائل متعدد 
مرتبط با عدم اعتماد به نفس است که هم دیدگاه ها و 
تبعیض های داخل محیط کار و هم خارج از کار موجب 
آن شده است. تبعیض جنسیتی در محیط های کاری 
ادامه دارد و تأثیر مس��تقیمی بر فرهنگ کس��ب وکار 

می گذارد. 
بر اساس مقاله ای که در مجله فست کمپانی به چاپ 
رس��یده است، ش��واهد رفتاری گردآوری شده طی دو 
دهه گذش��ته حاکی از آن است که تبعیض جنسیتی 
همچن��ان در محیط ه��ای کاری وج��ود دارد، به ویژه 
درمورد زنان در مشاغل مرد محور، آن هم به شیوه هایی 
که بس��یاری از افراد متوجه آن نمی شوند. کلیشه های 
جنسیتی چنان در فرهنگ ما رسوخ کرده است که گاه 
افراد بی آنکه خود متوجه باشند بر آن صحه می گذارند. 
کلیشه هایی مانند اینکه زنان به طور طبیعی احساساتی، 
مهربان و با مالطفت هستند درحالی که مردان مصمم، 

منطقی و فارغ از احساسات شخصی هستند. 
اریک جف، نویسنده مقاله مذکور عنوان می کند که 
زنانی که با گذر از موانع به پیشرفت های عظیمی دست 
پی��دا می کنند و به جایگاهی می رس��ند که طبق نگاه 
سنتی جایگاهی مردانه است، در نگاه عامه هنجارهای 
مجاز را شکس��ته و نقض کرده ان��د. در چنین مواردی 
زنانی که باید با مالحظه و مالطفت رفتار کنند با قدرت 
و جدیت رفتار می کنند و به جای آنکه مصمم خوانده 

شوند برچسب خشن یا سنگدل می خورند. 
در ادامه این مقاله نویسنده به بررسی پژوهش هایی 
می پردازد که به این تبعیض جنسیتی نامحسوس دامن 
می زنن��د: زنانی که در حوزه های مردمحور به موفقیت 
می رسند مورد تنفر واقع می شوند، زنانی که پیشرفت 
و ترقی می کنند کمتر استخدام شده و به کار گماشته 
می شوند، زنانی که برای دستمزد باالتر مذاکره می کنند 
جریمه می شوند و زنانی که خشم خود را بروز می دهند 

در رتبه های پایین تر به کار گرفته می شوند. 
ایجاد اعتماد به نفس

ش��لی زالیس موس��س و مدیرعامل شرکت »بهره 
زنانه« و خالق س��ازمان جهان��ی انجمن دختران که 
به دنبال تس��اوی در محیط های کاری است، معتقد 
اس��ت زمانی که تعداد زن��ان در محیط کار بیش��تر 
می ش��ود ایش��ان از اعتماد به نفس کافی برای ابراز 
عقای��د برخ��وردار نیس��تند، چون گم��ان می کنند 
نظرات ش��ان شنیده نخواهد ش��د یا اهمیتی نخواهد 
داشت. وی می افزاید اما همین اعتماد به نفس است 
که به زن��ان کمک می کند ت��ا در حرفه خود موفق 

شوند. 
زالی��س می گوید »بهترین ویژگ��ی برای موفقیت 
ش��خصی اعتم��اد به نفس اس��ت و من زن��ان را در 
دس��تیابی به اعتماد به نفس ترغی��ب می کنم، چرا 
ک��ه زنان تفکر ارزش��مندی را بر س��ر می��ز مذاکره 

می آورند«.
خب زنان چطور می توانند قوی باشند و روی پای 
خود بایس��تند؟ جیل فلین، ش��ریک مؤسس��ه فلین 
هی��ث هولت معتقد اس��ت زنان باید ح��ق مالکیت 
نظرات ش��ان را در اختیار داشته باشند و به ویژه در 
جلس��ات تجاری مراقب باشند که همکاران شان چه 

درکی از این نظرات دارند. 
فلی��ن می گوی��د :»جلس��ات از اهمی��ت باالی��ی 
برخوردارن��د، زیرا جلس��ات صحنه نمایش ش��رکت 
هس��تند و افراد می توانند در جلس��ات خودی نشان 

دهند و نام و نشانی از خود بگذارند«.
فلین خاطرنش��ان می کند که اس��تفاده از زبان با 
اقت��دار و مردانه می تواند ب��ه زنان در افزایش اعتماد 
به نف��س کمک کند. به جای آنک��ه بگویید »چطور 
است به انجام این کار فکر کنیم« بگویید »پیشنهاد 

می کنم این کار انجام شود.« 
فلی��ن می افزای��د که دیگ��ر زمان آن رس��یده از 
عذرخواهی دس��ت برداریم »خودمان هم نمی دانیم 
وقتی از چیزی متاس��ف نیس��تیم، چ��را عذرخواهی 

می کنیم«.
ایستادگی در برابر تبعیض جنسیتی

فلی��ن می گوی��د اگ��ر کس��ی متوج��ه رفتارهای 
تبعیض آمیز خود نیست، آگاهش کنید. 

وی پیش��نهاد می کند که »نخس��ت، در خلوت با 
ایش��ان حرف بزنید و بگویید که رفتارهای ش��ان بر 
فرهنگ سازمان تأثیر می گذارد«. » سپس تغییراتی 
س��اختاری را پیش��نهاد کنید، چرا که واضح اس��ت 
قوانی��ن حاض��ر خوب عم��ل نمی کنن��د. گاهی این 
قوانین در جایی نوش��ته نش��ده اند و ی��ک موقعیت 
واقعی الزم اس��ت تا چالش های نهفته در آنها پدیدار 

شود«.
زالی��س می گوید بهتری��ن راه برای نش��ان دادن 
اعتماد به نفس این اس��ت که آنچه از ش��ما انسانی 
منحصربه فرد س��اخته را کش��ف کنید و سپس نقاط 
قوت خود را با اطرافیان ت��ان از جمله مردان محیط 

کارتان هماهنگ کنید. 
وی اضافه می کند که »نه تنها زنان باید به یکدیگر 
کم��ک کنند، بلکه م��ا به همکاری م��ردان نیز نیاز 
داری��م. تنها زمانی تغییر رخ خواه��د داد که زنان و 

مردان با هم دست به کار شوند«.
businessnewsdaily :منبع

کارآفرینی

به قلم شانون گسپول بیزینس نیوز
مترجم: سعیده کریمی
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مترجم: سعیده کریمی
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اخبار

اصفهان- قاسم اسد- بنا به دعوت مدیران صنعت برق اصفهان  
مهندس هوشنگ فالحتیان مش��اور وزیر نیرو در برق منطقه ای 
اصفهان حضوریافت و با آنها دیدار و گفتگو نمود.  به گزارش روابط 
عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان ، مهندس فالحتیان ضمن 
تبریک س��ال نو و اعیاد گذش��ته از زحمات همه دست اندرکاران 
صنعت برق اصفهان تشکر نمود و صنعت برق اصفهان را یک صنعت 
پیشتاز در کشور دانست .  مهندس فالحتیان گفت : خوشبختانه در 
زمینه فعالیتهای صنعت برق اصفهان در زمینه فوق توزیع ، انتقال و 

بخش توزیع، کارهای خوب ، خالقانه و زیادی صورت گرفته که اکثر 
فعالیتهای این استان نماد ملی داشته است. وی در ادامه بر انجام 
مس��تمر این فعالیت ها تاکید کرد .   مشاور وزیر نیرو در ادامه به 
بحث خشکسالی و کمبود آب و برق در کشور اشاره نمود و خواهان 
مدیریت مصرف در این زمینه و جدی گرفتن بحث  طرح ذخیره 
عملیاتی در شرکت ها شد .  ایشان به فرصت ها و تهدیدات صنعت 
برق کشور در سال جاری اشاره و برحمایت از کاالی ساخت داخل 

در حوزه صنعت برق تاکید نمود.

تبریز- فالح: رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی در 
هفتمین نشست روسای دانشگاه های عضو اتحادیه قفقاز و آسیای 
میانه گفت: دانشگاه آزاد اسالمی آمادگی خود را برای ارتقای همکاری 
و گس��ترش تعامالت علمی و پژوهش��ی و روابط بی��ن المللی بین 
دانشگاه های عضو اتحادیه اعالم می دارد. به گزارش خبرنگار در تبریز، 
عزیز جوانپور با ابراز خرس��ندی از حضور در این نشس��ت به معرفی 
دانشگاه آزاد اسالمی پرداخت و گفت: تاکنون 5 میلیون دانش آموخته 
در دوره ه��ای مختلف از این دانش��گاه فارغ التحصیل ش��ده و یک 
میلیون و هش��تصد هزار دانشجو در آن مشغول به تحصیل هستند 
و هفت��اد ه��زار عضو هیات علمی و مدرس تم��ام وقت و نیمه وقت 
در این دانش��گاه تدریس می کنند. دانشگاه آزاد اسالمی متشکل از 
400 واحد و مرکز دانشگاهی و در فضایی حدود 20 میلیون مترمربع 
فضای آموزشی مشغول به فعالیت است. جوانپور اظهار کرد: دانشگاه 
آزاد اسالمی از استانداردهای علمی در سطوح منطقه ای و بین المللی 
برخوردار است تا حدی که این امر دانشگاه آزاد اسالمی را به یکی از 
بزرگترین دانشگاه های معتبر در منطقه و جهان تبدیل کرده است. وی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز را برخوردار از پتانسیل باالی علمی 
دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز با برنامه ریزی دقیق و 
راهبردهای مناسب براساس شاخصه های علمی، پژوهشی و فرهنگی 
توفیقات چشمگیری به دست آورده است. سطح علمی استادان این 
دانشگاه و افتخار آفرینی آنها در سطح ملی، بین المللی و منطقه ای 
اقداماتی شایسته، غرور آفرین و ارزشمند برای منطقه است. وی تصریح 

کرد: این قطب علمی شمال غرب کشور در راستای رسیدن به اهداف 
عالیه دانشگاه آزاد اسالمی؛ تولید و گسترش دانش و فناوری های نوین 
را در جهت نیل به مرجعیت علمی، توس��عه پای��دار، دانش محور و 
ثروت آفرین س��رلوحه امور خود ق��رار داده و از این رو اکنون دارای 
12 دانشکده، 265 رشته مقطع تحصیلی، سه دانشکده فنی و حرفه 
ای و هش��ت مدرس��ه از مقطع ابتدایی تا پیش دانشگاهی)سما(، دو 
بیمارس��تان، چهار کتابخانه، 116 آزمایشگاه و کارگاه تخصصی، 11 
مرکز تحقیقاتی، رشد و فناور، 13 سایت اینترنت، کلینیک دامپزشکی، 
سالن های همایش و کنفرانس، مرکز مشاوره، سلف سرویس، دو سالن 
چندمنظوره ورزش��ی، چهار خوابگاه دانشجویی، دو باب میهمانسرا 
و ... اس��ت. رئیس واحد تبریز افزود: این واحد دانشگاهی با تأسیس 
مجتمع بین الملل ضمن اس��تفاده از پتانسیل های موجود از جمله 
وجود راه های ارتباطی زمینی و هوایی با کشورهای منطقه، آمادگی 

جذب و تبادل دانشجو را نیز فراهم کرده است. وی با تاکید بر اینکه 
گسترش ارتباطات علمی و بین المللی میان دانشگاه ها باید در راس 
فعالیت های بین المللی هر کشور باشد، ادامه داد: دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد تبریز در راس��تای گس��ترش همکاری های فیمابین در زمینه 
های علمی، آموزشی و پژوهشی آماده انعقاد تفاهم نامه همکاری در 
موضوعات مورد عالقه دانشگاه های عضو اتحادیه است. جوانپور افزود: 
تبادل استاد و دانشجو، برگزاری همایش ها، نمایشگاه های مشترک و 
اجرای دوره های مشترک آموزشی و پژوهشی می تواند در گسترش 
ارتباط های بین المللی دانشگاه  ها تأثیرگذار باشد. وی به نمایندگی از 
دانش��گاه آزاد اس��المی واحد ارومیه گواهی عضویت این دانشگاه در 
اتحادیه دانشگاه های منطقه قفقاز را اخذ کرد. جوانپور در حاشیه این 
اجالس با دانشگاه های اوکراین و قبرس شمالی تفاهم نامه هایی در 
راستای افزایش ارتباطات علمی بین المللی امضا کرد. اتحادیه دانشگاه 
های منطقه قفقاز از س��ال 2009 با هدف گسترش تعامالت علمی 
و ایجاد ارتباط بین دانش��گاه های منطقه قفقاز تاس��یس شده و در 
حال حاضر بیش از 120 دانشگاه از کشورهای ایران، ترکیه، جمهوری 
آذربایجان، روس��یه، گرجستان، قزاقستان، اوکراین، قبرس و ... عضو 
این اتحادیه هس��تند. هفتمین نشست روس��ای دانشگاه های عضو 
اتحادیه قفقاز فروردین جاری با محوریت جاده ابریش��م در دانشگاه 
Maltepe  در شهر استانبول ترکیه برگزار شد. هشتمین اجالس 
رؤسای دانشگاه های عضو اتحادیه قفقاز اردیبهشت 97 در دانشگاه 

محقق اردبیلی برگزار خواهد شد. 

سـاری - دهقان - مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : در ایام تعطیالت نوروز ، مسافرین استان مازندران 
دغدغه س��وخت نداشتند. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی ، حسینعلی طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری به میزان مصرف فرآورده های نفتی در منطقه ساری اشاره 
کرد و گفت : میزان مصرف بنزین در بازه زمانی 96/12/25 تا 97/1/13 
در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 14 درصد افزایش داشته است 
. وی افزود: در این مدت ، میزان مصرف میانگین روزانه نفت سفید 21 
درصد کاهش ، بنزین 14 درصد افزایش و نفتگاز 7 درصد کاهش داشته 
است . حس��ینعلی طالبی بیان کرد : رشد 14 درصدی مصرف بنزین 
نسبت به مدت مشابه در ایام نوروزی امسال ، به دلیل استقبال مسافران 
نوروزی از اس��تان مازندران اس��ت و میانگین مصرف روزانه حدود 6/3 

میلیون لیتر ثبت شده است . طالبی ادامه داد : بنزین مصرف شده از 25 
اسفند 96 تا 13 فروردین 97 حدود 65 میلیون لیتر است و این درحالی 
است که میزان بنزین مصرف شده در مدت مشابه سال قبل حدود 60 
میلیون لیتر می باشد که در ایام نوروزی امسال در 122  پمپ بنزین 

منطقه ساری توزیع شد . وی خاطرنشان کرد : در این مدت حدود 18 
میلیون لیتر نفتگاز و حدود  17 میلیون  لیتر نفت س��فید درمازندران 
توزیع ش��د . مدیر منطقه ساری تاکید کرد : با بررسی های انجام شده 
از میزان مصرف روزانه مشخص شد بیشترین حجم استقبال مسافران 
نوروزی از اس��تان مازندران بعد از تحویل سال بوده است که با مقایسه 
مص��رف س��یزده روزه ایام نوروزی 96 و 97 ح��دود 16 درصد افزایش 
مصرف بنزین توس��ط واحد آمار و اطالعات این شرکت به ثبت رسید 
.مدیر منطقه ساری با اشاره به اینکه درتعطیالت نوروزی سال 96 بیش 
از 9 میلیون کیلو گرم  گاز در جایگاههای س��ی ان جی منطقه ساری 
توزیع شده است ، عنوان کرد : میزان مصرف سی ان جی در نوروز 97 
در اس��تان حدود 9 میلیون کیلوگرم اس��ت که این مقدار در میانگین 

مصرف روزانه یک درصد رشد را به دنبال داشته است .

اراک- مینو رسـتمی - مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه اس��تان مرکزي گفت: از 15 اسفند 96 تا 17 فروردین 
سال جاری 50 میلیون لیتر بنزین در سطح استان توزیع که در مقایسه 
با مدت مش��ابه سال گذش��ته 8 درصد رشد نشان مي دهد  عبداله 
گیتي منش در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، اظهار کرد: 
در این ایام توسط تیم هاي متشکله مختلف بیش از 800 مورد بازدید 
از جایگاه هاي عرضه سوخت استان مرکزي و مجتمع هاي خدمات 
رفاهي، نمازخانه هاي بین راهي و سرویسهاي بهداشتي و همچنین 
مص��رف کنندگان عمده بعمل آمده اس��ت .  وي افزود: بر اس��اس 
دستورالعمل هاي صادره از س��تاد شرکت عالوه بر گشت هاي درون 
سازماني توسط بازرسان عملیات و روابط عمومي ستاد نیز از جایگاه ها 

و نمازخانه هاي بین راهي مسیر هاي مواصالتي استان مرکزي بازدید 
بعمل آْمد که گزارشات آنها حکایت از مطلوب بودن مکان هاي فوق 
الذکر داشته اس��ت .  گیتی منش به گشت هاي مشترک استان نیز 

اشاره کرد و گفت: در نیمه دوم اسفند کارشناسان دستگاه هاي اجرایي 
استان شامل اداره کل میراث فرهنگي و گردشگري، ستاد اقامه نماز 
استان، دانشگاه علوم پزشکي استان و شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه اس��تان مرکزي از جایگاه هاي عرضه سوخت استان و 
مجتمع خدمات رفاهي و نمازخانه هاي بین راهي بازدید کردند که در 
امر بهبود فرآیندها بسیار موثر بوده است .  این مقام مسئول گفت: در 
استان مرکزي 91 باب جایگاه عرضه سوخت مایع و 62 باب جایگاه 
عرضه سوخت CNG وجود دارد که در طول ایام نوروز در امر توزیع 
سوخت فعالیت داشته اند.  گیتی منش گفت: استان مرکزي یکي از 
اس��تان هاي پر تردد در ایام نوروز 97 اس��ت که با کمترین شکایات 

مردمي در ایام فوق روبرو بوده است.  

مشاور وزیر نیرو در دیدار با مدیران صنعت برق استان اصفهان:

صنعت برق اصفهان یک صنعت پیشتاز در کشور می باشد

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

تأکید بر ارتقای همکاری  دانشگاه های عضو اتحادیه قفقاز و آسیای میانه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد

افزایش 16 درصدی مصرف بنزین در تعطیالت نوروزی

از 15 اسفند 96 تا 17 فروردین سال جاری

50 میلیون لیتر بنزین در استان مرکزی توزیع شد

اهواز- شـبنم قجاوند- با نصب هشت دستگاه مدیریت انرژی 
جهت بانک های خازنی در پس��ت اهواز 2 ش��رکت برق منطقه ای 
خوزس��تان، امکان قرائت بار هر یک از بانک های خازنی به صورت 
مجزا بعد از گذشت 40 سال فراهم شد. مدیر امور بهره برداری ناحیه 
شرق اهواز گفت: بانک های خازنی پست اهواز 2 شامل هشت بانک 
5MVAR/27 اس��ت که در مدار بودن آنها تاثیر چش��مگیری در 
پیک بار بر روی ولتاژ شبکه 230 کیلو ولت دارد. امیر زبیدی ادامه 
داد: طراحی قبلی بانک های خازنی به شکلی بوده که هر چهار بانک 
آن از طریق یک شمش تغذیه می شد و تاکنون فقط روی دو شمش 

اصلی آنها مدیریت انرژی نصب بوده و بهره بردار تنها می توانس��ت 
ب��ار مجموع آنها را قرائت کند، اما با نصب دس��تگاه مدیریت انرژی 

ام��کان قرائت بار هر از یک بانک های خازنی به صورت مجزا فراهم 
شده اس��ت. مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق اهواز اقدام دیگر در 
پست اهواز 2 را تعویض کلید های هوایی 230 کیلو ولت دانست و 
افزود: تعداد 16 دستگاه کلید هوایی 230 کیلو ولت در پست اهواز 
2 به علت اش��کال، قدمت باال و مقرون به صرفه نبودن اورهال آنها، 
تعویض و مورد بهره برداری قرار گرفت. زبیدی بیان کرد: طبق برنامه 
بندی تعداد 8 دس��تگاه کلید هوایی 230 و دو دستگاه کلید هوایی 
400 کیلو ولت باید قبل از پیک بار در این پس��ت تعویض و مورد 

بهره برداری قرار گیرد.

پس از 40 سال فراهم شدن قرائت بار بانک های خازنی

تبریز - فالح- در س��ال گذشته روند گازرسانی به صنایع استان 
دارای رش��د 44 درصدی بوده اس��ت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اشاره به روند پرشتاب تأمین 
گاز صنایع در سال 96 گفت: با توجه به اهمیت بخش های تولیدی و 
صنعتی در بهبود ش��اخص های اقتصادی استان و اهمیت این حوزه 
در اش��تغال و ایجاد ارزش افزوده، با بهره گیری از طراحی های نوین 
گازرسانی و توسعه شبکه در شهرک های صنعتی، بسترهای الزم جهت 
بهره مندی هر چه بیشتر این بخش از انرژی پاک گاز طبیعی فراهم 
گردیده است. سیدرضا رهنمای توحیدی افزود: در سال گذشته با گازدار 
نمودن 174 واحد صنعتی بیش از 100 هزار مترمکعب در ساعت گاز 

طبیعی در بخش های صنعتی جایگزین سوخت مایع گردیده است. 
وی از تداوم این روند در س��ال جاری خبر داد و اظهار داشت: شرکت 

گاز استان ضمن نزدیک رسانی شبکه های گاز به صنایع مصرف کننده 
سوخت مایع، آمادگی دارد درصورت درخواست متقاضیان، اقدامات الزم 
در راستای بهره مندی این بخش زیرساختی معمول نماید. توحیدی 
تصریح کرد: تاکنون 7030 واحد صنعتی تحت پوشش گاز طبیعی قرار 
گرفته که 174 مورد از این واحد مربوط به عملکرد سال 96 شرکت می 
باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان در پایان با اشاره به تاثیر انرژی پاک 
گاز طبیعی در کاهش آالیندگی زیست محیطی اعالم کرد: گاز طبیعی 
عالوه بر اینکه موتور محرکه بخش اقتصاد استان می باشد، با بهره مندی 
هرچه بیشتر این بخش ها زمینه حرکت به سمت و سوی صنعت پاک و 

بهبود شرایط  محیط زیست فراهم خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد

رشد 44 درصدی گازرسانی به صنایع آذربایجان شرقی

کارنامه 12 ماهه سال 96 بندر کیش
رونق جابجایی کاال و افزایش چشمگیر ترابری مسافران دریایی

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از رش��د 68 
درصدی تخلیه و بارگیري کاالهاي نفتي و غیر نفتي و افزایش چشمگیر 163درصدی ترابری مسافران 
دریایی در جزیره مرجانی خلیج فارس خبر داد.  به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "احمد شهریاری" ضمن ارایه گزارشی از عملکرد بندر کیش در دوره 
زمانی 12 ماهه سال 96، اظهار داشت: طی یکسال گذشته، در مجموع سه میلیون و 502 هزار و 817 
تن انواع کاالی نفتی و غیر نفتی در این بندر تخلیه و بارگیری شدکه در همسنجی به سال پیش از 
آن، افزایش 68درصدی به ثبت رسید.  وی ادامه داد: از این میزان، سه میلیون و 178 هزار و 12 تن 
به کاالی غیر نفتی با رش��د 76 درصدی و 324 هزار و 805 تن کاالی نفتی با رش��د 13 درصدی اختصاص دارد. مدیر اداره بندر و 
دریانوردی کیش گفت: طی دوره زمانی 12 ماهه سال 96، بالغ بر دو هزار و 152 تن از کاالهای غیرنفتي به خارج از کشور صادر شد.

کاهش 20 درصدی واردات غیرنفتی
شهریاری همچنین حجم واردات کاالهای غیرنفتی در 12 ماهه سال 96 را رقمی بالغ بر 435 هزار و 12 تن اعالم کرد که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است. به گفته وی، یک میلیون و 703هزار و 967 تن کاالی غیر نفتی در این 

بندر، کابوتاژ شد.
ثبت ترافیک 15000تردد دریایی

وی مجموع تردد شناورها به بندر کیش در 12 ماهه سال گذشته را 15 هزار و 409 فروند با رشد 18 درصدي اعالم و خاطرنشان 
کرد: از این تعداد، 692 فروند شناور باالی هزار تن و 14 هزار و 17 فروند زیر هزار تن وزن داشته است.

روند صعودی استقبال مردم از سفر و گشت دریایی
مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از افزایش 163 درصدی ترابری مسافر و رشد 8 درصدي گشت های تفریحی دریایی در سال 
96 در همسنجی با سال گذشته آن خبر داد و خاطرنشان کرد: طی این مدت یک میلیون و 18 هزار و 806 نفر از طریق شناورهای 

مسافري و همچنین 490 هزارو 681 گشت دریایي با استفاده از شناورها و کشتی های تفریحي در این جزیره به ثبت رسید. 
 

رهاسازی بیش از 2000 قطعه ماهیان خاویاری در آب های استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون صید و بنادرماهیگیری استان گفت: طی فصل صید 97-96، تعداد 2020 قطعه از انواع 
ماهیان خاویاری نارس، حاصل از صید ضمنی با نظارت کارشناسان معاونت صید استان و ناظرین پره مستقر در جایگاههای صید پره، 
در آب های ساحلی استان رهاسازی شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل شیالت گلستان، مهندس محسن یحیایی با اعالم 
این خبر بیان داشت: در فصل صید امسال گونه ی تاسماهی 84 درصد، چالباش 12 درصد، دراکول 2/6 درصد، فیل ماهی 0/8 درصد 
و شیب 0/1 درصد از صید ضمنی ماهیان خاویاری غیر استاندارد را به خود اختصاص داده است.وی در خصوص اندازه ی ماهیان 
خاویاری رها شده خاطر نشان کرد: 73 درصد از ماهیان رهاسازی شده دارای طول کمتر از 40 سانتی متر و 27 درصد دارای طول 
بین 41 الی 80 سانتی متر بوده اند.مهندس یحیایی با تاکید بر اهمیت ذخایر ماهیان خاویاری اظهار کرد: ذخایر ماهیان خاویاری در 
سال های اخیر بدلیل تخریب محیط زیست دریای خزر و فشار بیش از حد روی این منابع در شرایط پایداری قرار ندارند و در حال 

حاضر از منابع کمیاب محسوب می گردند.

دیدارعیدانه مدیرکل ومعاونین بهزیستی گلستان با دادستان جدید مرکز استان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دکترغفاری-مدیرکل بهزیستی استان گلستان درمراسمی به اتفاق معاونین این اداره کل، با 
حضور در دفتر دادستان جدید مرکز استان ، ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید،انتصاب ایشان را تبریک گفتند.در این دیدار عیدانه 
، دکتر غفاری بااشاره به رویکرد مثبت دستگاه قضائی استان وحمایتهای معنوی  این دستگاه درپیشبرد اهداف سازمان بهزیستی 
دراستان  گفت: ارتباط دوسویه و موثر این دو دستگاه بایکدیگر می تواند ضمن رفع چالشها و موانع موجود ،گامهای مهمی را درجهت  
کاهش آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه ازجمله طالق ،اعتیاد وتسهیل درفرآیند فرزندخواندگی و...بردارد .مدیرکل بهزیستی 
استان درادامه ضمن معرفی خدمات و فعالیتهای این اداره کل، اظهار امیدواری کرد،که مجموعه بهزیستی استان بتواند همراه و همگام 
با مسئوالن قضایی استان در کاهش آسیب های اجتماعی  در سطح استان نقش ارزنده خود را به خوبی ایفا نمایند درادامه این دیدار 
،  حجت االسالم سید رضا سیدحسینی ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور مسئولین بهزیستی استان ،بر  تعامل دو دستگاه بایکدیگر 
تاکید نمود   .دادستان عمومی و انقالب مرکز استان افزود: از تمام ظرفیت های قانونی برای حمایت از بهزیستی و تسهیل امور در 

کاهش و رفع آسیب های اجتماعی در جامعه استفاده می کنیم.

برگزاری کارگروه اقتصاد مقاومتی در شرکت آب و فاضالب استان ایالم
ایالم- هدی منصوری- جلسه کار گروه اقتصاد مقاومتی شرکت آب و فاضالب استان ایالم با حضور سرپرست شرکت، معاونین 
و مدیر شهرهای آبدانان و دره شهر به منظور بررسی وضعیت امور آب و فاضالب شهر آبدانان و دره شهر در زمینه ساماندهی نیروها، 
تحقق درآمدها، کاهش هزینه ها و خدمات دهی بهینه به  مردم همچنین ساماندهی وسایل نقلیه در محل سالن کنفرانس ستاد 
شرکت آب و فاضالب استان ایالم برگزار شد. در ابتدای این جلسه »جعفر خاتونی« دبیر کار گروه اقتصاد مقاومتی گزارشی مبسوطی 
از وضعیت نیروهای انسانی، مشکالت و توانمندی های امورات شهرها آبدانان و دره شهر ارائه نمودند. در ادامه این جلسه سرپرست 
شرکت آب و فاضالب استان با اشاره به نامگذاری سال 97 بنام سال »حمایت از کاالی ایرانی« بر عملی شدن شعار سال و حمایت 
از کاالی ایرانی در شرکت تاکید کردند و تحقق منویات رهبری را وظیفه همه مردم و مسئوالن عنوان کرد. مهندس افشین مظاهری 
هدف از برگزاری این نشست را ساماندهی نیروها بمنظور تسهیل فعالیت امورات تابعه جهت کاهش مشکالت و همچنین  بررسی 
عملکرد سال گذشته و ارائه برنامه ها و اهداف سال جدید ذکر کردند. سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری ایالم با اشاره به اهمیت 
خدمت به مردم تصریح کرد: ارائه خدمت بهتر و مطلوب تر به مردم و افزایش رضایتمندی شهروندان باید در اولویت فعالیت همکاران 

در سال 97 باشد. 
 

در 13 روز نخست امسال ؛ 55 میلیون لیتر بنزین در استان گیالن مصرف شد 
مصرف سوخت هواپیمایی گیالن 2,66 درصد افزایش یافت 

رشت- زینب قلیپور - در13 روز ابتدای فروردین ماه امسال 55 میلیون و 69 هزار لیتر بنزین درسطح استان گیالن مصرف شد 
که با رشد 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است . 52 میلیون و 291 هزار لیتر بنزین معمولی و 2 میلیون و 
778 هزار لیتر بنزین سوپر درسطح استان در سیزده روز ابتدای سال جاری مصرف شده است .  این در حالیست که فرآورده های نفت 
سفید و نفتگاز غیر نیروگاهی نیز دراین مدت به ترتیب یک میلیون و 438 هزار لیتر و شش میلیون و 435 هزار لیتر مصرف داشته 
اند .  همچنین طی همین مدت مجموعاً 16 میلیون و 743 هزار لیتر فرآورده اعم از ) بنزین معمولی ، نفت سفید و نفتگاز ( نیز به 
استانهای مجاور ارسال شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است .  مصرف سوخت 
هواپیمایی گیالن 2.66 درصد افزایش یافت.  از اول لغایت 13 فروردین ماه 1397 مجموعاً 404 هزار و 100  لیتر سوخت  هواپیمائی) 
ATK (از طریق مرکز سوختگیری هواپیمائی شهید اسد پور رشت برای فرودگاه سردار جنگل این کالنشهر تامین و تحویل شده است 
که این میزان فرآورده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.66 درصد رشد را نشان می دهد .  تعداد 101 فروند هواپیما نیز در همین 
مدت از فرودگاه رشت پرواز داشته اند که این تعداد نسبت به زمان مشابه سال گذشته 8.91 درصد کاهش داشته است . گفتنی است 
نظر به آغاز تعطیالت از 26 لغایت 29 اسفند 96 ترافیک سنگیی را در فرودگاه رشت داشته ایم به گونه ای که ظرف این چهار روز 
مجموعاً 33 فروندپرواز با مصرف 152 هزار و 380 لیتر ATK  و با رشد 21.77 درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل شاهد بودیم .

دیدار نوروزی مدیران صنعت آب و برق مازندران با نماینده ولی فقیه در استان
ساری - دهقان - مدیرعامل آبفار مازندران به همراه سایر مدیران صنعت آب و برق استان به منظور تبریک سال جدید و بهره 
گیری از رهنمودهای نماینده ولی فقیه در مازندران به دیدار وی رفتند. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل  اداره روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران؛ در این دیدار آیت ا...طبرسی ضمن خوشامد گویی و تبریک سال جدید که 
مزین به منویات مقام معظم رهبری با شعار)حمایت از کاالی ایرانی ( شده ابراز امیدواری کرد امسال مشکالت موجود با همت همگانی 
و اجرایی شدن شعار سال به حداقل برسد. وی همچنین با اشاره به بحران آب و خشکسالی بر لزوم مصرف بهینه آب تاکید کرد و 
از مردم خواست در مصرف آب صرفه جویی کنند زیرا آب مایه حیات است و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد و یقینا بدون آب 
زندگی میسر نخواهد بود. نماینده ولی فقیه در استان از مدیران شرکتهای آب و فاضالب روستایی ، شهری و آب منطقه ای نیز خواست 

تا خشکسالی و کمبود آب را مدیریت کنند و ضمن ارائه راهکارهای اساسی در صرفه جویی آب مردم را به این مهم تشویق کنند.

پنجشنبه
23 فروردین 1397

شماره 1039



ش��ما باید ش��ناخت خوب��ی از خودتان داش��ته 
باش��ید. آیا ش��ما آنچه را که برای ش��روع و ادامه 
یک کس��ب وکار الزم اس��ت دارید؟ آیا شما توان و 
تحمل کار س��خت و طوالن��ی را برای راه انداختن 
یک کسب وکار جدید دارید؟ آیا از توان مالی الزم 
برای حفظ خود در ماه ه��ای اولیه برخوردارید؟ و 
مهم تر از همه اینکه، آیا ویژگی های یک کارآفرین 

را دارید؟ 
مجل��ه بیزین��س وی��ک فهرس��ت10 ویژگی یک 
کارآفرین موفق را ارائه کرده اس��ت. آیا ش��ما نیز این 
ویژگی ها را دارید؟ همچنین در اینترنت جس��ت وجو 
کنید، مناب��ع فراوانی برای کمک به کارآفرینان یافت 
 entrepreneur. می ش��ود. وب س��ایت کارآفری��ن

com  ی��ک نمون��ه خوب اس��ت. در این وب س��ایت 
اطالعات عملی فراوانی وجود دارد که به ش��ما کمک 
می کند کس��ب وکارتان را شروع کرده و توسعه دهید. 
در ادام��ه به بیان 10 ویژگی ی��ک کارآفرین موفق از 

نگاه مجله بیزینس ویک می پردازیم:
1- ش��ما باید به ریس��ک پذیری حساب شده تمایل 

داشته باشید. 
2- شما باید به آس��تانه کسب وکار پا گذاشته و به 

آن وارد شوید. 
3- ش��ما بای��د از تفک��ر آزاد و خ��الق و زیرکان��ه 

برخوردار باشید. 
4- ش��ما باید آمادگی رهب��ری از طریق مثال ها را 
داش��ته و هم تیمی های ت��ان را درگرفتن تصمیم ها و 

مدیریت موقعیت های بحرانی تقویت کنید. 
5- س��بک مدیریتی شما باید انعطاف پذیر باشید و 
توان تطبیق با وضعیت های در حال تغییر را داش��ته 

باشید. 
6- ش��ما باید صبر و حوصله داش��ته باشید و برای 

نیل به موفقیت زمان بگذارید. 
7- ش��ما باید ایده های جدید و نوآورانه ارائه دهید 
و بدین طریق به تفاوت های معنادار دامن زده و توان 

ابالغ این ایده ها را داشته باشید. 
8- باید یک تیم عالی برای خود درست کنید. 
9- مدام باید کسب وکارتان را بازآفرینی کنید. 

10-همیشه آماده بهبود خود باشید. 
hormond :منبع

10 ویژگی یک کارآفرین موفق

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 942 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: اصوال کس��انی که شغل خود 
را تغیی��ر می دهند نش��ان می دهد ک��ه از ابتدا برای 
کس��ب وکار خ��ود اس��تراتژی نداش��تند و ب��ا باید و 
نبایدهای کار خود آشنا نبودند، به همین خاطر چون 
همواره مشکالت را به عنوان عارضه های بیرونی تلقی 
کردند، مدام شغل خود را تغییر دادند و در هیچ کدام 
موفق نبودند اما کس��انی که ش��غل خ��ود را با عالقه، 
انگیزه، چش��م انداز، هدف، برنامه و مدیری�ت درس��ت 

شروع کردند حتی در دوران کسادی و کم رونقی نیز 
شغل خود را تغییر ندادند، بلکه سعی کردند همواره از 
تهدید ها به عنوان فرصت اس��تفاده کنند و راه تازه  یا 
برنامه نویی برای جذب مشتری ارائه کنند.  شما باید 
در کار خود بر اس��اس انگیزه اولیه و هدفی که دارید 
ثابت قدم باشید و از مشکالت نهراسید، زیرا مشکالت 
جزیی از هر کس��ب و کاری هستند و آدم های موفق 
کسانی اند که در برابر مش��کالت ایستادگی می کنند.  
نکت��ه دوم اینکه همیش��ه موفقی��ت را در درون خود 
جس��ت و جو کن و نه در دنیای بیرون. ش��اید عوامل 

بیرونی در یک مقطع کوتاهی بر کسب وکار شما تأثیر 
بگذارد اما به عنوان عامل اصلی و تعیین کننده نیست 
زیرا ش��واهد نش��ان می دهد که در همان دوران رکود 
و کس��ادی بازار برخی از همکاران ش��ما نه تنها شغل 
خود را تغیی��ر ندادند، بلکه با تدبی��ر و برنامه ریزی و 
هدف گذاری و سختکوش��ی راه را برای رسیدن به قله 
موفقیت ادامه دادند و امروز جزو مردان موفق یا حتی 
کارآفرین ه��ای موفق اند.  ش��اید الزم باش��د کمی به 
درون خ��ود و توانایی ها و انگیزه های درونی تان توجه 

بیشتری بکنید.

کسادی بازار و تغییر شغل

پرسش: من طی چند سال اخیر چندین بار شغلم را به دلیل کسادی بازار تغییر داده ام و االن بیکار هستم 
و نمی دانم چه کاری را شروع کنم که بازار آن رونق داشته باشد و من مجبور به تغییر شغل نشوم. شما چه 

پیشنهادی دارید؟ 
کلینیک کسب و کار

تشکیل جامعه کاری، مهارتی مهم تر 
از شبکه سازی

وقتی شبکه س��ازی در رویداده��ای کاری یک مرحله 
پیش��رفت داش��ته باشد، به تش��کیل جامعه کاری منجر 

می شود که نتایجی بسیار کاربردتری تر خواهد داشت. 
همه ما از روزهای ابتدایی شروع فعالیت کاری یا حتی 
قب��ل از آن با توصیه های متع��ددی برای افزایش ارتباط 
با دیگران و شبکه س��ازی روبه رو بوده ایم. توصیه هایی که 
به حضور هرچه بیش��تر و فعال ت��ر در رویدادهای کاری 
اش��اره داشته و آنها را پیش نیازی برای خلق فرصت های 
آت��ی می دانند.  قطعا به کارگیری مهارت شبکه س��ازی و 
تالش برای افزایش خروجی های آن، نیاز به برنامه ریزی 
منظم دارد. عم��وم افراد شبکه س��ازی را به طور صحیح 
انجام ن��داده و به همین خاط��ر، خروجی های الزم را از 
آن دریاف��ت نمی کنند. نکته مه��م این که اگر تنها برای 
کس��ب س��ود وارد یک رویداد شبکه سازی شوید، ارزش 
اف��زوده زیادی کس��ب نخواهید کرد و تنه��ا خودتان و 
مهارت های تان را خواهید فروخت.  اسکات گربر و رایان 
پو، موسسان ش��رکت Community Company و 
مولف کتابی با عنوان Superconnector هس��تند که 
با تکیه ب��ر مهارت های افزایش ارتباطات مؤثر نگاش��ته 
ش��ده اس��ت. در این مطلب به بیان ایده ها و نظرات آنها 
در مورد چگونگی افزایش سوددهی شبکه سازی و تبدیل 

شبکه به جامعه کاری می پردازیم. 
با خودآگاهی شروع کنید

برای س��اختن جامع��ه کاری، قدم اول این اس��ت که 
از خودتان ش��روع کنید. ابتدا بای��د خودتان را به خوبی 
بشناس��ید. پی��ش از رجوع به افراد دیگ��ر و تالش برای 
ش��روع ارتباط باید خودتان را به خوبی درک کرده و نوع 
ش��خصیت خود را بشناس��ید. با این کار، نوع ارتباطاتی 
که برای پیش��رفت ش��خصی و کاری شما مفید خواهند 
بود، مش��خص می شوند.  یکی از خصوصیت های اخالقی 
که تأثیر مستقیمی روی نحوه شبکه سازی دارد، برونگرا 
یا درونگرا بودن افراد اس��ت. با درک این خصوصیت، در 
انتخاب رویدادهای شبکه سازی و نحو ه حضور و برقراری 

ارتباط در آنها با مشکل کمتری مواجه خواهید بود. 
ذهنیت خود را تغییر دهید

آموزش ه��ای متنوعی که در چند س��ال اخیر، با تالش 
برای معرفی سریع مهارت های شبکه سازی منتشر شده اند، 
ماهیت جلس��ات را تغییر داده و به رویدادهای هک ارتباط 
تبدیل کرده اند. در قدم اول شما باید ذهنیت خود نسبت به 
شبکه سازی را تغییر داده و از شخصیت شبکه ساز که توسط 
آموزه ه��ای اش��تباه دریافت کرده اید، رها ش��وید. فراموش 
نکنید که مهارت های ارتباطی یک ش��به و با مطالعه چند 
آموزش س��اده به دس��ت نمی آیند. شما باید تمرین کنید، 
خود را در شرایط قرار دهید و همیشه برای بهبود مهارت ها، 
م��وارد مختلف را امتحان کنی��د.  تمرکز اصلی در برقراری 
ارتباط کاری، باید تأمین ارزش افزوده برای اطرافیان باشد. 
این ارزش نباید موقت باشد و قطعا باید به ارتباطی طوالنی 
منجر ش��ود. جامعه ای که در اطراف تان تشکیل می دهید، 
ع��الوه بر تأمین ارزش افزوده برای ش��ما، باید توانایی ارائه 
ارزش از طرف شما برای دیگران را نیز تأمین کنید. همین 
تفاوت س��اده، شبکه های کاری معمولی را به جامعه کاری 

تبدیل می کند. 
کمی از فناوری فاصله بگیرید

در دنی��ای ام��روز ما خواس��ته یا ناخواس��ته، بیش از 
پی��ش به یکدیگ��ر متصل هس��تیم. در نگاه اول ش��اید 
این فناوری ها برای شبکه س��ازی مفید باش��ند، اما قطعا 
اس��تفاده نادرس��ت از آنها باعث کاهش نتایج مفید این 
تمرین خواهد شد. این که شما دائم در حال چک کردن 
ش��بکه ها ی اجتماع��ی و دنبال کنن��دگان حرفه ای خود 
باشید، تنها در ظاهر ش��ما را فردی با شبکه قوی نشان 
می دهد. این در حالی اس��ت که این رفتار قطعا تشکیل 
جامع��ه را با خطر مواج��ه می کند.  نکت��ه مهم این که 
الیک ها و فالوورهای ش��بکه های اجتماعی، شما را با این 
توهم که ش��بکه ای قوی ساخته اید، روبه رو می کنند. این 
در حالی اس��ت که ش��بکه های اجتماعی و فناوری آنها 
باید ابزاری برای کمک به ساخت جامعه کاری باشند نه 
اینکه خودشان به اشتباه به عنوان جامعه شناخته شوند. 
قطعا با ارتباطات آنالین می توان اشخاص مناسبی را وارد 
ش��بکه کاری کرد، اما برای تبدیل آن به جامعه، باید به 

دنبال ارزش افزوده باشید. 
منفعت بردن را فراموش نکنید

برخی افراد از کسب منفعت در شبکه های کاری احساس 
خوب��ی نداش��ته و آن را حرکتی اش��تباه می دانند. اگرچه 
منفعت بردن صرف، ذهنیتی اشتباه در شبکه سازی است، 
ام��ا نباید فراموش کنید که ش��ما برای ای��ن کارها زمان و 
هزین��ه صرف کرده اید و قطعا بای��د از آن خروجی دریافت 
کنید. منفعت های دوسویه بهترین نوع دریافت خروجی از 
شبکه سازی و تشکیل جامعه است. این منفعت ها می تواند 
به صورت شروع یک همکاری یا عقد قرارداد پروژه ای تأمین 
ش��ود. به هر حال هدف، کس��ب خروجی مناسب از زمان 
و هزینه هر دو طرف اس��ت.  نکته کلیدی اینجا اس��ت که 
تالش برای کس��ب منفعت نباید تمام حرکت های شما را 
تحت تأثیر قرار دهد. شبکه سازهای معمولی تنها به دنبال 
کس��ب سود هستند و این در حالی است که افراد حرفه ای 
این حوزه به دنبال راهی برای تبادل ارزش ها هستند. وقتی 
هدف ش��ما از شبکه س��ازی به تشکیل جامعه کاری تغییر 
کند، س��ود بلندمدت خواهید داش��ت. جامعه کاری شما 
به منبعی تبدیل خواهد ش��د ک��ه در مواقع نیاز می توانید 
به راحتی به آن رجوع کنید.  ارتباطاتی که در شبکه سازی 
و تش��کیل جوامع کاری ایجاد می شوند، باید پایه های قوی 
داشته باشند. همیشه این سؤال را بپرسیدکه آیا فرد مقابل، 
در زم��ان نیاز به کمک من خواه��د آمد؟ همین نکته ریز، 
قدرت شبکه و جامعه ایجاد شده را تعیین می کند. در نهایت 
در تشکیل جامعه کاری از تعریف کلی جامعه غافل نشوید. 
جامعه، مجموعه ای از افراد با خصوصیات تقریبا مش��ترک 

است که برای رسیدن به هدفی واحد تالش می کنند. 
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میزان دانلود اپلیکیشن در ابتدای 
2018 از مرز 27 میلیارد عبور کرد

بر اساس آخرین گزارش های به دست آمده از وب سایت 
اَپ آن��ی، رقم دانلود اپلیکیش��ن موبایل ها در س��ه ماهه 
پایانی س��ال 2017 میالدی شکسته شده چرا که در سه 
ماهه  اول سال 2018، 27.5 میلیارد اپلیکیشن به وسیله 

موبایل های اندرویدی و آیفون ها دانلود شده است. 
به گزارش دیجیاتو، میزان کلی اپلیکیشن دانلود شده 
از اپ استور اپل و پلی استور گوگل نسبت به رقم مشابه 
در س��ال قبل��ی 10درصد پیش��رفت داش��ته و به 27.5 
میلیون دانلود رسیده است. کاربران موبایل های هوشمند 
نس��بت به تاریخ مش��ابه در س��ال قبل، 22درصد مبلغ 
بیشتری را خرج خرید اپ های شان کرده اند، به طوری که 

این رقم به 18.4 میلیارد دالر رسیده است. 
به گزارش س��ایت اَپ آنی، طی س��ه ماهه اول س��ال 
می��الدی جاری، می��زان دانلود اپ از پلی اس��تور 19.2 
میلیارد دانلود بوده، اما همین میزان در اپ استور تنها به 
8.2 میلیارد دانلود رسیده است. این ارقام بدین معناست 
ک��ه صاحب��ان موبایل های اندرویدی نس��بت به کاربران 
iOS ب��ه می��زان 135 درص��د اپ های بیش��تری دانلود 
کرده اند. اپل دائما در حال کم کردن این فاصله  با رقیب 
همیش��گی بوده و این بار نیز موفق ش��ده در س��ه ماهه 
اول سال 2018، این اختالف را تا 10درصد کمتر کند. 
ب��ا وجود فاصله زیاد این دو پلتف��رم در میزان دانلود، 
اپ اس��تور از لحاظ مالی اوضاع بهتری دارد و نس��بت به 
پلی استور 85درصد سود بیشتری در سه ماهه اول سال 

2018 کسب کرده است. 

گوگل در این س��ه ماه نسبت به سه ماهه پایانی سال 
2017، موفق ش��ده س��ود خود را از فروش اپلیکیشن ها 
به میزان 25درصد افزایش دهد. به همین علت توانسته 
خأل سوددهی میان گوگل پلی و اپ استور را، 10درصد 
کم  و خود را به رقیب نزدیک کند. البته در نظر داش��ته 
باش��ید که اپل ه��م در همین مدت روند رو به رش��دی 
برای س��وددهی اپ استور تجربه کرده و موفق شده این 
میزان را نس��بت به سال گذشته 20درصد افزایش دهد. 
این مس��ئله موجب شده که رقم سوددهی فروشگاه های 

نرم افزار اپل و گوگل روز به روز به هم نزدیک تر شود. 
کاربران تلفن های هوش��مند به طور متوسط روزانه سه 
س��اعت از اپلیکیش��ن های موبایل شان اس��تفاده کرده و 
معم��وال ماهانه 40 اپ مختلف را ب��ه کار می بندند. این 
40 اپ از گستره  بسیار متنوعی از اپلیکیشن های موجود 
انتخ��اب می ش��وند، چرا که ت��ا پایان ماه م��ارس )دهم 
فروردین ماه( جمعا 6.2 میلیون اپلیکیش��ن متفاوت در 

اپ استور و گوگل برای دانلود وجود داشته است. 

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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