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 گزارش »بیزینس مانیتور«
از مهم ترین تحوالت اقتصادی خاورمیانه در سال 201۸

5 تکانه اقتصاد نفتی
فرصت امروز: نقش نفت در اقتصاد خاورمیانه انکارناپذیر است و به همین دلیل، در سال هایی که قیمت نفت 
در بازار جهانی پایین بود، اغلب کشورهای نفت خیز خاورمیانه با کسری بودجه روبه رو شدند، اما با کاهش تولید 
نفت از س��وی اوپک و همراه ش��دن کشورهای غیراوپک، روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی تغییر یافت 
و به تدریج درآمد کش��ورهای نفت خیز رش��د کرد؛ چنانچه در ابتدای سال جدید میالدی، قیمت نفت به مرز ۷۰ 
دالر نزدیک ش��د و در گمانه زنی ها و برآوردهایی که درباره قیمت نفت در س��ال جاری انجام شده، قیمت نفت به 
مرز ۷۳ دالر نیز خواهد رسید؛ خبری خوش برای کشورهای نفت خیز و اقتصادهای خاورمیانه!  بر اساس گزارش 
بیزینس مانیتور، اولین نش��انه بهبود اوضاع اقتصادی یک کش��ور را می توان در مش��اهده آمار رش��د اقتصادی...

چه کسانی از تنش بازار ارز متضرر می شوند؟ 

 آرامش به اقتصاد
بازمی گردد؟
3

2

6

اثرات تکانه های دالر بر بازار واردات و صادرات

مدیریت آسان امور با اپ های هوشمند
تشخیص آرمان و هدف در کسب و کار

4 عنصر اصلی برای تقسیم بندی بودجه بازاریابی
حقایقی جالب درباره بازاریابی آنالین

14 راهکار برای تبلیغات رایگان کسب وکار
بازاریابی بهینه با استفاده هوشمندانه از شبکه های اجتماعی

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

هزینه های امنیتی دلیل اصلی 
افزایش پاداش 2017 زاکربرگ

4
فرصت امروز: پس از تصمیم دولت برای یکسان سـازی نرخ 

ارز، تدویـن و ابالغ سیاسـت های جدیـد ارزی در 
دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بر اساس...

بانک مرکزی اعالم کرد

 فهرست 33 گروه مجاز
برای دریافت ارز

یادداشت
 اعتماد؛ حلقه گمشده

در حمایت از کاالی ایرانی

نامگ��ذاری س��ال ها توس��ط 
س��نت رهبری  معظ��م   مق��ام 

2۰ س��اله ای است که در نوروز 
س��ال 1۳9۷ بیس��تمین شعار 
س��ال ب��ه عن��وان »حمایت از 
کاالی ایرانی« نامگذاری ش��ده 
اس��ت و به نوعی ایش��ان شعار 
س��ال 96 )تولید و اشتغال( را 
ک��ه درواق��ع یک��ی از پایه های 
اقتص��اد مقاومت��ی ک��ه همان 
داخل��ی  کاالی  از  حمای��ت 
اس��ت، تک��رار کردن��د.  بدون 
»صنعت،  وزارتخانه های  تردید، 
و »ام��ور  تج��ارت«  و  مع��دن 
اقتصاد و دارای��ی« و همچنین 
»جه��اد کش��اورزی« و »ام��ور 
خارج��ه«، متولی��ان اصل��ی و 
خاس��تگاه کلی��دی این ش��عار 
در س��اختار دولت هس��تند که 
باید ب��ا برنامه های منس��جم و 
رویکردهای عملیاتی و هدفمند 
در راس��تای حمای��ت از کاالی 
ایرانی بتوانند گام های اساس��ی 
در این س��ال بردارند که به طور 
حتم باعث بهترش��دن اقتصاد، 
تولی��د مل��ی و توس��عه کار و 
اش��تغال و افزایش رفاه عمومی 

خواهد شد. چراکه باور 
3همه کارشناسان این...

حمیدرضا 
یعقوبی آوینی

کارشناس ارشد 
کسب و کار

قانون بودجه 1۳9۷ چندی پیش از سوی رئیس جمهوری 
به س��ازمان برنامه و بودجه برای اجرا ابالغ ش��د و سازمان 
اکنون ضوابط اجرایی و قوانین مربوطه را به دس��تگاه ها و 
س��ازمان های ذی ربط جه��ت اجرای قان��ون بودجه ابالغ 
ک��رده اس��ت. یکی از بخش ه��ای مورد توج��ه در ضوابط 
اجرایی بودجه جزیی��ات مربوط به فیش حقوقی کارکنان 
دولت اس��ت.  به گزارش ایس��نا، قانون بودجه سال جاری 
با س��قف کلی 122۵ هزار میلیارد تومان مصوب شد. این 
رقم شامل بودجه عمومی ۴۴۳ هزار میلیارد تومانی شامل 
منابع عمومی تا ۳۸6 هزار میلیار تومان و ۵۷هزار میلیارد 
تومان درآمد اختصاصی اس��ت ک��ه باید به آن حدود ۸۳9 
هزار تومان بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات 
انتفاعی وابس��ته به دولت را نیز اضافه کرد. در بخش منابع 
عمومی درآمدهای ناش��ی از فروش نفت، انتش��ار اوراق و 
همچنی��ن درآمدهای مالیاتی و گمرکی و س��ایر درآمدها 
ق��رار دارد ک��ه در مقابل آن دو مصرف عم��ده وجود دارد؛ 
هرینه های جاری که بی��ش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از 
مناب��ع ۳۸6 هزار میلیاردی منابع عمومی را در بر گرفته و 

بخش دیگر شامل بودجه عمرانی می شود. 
بودجه جاری که بخش اعظم هزینه های دولت در طول 
س��ال را تش��کیل می دهد عمدتا ش��امل پرداخت هزینه 
حقوق و دستمزد کارکنان دولت است که حدود ۳میلیون 
نفر برآورد می ش��وند. برای کارکنان ارقام مندرج در فیش 
حقوقی ماهانه به طور حتم مهم ترین بخش از قانون بودجه 

و تصمیم گیری دولت در پرداخت ها خواهد بود. 
یکی از گزینه های تعیین کننده در هزینه جاری و منابع 
الزم ب��رای تأمین حقوق کارکنان به درصد افزایش حقوق 
برمی گ��ردد. برای س��ال ج��اری دولت پیش��نهاد افزایش 
1۰درص��دی را ب��ه مجلس برد که در ادام��ه با تغییرات و 
س��ازوکار جدیدی مواجه ش��د به طوری که قرار بر افزایش 
پلکانی حقوق شد. جزییات متفاوتی در مورد نحوه افزایش 
حقوق مطرح می شود، اما آخرین پیگیری از مقامات مطلع 
از ای��ن حکای��ت دارد که هدفگذاری اصلی ب��رای افزایش 
متوسط حقوق تا 1۰درصد است که قرار بر این است برای 
حقوق های پایین تا سقف 2۰درصد و برای حقوق های باال 
تا کمتر از 1۰درصد متغیر باش��د، ول��ی فعال جزییات آن 
مشخص نشده و باید س��ازوکار این تغییرات بعد از تدوین 
در س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی ب��ه تصویب هیأت 
وزیران برسد. بر این اس��اس حقوق های فروردین احتماال 
طبق قواعد قانون بودجه س��ال 1۳96 پرداخت و در ادامه 

با مشخص شدن وضعیت درصد افزایش حقوق مابه التفاوت 
پرداخت خواهد شد. 

دیگر گزینه مورد توجه در فیش های حقوقی به معافیت 
مالیاتی برمی گردد که در قانون بودجه 1۳96 به 2میلیون 
تومان افزایش یافته بود و دولت در الیحه س��ال جاری نیز 
همین میزان رش��د را پیش��نهاد کرد، ولی با نظر مجلس 
درصد معافیت افزایش یافت و به حدود 2۷ میلیون و 6۰۰ 
هزار تومان در سال رسید. بنابراین حقوق کارکنان تا سقف 
2میلیون و۳۰۰ هزار توم��ان در هر ماه از پرداخت مالیات 
معاف اس��ت. پیش ت��ر تقوی  نژاد-رئیس کل س��ازمان امور 
مالیاتی- تأکید کرده بود که اگر سازمانی برخالف قانون و 
ارقام تعیین شده از کارکنان مالیات دریافت کرد، به سازمان 

اطالع داده شود. 
روند پرداخت پاداش

طبق آنچه در ضوابط اجرایی قانون بودجه س��ال جاری 
باید در دستور کار سازمان ها قرار گیرد، جزییات پرداختی 
در فیش حقوقی از این قرار است که در رابطه با پاداش قابل 
پرداخت کارکنان، دس��تگاه های اجرایی می توانند حداکثر 
معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی 
را در صورت وجود اعتبار تخصیص یافته دستگاه اجرایی به 
عنوان پاداش پرداخت کنند. البته پرداخت یک ماه پاداش 
به اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و کارکنان شرکت های 
دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا 

شوراهای عالی آنها مجاز خواهد بود. 
هزینه های پرداختی برای غذا و ایاب و ذهاب

برای کمک هایی که سازمان ها به کارکنان خود پرداخت 
می کنن��د نیز تأکید ش��ده کمک های رفاهی مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم مطابق با موافقت نامه و برای بانک ها، بیمه ها 
و شرکت های دولتی در سقف بودجه سال گذشته سازمان 
قابل پرداخت است. پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و 
غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین و ساعتی و موارد 
مورد تأکید در ماده )12۴( قانون مدیریت خدمات کشوری 
از مح��ل اعتبارات مصوب پرداخت ش��ده خزانه و با رعایت 
مفاد موافقت نامه مجاز است. این در حالی است که براساس 
م��اده )12۴( قان��ون مدیریت خدمات کش��وری مجموع 
دریافت��ی کارمندانی که به موجب قانون کار در دس��تگاه 
اجرایی مش��غول به کارند نباید از 1.2برابر حقوق و مزایای 

کارکنان مشابه تجاوز کند. 
بر این اساس هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب 
کارکنان مش��مول در دس��تگاه های اجرایی اعم از رسمی، 

پیمان��ی و ق��راردادی باید با تأیید باالترین مقام دس��تگاه 
اجرای��ی یا مقام مج��از از طرف وی به عن��وان هزینه های 
اداری قاب��ل پرداخت تعیین ش��ود. همچنین کمک هزینه 
غذای روزانه حداکثر 61۰۰ تومان، ایاب و ذهاب س��رویس 
کارکنانی که از سرویس استفاده نمی کنند در تهران ماهانه 
حداکثر 126 هزار تومان و در شهرهای دارای ۵۰۰ هزار نفر 
جمعیت و باالتر ماهانه حداکثر ۸۴ هزار تومان، مهدکودک 
برای زنان کارمند دس��تگاه های اجرای��ی فاقد مهدکودک 
دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر 1۰۰ 

هزار تومان قابل پرداخت است. 
در م��ورد پرداخ��ت هزینه ای��اب و ذه��اب کارکنان نیز 
دس��تگاه های اجرایی مستقر در کالنشهرها مجازند هزینه 
ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت کنند 
و یا برای بهره برداری از س��رویس کارکنان نسبت به انعقاد 
قرارداد با ش��رکت های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام 
کنند. سقف قرارداد مربوطه می تواند حداکثر معادل هزینه 

ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1۳96 باشد. 
حق ماموریت چگونه است؟ 

اما در رابطه با فوق العاده ماموریت کارکنان ضوابط از این 
طریق اس��ت که فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور به 
کارکنان دستگاه های اجرایی که به عنوان مامور برای انجام 
وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود 
اعزام می ش��وند و ناچار به توقف ش��بانه هستند تا حداقل 
حقوق و مزایا در مورد مشمولین با اخذ یک بیستم و نسبت 
به مازاد با اخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه 
قابل پرداخت است. این در حالی است که اگر کارمند توقف 
شبانه نداشته باشد تنها ۵۰درصد این مبلغ قابل پرداخت 

خواهد بود. 
در ای��ن بین کارمندان وزارت راه و شهرس��ازی به دلیل 
انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها که 
موظف به انجام ماموریت های مداوم در خارج از حریم شهر 
محل خدمت خود هستند، از قید »خارج از حوزه شهرستان 
محل خدمت« استثنا شده و با اعزام به ماموریت فوق العاده 

ماموریت به آنها پرداخت می شود. 
کمک هزینه 30 هزار تومانی موبایل

پرداخت کمک هزینه تلفن همراه نیز در حقوق کارکنان 
بر این اس��اس انجام می ش��ود تا ۳۰ هزار تومان در ماه به 
مدی��ران و کارکنانی که بنا به ش��رایط خ��اص باید به طور 
مس��تمر در دسترس باشند، به تش��خیص رئیس دستگاه 

اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی پرداخت می شود. 

جزییات فیش حقوقی امسال کارکنان

س��ازمان تجارت جهانی از رش��د ۴.۷درصدی حجم 
تجارت بین کشورهای جهان در سال 2۰1۷ نسبت به 
سال قبل از آن خبر داد؛ نرخ رشدی که از سال 2۰11 

تاکنون یک رکورد به شمار می رود. 
براس��اس گزارش اولیه س��ازمان تج��ارت جهانی از 
وضعیت تجارت بین المللی در س��ال 2۰1۷، ش��اخص 
حجم تج��ارت کاالی��ی در جهان با ۴.۷درصد رش��د 
نس��بت به ابتدای س��ال 2۰1۷ به بیش از 1۴۵ واحد 
رسیده است و پیش بینی می شود در پایان سال جاری 
میالدی نیز این شاخص حدود ۴.۴درصد دیگر افزایش 

یابد. 
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، نرخ رشد تجارت 
بین الملل��ی در س��ال 2۰1۷ اگرچه کم��ی پایین تر از 
متوس��ط بلندم��دت آن )۴.۸ درصد( از س��ال 199۰ 
تاکنون اس��ت، اما در قیاس با رشد 1.۸درصدی سال 
2۰16 و متوس��ط ۳.۰درص��دی در س��ال های پس از 
بح��ران مالی 2۰۰۸ رقم بس��یار مناس��بی محس��وب 
می ش��ود و نش��ان از بهبود قابل توج��ه اوضاع تجارت 

جهانی دارد. 
رش��د مناسب تجارت بین کش��ورها در سال 2۰1۷ 
بی��ش از ه��ر چیز ریش��ه در عوام��ل مرتبط ب��ا ادوار 
تجاری –به ویژه افزایش س��رمایه گذاری و رشد مخارج 
مصرفی- دارد، به طوری که در س��ال گذش��ته میالدی 
ارزش صادرات جهانی کاالها و خدمات )برحسب دالر 
ج��اری( به ترتی��ب 1۰.۷ و ۷.۴درص��د افزایش یافته 
اس��ت و این مسئله نشان از این دارد که عالوه بر رشد 
حجمی، قیمت کاالهای مبادله شده در جهان نیز رشد 

مناسبی را تجربه کرده است. 
براس��اس گزارش س��ازمان تجارت جهانی، ایران در 
س��ال 2۰1۷ ح��دود 92 میلی��ارد دالر کاال به س��ایر 
کش��ورها صادر کرده است که این رقم نسبت به سال 
گذش��ته 26درصد افزایش نش��ان می دهد. به  رغم این 
بهب��ود قابل توجه، س��هم ای��ران از کل ارزش صادرات 
جهان در س��ال 2۰1۷ تنها ۰.۷درصد بوده اس��ت. با 
احتساب 2۸ کش��ور اتحادیه اروپا به عنوان یک قلمرو 
واح��د، ای��ران در جای��گاه 2۴ جهان از لح��اظ ارزش 
ص��ادرات کاالیی ق��رار گرفته اس��ت. درخصوص آمار 
واردات نیز با توجه به اینکه در گزارش اولیه س��ازمان 
تج��ارت جهانی تنه��ا اطالعات مربوط به ۳۰ کش��ور 

نخست جهان از لحاظ ارزش واردات ذکر شده است -و 
ایران جایی در بین این ۳۰ کش��ور ندارد- باید منتظر 
ماند تا گزارش تفصیلی این سازمان طی روزهای آینده 

منتشر شود. 
کش��ورهای جه��ان در س��ال 2۰1۷ مجموعا حدود 
1۷.2 تریلی��ون دالر کاال ص��ادر کرده ان��د که در این 
میان کشورهای چین، آمریکا، آلمان و ژاپن به ترتیب 
بیش��ترین میزان صادرات کاال )از لحاظ ارزش دالری( 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اند. جالب اینجاس��ت که 
همین چهار کش��ور، در زمینه واردات نیز در رتبه های 
اول ت��ا چهارم جهان قرار گرفته ان��د، با این تفاوت که 
آمریکا باالت��ر از چین، بزرگ تری��ن واردکننده جهان 
در سال 2۰1۷ بوده اس��ت.  در حوزه تجارت خدمات 
نیز آمارهای س��ازمان تجارت جهانی از صادرات ۵.2۵ 
میلیارد دالری خدمات توس��ط کش��ورهای جهان در 
س��ال 2۰1۷ حکایت دارد. کشورهای آمریکا، انگلیس، 
آلمان و فرانس��ه، بزرگ تری��ن صادرکنندگان خدمات 
در جهان طی س��ال 2۰1۷ بوده اند. بیشترین واردات 
خدمات نیز از س��وی کشورهای آمریکا، چین، آلمان و 

فرانسه انجام شده است. 
بیم و امید در پیام مدیرکل سازمان تجارت جهانی

روبرت��و آزودو، مدی��رکل برزیل��ی س��ازمان تجارت 
جهانی در حاشیه گزارش اولیه این سازمان درخصوص 
وضعیت تجارت بین المللی در سال 2۰1۷ طی پیامی 
اعالم کرد: »رشد قدرتمندانه تجارت جهانی که امروز 
ش��اهدش هستیم، برای رش��د و بهبود اقتصاد جهانی 
و ایجاد اش��تغال در کش��ورها بس��یار حیاتی اس��ت. 
بااین وج��ود، اگر دولت ه��ا بخواهند به سیاس��ت های 
محدودکننده تجارت متوس��ل ش��وند، ممکن اس��ت 
موفقیت های کنونی خیلی زود تحت الشعاع قرار گیرند. 
مقابله به مثل کشورها در وضع محدودیت های تجاری 
می توان��د اوضاع را از کنترل خارج کند و دولت ها باید 
توجه داشته باشند که انتقام جویی همیشه باید آخرین 
گزینه باش��د. روی آوردن به اقدامات مشترک، بهترین 
راهکاری اس��ت برای از میان برداش��تن مشکالتی که 
بین اعضای س��ازمان تجارت جهان��ی وجود دارد. من 
از دولت ها می خواهم که از خود خویش��تن داری نشان 
دهند و اختالفات تجاری خود را از طریق گفت وگوهای 

متعهدانه حل وفصل کنند.« 

سازمان تجارت جهانی از افزایش 26درصدی ارزش صادرات ایران خبر داد

رشد 4.7درصدی تجارت میان کشورهای جهان در سال 2017
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فرصت امروز: نقش نفت در 
اقتص��اد خاورمیان��ه انکارناپذیر 
اس��ت و ب��ه همین دلی��ل، در 
س��ال هایی که قیم��ت نفت در 
ب��ازار جهانی پایین ب��ود، اغلب 
کش��ورهای نفت خیز خاورمیانه 
روب��ه رو  بودج��ه  کس��ری  ب��ا 
ش��دند، ام��ا ب��ا کاه��ش تولید 
نف��ت از س��وی اوپ��ک و همراه 
ش��دن کش��ورهای غیراوپ��ک، 
رون��د کاه��ش قیم��ت نفت در 
بازاره��ای جهان��ی تغییر یافت 
و به تدری��ج درآمد کش��ورهای 
ک��رد؛ چنانچه  نفت خیز رش��د 
در ابتدای سال جدید میالدی، 
قیم��ت نف��ت به م��رز ۷۰ دالر 
نزدی��ک ش��د و در گمانه زنی ها 
و برآوردهای��ی که درباره قیمت 
نفت در سال جاری انجام شده، 
قیم��ت نفت به مرز ۷۳ دالر نیز 
خواهد رس��ید؛ خب��ری خوش 
ب��رای کش��ورهای نفت خی��ز و 

اقتصادهای خاورمیانه! 
بر اس��اس گ��زارش بیزینس 
مانیت��ور، اولی��ن نش��انه بهبود 
اوض��اع اقتصادی یک کش��ور را 
می توان در مش��اهده آمار رشد 
اقتص��ادی، هزینه های دولتی و 
درآمدهای دولت مشاهده کرد. 
اگرچ��ه ممکن اس��ت وضعیت 
تمام��ی م��ردم در نتیج��ه این 
نک��رده  پی��دا  بهب��ود  مس��ئله 
باش��د ولی کیک اقتصاد کشور 
بزرگ ت��ر ش��ده و ای��ن بزرگی 
به تدریج می تواند س��هم افراد را 
از کیک اقتصاد بیش��تر کند. در 
ای��ن گزارش به نقل از آینده نگر 

می خوانیم: 
اول، نرخ رشد اقتصادی 

افزایش می یابد
انتظار می رود در سال 2۰1۸ 
اقتصادهای خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا که اقتصادی وابس��ته به 
نفت و منابع نفتی دارند رش��د 
بی سابقه ای را در تولید ناخالص 
داخلی خود تجربه کنند. رش��د 
قیمت نف��ت و افزای��ش درآمد 
نفت��ی در ای��ن کش��ورها تأثیر 
بزرگی روی توان مصرفی دولت 
دارد و حتی در ایجاد فرصت های 
ش��غلی و توسعه زیرساخت های 
تأثیرگذار اس��ت.  صنعتی ه��م 
انتظار می رود سطح فعالیت های 
در  س��اختمانی  و  عمران��ی 
کشورهای خاورمیانه رشد کند، 
زیرساخت های شهری و صنعتی 
بیش��تری در کش��ورها ساخته 
شود، افراد بیشتری در کشور به 
کار گرفته شوند، دولت توانایی 
بیشتری برای پرداخت دستمزد 
داش��ته باشد و در نهایت قدرت 
خری��د خانواره��ا رش��د کن��د. 
تمامی این عوامل زمینه را برای 
بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی 
در کش��ورها فراه��م می کند و 
اقتصاده��ای پویات��ری را ایجاد 

خواهد کرد. 
را  تأثی��ر  بزرگ تری��ن  ام��ا 
کش��ورهای عربس��تان سعودی 
و کوی��ت تجرب��ه خواهند کرد؛ 
کش��ورهایی ک��ه در س��ال های 
گذشته در رکود بودند و نه تنها 
اقتصاد آنها با نرخ مثبت رش��د 
نکرده بود بلکه نرخ رشد منفی 
را ش��اهد بودند. این دو کش��ور 
در س��ال 2۰1۸ ش��اهد مثبت 
ش��دن ن��رخ رش��د اقتص��ادی 
امارات  هس��تند. از طرف دیگر 
که در میان کش��ورهای حاشیه 
خلیج فارس اقتص��اد متنوع تر و 
توسعه یافته تری دارد و وابستگی 
اقتصادی آن کمتر از کشورهای 
دیگر است هم در این سال رشد 

را تجربه می کند. 
در س��ال 2۰1۸ ن��رخ رش��د 
اقتصادی ایران به مرز ۴.۳درصد 
خواهد رس��ید که ح��دود ۰.2 
درص��د بیش از س��ال گذش��ته 
خواهد بود. ام��ا ایران رکورددار 
رش��د اقتصادی در سال 2۰1۸ 
نیست. سال آینده اقتصاد مصر 
رش��د بی��ش از ۵ درص��دی را 
تجربه می کن��د و رکوردی تازه 
برای خود ثبت می کند و کویت 
که سال 2۰1۷ را با رشد منفی 
1.2درصدی پش��ت سر گذاشت 
۳.6درص��دی  رش��د  می توان��د 

اقتصادی را شاهد باشد. 
 دوم، هزینه های دولتی رشد 

می کند
در س��ال های اخی��ر، کمبود 
درآمد صادراتی و کسری بودجه 
دولت��ی در منطق��ه باعث ش��د 
بودجه های ریاضتی در کشورها 
اجرا ش��ود. بخ��ش زی��ادی از 
یارانه ها حذف شد، قیمت کاالها 
رشد کرد و نرخ رشد دستمزدها 
کمت��ر از انتظ��ار ب��ود. در این 
شرایط بسیاری از افراد طبقات 
متوسط و پایین اقتصادی دچار 
وضعیت بحرانی ش��دند و زمینه 
ب��رای اعتراضات مدن��ی در این 
کش��ورها فراهم شد. در ماه های 
اخیر در بس��یاری از کشورهای 
اخباری  خلیج ف��ارس  حاش��یه 
در م��ورد اعتراض��ات مردم��ی 
شنیده ش��د؛ اخباری که بسیار 
ناخوش��ایند ب��ود و باعث ش��د 
ثبات سیاسی و اجتماعی از بین 
برود و حتی یکی از فاکتورهای 
برای سرمایه گذاران  بسیار مهم 
خارجی در جذب سرمایه ها هم 
از بین برود. در عربستان، دولت 
اعالم کرده است روند پرداخت 
دستمزد به کارمندان دولتی را 
تغییر می ده��د. به این معنا که 
اگر در گذش��ته به دلیل کمبود 
بودج��ه دس��تمزدها ب��ا نرخی 
کمت��ر از ت��ورم رش��د می کرد، 
هم اکنون نرخ رش��د دستمزدها 
بیش از تورم اس��ت ت��ا جبران 
کارمندان  درآمدی  کسری های 

دولتی در سال های اخیر بشود. 
در کش��ور عم��ان ه��م طرحی 
تصویب شد که دولت را موظف 
ک��رد با اس��تفاده از منابع مالی 
حاصل از ف��روش نفت با قیمت 
کنونی، 2۵ هزار فرصت ش��غلی 
در کشور ایجاد شود. قرار است 
طرح ایجاد فرصت های شغلی تا 

انتهای سال 2۰2۰ ادامه یابد. 
از ط��رف دیگر بای��د در نظر 
ای��ن کس��ری های  داش��ت که 
مالی همچنان در س��ال 2۰1۸ 
مشاهده خواهد شد ولی نسبت 
به قبل کمتر اس��ت. ایران یکی 
از کش��ورهایی اس��ت که دارای 
کس��ری مال��ی بس��یار کم��ی 
خواه��د ب��ود. در س��ال 2۰1۸ 
کس��ری مال��ی دولت ای��ران به 
کمتر از 2 درصد تولید ناخالص 
داخلی می رس��د درحالی که در 
سال 2۰1۷، کس��ری مالی این 
کش��ور برابر با 2.2 درصد تولید 
ناخالص داخلی ب��ود. کم بودن 
کسری مالی ایران در سال های 
اخی��ر را می ت��وان به برداش��ته 
ش��دن تحریم های نفت��ی علیه 
کش��ورمان بعد از اجرایی شدن 
برجام نس��بت داد؛ سیاستی که 
به ای��ران کمک ک��رد تا حجم 
صادرات��ش را افزای��ش ده��د و 

درآمد خود را بیشتر کند. 
ام��ارات در میان کش��ورهای 
آفریق��ا  ش��مال  و  خاورمیان��ه 
کمترین کسری مالی را خواهد 
داشت. در س��ال 2۰1۸ کسری 
مالی ام��ارات برابر با ۰.۸ درصد 
تولید ناخالص داخلی این کشور 
خواهد بود درحالی که در س��ال 
2۰1۷ برابر با 2.1 درصد تولید 

ناخالص داخلی بوده است. 
 سوم، سیاست های مالی از 

ریاضت دور می شود
در  نف��ت  قیم��ت  افزای��ش 
دولت ه��ا  ب��ه  جهان��ی  ب��ازار 
اجرای  به ج��ای  می دهد  امکان 
سیاست های ریاضتی اقتصادی، 
اقدام ب��ه اجرای سیاس��ت های 
انبس��اطی مالی بکنن��د که این 
سیاس��ت ها می توان��د زمینه را 
برای بیش��تر شدن سرعت رشد 
اقتصادی در خاورمیانه و شمال 

آفریقا فراهم کند. 
پیش بینی می ش��د متوس��ط 
قیمت نفت در س��ال 2۰1۸ به 
مرز 6۵ دالر برسد ولی با توجه 
ب��ه تحوالتی که در کش��ورهای 
نفت خیز مش��اهده می ش��ود و 
انتظار  جهان��ی،  سیاس��ت های 
داریم متوس��ط قیمت هر بشکه 
نفت در س��ال جاری تا مرز ۷۳ 
دالر باال برود. این قیمت نفت به 
معنای بیش��تر شدن 2۰ دالری 
قیمت هر بش��که نفت نس��بت 
به متوس��ط س��ال 2۰1۷ است 
و این تفاوت چش��مگیر قیمتی، 
اقتصادهای  ب��ه  زی��ادی  کمک 

صادر کننده نف��ت می کند تا از 
منابع مالی بیش��تری برخوردار 

شوند. 
ب��رای  نف��ت  قیم��ت  رش��د 
کش��ورهای خاورمیان��ه اهمیت 
زی��ادی دارد زی��را بخش اعظم 
اقتص��اد آنها وابس��ته به درآمد 
 نف��ت اس��ت. مث��اًل در کوی��ت
۸9 درص��د بودج��ه ب��ه نف��ت 
وابس��ته بود و در دیگر کشورها 
هم س��هم نف��ت از بودجه بین 
۷۰ تا 9۰ درصد متغیر اس��ت. 
در میان کش��ورهای خاورمیانه 
تغیی��ر وضعی��ت اقتص��ادی در 
عربستان و کویت بیش از دیگر 
کشورها مش��هود است. این دو 
کش��ور در سال 2۰1۷ در رکود 
قرار داش��تند و از س��ال 2۰1۸ 
می توانند وارد دوره رشد و رونق 
اقتصادی ش��وند. در کشورهایی 
که اقتصادهای متنوع تری دارند 
از قبی��ل امارات و قطر، ش��اهد 
افزای��ش ن��رخ رش��د اقتصادی 

خواهیم بود. 
چهارم، قیمت سربه سری 

نفت برای کشورهای 
خاورمیانه کاهش می یابد

قیم��ت   2۰1۷ س��ال  در 
سربه سری نفت برای کشورهای 
خاورمیان��ه کاهش یافت به این 
معن��ا که ای��ن کش��ورها برای 
داشتن بودجه ای متوازن نیاز به 
فروش نفت با قیمت پایین تری 
دارن��د. در س��ال 2۰16 قیمت 
سربه س��ری نفت برای عربستان 
برابر ب��ا 96.6۰ دالر آمریکا بود 
ول��ی در س��ال 2۰1۷ به کمتر 
از ۷۰ دالر رس��ید. این باالترین 
میزان کاهش قیمت سربه سری 
نفت در میان کش��ورهای عضو 

اوپک است. 
در س��ال های اخی��ر باالترین 
قیم��ت سربه س��ری نف��ت ب��ه 
بحری��ن اختصاص داش��ت. در 
س��ال 2۰16 قیمت سربه سری 
نفت ب��رای بحرین برابر با 1۰۵ 
دالر آمری��کا ب��ود ول��ی انتظار 
م��ی رود تا س��ال 2۰1۸ به 9۵ 
دالر تقلی��ل پیدا کن��د.  قیمت 
سربه س��ری نفت برای ایران در 
س��ال 2۰16 برابر ب��ا 6۰ دالر 
آمری��کا بوده اس��ت و درس��ال 
2۰1۸ هم ب��ه ۵۸ دالر خواهد 
رسید. آمار نشان می دهد کویت 
پایین تری��ن قیمت سربه س��ری 
نفت را دارد. متوسط قیمت هر 
بشکه نفت در کویت برای اینکه 
بودجه این کش��ور متوازن باشد 
در س��ال 2۰16 برابر با ۴۳ دالر 
آمری��کا بود و در س��ال 2۰1۸ 
نه تنها این قیمت کم نمی ش��ود 
بلکه ب��ه م��رز ۴6 دالر افزایش 
یافت. قیمت سربه سری  خواهد 
نفت ب��رای عراق هم در س��ال 
از س��ال 2۰16  باالت��ر   2۰1۸
قیمت سربه س��ری  بود.  خواهد 

در س��ال 2۰16 برابر با ۴1 دالر 
 و در س��ال 2۰1۸ نزدی��ک ب��ه

6۰ دالر اعالم شده است. 
 پنجم، با رشد فرصت های 

شغلی و اصالح قوانین، 
مشارکت اقتصادی زنان 

بیشتر می شود
ب��ا  ش��اه جدی��د عربس��تان 
طرح های اصالحاتی زیادی روی 
کار آمده است. او برای اولین بار 
اج��ازه رانندگی ب��ه زن ها داد و 
حضور آنها را در محافل ورزشی 
آزاد کرد. ای��ن تغییر بزرگی در 
عربس��تان اس��ت ک��ه می تواند 
بس��تر را برای اصالحات بیشتر 
فراهم کن��د. انتظار م��ی رود با 
باز شدن بیش��تر فضا و افزایش 
نرخ رشد اقتصادی در عربستان، 
فرصت ه��ای ش��غلی بیش��تری 
ای��ن کش��ور  در  زن��ان  ب��رای 
فراهم ش��ود. البته ن��رخ پایین 
مش��ارکت اقتصادی زن��ان تنها 
بلکه  نیست  عربس��تان  مختص 
کش��ورهای دیگر خاورمیانه هم 
با این مس��ئله درگیر هس��تند. 
مث��اًل در ای��ران نرخ مش��ارکت 
اقتص��ادی زن��ان کمت��ر از 2۰ 
درصد اس��ت که بخشی از این 
نرخ پایین مش��ارکت به شرایط 
فرهنگی در کش��ور بازمی گردد 
ب��ه  آن  از  دیگ��ری  بخ��ش  و 
وضعی��ت اقتصادی ارتباط دارد. 
ایران در سال های اخیر شرایط 
اقتصادی نامناس��بی داش��ت و 
تحت فشارهای ناشی از تحریم 
نتوانس��ت به ان��دازه نی��از بازار 
فرصت شغلی ایجاد کند. در این 
دوره اولویت اش��تغال با مردان 
بود و زن��ان فرصت های کمتری 
را تصاحب کردند. انتظار می رود 
ب��ا افزایش نرخ رش��د اقتصادی 
و ب��ا توج��ه ب��ه س��طح باالی 
تحصیالت در زنان، فرصت های 
بیش��تری در اختی��ار زنان قرار 
بگیرد و نرخ مشارکت اقتصادی 

آنها افزایش یابد. 
در خاورمیانه و شمال آفریقا، 
زن��ان قط��ری باالتری��ن ن��رخ 
دارند.  را  اقتص��ادی  مش��ارکت 
در س��ال 2۰1۷ نرخ مشارکت 
اقتص��ادی زنان در این کش��ور 
نزدی��ک به ۵۰درص��د بود. نرخ 
مش��ارکت اقتص��ادی زن��ان در 
ام��ارات برابر ب��ا ۴۵درصد، در 
کوی��ت ۴۳درص��د و در بحرین 
براب��ر با ۴۰ درصد بوده اس��ت. 
مش��ارکت  ن��رخ  پایین تری��ن 
اقتصادی در منطقه به دو کشور 
عراق و س��وریه مربوط می شود 
که نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
در این دو کشور به ترتیب 1۵ و 
12درصد است. ایران، اردن، نوار 
غزه و الجزایر هم در انتهای این 
فهرست هستند و نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان در این کش��ورها 

کمتر از 2۰ درصد است. 

گزارش »بیزینس مانیتور« از مهم ترین تحوالت اقتصادی خاورمیانه در سال 201۸

5 تکانه اقتصاد نفتی
دریچه

با چهار استارت آپ موفق خاورمیانه آشنا شوید
از اتاق آبی مراکش

تا کالس کارآفرینی غزه
در س��ال های گذشته تعداد زیادی از استارت آپ ها 
در کشور پا گرفته اند و اتفاقا به بخش هایی از اقتصاد 
کش��ورمان هم جان داده اند و با نوآوری های خود در 
زمینه هایی مانن��د خرید الکترونی��ک، ارائه خدمات 
اینترنت��ی و... پنجره های جدیدی را از نظر توس��عه 
ب��از کرده اند. در طول 1۰ س��ال گذش��ته راه اندازی 
اس��تارت آپ هایی مانن��د دیجی کاال، اس��نپ، دیوار، 
کافه بازار و... با ایجاد هزاران شغل و جذب میلیون ها 
کارب��ر و گ��ردش مالی گس��ترده نش��ان داده اند که 
بخ��ش مهمی از چرخ اقتصاد ای��ران در آینده از این 
راه ب��ه گردش درخواهد آمد. ام��ا همان گونه که در 
این س��ال ها ایران به س��مت راه اندازی استارت آپ ها 
حرکت کرده است بس��یاری از کشورهای خاورمیانه 
ه��م این موض��وع را جدی گرفته ان��د و حاال هر روز 
شاهد راه اندازی و شکل گیری استارت آپ های مهمی 

در این منطقه مهم جغرافیایی جهان هستیم. 
پایگاه خب��ری اتاق تهران در گزارش��ی به معرفی 
تع��دادی از مهم تری��ن اس��تارت آپ های خاورمیانه 

پرداخته است. 
Gaza Sky Geeks فلسطین؛

این اس��تارت آپ که در سال 2۰11 در منطقه غزه 
تأسیس شد قصد دارد با راهنمایی نیروهای جوان به 
آنها آموزش دهد که چگونه ایده های تجاری خود را 
به کار بگیرند و اولین شرکت خود را راه اندازی کنند. 
این استارت آپ در طول چند سال گذشته به سرعت 
رشد کرده است و تاکنون میزبان بیش از 1۰۰ رقابت 
بزرگ اس��تارت آپی بوده که هزاران جوان فلسطینی 
در آن ش��رکت کرده ان��د. در منطقه غزه بیش از ۴۰ 
درصد جوانان بیکار هس��تند و از همین رو راه اندازی 
این استارت آپ آموزشی و نقش آن در کارآفرینی در 

این منطقه بسیار مهم و مثبت بوده است. 
Ilboursa. com تونس؛

تونس یکی از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در 
خاورمیانه و جهان عرب محس��وب می شود، کشوری 
که اتفاقا بهار عربی نیز ابتدا در آن کلید خورد و بعد 
به کش��ورهای دیگر از جمله مصر نیز کش��یده شد. 
یکی از استارت آپ های موفق این کشور، سایتی است 
که در زمینه توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری 
در حوزه های مختلف از جمله بورس فعالیت می کند. 
این اس��تارت آپ در س��ال 2۰12 توس��ط کارآفرین 
جوان Ismail-Ben Sassi راه اندازی شد و در حال 
حاضر بیش از ۸۰ هزار نفر بازدیدکننده دارد. در این 
سایت گروهی از کارشناس��ان مالی و سرمایه گذاری 
فعالیت می کنند و به تونس��ی ها و خارجی در زمینه 
سرمایه گذاری مش��ورت می دهند. همچنین در این 
سایت مطالبی در حوزه های خبری اقتصادی و بورس 

و سهام هم منتشر می شود. 

The Blue House مراکش؛
خانه آب��ی در س��ال 2۰1۵ فعالیت خ��ود را آغاز 
ک��رد و در واقع ی��ک کارخانه ایده و محل اس��تقرار 
اس��تارت آپ ها محس��وب می ش��ود. ای��ن مرک��ز به 
کارآفرین��ان ج��وان فض��ا، امکانات و خدم��ات برای 
ش��کل گیری ایده هایش��ان را ارائه می دهد. این مرکز 
همچنی��ن فعالیت های مش��ترک به منظ��ور تقویت 
تفکر سریع و مهارت های ش��خصی را به کارآفرینان 
جوان پیش��نهاد می ده��د. به نظر می رس��د که این 
مرکز با توجه به نزدیکی کشور مراکش به بسیاری از 
کشورهای اروپایی از جمله فرانسه در سال های آینده 
به عنوان یک کارخانه ایده رشدی جدی داشته باشد 
و محلی برای شکل گیری استارت آپ های موفق شود. 

RecycloBekia مصر؛
این ش��رکت اس��تارت آپی در زمینه بازیافت زباله 
الکترونیکی فعال است که در مصر بنا نهاده شده و به 
کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی خدمت رسانی 
می کند. این ش��رکت اولین ش��رکت در جهان عرب 
اس��ت ک��ه بازیاف��ت س��بز ضایع��ات الکترونیکی و 
سرویس های تخریب اطالعات امن را ارائه می دهد. از 
آنجا که دو س��ال از آغاز فعالیت این شرکت گذشته، 
در س��اخت یک ش��بکه تجمع ضایعات الکترونیکی 
موفق بوده و به بیش از 2۵ ش��رکت بزرگ در مصر و 

سرتاسر منطقه خاورمیانه خدمات ارائه داده است. 

نگاه

معمای قیمت نفت به روایت اکونومیست
طرز فکر نفتی

قیمت نفت همیشه یک معما بوده  است به ویژه 
برای آنها که ای��ن بازار را دنبال می کنند یا از آن 
س��ودی می برند. آنها به دنب��ال پیش بینی آینده 
طالی سیاه هستند اما بازار این کاال همیشه ثابت 
کرده که قابل پیش بینی نیست و شاید باید دست 

از تحلیل بازار نفت کشید. 
برای کس��انی که نظاره گر صنعت نفت هستند 
آنچه می تواند آزاردهنده باشد تغییرات و نوسانات 
قیمت یک بش��که نفت نیس��ت، بلکه تحلیل ها و 
نظریه هایی اس��ت ک��ه مدام از پش��ت صحنه این 
اتفاق��ات گفت��ه می ش��ود. در واقع خود نوس��ان 
قیمت مهم نیست، آنچه ماجرا را می سازد کسانی 
هس��تند که م��دام س��عی دارند ای��ن وضعیت را 
تحلی��ل کنند و بگویند چه چیزی پش��ت این باال 
و پایین ش��دن قیمت نفت اس��ت. مارس 2۰1۴، 
قیم��ت نف��ت س��ه رقمی ب��ود؛ همان زم��ان هم 
خیلی ها تالش می کردند وضعیت را تحلیل کنند. 
رئیس ش��ورون می گفت نفت 1۰۰دالری به نفت 
2۰دالری معمولی تبدیل خواهد شد. اما دو سال 
بعد نفت به 2۸دالر در ازای هر بشکه سقوط کرد 
و 1۰۰دالر دیگ��ر رقمی عادی نب��ود بلکه کاماًل 
ه��م رویایی بود. در این زمان همه ش��روع کردند 
درباره م��ازاد عرضه نفت در جهان صحبت کردن 
و برخ��ی نیز درب��اره قدرت ازدس��ت رفته اعضای 
س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت خام )اوپک( 
می گفتند. حاال دوباره نفت به محدوده ۷۰دالر در 
ازای هر بش��که رسیده  است و تحلیل گران دوباره 
به دنبال تحلیل های جدید از پش��ت صحنه ماجرا 

هستند. 
ج��ورج اورول در کتاب »19۸۴« اصطالحی به 
ن��ام تفکر دوب��ل را مطرح کرده که در آن نش��ان 
می دهد می توان هم زمان به دو چیز متناقض باور 
داش��ت. به نظر می رسد تحلیل نفت نیز به چنین 
توانایی های خارق العاده و ناممکنی نیاز دارد. س��ه 
پرسش در اینجا مطرح می شود؛ نخست اینکه چرا 
قیم��ت نفت در فاصله تنها دو س��ال دو برابر حد 
انتظارات تغییرات داش��ته  اس��ت؟ دوم اینکه چرا 
این صعود و س��قوط با خوش بینی از س��وی بازار 
سهام همراه شده و نگرانی ای درباره اقتصاد جهان 
ایجاد نکرده  اس��ت؟ س��وم اینکه در نهایت قیمت 

نفت در کجا خواهد نشست؟ 
می توان از س��فر ۷۰دالری ش��روع کرد. سقوط 
قیم��ت نفت که دو س��ال پیش ش��اهد آن بودیم 
در حقیق��ت واکن��ش ب��ه ضعف تقاضا ب��ود و در 
کن��ار آن بحث اقتص��اد چین نیز ب��ه عنوان یک 
نگران��ی بزرگ در بازار نفت مط��رح بود. البته که 
م��ازاد عرضه هم تا حدودی مطرح می ش��د. عده 
زیادی تصور می کردند اوپکی ها تولید نفت خود را 
کاهش می دهند تا از این طریق قیمت نفت دوباره 
باال برود. عربس��تان س��عودی به عنوان طالیه دار 
اوپکی ها و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت 
در جه��ان در برابر این مس��ئله مقاومت کرد. آنها 
می گفتند در حال حاضر بازار با نفت ش��یل اشباع 
ش��ده و در نتیجه آمریکا باید کنار بکش��د. ایران 
نیز به دنبال برداش��ته ش��دن تحریم ها خودش را 

وارد بازار کرد. 
به ه��ر حال تقاضا خیل��ی زود بهبود پیدا کرد. 
چین نیز موفق شد اقتصاد خود را از سقوط نجات 
بده��د و در نتیجه خلق��ی را از نگرانی نجات داد. 
قیمت کاالها افزایش پیدا کرد. در عرض چند ماه 
ورق برگشت. اوپکی ها نیز ثابت کردند که توانایی 
مدیریت این ب��ازار را دارند. آنها در نوامبر 2۰16 
به توافقی تاریخی دست پیدا کردند. قیمت ها یک 

روز پایین و روز دیگر باال می رفت. 
روزهای باورنکردنی نفت

اما حاال کس��ی ب��اور نمی کند ک��ه قیمت نفت 
این قدر باال رفته  باش��د. برخی می گویند آشفتگی 
سیاس��ی در خاورمیانه منجر به افزایش قیمت ها 
ش��ده  اس��ت. نگرانی های معمولی نیز هنوز وجود 
دارد. ش��یل همچنان به ق��درت و قوت خود باقی 
است. بس��یاری از تولیدکنندگان در آمریکا عقب 
کش��یده بودند و حاال احتماالً چن��د ماهی طول 
می کش��د تا دوباره بتوانن��د چاه های نفتی خود را 

فعال کنند و نفت را بیرون بکشند. 
ب��ازار مال��ی هیجان کمی نس��بت ب��ه صعود و 
سقوط قیمت نفت نشان می دهد. بازار سهام هنوز 
رفتار عجیبی دارد و این خود یک پازل اس��ت. در 
دنیا همه تولیدکننده و مصرف کننده نفت شده اند 
و همی��ن امر باعث ش��ده بازار نف��ت در وضعیت 
خنثی باش��د. تحلیل هایی ک��ه درباره قیمت نفت 
و احتمال س��قوط یا صعود آن ص��ورت می گیرد 
هیچ  یک قابل اعتماد نیست. واقعیت این است که 
صادرکنندگان بزرگ نفت خام نمی توانند کاهش 
قیمت آن را تحمل کنند. آنها دس��ت به هر کاری 
می زنن��د تا قیمت نفت را دوب��اره افزایش بدهند 
اما اینک��ه چقدر در این کار موفق باش��ند، کاماًل 
بس��تگی به شرایط دارد و این یعنی هر چیزی در 
آین��ده ممکن خواهد بود. به ه��ر حال همه نفت 
در مح��دوده 6۰دالر را پیش بینی می کنند. مهم 
اینجاست که این وضعیت نفت به معنای سالمت 
اقتصاد جهان اس��ت و همه می توانند از آن س��ود 

ببرند. 
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فرصـت امـروز: پ��س از آنک��ه دالر 
رکوردهای تاریخی را در بازار ارز جابه جا 
ک��رد و م��رز 6 هزار تومان را نیز پش��ت 
س��ر گذاش��ت، قیمت ارز از سوی دولت 
۴2۰۰تومان تعیین ش��د و مع��اون اول 
رئیس جمه��ور اع��الم کرد ک��ه هرگونه 
خری��د و ف��روش ارز ب��ا قیم��ت باالتر، 
مص��داق قاچاق اس��ت و ب��ا آن برخورد 

قانونی خواهد شد. 
همچنی��ن بس��یاری از اقتصاددان��ان، 
تصمیم دول��ت را درس��ت ارزیابی کرده 
و از جمل��ه حس��ین راغف��ر ب��ا انتقاد از 
کس��انی که می گویند دول��ت نباید برای 
ب��ازار ارز نرخ تعیین کند، معتقد اس��ت: 
دولت نفت می فروشد و ارز آن را به بازار 
عرضه می کن��د، در نتیجه می تواند برای 
آن نرخ تعیین کن��د. از نظر راغفر، اقدام 
دولت برای تعیین نرخ ارز، دیر اما درست 

بوده است. 
س��عید لی��الز، تحلیلگر اقتص��ادی نیز 
ریش��ه الته��اب اخی��ر در ب��ازار ارز را نه 
اقتصادی، بلکه سیاسی می داند و معتقد 
اس��ت مش��کلی که در موضوع ارز پدید 
آم��د، اصال اقتص��ادی نیس��ت و اصال از 
منظر اقتصادی به این مس��ئله نگریستن 
یک خطای بزرگ اس��ت. او همچنین به 
برخ��ی از رس��انه ها انتقاد ک��رده و گفته 
است برخی از دوستان مدعی لیبرالیسم 
و طرفداری از بازار آزاد در نشریات خود، 
تحلیل بس��یار نادرس��تی ک��ه از ابتدای 
بحران تاکنون ارائه می دهند، این اس��ت 
که در اثر سیاست های نادرست اقتصادی 
دول��ت، قیم��ت ارز باال رفته اس��ت. این 
حرف بی��ش از اینکه غلط باش��د، دروغ 

است. 
اما در مقابل، کس��انی نیز هس��تند که 
مانند احمد حاتمی یزد، سیاس��ت جدید 
ارزی را به معنای یکسان س��ازی نرخ ارز 
نمی دانن��د و معتقدند دولت فقط نرخ ارز 
مبادل��ه ای را از ۳۷۸۳ تومان با 11درصد 

رش��د به ۴2۰۰ تومان رسانده است، زیرا 
تک نرخی ش��دن ارز شدنی نیست و فقط 
یک آرزو اس��ت که دولت تالش می کند 
برای آرامش جو روانی جامعه انجام دهد 

اما درصد موفقیت آن کم است. 
مطالبه مهم اقتصاد از دولت

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی 
از دیگ��ر کس��انی اس��ت ک��ه در جبهه 
موافق��ان دولت قرار دارد و تصمیم دولت 
برای یکسان س��ازی نرخ ارز را تصمیمی 
راهب��ردی و دقیق می داند. ب��ه گفته او، 
می ت��وان انتظار داش��ت که ب��ا نظارت و 
مدیریت بانک مرکزی قیمت دالر نیز به 

سمت واقعی شدن میل کند. 
حق ش��ناس در گفت وگو با خبرآنالین، 
ب��ا تأکید بر اینکه تح��والت بازار ارز باید 
از دو منظ��ر مورد بررس��ی ق��رار گیرد، 
گف��ت: واقعی��ت اینجاس��ت ک��ه ارز در 
تمامی کش��ورها متاثر از عوامل سیاسی 
و اقتصادی تعیین قیمت می شود، اما اگر 
دول��ت اجازه تعدیل نرخ ارز متناس��ب با 
تورم سال های 1۳9۳ تا 1۳96 را می داد، 
ام��کان جهش یک ب��اره قیم��ت ارز در 
ماه های پایانی س��ال گذشته و امسال از 

میان می رفت. 
وی یکسان س��ازی ن��رخ ارز را مطالبه 
مه��م اقتص��اد از دولت دانس��ت و گفت: 
هرچن��د می ت��وان بر س��ر واقعی بودن یا 
نب��ودن نرخ ۴2۰۰ توم��ان برای هر دالر 
بحث کرد، اما الزم اس��ت دقت کنیم که 
رفت��ار دول��ت در یکسان س��ازی نرخ ارز 
رفتاری درس��ت و راهب��ردی بود و با هر 
منطق اقتصادی می ت��وان بر صحت این 

تصمیم تأکید کرد. 
 حق ش��ناس با اش��اره ب��ه اینکه وقتی 
اصل ماجرا یعنی یکسان سازی نرخ ارز از 
نظر اقتصادی مهر تأیید می گیرد می توان 
بر فرعیات بحث کرد، ادامه داد: به عنوان 
مث��ال در ای��ن ش��رایط یکسان س��ازی 
ن��رخ ارز مبنای��ی برای عم��ل دولت در 

سال های آینده خواهد بود. حال می توان 
انتظار داش��ت که با نظ��ارت و مدیریت 
بان��ک مرکزی قیمت دالر نیز به س��مت 

واقعی شدن میل کند. 
اقتصاد توصیه اخالقی نمی پذیرد

او گف��ت: ارز چندنرخ��ی خ��ود عامل 
ایج��اد رانت و فس��اد در اقتصاد اس��ت و 
اتفاقا همین بستر زمینه ظهور دالالن را 

در اقتصاد فراهم می کند. 
 حق ش��ناس در توضی��ح ای��ن مطلب 
اف��زود: دالل��ی و رانت خواری ب��ه لحاظ 
اخالق��ی امری مذموم و ناپس��ند اس��ت، 
ام��ا باید ب��ه این نکت��ه توجه ک��رد که 
ای��ن امر اخالقی ناپس��ند ب��ه دلیل نبود 
سیاس��ت های ش��فاف، در جامع��ه رواج 
می یاب��د. از این رو می بینیم که عده ای با 
سوء استفاده از موقعیت، در قامت صرافان 
بی مج��وز و غیرمجاز یا حت��ی صرافان با 
مجوز اما بدون پایبندی به قانون بر موج 
س��وار می ش��وند و اقتصاد کشور را تحت 

فشار قرار می دهند. 
 این کارش��ناس اقتصادی اضافه کرد: 
وقتی سیاس��ت ها خ��ود زمین��ه را برای 
ظهور این دس��ت افراد فراه��م می کند، 
نمی ت��وان توقع داش��ت که اف��راد صرفا 
به دلیل پایبندی ب��ه آموزه های اخالقی 
دس��ت از تنش آفرینی بردارن��د. ماهیت 
اقتصاد توصی��ه اخالقی نمی پذیرد از این 
رو بی��ش از آنک��ه نقش آفرین��ی صرافان 
غیرمج��از و دالالن در ای��ن عرصه مهم 
باشد، شکل سیاس��تگذاری اهمیت دارد 
چراکه با از بین رفتن بس��تر رانت، اینها 
دیگر مجالی برای بروز و ظهور نمی یابند. 

نوبت بازار ارزی است
بان��ک  حق ش��ناس گف��ت: دول��ت و 
مرکزی سال قبل باجدیت به ساماندهی 
موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ورود 
کردند و البته از این ناحیه نیز در فش��ار 
سنگینی قرار گرفتند، اما نتیجه بی تردید 
شفاف ش��دن وضعیت بازار پولی کش��ور 

اس��ت. حاال نیز با ساماندهی صرافی های 
غیرمجاز الزم است ساماندهی بازار ارزی 

را در دستور کار قرار دهد. 
او چنین نتیجه گی��ری کرد که در این 
ب��ازار ح��ذف ارز چندنرخ��ی از بهترین 
تصمیمات بوده اس��ت و گفت: در شرایط 
اخی��ر دولت ران��ت موج��ود در این بازار 
را ه��دف گرفت، اما الزم اس��ت با تعدیل 
نرخ دالر و نظ��ارت دقیق بر بازار مانع از 

شکل گیری دوباره این فضا شود. 
 به گفته وی اگر یکسان سازی نرخ ارز 
در س��ال 1۳9۵ اتفاق می افتاد، بازار ارز 
نمی توانست اقتصاد ایران را در مضیقه ای 

جدی قرار دهد. 
او در پاس��خ به این سوال که آیا بانک 
مرکزی در اجرای سیاست یکسان سازی 
ن��رخ ارز تعلل کرده اس��ت یا خیر گفت: 
تص��ور من این اس��ت ک��ه ب��ا توجه به 
ت��الش این نهاد ب��رای س��اماندهی بازار 
پولی و حذف موسس��ات مالی و اعتباری 
غیرمجاز، در این حوزه احتیاط و مالحظه 

بیش  از اندازه ای به خرج داده است. 
وقتی اعتماد از دست می رود

اینک��ه صف ه��ای  ب��ه  اش��اره  ب��ا  او 
طوی��ل مقاب��ل صرافی ها خود نش��ان از 
بی اعتمادش��دن مردم به آین��ده اقتصاد 
داش��ت، گفت: از میان کسانی که مقابل 
صرافی صف می کش��یدند تنها 1۰درصد 
خری��دار واقع��ی بودند و بقی��ه با هدف 
س��رمایه گذاری به این ب��ازار هجوم برده 
بودند. این کارشناس اقتصادی پیش بینی 
کرد در ماه های پیش رو نتایج سیاس��ت 
یکسان س��ازی نرخ ارز با بازگشت آرامش 

به بازار آشکار می شود. 
 حق ش��ناس گف��ت: به نظر می رس��د 
کس��انی که در قیمت های باال دس��ت به 
خری��د دالر زدند و حتی کس��انی که در 
ش��رایط کنونی به منظور سرمایه گذاری 
وارد ب��ازار ارز می ش��وند با زیان هنگفتی 

روبه رو خواهند شد. 

رش��د ب��ازار مس��کن با وج��ود جهش 
قیمت ها در پایان س��ال قب��ل هم اکنون 
حدود 1۰درصد نسبت به سه بازار رقیب 

)سکه، ارز و بورس( پایین تر است. 
به گ��زارش ایس��نا، اگر ش��رایط بازار 
مس��کن را در مقایسه با س��ه بازار رقیب 
یعنی س��که، ارز و بورس بررس��ی کنیم 
متوجه می ش��ویم این بازار نسبت به آنها 
از رشد کمتری برخوردار بوده، اما نسبت 
به س��ال های قب��ل اوضاع مناس��ب تری 
داشته است. بخش مسکن شهر تهران در 
12 ماهه سال 1۳96 رشد 11.۵درصدی 
قیم��ت را تجربه کرد؛ درحالی که رش��د 
قیم��ت س��که در 1۰ ماه��ه س��ال قبل 
2۵درصد، ارز 21درص��د و بورس تهران 

2۸درصد بود. 
این در حالی است که بخش مسکن در 

سال 1۳9۵ رش��د قیمت ۵.۴درصدی را 
تجربه کرده بود که نشان دهنده رشد 2.1 

برابری نسبت به سال قبل از آن است. 
الته��اب غافلگیرکنن��ده ب��ازار ارز در 
ابتدای سال جاری، اولین تأثیر را با رکود 
معامالتی در بازار مس��کن ایجاد کرد. در 
اس��فندماه سال گذشته به دنبال افزایش 
26درصدی میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران ک��ه در بعضی مناطق تا ۴1درصد 
هم جهش یافته بود س��رعت معامالت به 

شدت افت کرد. 
تا پیش از جه��ش نرخ دالر پیش بینی 
بر رونق تدریجی بازار مس��کن در س��ال 
1۳9۷ ب��ود که پ��س از آن پیش بینی ها 
دچار چالش ش��د، اما اقدام یکباره دولت 
در تک نرخی ک��ردن ارز و کنترل قیمت 
دالر در محدوده ۴2۰۰ تومان ش��رایطی 

را ایجاد ک��رده که تحلیل وضعیت آینده 
بازار مسکن را مشکل کرده است. 

اگر ن��رخ دالر را ۴2۰۰ تومان در نظر 
بگیریم یعنی س��که هم اکنون ۴۵۰ هزار 
توم��ان حب��اب دارد و روی کاغ��ذ باید 
فعاالن اقتصادی از خرید س��که اجتناب 
کنن��د و بنابرای��ن بازار س��که دچار افت 
خواهد شد. در آن صورت می توان انتظار 
داشت که سرمایه ها وارد بازارهای مسکن 
و بورس ش��ود؛ اگرچ��ه در اقتصاد ایران 

هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. 
و شهرس��ازی درخص��وص  راه  وزی��ر 
پیش بین��ی از وضعیت بازار مس��کن در 
س��ال 1۳9۷ می گوید: ب��ه نظرم بازار ارز 
و طال همچنان نس��بت به بازار مس��کن 
جذابیت بیشتری در سال جدید خواهند 

داشت. 

با این حال مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
با مروری بر وضعیت بازار مسکن از سال 
1۳92 تاکنون، ش��رایط اقتصادی حاکم 
بر کش��ور و س��ایر متغیرهای اقتصادی 
تأثیرگذار بر بازار مسکن گفت: تقریبا از 
نیمه دوم س��ال 1۳96 شاهد بودیم که 
قیمت ه��ا و معامالت در بخش مس��کن 
به ویژه در ش��هر تهران رش��د پیدا کرد. 
س��اختمانی  پروانه ه��ای  آن  متعاق��ب 
س��اختمان های  در  س��رمایه گذاری  و 
شروع ش��ده نیز رش��د یاف��ت، بنابراین 
ش��اخص ها نش��ان می دهن��د ک��ه بازار 
مس��کن دچار تغییر و تحول شده است. 
پیش بین��ی می کنیم س��ال 1۳9۷ روند 
رونق مس��کن با افزایش مالیم قیمت ها 

ادامه پیدا کند. 

نگاهی به وضعیت بازار مسکن در مقایسه با بازار سکه، ارز و بورس

مسکن بخریم یا دالر؟ 

چه کسانی از تنش بازار ارز متضرر می شوند؟ 

آرامش به اقتصاد بازمی گردد؟
ارتباطات

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال نمایندگان
برجام، مبلغ قرارداد آلکاتل را 

کاهش داد
فرصـت امروز: وزی��ر ارتباطات روز یکش��نبه به 
بهارس��تان رفت و در رابطه با دو س��وال نمایندگان 
از او در جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی حضور 

یافت و به آن پاسخ گفت. 
پرسش نخست درباره سرانجام پروژه ارتقا و توسعه 
انتقال ارتباطات طبق برنامه شش��م بود که به گفته 
نمایندگان س��وال کننده قرارداد آن با شرکت داخلی 
س��دید ارتباطات و با پش��تیبانی مالی آستان قدس 
رضوی و ب��ا تجهیزات کمپانی فرانس��وی -ایتالیایی 
آلکاتل در س��ال 9۰ منعقد شده، اما هنوز پیشرفتی 
در اجرای کار حاصل نشده است. پرسش دوم نیز به 
عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت و تعدیل نیرو در 

این شرکت اختصاص داشت. 
پ��س از توضیح��ات محمدج��واد آذری جهرم��ی، 
نماین��دگان با رأی خود اعالم کردند که پاس��خ های 
وزی��ر قانع کننده بوده اس��ت، اما وزی��ر ارتباطات در 
پاس��خ خود چه گف��ت؟ آذری جهرمی ابت��دا درباره 
سرنوش��ت قراردادهای آلکات��ل و تدبیر گفت: برجام 
ش��رایطی را مهی��ا کرد ت��ا هزینه های ای��ن قرارداد 
منطقی تر ش��ود، بنابراین اصالح قرارداد مد نظر قرار 
گرفت و مبلغ قرارداد از 2۴۷.۵ میلیون یورو اولیه به 

1۴۵ میلیون یورو کاهش یافت. 
به گزارش ایرنا، او به تکالیف برنامه پنجم توس��عه 
ب��رای توس��عه ظرفیت ه��ای الزم برای ش��بکه ملی 
اطالعات اش��اره کرد و گفت: برنامه پنجم توسعه ما 
را موظف به توس��عه ارتباطات و نیز توسعه ترانزیت 
کرده که اقدام ها در این زمینه در دست انجام است. 
ب��ه گفت��ه آذری جهرمی، هدف از ق��رارداد آلکاتل 
نوس��ازی تجهیزات و افزایش ظرفیت ترانزیت بوده و 
قرارداد تدبیر هم تکمیل کننده قرارداد آلکاتل است. 
وی ادام��ه داد: تاخیرهایی در حوزه قرارداد آلکاتل 
به واس��طه تحریم ها داش��ته ایم که ب��ا توفیق برجام 
جبران شده اس��ت، ضمن آنکه تجهیزات در قرارداد 
جدی��د به روز آوری ش��ده اند و اکن��ون تجهیزات دو 
بخ��ش قرارداد از گمرک ترخیص ش��ده اند و درحال 

نصب و راه اندازی هستند. 
وزی��ر ارتباطات درباره پیش��رفت های ایجادش��ده 
در ح��وزه ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات نیز گفت: 
اکنون مردم و نمایندگان می توانند قضاوت کنند که 
آیا امروز در ش��هرهای مختلف با پس��رفت در حوزه 
تکنولوژی و فناوری مواجه هستیم یا اینکه پیشرفت 
رخ داده اس��ت.  آذری جهرم��ی ادام��ه داد: اتحادیه 
جهان��ی مخابرات گزارش می دهد ک��ه ایران دومین 
کش��ور در جهان به لحاظ ش��اخص نرخ رشد توسعه 
بوده و در منطقه غرب آس��یا در رتبه نخس��ت بوده 
است؛ این افتخاری برای ما به شمار می رود که همه 
شاخص های فناوری در همه شهرهای کشور در چهار 

تا پنج سال گذشته بیش از 1۰ برابر شده است. 
او ب��ا بیان اینکه در مقاطعی به نوع این توس��عه ها 
اعتراض ش��ده است و اکنون در مجلس به یک مرکز 
مخابراتی اش��اره شده اس��ت، گفت: مرکز مخابراتی، 
مرکز مخابرات اس��ت نه همه بخش ارتباطات کشور؛ 
زمانی تکنولوژی روی س��وئیچ تلفن و صوت بود که 
جمع آوری ش��ده و روی س��وئیچ دیتا گذاشته شده 
اس��ت، این به معنای تعطیلی مرکز و یا تعدیل نیرو 

نیست بلکه تغییر تکنولوژی بوده است. 
وی به اظهار نظر نماینده مجلس در رابطه با ترک 
تش��ریفات در قرارداد آلکاتل هم واکنش نشان داد و 
افزود: اصول پدافندی و اصول توسعه شبکه می گوید 
باید دو تولید کننده همزمان وجود داش��ته باشند تا 
وقتی ش��بکه دچار اش��کال ش��ود، کار معطل نماند 
درحالی ک��ه در ابتدا کل خرید تجهی��زات از آلکاتل 
بوده اس��ت حال باید مناقصه بین چه کسی گذاشته 
شود؟ وقتی تولید کننده واحد است، آیا باید مناقصه 

برگزار کرد؟ 
آذری جهرم��ی حضور ش��رکت زعی��م در قرارداد 
آلکات��ل را رد ک��رد و گفت: این ش��رکت در قرارداد 

توسعه آلکاتل حضور نداشته است. 
وزیر ارتباطات درباره وجود فساد در قرارداد آلکاتل 
نیز گف��ت: اگر از وجود فس��اد در ق��رارداد اطالعی 
دارید، گزارش کنید تا مراجع قضایی رسیدگی کنند 

کما اینکه این مراجع رسیدگی کرده اند. 
وی ادامه داد: این قرارداد 2۴۷.۵ میلیون یورو بود 
که به 1۴۵ میلیون یورو کاهش یافت؛ برش زمانی که 
نماینده س��وال کننده زده اس��ت، صحیح نیست زیرا 
الحاقی��ه اول و دوم در زم��ان قب��ل از حضور من در 
شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است؛ من در زمان 
الحاقیه س��وم به این موضوع ورود کردم و آن هنگام 
26 میلیون یورو پیمان��کار به خاطر تاخیرها جریمه 
ش��د.  آذری جهرمی ب��ه موضوع مطرح ش��ده درباره 
س��وئیچینگ اش��اره کرد و گفت: سوئیچینگ صوت 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی است؛ اگر قرار است 
در 1۷۵ نقطه س��وئیچینگ گذاشته شود چرا مردم 
هزین��ه آن را بدهن��د؟ چرا از جیب م��ردم بگیریم؟ 
ام��روز از ۳۵ نقطه دیتا به 11۰ نقطه رس��یده ایم و 

شبکه مکالمات به ۳۵ نقطه رسیده است. 
وی درب��اره مباحث پیمانکاری در وزارت ارتباطات 
نیز توضی��ح داد: بارها در مجلس مطرح کرده ایم که 
وضعیت پرس��نل را مش��خص کنیم که تاکنون این 
اتفاق نیفتاده اس��ت؛ اگر مجوز داده شود، افراد را به 

کار می گیریم. 

یادداشت

 اعتماد؛ حلقه گمشده
در حمایت از کاالی ایرانی

 نامگذاری س��ال ها توس��ط مقام معظم رهبری س��نت
2۰ ساله ای است که در نوروز سال 1۳9۷ بیستمین شعار 
س��ال به عنوان »حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری شده 
اس��ت و به نوعی ایشان شعار س��ال 96 )تولید و اشتغال( 
را ک��ه درواقع یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی که همان 
حمایت از کاالی داخلی است، تکرار کردند.  بدون تردید، 
وزارتخانه های »صنعت، معدن و تجارت« و »امور اقتصاد و 
دارایی« و همچنین »جهاد کشاورزی« و »امور خارجه«، 
متولیان اصلی و خاس��تگاه کلیدی این ش��عار در ساختار 
دولت هستند که باید با برنامه های منسجم و رویکردهای 
عملیاتی و هدفمند در راس��تای حمای��ت از کاالی ایرانی 
بتوانند گام های اساس��ی در این س��ال بردارند که به طور 
حتم باعث بهترش��دن اقتصاد، تولید ملی و توسعه کار و 
اشتغال و افزایش رفاه عمومی خواهد شد. چراکه باور همه 
کارشناسان این است که کش��ور ایران می تواند با داشتن 
منابع انرژی و نفت و گاز بسیار غنی، منابع متنوع در کشور، 
نیروی انس��انی کارآمد و متخصص، ب��ازار ۴۰۰ میلیونی 
داخل و کش��ورهای اطراف را تصاح��ب کرده و تبدیل به 
جایگاه اول اقتصادی در منطقه ش��ود که این امر نیازمند 
عزم ملی اس��ت.  از س��وی دیگر م��ردم و تولیدکنندگان 
دو چ��رخ موتور اقتصادی هر کش��ور هس��تند که باعث 
اوج گیری اقتصاد آن کشور می شوند. »تولیدکنندگان« و 
»مصرف کنندگان« ایرانی دو سوی اصلی حمایت از کاالی 
ایرانی هستند. شاید در نظر اول سهم مصرف کننده ایرانی 
در تحقق شعار سال به مراتب از تولیدکننده ایرانی بیشتر 
باشد، اما حقیقت چیز دیگری را بیان می کند. چه اتفاقی 
افتاده است تا مسئوالن ارشد نظام شعار سال را در حمایت 

از کاالی تولیدشده در ایران اختصاص دهند. 
شاید مشکل اساسی در تحقق شعار سال 1۳9۷، کیفیت 
کاالی ایرانی باشد. در شرایط کنونی تولیدکنندگان ایرانی 
مجبور هس��تند به دالیل مختلف از جمله فراوانی کاالهای 
خارجی مش��ابه تولید داخ��ل در بازار از طری��ق واردات یا 
قاچاق کاال، مقررات دست و پاگیر بر سر راه سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان، افزایش ع��وارض، مالیات و ارزش افزوده 
در هزینه ه��ای تولید، نرخ باالی تس��هیالت ریالی و ارزی، 
چت��ر حمایتی کورکورانه در کنار ضع��ف نظارت و کنترل 
حاکمیتی و . . . . سبب شده است تا از کیفیت کار کم کرده 
تا کسب و کار خود را سر پا نگه دارد و یا تولیدات باکیفیت 
خ��ود را با انواع برندهای خارجی و حتی با عنوان س��اخت 
چین وارد بازار کنند تا بتوانند در این بازار رقابتی با رقبای 
خود به رقابت بپردازند.  در این چند س��ال گذش��ته شاهد 
نوعی بی اعتمادی بین مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
ایرانی از طرق مختلف��ی همچون کیفیت، گارانتی و حتی 
قیمت محصول تولید داخل هس��تیم که باعث شکل گیری 
یک نوع نارضایتی و خش��م نهفته در مردم ایران نسبت به 
برخی از تولیدات ایرانی ش��ده اس��ت که نمونه آن صنعت 
خودروی کش��ور را می توان مثال زد. چراکه سلیقه و میل 
مصرف کننده، اغلب اوقات به سمت کاالیی است که با ذائقه 
و تمایالت  او بیش��تر تناسب دارد، لذا اعتماد مصرف کننده 
به کاالی داخل��ی بزرگ ترین عنصر تأثیر گ��ذار در اقتصاد 
و تجارت هر کش��ور اس��ت، اما نباید از انصاف گذشت که 
کم نیس��تند محصوالت تولیدی در داخل کشور که دارای 
استانداردهای جهانی هستند و از کیفیت، گارانتی و خدمات 
پس از فروش مناس��بی برخوردارند و توانس��ته اند اعتماد 
مصرف کنندگان ایرانی را حتی ب��ا وجود قیمت باالی این 
محصوالت نس��بت به مش��ابه خارجی، جلب کنند، )مانند 
صنایع آرایش��ی و بهداش��تی، غذایی، مبلمان اداری، لوازم 
خانگی و. . .( در حقیقت تولیدکنندگان، جهادگران اصلی در 
عرصه اقتصادی کشور هستند و بیش از همه در این فضای 
نااعتمادی مورد زیان و ضرر واقع می شوند. تولیدکنندگان 
بای��د در فرآین��د تولید به مبحث نیازس��نجی و خواس��ته 
مش��تریان در تولید محصول نهایی توجه بس��یاری داشته 
باشند تا با ثبات و تداوم در تمامی ابعاد کیفیت در محصول 
تولیدی، منجر به تکرار خری��د و در نهایت تبلیغات دهان 
به دهان از س��وی مشتریان شوند. بی شک شرکت هایی که 
محصوالت خود را بدون توجه به نیاز و خواسته مشتریان و 
بدون کیفیت مدنظر مصرف کنندگان تولید می کنند، ممکن 
است محصول نهایی مورد استقبال قرار نگیرد که در نهایت 

خطرات ناشی از شکست را به همراه خواهد داشت. 

با امضای وزیر کار
بخشنامه دستمزد 97 ابالغ شد

بخش��نامه دس��تمزد 9۷ روز یکشنبه با امضای علی 
ربیعی، وزیر کار برای اجرا ابالغ ش��د. در این بخشنامه 
ش��ش  بن��دی آمده اس��ت ک��ه از اوایل س��ال 1۳9۷ 
حداق��ل مزد روزانه با نرخ یکس��ان برای کلیه کارگران 
 مش��مول قانون کار )اعم از قرارداد دائم یا موقت( مبلغ

۳۷۰ هزار و ۴2۳ ریال تعیین می شود. همچنین از اوایل 
س��ال 1۳9۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه 1۰.۴درصد 
مزد ثابت یا مزد مبنا )موض��وع ماده ۳6 قانون کار( به 
اضاف��ه روزانه 2۸2۰۸ ریال به نس��بت آخرین مزد در 
سال 1۳96 افزایش می یابد. همچنین به کارگرانی که 
در س��ال 1۳9۷ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک 
سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، 
روزانه مبلغ 1۷.۰۰۰ریال نیز به عنوان پایه )س��نوات( 

پرداخت خواهد شد. 

حمیدرضا یعقوبی آوینی
کارشناس ارشد کسب و کار

دریچه

دوشنبه
27 فروردین 1397
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فرصت امـروز: پس از تصمیم دولت 
ب��رای یکسان س��ازی ن��رخ ارز، تدوی��ن 
و اب��الغ سیاس��ت های جدی��د ارزی در 
دس��تور کار بان��ک مرکزی ق��رار گرفت 
و بر اس��اس آن، هرگون��ه خریدوفروش 
ارز باالت��ر از ن��رخ ۴2۰۰ تومان در بازار 
قاچاق تلقی ش��ده و حتی صرافی ها نیز 
از خریدوف��روش اس��کناس ارز مح��روم 
ش��ده اند. همچنی��ن بانک مرک��زی در 
مختص��ات  جداگان��ه،  اطالعیه ه��ای 
سیاس��ت های جدید ارزی را اعالم کرد و 
ضوابط فعالی��ت صرافی ها، کلیات تأمین 
ارز ب��رای واردات کاال و خدمات از خارج 
از کشور به مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و مناط��ق ویژه اقتصاد را تش��ریح کرده 
اس��ت. ازجمله بانک مرکزی در اطالعیه 
شماره ۷ یکسان سازی نرخ ارز، فهرست 
سی وس��ه گانه انواع متقاضیانی را که در 
راستای اجرای تصویب نامه هیأت وزیران 
قابلیت تخصی��ص ارز به آنها وجود دارد 
مشخص س��اخته و جزییات نحوه تأمین 
ارز ب��رای آنه��ا را به ش��بکه بانکی ابالغ 

کرده است. 
بر اس��اس این گ��زارش، بانک مرکزی 
مقررات مرب��وط به ش��رایط و چگونگی 
 تأمی��ن ارز به ن��رخ ۴2۰۰ توم��ان برای
۳۳ مورد زیر را به شبکه بانکی ابالغ کرد: 

1. ارز مسافرتی
2. ارز درمانی

۳. ارز مأموریت
۴. ارز دانشجویی

۵. ارز باب��ت فرصت ه��ای مطالعاتی و 
هزینه های درمانی اعضای هیأت علمی

6. ارز باب��ت ح��ق عضویت و حق ثبت 
نام در س��ازمان ها و مجامع بین المللی و 

محافل علمی و چاپ مقاالت علمی
۷. هزین��ه ش��رکت در نمایش��گاه های 

خارج از کشور
نمایش��گاه های  برگ��زاری  هزین��ه   .۸

بین المللی
9. حق الوکاله در دعاوی خارجی

1۰. اصل و سود سرمایه گذاری خارجی 
اعتبارات اس��نادی،  11. کارمزده��ای 

حواله ها و ضمانت نامه های ارزی
12. هزینه دفاتر خارج از کشور

1۳. هزینه اجاره و اشتراک شبکه های 
اطالعاتی

1۴. هزینه انجام آزمایش های علمی و 
فنی، انتش��ار آگهی در خارج از کش��ور و 

دریافت گواهی های بین المللی 
1۵. هزین��ه خرید امتیاز پخش فیلم و 

دریافت های ماهواره ای و ارتباطی
16. هزینه شرکت های بیمه ایرانی 

1۷. فروش ارز به شرکت های منتخب 
برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات 

عالیات )عراق(
1۸. هزین��ه ش��رکت در آزمون ه��ای 
بین المللی که توس��ط س��ازمان سنجش 

آموزش کشور در کشور برگزار می شود 
19. هزینه ثبت نام در امتحانات علمی 

و تخصصی خارج از کشور 
2۰. بازپرداخ��ت تس��هیالت اعطای��ی 
از محل حس��اب ذخی��ره ارزی )دولتی و 
خصوصی(، فاینانس غیرخودگردان، بانک 
توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و بانک 

توسعه اسالمی 
ناوب��ری،  س��وخت،  هزینه ه��ای   .21
هندلین��گ، لندین��گ و حق��وق خدمه 

خارجی شرکت های هواپیمایی
22. هزینه حق بیمه هواپیماها

2۳. حق��وق و مزایای کارکنان خارجی 
در داخل کشور

2۴. هزینه ه��ای انتقال ارز بابت درآمد 
کنسولی سفارتخانه های خارجی 

2۵. هزینه ه��ای انتق��ال درآمد ریالی 
شرکت های هواپیمایی خارجی 

ارز  مطالب��ه  هزینه ه��ای   .26
ضمانت نامه های خارجی 

2۷. هزینه ه��ای رانندگان حمل و نقل 
بین المللی 

2۸. هزینه های فرصت های مطالعاتی
29. هزینه ه��ای ش��رکت در دوره های 

آموزشی خارج از کشور 
۳۰. هزینه های حق عضویت و ثبت نام 

در سازمان ها و مجامع بین المللی 
۳1. هزینه های انتقال جسد از خارج از 

کشور و هزینه های وابسته
و  راه آه��ن  ارزی  هزینه ه��ای   .۳2

شرکت های ریلی
۳۳. هزینه های تبدیل موجودی ریالی 
حساب های ایرانیان مقیم خارج از کشور
ضوابط فعالیت صرافی ها اعالم شد

بان��ک مرک��زی همچنی��ن در چه��ار 
اطالعیه جداگان��ه ارزی، ضوابط فعالیت 
صرافی  ه��ا و همچنین کلی��ات تأمین ارز 
ب��رای واردات کاال و خدم��ات از خ��ارج 
کش��ور به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 

مناطق ویژه اقتصاد را اعالم کرد. 

در اطالعیه بانک مرکزی آمده اس��ت: 
در راستای اجرای تصویب نامه مورخ 22 
فروردین سال جاری هیأت وزیران مبنی 
بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدین 
وس��یله ضوابط فعالیت مجاز صرافی ها به 

شرح زیر است: 
*انتق��ال ارز ب��ه دس��تور ه��ر یک از 

بانک های دارای مجوز ارزی
*خرید ارز ناش��ی از صادرات کاالهای 

غیرنفتی از صادرکنندگان
ب��ه  ش��ده  خری��داری  ارز  *ف��روش 

متقاضیان از طریق سیستم بانکی
*تمام صرافی ه��ا تا اطالع ثانوی مجاز 
به خری��د و فروش اس��کناس به صورت 
فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک ها 

انجام خواهد شد. 
*تأمین ارز برای واردات کاال و خدمت 
به کشور صرفا پس از انجام ثبت سفارش 

و ثبت خدمت امکان پذیر است. 
*انتقال ارز از طریق سیس��تم بانکی یا 
صرافی  های مج��از با تقاضای بانک عامل 

انجام خواهد شد. 
*جزییات و ضوابط مرب��وط به تأمین 
ارز ب��رای واردات کااله��ا و خدمات طی 
بخش��نامه به بانک های عامل ابالغ شده 

است. 
ب��ه  ارز  دارن��دگان  تم��ام  ضمن��ا 
ص��ورت اس��کناس می توانند نس��بت به 
سپرده گذاری آن نزد بانک ها اقدام کنند 
و بازپرداخت س��پرده  های مزبور و س��ود 
آنها توسط بانک مرکزی تضمین می  شود. 
بانک مرکزی در اطالعیه دیگری درباره 
تعیین سیاس��ت های جدی��د ارزی بدین 
وسیله کلیات تأمین ارز برای واردات کاال 
و خدم��ات از خارج از کش��ور به مناطق 
آزاد تج��اری – صنعت��ی و مناطق ویژه 
اقتصاد مواردی را به شرح زیر ابالغ کرد: 
*واردات کاال و خدم��ت از خ��ارج از 
کشور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و 
مناطق ویژه اقتصادی مشمول بخش اول 

مجموعه مقررات ارزی است. 
رف��ع تعهد ارزی واردکنن��دگان کاال و 
خدمت به مناط��ق آزاد تجاری- صنعتی 
و مناط��ق ویژه اقتصادی من��وط به ارائه 
پروان��ه ترخی��ص قطع��ی کاال ی��ا اصل 
صورت حس��اب  های قطع��ی انجام کار و 
ارائه تأییدیه کارفرما )در موارد خدماتی( 

است. 
اعتب��ارات سررس��ید   چنانچ��ه 

اس��نادی / بروات اسنادی مدت دار که به 
مقصد مناطق آزاد تج��اری – صنعتی و 
ویژه اقتصادی گشایش/ثبت شده اند بعد 
از تاری��خ 21 فروردین ماه جاری باش��د، 
تأمی��ن ارز آنها پس از انجام ثبت خدمت 

در بانک عامل امکان پذیر خواهد بود. 
جزیی��ات و ضوابط مربوط به تأمین ارز 
ب��رای واردات کااله��ا و خدمات از خارج 
کشور به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و 
مناطق ویژه اقتصادی، طی بخش��نامه به 

بانک  های عامل ابالغ شده است. 
همچنی��ن بانک مرکزی درب��اره نحوه 
تأمی��ن ارز ب��رای حواله  ه��ا و اعتبارات 
اس��نادی مربوط به قبل از 21 فروردین 
ماه ج��اری اعالم کرد: در مواردی که ارز 
حواله قب��ل از 21 فروردین ماه توس��ط 
بانک مرکزی تأمین و حواله صادر شده و 
اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل 
ارائه ش��ود، نرخ ارز تسویه همان نرخ ارز 

تأمین شده است. 
درصورت��ی که اس��ناد مزب��ور پس از 
مهلت مقرر واصل ش��ود، پذیرش اس��ناد 
ارائه شده منوط به موافقت بانک مرکزی 
و پرداخت ماب��ه التفاوت نرخ ارز از زمان 
صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل 
ب��ه بانک عامل )در ص��ورت افزایش نرخ 

ارز( خواهد بود. 
در م��واردی ک��ه ارز مربوط��ه به نرخ 
مبادله  ای توس��ط بانک مرک��زی تأمین، 
لیکن حواله صادر نش��ده باشد، حداکثر 
ش��ش ماه از تاریخ تأمین ارز می  بایستی 
اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در 
ای��ن صورت، نرخ ارز تأمین ش��ده مالک 

تسویه خواهد بود. 
درصورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد 
حمل ظرف مهلت مزبور، پذیرش اس��ناد 
منوط به موافقت بانک مرکزی و پرداخت 
مابه التف��اوت نرخ ارز زم��ان تأمین ارز تا 
تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل )در 

صورت افزایش نرخ ارز( خواهد بود. 
در ص��ورت ع��دم انج��ام حواله ظرف 
مهلت مذکور، بانک عامل موظف اس��ت 
ارز مربوط��ه را به بانک مرکزی برگش��ت 

دهد. 
تأمین ارز بابت باقیمانده تمام اعتبارات 
اسنادی گش��ایش یافته و بروات اسنادی 
ثبت ش��ده قبل از 21 فروردین جاری به 
ن��رخ روز اعالمی از س��وی بانک مرکزی 

است. 

بانک مرکزی اعالم کرد

فهرست 33 گروه مجاز برای دریافت ارز 12.5درصد پرداخت ها با پول نقد انجام می شود
 ثبت 27 میلیارد تراکنش شتاب

در سال گذشته
آماره��ای بان��ک مرک��زی نش��ان می ده��د فقط 
12.۵درصد نقدینگی کشور در اختیار پول نقد بوده 
و بقیه در حس��اب های بانکی ب��ه صورت مجازی در 
گردش است که در نتیجه آن، پارسال پرداخت های 

الکترونیک از 2۷ میلیارد تراکنش عبور کرد. 
به گزارش ایرنا، براساس آخرین آمار بانک مرکزی، 
حجم نقدینگی کش��ور در پایان بهمن ماه پارس��ال 
به 1۴ تریلی��ون و ۸96 ه��زار و ۴۰۰ میلیارد ریال 
رس��ید که از این مبلغ سهم پول به شکل اسکناس 
و مس��کوک 12.۵درصد بوده یعن��ی یک تریلیون و 

۸۵۳هزار میلیارد ریال. 
کاهش س��هم پول نق��د و اس��کناس در مراودات 
اقتصادی کشور در سایه توسعه بانکداری الکترونیک 
به دس��ت آمده اس��ت و امروز اغلب ش��هروندان به 
ش��کلی از ان��واع پرداخت ه��ای الکترونی��ک اعم از 
تلفن بان��ک، همراه بانک، اینترن��ت بانک، پرداخت با 
دستگاه های خودپرداز یا کارتخوان دسترسی دارند. 
ب��ا این رویکرد، در آینده انتظار می رود با توس��عه 
پیام رسان های بومی و به وجود آمدن امکان پرداخت 
در بس��تر این پیام رسان ها، بخش��ی از کاربران این 
ش��یوه را برای نقل و انتقال وج��وه برگزینند؛ با این 
اوص��اف نقش آفرینی پ��ول نقد کمرنگ ت��ر از امروز 
خواه��د ب��ود؛ هرچند تا اس��تقرار کام��ل بانکداری 
الکترونی��ک و حذف کامل اس��کناس راه زیادی در 

پیش است. 
پیون��د مدیرعام��ل ش��رکت خدم��ات  ای��ن  در 
انفورماتیک ک��ه زیرنظر بانک مرکزی فعال اس��ت، 
امنی��ت و پایداری ش��بکه بانک��داری الکترونیک در 
کشور را باالی 99درصد برآورد کرد و گفت: پارسال 
بیش از 2۷ میلیارد تراکنش در س��امانه شتاب ثبت 
شد که نشان دهنده رش��د ۳۰درصدی عملکرد این 

سامانه نسبت به سال 9۵ است. 
س��یدابوطالب نجفی روز یکش��نبه درباره آخرین 
وضعیت بانکداری الکترونیک اظهار داش��ت: در روز 
2۸ اسفند پارسال، 162 میلیون تراکنش در سامانه 
شتاب ثبت ش��د؛ به طور میانگین روزانه ۷۵ میلیون 

تراکنش در این سامانه ثبت شده است. 
نجف��ی درب��اره س��هم ه��ر ی��ک از روش ه��ای 
پرداخ��ت الکترونی��ک نی��ز توضیح داد: بیش��ترین 
س��هم تراکنش های ش��تابی با 6۰درص��د متعلق به 
پایانه های فروشگاهی است و پس از آن خودپردازها 
ب��ا 2۴درصد قرار دارن��د و اینترنت و تلفن همراه در 

رده های بعدی قرار می گیرند. 
ش��تاب یا ش��بکه تبادل اطالع��ات بین بانکی یک 
ش��بکه الکترونیکی بانکی فراگیر در ایران اس��ت که 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در سال 
1۳۸1 ب��ا هدف ایجاد، راه اندازی و راهبری س��وئیچ 
ملی برای اتصال شبکه پرداخت بانک ها به یکدیگر و 
در نهایت ایجاد زمینه برای انجام مبادالت بین بانکی 

به صورت الکترونیکی ایجاد شد. 
ثبت 36 میلیارد تراکنش در شاپرک

یک��ی دیگ��ر از روش ه��ای پرداخ��ت غیرنقدی، 
استفاده از س��امانه شاپرک است؛ شبکه الکترونیکی 
پرداخت کارت یا ش��اپرک از س��ال 1۳9۰ با هدف 
س��اماندهی نظام پرداختی راه اندازی ش��د و اکنون 
نزدیک ب��ه ۳۷۵میلیون کارت بانکی را پش��تیبانی 

می کند. 
مدیرعامل ش��رکت خدمات انفورماتیک همچنین 
درباره عملکرد س��امانه شاپرک در سال 96 به ایرنا، 
گفت: پارس��ال ۳6 میلیارد تراکنش در این س��امانه 
ثبت ش��د که ۳۵درصد نس��بت به س��ال 9۵ رشد 

داشت. 
وی با یادآوری اینکه 2۸ اس��فندماه پارسال شاهد 
ثبت 22۰ میلیون تراکنش در سامانه شاپرک بودیم، 
اظه��ار داش��ت: روزانه به طور میانگی��ن 9۸ میلیون 

تراکنش در شاپرک ثبت و مدیریت می شود. 
نجف��ی گفت: پارس��ال 1۷ میلی��ون میلیارد ریال 
نقدینگی در ش��اپرک جابه جا ش��د ک��ه پایانه های 
فروش با ۸۸درصد بیش��ترین سهم را داشت و پس 
از آن تلف��ن همراه با 9درص��د و اینترنت با ۳درصد 

قرار گرفته اند. 
122 میلیون چک در سامانه چکاوک پیگیری 

شد
بان��ک مرک��زی س��امانه ای را ب��رای پذی��رش و 
پردازش الکترونیک��ی چک  های کاغذی بین بانکی و 
انج��ام تراکنش های مبتنی بر آنه��ا به صورت کامال 
الکترونیکی راه اندازی کرده اس��ت که از آن با عنوان 
چ��کاوک یاد می ش��ود و اکنون بخش��ی از مبادالت 

الکترونیکی نظام بانکی را برعهده دارد. 
براساس آمار شرکت خدمات انفورماتیک، پارسال 
122 میلیون چک به مبلغ 2۳ میلیون میلیارد ریال 
در س��امانه چکاوک مدیریت ش��د ک��ه از نظر مبلغ 

26درصد رشد داشته است. 
به گفته نجف��ی، روزانه به طور میانگین ۴2۰ هزار 

چک در چکاوک تبادل می شود. 
در مجموع 2 میلیارد و ۴۴۵ میلیون تراکنش پایا 
در سال 96 مدیریت شد که رشد 12درصدی نسبت 
به س��ال 9۵ داش��ت؛ ضمن آنکه رکورد 11 میلیون 
تراکنش پایا در این س��امانه به ثبت رس��ید و روزانه 
به طور میانگین 6.۷ میلی��ون تراکنش پایا مدیریت 

شده است. 
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در تذکری به رئیس جمهور
63 نماینده مجلس خواستار 

برکناری سیف شدند
6۳ نماین��ده مجلس در تذکری ب��ه رئیس جمهور 

خواستار برکناری رئیس کل بانک مرکزی شدند. 
به گزارش مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه، 
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی کشور 
از س��وی هیأت رئیس��ه قرائت ش��د که در این میان، 
محمد دهقانی، نماینده مردم چناران به اتفاق 62نفر 
از نماین��دگان دیگر به رئیس جمه��ور ضرورت عزل 
رئیس بان��ک مرکزی و عوامل دخی��ل در گرانی ارز 
و متوقف ک��ردن چرخه زندگی مردم و ضربه به نظام 

اقتصادی کشور را متذکر شدند. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
بیمه ها از مالیات بر ارزش افزوده 

معاف می شوند
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از معافیت 
بیمه ه��ا از مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده در صورت 

تصویب نهایی در مجلس خبر داد. 
س��یده فاطمه حس��ینی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به جلسات کمیسیون اقتصادی برای بررسی 
الیح��ه اصالح قان��ون مالیات ب��ر ارزش افزوده در 
مشهد، این جلسات را بررسی مقدماتی این الیحه 
عن��وان کرد و گفت که در ص��ورت تصویب نهایی 
ای��ن الیحه در مجلس بیمه ه��ا از مالیات بر ارزش 

افزوده معاف می شوند. 
وی اف��زود: چالش هایی که درباره این الیحه در 
کمیسیون تلفیق بودجه 96 و 9۷ مطرح شده بود 
همچنان پابرجا است، که از جمله آنها چالش هایی 
همچ��ون دریافت مالیات زنجی��ره ای یا مالیات بر 

فروش و چالش نرخ هاست. 
حس��ینی چالش اصلی درب��اره مالیات بر ارزش 
افزوده را چالش نرخ ها عنوان و خاطرنش��ان کرد: 
درب��اره اینکه ک��دام یک از کااله��ا و خدمات در 
کدام طبقه نرخ ها ق��رار گیرد، چالش های فراوانی 
وج��ود دارد. س��ه یا پن��ج نرخ وج��ود دارد؛ یکی 
حالت معاف بودن کاال اس��ت که کاالهای ضروری 
و اساس��ی در این محدوده ق��رار می گیرند. طبقه 
بع��دی نرخ مع��اف همراه ب��ا اس��ترداد که همان 
نرخ صفر اس��ت. طبقه دیگر نرخ ترجیحی اس��ت 
که تقریبا ۳درصد یا یک س��وم نرخ اصلی در نظر 
گرفته می ش��ود و طبقه دیگر نرخ استاندارد و نرخ 

کاالهای خاص است. 
 این نماینده مجلس یادآور شد: اینکه دسته بندی 
این نرخ ها به چه صورت باش��د، موضوعی اس��ت 
که در جلس��ات این روزهای کمیسیون اقتصادی 
درب��اره الیحه مالی��ات بر ارزش اف��زوده، در حال 

بررسی است. 
ب��ه ع��الوه آنکه در حال بررس��ی ای��ن موضوع 
هس��تیم که کدام کاالها در ک��دام یک از طبقات 

قرار گیرند. 
حس��ینی بیم��ه را از دیگر مباح��ث مهم الیحه 
اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و 
گفت: این موضوع شامل همه بیمه ها اعم از اتکایی 
و مستقیم می شود و برمبنای این الیحه، بیمه ها از 

این مالیات معاف می شوند. 
به گفت��ه این عضو کمیس��یون اقتصادی، دلیل 
اهمی��ت این موضوع آن اس��ت ک��ه گاهی وقتی 
می خواهیم از کاال یا خدمات حمایت کنیم تالش 
می کنی��م مالی��ات آنها را کاهش دهی��م، بنابراین 
کاهش نرخ مالیات ب��ر ارزش افزوده برای بیمه ها 
از این جهت که ضریب نفوذ بیمه در ایران نسبت 
به جهان پایین است، می تواند مشوق خوبی باشد 

و به نظر ضروری است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.2۰۰دالر آمریکا

۵.16۵یورو اروپا

۷.۸۰۰پوند انگلیس

1.۴9۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۷2۷.۰۰۰مثقال طال

16۷.۸۳9هر گرم طالی 1۸ عیار

1.۷۳6.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.۷۸6.۰۰۰سکه طرح جدید

۸۸۳.۰۰۰نیم سکه

۵61.۰۰۰ربع سکه

۳۵1.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

اول  مع��اون  امـروز:  فرصـت 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ارز حاصل 
از ص��ادرات کاال باید به چرخ��ه اقتصاد 
کش��ور بازگردد؛ از بانک مرکزی خواست 
ت��ا با تکمی��ل و بهره برداری س��ریع تر از 
س��امانه »نیما« نظارت ج��دی بر منابع 
ارزی حاص��ل از صادرات و واردات اعمال 

شود. 
یکش��نبه  جهانگی��ری صبح  اس��حاق 
در ادامه جلس��ات س��تاد اقتصادی برای 
ساماندهی بازار ارز کشور گفت: تخصیص 
مابه التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کاالهای 
اساس��ی و نیز داروه��ای م��ورد نیاز در 
س��ریع ترین زمان الزم تأمین خواهد شد 
ت��ا کوچک ترین خللی در تأمین نیازهای 

کشور ایجاد نشود. 
وی ب��ا بی��ان این ک��ه مهم تری��ن رمز 
موفقی��ت طرح س��امان بخش��ی به نظام 

ارزی کشور اطالع رس��انی صحیح است، 
گف��ت: م��ردم مطمئن باش��ند که دولت 
با همراه��ی آنها و بنگاه ه��ای اقتصادی 
به دنبال پایه ری��زی نظام ارزی جدید به 

منظور تأمین منافع ملی کشور است. 
ج��ذب  رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
اس��کناس و ارز نقدی موجود در جامعه 
در نظ��ام بانک��ی را راه��کاری مؤثر برای 
صیان��ت از پول مل��ی و دارایی های مردم 
دانس��ت و اظهار داشت: مقررات مطلوبی 
ب��رای ج��ذب ای��ن منابع تنظیم ش��ده 
اس��ت و بانک ها باید در فضای رسانه ای 
و اطالع رس��انی دقی��ق در این خصوص 
برای جذب ارز نق��دی موجود در جامعه 

برنامه ریزی های الزم را انجام دهند. 
وی ب��ر هم��کاری و هماهنگ��ی بانک 
مرک��زی با بانک ه��ا و نهادهای اقتصادی 
نظی��ر صرافی ه��ا تأکی��د ک��رد و گفت: 

کارگروه هایی که در دستگاه های ذی ربط 
از جمله بانک مرک��زی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ش��کل گرفته باید ضمن 
بررس��ی هم��ه پیش��نهادات و انتقادات 
مرتب��ط ب��ا ارز راهکار ه��ای الزم را ارائه 
کنند.  در این جلس��ه ک��ه وزرای اقتصاد 
و دارای��ی، صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، 
جه��اد کش��اورزی، نفت، ام��ور خارجه و 
کشور و رؤس��ای بانک مرکزی و سازمان 
برنام��ه و بودجه و نیز مع��اون اقتصادی 
رئیس جمه��ور حض��ور داش��تند آخرین 
وضعیت و تحوالت بازار ارز کش��ور مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه 
ضم��ن قدردان��ی از همه دس��تگاه ها در 
کمک ب��ه این بان��ک به منظور س��امان 
بخش��یدن به نظ��ام ارزی کش��ور گفت: 
خوش��بختانه پایه ریزی نظام جدید ارزی 

کش��ور به خوبی در ابعاد مختلف در حال 
انجام اس��ت و بانک مرکزی در جلس��ات 
ب��ا گروه ها و بنگاه ه��ای اقتصادی و مالی 
به دنبال اخ��ذ پیش��نهادات و نیز اجرای 
دقیق مصوبات دولت و جلس��ات س��تاد 
اقتصادی ساماندهی ارز به منظور سامان 
بخش��یدن به بازار ارز کش��ور و نیز ایجاد 
ش��فافیت و نظارت بر منابع ارزی کشور 

است. 
موضوع ارتب��اط ارز با تقویت صادرات، 
مدیریت ب��ازار ارز و نح��وه تخصیص به 
وارد کنن��دگان، مقابله با بازار س��یاه ارز، 
تعامل ب��ا صرافی ه��ا و واردات در مقابل 
صادرات از دیگر موضوعات مطرح ش��ده 
در این جلس��ه بود که تصمیمات الزم در 
این خصوص اتخاذ و مقرر ش��د جزییات 
مصوبات جلس��ه از طری��ق بانک مرکزی 

اطالع رسانی شود. 

درخواست ارزی جهانگیری از بانک مرکزی

گزارش آخرین وضعیت بازار ارز

دوشنبه
27 فروردین 1397

شماره 1041
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ب��ورس ته��ران در حال��ی وارد آخرین 
 1۳9۷ فروردین م��اه  معامالت��ی  هفت��ه 
می ش��ود ک��ه حجم معامالت نس��بت به 
ماه های گذش��ته با کاهش مواجه ش��ده 
اس��ت، ریسک های سیاس��ی و اقتصادی 
موج��ود می توان��د از عوامل ک��م اقبالی 

سرمایه گذاران به بازار سهام باشد.
به گزارش ایس��نا، بورس تهران مدتی 
اس��ت که در رکود به س��ر می برد و روند 
کاهش قیمت سهم ها تداوم دارد. کاهش 
نقدینگی در بازار س��رمایه یکی از دالیل 
مه��م ای��ن رکود اس��ت. بخش��ی از این 
کاهش نقدینگی می تواند به سیاست های 
پولی و مالی در س��طح کالن اقتصاد ربط 

داشته باشد.
بس��یاری از فعاالن بازار سهام معتقدند 
شرایط بازارهای رقیب، سبب رکود نسبی 
در بازار س��رمایه ش��ده اس��ت. از طرفی 
بازار ارز در ش��رایط غیرش��فافی به س��ر 
می برد و س��وددهی یا ضرردهی بسیاری 
از ش��رکت های بورس��ی به نوس��انات در 

این بازار وابس��ته اس��ت. از طرفی وجود 
ریس��ک های بازار س��هام س��بب ش��ده 
س��رمایه گذاران به راحتی سرمایه خود را 

به سمت بورس نیاورند.
فعاالن بازار س��هام ای��ن روزها منتظر 
هس��تند تا بدانن��د وضعیت ب��ازار ارز به 
کدام سمت و سو می رود و از طرفی سود 
س��پرده های بانکی نیز می توان��د بازیگر 
مهمی ب��رای تصمیمات س��رمایه گذاران 
باش��د. تصمیماتی که تا به امروز در این 
حوزه ها گرفته شده حجم بازار سهام را با 

کاهش مواجه کرده است.
در حال��ی ک��ه در ماه ه��ای گذش��ته 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق به��ادار تهران بارها حول کانال 96 
هزار واحدی نوسان می کرد، روز یکشنبه 
این ش��اخص 299 واحد اف��ت کرد و با 
شکس��تن خط مقاومت 96 هزارتایی به 
رقم 9۵ هزار و 9۸۷ رسید و شاخص کل 
هم وزن نیز پ��س از ۸۵ واحد کاهش به 

رقم 16 هزار و 6۷۷ رسید.

در عین حال ش��اخص آزاد شناور نیز 
۳9۴ واحد افت کرد و تا رقم 1۰1 هزار و 
92۸ پایین رفت. شاخص بازار اول و بازار 
دوم نیز هر یک ب��ه ترتیب 22۴ و ۵۷۳ 

واحد کاهش پیدا کردند.
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، ملی 
صنایع م��س ایران، پتروش��یمی جم به 
ترتیب ۵9، ۳۰، 2۳ و پتروشیمی مبین، 
فوالد خوزستان و شرکت ارتباطات سیار 
ای��ران نیز هر یک به ترتی��ب 21، 1۳ و 
12 واحد در رش��د دماسنج بازار سرمایه 

موثر بودند.
در دومین روز هفته، در گروه خودرو و 
س��اخت قطعات بیش از نیمی از سهم ها 
کاه��ش قیمت را تجربه کردند و تعدادی 
نی��ز کمت��ر از 2.۵ درص��د رش��د قیمت 
داشتند. در این گروه 129 میلیون سهم 
ب��ه ارزش 12 میلی��ارد و ۷۰۰ میلی��ون 

تومان مورد معامله قرار گرفت.
فلزات اساس��ی نیز روز گذشته باز هم 
با کاهش قیمت همراه ش��دند و س��هام 

ش��رکت ها در این گ��روه با افت نس��بتا 
قاب��ل توجه��ی همراه ب��ود. در این گروه 
که یکی از معامله ترین گروه های بورسی 
اس��ت ۳۷ میلیون سهم به ارزش نزدیک 
ب��ه 12 میلیارد تومان مورد داد و س��تد 
قرار گرفت. در گروه محصوالت شیمیایی 
نیز شاهد افت قیمت سهم ها بودیم و در 
گروه فرآورده های نفتی نیز جز س��ه نماد 

مابقی افت قیمت را تجربه کردیم.
ارزش معام��الت ب��ورس ته��ران ب��ه 
رق��م 9۴ میلیارد تومان رس��ید و حجم 
معام��الت ع��دد ۵۰۳ میلی��ون س��هم و 
اوراق مال��ی را تجربه ک��رد. تردیدها در 
سرمایه گذاری های بورسی حجم و ارزش 
معامالت را نس��بت به هفته ها و ماه های 

گذشته با کاهش روبه رو کرده است.
آیفک��س نی��ز 1.۸ واحد رش��د کرد و 
به رقم 1۰6۵.9 رس��ید. ارزش معامالت 
فراب��ورس ایران ب��ه 19۷ میلیارد تومان 
رسید و حجم معامالت رقم 2۰6 میلیون 

سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

شاخص بورس به کانال 95 هزار واحدی عقب نشینی کرد

کاهش حجم معامالت بازار سهام
دریچه

یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از 
امروز آغاز می شود

 توسعه فرهنگ سهامداری
برای مردم

مدیرعامل ش��رکت اطالع رسانی و خدمات بورس 
گفت یازدهمین نمایش��گاه ب��ورس، بانک و بیمه از 

امروز در تهران آغاز می شود. 
یاس��ر ف��الح در گفت وگو ب��ا ف��ارس از برگزاری 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 
خبر داد و افزود: این نمایشگاه با حضور ۳92 شرکت 
در بیش از ۳۰ هزار متر مربع در تهران آغاز می شود. 
وی با اش��اره به ماموریت  ش��رکت اطالع رسانی و 
خدمات بورس در راستای آموزش و فرهنگ سازی، 
اطالع رس��انی و ارائه خدمات رس��انی به بازار سرمایه 
ایران، عنوان کرد: این شرکت در تاالر فرهنگ اقدام 
ب��ه مرور تاریخچه بازار س��رمایه کرده و عالوه بر آن 
جهت آشنایی عموم سرمایه گذاران بازار سرمایه 1۴ 
اینفوگرافی با محوریت آش��نایی با بورس ها و بازارها 

را تهیه کرده است. 
به گفته وی، در این نمایش��گاه جهت آش��نایی با 
بورس ه��ای مطرح دنی��ا و کش��ور، فیلم هایی ۳6۰ 
درجه ای تهیه ش��ده که با دس��تگاه های مخصوص 

vrbox قابل مشاهده خواهد بود. 
فالح با بیان اینکه ش��رکت اطالع رسانی و خدمات 
بورس ب��ه عنوان مرج��ع آموزش و فرهنگ س��ازی 
حوزه بازار سرمایه در راستای ماموریت های محوله، 
آموزش از س��نین پایه را سرلوحه فعالیت های خود 
قرار داده، عنوان کرد: این شرکت در حوزه کودک و 
نوجوان اقدام به برپایی غرفه ای مخصوص آنها کرده 
که در چهار بخش سالن سینما، معرفی بورس، بانک 
و بیم��ه، اس��تعدادیابی و آتلیه عکس بازار س��رمایه 

ایران آموزش داده می شود. 
وی افزود: این ش��رکت همچنی��ن در غرفه بومی 
نوفی��ن ت��ک کس��ب وکارهای آین��ده دانش آموزان 
را آم��وزش می ده��د و آنه��ا را به نوش��تن بوم های 
کس��ب و کار تش��ویق می کن��د. در ای��ن فین ت��ک 

دانش آموزی به برترین ایده ها جوایزی اهدا می شود 
و در عین حال پیک ویژه کودکان نیز توزیع می شود. 
مدیر روابط عمومی سازمان بورس، ششمین دوره 
گرامیداشت پیشکسوتان بازار سرمایه با حضور افراد 
باس��ابقه و پیشکس��وت را از دیگ��ر اقدام ها در طول 
برگزاری نمایش��گاه بورس اعالم ک��رد و افزود: این 
ش��رکت همچنین ساالنه با موسس��ات، سازمان ها، 
مراکز دانش��گاهی اقدام به امض��ای تفاهم نامه هایی 
می کند که س��ه مورد از آنها در یازدهمین نمایشگاه 
بین الملل��ی بورس، بانک و بیمه رونمایی می ش��ود. 
عمده این تفاهم نامه ها در راستای گسترش فرهنگ 
بازار س��رمایه ب��وده و دو تفاهم نامه پ��س از امضا از 
همان دوره نمایش��گاه عملیاتی می شود و نتایج آن 

به اطالع عموم می رسد. 
ب��ه ب��اور ف��الح، یک��ی از روش های آم��وزش و 
فرهنگ س��ازی به وی��ژه در ح��وزه مال��ی، برپای��ی 
مسابقاتی با محوریت دوره های مالی است، در همین 
زمین��ه در فاینکس 2۰1۸ دو مس��ابقه دیوار معما و 
بورس کاپ از جانب ش��رکت اطالع رسانی و خدمات 
بورس با هدف توسعه فرهنگ سرمایه گذاری برگزار 

می شود. 
عالوه ب��ر موارد ف��وق، در این نمایش��گاه رویداد 
ICMTALK  با محوریت به اش��تراک گذاش��تن 
یک رویداد یا تجربه برگزار می ش��ود که در آن افراد 
مس��ئول و دانشگاهی در بازار سرمایه ایران و جهان 

از تجربیات خود می گویند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه نمایش��گاه بین المللی بورس، 
بانک و بیمه عالوه بر معرف��ی قابلیت های نهادهای 
مال��ی داخلی و خارجی به دنب��ال بین المللی کردن 
صنعت مالی کش��ور نیز اس��ت، عنوان ک��رد: بر این 
اس��اس برای نخس��تین بار در یازدهمین نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک و بیمه از ش��رکت های فعال 
در صنایع بانک، بورس و بیمه دعوت شد تا در دوره 
آموزش��ی که توس��ط دو ش��رکت بزرگ بین المللی 
برگزار می شود، ش��رکت کنند و مسائل روز دنیا در 
این دوره ها با ش��رکت کنندگان به اشتراک گذاشته 

می شود. 
ف��الح در خاتمه گف��ت: یک��ی از برنامه های این 
دوره از نمایش��گاه، برگزاری عصران��ه کاری و ایجاد 
فضای گفت وگو برای فعاالن بازار مالی کش��ور است. 
حاضری��ن در این برنامه بدون هیچ گونه واس��طه ای 
مس��ائل و ام��ور مربوط ب��ه حیطه کاری خ��ود را با 
یک دیگ��ر به اش��تراک می گذارند ک��ه از این حیث 
می توان این رخ��داد را مهم ترین رخداد این دوره از 

نمایشگاه تلقی کرد. 

معاون بورس تهران اعالم کرد
بورس از ایجاد ثبات در بازار ارز 

استقبال می کند
معاون ش��رکت بورس تهران با بیان این که فعاالن 
بورس از ایجاد ثبات در بازار ارز استقبال می کند، گفت 
نکته مهم برای فعاالن بازار س��رمایه، قابل پیش بینی 
بودن نرخ ارز اس��ت، البته نرخی که بر اساس واقعیات 

بازار باشد. 
روح اهلل حس��ینی مقدم روز یکشنبه در گفت وگو با 
ایرنا، درباره تأثیر نرخ ارز بر بورس، اظهار داش��ت: نرخ 
ارز از ش��اخص های اصلی تأثیرگذار ب��ر وضعیت بازار 

سرمایه است. 
معاون نظارت بر ناشران و اعضای بورس تهران، اضافه 
کرد: بخش قابل توجهی از صنایع بورس��ی به نرخ ارز 
وابسته هستند، به طوری که برخی در صادرات خود و 
برخی دیگر در تأمین مواد پایه و اولیه از نوسانات نرخ 

ارز تأثیر می پذیرند. 
حسینی مقدم یادآور شد: آنچه در سال گذشته باعث 
افزایش ش��اخص بورس ش��د، نیز ناش��ی از نرخ ارز و 
همچنین رشد قیمت مواد پایه در بازارهای جهانی بود. 
معاون نظارت بر ناشران و اعضای بورس تهران به 
تأثیر متفاوت نرخ ارز بر ش��رکت های بورسی اشاره 
ک��رد و گفت: تأثی��ر افزایش نرخ ارز بر س��ودآوری 
صنای��ع مختل��ف متف��اوت اس��ت و بر این اس��اس 
باید به طور جداگانه به بررس��ی صنایع و ش��رکت ها 

پرداخت. 
به گزارش ایرنا، بازارهای مالی پس از پایان تعطیالت 
نوروز با نوس��انات ش��دید روبه رو ش��دند؛ رشد شدید 
نرخ ارز بر س��ایر بازارهای موازی، تأثیر منفی گذاشت 
به طوری که قیمت سکه افزایش قابل توجهی یافت و 

شاخص بورس افت کرد. 
تح��والت بازار ارز و بورس س��بب بروز دغدغه هایی 
میان فعاالن بازار س��رمایه ش��ده اس��ت، به طوری که 
برخ��ی معتقدن��د افزایش به��ای دالر و س��که، باعث 
خروج س��رمایه ها از بورس و افت بازار سهام می شود، 
اما گروهی دیگ��ر می گویند این نوس��انات مقطعی و 
کوتاه مدت ب��وده و در هفته های آتی روندی معقول و 

طبیعی خواهد یافت. 
البته دولت از اواخر هفته گذشته با عرضه دالر ۴2۰۰ 

تومانی در صدد مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات شد. 
 »بهروز عباس زاده« کارش��ناس بازار سرمایه درباره 
نوس��انات ن��رخ ارز و تأثیر آن بر بازار س��رمایه، اظهار 
داش��ت: دلیل اصلی رش��د نرخ دالر و سکه، سیاسی و 
مربوط به تحوالت مرتبط با برجام در هفته های آینده 

است. 
این مدیر بازار س��رمایه درباره تأثیر این نوسانات بر 
بازار س��هام نیز گفت: طال و ارز به عنوان بازار جانشین 
بورس به ش��مار می روند؛ بنابراین رشد معامالت آنها 

تأثیر منفی بر بورس خواهد داشت. 

نگاه

رئی��س اداره نهادهای نوین مالی فرابورس 
از تصمی��م جدی��د جهت تس��هیل فعالیت 
عامالن تأمی��ن مالی جمعی خبر داد و گفت 
پلتفرم ه��ای تأمین مالی جمعی می توانند به 
ابزارهای نوین بازار مالی اضافه شوند.  حسین 
نظام دوست در گفت وگو با مهر، ضمن تأکید 
بر معرفی تکنولوژی های مالی جدید توس��ط 
اس��تارت آپ ها به برنامه فرابورس ایران مبنی 
بر زمینه سازی برای جذب شرکای استراتژیک 
در روی��داد پی��ش رو برای فین تک ها اش��اره 
کرد و گفت: برنامه منس��جمی برای این امر 
از طری��ق دبیرخان��ه دائمی فین اس��تارز در 
فرابورس آغاز شده و تالش می شود در رویداد 
فین اس��تارز شاهد نتایج این مذاکرات باشیم.  
وی با اش��اره به نق��ش فین اس��تارز در ارائه 
نوآوری های مالی بازار، گفت: فرابورس به دو 
بخش تأمین مالی از طریق بازارهای عمومی 
و همچنین از طریق سرمایه گذاران حرفه ای 
توجه دارد و در این راس��تا عالوه بر توس��عه 
بازارهای مالی برای جذب س��رمایه از عموم 
نظیر بازار بدهی، ب��ازار ETFs و بازار عرضه 
عمومی سهام )اول و دوم(، توانسته است بازار 
س��رمایه گذاری خصوصی و جس��ورانه، بازار 
ادغام و تملیک و بازار ش��رکت های رشدی و 
دانش بنی��ان را به زنجیره خدمات خود اضافه 
کند. بی شک تأمین مالی مورد بحث از طریق 
س��رمایه گذاران آگاه و استراتژیک به توسعه 
ه��ر چه بیش��تر کس��ب وکارها در طول عمر 
آنان کمک فراوانی خواهد کرد.  وی با تأکید 
بر توس��عه نوآوری های مالی بر اس��اس نیاز 
بازار، تصریح کرد: س��ه سال است که رویداد 
فین استارز همزمان با نمایشگاه بورس، بانک 
و بیمه برگزار می ش��ود که فرابورس ایران با 
توجه به نقشی که در اتصال سرمایه گذاران و 
سرمایه پذیران با هدایت نهادهای مالی بزرگ 
در یک سکوی ارتباطی برای حضور بازیگران 
حوزه تکنولوژی مالی در کنار فعاالن بازارهای 
مالی در برنامه جامع خود دارد از سال گذشته 
متولی برگزاری این رویداد شده است.  رئیس 
اداره نهاده��ای نوین مالی فراب��ورس با بیان 
این مطلب ک��ه در این روی��داد، ارکان فعال 

در ب��ازار مالی کش��ور با حض��ور آگاهانه در 
زیس��ت بوم نوآوری و سرمایه گذاری جسورانه 
در استارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان 
به توس��عه خدمات فناورانه به مشتریان خود 
می پردازن��د، اظهار کرد: حاکم��ان و مدیران 
کس��ب و کارهای فع��ال در همه صنایع باید 
ای��ن واقعیت را بپذیرند ک��ه روش های نوین 
درحال پیش��ی گرفتن از روش های س��نتی 
تولید کاال و خدمات هس��تند و در این  گذار 

باید استراتژی های جدیدی اتخاذ کرد. 
توجه به »تکنولوژی مالی« یک 

ضرورت است
وی بر لزوم توجه به تکنولوژی مالی تأکید 
کرد و یادآور شد که بر همین اساس فرابورس 
ای��ران برای توس��عه تکنول��وژی در کل بازار 
سرمایه، اتصال سرمایه پذیران و سرمایه گذاران 
و رفع نیازها و چالش های��ی که خود و ارکان 
بازار در حوزه تکنول��وژی و مالی دارند، توجه 
جدی به ح��وزه تکنولوژی مال��ی و فین تک 
دارد. رئیس اداره نهادهای نوین مالی با تأکید 
بر اینکه صنعت به س��مت دانش بنیان  شدن 
پیش م��ی رود، اظهار داش��ت: فرابورس ایران 
برگزاری این رویداد س��االنه را بر عهده گرفته 
ضمن آنکه دبیرخانه فین اس��تارز در فرابورس 
در طول س��ال فعال اس��ت و اموری همچون 
ارتب��اط س��رمایه گذاران و س��رمایه پذیران را 
پیگیری خواهد کرد. همچنین تکنولوژی های 
جدید مالی را رصد کرده و با اس��تارت آپ ها و 
کارآفرینان، شرکت ها و صندوق های جسورانه 
و ش��تاب دهنده ها ارتباط مؤثر برقرار می کند. 
نظام دوس��ت با تأکید بر اینکه رویداد ساالنه 
فین استارز فرصت کم نظیری برای کارآفرینان و 
استارت آپ های حوزه فین تک، شتاب دهنده ها، 
VC ها و ارکان بازارهای مالی و فعاالن حوزه 
نوآوری و کارآفرینی است تا با تعامل هدفمند 
و سازنده به شبکه سازی، یادگیری، شناسایی 
و بررس��ی چالش ها و روندهای مطرح در این 
صنعت نوظهور اما اثرگذار در اقتصاد جهانی، 
بپردازند، گفت: فین اس��تارز گام مؤثری برای 
گسترش اکوسیستم نوآوری در حوزه فناوری 

مالی است. 

رونمایی از رویه فعالیت یک تکنولوژی مالی

دوشنبه
27 فروردین 1397
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نوس��انات ن��رخ ارز در روزهای ابتدایی 
امس��ال باعث ش��د در ای��ن روزها حجم 
ص��ادرات روزانه حتی تا ح��دود دو برابر 
واردات افزای��ش پی��دا کن��د؛ روندی که 

البته تغییر کرد. 
به گ��زارش ایس��نا، روزه��ای ابتدایی 
امس��ال با افزایش یکب��اره نرخ ارز همراه 
ب��ود و در این مدت قیمت دالر در برخی 
روزها حتی به ساعت افزایش پیدا می کرد. 
برهمین اس��اس آمارهای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گویای آن اس��ت که در 
این ب��ازه زمانی فعالی��ت صادرکنندگان 
به مراتب بیش��تر از واردکنندگان بوده و 
برخالف رویه س��ال قبل که تراز تجاری 
یعنی اختالف صادرات نس��بت به واردات 
منفی ۷میلیارد دالر ش��ده بود، در برخی 
روزها حجم ص��ادرات حتی تا حدود دو 

برابر واردات پیش رفته است. 
با  البته ش��امگاه بیس��تم فروردین ماه 
دس��تور مع��اون اول رئیس جمهور مبنی 
ب��ر در نظر گرفت��ن ن��رخ ۴2۰۰تومانی 
برای دالر تا حدی س��یر ص��ادرات کند 
شده اما پیش از این تغییرات در روز 19 
فروردین ماه یعنی آخرین روزهای گرانی 
دالر ک��ه نرخ آن با س��رعتی ب��اال تغییر 
می ک��رد، به ط��ور قابل توجه��ی افزایش 
داش��ته؛ ب��ه گونه ای ک��ه ارزش صادرات 
۴2۰میلی��ون و ۷۰۰ ه��زار دالر و حجم 
آن بی��ش از ۷6۴ ه��زار و ۸۰۰ تن بوده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که در همین 
تاریخ میزان واردات بیش از 226میلیون 
و ۵۰۰ میلی��ون دالر بوده و وزن واردات 

1۵6 هزار تن اعالم شده است. 
طبق اع��الم وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت در روز بیستم فروردین ماه ارزش 

واردات بیش از 1۷۵میلیون و ۵۰۰ هزار 
 دالر بوده اس��ت ک��ه وزن ای��ن واردات

1۰2 ه��زار و ۸۰۰ ت��ن بوده اس��ت. در 
همی��ن روز ارزش صادرات 1۸9 میلیون 
و 6۰۰ ه��زار دالر بوده و وزن آن بالغ بر 

۳۵۰ هزار و 2۰۰ تن ارزیابی شده است. 
همچنی��ن در روز ه��ای اول پ��س از 
تک نرخی ش��دن ارز یکباره صادراتی که 
ت��ا ۴۰۰ میلیون دالر پی��ش رفته بود به 
کمتر از 1۰۰ میلیون دالر نزول کرد و در 

تاریخ 21 فروردین ماه 2۴۴ هزار و ۵۰۰ 
تن کاال ب��ه ارزش ۸6 میلیون دالر صادر 
شد. این در حالی است که در همین روز 
واردات بی��ش از دو برابر صادرات ش��د و 
به 1۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر رسید. 
در روز چهاردهم فروردین ماه به عنوان 
اولین روز کاری س��ال 1۳9۷ نیز با توجه 
به نامش��خص بودن قیم��ت ارز، وضعیت 
واردات و صادرات مانند گذش��ته با کمی 
اخت��الف در بخش واردات هم��راه بوده 
اس��ت. بدین ترتیب در ای��ن تاریخ بیش 
از 1۴2 میلی��ون و 2۰۰ ه��زار دالر کاال 
وارد شد که وزن آنها 66 هزار و ۵۰۰ تن 
ارزیابی شده است. در این تاریخ صادرات 
بال��غ بر 11۵ میلی��ون و ۵۰۰ هزار دالر 
ب��وده و از نظر وزنی 19۷ ه��زار و 9۰۰ 
تن کاال به کشورهای مختلف صادر شده 

است. 
ح��ال ب��ا تغیی��ر ن��رخ ارز در روزهای 
گذش��ته باید منتظ��ر ماند ت��ا تأثیر آن 
روی صادرات مشخص شود. این وضعیت 
در حالی اس��ت که در ماه های گذش��ته 
صادرکنندگان به کرات به غیرواقعی بودن 
نرخ ارز اش��اره کرده و آن را مانعی بر سر 
توس��عه صادرات می دانس��تند. حال در 
شرایطی که نرخ ۴2۰۰ تومانی برای دالر 
تعیین ش��ده،  نایب رئیس اتاق بازرگانی 
این قیم��ت را که ح��دود 2۰۰۰ تومان 
نس��بت به روزهای گذشته کاهش یافته 
نرخ��ی نزدی��ک ب��ه قیمت واقع��ی دالر 
می دان��د. حال بای��د منتظر مان��د تا در 
روزهای آینده مش��خص ش��ود تغییرات 
صورت گرفت��ه در ب��ازار ارز چ��ه اثراتی 
روی صادرات و همچنین واردات برجای 

خواهد گذاشت. 

ام��روزه تقریب��ا اکثر ش��هروندان با پدی��ده خرید 
اینترنت��ی کاالهای مورد نیاز خ��ود از فضای مجازی 
آش��نایی دارن��د؛ اتفاقی ک��ه تنها بخ��ش کوچکی از 
گس��تره ای بزرگ تر به نام فضای تج��ارت الکترونیکی 

است. 
به گ��زارش ایس��نا، تج��ارت الکترونیک��ی معموال 
کاربرد وس��یع تری از خرید و ف��روش اینترنتی دارد؛ 
یعنی نه تنها ش��امل خرید و فروش از طریق اینترنت 
اس��ت بلکه س��ایر جنبه های فعالیت تج��اری، مانند 
خریداری، صورت ب��رداری از کاالها، مدیریت تولید و 
تهی��ه و توزیع و جابه جایی کاالها و همچنین خدمات 
پس از فروش را درب��ر می گیرد. با این اوصاف مفهوم 
تجارت الکترونیکی بس��یار گسترده تر از کسب و کار 
الکترونیکی اس��ت.   بر این اساس تجارت الکترونیکی 
را می توان انجام هرگونه امور تجاری به صورت آنالین 
و از طری��ق اینترن��ت و یا هرگونه معامله ای دانس��ت 
ک��ه در آن خرید و ف��روش کاال و یا خدمات از طریق 
اینترنت ص��ورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کاال 
و یا خدمات منتهی می شود. اگر کاال دیجیتالی باشد 
یا به ش��کل آنالی��ن برای کااله��ای فیزیکی در خانه 
یا محل کار مش��تری تحویل ش��ود، جزو تجارت های 
الکترونیک به حس��اب می آید. البته بدیهی اس��ت که 
ای��ن فرآیند نیازمند دسترس��ی به اینترنت از س��وی 
کاربران برای مش��اهده محصوالت و س��فارش آنالین 

کاالها یا خدمات است. 
بی قانونی مانع رشد تجارت الکترونیک ایران

محمدجعف��ر نعناکار - کارش��ناس ح��وزه تجارت 
الکترونیکی - در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به عدم 
صراح��ت قانون در حوزه مس��ائل تجارت الکترونیکی 

این مس��ئله را باعث برداش��ت های مختلف از قانونی 
واح��د در حوزه تج��ارت الکترونی��ک ارزیابی کرد و 
گفت: ت��ا زمانی  که قوانین مص��وب در حوزه تجارت 
الکترونیک از مراجع ذی صالح ابالغ نشود، این حوزه 
همیش��ه با مخاطره مواجه است؛ چراکه به علت نبود 
متول��ی خاصی در ای��ن زمینه برخی اوق��ات، برخی 
فین تک ه��ا که در واقع ارتباط��ی بین مردم و بانک ها 

هستند فیلتر می شوند. 
نعن��اکار که پی��ش از این به عن��وان نماینده ایران 
 در س��ازمان بین المللی تس��هیل تج��ارت الکترونیک

آسیا -اقیانوس��یه فعالیت داشته اس��ت، با بیان اینکه 
در ح��وزه تجارت الکترونیک برخی اوقات صراحت در 
قوانین حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: این مسئله باعث 
برداش��ت متفاوت افراد از قانون می شود که درنهایت 
موجب فیلترش��دن یک کس��ب و کار با شکایت یک 

شخصیت حقیقی یا حقوقی می شود. 
از س��وی دیگ��ر امروزه یک��ی از مهم ترین مس��ائل 
کش��ور بحث اشتغال اس��ت که تجارت الکترونیکی با 
متصل ک��ردن تولیدکنندگان کاال و خدمات به بازار و 
مش��تریان می تواند باعث ایجاد اش��تغال پایدار شود. 
کس��ی که قبال یک محص��ول را تولی��د می کرد و به 
قیمت بسیار نازلی به دالل می فروخت، امروز می تواند 
همان محصولش را از طریق فضای مجازی بازاریابی و 

با قیمتی واقعی به فروش برساند. 
موازی کاری در حوزه تجارت الکترونیک

تج��ارت  ح��وزه  -کارش��ناس  امی��ری  مصطف��ی 
الکترونی��ک- با اش��اره ب��ه نقش مه��م فناوری های 
مالی در توس��عه تج��ارت الکترونیک در کش��ور بیان 
ک��رد: فناوری ه��ای مالی در س��ال های آینده رش��د 

قابل توجهی خواهند داش��ت که می تواند بسیاری از 
تجارت های س��نتی را متحول کنند. یکی از مشکالت 
ای��ن حوزه نبود یک متول��ی واحد در حوزه نظارت بر 

کسب و کارهای اینترنتی است. 
او ایج��اد چندگانگی در حوزه تج��ارت الکترونیک 
را امری اش��تباه توصیف کرد و گفت: اگر قرار باش��د 
ش��رکت های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی از دو 
مرجع مجوز بگیرند، تس��هیلگری در حوزه کس��ب و 
کارهای اینترنتی که مورد تأکید قانون اس��ت محقق 
نمی ش��ود. در ح��وزه نظ��ارت ب��ر کس��ب و کارهای 
الکترونیکی، نهادهای مختلفی در حال ش��کل گیری 
اس��ت که می توان��د باعث موازی کاری ه��ا و درنتیجه 
س��ردرگمی صاحبان کس��ب و کاره��ای الکترونیکی 
شود. سازمان نظام صنفی رایانه ای در کشور تا قبل از 
این متولی کسب و کارهای الکترونیکی بود که به رغم 
انتقاداتی که به آن وارد اس��ت اما تنها نهاد رسمی در 
حوزه مس��ائل کس��ب و کارهای الکترونیکی است که 
مرجع ذی صالح ب��رای اعمال نظر درخصوص اصناف 

فعال در حوزه تجارت الکترونیک است. 
نیاز به زیرساخت های هویتی داریم

اما رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مورد ضرورت 
اتصال تج��ارت الکترونیک به بانک��داری الکترونیکی 
اظه��ار کرد: برای اتصال تج��ارت الکترونیکی و بانک 
الکترونیکی در کش��ور نیاز به زیرساخت هایی داریم. 
از قبی��ل امض��ای دیجیتال و تعیین هوی��ت که باید 
در کش��ور ش��کل بگیرد. درباره اتصال اینها مقداری 
عقب افتادگ��ی داریم که امیدواری��م این اتصال برقرار 
ش��ود و با نوعی جامعیت سیستم تجارت و بانکداری 

الکترونیکی روبه رو شویم. 

حال و روز این روزهای تجارت  الکترونیکی ایرانی

اثرات تکانه های دالر بر بازار واردات و صادرات
کشاورزی

افزایش کیفیت چای ایرانی در 
جهت حمایت از تولید داخل

رئیس س��ازمان چای گفت ک��ه افزایش کیفیت چای 
تولی��دی در جه��ت حمای��ت از کاالی داخ��ل، یک��ی از 
برنامه های امسال سازمان چای است.  محمدولی روزبهان، 
رئیس س��ازمان چای در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به اینکه برداشت چین اول برگ سبز چای 
از هفته نخس��ت اردیبهشت آغاز می ش��ود، اظهار کرد: با 
توج��ه به آنکه نزوالت جوی در میزان تولید موثر اس��ت، 
در صورت ش��رایط جوی مس��اعد پیش بینی می شود که 
می��زان تولید چای خش��ک به 2۷ تا 2۸ هزارتن برس��د.  
وی ب��ا بیان اینکه افزایش کیفیت چ��ای تولیدی یکی از 
برنامه های امس��ال سازمان چای به ش��مار می رود، افزود: 
سال گذشته ۳6درصد برگ سبز چای برداشت شده درجه 
یک و مابقی درجه دو بود که با توجه به نامگذاری امسال 
و اقداماتی که چایکاران در زمان برداشت انجام می دهند، 
این میزان به ۴6درصد خواهد رس��ید.  روزبهان ادامه داد: 
افزایش کیفیت با کمیت متناقض است، چراکه با افزایش 
کیفیت حجم برداشت برگ های برداشت شده از نظر وزنی 
کاه��ش می یابد، درحالی که از لحاظ قیمت و درآمد برای 
چای��کاران تفاوتی ندارد.  به گفته رئیس س��ازمان چای، 
افزای��ش کیفیت چ��ای ایرانی در ایجاد اش��تغال جوانان، 
کاهش واردات و خروج ارز و افزایش درآمد تولیدکنندگان 
و صنعت گران چای موثر اس��ت.  وی آموزش چایکاران، 
اخ��ذ ۳2 میلیارد تومان وام به چای��کاران و کارخانه ها به 
منظور به زراعی باغات و نوسازی کارخانه های چای را امری 

مهم در افزایش کیفیت چای تولید داخل دانست. 
روزبهان با اش��اره به ش��عار سال جدید مبنی بر حمایت 
از کاالی ایران��ی بی��ان کرد: در اکثر قریب به اتفاق ش��عار 
س��ال های گذش��ته، مس��ائل اقتص��ادی اولویت نخس��ت 
کشور است که امس��ال با ابتکار مقام معظم رهبری، سال 
حمایت از تولید کاالهای داخل نامگذاری ش��د که این امر 
مسئولیت پذیری مسئوالن و دست اندرکاران امر برای تحقق 
این ش��عار را بیشتر می کند.  رئیس سازمان چای در ادامه 
افزود: رئیس جمهور در جلس��ه هیأت دولت اعالم کرد که 
دستگاه های دولتی حق هزینه  کرد کاالهای خارجی مشابه 
داخ��ل را ندارند، بنابراین افزایش کیفیت محصوالت تولید 
داخل امری ضروری است.  وی با اشاره به آخرین وضعیت 
بیمه فراگیر باغات چای گف��ت: تاکنون بیش از ۷۵درصد 
باغات چای بیمه ش��دند و همواره این آمادگی وجود دارد 
ک��ه در روزهای باقی مانده مابقی باغات بیمه ش��وند تا اگر 
محصولی با خشکی مواجه شد، تولید کننده حداقل درآمدی 
را داش��ته باشد.  به گفته روزبهان در ابتدا نیازی نیست که 
چایکار پولی پرداخت کند، چراکه اعتبارات بدون بهره برای 
تولیدکنندگان در نظر گرفته شده که درنهایت از مبلغ برگ 

سبز تحویلی چایکاران کسر خواهد شد. 

بالتکلیفی کشاورزان در خرید تضمینی گندم 
  یک تکه کاغذ برای کشاورز

پول نمی شود
درحالی که برداشت گندم در استان های گرمسیر آغاز 
ش��ده و اس��تان های معتدل و سردسیر نیز باید مراحل 
داشت را انجام دهند، اما همچنان خبری از نرخ تضمینی 
نیست و به نظر می رسد شورای اقتصاد تصمیمی برای 
افزایش ن��رخ خرید تضمینی گندم ن��دارد.  نمی دانیم 
قصه تکرار سناریوهای تلخ سال های قبل چرا باید مدام 
تکرار ش��ود. هنوز یادمان نرفته اس��ت که پس از آنکه 
در س��ال های ۸۴ تا ۸6 کشور به مرز خودکفایی گندم 
رس��ید، اما به دلیل افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی 
گن��دم مطابق با ن��رخ تورم، این امر به آنجا رس��ید که 
مجبور شدیم در سال 91 حدود 6 میلیون و ۷۰۰ هزار 
تن گندم وارد کنیم، تا جایی که کشاورزان با بی تفاوتی 
دولتمردان دلسرد شده و ترجیح دادند، در بحث گندم 
چندان سرمایه گذاری نکنند.  اسماعیل اسفندیاری پور 
مجری طرح گندم در وزارت جهاد کش��اورزی در مورد 
افزایش نیافت��ن نرخ خرید تضمین��ی گندم به خبرنگار 
فارس گفت: یادمان باش��د که وقتی دولت در سال های 
۸6 ت��ا ۸۸ نرخ گندم را ثابت نگه داش��ت، پس از چند 
سال و در سال 91-92 مجبور شد تا در عرض یک سال 
قیمت گندم را 9۰درص��د افزایش دهد، یعنی در ۴-۳ 
مرحله مجبور ش��د نرخ گن��دم را از ۴2۰ تومان در هر 
کیلوگرم به ۸۰۰ تومان برساند که نتیجه سیاست های 

نوسان دار دولت بود که کشاورزان دلسرد شده بودند. 
وی تأکید کرد: اگر این بار نیز کوتاهی کنیم و افزایشی 
در ن��رخ خرید تضمین گندم اتف��اق نیفتد، منافع آن با 
دلسردش��دن کشاورزان ما به جیب کشاورزان آن طرف 
آب می رود.  اس��فندیاری پور با اشاره به اینکه امسال نیز 
سال حمایت از کاال و تولید داخلی است، افزود: کشاورزان 
بهتر از تمام اقشار جامعه در این راستا حرکت می کنند 
و باید حقوق شان هم رعایت شود، چطور ما برای کارگر 
و کارمندان تورم را در حقوق ش��ان لحاظ می کنیم، ولی 
برای کش��اورز نباید این اتفاق بیفتد، درحالی که کاالی 
اس��تراتژیک تولید می کند.  وی به این نکته هم اش��اره 
کرد که اکنون عملیات به زراعی در مرحله برداش��ت در 
اس��تان های معتدل و سردس��یر در حال انجام است که 
هزینه های آن مطابق با تورم ساالنه افزایش یافته است. 
وی افزود: آفت سن گندم، انواع بیماری های دیگر، علف 
هرز به ویژه در نواحی ساحل خزر آغاز شده و همچنین 
غنی سازی دانه گندم برای تولید گندم با پروتئین باالتر 
در دستور کار است، چراکه به کشاورزان آموزش داده   ایم، 
در مرحل��ه گل دهی گندم 2۵ تا 2۵درصد کود ازت را به 
گیاه بدهند، تا طی عملیات فتوسنتز پروتئین آن افزایش 

یابد که همه اینها مستلزم هزینه است. 

اخبار

فروش نخی سیگار ممنوع 
مجوز عرضه کنندگان متخلف 

دخانیات باطل شود
مسئول دبیرخانه ستاد کنترل مبارزه با دخانیات وزارت 
بهداشت با بیان اینکه فروش سیگار به افراد زیر 1۸ سال و 
فروش محصوالت قاچاق و نخی سه نکته بحرانی است که 
روی پرونده واحدهای عرضه کننده دخانیات درج می شود، 
گفت: اجرای یکی از این موارد برای همیشه پروانه فروش 
را باطل می کند.  بهزاد ولی زاده در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آخرین وضعیت صدور پروانه فروش برای خرده فروش��ان 
دخانیات، اظهار ک��رد: طبق ماده ۷ قانون جامع مبارزه با 
دخانیات، باید برای کس��انی که در زمینه عرضه دخانیات 
فعالیت می کنند پروانه صادر ش��ود. در حال حاضر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در س��طوح کش��وری، استانی و 
شهرس��تانی دخانیات را ملزم به دریافت این مجوز کرده 

است. فعال مشکل ما در سطح خرده فروشی است. 
وی ادامه داد: طی دو سال اخیر جلسات زیادی با وزارت 
صنعت در این زمینه برگزار ش��ده اس��ت. دس��تورالعمل 
این اقدام در س��ال ۸۷ ابالغ ش��ده بود، اما به دلیل نبود 
زیرس��اخت های الزم به درستی اجرا نمی شد. در دو سال 
اخیر نزدیک به ۳۳ هزار پروانه برای واحد خرده فروش��ی 
شامل س��وپرمارکت، خواروبار فروش و سقط فروش صادر 
ش��ده اس��ت.   مس��ئول دبیرخانه س��تاد کنترل مبارزه 
ب��ا دخانیات ب��ا بیان اینک��ه تاکنون ح��دود 2۰درصد از 
مش��موالن، این پروان��ه را دریافت کرده ان��د، اظهار کرد: 
برای واحدهایی که هن��وز این پروانه را دریافت نکرده اند، 
مهلت زمانی مش��خص ش��د، اما اجرای این بند قانونی با 
س��رعت مورد انتظار پیش نرفت و هنوز تعداد افرادی که 
برای دریافت این پروانه اقدام کرده اند به نسبت نیاز کشور 
نیس��ت.  ولی زاده گفت: دریافت این مجوز عالوه بر اینکه 
ماده ای قانونی اس��ت و باید اجرا ش��ود، به نظارت در این 
حوزه نی��ز کمک می کند. ما همچن��ان پیگیر اجرای آن 
هستیم. در حال حاضر حوزه برنامه ریزی دخانیات کشور 
اقدام��ات خوبی در این زمینه انجام داده تا توزیع توس��ط 
عمده فروشان فقط به واحدهای دارای پروانه صورت گیرد. 
وی با اشاره به همکاری دانشگاه های علوم پزشکی برای 
انجام نظارت  ب��ر این واحدهای خرده فروش��ی دخانیات، 
تصریح کرد: اگر این واحدها پروانه نداش��ته باشند، عامل 
توزیع کننده و عمده فروش، شناسایی و در نهایت به وزارت 
صنعت معرفی می شوند. این وزارتخانه نیز پروانه این عامل 
را باطل می کند. امیدواریم در سال 9۷ زمانی برای دریافت 

این پروانه مشخص کنیم که از آن به بعد صادر نشود. 
ولی زاده با تأکید بر اینکه هدف اصلی قانونگذار در این 
زمین��ه، کاهش دسترس��ی به دخانیات اس��ت، ادامه داد: 
اگر این قانون اجرا ش��ود تعداد مراکز فروش و میزان نیاز 
منطقه به این واحدها مش��خص می ش��ود و نظارت ها نیز 
ص��ورت می گیرد. ما نیاز داریم ای��ن بند قانونی به کمک 
دستگاه های مختلف به درستی اجرا شود و شاهد کاهش 
دسترس��ی افراد باشیم.  مس��ئول دبیرخانه ستاد کنترل 
مبارزه با دخانیات با تأکید بر اینکه تهیه سیگار در جامعه 
از نان آسان تر شده  اس��ت، افزود: روند صدور پروانه هنوز 
بسته نشده، اما محدودیت آن زیادتر شده است. واحدها با 
مراجعه به سامانه اصناف ایرانیان می توانند برای دریافت 
این پروانه اقدام کنند. برای کس��انی که در دسترس��ی به 
اینترنت محدودیت دارند، روند دیگری در نظر گرفته شده 
است. در همین سامانه بخشی وجود دارد که فاصله واحد 
عرضه کننده از مراکز آموزشی، فرهنگی و مذهبی مشخص 
می شود. اگر این خوداظهاری به غلط انجام شود، با توجه 
به نظارت هایی ک��ه در این زمینه صورت می گیرد، پروانه 
واحد باطل می ش��ود.  ولی زاده ادامه داد: فروش سیگار به 
افراد زیر 1۸ س��ال و فروش محصوالت قاچاق و نخی سه 
نکته بحرانی است که روی پرونده واحدهای عرضه کننده 
دخانیات درج می شود؛ اجرای یکی از این موارد نیز برای 

همیشه پروانه فروش را باطل می کند. 

ضوابط تأمین ارز برای واردات کاال 
در مناطق آزاد اعالم شد

بانک مرکزی ضوابط تأمین ارز برای واردات کاال و 
خدمات در مناطق آزاد را منتشر کرد. 

به گزارش تس��نیم به نق��ل از روابط عمومی بانک 
مرک��زی، در راس��تای اج��رای تصویب نامه ش��ماره 
۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ مورخ 1۳9۷/1/22 هیأت وزیران 
مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی بدینوسیله 
کلی��ات تأمی��ن ارز ب��رای واردات کاال و خدمات از 
خارج از کش��ور ب��ه مناطق آزاد تج��اری – صنعتی 
و مناط��ق وی��ژه اقتصادی را به ش��رح زیر به اطالع 
عم��وم م��ی  رس��اند:  واردات کاال و خدمت از خارج 
از کش��ور به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق 
ویژه اقتصادی مش��مول بخش اول مجموعه مقررات 
ارزی می باش��د.  رفع تعهد ارزی واردکنندگان کاال و 
خدمت به مناطق آزاد تج��اری – صنعتی و مناطق 
ویژه اقتصادی من��وط به ارائه پروانه ترخیص قطعی 
کاال و ی��ا اصل صورتحس��اب های قطعی انجام کار و 

ارائه تأییدیه کارفرما )در موارد خدماتی( است. 
چنانچ��ه سررس��ید اعتب��ارات اس��نادی / بروات 
اس��نادی مدت دار که به مقص��د مناطق آزاد تجاری 
– صنعتی و ویژه اقتصادی گش��ایش /ثبت ش��ده اند 
بعد از تاریخ1۳9۷/1/21 باشد، تأمین ارز آنها پس از 
انج��ام ثبت خدمت در بانک عامل امکان پذیر خواهد 
بود.  جزیی��ات و ضوابط مربوط ب��ه تأمین ارز برای 
واردات کاالها و خدمات از خارج از کشور به مناطق 
آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، طی 

بخشنامه به بانک  های عامل ابالغ شده است. 

ب��ا صادرات گاز ایران به بغداد ایران در 
میان کش��ورهای صادرکننده گاز به رتبه 
1۵ رس��ید و افزایش صادرات گاز به این 
کش��ور رتبه ایران را باز هم ارتقا خواهد 

داد. 
 ع��راق از اواخ��ر ژوئن س��ال 2۰1۷، 
واردات گاز از ایران را از طریق ایس��تگاه 
نفتش��هر آغاز کرد و براس��اس گفته های 
مس��ئوالن صنع��ت نفت ایران توانس��ت 
واردات گاز خ��ود از ای��ران را ت��ا اواخ��ر 
زمستان سال گذشته به 1.2 میلیارد متر 

مکعب برساند. 
براساس آمارهای موجود بدین ترتیب 
عراق دومی��ن خریدار ب��زرگ گاز ایران 
به شمار می رود که واردات آن حدود 1۴ 
میلیون متر مکعب در روز اس��ت و ترکیه 
با واردات ح��دود ۳۰ میلیون متر مکعب 

در روز، در جایگاه نخست قرار دارد. 

به گفته مس��ئوالن صنعت گاز، ایران دو 
قرارداد ب��رای صادرات گاز به ع��راق را به 
امضا رس��اند، یکی به پایتخت عراق، بغداد 
و دیگری به اس��تان بصره وبرهمین اساس 
ایران برای صادرات روزانه 2۵ میلیون متر 
مکعب گاز به بغ��داد و انتقال گاز ایران به 

استان بصره، برنامه ریزی می کند. 
در ح��ال حاضر ایس��تگاه انتق��ال گاز 
شلمچه از مسیر خط اهواز شلمچه آماده 
انتق��ال گاز ب��ه بصره اس��ت و به محض 
اعالم آمادگی عراقی ها گاز ایران به بصره 
می رس��د، در حال حاضر تنه��ا گاز ایران 
از طریق نفتشهر به بغداد صادر می شود.
تعلیق اجرای پروژه های خطوط لوله 

انتقال گاز ایران به عراق
س��ناریوی خ��ط لول��ه ایران ب��ا توجه 
ب��ه مذاکرات ایران و عراق در س��ال های 
2۰1۳ و 2۰1۴ ت��ا ح��دودی ب��ا ع��دم 

قطعی��ت مواجه بود، که طی آن س��ال ها 
این ایده مطرح ش��د که ای��ران می تواند 
خط لوله ایس��تگاه )نفت شهر( و ایستگاه 
)ش��لمچه( را که در آن زمان پیش��نهاد 
ش��ده بود راه ان��دازی کند، ام��ا وضعیت 

امنیتی مانع از آن شد. 
در آن زم��ان گفته ش��د که پروژه خط 
لوله عراقی-ایرانی شکست خورده است، 
زی��را وضعیت امنیتی ب��ه ایرانی ها اجازه 
نخواهد داد تا کار خود را ادامه دهند، اما 
تحلیل های واقع گرایانه تر هم وجود دارد 
به طوری که ایران در سال 2۰1۴، تعلیق 
اجرای پروژه ه��ای جدید برای تولید گاز 
صادراتی را اعالم کرد، آن هم پس از ثبت 
تولید ُکند در میدان گازی پارس جنوبی. 
ای��ران در کنار منابع نفتی خود، دارای 
ذخایر گازی عظیمی در منطقه است، اما 
تولید آن به دلیل افزایش مصرف داخلی، 

با مش��کالتی در ثابت نگه داش��تن میزان 
آن، مواجه شده است، به طوری که نیمی 
از گاز ایران به مصرف خانگی می رس��د، 
21 درصد ب��رای تولید برق و 1۸ درصد 
در تولیدات صنعتی در کش��ور، از جمله 
صنایع پتروش��یمی اس��تفاده می ش��ود. 
ای��ران پ��س از ایاالت متحده، روس��یه و 
چین چهارمین بازار ب��زرگ گاز طبیعی 
جهان به ش��مار م��ی رود، اما به س��ختی 
پاسخگوی رشد تقاضای بازار است. طبق 
آمار منتشر شده توسط شرکت بریتیش 
پترولی��وم )BP(، مص��رف گاز از 1۰2.۷ 
میلی��ارد متر مکعب در س��ال 2۰۰۵، به 
حدود 191.2 میلیارد متر مکعب در سال 
2۰1۵ افزایش یافت، درحالی که تولید در 
طول مدت مشابه از 1۰2. ۳ میلیارد متر 
مکع��ب ب��ه 192.۵ میلی��ارد متر مکعب 

افزایش یافت. 

ارتقای رتبه ایران درمیان صادرکنندگان گاز

اجرای قراردادها رتبه کشور را باز هم ارتقا می دهد

دوشنبه
27 فروردین 1397

شماره 1041
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دانش��کده  علمی  عضو هیأت 
خودروی دانشگاه علم و صنعت 
با اش��اره به موانع کالن کلیدی 
صنع��ت  س��رمایه گذاری  در 
خودرو از ثبات مصنوعی قیمت 
خ��ودرو گالیه ک��رد و گفت که 
دو س��ال است عماًل قیمت اکثر 
خودروه��ای داخل��ی افزای��ش 
نیافت��ه و اکث��ر ای��ن خودروها 
دارای حاش��یه قیمت��ی در بازار 

آزاد شده اند. 
ای��ران در  صنعت خ��ودروی 
س��ال جاری با چه چالش هایی 

مواجه است؟ 
به گزارش تجارت نیوز، صنعت 
خودروی ای��ران نیز مانند دیگر 
صنای��ع فعال در اقتص��اد ایران 
در س��ال جاری ب��ا چالش هایی 

مواجه خواهد بود. 
امیرحس��ین کاکای��ی، عض��و 

هیأت علمی دانش��کده خودروی 
دانشگاه علم و صنعت یکی از این 
چالش های کالن کلیدی را بحث 
تعرفه های واردات خودرو می داند 
و می گوی��د: بح��ث تعرفه ها در 
سال گذشته یک مسئله تنش زا 
ب��ود. هر چند که ظاهر آن به نفع 
صنع��ت خودرو ب��ود، ام��ا برای 
س��رمایه گذاری بلند مدت جهت 
پیش��رفت و جه��ش در فناوری 
در این صنعت، این تنش ها س��م 
هس��تند. کما اینک��ه در همین 
ابتدای سال، دوباره تغییر تعرفه ها 

بر سر زبان ها افتاد. 
وی ادامه می دهد: مهم نیست 
که تعرفه ها باال می روند یا پایین، 
مهم این است که سرمایه گذاری 
باید در یک فضای قابل پیش بینی 
بلندم��دت )حداقل به مدت پنج 
سال( انجام  ش��ود تا سرمایه گذار 

تکلیف خ��ود را بدان��د.  کاکایی 
اضاف��ه می کن��د: در دنیا صنعت 
خ��ودرو و رقاب��ت در محص��ول و 
فناوری به اندازه کافی رقابتی است 
و پارامترهای متغیر به شدت زیاد 
هستند و دولت هایی که می خواهند 
س��رمایه را به س��مت کشور خود 
جلب کنند، باید بتوانند پارامترهای 
کلی��دی س��رمایه گذاری کالن را 

جذاب و با ثبات جلوه دهند. 
صنع��ت  در  می گوی��د:  وی 
خودرو که آماده س��ازی شرایط 
برای تولید اولی��ه انبوه، حداقل 
و  می کش��د  ط��ول  س��ال  دو 
حداقل دوره بازگش��ت سرمایه 
حدود س��ه س��ال اس��ت، الزم 
است که این بازه حداقلی برای 
بماند  باشد.  مطرح  سرمایه گذار 
که در سرمایه گذاری هایی مانند 
طراح��ی پلتفرم این بازه باید به 

حدود حداقل 1۰ سال برسد. 
این کارش��ناس ب��ازار خودرو 
چالش دیگ��ر را ثبات مصنوعی 
قیمت خ��ودرو عنوان می کند و 
توضیح می دهد: دو س��ال است 
که عماًل قیمت اکثر خودروهای 
اس��ت.  نیافته  افزایش  داخل��ی 
این در حالی اس��ت که به علت 
واقعیت های اقتصادی، اکثر این 
خودروها دارای حاش��یه قیمتی 

در بازار آزاد شده اند. 
وی تصریح می کند: از طرفی 
به همین میزان، خودروسازی ها، 
وارد  بای��د  ک��ه  س��ودی  از 
س��رمایه گذاری های توس��عه ای 
می ش��د، مح��روم مانده ان��د. به 
عبارتی خودروسازی در وضعیت 
برای  جذاب��ی  وضعیت  فعل��ی، 
سرمایه گذاری های کوتاه مدت و 

بلندمدت ندارد. 

وی در پای��ان تحلی��ل خ��ود 
به طور خاص  پیشنهاد می دهد: 
این  در  می توانن��د  دانش��گاه ها 
زمینه نقش کلیدی بازی کنند و 
به دور از منافع جناحی، شرکتی 
یا فردی، بر مبن��ای روش های 
علم��ی و با معیارهای روش��ن، 
منافع مل��ی را در کوتاه مدت و 
به حداکث��ر ممکن  بلندم��دت 
برسانند؛ منافعی که باید ضمن 
تضمی��ن مناف��ع مصرف کننده، 
تولیدکنن��ده و تم��ام بازیگران 
در زنجی��ره ارزش اف��زوده، ب��ه 
محیط زیست کمترین آسیب را 
برس��اند و همزمان اشتغال را به 
حد مطلوب و ممکن باال ببرد و 
از نظر سیاس��ی، استقالل ما را 
حفظ کند و نهایتاً مزیت جدی 
و پایدار اقتصادی برای کش��ور 

به وجود آورد. 

در حالی س��ال جدید به نام حمایت از 
کاالی ایرانی نام گذاری ش��ده که به علت 
پیچیدگی و ش��رایط خ��اص بازار خودرو 
ای��ران، وجه عملی حمای��ت از خودروی 

ایرانی با سایر بخش ها متفاوت است. 
به گزارش مه��ر، مرتضی مصطفوی در 
یادداش��تی با اش��اره به نام گذاری امسال 
به عنوان س��ال حمای��ت ازکاالی ایرانی، 
الزام��ات تحقق ای��ن رویک��رد در حوزه 
صنع��ت خودرو را مورد اش��اره قرار داده 

است که از نظرتان می گذرد: 
همان طور که اعالم ش��د، مقام معظم 
رهب��ری س��ال جدی��د را ب��ه نام س��ال 
حمای��ت از کاالی ایران��ی نامیدند. اینکه 
چرا امس��ال به ای��ن عن��وان، نام گذاری 
ش��ده چندان جای تعجب ندارد چرا که 
طی س��ال های بعد از جنگ، کاال و تولید 
ایران��ی از جایگاه خوبی برخوردار نبوده و 
در س��ال های اخیر نیز ب��ه علت تحریم، 

رکود، قاچاق، واردات بی رویه و... جایگاه 
آن تن��زل قابل مالحظه ای یافته اس��ت. 
آنچ��ه در نام گذاری امس��ال مهم و قابل 
توجه می باش��د، مفهوم، مخاطب اصلی و 
مصادیق عملی آن در بخش های مختلف 
است که در ادامه به تبیین این سه مولفه 

در صنعت خودرو می پردازم. 
برای تبیین سه مولفه مذکور باید ابتدا به 
واقعیت های کنونی بازار خودرو ایران اشاره 
کنم. اولین واقعیت کیفیت پایین تولیدات 
است. بررسی ها به خوبی نشان می دهد که 
وضعیت تولیدات داخلی کشور در مقایسه با 
زمان، میزان سرمایه گذاری و حمایت دولت 

مطلوب نیست. 
واقعی��ت دوم انحص��اری ب��ودن بازار 
خودروی کش��ور اس��ت. آماره��ا بیانگر 
آن اس��ت که ح��دود 9۵ درص��د از بازار 
خودروی کش��ور در اختیار خودروسازان 
داخلی اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت که 

علی رغ��م تم��ام هیاهوه��ای مس��ئوالن 
وزارت صنع��ت، تنه��ا ۵ درص��د از بازار 
داخلی، توسط خودروهای خارجی تأمین 

می شود. 
واقعیت س��وم مونتاژکاری اس��ت. علی 
رغم اینکه س��هم غالب ب��ازار در اختیار 
خودروس��ازان داخلی است، ولی طی دو 
دهه اخیر بیش��تر محصوالت تولیدی در 
صنع��ت خودرو ب��ه صورت مونت��اژ بوده 
اس��ت؛ اتفاقی که جز اس��تمرار وابستگی 
ب��ه خ��ارج، هیچ عای��دی ب��رای صنعت 

خودروسازی کشور نداشته است. 
واقعیت چهارم مدیریت دولتی اس��ت. 
هرچند که در س��ال های گذش��ته تالش 
ش��د تا دو خودروس��از بزرگ کش��ور به 
بخش خصوص��ی واگذار ش��ود، ولی طبق 
اذعان مس��ئوالن کنون��ی وزارت صنعت 
همچن��ان ایران خ��ودرو و س��ایپا دولتی 
هس��تند. مهندس خسروش��اهی، مشاور 

خودروی��ی وزیر صنع��ت در گفت وگوی 
اخیر خود ب��ا پردیس خودرو به صراحت 
به ای��ن موضوع اش��اره ک��رد. همچنین 
تغییر ناگهانی مدیرعامل س��ایپا توس��ط 
وزیر صنعت، از دیگر نشانه های حاکمیت 
دولت بر صنعت خودروسازی کشور است. 
کنش و واکنش چه��ار واقعیت مذکور 
ش��رایطی را ب��ه ب��ار آورده ک��ه انتقادها 
نس��بت ب��ه کیفی��ت و قیم��ت تولیدات 
داخلی افزایش قابل توجهی یافته اس��ت. 
از طرف دیگر ش��اهد آن هستیم که مقام 
معظ��م رهبری به هوش��مندی دس��تور 
حمایت از کاالی ایرانی را صادر می کنند. 
حال این س��ؤال پیش می آید که حمایت 
از کاالی ایران��ی در صنعت خودرو به چه 
معنا اس��ت؟ به عب��ارت دیگر در صنعتی 
که سهم غالب در اختیار تولیدات داخلی 
است، حمایت از کاال ایرانی چگونه تفسیر 

می شود؟ 

گ��روه  مدیرعام��ل  ارش��د  قائم مق��ام 
خودروسازی س��ایپا گفت سایپا با هدف 
ش��تاب بیش��تر در امر تولید و دستیابی 
ب��ه برنامه ب��زرگ خود در س��ال جاری، 
پرداخ��ت طلب ه��ای مالی ش��رکت های 
قطعه س��از زنجی��ره تأمین را با س��رعت 

بیشتری انجام خواهد داد. 
به گزارش پایگاه خب��ری عصرخودرو، 
محمدرض��ا هنری کیا با اش��اره به بازدید 
هفت��ه گذش��ته مدی��ران ارش��د گ��روه 
خودروس��ازی س��ایپا از چن��د مجموعه 
قطعه س��ازی زنجی��ره تأمین اف��زود: در 
بازدید از شرکت های قطعه ساز و دیدار با 
مدیران آنها، تسریع در پرداخت مطالبات 
این شرکت ها با هدف پاسخ گویی به نیاز 
س��ایپا در ام��ر تولید مورد بررس��ی قرار 

گرفت و این گروه تصمیم دارد سیاس��ت 
س��ال گذشته خود در این امر را با قدرت 

بیشتری دنبال کند. 
ب��ه گفته وی، س��ایپا س��ال گذش��ته 
بی��ش از 6 ه��زار میلیارد ری��ال از طلب  
قطعه س��ازان را با ی��ک برنامه مبتکرانه و 
همکاری ش��بکه بانکی کش��ور پرداخت 
کرده اس��ت و امس��ال هم این روند را با 

جدیت دنبال خواهد کرد. 
پس از اجرای این طرح توس��ط مدیریت 
ارش��د س��ایپا، تولید خ��ودرو در این گروه 
افزای��ش چش��مگیری یافت و ای��ن گروه 
توانس��ت تمام رکوردهای قبل��ی خود در 
زمینه تولی��د روزانه، هفتگ��ی و ماهانه را 
جابه جا کند؛ ضمن این که گروه سایپا هدف 
تولید خود در سال 96 را که تعداد 666 هزار 

و 666 دستگاه خودرو بود نیز محقق کرد.  
هنری کیا به وجود توانمندی ها و قابلیت های 
فراوان صنعت قطعه سازی کشور اشاره کرد 
و افزود: س��ایپا در یک برنامه جدید تالش 
می کند این ش��رکت ها را در زمینه انتقال 
فناوری های تولید قطعات جدید و پیشرفته 
یاری کرده و زمینه مشارکت آنها در برنامه 

توسعه محصول را فراهم کند. 
گ��روه  مدیرعام��ل  ارش��د  قائم مق��ام 
خودروس��ازی س��ایپا همچنین به اصرار 
س��ایپا مبنی  بر مش��ارکت قطعه س��ازان 
داخل��ی در برنامه تولید محصوالت آینده 
گروه اش��اره کرد و آن را سیاست اصولی 
س��ایپا در زمینه حفظ اش��تغال کارگران 
ایرانی و حمایت از تولید داخلی دانست. 
هنری کی��ا ب��ا بی��ان این ک��ه تولید هر 

خودروی خارجی در س��ایپا ب��ه تدریج به 
داخلی س��ازی ۵۰ درصدی خواهد رسید، 
افزود: بس��یاری از طرف ه��ای خارجی در 
مذاک��رات، به دنبال تولی��د کامل قطعات 
خودروهای خود در س��ایر نق��اط جهان و 
مونتاژ این محصوالت در ایران هستند که 
ما با پایبندی روی اصول خود، با این برنامه 
مخالفیم و خواستار مشارکت قطعه سازان 

ایرانی در تولید این خودروها هستیم. 
گ��روه  مدیرعام��ل  اس��ت  گفتن��ی 
خودروسازی سایپا هفته گذشته به همراه 
جمعی از مدیران ارش��د این گروه ضمن 
بازدی��د از چن��د ش��رکت قطعه س��ازی 
در اس��تان خراس��ان رض��وی در جریان 
توانمندی ها و قابلیت های این ش��رکت ها 

قرار گرفت.

دوئل واردات و تولید خودرو در سال جدید

پرداخت مطالبه های قطعه سازان شتاب می گیرد

صنعت خودرو گرفتار در تله ثبات مصنوعی قیمت
اخبار

تصویب یک فوریت الیحه تعیین 
نرخ جدید کرایه تاکسی های تهران

در  ته��ران  ش��هر  اس��المی  ش��ورای  اعض��ای 
پنجاه و شش��مین جلس��ه خود ب��ا 2۰ رأی موافق 
و ی��ک رأی مخالف یک فوریت الیحه ش��هرداری 
ته��ران در خصوص تعیین نرخ کرایه تاکس��ی در 

سال 9۷ را به تصویب رساندند. 
 ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصرخ��ودرو«، در 
جریان بررس��ی این الیحه پورس��یدآقایی، معاون 
حمل و نق��ل ش��هرداری تهران با تش��ریح اینکه 
نرخ کرایه انواع تاکس��ی پیش از آغاز سال 1۳9۷ 
پیش��نهاد شده بود، افزود: با توجه به اینکه تکمیل 
این الیحه با تعطیالت نوروز همزمان شد، به همین 
علت ارسال آن به شورا به بعد از عید موکول شد. 
در ادامه این جلس��ه علیخانی، رئیس کمیسیون 
حمل ونقل ش��ورای ش��هر تهران به عن��وان موافق 
تصویب یک فوریت این الیحه، ابراز امیدواری کرد 
اعضای شورا به یک فوریت رأی دهند و کمیسیون 
حمل ونقل ش��ورا نیز آمادگ��ی دارد در کوتاه ترین 

زمان این الیحه را بررسی کند. 
الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
ش��هر تهران دیگر موافق ای��ن طرح گفت: تصویب 
ی��ک فوریت ای��ن طرح باعث می ش��ود این الیحه 
خارج از نوبت در کمیس��یون حمل و نقل بررسی 
ش��ود و در مرحله بعد در خارج از نوبت در دستور 

کار شورای شهر قرار گیرد. 
وی افزود: این تغییرات نیاز به بررسی دارد و این 

تصویب فرصت الزم را فراهم می کند. 
 در نهایت اعضای ش��ورای ش��هر ته��ران با 2۰ 
رأی مواف��ق یک فوریت این الیح��ه را به تصویب 

رساندند. 

بازار در انتظار کاهش قیمت خودروهای وارداتی
 ارز تک نرخی ناجی می شود؟ 

فع��االن ب��ازار خ��ودرو معتقدند پ��س از اجرای 
سیاس��ت ارز تک نرخی، قیمت خودروهای وارداتی 

باید کاهش یابد. 
به دنب��ال افزایش قیمت دالر در هفته گذش��ته 
و اوج گرفت��ن آن ت��ا حدود 6 هزار توم��ان تا روز 
دوش��نبه، ش��اهد بودیم ک��ه برخی ش��رکت های 
واردکننده خودرو دس��ت به توقف فروش زدند. در 
این میان، با وجود افزایش قیمت برخی خودروهای 
وارداتی، زمزمه هایی نیز در رابطه با افزایش قیمت 

بیشتر این خودروها شنیده می شد. 
این در ش��رایطی است که به باور رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروش��ندگان خودروی تهران، در 
ماه های اخیر شرکت های واردکننده خودرو چندین 
بار افزایش قیمت داش��ته اند، ام��ا خودروهایی که 
این ش��رکت ها در حال حاضر به مشتریان تحویل 

می دهند، با دالر ۳۷۰۰ تومانی وارد شده است. 
ب��ا ای��ن وجود، ب��ه دنب��ال اجرای سیاس��ت ارز 
تک نرخی در جلس��ه ویژه دولت در دوشنبه شب، 
سعید موتمنی پیش بینی کرد که دیگر نمایندگان 
رسمی می توانند واردات خودرو را با دالر تک نرخی 
۴2۰۰ تومان��ی انجام داده و باید قیمت محصوالت 

خود را کاهش دهند. 
امراله امینی، عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه 
طباطبایی نیز معتقد است متأسفانه شاهد هستیم 
که شرکت های واردکننده خودرو با کمترین نوسان 
صع��ودی دالر، قیم��ت این محص��والت را افزایش 
می دهن��د. به عن��وان مثال اواخر س��ال گذش��ته 
ک��ه ن��رخ دالر در بازار آزاد به ح��دود ۵۰۰۰ هزار 
تومان رس��ید، بیشتر واردکننده ها قیمت خودرو را 

متناسب با این نرخ افزایش دادند. 
ب��ه گفت��ه وی، در هفته ه��ای اخیر نی��ز برخی 
ش��رکت های واردکننده خودرو به دنبال نوس��انات 
صعودی نرخ ارز باز ه��م قیمت محصوالت خود را 
افزایش دادند. با ای��ن حال با اقدام قاطع دولت در 
تک نرخی کردن دالر و کاهش قیمت آن به ۴2۰۰ 
توم��ان، قیمت خودروهای واردات��ی به میزان قابل 
توجه��ی که حداقل 2۰ درصد اس��ت، باید کاهش 

یابد. 
اما بررسی بازار خودروهای وارداتی نشان می دهد 
که هن��ور پس از اعم��ال سیاس��ت ارز تک نرخی، 
واردکنن��دگان خ��ودرو تصمیم��ی ب��رای کاهش 

قیمت ها نگرفته اند. 

ورود سازمان بازرسی به موضوع 
گرانی خودرو 

افزایش سرسام آور قیمت خودرو های وارداتی پای 
سازمان بازرسی را به این موضوع باز کرد. 

به گزارش جهان نیوز، قاضی س��راج گفت سازمان 
بازرسی به موضوع گرانی خودرو ها ورود کرده است. 
وی با تأکید ب��ر اینکه گرانی خودرو های داخلی و 
خارجی را به شدت پیگیری می کنیم، افزود: اقداماتی 
برای جلوگیری از گرانی خودرو در دست انجام است. 
قاضی س��راج ادامه داد: در این هفته با مس��ئوالن 
عالی جلسه ای برگزار می شود تا بتوانیم جلوی گرانی 

خودرو ها را بگیریم. 

اخبار

تفاوت معنادار قیمت گذاری 
خودروسازان جهانی و ایران

و  خودروس��ازان  ب��زرگ  چالش ه��ای  از  یک��ی 
مصرف کنندگان خودرو هر س��اله با آغاز سال جدید 
سرنوش��ت قیمت خودرو اس��ت. از آنج��ا که تعیین 
قیم��ت خودرو در ایران به صورت دس��توری صورت 
می گی��رد و ش��ورای رقابت نظارت ج��دی بر تعیین 
قیمت خ��ودرو دارد، بنابراین خودروس��ازان همواره 
نس��بت به تعیین قیمت انتقادات بس��یاری را مطرح 

می کنند. 
ب��ه گزارش خبر خ��ودرو، از آنجا که تعیین قیمت 
خودرو در ایران به صورت دستوری صورت می گیرد 
و شورای رقابت نظارت جدی بر تعیین قیمت خودرو 
دارد بنابراین خودروس��ازان همواره نسبت به تعیین 
قیمت انتقادات بسیاری را مطرح می کنند. در چنین 
شرایطی اس��تراتژی قیمت گذاری خودرو در ایران و 
مقایسه آن با خودروسازان جهانی از اهمیت بسیاری 

برخوردار است. 
خودروسازان جهانی توجه بس��یاری به استراتژی 
قیمت گ��ذاری خودرو دارند و بناب��ر عوامل مختلفی 
قیم��ت فروش یک خودرو را محاس��به می کنند. در 
واقع نحوه محاسبه فروش یک خودرو در کشورهای 
صاح��ب برن��د ب��ه عوامل مختلفی وابس��ته اس��ت. 
مهم ترین بخ��ش مدنظر خودروس��ازان خارجی در 
تعیین قیمت هزینه های مرتبط با تولید خودرو است 
که در این میان شاخص قیمت تمام شده خودرو در 
کارخان��ه نقش مهمی در این میان بازی می کند. در 
واقع اولی��ن عاملی که تولیدکنندگان جهانی خودرو 
مدنظ��ر دارند هزینه مواد مصرف��ی و قطعات به کار 
رفته در س��اخت یک خودرو است. به دلیل آنکه در 
تولید خودرو صنایع مختلفی درگیر هستند، بنابراین 
خودروس��ازان توجه ویژه ای را به هزینه های ناشی از 

این بخش اختصاص می دهند. 
در جریان تولید یک خودرو اما موضوعات دیگری 
چ��ون هزینه حقوق و دس��تمزد نیز نقش اساس��ی 
دارد. ش��اید به همین دلیل باش��د که خودروسازان 
با پیش��رفت دانش تولید خودرو تالش دارند هر چه 
بیش��تر به س��مت مکانیزه و روباتیک کردن خطوط 
تولی��د پیش بروند؛ چراکه میزان حقوق و دس��تمزد 
نی��روی ش��اغل در خودروس��ازی ها اثر بس��یاری بر 
محاس��به قیمت خودرو دارد. در این میان نمی توان 
از هزینه منابع مصرفی ناش��ی از مصرف انرژی هایی 

چون برق و. . . در تولید یک خودرو نیز غافل بود. 
س��هم خدمات و هزینه های توزیع و فروش نیز در 
تعیین قیمت یک خودرو دارای اهمیت ویژه ای است؛ 
در این میان اگر خودروساز در جریان تولید از منابع 
مال��ی خارج از بن��گاه یعنی هزینه های مالی ناش��ی 
از تس��هیالت نیز در فرآیند تولید بهره برده باش��د، 
هزین��ه ناش��ی از آن را در قیمت تمام ش��ده خودرو 
محاس��به می کن��د. از آنجا که تولید خ��ودرو دارای 
فرآیند پیچیده ای اس��ت و در این می��ان نیز رقابت 
بسیاری میان تولیدکنندگان خودرو در سرتاسر دنیا 
وج��ود دارد، بنابراین آنها ت��الش می کنند با کاهش 
هزینه ه��ای خود بتوانند محص��ول رقابتی تری را به 

بازار عرضه کنند. 

اجرای طرح ترافیک سال 97  از اول اردیبهشت
75 هزار خودرو برای دریافت طرح 

ترافیک ثبت نام کرده اند
محسن پورسیدآقایی در حاشیه جلسه شورای شهر 
در جم��ع خبرن��گاران گفت برای افزای��ش کرایه های 
تاکسی، تا زمانی که میزان کرایه ها به طور رسمی اعالم 

نشود، راننده ای اجازه افزایش کرایه را ندارد. 
وی افزود: رقم مشخصی برای افزایش کرایه ها مطرح 
نیست. برای مسیر های مختلف بررسی هایی را کرده ایم 
و جداولی تعیین ش��ده که بر اساس آن افزایش کرایه 

انجام می شود. 
به گزارش ایس��کانیوز، معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران در خصوص مشکالت ایجاد شده برای 
ش��هروندانی که خواهان دریافت طرح ترافیک ساالنه 
هس��تند، اظهار کرد: گروه هایی که می خواهند مجوز 
کامل و س��االنه طرح را بگیرند و یک س��ال کامل در 
محدوده طرح تردد داش��ته باش��ند، بر اساس جدول 
قیمت گ��ذاری یک رقم مش��خص را باید در حس��اب 

شهروندی خود واریز کنند. 
پورسیدآقایی افزود: درخواس��ت شده این افراد یک 
میلیون تومان حس��اب خود را شارژ کنند تا با مشکل 
کسر حساب مواجه نشویم. این پول در حساب کاربری 
افراد اس��ت و اگر اضافه بیاید می توانند برداشت داشته 
باش��ند.  وی تأکید کرد: گروه هایی که نرخ ویژه دارند 
الزم نیس��ت ی��ک میلیون تومان را ش��ارژ کنند و این 

گروه ها شامل خبرنگاران و جانبازان می شوند. 
مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران در 
خصوص زمان اجرای طرح ترافیک س��ال 9۷ تصریح 
کرد: از قبل از س��ال اعالم شده که طرح جدید از اول 
اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد. تذکرات مطرح شده در 
این زمینه به ش��هرداری مستند نیست و ما روز شنبه 
آینده اول اردیبهش��ت ماه ش��اهد اجرای طرح ترافیک 
جدید خواهیم بود.  پورسیدآقایی با ارائه آماری از تعداد 
ثبت نام کنندگان دریافت ط��رح ترافیک اظهار کرد: تا 
شب گذشته، ۷۵ هزار خودرو برای دریافت طرح ترافیک 

ثبت نام کرده بودند. 
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کسب و کارامـروز۸

مدی��رکل تعاون، کار و رفاه  اجتماعی اس��تان زنجان، از معافیت دو 
س��اله برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان در راس��تای ابالغ آیین نامه 
اجرایی بند الف تبصره 1۴ قانون بودجه سال 96 کل کشور خبر داد. 

محمدرضا یوسفی در گفت وگو با خبرنگار 
ایس��نا، با بی��ان اینک��ه هم��ه کارگاه های 
تولی��دی و خدماتی دارای مجوز کس��ب و 
کار از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تحت 
ش��رایطی معاف می شوند، افزود: طبق ابالغ 
آیین نام��ه اجرایی بند الف تبصره 1۴ قانون 
بودجه س��ال 96 کل کش��ور و در راستای 
بند ۳ تا ۷ بس��ته »اشتغال و توانمندسازی 
اقتص��ادی  س��تاد  مصوب��ه  کار«،  نی��روی 
مقاومت��ی، معافیت دو س��اله برای پرداخت 
حق بیمه س��هم کارفرمای��ان در نظر گرفته 
شده اس��ت.  وی هدف از اعمال این امتیاز 
را تحرک بخش��ی بازار کار کش��ور، حمایت 

از کارفرمایان و ایجاد اش��تغال از طریق ترغیب و تش��ویق کارفرمایان 
کارگاه های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید، عنوان و 
تصریح کرد: بر این اس��اس، همه کارگاه های تولیدی و خدماتی دارای 

مجوز کسب و کار در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک تحصیلی 
لیسانس و باالتر که در مراکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت نام کرده اند 
به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می شوند. 

این مس��ئول با ی��ادآوری اینکه معافیت 
مذکور مشروط بر این خواهد بود که لیست 
بیمه ارسالی آنها به سازمان تأمین  اجتماعی 
بعد از اس��تخدام نیروی کار جدید نسبت به 
قبل از استخدام فارغ التحصیالن دانشگاهی 
افزایش یافته باش��د، ادام��ه داد: کارگاه های 
مش��مول این مش��وق ب��ه ازای ه��ر دو نفر 
بیمه ش��ده صرفا مجاز به استخدام یک نفر 
نیروی کار جدید دارای مدرک دانش��گاهی 
هستند.  یوسفی با بیان اینکه بیکاران دارای 
مدرک کارشناسی و باالتر که حداقل سه ماه 
از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره ای 
سپری شده است، می توانند در کارگاه های 
تولیدی و خدماتی اس��تخدام و مشمول این مش��وق های بیمه ای شوند، 
اظهار کرد: حداکثر س��ن برای مقطع کارشناس��ی 2۵ سال، برای مقطع 

کارشناسی ارشد 2۸ سال و برای دکترا ۳2 سال است. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه  اجتماعی استان زنجان خبر داد 

معافیت 2ساله برای پرداخت حق بیمه کارفرمایان
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��ور و رئیس بنیاد ملی نخبگان 
گف��ت: حمایت از ش��رکت های دانش بنیان حمای��ت از کاالی ایرانی 

است. 
به گ��زارش مهر، س��ورنا س��تاری پیش 
از ظه��ر یکش��نبه در همای��ش »حمایت 
از کاالی ایران��ی« طی س��خنانی توس��عه 
ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها را 
حمای��ت از کاالی ایرانی دانس��ت و گفت: 
برای پیش��رفت بای��د همه م��ا بخواهیم و 
تالش کنی��م، محی��ط اقتصاد در کش��ور 
را م��ردم درس��ت می کنن��د و دول��ت در 
زیرس��اخت ها حمایت و کمک می کند، اما 
تا مردم به صحنه نیایند، پیش��رفت امکان 
ندارد.  وی از ورود مفاهیم جدید به اقتصاد 
کشور خبر داد و افزود: متأسفانه در اقتصاد 
نفتی همه ما عادت کردیم استخدام جایی 

باش��یم و حقوق بگیریم، حد این اقتصاد همین اس��ت، که ما داریم، 
اقتصاد زمانی ش��کوفا می شود که به کارآفرین اهمیت داده و محیط 
کسب و کار را درست کنیم و به جوان ها و فرزندان خود اهمیت داده 

و آنها را درست آموزش دهیم، در این صورت اقتصادی بر پایه دانش 
ش��کوفا می ش��ود، پایه این اقتصاد دانش و عقل است.  معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور س��پس به پیش��رفت اقتصادی قرچک اشاره 
ک��رد و گفت: اتفاقات خوب��ی در قرچک 
در س��ال های اخیر افتاده اس��ت، شهرک 
صنعتی قرچک به سرعت توسعه یافته و 
راه افتادن 2۵۰ شرکت در مدت یک سال 
خبر خوبی اس��ت، صنایع آالین��ده را به 
شهرک صنعتی قرچک نیاورید که به آب 

و محیط زیست شما صدمه وارد کند. 
وی اف��زود: بای��د صنایع پ��اک را وارد 
قرچ��ک کنیم، ما ه��م آمادگی داریم هر 
کمکی را که بتوانیم برای توس��عه صنایع 
دانش بنی��ان و »های ت��ک« انجام دهیم، 
مهم تقویت زیرساخت های کارآفرینی در 
قرچک است.  س��تاری با بیان اینکه باید 
شرایط تربیتی خانواده ها برای بروز خالقیت های جوانان فراهم شود، 
گفت: مهم این است که به فرزندان خود معتقد باشیم و گمان نکنیم 

با پول می توان خوشبختی آورد و اشتغال درست کرد. 

ستاری:  حمایت از شرکت های دانش بنیان حمایت از کاالی ایرانی است

استارت آپ ها برای کس��ب خدمات مالی با چالش های متنوعی روبه رو 
هستند. البته ابزارهای مدرن، راه حل هایی کاربردی را در اختیار آنها قرار 
می دهند.  دنیای اقتصاد در سال های اخیر با چالش ها و تغییرات گوناگونی 
روبه رو بوده است؛ از بحران های مالی جهانی تا تغییرات در ارتباطات مالی 
و تعام��الت بین المللی، همگی انقالبی س��اکت را در دنیای اقتصاد ایجاد 
کرده اند. به این موارد، ظهور استارت آپ های متنوع و نیاز به حمایت مالی 
را اضافه کنید که سبک جدیدی از خدمات مالی را از بانک ها انتظار دارد.  
به هر حال با وجود پشت سر گذاشتن نسبی بحران های مالی جهانی، هنوز 
حمایت مالی رسمی از استارت آپ ها، فاصله ای زیاد با نیاز بازار دارد. اگرچه 
هنوز استارت آپ ها می توانند با مراجعه سنتی به بانک ها و با دالیل مختلف، 
سرمایه و وام تهیه کنند، اما اقدام هوشمندانه و کاربردی برای آنها، جذب 
س��رمایه گذار آشنا به اکوسیستم است. سرمایه گذاری که عالوه بر تأمین 
مال��ی، توانایی تأمین ارتباطات و آموزش های الزم را نیز برای مؤسس��ان 
داشته باشد. چالش اصلی این است که تعداد سرمایه گذاران و هزینه قابل 

تأمین توسط آنها، هنوز فاصله زیادی با نیاز استارت آپ ها دارد. 
در این میان، روش های س��رمایه گذاری در اس��تارت آپ ها نیز در حال 
تحول هستند. به بیان دیگر تفکر استارت آپی باعث شده است روش های 
تأمین مالی نیز )مانند خود اس��تارت آپ ها( به سمت ساختارشکنی پیش 
بروند. پس می توان نتیجه گرفت که آینده ای مملو از استارت آپ های مالی 
و روش های ساختارشکنانه برای تأمین نیازهای مالی در پیش روی ما قرار 
دارد. این روند، قطعاً چالش های خاص خود را خواهد داشت که در ادامه 

این مقاله زومیت به بررسی آنها و راه حل پیشنهادی می پردازیم. 
چالش های مالی آینده برای شرکت های کوچک

اگر یک آش��نایی اولیه با بانک ها، مؤسسات مالی و خدمات آنها داشته 
باشید، قطعاً متوجه این قضیه می شوید که این سازمان ها عموما برای کمک 
به ش��رکت های بزرگ و با سابقه طراحی شده اند. فرآیند سرمایه گذاری و 
تخمین ریسک در بانک ها و مؤسسات سنتی به گونه ای است که تنها در 
ارتباط با شرکت های بزرگ تأمین خواهد شد.  یکی از دالیل مناسب نبودن 
بانک ها برای شرکت های کوچک، روندهای اداری و کاغذبازی سنتی آنها 
اس��ت. اطالعات مورد نیاز برای دریافت وام از بانک ها بسیار چالش برانگیز 
و وقت گیر است. به بیان دیگر این روندها تنها زمان باارزش استارت آپ ها 
را از بین می برند. به عنوان مثال به روند طوالنی معرفی ضامن، تهیه اسناد 
اداری و مالی شرکت و مذاکرات برای بازپرداخت وام ها توجه کنید.  نکته 
نگران کننده تر اینکه برخی بانک ها و مؤسس��ات سرمایه گذاری سنتی، از 
اعتبار شخص مؤسس به عنوان ضامن پرداخت های مالی استفاده می کنند. 
این روند نیز اس��ترس کاری مؤسسان را افزایش می دهد و چالشی جدید 
در مسیر پیشرفت ایجاد می کند.  پس از این که موارد دشوار و چالش های 
دریافت وام از بانک ها و مؤسس��ات سنتی را درک کردید، آن را در تعداد 
مؤسسات مورد نظر ضرب کنید. قطعاً استارت آپ در حال مقیاس پذیری 
برای دریافت وام و سرمایه، به چند بانک و مؤسسه مراجعه می کند و این 
رونده��ای زمان بر را باید برای همه آنها انجام دهد. از طرفی، ذهنیت یک 
مؤسس استارت آپ، ساختارش��کن و مدرن بود و پس از مدتی نمی تواند 
درک کند که چرا این همه روندهای ثابت و مش��ابه در تمام بانک ها اجرا 

شده و اصطالحاً یک چرخه باطل به وجود آورده اند. 
گزینه های پیش رو

به هر حال بانک های س��نتی برای ارائه خدمات بهتر به کسب وکارهای 
م��درن، نیاز به بازنگری در روند کاری خود دارند. به روزرس��انی روندهای 
اعتبار س��نجی، اتوماس��یون فرآیندهای اداری و جم��ع آوری اطالعات و 
افزایش منابع مالی برای شرکت های نوپا، از راه حل هایی است که می تواند 

بانک ها را به منابعی قابل اعتماد برای استارت آپ ها تبدیل کند.  از طرفی، 
فناوری های مدرن مالی و ش��رکت های فین تک نوظه��ور، در حال انجام 
وظای��ف مورد انتظار از بانک ها هس��تند و به مرور، خ��ود را جایگزین آنها 
خواهند کرد. در نهایت، آنها خواهند بود که با سرعت بیشتر، خدمات مالی 
را در اختیار مؤسس��ان قرار می دهند. در ادامه برخی از راهکارهای مدرن 

مالی مناسب برای استارت آپ ها را معرفی می کنیم. 
سیستم وام دهی آنالین

س��رویس های آنالین قرض دهی مدتی اس��ت که جای خود را در بخش 
س��رمایه گذاری اس��تارت آپ ها پیدا کرده ان��د. در این سیس��تم ها وام های 
مش��ابه وام های بانکی اهدا می ش��ود اما تفاوت در کاهش روندهای اداری 
و ضمانت های دس��ت و پاگیر اس��ت. این س��رویس ها، امکانات را برای هر 
دو طرف وام دهنده و وام گیرنده فراهم می کنند.  در یک سیس��تم وام دهی 
آنالین ش��ما یک بار اقدامات مربوط به تأیید ش��رکت را انجام می دهید و 
وام دهندگان نیز ش��رایط خاصی برای تأمین س��رمایه ندارند. عالوه بر آن 
برخی سیستم ها مانند Kabbage  از امکانات پیشرفته تری همچون رصد 
آنالین فعالیت های شرکت استفاده می کنند که روند تأیید صالحیت برای 
دریافت وام را به درس��تی انجام می دهد. این سیس��تم با دریافت آمارهای 
مالی در ماه یا سال گذشته، شرکت درخواست دهنده را در دسته بندی های 
مختلف وام قرار می دهد.  نمونه های ایرانی از این سیس��تم های وام دهی به 
مرور در اینترنت تأسیس ش��ده اند. چالش اصلی این سرویس های داخلی، 
فرهنگ سازی برای سرمایه گذاران و همچنین مؤسسان استارت آپ ها است. 
عالوه بر آن، زیرساخت های الزم برای تأیید صالحیت ها نیز باید بهینه شوند. 

جمع سپاری
جمع سپاری یا کراودفاندینگ مدتی است که در فضای استارت آپی به 
شهرت مناسبی رس��یده و این شهرت را تا حدودی مدیون سرویس های 
عالی کیک استارتر است. در این سبک از جذب سرمایه، کارآفرین با معرفی 
محصول و کس��ب وکار خود، دیگران را متقاعد به سرمایه گذاری می کند. 
برای پس دادن کمک های دریافت ش��ده نی��ز راه های مختلفی از اعطای 
نس��خه های رایگان محصول یا درصد س��ود دریافت��ی از درآمدهای آتی 

پیشنهاد می شود. 
فروش دارایی

یکی از روش های کمتر مرس��وم برای جذب س��رمایه، فروش دارایی یا 
فاکتورهای نقدنش��ده اس��ت. البته این روش به صورت های متنوع مانند 
فروش چک های آتی در کشور ما نیز وجود دارد و آن چنان مدرن نیست. 
در این روش، اس��تارت آپ مطالبات وصول نشده قانونی خود را با تخفیف 
به شرکت دیگری می فروشد. شرکت دوم ریسک وصول مطالبات را قبول 
ک��رده و در عوض در این بین درآمدی را کس��ب خواه��د کرد.  عالوه بر 
روش های گفته ش��ده می توان به فروش توکن نیز اشاره کرده که باوجود 
کاهش اعتبار آن، هنوز در میان برخی ش��رکت ها و استارت آپ ها جایگاه 
معتب��ری دارد. البته این روش عموما در اس��تارت آپ های فعال در حوزه 
بالک چین اس��تفاده می ش��ود.  در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که 
چالش های مالی و تأمین س��رمایه، همیشه پیش روی استارت آپ ها قرار 
دارد و آنها در این رقابت با همتایان بزرگ تر خود، مشکالت زیادی خواهند 
داش��ت. در این میان، راه حل اساسی و کاربردی، ساختارشکنی در فضای 
مالی و رجوع به منابع جایگزین است. از طرفی بانک های سنتی نیز باید 
این نکته را در نظر داشته باشند که تنها با ارائه خدمات مدرن و تسهیل 
شرایط برای ش��رکت های نوپا، می توانند در بازار آتی مالی فعالیت مفید 

داشته باشند و مشتریان همیشگی جذب کنند. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

 پاداش مارک زاکربرگ در سـال 2017، در اثر افزایش هزینه های امنیتی برای حفاظت از وی 
به ۸.9 میلیون دالر افزایش یافته است. 

براساس اسـناد منتشرشـده از دریافتی های مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک، مشخص 
شـد که بنیانگذار بزرگ ترین شـبکه اجتماعی جهان طی سـال 2017 پاداش بیشتری دریافت 
کرده که دلیل آن افزایش هزینه های امنیتی اسـت. اطالعات ارائه شـده نشـان از این دارد که 
میزان پاداش دریافتی زاکربرگ با افزایشـی 53.5درصدی به ۸.9 میلیون دالر رسیده که دلیل 

اصلی این افزایش، باالرفتن هزینه های امنیتی حفاظت از او است. 
بـه گزارش زومیت، ۸3درصد از پاداش جدید به هزینه هـای حفاظتی اختصاص دارد و بخش 
بزرگی از باقی مانده پاداش، به انجام پرواز با هواپیمای اختصاصی تخصیص یافته است. زاکربرگ 
در طول سـال 2017 سلسله سـفرهایی به تمام ایالت های آمریکا انجام داد که در سال های قبل 
شـاهد انجام چنین اقدامی نبودیم. هزینه امنیتی زاکربرگ از 4.9میلیون دالر در سال 2016 به 

7.3میلیون دالر در سال 2017 افزایش پیدا کرده است. 
از جمله هزینه های ثبت شده باید به نصب و استفاده از سیستم های جدید امنیتی در اقامتگاه 
زاکربرگ در سان  فرانسیسکو و پالو آلتو اشاره کرد. رئیس کمیته مربوط به پاداش در فیس بوک 
نیز هزینه های انجام شده را تأیید کرده و این هزینه ها را واکنشی به افزایش نگرانی ها در رابطه 

با حفظ امنیت جانی مدیرعامل فیس بوک خوانده است. 
هرچند پاداش سـاالنه زاکربرگ افزایش یافته، اما حقوق سـاالنه وی همچنان یک دالر باقی 

مانده است. البته قدرت رأی زاکربرگ افزایش یافته و به 59.9درصد رسیده است. 
فیس  بـوک که در دو سـال اخیـر درآمدی بیـش از پیش بینی ها کسـب کرده اسـت، درگیر 
حاشـیه هایی شـده که مهم ترین آن به رسـوایی کمبریج آنالیتیکا و سوءاسـتفاده این کمپانی 
تحلیلی از اطالعات ۸7میلیون کاربر این شـبکه اجتماعی مربوط اسـت. ضمنا باید به دخالت و 

جهت دهی روس ها از طریق فیس بوک به انتخابات ایاالت متحده آمریکا نیز اشاره کرد. 
 

چالش های مالی آینده و فرصت هایی برای شرکت های نوپا
هزینه های امنیتی

 دلیل اصلی افزایش
پاداش ۲۰۱۷ زاکربرگ

نگـــاه

پ��س از رونمایی پویش »بدون توقف« )نان اس��تاپ( ب��ه عنوان یک رویداد 
علمی، این رویداد رفع موانع کس��ب و کار جوانان را در قالب دومین جلس��ه 
خ��ود پیگیری کرد. به گ��زارش رتبه آنالین، این رویداد فناورانه که با ش��عار  
برق��راری ارتباط موثر میان فعاالن اقتصادی جوان راه اندازی ش��ده اس��ت، با 
حض��ور جوانان برگزار می ش��ود. بر پایه این گزارش،  پوی��ش »بدون توقف« 
در اولین نشس��ت س��ال 9۷ خود که طی 1۵ فروردین با موضوع کارآفرینی و 

شبکه سازی برگزار شد، تالش کرد تا در راستای تحقق اهداف گام بردارد.
براس��اس این اطالع، برق��راری ارتباط موثر میان فع��االن اقتصادی جوان، 
استخراج و طبقه بندی مش��کالت کسب و کار جوانان از جمله اولین هدف ها 

در این نشست هاست.

راه اندازی پویش»بدون توقف«، برای رفع مشکالت جوانان در کسب و کار 

»نان استاپ« رونمایی شد

دوشنبه
27 فروردین 1397

شماره 1041



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان 
گفت در تالش هس��تیم تا حجم اقتصاد دانش بنیان حداقل دو برابر 
شود.  به گزارش مهر، سورنا ستاری صبح یکشنبه در حاشیه بازدید 

از ش��هرک صنعتی قرچک طی س��خنانی 
با بیان اینکه نیروی انس��انی فوق العاده ای 
در کش��ور وجود دارد، گفت: باید با توسعه 
ش��رکت های دانش بنیان برای پیشرفت و 
توسعه اقتصادی کش��ور تالش کنیم و در 
این راه از ظرفیت نیروی انس��انی کش��ور 

بهره کافی را ببریم. 
وی فعالیت های معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری را نس��بت ب��ه کارهای 
معم��ول صورت گرفت��ه در کش��ور فن��اور 
دانست و گفت: در سال 9۷ این روند رشد 

علمی و فناوری ادامه خواهد داشت. 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور و 

رئیس بنیاد ملی نخبگان به ش��عار س��ال »حمایت از کاالی ایرانی« 
اش��اره کرد و گفت: توسعه اس��تارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان 
یکی از پایه های معاونت علمی و فناوری اس��ت که این امر در واقع 

حمایت از کاالی ایرانی به شمار می آید. 
س��تاری با بی��ان اینکه در تالش��یم تا حجم اقتص��اد دانش بنیان 
حداقل دو برابر شود، اضافه کرد: رشد ما در سال گذشته قابل قبول 
بوده، اما هنوز با اس��تانداردهای مد نظر 

فاصله زیادی داریم. 
اس��تارت آپ های ح��وزه  توس��عه  وی 
»آی .  تی« و ش��رکت های ح��وزه فناوری 
را قاب��ل مالحظه خواند و گف��ت: باید با 
چتر پوشش��ی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری این رش��د و توسعه را 

حفظ کرده و شتاب بخشیم. 
براس��اس این گزارش، س��تاری پیش 
از بازدید از ش��هرک صنعت��ی قرچک با 
خانواده ش��هید واالمقام »جواد محبی« 

نیز دیدار داشت. 
وی در این دیدار طی سخنانی دیدار با 
خانواده ش��هدا را نعمتی بزرگ دانست و گفت: باید دیدار با خانواده 
ش��هدا را مغتنم بش��ماریم و قدر نعمت هایی که خ��دا به ما داده را 

بدانیم. 
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یوبی، شرکت فروش لوازم تحریر و اداری، بر این باورست که شرکت در 
فعالیت های نیکوکارانه باید جزیی از امور روزانه کسب وکار باشد. به گفته 
ایدو لفلر، هم-بنیان گذار و مدیرعامل شرکت یوبی، کمک های نیکوکارانه 
اس��اس مدل کسب وکار شرکت یوبی است و به همین منظور مدیر ارشد 
امور خیریه به عنوان سمتی در تیم اجرایی تعیین شده است. به ازای هر 
محصولی از شرکت یوبی که توسط مشتریان خریداری می شود، محصول 

دیگری به یک کالس درس نیازمند اهدا می شود. 
این روزها س��ودآوری هدفمند و با اهداف خیرخواهانه در شرکت ها 
رو به گس��ترش است. همانطور که اجتماع به سمت زندگی هدفمند و 
معنادار حرکت می کند، کارمندان بس��یاری به دنبال مشاغلی هستند 
که به ایشان کمک کند تا بخشی از دنیای بزرگ تر باشند، به ویژه نسل 
جدید عالقه مند هس��تند در کارهایی ش��رکت بکنند ت��ا دنیا را مکان 
بهتری بس��ازند. اگر مدل کس��ب وکارتان را به گون��ه ای طراحی کنید 
که در کارهای نیکوکارانه ش��رکت داشته باشد، می توانید استعدادهای 

جوانی را جذب کنید و سود خوبی داشته باشید. 
جاستین وولف، مدیر ارشد امور خیریه در شرکت یوبی می گوید»ما 
ثابت کردیم که می ش��ود کارهای نیکوکارانه انجام داد و س��ود کرد«. 
او کار ک��ردن برای یوبی را دوس��ت دارد چون هم فرصتی برای کمک 
کردن به دیگران پیدا کرده اس��ت و هم کس��ب وکار نوپایی را توس��عه 
می دهد. »وقتی بس��ته های پ��ر از لوازم تحریر را به م��دارس نیازمند 
تحوی��ل می دهم، با دیدن صورت ش��ادان کودکان رضایت ش��غلی به 

بهترین شکل در من ایجاد می شود.«
سودآوری هدفمند از نخستین روز

لفل��ر می گوید»هدفمن��دی از همان روز نخس��ت، بخش��ی از مدل 
کس��ب وکار ما شده اس��ت«. ایده کلی پشت شرکت یوبی، حل مشکل 
است. به نقل از لفلر معلمان بیش از یک میلیارد دالر از درآمد خودشان 
را ص��رف تجهیزات مدرس��ه می کنند. همین که بتوانی��م با تجهیزات 
رنگارنگ و مفرحی که ش��وق یادگیری در بچه ها را برمی انگیزد بخشی 
از این هزینه را کاهش دهیم، به تیمی که در ش��رکت یوبی مش��غول 
به کار هس��تند انگیزه و هدفی اجتماعی بخشیده ایم که فراتر از کسب 

درآمد تنهاست. 
لفلر می گوید »ما س��ود می کنیم و از س��ود کردن لذت می بریم، اما 
داشتن هدفی که از روز نخست همراه تیم باشد و آگاهی از این مسئله 
که ما در مدت زمان اندکی توانس��ته ایم به بیش از یک میلیون کودک 

کمک کنیم، ما را برای کارهای بزرگتر به حرکت وامی دارد«.
یک بخش اساسی در ساخت این مدل کسب وکار پیدا کردن شرکای 
خوب است. لفلر و وولف هر دو معتقدند که شرکای غیرانتفاعی شرکت 
در کارهای نیکوکارانه یوبی نقش مهمی ایفا می کنند. یوبی با ش��رکت 
تارگت به عنوان فروش��نده اختصاصی محصوالت یوبی ش��ریک شده 
است و محصوالت یوبی از طریق مؤسسه کیدز این نید در بین مدارس 
نیازمند توزیع می ش��ود. لفلر عنوان می کند که »پیدا کردن ش��رکای 
خوب اهمیت بس��یاری دارد، چرا که به ما کمک می کنند تا از طریق 
کانال های رس��می و شناخته ش��ده کارم��ان را انجام دهی��م نه اینکه 

خودمان به تنهایی دست به توزیع محصوالت بزنیم«.

شرکت تعاونی فایننشال سرویس، ش��رکت ارائه دهنده فناوری های 
مال��ی ک��ه از اتحادیه های اعتب��اری حمایت می کند، اخی��راً برنامه ای 
ب��ا عنوان هدف تعاونی راه اندازی کرده اس��ت. این برنامه، مس��ئولیت 
اجتماعی ش��رکت ها را برای اتحادیه های اعتباری تعریف می کند. این 
ش��رکت تعاونی به عنوان بخش��ی از این برنامه نوآورانه خود با شرکت 
یوبی شریک ش��ده است. سامانتا پکسون، مدیر ارشد بازاریابی شرکت 
تعاون��ی، می گوی��د »اتحادیه های اعتب��اری غیرانتفاعی هس��تند و ما 
همیش��ه به دنبال کمک کردن به اجتماع هستیم. ما همیشه به دنبال 

هدایت هدفمند هستیم«.
پکس��ون امیدوار اس��ت اقدامات نوآورانه اخیر برای تمرکز بر هدف، به 
اتحادیه های اعتباری کمک کند تا کسب وکارسان را رونق ببخشند و هرجا 
که نیاز است کار خیرخواهانه انجام دهند. پکسون امیدوار است با مشارکت 
یوبی به رشد سواد مالی کودکان کمک کنند. آنها ابزاری طراحی کرده اند 
که به کودکان محروم کمک می کند مفاهیم مالی را بیاموزند. این ابزار به 

همراه تجهیزات کالسی یوبی به مدارس ارسال خواهد شد. 
پکس��ون اش��اره می کند که »هدف ما تنها دادن صدقه نیست. ما به 
س��المت مالی افراد کمک می کنیم. کمک به افراد در راه تأمین مالی 

می تواند تفاوت بزرگی در کل زندگی ایشان ایجاد کند«.
مشارکت با یوبی به این شرکت کمک می کند تا در مدل کسب وکار 
غیرانتفاع��ی خ��ود هدفمن��دی را ترغیب کند. پکس��ون می گوید »ما 
امیدواریم اتحادیه های اعتباری بیش��تری در س��طح محلی خود با ما 

همکاری کنند نه اینکه فقط در اقدامات بزرگ ما شریک شوند«.
لفلر و پکس��ون هر دو اش��اره می کنند که ایج��اد تأثیر اجتماعی به 
عنوان بخش��ی از کس��ب وکار امروزه بیش از هر زمان دیگری اهمیت 
یافته اس��ت. گشتن به دنبال مش��کالت و حل آنها، و ایجاد کسب وکار 
حول این مش��کالت مس��یری طوالنی برای رفتن پیش پای صاحبان 
کسب وکار می گشاید.  تحقیقات نشان می دهد مشتریان دوست دارند 
بدانند از ش��رکت هایی خری��د می کنند که تعه��دات اجتماعی دارند. 
مش��تریان می خواهند احس��اس خوبی از خرید خود داش��ته باش��ند. 
کارمندان نیز دوس��ت دارند در ش��رکت هایی مشغول به کار شوند که 

بینش وسیعتری از اجتماع و از دنیا دارند. 
ام��روزه م��ردم به دنبال دلیل��ی برای کمک کردن می گردند. ش��ما 
می توانی��د آن دلیل را فراهم کنید و به کس��ب وکارتان بینش بدهید. 
حتی اگر از روز نخست با هدفی اجتماعی آغاز به کار نکردید، هنوز هم 
می توانید به کسب کارتان معنا ببخشید، تکانی به امور بدهید تا کاری 

بیش از تالش برای کسب سود انجام داده باشید. 
در س��ال های پی��ش رو، کس��ب وکارهایی موفق ت��ر خواهند بود که 
اهمیت گس��ترش زیربناهای اجتماعی را درک کنند و در اجتماع شان 
دس��ت به امور نیکوکارانه بزنند. فناوری و تغییر مسیر کشور به بخش 
خدمات، جامعه ما را عوض کرده اس��ت. ارزش هایمان و اهداف مان در 
حال تغییرند، نسل جدید به خوبی این تغییر جهت را نشان می دهند. 
یک ش��غل تنها یک شغل نیس��ت. کسب وکار، حرفه و شغل همگی 
بخش��ی از زندگی ما و کیس��تی ما هس��تند. بس��یاری از ما به دنبال 
معنایی در زندگی می گردیم. کارآفرینان اجتماعی و شرکت هایی مانند 
یوبی در کنار ش��رکای تعاونی، راه را هموار می کنند تا نشان دهند که 

می شود با کارهای نیکوکارانه یک کسب وکار موفق ساخت. 
allbusiness :منبع

 سودآوری هدفمند: آیا کسب وکار شما
در امور خیریه مشارکت دارد؟ 

یادداشـت

عضو کمیس��یون صنایع اتاق بازرگان��ی ایران و نایب رئی��س اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: ش��فافیت الزمه بهبودبخش��ی به فضای کسب و کار در جامعه 

است. 
مصطفی روناس��ی در گفت وگو با رادیو اقتصاد افزود: بدون ش��ک با تقویت 
ش��اخص ش��فافیت در حوزه های مختلفی از قبیل مدیریت��ی، اجرایی، قانون، 
مقررات و موارد مش��ابه دیگر پدیده رانت و فساد در جامعه به شدت کاهش و 

در برابر چرخ تولید ملی روان تر از همیشه به چرخش درخواهد آمد. 
وی همچنی��ن اظهار داش��ت: ش��فافیت پایین در اقتصاد عامل گس��ترش 
فس��اد و جلوگیری از فعالیت س��الم اقتصادی است، بنابراین وجود این عوامل 

هزینه های گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. 

شفافیت الزمه بهبود فضای کسب و کار

به قلم میرندا مارکیت
مترجم: سعیده کریمی

مدی��رکل هدای��ت نی��روی کار و کاریابی ه��ای وزارت کار از برگزاری 
نمایش��گاه کار از پنجم تا هش��تم اردیبهشت ماه س��ال 9۷ خبر داد.  به 
گزارش ایس��نا، مجری برگزاری این نمایش��گاه کاریاب��ی مرکز کار ایران 

است که در آن شرکت های داخلی و خارجی 
حضور پیدا می کنند. در این نمایشگاه تعدادی 
از استارت آپ ها نیز حضور دارند و تمهیداتی 
پیش بینی  ش��ده ت��ا کاریابی ه��ای داخلی و 
بین الملل��ی عالقه من��د بتوانن��د ب��ه صورت 
رایگان در این نمایش��گاه ش��رکت کنند.  اما 
محمد اکبرنی��ا - مدیرکل هدایت نیروی کار 
و کاریابی ه��ای وزارت کار - برگ��زاری ای��ن 
نمایش��گاه را یک حرکت عظیم ملی دانست 
که موجب باالبردن قابلیت کاریابی ها، توسعه 
اشتغال کشور و ایجاد اش��تغال برای جوانان 
می شود و تأکید کرد: کسانی در این نمایشگاه 
حضور پیدا می کنند ک��ه قصد جذب نیروی 

جدید را داش��ته باش��ند.  اکبرنیا در ادامه از پیش بینی مشوق هایی برای 
اش��تغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری توس��ط کاریابی ها خبر داد و 
گفت: یکی از واگذاری های مورد بحث امور مربوط به بیمه بیکاری اس��ت 

که هم اکنون در تهران و برخی از استان ها توسط کاریابی ها انجام می شود. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر دفاتر کاریابی با ثبت نام مقرری بگیران 
بیمه بیکاری فقط می توانند همان مبلغ حق ثبت نام و مش��اوره شغلی را 
دریافت کنند، افزود: در تالشیم با بهره گیری 
از ماده 12 قانون بیمه بیکاری بتوانیم از این 
درآمدها به بخش خصوصی )کاریابی ها( هم 
مبالغی بابت تشکیل پرونده و انگشت نگاری 
پرداخ��ت کنیم.  به گفت��ه مدیرکل هدایت 
نی��روی کار و کاریابی های وزارت کار، با نظر 
وزیر کار، مشوق هایی نیز برای اشتغال مجدد 
مقرری بگیران بیمه بیکاری برای کاریابی ها 
در نظر گرفته و الیح��ه ای در این خصوص 
برای تصویب به هیأت دولت ارس��ال  ش��ده 
که ب��ا موافقت س��ازمان تأمی��ن  اجتماعی 
بابت اش��تغال مجدد، یک ماه حقوق مانده 
مقرری بگی��ر به کاریابی پرداخت ش��ود.  به 
گزارش ایسنا، در حال حاضر بیش از ۸۰۰کاریابی داخلی در کشور فعالیت 
می کنند. برابر آمارها در 11ماهه سال گذشته ۳۵۵ هزار نفر در کاریابی ها 
ثبت نام کردند که از میان آنها 6۳ هزار و ۸6۰ نفر مش��غول به کار شدند. 

نمایشگاه »کار« اردیبهشت ماه برگزار می شود



تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irتبلیغات و برندینگ 10

هنگامی که در یک کسب وکار کوچک 
با بودجه ای محدود مشغول کار هستید، 
ص��رف هزینه ۳۴۰ هزار دالری برای یک 
تبلیغ تلویزیونی ۳۰ ثانیه ای به هیچ وجه 
امکان پذیر نیس��ت. همچنین گزینه های 
کم خرج ت��ری مانند اختص��اص 1۰ هزار 
دالر برای بازاریاب��ی ایمیل محور نیز دور 

از ذهن خواهد بود. 
بی تردی��د در عصری که اغلب اقدامات 
تبلیغات��ی نیازمند هزینه اس��ت، مواجهه 
ب��ا بودجه ای ان��دک تردیده��ای زیادی 
پیرامون نح��وه تعامل تان ب��ا مخاطب ها 
و فرآیند جذب مخاط��ب پدید می آورد. 
خوش��بختانه ام��روزه راهکارهای زیادی 
برای دریاف��ت خدم��ات تبلیغاتی بدون 
صرف هزینه فراهم ش��ده اس��ت. به این 
ترتی��ب با افزودن تکنیک ه��ای تبلیغات 
رایگان به استراتژی بازاریابی خود امکان 
پرهی��ز از صرف هزینه ه��ای اضافی برای 
ش��ما وجود خواهد داش��ت. در حقیقت، 
این مقاله به قلم کارولینا فورسی به بیان 
برخی از این راهکاره��ای مفید پرداخته 
است. در ادامه هرکدام از این موارد را به 
صورت مجزا مورد بررس��ی قرار خواهیم 

داد. 
1- استفاده از بخش کسب وکار گوگل 
یکی از بهترین راه ه��ای ارائه تبلیغات 
رایگان برای هر کس��ب وکاری استفاده از 
س��رویس My Business گوگل است. 
این سرویس با ارائه خدماتی نظیر تنظیم 
موقعیت جغرافیایی محل کسب وکار روی 
نقشه و همچنین سازماندهی دسته بندی 
موت��ور جس��ت وجوی گ��وگل از طریق 
نقش  کس��ب وکارها  زیرشاخه های  اعالم 
مؤثری در افزایش ج��ذب مخاطب برای 
برندها دارد. ب��ه این ترتیب با بهره گیری 
از بخ��ش My Business به راحتی در 
جست وجوهای محلی رتبه بهتری کسب 
خواهی��د کرد. با این حال توجه داش��ته 
باش��ید که رتبه ش��ما در جس��ت وجوها 
ب��ه هیچ وجه ثابت نخواهد ماند. کس��ب 
رتبه مطلوب مبتنی بر فعالیت مناس��ب 
در اینترنت و ش��بکه های اجتماعی است. 

به عن��وان مث��ال اگر یک پیتزافروش��ی 
دارید و شش ماه گذش��ته هیچ فعالیتی 
در بازاریابی اینترنتی نداشته اید، به هیچ 
وجه رتبه یک رستوران های نزدیک برای 
کاربران نخواهید بود. در دنیای پرسرعت 
و رقابت��ی امروز اگ��ر از طری��ق فعالیت 
در ش��بکه های اجتماعی ق��ادر به جلب 
توجه ها نباش��ید، هیچ اب��زار رایگانی به 

کمک تان نخواهد آمد. 
Yext  2- بهبود شرایط با استفاده از

به طور معمول هرقدر برندتان بیش��تر 
در لیس��ت کس��ب وکارهای آنالی��ن قرار 
بگیرد، ش��انس ش��ما برای کسب جایگاه 
بهت��ر در موتورهای جس��ت وجو افزایش 
خواهد یاف��ت. به این ترتیب مش��تریان 
بیش��تری هم قادر به برق��راری ارتباط با 
شما خواهند بود. در مقیاس محلی برای 
اطمین��ان از دسترس��ی راح��ت کاربران 
اینترنتی به برندمان به هنگام جست وجو 
در اینترن��ت کوچک تری��ن اطالعات نیز 
دارای اهمیت هس��تند. ب��ه عنوان مثال 
حتی تیتر اصلی سایت شما و اکانت های 
رس��می تان در ش��بکه های اجتماعی نیز 
نقش��ی مه��م در الگوریتم ه��ای جدی��د 

موتورهای جست وجو دارند. 
بی تردی��د آگاهی از وضعی��ت برندمان 
در اینترنت اقدام برای بهبود ش��رایط را 
آس��ان تر خواهد کرد. براین اس��اس بازار 
کمک��ی Yext ب��ا جس��ت وجوی دقیق 
فض��ای اینترنت هر فهرس��تی را که نام 
برندتان در آن ذکر ش��ده باشد برای  شما 
ب��ه نمایش در م��ی آورد. به ای��ن ترتیب 
ش��ما قادر به تم��اس ب��ا تهیه کنندگان 
فهرست هایی که در آنها حضور ندارید به 

منظور افزودن نام برندتان خواهید بود. 
3- حضور به عنوان نویسنده 

میهمان در وبالگ ها
حض��ور به عن��وان نویس��نده میهمان 
در وبالگ ه��ای مش��هور اگرچه درآمدی 
را ب��رای ما به همراه نخواهد داش��ت، اما 
مزای��ای قاب��ل توجه دیگری ب��ه ارمغان 
می آورد. شما می توانید با استفاده از این 
ش��یوه با مخاطب های این وبالگ ارتباط 
برقرار کنید. همچنین به تدریج با حضور 
م��داوم در وبالگ های مش��هور عالوه بر 
برندتان خود شما نیز به یک برند مهم در 

زمینه کارشناسی امور کسب وکار تبدیل 
خواهید شد. 

ب��ه دلی��ل حضور خی��ل عظیم��ی از 
مخاطب ها در وبالگ های مشهور فعالیت 
به عنوان نویسنده میهمان در آنها بسیار 
منطقی تر از حضور در سایت شخصی مان 
است. به عالوه به هنگام نگارش مقاله در 
وبالگ های بزرگ امکان ارجاع داخلی به 
وب س��ایت شخصی تان نیز وجود دارد. به 
این ترتیب ش��ما نوعی اقدام بازاریابی در 
راس��تای افزایش ترافیک س��ایت خود و 

شرکت تان نیز انجام داده اید. 
4- پاسخ به پرسش های سایت 

Quora
س��ایت Quora یک��ی از بزرگ ترین 
موسسات آنالین در زمینه پاسخگویی به 
طیف متنوع پرس��ش های کاربران است. 
ب��ه این ترتیب نگارش مطل��ب برای این 
س��ایت به برندم��ان امکان دس��تیابی به 
حجم وس��یعی از مخاطب ه��ا را خواهد 
 TechChurch داد. براس��اس گزارش
برخ��ی از مطال��ب Quora بیش از ۳۰ 
هزار بازدید ماهانه دریافت می کنند. این 
رقم ب��اال بی تردید برای هر برندی هدفی 
جذاب و وسوسه کننده محسوب می شود. 
ع��الوه بر ای��ن به هنگام پاس��خگویی به 
ام��کان گفت وگوی مس��تقیم  س��ؤاالت 
کاربران با بخش پش��تیبانی ش��رکت تان 
نی��ز فراه��م می ش��ود. به ای��ن ترتیب با 
پاسخگویی به پرسش های موجود در این 
س��ایت امکان دس��تیابی به مخاطب های 
عالقه مند را به دست خواهید آورد. با این 
حال توجه کنید که تنها به پرسش هایی 
پاس��خ دهید که در زمینه کسب وکارتان 
اس��ت. ورود به مس��ائلی که ب��ا ماهیت 
برندتان در تضاد اس��ت، وجهه تان را نزد 

مخاطب خدشه دار می کند. 
5- انتشار مطالب در لینکدین

لینکدی��ن فضایی برای برقراری ارتباط 
با افراد متخصص اس��ت. به همین دلیل 
اغل��ب مطال��ب مرتبط با کس��ب وکار در 
این پلتفرم منتش��ر می ش��ود. استفاده از 
س��رویس وبالگ نویسی لینکدین به شما 
امکان به اش��تراک گذاری تجربیات تان با 
دیگران را می دهد. به این ترتیب س��طح 
تعام��ل و ارتباط ش��ما با دیگ��ر کاربران 

در ای��ن پلتف��رم افزایش خواه��د یافت. 
در بس��یاری از مواق��ع کارب��ران مطالب 
موردعالقه ش��ان را بازنش��ر ک��رده و ب��ه 
نوعی بازاریابی مجانی برای دیگران انجام 
می دهند. به این ترتیب با اختصاص زمان 
کافی ب��رای نگارش مطل��ب می توانید از 
جذب مخاطب باال به شیوه مستقیم یا با 

کمک دیگر کاربران مطمئن باشید. 
شاید آمار کاربران لینکدین در مقایسه 
با فیس بوک یا توییتر ش��ما را از فعالیت 
در ای��ن پلتف��رم ناامی��د کن��د. در اینجا 
بای��د به چند نکت��ه مهم توجه داش��ت. 
نخس��ت اینکه ش��مار محدودتر کاربران 
لینکدی��ن، باتوج��ه به تخصص ش��ان در 
پتانس��یل بیش��تری  حوزه کس��ب وکار، 
برای جذب از سوی برندها دارند. در این 
راستا براساس گزارش های رسمی نیمی 
از ترافی��ک انتقالی کاربران ش��بکه های 
اجتماعی به وب سایت شرکت ها از طریق 
لینکدین صورت می گیرد. براین اس��اس 
در مورد لینکدین نباید صرفا به آمارهای 
مرب��وط به تعداد اعض��ا توجه کرد. عالوه 
ب��ر این میزان بازدید از مطالب مربوط به 
کس��ب وکار در هیچ پلتفرمی با لینکدین 

قابل مقایسه نیست. 
6- حضور در پادکست های دیگر 

کسب وکارها 
به منظور دس��تیابی به بهتری��ن کانال 
ارتباطی با مخاطب ها، جست وجوی میان 
پلتفرم های مختلف ضروری اس��ت. با این 
اقدام در واقع شما به جست وجوی فضایی 
که بیشترین ش��مار مخاطب های مناسب 
ب��رای برندتان وج��ود دارد، خواهید رفت. 
به عنوان مثال شاید برخی از مخاطب های 
شما استفاده از پادکست  را به مطالعه مقاله 
ترجیح دهند. در این ص��ورت نباید اجازه 
دهید عدم حضور در عرصه تولید پادکست 
شما را از این دسته مخاطب ها غافل سازد. 
به منظور دس��تیابی به اینگونه مخاطب ها 
الزم نیس��ت حتما به فکر ضبط پادکست 
باش��ید. همکاری با دیگر کسب وکارهایی 
که به تولید این نوع محتوا مشغول هستند 
عالوه ب��ر کاهش هزینه ه��ا نتیجه تقریبا 

مشابه به همراه خواهد داشت. 
ادامه دارد. . . 
hubspot :منبع

از بخش کسب وکار گوگل گرفته تا ایجاد ویدئو در یوتیوب

۱4 راهکار برای تبلیغات رایگان کسب وکار)۱( 3 روش آسان برای ساختن برندی 
که رهبر صنعت خود باشد

اجتناب از برقراری ارتباط چشمی، تظاهر به آنکه 
مشغول صحبت با تلفن هستید، نگاه کردن به سمت 
دیگر، س��رعت گرفتن، همه  ما کارهایی مشابه این ها 
را انجام داده ایم. این موارد تاکتیک هایی است که ما 
به طور غریزی از آنها اس��تفاده می کنیم تا از مواجهه 
با کارشناس��ان قاط��ع فروش که ما را به گوش��ه ای 
می کشند تا اطالعاتی را که برای مان جذابیتی ندارند 
به ما بدهند، اجتناب کنیم. اش��تباه برداشت نکنید، 
ش��اید افراد مایل به شنیدن این اطالعات باشند، اما 
ترجی��ح می دهند آن را به طریق��ی که مایل اند و به 
ش��کلی محترمان��ه و در موقعیتی مناس��ب دریافت 
کنن��د، در واقع در اوقات فراغ��ت خود وقت خود را 

صرف برندهایی که به آن وفادارهستند، کنند. 
در ادام��ه س��ه راه ب��رای ایجاد تجرب��ه برند برای 
مش��تری که مش��تریان دیگر از آن اجتناب نخواهند 
ک��رد و پا به ف��رار نمی گذارند، بلکه از آن اس��تقبال 

کرده و به دنبال آن خواهند آمد، بیان شده است: 
حضوری یکپارچه در بازاریابی اینترنتی و 

بازاریابی از طریق کانال های پخش
ب��رای آنکه تجربه برندی دلنش��ین در مش��تریان 
خ��ود ایجاد کنید الزم اس��ت چند نکت��ه را رعایت 
کنی��د. اول آنک��ه س��عی کنید به ص��ورت یکپارچه 
عم��ل کنید، یعنی ه��م در بازاریاب��ی اینترنتی و از 
طریق س��ایت و هم در فروش��گاه های فیزیکی برای 
محصوالت خود، از اس��تراتژی ها و تم های یکس��انی 
استفاده کنید. با مش��تریان برخورد مناسبی داشته 
باش��ید، در فروش��گاه به آنها اجازه دهید محصوالت 
را امتح��ان کنند، در صورت توانای��ی، این امکان را 
در س��ایت فروشگاه اینترنتی خود نیز قرار دهید، در 
واقع مش��تریان را در انتخ��اب و امتحان محصوالت 
و خدمات خ��ود آزاد بگذارید، مدام ب��رای خرید به 
آنها فش��ار نیاورید، بگذارید تمام آنچه را می خواهند 
امتح��ان کنند و فقط در صورتی که از ش��ما تقاضا 
کردند آنها را راهنمایی کنید، در س��ایت فروش��گاه 
اینترنتی نیز امکان دسترس��ی، بیان سؤاالت و تغییر 
انتخاب خود از برندی به برند دیگر را برای آنها قرار 
دهید. نکته دیگری که الزم اس��ت به آن توجه کنید 
آن است که س��عی کنید به مش��تریان پیشنهادات 
ش��خصی بدهید، در سایت فروشگاه اینترنتی خود با 
توجه به جست وجوهای قبلی مشتریان پیشنهاداتی 
مختص به آنها و با توجه به عالیق ش��ان، بدهید و در 
فروشگاه ها نیز با توجه به شناخت خود از مشتریان، 
ب��ه نی��از آنها پیش��نهاداتی مختص به خودش��ان را 
بدهید. با این روش می توانید وفاداری مش��تریان به 
برن��د خود را جذب کرده و ع��الوه بر آن تجربه برند 

خوبی برای آنها ایجاد کنید. 

اجرای درست برنامه های وفاداری سازی 
مشتریان به برند

برای مش��تریان دائمی خود برنامه ه��ای وفاداری 
ایج��اد کنید. تحقیق کنید، س��عی کنید مش��تریان 
خ��ود و عادات و عالی��ق آنها را بشناس��ید تا بدانید 
از چه طریقی می توانید آنها را دوباره به س��مت خود 
برگردانید. از طریق برنامه های وفادار س��ازی س��عی 
کنید تعامل مش��تریان با برندین��گ و محصوالت را 
افزای��ش دهید، به این صورت هم س��ود بیش��تری 
کس��ب کرده اید و هم وف��اداری مش��تریان به برند 
ش��ما افزایش یافته است. با توجه به نوع محصوالت 
می توانید از برنامه های مختلفی اس��تفاده کنید مثال 
برگزاری مس��ابقه و اهدای جوایز ارزشمند. اما آنچه 
همواره باید به آن توجه داش��ته باش��ید آن است که 
باید مش��تریان خود را به خوبی بشناسید تا بتوانید 
برنامه هایی را که مورد عالقه آنها خواهد بود و از آن 

استقبال خواهند کرد شناسایی و اجرا کنید. 
با بزرگان صنعت خود همکاری کنید

اس��تفاده از ای��ن اس��تراتژی راه حل��ی عالی برای 
دسترسی به قسمت های دیگر بازار و جذب مشتریان 
جدید اس��ت. به این صورت همواره نوآوری خواهید 
داش��ت و می توانی��د برند خود را گس��ترش دهید و 
عالوه بر اینکه در بازار م��ورد نظرتان جزو برندهای 
پیش��رو خواهید ب��ود، می توانی��د برند خ��ود را نیز 

قدرتمند کنید. 
استفاده از این اس��تراتژی ها سبب می شود تجربه 
برندی ایجاد کنید که مش��تریان را به س��مت خود 
می کش��اند. حتی اگر به درستی عمل کنید خواهید 
توانست با استفاده از تبلیغات دهان به دهان نیز نام 
برند خود را در بین مصرف کنندگان ش��ناخته شده 

کنید. 
belovedmarketing :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات
واقعیت تبلیغات )3(

در ذهن 1۸0 میلیارد نفر

فرانکلین دالنو روزولت با یک فیزیکدان از لس آالموس 
که اصرار داشت یک کار خاص قابل انجام دادن نیست به 
بحث و گفت وگو پرداخت.  روزولت سماجت کرد که: »اما 
شما مدام می گویید که به صورت تئوریک ممکن است.« 
فیزیکدان پاس��خ داد: »بله ممکن اس��ت! از نظر تئوریک 
حتی امکان شمارش تمام ماسه های صحرای بزرگ آفریقا 
نی��ز وجود دارد. اما عمال، امکان پذیر نیس��ت.« برای افراد 
عادی که تحقیق را متوجه نمی شوند، احتماال تقسیم کل 
جمعی��ت آمریکا و گنجاندن آنها در دو اتاق نیز به همین 
اندازه غیرممکن باش��د. اما همان گون��ه که حرفه ای های 
عرصه تحقیق می دانند، ما تنها به یک نمونه گسترده نیاز 
داریم، نمونه ای گس��ترده و عمیق که انعکاس دهنده کل 
جمعیت باشد.  شرکت تد بیتس از اوائل دهه ۴۰ میالدی 
شروع به انجام چنین تحقیقی کرد. این کار بسیار سخت 
و دش��وار اس��ت و در زمان کار روی جزییات نیز مرتکب 
اش��تباهات زیادی شدیم، اما تمام جمعیت را در نهایت به 
دو دسته تقسیم کردیم: افرادی که کمپین های محصوالت 
دارای بس��ته بندی ب��زرگ را به یاد داش��تند و افرادی که 
چنین کمپین هایی را به یاد نداش��تند، سپس تعداد افراد 
هر گروه را که از محصول تبلیغ ش��ده اس��تفاده می کنند 
س��نجیدیم.  این تحقیق، دیدی عالی از درون ذهن 1۸۰ 
میلیارد مصرف کننده به م��ا داد. مردم کدام کمپین ها را 
به ی��اد می آورند و کدام کمپین ها آنها را به خرید ترغیب 
کرده اند. همچنین، همانطور که خواهید دید، تعداد زیادی 
از کمپین هایی که مردم زحمت ی��ادآوری آنها را به خود 
نمی دهند و کمپین هایی که هیچ تأثیری بر میزان فروش 
ندارند نیز شناس��ایی خواهند ش��د.  ما در فواصل زمانی 
منظم با هزاران نفر در 2۷۵ منطقه مختلف سراس��ر قاره 
مصاحبه کردیم. نمونه با دقت بسیاری به سن، درآمد،  نژاد 
و اندازه شهر تقسیم می شود. ما فقط کمپین های تبلیغاتی 
بزرگ را می سنجیم. بزرگ ترین اعتبار، 1۷۵۰۰۰۰۰ دالر 
و کوچک ترین نیز ۴۰۰۰۰۰ دالر اس��ت. بودجه میانگین 
برای هر برند حدود ۵۰۰۰۰۰۰ دالر در سال خواهد بود. 

ما این موارد را می سنجیم: 
1. تع��داد افرادی که تبلیغ حال حاضر ش��ما را به یاد 
می آورن��د )و افرادی که به ی��اد نمی آورند(. ما این مورد را 

نفوذ می نامیم. 
2. تعداد مش��تریان در ه��ر گروه. تف��اوت این دو رقم 
نشان دهنده تعداد افرادی است که از طریق تبلیغات شما 
به استفاده از محصول شما ترغیب شده اند. ما این  مورد را 

جذب مشتری می نامیم. 
چنی��ن مطالعه ای ب��رای یک برند، در یک س��ال، اکثر 
ح��دس و گمان ه��ا را از بی��ن خواهد برد. ب��ه قول یک 
ضرب المثل قدیمی: »در کش��ور کورها، مرد یک چش��م 

پادشاه است.«
به هر حال، یک مطالعه تنها بس��یار ش��بیه به تماشای 
س��تارگان روی یک قایق بادبانی مسابقه ای است. ممکن 
اس��ت محل دقیق حضورتان در آن لحظه را به شما اعالم 
کند، اما نقطه ای که قبال در آن حضور داش��تید یا سرعت 
حرکت را مش��خص نخواهد ک��رد و نحوه بررس��ی باد و 

جریان های حامل قایق را نیز نشان نخواهد داد. 
همچنین، از س��رعت، مکان و جه��ت حرکت رقبا هم 
اطالعی نخواهید داش��ت.   اما زمانی که چنین مطالعه ای 
ب��رای صدها برند انجام ش��ود و نتایج و کمپین های ورای 
تغییرات جهت شناس��ایی دالیل اصلی به صورت ساالنه 
مورد تحلیل و بررس��ی قرار گیرن��د، یافته ها ارزش باالیی 
خواهند داش��ت.  حاال مس��ابقه تبلیغات به ش��کلی باور 
نکردنی شفاف سازی می ش��ود. سرعت، موقعیت و مسیر 
کشتی ها را می دانیم. می دانیم کجاییم، کجا می رویم و چه 
زمانی باید مس��یر را تغییر دهیم. ح��اال نمودارهایی برای 
هدایت، چراغ هایی برای نشان دادن صخره ها و فانوس هایی 
برای نشان دادن لنگرگاه های امن وجود دارد.  رئیس یک 
شرکت مشهور گفت: »تبلیغات برای من، یکی از رازهای 
تجارت آمریکایی است. می توانم موجودی خود را فهرست 
کنم. می توانم هزینه کارخانه های خود را محاس��به کنم. 
می توان��م مالی��ات را مش��خص کنم، اف��ت ارزش خود را 
تخمین بزنم، هزینه فروش را تعیین کنم، بازگشت سهام 
خود را بدانم. ولی هنوز هم گاهی اوقات حدود 1۸ میلیون 
دالر در س��ال برای تبلیغات هزینه می کنم و نمی دانم چه 

چیزی در قبال آن به دست می آورم.«
او تنها نیس��ت. تبلیغات، یک گرداب پرتالطم است که 
هر سال، میلیون ها دالر در آن ریخته می شود. این دالرها 
می چرخند و ناپدید می ش��وند و در پایان س��ال، مقامات 
ش��رکت باید حدس بزنند که چه چی��زی را با این مبالغ 

خریده اند. 
یکی از بزرگ ترین تولیدکننده های دنیا، این پدیده را به 

شکلی متفاوت توضیح می دهد: 
»می دانم ک��ه حداقل نیمی از پ��ول تبلیغات من هدر 
می رود. مش��کل این است که نمی دانم کدام نیمه آن هدر 

می رود!«
مطالعات ما درمورد نفوذ و جذب مشتری، به این مشکل 

پاسخ خواهد داد. 
برای اولی��ن بار یک روش حسابرس��ی برای تحقیقات 

خواهیم داشت. 
ب��رای اولین بار می توانیم از پرده هفتم به تبلیغات نگاه 

کنیم. 
و این حداقل جمله ای است که می توانیم بر زبان آوریم: 

»ما از واقعیت های هیجان انگیزی پرده برداری کردیم.«
ادامه دارد. . . . 
Reality In Advertising منبع: کتاب
کمپین تبلیغاتی در ذهن 1۸0 میلیارد نفر
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امروزه کسب وکارهای مختلف با استفاده 
از شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و  
فیس بوک امکان برقراری ارتباط مستقیم 
و شخصی سازی ش��ده با مشتریان شان را 
دارند. اگرچه ش��اید بخش قابل توجهی از 
مش��تریان و مخاطب های ش��رکت شما از 
حضورتان در شبکه های اجتماعی بی اطالع 
باش��ند، اما راهکارهای زی��ادی برای جلب 
توجه آنها در دس��ترس است. به طور کلی 
بی اطالعی کاربران از حضور یک ش��رکت 
در ش��بکه های اجتماعی از دو علت ناشی 
می ش��ود. نخس��ت ناآگاه��ی از حضور آن 
برند در ش��بکه های اجتماع��ی و دوم عدم 
عالقه به مش��اهده پست های ارسالی. یکی 
از راهکارهای خالقانه برای ایجاد ارتباطی 
ق��وی و پایدارتر آنالین با مش��تریان قرار 
دادن بخش خبرنامه یا خوراک شبکه های 
اجتماعی مشهور ) فیس بوک، اینستاگرام، 
پینترست و توییتر( روی وب سایت رسمی 
ش��رکت اس��ت. کدیم فایف، طراح فش��ن 
ش��عبه نیویورک برن��د WOLACO، با 
توجه به تجربه اش در استفاده از این شیوه 
نظر جالبی در مورد کاربرد بخش خوراک 
ش��بکه های اجتماعی در وب سایت ها دارد: 
»براساس تجربه شخصی ام این فعالیت یک 
مزیت واقعی است. صاحبان کسب وکارهای 
از  را  اس��تفاده  بای��د حداکث��ر  کوچ��ک 
ش��بکه های اجتماعی داش��ته باش��ند. در 
وضعیت کنونی توجه نکردن به شبکه های 
اجتماعی ماهیت برندها را غیرحرفه ای به 

نمایش در می آورد.« 
فرآین��د کلی ق��رار دادن بخش خوراک 
یا پروفایل مان در وب س��ایت رسمی شامل 
ایج��اد ویج��ت و بارگ��ذاری آن به صورت 
مس��تقیم در کد HTML سایت شرکت 
است. شیوه ساخت ویجت باتوجه به پلتفرم 
موردنظ��ر ممکن اس��ت اندک��ی متفاوت 
باش��د. اگرچه در ص��ورت آگاهی هرچند 
جزئی از کدنویس��ی سایت مراحل مدنظر 
بس��یار س��اده خواهد بود. همچنین اگر از 
WordPress یا Wix استفاده می کنید، 
امکان بهره گیری از ویجت های آماده این دو 

شرکت برای شما وجود دارد. 
اگ��ر به دنب��ال انجام فرآین��د مذکور به 

صورت ش��خصی هس��تید، در ای��ن مقاله 
مت دی آنجل��و اقدام به بررس��ی گام های 
موردنیاز به صورت ساده برای  فیس بوک، 
اینستاگرام، توییتر و پینترست کرده است. 
در ادام��ه هرک��دام از این پلتفرم ه��ا را با 

یکدیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
 فیس بوک

اجتماعی  برخالف دیگ��ر ش��بکه های 
سایت محور،  فیس بوک سرویس ساده ای 
را ب��رای اتص��ال پروفایل  یا خ��وراک  به 
وب س��ایت ها فراه��م ک��رده اس��ت. در 
صورت تمایل تنها کافی اس��ت سری به 
آدرس صفحه URL خود در این ش��بکه 
اجتماعی بزنید، سپس ابعاد ویجت تان را 
تعیین  و به همین س��ادگی کد موردنیاز 
را دریاف��ت کنید. با کلی��ک روی گزینه 
»دریاف��ت کد« تیم فن��ی فیس بوک کد 
JavaScript و HTML را برای ش��ما 

به نمایش در خواهد آورد. 
اینستاگرام

اینس��تاگرام سرویس مش��ابهی مانند  
 HTML فیس بوک ب��رای تهیه کدهای
ارائ��ه نمی کند. در حقیقت، اینس��تاگرام 
تنها س��ازوکاری برای کاربران به منظور 
بارگ��ذاری ی��ک پس��ت خاص ب��ر روی 
سایت شان را در دسترس قرار داده است. 
ب��ه این ترتیب اگ��ر مایل ب��ه بارگذاری 
تم��ام پس��ت های تان روی صفحه اصلی 
وب سایت خود هستید، باید از یک شبکه 

میزبان سوم استفاده کنید. 
خوش��بختانه ابزاره��ای غیرمس��تقیم 
فراوان��ی ب��ه منظ��ور بارگ��ذاری تم��ام 
س��ایت  روی  اینس��تاگرام  پس��ت های 
دارد.  ق��رار  عالقه من��دان  دس��ترس  در 
نمونه ه��ای  از  یک��ی   InstaWidget
کارآم��د از جمل��ه چندین اب��زار موجود 
در مارکت ه��ای دیجیتال��ی اس��ت. این 
ابزار درس��ت مانند سرویس تولید ویجت  
فیس بوک عمل می کند. ب��ه این ترتیب 
با وارد کردن ن��ام کاربری و تنظیم ابعاد 
ویج��ت به راحتی ک��د JavaScript  و 
HTML ویژه خ��ود را دریافت خواهید 
کرد. اگر به هر دلیلی عالقه ای به استفاده 
از این ابزار نداری��د، نرم افزارهای دیگری 
 Stadget و  LightWidget    مانن��د
نی��ز گزینه ه��ای مناس��بی به حس��اب 
می آیند. اگر بخواهم صادق باشم، تفاوتی 

میان ابزاره��ای کمکی ب��رای بارگذاری 
صفحه اینس��تاگرام روی سایت ها وجود 
ندارد. هدف اصلی اس��تفاده از بازخوردها 
و تأثیرات مثبت این اقدام بر روی فرآیند 
ف��روش و بازارایابی اس��ت. در این مورد 
توجه به اظهارنظر کدی��م فایف خالی از 
فایده نیس��ت: »ما اکانت های  فیس بوک 
و اینس��تاگرام خود را تنه��ا به این دلیل 
ب��ر روی س��ایت مان ق��رار می دهیم تا از 
تأثیرات مثب��ت  این اقدام بر روی فرآیند 
فروش، برندس��ازی، افزای��ش ترافیک و 
بازاریاب��ی بهره من��د ش��ویم. هیچ هدف 
دیگری به جز م��وارد اقتصادی و مرتبط 

با کسب وکار از این اقدام وجود ندارد.« 
توییتر

روی  توییت��ر  پس��ت های  بارگ��ذاری 
س��ایت ش��رکت ش��امل فرآین��د ایجاد 
ویجت کسب وکار از طریق پروفایل ویژه 
ش��رکت های تجاری اس��ت. خوشبختانه 
در توییت��ر مانن��د  فیس ب��وک نیازی به 
استفاده از نرم افزارهای جانبی برای تولید 
ویجت نیس��ت. تنها کافی است به بخش 
تنظیم��ات بروید و ویج��ت دلخواه تان را 
طراحی کنید. س��پس کد موردنظر برای 
بارگ��ذاری در وب س��ایت به طور خودکار 
در اختی��ار ش��ما قرار خواه��د گرفت. به 
منظور انج��ام هرچه راحت تر این فرآیند 
روی تصویر پروفایل تان کلیک کنید و به 
بخش تنظیمات و فضای شخصی بروید. 
در اینجا  روی گزینه Widgets کلیک 

و Creat New را انتخاب کنید. 
توییت��ر به ط��ور پیش فرض ب��ه هنگام 
س��اخت ویجت از ش��ما در مورد کاربرد 
مدنظ��ر آن مانن��د ب��ه اش��تراک گذاری 
پروفای��ل، پس��ت ها، فهرس��ت از پی��ش 
تعیی��ن ش��ده، ام��کان الی��ک مطالب و 
جس��ت وجو میان پس��ت ها سؤال خواهد 
کرد. براساس پاس��خ شما کد ویژه ای در 
اختیارتان قرار خواهد گرفت. با قرار دادن 
 HTML این کد در بخش ویژه کدهای
و JavaScript در پنل سایت تان ویجت 
موردنظر روی سایت به نمایش در خواهد 

آمد. 
پینترست

پینترس��ت ب��ه منظور کس��ب رضایت 
هرچ��ه بیش��تر کارب��ران یک س��ازنده 
ویج��ت را در اختیار آنها ق��رار می دهد. 

همچنین فرآیند س��اخت ویجت در این 
پلتفرم بسیار ساده تر از نمونه های مشابه 
است. به مانند سایر شبکه های اجتماعی 
ابت��دا باید ابع��اد و ان��دازه ویجت تان را 
مش��خص کنید. س��پس کد موردنظر در 
همان صفحه برای ش��ما ب��ه نمایش در 
خواهد آم��د. با کپی این لینک در بخش 
HTML و JavaScript  ب��ه آس��انی 
پست ها، کامنت ها یا هر بخش دیگری از 
اکانت رسمی خود را روی سایت شرکت 

قرار دهید. 
راهکارهای دیگر

به جای اس��تفاده از تنظیمات داخلی 
ی��ا ابزاره��ای جانبی به منظ��ور نمایش 
در  خ��ود  رس��می   حس��اب  محت��وای 
ش��بکه های اجتماعی روی وب سایت مان 
امکان هم��کاری با دیگر ش��رکت ها نیز 
وجود دارد. این گزینه به ویژه اگر تجربه 
اندکی در زمینه کدنویسی دارید، توصیه 

می شود. 
این ش��رکت ها محت��وای اکانت تان در 
ش��بکه های اجتماعی را روی سایت شما 
ق��رار می دهن��د و آن را ب��ه روز رس��انی 
خواهند ک��رد. همچنین ب��ا انتخاب این 
گزین��ه دیگر خبری از قالب های ناموزون 
با تم اصلی س��ایت در میان نیست. توجه 
داشته باش��ید هزینه استفاده از خدمات 
این ش��رکت ها بس��ته به نوع س��رویس 

مدنظر متفاوت است. 
سخن پایانی

هماهنگ س��ازی و قرار دادن محتوای 
ش��بکه های اجتماع��ی روی وب س��ایت 
رس��می عالوه ب��ر اطالع رس��انی موجب 
افزایش کیفیت خدمت رس��انی و جایگاه 
برندت��ان خواه��د ش��د. به عن��وان یک 
کس��ب وکار کوچ��ک تنه��ا مزیت ش��ما 
تالش ب��رای برقراری رابط��ه صمیمانه و 
نزدیک با مش��تریان اس��ت. در غیر این 
صورت، در بحث مالی و توان اس��تفاده از 
تکنولوژی های نوین هرگز قادر به رقابت 
با برندهای بزرگ و چندملیتی نیس��تید. 
ب��ا اف��زودن محتوای تان در ش��بکه های 
اجتماع��ی ب��ه وب س��ایت اصل��ی تا حد 
زیادی از اطالع رسانی بهینه به مشتریان، 
به ویژه مش��تریان مهم، اطمینان حاصل 

خواهد شد. 
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4 عنصر اصلی برای تقسیم بندی بازاریابی بهینه با استفاده هوشمندانه از شبکه های اجتماعی
بودجه بازاریابی

برای صاحبان کسب وکار و کارآفرینانی که به قدر کافی 
درآم��د دارند و می توانند بودجه ای مجزا برای بازاریابی در 
نظر بگیرند، دانستن اینکه چقدر باید خرج چه کاری کنند 
و منتظر چه نتیجه ای باش��ند، تقریبا غیرممکن است، اما 
باید این کار را از جایی ش��روع کنی��د.  تا آموختن اینکه 
بهترین روش های بازاریابی برای کسب وکار شما کدامند راه 
درازی در پیش دارید، بنابراین بهتر است با آزمون و خطا 

کارتان را شروع کنید. 
چهار مفهوم اصلی که در زمان تعیین بودجه 

بازاریابی باید به آنها توجه داشت
بازاریابی مسلما نقشی اساسی در رشد کسب وکار دارد، 
اما نکته عجیب این اس��ت که کارآفرین و کسب وکارهای 
کوچک اکثرا توجه زیادی به بازاریابی نشان نمی دهند. به 
حاشیه رانده شدن بازاریابی معموال ناشی از جذابیت کمتر 
نتایج بلندمدت است.  کسب وکارها می خواهند به سرعت 
به بازده مالی برس��ند، اما بازاریابی معموال به ش��کیبایی 
طوالنی نیاز دارد. پس ابتدا شکیبایی را بیاموزید و سپس 
به س��راغ تعیین بودجه بروید.  وقتی که برای پرداختن به 
بودجه آماده شدید، نکات زیر را دنبال کنید و آنها را جزو 

مالحظات اصلی خود قرار دهید. 
1- الگوهای میانگین هزینه

مس��لما نبای��د الگوهای مص��رف بودجه را ب��ر مبنای 
رفتارهای سایر شرکت ها پایه ریزی کرد، اما دانستن اینکه 
دیگران چطور بودجه ش��ان را ب��رای فعالیت های بازاریابی 
مصرف می کنن��د، می تواند آموزنده باش��د. طبق گزارش 
 )Wasp Barcode( سال 2۰16 مؤسسه وس��پ بارکد
از وضعیت کس��ب وکارهای کوچک، نحوه تقسیم بودجه 

شرکت های مورد مطالعه به این ترتیب است: 
- 9 درصد کس��ب وکارها هیچ بودجه ای برای بازاریابی 

در نظر نمی گیرند. 
-2۵ درصد کس��ب وکارها، 1 تا ۳درصد درآمدشان را به 

بازاریابی اختصاص می دهند. 
-29 درصد کس��ب وکارها، ۴ تا 6درصد درآمدشان را به 

بازاریابی اختصاص می دهند. 
-2۴ درصد کسب وکارها، ۷ تا 1۰درصد درآمدشان را به 

بازاریابی اختصاص می دهند. 
-9 درص��د کس��ب وکارها، 11درصد درآمدش��ان را به 

بازاریابی اختصاص می دهند. 
این آمار به روشنی نشان می دهد که میانگین تخصیص 
بودج��ه در زمینه بازاریابی، چیزی بی��ن 1 تا 1۰درصد از 
درآمد کسب وکار است و بیش از چهار پنجم شرکت ها به 
این شکل عمل می کنند.  جالب است بدانید که 62 درصد 
کس��ب وکارهای کوچک، بیش از ۴ درصد از درآمدش��ان 
را به بازاریاب��ی اختصاص می دهند. البته این لزوما به این 
معنا نیس��ت که شما هم باید از این الگو پیروی کنید، اما 

نشان دهنده اهمیت حوزه بازاریابی است. 
2- کسب وکارهای کوچک منابع شان را چگونه 

سرمایه گذاری می کنند. 
گزارش��ی که به آن اشاره ش��د همچنین بیان می کند 
که ایمیل، وب سایت و ش��بکه های اجتماعی سه مورد از 
مهم ترین ابزارهای بازاریابی هس��تند ک��ه در حال حاضر 
مورد استفاده کسب وکارهای کوچک قرار می گیرند. برای 
شرکت هایی که تعداد کارکنان به بیش از ۵۰ نفر می رسد، 

تبلیغات اینترنتی به اولویت دوم تبدیل می شود. 
3- سازماندهی اطالعات مالی

اولین قدم در راه برنامه ریزی بودجه بازاریابی، سازماندهی 
تمام اطالعات مالی ش��رکت است. همانطور که کارآفرین 
موف��ق، دی��و الوینس��کی )Dave Lavinsky( توضیح 
می دهد: »ش��ناخت وضعیت مالی شرکت با سازماندهی 
اطالعات درآمدی آغاز می ش��ود. باید بدانید شرکت شما 
ماهانه چقدر درآمد دارد و نرخ تغییرات درآمدی ش��رکت 
چقدر اس��ت. البته درآمد ش��رکت در طول سال می تواند 
دس��تخوش تغییرات زیادی ش��ود، اما باید اطالعات را بر 
اساس درآمد قابل اتکا سازماندهی کنید.« درآمد قابل اتکا 
حداقل درآمد ماهانه ش��رکت است.  برای مثال اگر درآمد 
کس��ب وکار ش��ما در هر ماه بین 1۰ تا 1۵میلیون تومان 
متغیر اس��ت، درآمد قابل اتکای شرکت 1۰میلیون تومان 
است. هر میزان درآمدی که بیش از درآمد قابل اتکا باشد 
باید به عنوان درآمد اضافی در نظر گرفته ش��ده و تعیین 

بودجه لحاظ نشود. 
4- اتصال به گروه هدف

اگر می خواهید سرمایه گذاری ش��ما در حوزه بازاریابی 
به بازگش��ت سرمایه )ROI( منجر شود، باید راه ارتباط با 
گروه هدف را پیدا کنید. صرف هزینه برای روش های غلط 
ارتباطی یکی از بدترین کارهایی است که می تواند باعث به 
هدر رفتن بودجه شود.  برای شناخت شخصیت خریداران 
زمان بگذارید و عادات و رفتارهای مخاطب در شبکه های 
مجازی را بشناس��ید. یک��ی از بهترین راه های ش��ناخت 
مخاطبان از طریق تحلیل رفتار مخاطبان در ش��بکه های 
اجتماعی است. مخاطبان از طریق محتوایی که به اشتراک 
می گذارند، مطالبی که می پسندند، عکس هایی که منتشر 
می کنند و چیزهایی که می نویسند، اطالعات زیادی را در 

اختیار شما قرار می دهند. 
بودجه بازاریابی در یک نگاه

اگر می خواهید کسب وکار شما پیشرفت کند، باید یک 
اس��تراتژی بازاریابی دقیق و منجسم داشته باشد. و البته 
قلب تپنده یک برنامه بازاریابی، بودجه تقسیم بندی شده 
thebalance :و دقیق آن است.                        منبع

حقایقی جالب درباره بازاریابی آنالین

خبر خوب برای آنهای��ی که می خواهند از لینکدین 
برای افزایش فروش خدمات ش��ان اس��تفاده کنند این 
است که داده های جمع آوری شده از این شبکه ارتباط 
حرفه ای نشان می دهد که تولید محتوای معتبر، منحصر 
به فرد و بدون کپی برداری از سایر منابع، می تواند باعث 
شود توجه مخاطبان به شما جلب شده و برای شما وقت 
بگذارند.  لینکدین با انتشار نتایج تحقیقاتش نشان داد 
که تنها 12درصد از متخصصان حاضرند برای مطالعه 
محتوای تخصصی در زمینه شغلی ش��ان پول بدهند و 
این در حالی است که میزان انتشار محتوای تخصصی و 
رایگان در فضای مجازی روز به روز افزایش پیدا می کند. 
این نکته حاکی از قدرت بازاریابی محتواست و یکی از 
دالیلی است که باید تولید محتوای ارزشمند و رایگانی 
را که به حل مس��ائل بازار هدف بپردازد، جدی بگیرید. 
تولید محتوای تخصصی نه تنها آغازگر تعامل با مخاطب 
و مش��تریان بالقوه است، بلکه باعث می شود مخاطبان 
در آینده هم برای دریافت خدمات تخصصی به ش��ما 
رجوع کنند.  طبق این گزارش لینکدین، »درحالی که 
۸۷درصد مخاطبان اعالم کردند که برای دسترسی به 
مطالب مورد نیازش��ان پول��ی پرداخت نمی کنند، تنها 
۷6درص��د گفتند که در س��ال آینده هم مطمئنا برای 
دریافت اطالعات و مطالب مورد نیازشان پولی پرداخت 
نخواهند کرد. 1۳درص��د اعالم کردند که در مورد این 
موض��وع تصمیم��ی نگرفته اند و منتظر هس��تند تا از 
چگونگی دسترسی به اطالعات تخصصی در سال جدید 
مطلع ش��وند. عامل اساسی تصمیم گیری مخاطبان در 
مورد خرید مطالب تخصص��ی، کیفیت مطالب رایگان 

است.« 
این موضوع برای کاربران لینکدین چه کاربردی دارد؟ 
اگر در فضای لینکدین - یا هر فضای مجازی دیگر - به 
تولید محتوا و بازاریابی از طریق محتوا می پردازید خوب 

است به این نکات توجه کنید: 
بازاریابی محتوا + لینکدین )فضای مجازی( = 

تخصص بیشتر، پول بیشتر
تولید محتوا این روزها از همیشه آسان تر شده است. 
چه از طریق یک وبالگ نوشته یا یک پادکست باشد، یا 
از طریق ارائه یک سمینار آنالین )وبینار(، تولید محتوا 
باعث اثبات ارزش شما شده و اعتماد مشتریان بالقوه را 
افزایش می دهد.  وبالگ نویس��ی یا سایر اشکال تولید 
محتوا باید همیش��ه برای مخاطبان مش��خصی تولید 
شوند. اطمینان حاصل کنید که محتوای تولیدی شما 
توصیه ها یا فنون قابل اجرایی را در اختیار خواننده قرار 
می دهد و آنه��ا می توانند این توصیه ها را در صنعت تا 
تخصص خاصی در جهت رسیدن به اهداف شان به کار 
گیرند. این کار باعث می شود که شما از سایر رقبای این 
عرصه - به ویژه در بس��تر لینکدین - تمایز پیدا کنید 
و به عنوان متخصص و صاحب نظر در زمینه کاری تان 

شناخته شوید. 
محتوا + بستر مناسب = تعامل تجاری

بهاد داش��ته باشید که مطالبی که شما به رایگان در 
اختیار مخاطبان قرار می دهید، دروازه ورود به تعامالت 
تج��اری بوده و در درازم��دت برای محصول یا خدمات 

شما، کانال فروش ایجاد می کند. 
در لینکدی��ن می توانید رفتار مخاطب را ارزیابی و در 
مورد هر مطلبی که منتش��ر می کنید با مخاطبان وارد 
تعامل شوید. لینکدین بستری است که فضای مناسبی 
را برای ایجاد روابط تجاری در اختیار شما قرار می دهد. 
البته شما می توانید از قابلیت جست وجوی لینکدین 
هم برای پیدا کردن فهرس��تی از اف��راد که جزو گروه 
هدف هس��تند، اس��تفاده کنی��د.  کلی��د موفقیت در 
لینکدین، ایجاد رابطه مستقیم با مخاطبان در وهله اول 
و س��پس عبور از مرحله جذب مخاطب و ش��روع یک 
گفت وگ��وی دو نفره با تک تک مخاطبان اس��ت تا به 
این وس��یله بتوانید کاال یا خدماتی را معرفی کنید که 
برای آنها باارزش اس��ت.  به ندرت ممکن اس��ت کسی 
ب��ه یاد گرفتن مجانی چند فوت و فن کاری باارزش نه 
بگوید. به خاطر داشته باشید که قبل از اینکه از مخاطب 
چیزی بخواهید یا پیش��نهادی تجاری به او ارائه دهید، 
باید بتوانید محتوای باارزش و معتبری به او ارائه کنید. 
بعد از اینکه مقادیری توصیه های رایگان و باارزش به 
مخاط��ب ارائه دادید، می توانید از مخاطبانی که جذب 
کرده اید بخواهید که برای دریافت اطالعات و مش��اوره 
بیش��تر وارد معامله ش��وند. به خاطر داشته باشید که 
همانقدر می توانید از مخاطب انتظار عمل داشته باشید 

که برای او ایجاد اعتماد کرده اید. 
محتوا = ارز رایج بازار

ت��ا وقتی که محت��وای باکیفی��ت و ب��اارزش تولید 
می کنید، حتما مخاطب خواهید داشت. 

لینکدین یک شبکه اجتماعی از متخصصان مشاغل 
مختلف اس��ت ک��ه بس��یار قدرتمند و معتب��ر بوده و 
بستر مناسبی برای هویت س��ازی و اعتمادسازی برای 
کسب وکارهاست.  تولید و انتشار محتوا در لینکدین به 
شما این امکان را می دهد که توانایی و تخصص خود را 
در عمل نشان دهید.  لینکدین بزرگ ترین و قوی ترین 
شبکه اجتماعی متخصصان سراسر جهان است که افراد 
را بر اساس تعامالت کاری شان به هم متصل می کند. از 

این فرصت بهره ببرید! 
در حس��اب کاربری ت��ان در لینکدین بای��د بتوانید 

تخصص خود را معرفی و اثبات کنید. 
inc :منبع
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6عادت رفتاری بد که تأثیرگذاری 
مدیران را خنثی می کنند

پیت��ر دراکر، از رهبران حوزه مدیری��ت، می گوید:  »ما 
زمان زیادی صرف می کنیم ت��ا به رهبران خود بیاموزیم 
چه کارهای��ی انجام دهند؛ اما زمان کاف��ی برای اینکه تا 
ب��ه آنها یاد بدهیم چه کارهایی را کنار بگذارند اختصاص 

نمی دهیم.« 
اگ��ر در آثار مربوط به حوزه رهبری جس��ت وجو کنید، 
انبوه مطالبی را می بینید که مجموعه ای از عادات رفتاری 
خوب را به ش��ما توصیه می کنن��د. اما وقتی با یک مربی 
اجرایی صحبت می کنید فورا  متوجه می ش��وید که حجم 
زیادی از کار آنها بازداشتن مشتریان از رفتارهای نامطلوبی 

است که عملکرد گروه یا مؤسسه را مختل می کند. 
باید گفت حق با دراکر بود. 

نگاهی به این ش��ش رفتار مدیریتی مخرب بیندازید و 
برای اجتناب از انجام کاره��ای زیان بار احتمالی از نکات 

مدیریتی زیر پیروی کنید. 
1- مدیریت ذره بینی: اگر دائما  مراقب کارکنان خود 
هستید و زمان زیادی را صرف گوشزد کردن باید و نبایدها 
به آنها می کنید، به احتمال زیاد ش��ما یک مدیر ذره بینی 
هستید. ممکن اس��ت این طور از خودتان دفاع کنید که: 
»اگر من ب��ه آنها نگویم چه کار کنن��د، هیچ چیز خوب 
پیش نخواهد رفت«، اما مقصر اصلی این مش��کل همان 
کس��ی است که در آینه به شما خیره شده است. با توجه 
به تأثیری که رفتار ش��ما بر روحیه و بازدهی و ایجاد یک 
فضای کاری نامطلوب دارد، هزینه س��نگینی را به گروه و 
مؤسسه تحمیل خواهد کرد. به طور معمول تغییر این رفتار 

به آموزش و بازخوردهای فراوان نیاز دارد. 
2- انتقـاد از کارکنان در جمع: این رفتار مس��موم 
موجب تضعیف روحیه افرادی می شود که مخاطب توبیخ 
علنی ش��ما قرار گرفته اند و شما را در چشم سایر اعضای 

گروه به یک مدیر سنگدل تبدیل می کند. 
رفتارهای مسموم تر از این هم وجود دارند. به باد انتقاد 
گرفتن افراد هیچوقت کار درستی نیست، حتی اگر توجیه 
بس��یار خوبی برای این کار داشته باشید یا از اشتباه شان 
بسیار ناراحت شده باشد. یاد بگیرید تا 1۰۰۰ بشمارید و 
سپس یک گفت وگوی خصوصی ترتیب دهید تا بتوانید در 
آرامش تأثیر آن رفتار بر کسب وکار را مورد بحث قرار داده 

و طرحی برای اصالح آن ارائه دهید. 
3- احتکار اطالعات مربوط به عملکرد شرکت یا 
گروه: ممکن است تصور کنید که کارکنان به باطن مسائل 
توجهی ندارند، اما هر کس��ی عالق��ه دارد بداند که ارتباط 
کارش ب��ا نتایجی که گروه یا ش��رکت به دس��ت می آورد 
چگونه اس��ت. بعض��ی از مدیران ترجی��ح می دهند با این 
تصور نادرست که: »باید حواس شان فقط به کار خودشان 
باش��د« یا »آنها چیزی از اعداد و ارقام و امتیازنامه سر در 
نمی آورند« کارکن��ان را از نتای��ج کار بی خبر می گذارند. 
بعضی دیگر نیز به این امید که جلوی تضعیف روحیه گروه 
را بگیرند، از به اش��تراک گذاش��تن نتایج منفی خودداری 
می کنن��د.  در واقعی��ت، وقتی افراد از ارتباط کارش��ان با 
نتایج ش��رکت، حتی نتایج ضعیف آن، آگاه باشند، نهایت 
تالش خود را خواهند کرد. درست است که برخی کارکنان 
ممکن اس��ت از اصطالحات حسابداری یا ابزارهای ارزیابی 
چیزی ندانند، اما این وظیفه شماست که به درستی به آنها 
آموزش دهید. احتکار اطالعات ایجاد ترس و تردید می کند. 
4- ارائه بازخورد مخرب: بازخورد یک ابزار عملکردی 
قدرتمند است، اما وقتی مورد استفاده نابجا یا سوءاستفاده 
ق��رار گیرد، برای روحیه و عملک��رد فرد مضر خواهد بود. 
انتقادی که دقیق و واضح نباشد، بی معناست؛ همین طور 
انتق��ادی که بیش از آن که مبتنی ب��ر رفتارهای واقعی و 
مشهود باش��د، بر مبنای رفتار های غلط و نگرش ضعیف 
انس��انی ش��کل گرفته باشد. بیش��تر مدیران درباره نحوه 
بازخورد دادن خود هی��چ بازخوردی دریافت نمی کنند و 
بس��یاری از آنها هرگز برای اس��تفاده از این ابزار قدرتمند 

آموزش ندیده اند. 
برای دس��تیابی به موفقیت، الزم اس��ت ع��ادات بد در 
بازخ��ورد دادن را بشناس��ید و برای برط��رف کردن آنها 
تالش کنید تا بتوانید بازخوردی دقیق، س��ازنده و مثبت 
ارائه دهید و فضای کاری س��المی بسازید که افراد در آن 

احساس احترام و قدرشناسی داشته باشند. 
5- کسـب اعتبار از طریق زحمات اعضای گروه: 
ای��ن م��ورد را در کارگاه ه��ا و برنامه ها زیاد می ش��نوم و 
همیشه از سرقت آشکار ایده ها و دستاوردها توسط تعداد 
چش��مگیری از مدیران ناالیق حیرت زده می شوم. چنین 
رفتاری، به طور حتم، اعتماد را از بین می برده و خالقیت و 
نوآوری را سرکوب می کند. مدیران تأثیرگذار آموخته اند به 
جای دزدیدن طرح و ایده زیردستان خود، نور را مستقیما  
بر آنها بتابانند ت��ا فرصت عرض اندام بیابند. به کارمندان 
خود اعتبار ببخش��ید و هرگ��ز آن را پس نگیرید، مگر در 
زمانی که بدانید این اعتبار را برای شکست خوردن هزینه 

می کنید. 
6- مقصر دانستن دیگران هنگام بروز مشکالت: 
مقصر دانستن دیگران و پنهان شدن در پشت آنها هنگام 
بروز یک مش��کل، درس��ت نقطه مقابل کس��ب اعتبار از 

موفقیت دیگران است. 
هیچ ی��ک از ای��ن رفتارها پذیرفتنی نیس��تند. رهبران 
تأثیرگذار متوجه مس��ئولیت خود در قبال نتایج اعضای 
گروه ش��ان هس��تند. وقتی همه چیز مرتب اس��ت، همه 
افرادش��ان را تحس��ین می کنند، اما وقت��ی اوضاع به هم 
می ریزد، طوری در مقابل شکس��ت می ایستند که گویی 

متعلق به خودشان است؛ به همین سادگی. 
thebalance :منبع

ت��ا همی��ن چند ده��ه پیش 
محاسبه قبض ها و مالیات امری 
زمان بر بود. همچنین س��فارش 
برقراری  نیازمند  نیز  محصوالت 
تماس تلفنی و در بیشتر مواقع 
اتالف وق��ت در صف های انتظار 
بود. با این حال پس از گذش��ت 
زم��ان اندکی همه این کارها در 
کسری از ثانیه قابل انجام است. 
در واق��ع اگر از مش��کالت دهه 
۸۰ و 9۰ می��الدی با جوان های 
امروزی صحبت شود، اغلب آنها 
با حیرت به گوینده مطلب خیره 

خواهند شد. 
گوش��ی های  از  اس��تفاده 
هوشمند برای انجام بسیاری از 
کارهای روزان��ه تبدیل به امری 
رایج در زندگی روزمره بسیاری 
از ما شده است. برهمین اساس 
ب��ا نگاهی س��اده به اپ اس��تور 
یا گ��وگل پلی یا خی��ل عظیم 
اپ های مرتبط با سبک زندگی 
مواج��ه می ش��ویم. کارویژه این 
برنامه ه��ا کمک ب��ه کاربران در 
راس��تای انجام هرچه س��ریع تر 
و بهتر امورش��ان اس��ت. اگرچه 
استفاده از چنین اپ هایی تأثیر 
انکارناپذیری در مدیریت بهینه 
زمان دارد، ام��ا انتخاب از میان 
شمار باالی چنین اپ هایی یک 
مش��کل اساسی است. همچنین 
ب��رای اهالی کس��ب وکار امکان 
اس��تفاده از این نرم افزارها برای 
ام��ور حرف��ه ای اهمی��ت دارد. 
برهمین اس��اس در ای��ن مقاله 
راش��ل لیست، فهرس��تی از 1۵ 
اپ کارب��ردی در زمینه س��بک 
زندگ��ی و مدیریت امور روزمره 
را م��ورد بررس��ی و معرفی قرار 
داده اس��ت. در معرف��ی اپ ه��ا 
هر دو وجهه زندگی ش��خصی و 
کاری مدنظر قرار گرفته است. 

Get The Flight Out
دسته بندی: سیر و سفر

هم��ه م��ا تجرب��ه مراجعه به 
آژانس های مس��افرتی به منظور 
خری��د بلی��ت در آخرین لحظه 
قب��ل از پرواز را داری��م. به طور 
خانوادگی  مش��کالت  معم��ول 
باعث  ش��غلی  ضرورت های  ی��ا 
چنی��ن اتف��اق پراسترس��ی در 
 Get زندگی افراد می ش��ود. اپ
ب��ه  ک��ه   The Flight Out
ص��ورت اختصاری GTFO نیز 
نامیده می ش��ود با هدف کاهش 
اس��ترس چنی��ن موقعیت هایی 
روانه بازار ش��ده اس��ت. به این 
ترتیب با جس��ت وجویی س��اده 
در می��ان ایرالین ه��ای مختلف 
ام��کان آگاه��ی از صندلی های 
خال��ی ب��رای کارب��ران وج��ود 
این  داشت. خوشبختانه  خواهد 
اپ خطوط هوایی سراسر جهان 
را تحت پوش��ش خ��ود دارد. به 
ای��ن ترتیب در ه��ر کجای دنیا 
که باش��ید، این اپ ب��ه کارتان 

خواهد آمد. 
IFTTT

دسته بندی: دستیار 
هوشمند

آیا ت��ا به ح��ال آرزوی انجام 
اطالع رس��انی  نظیر  امور خاص 
هنگام دریاف��ت فایل جدید در 
ارس��ال وضعیت  یا  دراپ باکس 
هوا به ص��ورت روزانه به صورت 
خ��ودکار از طری��ق کامپیوت��ر 
شخصی یا گوش��ی همراه تان را 
داش��ته اید؟ اگر پاسخ تان مثبت 
اس��ت، خبر خوش برای ش��ما 
 IFTTT معرف��ی  و  طراح��ی 
خواه��د ب��ود. ه��دف اصلی از 
طراحی این اپ انجام امور خاص 
و ارتقای س��طح س��رویس دهی 
دستیارهای هوش��مند است. از 
جمل��ه خدمات وی��ژه و خاص 
ای��ن اپ می ت��وان ب��ه ارس��ال 
خ��ودکار اخبار مهم به وس��یله 
آنالیز دائم��ی اکانت  کاربران در 
شبکه های مجازی اشاره کرد. به 
این ترتیب دیگر نیازی به صرف 
زمان ب��رای اط��الع از اخبار به 
وسیله جست وجو در شبکه های 

اجتماعی نیست. 
Yahoo Weather
دسته بندی: آب وهوا

نخس��تین پرسشی که هنگام 
پیش بین��ی  اپ  ی��ک  معرف��ی 
آب وهوا مطرح می ش��ود، دلیل 
اس��ت.  کاری  چنی��ن  انج��ام 
دستگاه های  همه  تقریبا  امروزه 
هوش��مند به صورت پیش فرض 
ب��ه آخری��ن اخبار هواشناس��ی 
دسترس��ی دارند. در این زمینه 
حتی برند اپل نس��خه ویژه اپ 
هواشناس��ی را برای گوشی های 
آیف��ون راه اندازی کرده اس��ت. 
پاسخ این پرس��ش در امکانات 
بی نظی��ر اپ یاهو نهفته اس��ت. 
رابط کاربری آس��ان ب��ه همراه 
اطالع��ات تکمیل��ی دقیق علت 
اصل��ی معرفی ای��ن اپ در این 
بخش محسوب می شود. توسعه 
 Yahoo Weather دهندگان
ع��الوه بر ارائ��ه اطالعات دقیق 
آن را ب��ه صورتی کامال س��اده 
و هم��ه فه��م در اختی��ار کاربر 
ق��رار می دهند. به ای��ن ترتیب 
فه��م علت ش��هرت ب��االی اپ 
هواشناس��ی یاهو چندان دشوار 

نخواهد بود. 
Swarm

دسته بندی: سیر و سفر
همه دوستان و همکاران من 
نسبت به عالقه ام به گشت وگذار 
در نق��اط مختلف جه��ان آگاه 
هستند. برهمین اساس هنگامی 
ک��ه برای نخس��تین ب��ار با اپ 
Swarm در س��ال 2۰1۴ آشنا 
شدم، ساعت های متوالی به کار 
با آن مش��غول بودم. در این اپ 
عالوه بر جست وجوی مکان های 
دیدنی امکان به اشتراک گذاری 
آنها با دیگ��ر کاربران نیز وجود 
منظ��ور  ب��ه  همچنی��ن  دارد. 
اغلب اطالعات  سهولت کاربران 
پیرام��ون س��رویس های رفاهی 
به مس��افران در نق��اط مختلف 
نیز به هن��گام معرفی محل در 
اختیار ش��ما قرار خواهد گرفت. 

ب��ه این ترتیب حت��ی اگر قصد 
مراجعه به ش��هری ب��رای انجام 
ام��ور کس��ب وکارتان را دارید، 
ب��ا Swarm به راحت��ی قادر به 
س��فرتان  کارهای  تم��ام  انجام 

خواهید بود. 
 Four Square City

Guide
دسته بندی: خوراکی

 Four Square اپ مش��هور
تنه��ا  دیگ��ر   City Guide
اش��تراک گذاری  ب��ه  مرک��ز 
م��ورد  در  کارب��ران  نظ��رات 
مسافرت های ش��ان نیس��ت. در 
آخرین نس��خه این اپ تیم فنی 
راهنمایی جامع برای مس��افران 
تهی��ه ک��رده اس��ت. ای��ن اپ 
براس��اس تجربه و توصیه دیگر 
رس��توران ها  بهترین  کارب��ران 
و مراک��ز عرضه غ��ذا در اماکن 
گردش��گری را به ش��ما معرفی 
خواهد کرد. به این ترتیب دیگر 
نگران��ی در مورد نحوه تهیه غذا 
به هنگام سفر نخواهیم داشت. 

Divvy
دسته بندی: خوراکی

هم��ه م��ا تجرب��ه مس��افرت 
را  دوس��تان مان  هم��راه  ب��ه 
داش��ته ایم. این نوع سفر یکی از 
لذت بخش ترین تفریح های خیل 
عظیمی از مردم است. تنها نکته 
منف��ی در این میان دش��واری 
محاسبه سهم هر فرد به هنگام 
است.  دس��ته جمعی  خریدهای 
اپ Divvy  ب��ا هدف رفع این 
مشکل قدم به اپ استور و گوگل 
پلی گذاشته است. براین اساس 
تنه��ا کافی اس��ت ب��ا دوربین 
گوش��ی از فی��ش خرید عکس 
گرفت��ه و تعداد دوس��تان تان را 
درج کنی��د. ای��ن اپ به صورت 
خودکار س��هم هر فرد از خرید 

جمعی را نشان خواهد داد. 
Slice

دسته بندی: خرید
خری��د  مش��کالت  از  یک��ی 
آنالین انتظار برای دریافت شان 
از س��وی فروش��نده اس��ت. اپ 
Slice با اسکن ایمیل های افراد 
تمامی فاکتورهای خرید آنالین 
را مورد بررس��ی ق��رار می دهد. 
س��پس با اس��تفاده از اطالعات 
دقیق و در برخی موارد ارس��ال 
پیام به تیم فنی فروش��گاه شما 
را از زمان دریافت س��فارش تان 

مطلع خواهد کرد. 
Moovit

دسته بندی: مکان یابی
وسایل حمل ونقل  از  استفاده 
ارزان تری��ن  از  یک��ی  عموم��ی 
گزینه ه��ا ب��رای عب��ور و مرور 
در س��طح ش��هر اس��ت. با این 
حال تأخیر این وس��ایل معموال 
باع��ث دردس��ر می ش��ود. این 
دردس��ر برای اهالی کسب وکار 
گاهی اوقات بس��یار گران تمام 
می ش��ود. برهمین اساس اغلب 
اوق��ات افراد ترجی��ح می دهند 
دور وس��ایل حمل ونقل عمومی 
 Moovit را خط بکش��ند. اپ
دقیق��ا برای تغیی��ر همین رویه 

طراحی ش��ده اس��ت. ب��ه این 
ارائ��ه  ب��ا   Moovit ترتی��ب 
اطالعات دقی��ق در مورد میزان 
تأخیر اتوبوس، مترو و هر وسیله 
نقلیه عمومی دیگری شما را در 
تجربه عبور و م��روری مطمئن 

یاری می رساند. 
Outlook

دسته بندی: سرویس ایمیل
 Outlook ش��ک  ب��دون 
گزین��ه قاب��ل پیش بین��ی برای 
این فهرست نیست. با این حال 
آپدیت های وی��ژه و کارآمد تیم 
فن��ی مایکروس��افت در چن��د 
وقت اخی��ر نگاه ها را به این اپ 
تغیی��ر داده اس��ت. مهم تری��ن 
تغیی��ر Outlook ع��الوه ب��ر 
راب��ط کارب��ری بهین��ه، تقویم 
هوش��مندش محسوب می شود. 
به این ترتیب امکان زمان بندی 
ارس��ال ایمیل و پاسخگویی به 
اپ رس��می مایکروسافت اضافه 
ش��ده اس��ت. به ع��الوه امکان 
تنظیم کنفرانس و قرار مالقات 
به وس��یله سیستم اطالع رسانی 
هوشمند این اپ وجود دارد. به 
این ترتی��ب Outlook به طور 
خودکار ایمیل دعوت برای افراد 
مدنظر شما ارسال خواهد کرد. 

Swiftkey 
دسته بندی: نوشتاری

بس��یاری  کیبوردهای  اگرچه 
 IOS و  اندروی��د  ب��رای 
معرفی ش��ده اس��ت، اما مزیت 
Swiftkey  هوش مصنوعی اش 
است. به این ترتیب این کیبورد 
هوشمند امکان تایپ با کشیدن 
انگشت بر روی صفحه، تصحیح 
خ��ودکار اش��تباهات نگارش��ی 
لغ��ات  و همچنی��ن پیش��نهاد 
مناس��ب را برای کارب��ران مهیا 
خودکار  شخصی سازی  می کند. 
اپ برای کارب��ران یکی دیگر از 
امکانات خاص این اپ محسوب 
می ش��ود. به این ترتیب پس از 
چن��د روز تایپ، این اپ با آنالیز 
شیوه نگارش شما لغات مناسب 
را براساس س��لیقه تان پیشنهاد 

خواهد کرد. 
Snapguide 

دسته بندی: سبک زندگی
Snapguide  بس��یار شبیه 
ب��ه پینترس��ت اس��ت، ب��ا این 
تف��اوت که نحوه س��اخت آنچه 
به نمایش در می آید نیز توسط 
تیم فنی ارائه می ش��ود. به این 
س��اخت  امکان  کاربران  ترتیب 
طیف وس��یعی از محصوالت را 
خواهند داش��ت. تن��وع مطالب 
ای��ن اپ موجب رش��د س��ریع 
تع��داد کاربرانش در طول مدت 
زمان اندک ش��ده است. به این 
ترتیب تمام کسب وکارها امکان 
استفاده از مطالب این پلتفرم را 

خواهند داشت. 
Splitwise 

دسته بندی: امور مالی
محاسبه امور مالی در زندگی 
ش��خصی و حرف��ه ای از جمله 
کاره��ای دش��وار ب��ه حس��اب 
می آید. برهمین اساس استفاده 

از اپ Splitwise ب��ه افراد در 
زمینه محاس��به می��زان بدهی 
و طلب ش��ان از دیگ��ران کمک 
می کن��د. این اپ با دسترس��ی 
ب��ه اطالع��ات خری��د ش��ما و 
تعداد ش��رکای تان نحوه تقسیم 
ب��ه  را  پرداخت��ی  هزینه ه��ای 
اطالع تان خواهد رساند. معرفی 
این اپ به صورت رایگان مزیت 
اصلی اش در مقایس��ه با س��ایر 
نمونه های مش��ابه است. به این 
ترتیب بدون هیچگونه هزینه ای 
جاری مان  هزینه های  می توانیم 

را مدیریت کنیم. 
 دستیار ادیسون

دسته بندی: دستیار 
هوشمند

ب��ه مانن��د Outlook ای��ن 
اپ نیز یک دس��تیار هوش��مند 
ام��ور  برنامه ری��زی  زمین��ه  در 
مختلف اس��ت. ه��دف اصلی از 
 Edison Assistant طراحی 
ساده س��ازی ام��ور روزمره برای 
اهالی کس��ب وکار است. به این 
برنامه ریزی مالقات ها  از  ترتیب 
گرفت��ه ت��ا برقراری هوش��مند 
معی��ن  زمان ه��ای  در  تم��اس 
ب��ه وس��یله دس��تیار جدیدتان 
امکان پذیر خواه��د بود. یکی از 
ویژگی های جالب این دس��تیار 
هوش��مند گ��ردآوری آخری��ن 
اطالع��ات موجود در زمینه های 
موردنیاز برای کاربران است. به 
این ترتیب از ای��ن به بعد فقط 
با تایپ موضوع موردنظر آخرین 
اطالعات پیرامون آن را به دست 

خواهید آورد. 
AnyList 

دسته بندی: آشپزی
اگر ش��ما هم فهرس��ت خرید 
بلند باال برای همس��رتان تهیه 
می کنید، این اپ کامال متناسب 
ب��ا نیازت��ان خواهد ب��ود. براین 
پشت س��رهم  درج  ب��ا  اس��اس 
گزینه های خرید امکان ارس��ال 
قالب ه��ای  در  آن  مس��تقیم  
زیبا برای دیگ��ران وجود دارد. 
همچنین با مش��اهده فهرس��ت 
اپ  ای��ن  در  دیگ��ران  خری��د 
می ت��وان در انتخاب های بعدی 

هوشمندانه تر عمل کرد. 
Venmo 

دسته بندی: امور مالی
Venmo  ب��ا ه��دف واری��ز 
پول به حس��اب دوستان مان در 
سراسر جهان پا به عرصه دنیای 
دیچیتال گذاش��ته است. بر این 
 Venmo اس��اس با استفاده از
در کمترین زمان ممکن امکان 
جابه جای��ی پول ب��رای کاربران 

وجود خواهد داشت. 
شاید در نگاه نخست خدمات 
ای��ن اپ ش��باهت زی��ادی ب��ه 
PayPal داش��ته باش��د، با این 
در   Venmo مزی��ت  ح��ال 
محیط کاربری س��اده و سهولت 
استفاده است. بدون شک همین 
امر باعث افزایش س��ریع شمار 
کاربران ای��ن اپ در طول مدت 

زمان اندک شده است. 
hubspot :منبع 
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مدیریت آسان امور با اپ های هوشمند
رهبری

تشخیص آرمان و هدف در کسب و کار

 )objective( و هدف  )goal( شرح تفاوت میان آرمان
کار دش��واری است و ممکن اس��ت در پایان باز هم شما 
تف��اوت بین ای��ن دو را درک نکنید. ای��ن دو واژه مهم و 
محبوب ش��اید مبهم ترین کلماتی هس��تند که نابجا در 
تمامی کس��ب و کارها به کار می روند و شکی نیست که 

تفاوت میان این دو بسیار نامحسوس است. 
آرمان ها و اهداف: 

 - آرمان مقصدی کلی و فراگیر است. »ما می خواهیم 
ظرف دو سال به ۵۰درصد از سهم بازار دست پیداکنیم.«، 
یا »من می خواهم تا 1۸ ماه آینده در مس��ابقات سه گانه 
ش��رکت کنم.« آرمان تعیین نمی کند چطور می خواهید 
به این س��هم بازار دست یابید، راهکاری برای رسیدن به 
آن بیان نمی کند یا برای رس��یدن به ی��ک راهکار هیچ 
مس��ئولیتی را تعری��ف نمی کند، تنها مقص��د را تعیین 
می کند.   - هدف فعالیتی خاص و قابل ارزیابی است که 
شما را به کار وامی دارد تا به سمت آرمانی کلی تر حرکت 
کنید. برای مثال »برای رس��یدن ب��ه آرمان مان مبنی بر 
دس��تیابی به ۵۰درصد از سهم بازار ظرف مدت دو سال، 
می خواهی��م محصول جدیدی را هر 6 ماه در یک بخش 
از بازار معرفی کنیم.«، یا »برای رس��یدن به موفقیت در 
مسابقات سه گانه، یک مربی دو میدانی استخدام می کنم 
تا س��رعتم بهبود یافته و تکنیک های دوندگی بیشتری 
بیام��وزم.« در هردو م��ورد اهداف را می ت��وان به اجزای 
جزیی تری تقسیم کرد که به آن تاکتیک گفته می شود. با 
این حال، یک حلقه گم شده میان آرمان و اهداف هست: 

استراتژی. 
استراتژی در کجای آرمان و اهداف قرار می گیرد: 

استراتژی آرمان ها را به اهداف متصل می کند. 
رهبران و مدیران تجاری تالش می کنند استراتژی هایی 
خلق و از اقداماتی پش��تیبانی کنند ک��ه آنها را درجهت 
دس��تیابی به آرمان کلی شرکت سوق دهد. در مثال باال 
برای دستیابی به آرمان ۵۰درصد از سهم بازار ظرف مدت 
دو س��ال، شرکت باید اس��تراتژی خاصی را به کار ببندد 
و س��پس مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی را تعیین 
کند که برای محقق س��اختن استراتژی ضروری است و 

استراتژی شرکت را به سمت آرمان پیش خواهد برد. 
احتماال استراتژی شرکت چیزی شبیه این خواهد 

بود: 
برای دستیابی به ۵۰درصد سهم بازار ظرف مدت دوسال، 
ما اس��تراتژی ن��وآوری در خدمات و محص��والت را به کار 
می بندیم، محصوالت جدید و خدمات پشتیبانی به روز ارائه 
می کنی��م و در همین حال محصوالت قدیمی را به تدریج 
خارج می کنیم تا به دس��ت مجموع رو به رشد مشتریان 
در بازارهای هسته ای شرکت برسد.  بیان استراتژی بدین 
ش��کل رویکردی را معین می کند که شرکت برای افزایش 
س��هم بازار به کار می بندد. این استراتژی اقدامات اصلی را 
مش��خص می کند، اما درمورد اجرایی کردن این اقدامات 
به اختصار توضیح می دهد.  همانطور که در باال اشاره شد، 
اهداف روی گزاره های جزیی تر متمرکز می شوند، از جمله 
ورود محصول جدید به بازار در بازه های شش ماه. به عالوه، 
اهداف می توانند به مجموعه ای از تاکتیک ها تقسیم شوند، 
از جمله: بررسی نیازهای مشتریان، استخدام مهندسان و 
مدیران محصوالت و افزایش ظرفیت تولید برای حمایت از 

تولید محصوالت جدید. 
شخصی سازی آرمان ها و اهداف: 

در بسیاری از موسسات، تعیین آرمان ها و اهداف برای 
دوره زمانی مش��خص در فرآیند برنامه ری��زی و ارزیابی 
عملکرد گنجانده می ش��وند. از آنجا که مدیران ارشد گاه 
این دو مفهوم و عبارت را با هم تلفیق می کنند، تشخیص 
تفاوت میان این دو واژه برای افراد مش��کل می شود. یک 
راهکار س��ودمند این اس��ت که با اس��تفاده از قالب زیر 

آرمان ها و اهداف تان را تجزیه کنید: 
 - یک تا س��ه جمل��ه در توصیف مقص��دی که برای 
پیشرفت شغلی خود در سال آینده نظر گرفتید، مکتوب 

کنید. اینها آرمان های شما هستند. 
 - ب��رای هریک از آرمان ها رویکرد س��طح باالیی ارائه 

کنید که شما را به اهداف تان برساند. 
برای مثال: 

آرمان: قصد دارم در مدت معین با ارسال بازخوردهای 
بیشتر و بهتر، کارایی و اثربخشی در نقش مدیر را افزایش 
دهم. برای سنجش عملکردم بر ارزیابی تیم تکیه خواهم 
کرد که با استفاده از روش بازخورد ۳6۰ درجه در مقایسه 
با نتایج امس��ال انجام خواهد شد. همچنین اندازه گیری 
تعامل گروه من و دس��تیابی کلی ایش��ان به آرمان های 

شرکت مدنظر قرار می گیرد. 
هدف: برای دس��تیابی به مقص��ودم مبتنی بر افزایش 
کارایی و اثربخش��ی خ��ود در عنوان مدی��ر ظرف مدت 
معین، عرض سه ماه در دوره های آموزشی مرتبط با ارائه 
بازخوردهای س��ازنده و مثبت ش��رکت خواهم کرد و هر 
روز فهرست بازخوردهایم و نتایج آن را مرور خواهم کرد. 
در ای��ن نمونه، آرمان و راه دس��تیابی به آن به کمک 
هدف روش��ن و مشخص اس��ت. هم کارمند و هم مدیر 
می دانن��د که کارمن��د برای چه چیزی ت��الش می کند، 
پیشرفت چگونه س��نجیده خواهد شد و چطور به هدف 

دست خواهند یافت. 
حرف آخر: 

آرم��ان را مقصدی در نظر بگیرید و اهداف را اقداماتی 
که برای رسیدن به این مقصد ضروری هستند. از استفاده 
این دو مفهوم به جای یکدیگر خودداری کنید، و مهم تر 
از همه به اعضای تیم تان بیاموزید چطور آرمان ها و اهداف 

مشخصی را تعریف کنند. 
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اخبار

تبریز – اسلد فلاح- نماینده ولی فقیـه در آذربایجان شـرقی 
و امـام جمعـه تبریـز گفـت: حسـاب ۱۰۰ یـک میـراث گرانقـدر و 
ارزشـمند از امـام راحل اسـت و مسـئوالن بنیاد مسـکن با همراهی 
مـردم و خیـران در جهـت احیـای آن گام هـای موثـر بردارنـد. بـه 
گـزارش  خبرنـگار مـا در تبریـز بـه نقـل از روابـط عمومـی دفتـر 
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی، حجت االسـام والمسلمین 
سـید محمدعلـی آل هاشـم بـه مناسـبت روز بنیاد مسـکن انقاب 
اسـامی در دیـدار کارکنان بنیاد مسـکن اسـتان با بیـان اینکه امام 
راحل با افتتاح حسـاب ۱۰۰ و تاسـیس نهاد ارزشـمند بنیاد مسکن 
انقـاب اسـامی عزم نظام اسـامی را برای خدمت رسـانی به مردم 
و ضرورت رفع مشـکات جامعه در حوزه مسـکن به همگان متذکر 
شـد، گفـت: بعـد از گذشـت ۴ دهـه از پیـروزی شـکوهمند انقاب 
اسـامی همچنان مشـکات در حوزه مسـکن از جمله دغدغه های 
اقشـار مختلف جامعه اسـت، اما مـی توان با عزمی جدی مسـئوالن 
بنیـاد مسـکن، مشـارکت مردمی و خیـران این حـوزه در جهت رفع 
نیازهـای عمومـی موثـر واقـع شـد. امـام جمعه تبریـز افـزود: بنیاد 
مسـکن جلـوه دیگـری از بـرکات انقـاب اسـامی به مسـتضعفان 

و محرومـان جامعـه اسـت کـه توانسـت غبـار محرومیـت در حوزه 
مسـکن به ویژه در سـال های نخسـت انقاب را از پیشـانی بسیاری 
از محرومـان بزداید. وی با اشـاره به وظایـف این نهاد انقابی تصریح 
کـرد: بـر اسـاس نـگاه بلند نظـام اسـامی و صراحت قانون اساسـی 
ایجاد سـرپناه و مسـکن سـازی برای محرومان از مهـم ترین اهداف 
تاسـیس بنیـاد مسـکن انقاب اسـامی بـوده کـه این کار بـزرگ با 
همـت دولـت و مشـارکت خیران امکان پذیر اسـت. حجت االسـام 
والمسـلمین آل هاشـم با تاکید بر کیفی سـازی و اسـتحکام بخشی 

واحدهـای مسـکونی سـاخته شـده گفـت: سـاخت مسـکن بـرای 
نیازمنـدان و محرومـان و آسـیب دیـدگان حـوادث مختلـف، کاری 
جهـادی و عبادتـی اسـت که اجـر دنیـوی و اخـروی دارد. در ابتدای 
ایـن دیـدار حافـظ باباپـور مدیرکل بنیاد مسـکن آذربایجان شـرقی 
بـا ارائـه گزارشـی از عملکـرد این نهاد انقابـی، اصلی تریـن رویکرد 
بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی در اسـتان را توجه بیـش از پیش به 
حسـاب ۱۰۰ امـام )ره( و مشـارکت مـردم و خیـران در امـر احداث 

واحـد مسـکونی به نیارمنـدان جامعه عنـوان کرد.

اصفهلان - قاسلم اسلد- 2۱ فروردیـن مـاه  واحـد هـاي 
آیزوماکـس و  هیدروژن شـماره دو، شـرکت پاالیـش نفت اصفهان، 
کـه به منظور تعمیرات اساسـي، قطع خوراك آنهـا  از ۱8  فروردین 
مـاه، آغـاز گردیـده بـود، بـه واحـد نگهـداري و  تعمیرات شـرکت،  
واگـذار شـد. مدیـر نگهـداري  وتعمیـرات شـرکت پاالیـش نفـت 
اصفهـان گفـت: بـا توجـه بـه اهمیـت واحدهـاي مذکـور و حجـم 
بـاالي کارهاي تعمیراتي، پیش بیني شـرکت بـراي انجام تعمیرات 
اساسـي همزمـان این واحدهـا حـدود ۴۰ روز کاري اعـام گردیده 
اسـت که به منظور سـرعت بخشـي کار بـراي در مدار قـرار گرفتن  
واحدهـا، درصـدد هسـتیم  کـه  ضمـن رعایـت مسـائل ایمنـي، با 
فعالیـت مسـتمر 2۴ سـاعته و تـاش بي وقفـه، مدت زمـان پیش 
بینـي را  به حداقل برسـانیم. مهنـدس علیرضا قزوینـي زاده افزود: 
در طـول زمـان تعمیرات در کنـار تعمیرات کلي، تمامـي لوله هاي 
آب خنـک کننده رفت و برگشـت زیرزمیني واحدهـاي آیزوماکس 
و هیـدروژن شـماره 2 شـرکت، بـه  رو زمینـي تبدیـل مـي گـردد. 
مدیـر نگهـداري  وتعمیـرات شـرکت پاالیـش نفت اصفهـان اظهار 
داشـت: همچنیـن  بـه منظـور ارتقاء ظرفیـت واحـد آیزوماکس به 
لحاظ تولید محصوالت و به روز نمودن سیسـتم داخلي رآکتورهاي 
واحـد، براي نخسـتین بـار قطعات داخلـي رآکتورهـاي آن، به طور 

کامـل  تعویـض خواهـد شـد  و  بـه تبـع کاتالیسـت واحـد نیـز بر 
اسـاس قطعـات جدیـد، تعویض مـي گـردد. وي با بیان اینکـه اجرا 
و نصـب قطعـات توسـط کارشناسـان و متخصصـان شـرکت انجام 
مـي پذیـرد، ادامـه داد: بـا توجه بـه حساسـیت رآکتورهـا در واحد 
آیزوماکـس و اهمیـت  کار، احتمـال افزایـش زمان تعمیـرات وجود 
دارد، امـا تـاش بـر اسـت کـه در کمتریـن زمـان ممکـن کار را به 
سـرانجام برسـانیم. قزویني زاده به تعویض قسـمت اعظم سیسـتم 
عایـق کاري داخـل کوره واحد هیدروژن اشـاره نمـود و هدف از این 
کار را  بهینـه سـازي مصـرف انرژي و جلوگیري از آسـیب رسـیدن 
بـه سـاختار فلـزي کـوره عنـوان نمـود. وي خـوراك  واحدهـاي  

آیزوماکـس  و هیـدروژن  دو   را  بـه ترتیـب  22 هـزار بشـکه در 
روز  و  7۰۰۰ کیلوگـرم در سـاعت عنـوان کـرد و گفـت: بنزین،گاز 
مایـع، نفـت سفید،سـوخت هوائـي و نفـت گاز  از  تولیـدات واحـد 
آیزوماکـس  مي باشـد.  مدیر نگهداري  وتعمیرات شـرکت پاالیش 
نفـت اصفهان همچنیـن به انجـام همزمـان تعمیـرات واحدهاي" 
SRP"  )تصفیـه گوگـرد( و مولـد شـماره  ۴  واحـد آب و بـرق  
وبخـار اشـاره نمود و گفـت:  امیدواریم این تعمیـرات نیز به بهترین 
وجـه ممکـن صـورت پذیرد. قزویني زاده  با اشـاره بـه اینکه  برنامه 
انجـام تعمیـرات اساسـي روي این واحدهـا با در نظـر گرفتن کلیه 
شـرایط عملیاتـي ، در فواصـل زماني3 سـاله پیش بینـي مي گردد 
، تصریـح کـرد: هـم اکنون شـرکت پاالیش نفت اصفهـان 2۴ واحد 
عملیاتـی دارد کـه تعمیرات اساسـی هر یـک از واحدها ، بر اسـاس 
برنامـه زمان بنـدی، بـه صورت جداگانـه یا همزمان انجام می شـود.  
مدیـر نگهـداي و تعمیـرات  شـرکت پاالیـش نفت اصفهـان گفت:   
تمـام  پرسـنل شـرکت  و پیمانکاری درگیـر در تعمیرات اساسـی، 
قبـل از آغـاز به کار تعمیرات، دوره آموزشـی ایمنـی را زیر نظر اداره 
HSE پاالیشـگاه اصفهان گذرانده اند. بدین سـبب خوشـبختانه تا 
کنون شـاهد بـروز حادثـه ای نبوده ایـم زیـرا اولویت اول مسـئوالن 
اجرایـی ایـن پاالیشـگاه ایمنـی و برنامه ریزی تعریف شـده اسـت.    

مشلهد - صابر ابراهیم بای - سخنگوی شـرکت گاز خراسان 
رضـوی گفـت: در سـال گذشـته شـش میلیـارد و 3۴3 میلیـون 
مترمکعـب گاز در شهرسـتان مشـهد مصـرف شـده کـه ایـن رقم 
نسـبت به مدت مشـابه سـال 95، 25۰ میلیون کاهش یافته است. 
سـید احمـد علوی با بیـان اینکه مصرف گاز مشـهد طی سـال 96 
نسـبت به سـال قبـل از آن کاهش یافتـه تصریح کرد: در سـال 96 
میـزان مصرف گاز شهرسـتان مشـهد شـش میلیـارد 3۴3 میلیون 
متـر مکعـب و در سـال 95 ایـن رقـم برابـر با شـش میلیـارد 593 
میلیـون متـر مکعب بوده اسـت. وی ادامـه داد: در سـال 96، ماه پر 
مصـرف مشـهد در دی مـاه با مصرفـی در حـدود 65۴ میلیون متر 
مکعـب و کمتریـن ماه سـال نیـز مهر ماه بـا مصـرف ۴73 میلیون 
متـر مکعـب بـه ثبت رسـید. علـوی اضافـه کـرد: از مجمـوع 3۴3 

روسـتای واجدشـرایط بهـره منـدی از نعمـت الهی گاز در مشـهد، 
هـم اکنـون 299 روسـتا گازدار و عملیات اجرایی گازرسـانی به 26 
روسـتای دیگـر نیـز در حـال انجام اسـت. سـخنگوی شـرکت گاز 

خراسـان رضـوی بـا بیـان اینکـه در سـال گذشـته هر ۱2 سـاعت 
یک روسـتا در خراسـان رضوی گازدار شـده اسـت، عنوان کـرد: در 
همیـن مـدت گازرسـانی بـه شـهر همـت آبـاد از توابع شهرسـتان 
فیـروزه و 365 روسـتای اسـتان با جمعیتی بالغ بر 53 هـزار و 6۱9 
خانـوار و اعتبـار 27۴۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیـون ریال به بهره برداری 
رسـید علـوی خاطر نشـان کـرد: همچنین عملیـات گازرسـانی به 
شـهر بـار نیشـابور و 383 روسـتای دیگر اسـتان نیـز با ۴5 هـزار و 
36۱ خانـوار آغـاز شـد. وی بـا اشـاره به اینکـه هم اکنـون از 253۰ 
روسـتای واجد شـرایط بهره مندی از گاز، ۱799 روستا گازدار است، 
افزود: مشـترکان گاز روسـتایی و شهری اسـتان نیز به دو میلیون و 
۱۴۱ هـزار مـورد رسـیده کـه از این تعداد یک میلیـون و 727 هزار 

مشـترك شـهری و ۴۱۴ هزار مشـترك نیز روسـتایی اسـت.

اهلواز - شلبنم قجاونلد- عملیـات توسـعه پسـت 33/۱32 
کیلـو ولـت پیـروز شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان بـه ظرفیت 
5۰ مگاولـت آمپـر و بـا ارزش سـرمایه گـذاری 3۰ میلیـارد ریال به 
پایـان رسـید و برقـدار شـد. معاونت طرح های توسـعه این شـرکت 
گفت: عملیات توسـعه 5۰ مگاولت آمپری این پسـت شـامل تامین 
تجهیزات، عملیات سـاختمانی، نصب و راه اندازی بوده اسـت. مهدی 
ابـو علی گلـه داری ادامه داد: از اهداف عملیات توسـعه پسـت پیروز 
مـی تـوان به تامیـن تاسیسـات و تقاضاهـای دیری فارم خرمشـهر، 

افزایـش ضریـب اطمینـان و پایـداری و توسـعه شـبکه بـرق جهت 
مشـترکین خانگی و صنعتی، افزایش پایـداری، کاهش محدودیت و 
احتمال خاموشـی شـبکه توزیع و افزایش تعـداد فیدرهای خروجی 
و قابلیـت مانـور در شـبکه اشـاره کـرد. وی اضافـه کرد: با احتسـاب 
ترانس فوق از تابسـتان 95 تاکنون، افزایش 582 مگاولت آمپری در 
ظرفیـت پسـت های انتقـال و فـوق توزیع این شـرکت شـامل یک 
پسـت انتقال و ۱۴ پسـت فوق توزیع صورت گرفته اسـت که نسبت 

بـه دوره قبـل رشـدی حـدود ۱7۱ درصدی را نشـان مـی دهد .

تبریز - اسلد فاح- نماینـده ولی فقیـه در آذربایجان شـرقی 
گفـت: راهبـرد اقتصادی مقام معظم رهبری، اقدام و عمل مسـئوالن 
و مـردم در حمایـت از کاالی ایرانـی، گامی بـرای رونق کارخانه های 
داخلـی و اشـتغال جوانـان اسـت. به گـزارش خبرنـگار مـا در تبریز 
بـه نقـل از روابـط عمومـی دفتـر نماینـده ولـی فقیـه در آدربایجان 
شـرقی، حجت االسـام والمسـلمین سـید محمدعلی آل هاشم در 
دیدار اقشـار مختلف مردم و مسـئوالن نهادهـا، ادارات و کارخانجات 
اسـتان بـا بیـان اینکـه »جهـاد اقتصادی«،»هّمـت مضاعـف و کار 
مضاعف«،»حماسـه سیاسی وحماسـه اقتصادی«،»اقتصاد مقاومتی؛ 
اقـدام و عمـل« بـه معنـای واقعـی اسـتقال اقتصـادی کشـور را به 
همـراه دارد، گفـت: حمایـت از کاالی ایرانـی فراگیرتریـن و مردمی 
تریـن نامگـذاری سـال اسـت و هرکـس در هـر جایگاهـی موظـف 
اسـت بـه تقویـت تولید ملـی کمک کنـد. امام جمعـه تبریـز افزود: 
خریـد کاالی ایرانـی و حمایـت از آن زمانـی محقـق مـی شـود کـه 
تولیدکننـدگان بر اسـاس نیـاز مشـتری کاالیی با کیفیـت و رقابت 
پذیـر تولیـد و بـه بازارهـای داخلـی و خارجـی عرضـه کننـد. وی 

بـا اشـاره بـه اینکـه راهبردهـای توسـعه اقتصـادی کشـور چندین 
سـال اسـت کـه از سـوی رهبـر انقـاب تعییـن و تبیین می شـود، 
خاطرنشـان کـرد: راه نجات کشـور اقتصـاد مقاومتی با بهـره گیری 
از پتانسـیل بسـیج عمومـی مـردم در عرصه شـکوفایی اقتصاد ملی 
اسـت. حجـت االسـام والمسـلمین آل هاشـم بـا تاکیـد بـر لـزوم 
فرهنـگ سـازی حمایت ملـی از کاالی ملی گفـت: مصرف کنندگان 
نقـش آفریـن اصلـی عرصـه تولید کشـور هسـتند زیـرا بـا خرید و 
حمایـت از کاالهـای ایرانـی ضمـن کمک بـه رونق صنعـت و تولید 

کشـور، اهـداف سیاسـت های اقتصاد مقاومتـی در حمایـت از تولید 
داخلـی و مبارزه با کاالی قاچاق را محقق می سـازند. وی افزود: البته 
چنانچـه تولیـد داخلـی از نظـر کیفیت قابـل رقابت با نـوع خارجی 
آن باشـد خـود به خـود فرهنگ اسـتفاده از تولید داخلی در کشـور 
نهادینـه می شـود. امام جمعه تبریز بـا بیان اینکه خودبـاوری امری 
تأثیرگذار در زمینه حمایت از کاالی ایرانی اسـت، اظهار داشـت: باید 
برخی نگاه های نادرسـت نسـبت به کاالی ایرانی را از ذهن ها پاك 
کنیـم و مصـرف کاالهای سـاخت داخلی را در اولویـت و آن را مقدم 
بـر کاالهـای خارجـی بی کیفیت  قـرار دهیم. نماینـده ولی فقیه در 
آذربایجـان شـرقی گفـت: خریـد کاالی ایرانـی؛ افتخار ملی اسـت و 
در ایجـاد فرصت های شـغلی نقشـی اساسـی دارد. حجت االسـام 
والمسـلمین آل هاشـم افزود: بـا حمایت از کاالهـا و تولیدات داخلی 
عـاوه بـر حمایـت از اشـتغال، از خـروج ارز بـرای خریـد کاالهـای 
خارجـی جلوگیری می شـود، بـرای تحقق این مهم بایـد به رویکرد 
اقتصـاد مقاومتـی، سیاسـت خرید و تأمیـن کاال از تولیـد کنندگان 

داخلـی بـا جدیت از سـوی مـردم و مسـئوالن اجرایی شـود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: حساب 1۰۰ امام )ره( در بنیاد مسکن باید احیا شود

بنیاد مسکن جلوه دیگری از برکات انقالب اسالمی به مستضعفان و محرومان جامعه است

آغاز  تعمیرات اساسي همزمان  4  واحد  عملیاتي  در شركت پاالیش نفت اصفهان 

در سال 96؛6 میلیارد و 343 میلیون مترمکعب گاز در مشهد مصرف شد

افزایش 5۸۲ مگاولت آمپری در ظرفیت پست های شركت برق منطقه ای خوزستان

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی: حمایت از كاالی ایرانی فراگیرترین و مردمی ترین نامگذاری سال است

خرید كاالی ایرانی افتخار ملی است و در ایجاد فرصت های شغلی نقشی اساسی دارد

گلرگان- خبرنگار فرصت املروز- سیدمحسـن میرصالحی  
در رابطـه بـا آخریـن وضعیـت تـردد در جـاده های گلسـتان اظهار 
کرد: در کل شـبکه راه های اسـتان گلسـتان از ابتدای شـروع طرح 
نوروزی یعنی 25 اسـفند سـال 96 تا سـاعت 2۴ روز دوشـنبه ۱۰ 
فروردیـن بیـش از هشـت میلیـون و 556هزار تردد در اسـتان ثبت 
شـده اسـت.وی بـا بیان اینکـه از چهار گـذرگاه ورودی به گلسـتان 

)نوکنـده، خـوش ییاق، توسکسـتان و جنگل گلسـتان( 529 هزار  
و ۱7۴خودرو به اسـتان وارد شـده اسـت، افزود:  پرترددترین محور 
اسـتان گلسـتان در این ایام محـور گرگان به علی آباد بـا 8۱5 هزار 
تردد بوده اسـت.میرصالحی سـاعت اوج تردد در جاده های گلستان 
را بیـن سـاعت ۱8 الـی ۱9 عنـوان کـرد و افـزود: تعداد افـرادی که 
طـی ایـن ایام بـا حمل و نقـل جاده ای در گلسـتان جابه جا شـده 

انـد ۱۰8هـزار و 32نفـر بوده انـد.وی تصرح کرد: همچنیـن در این 
ایـام هفـت هـزار و 2۱7 نفـر از طریـق خطـوط ریلـی و سـه هـزار 
و 5۴3 نفـر هـم از طریـق خطـوط هوایـی بـا مبـدا گلسـتان جابه 
جـا شـده اند.میرصالحـی در رابطـه با تعـداد تماس هـای حاصله با 
سـامانه ۱۴۱ اظهـار کـرد: تاکنـون 7۱8 تمـاس بـا این سـامانه در 

گلسـتان برقرار شـده است.

ثبت بیش از هشت میلیون تردد در جاده های گلستان

مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان :
افزایش 13 درصدی مصرف بنزین استان لرستان درایام تعطیات نوروزی

خلرم آباد- خبرنلگار فرصت امروز- مدیر شـرکت ملی پخـش فرآورده هـای نفتی منطقه 
لرسـتان از افزایـش ۱3 درصـدی مصـرف بنزیـن ایـن اسـتان درایـام تعطیـات نوروزی سـال 97 
نسـبت بـه سـال 96 خبـرداد. به گـزارش روابط عمومی شـرکت ملی  پخـش فـرآورده های نفتی  
منطقـه لرسـتان ، مهنـدس پیمـان بهرامی مدیر این شـرکت درخصـوص مصرف بنزیـن و نفتگاز 
درایـام نـوروز سـال 97 ) از تاریـخ 96/۱2/2۴ لغایـت 97/۱/۱۴ ( گفـت : در ایـن مدت 35 میلیون 
و 975 هـزار لیتـر بنزیـن در اسـتان مصـرف شـده که نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته ۱3 
درصـد افزایـش داشـته اسـت. وی افـزود: درایـن بـازه زمانی با مصـرف ۱8میلیـون و ۱73 هزار لیتر نفتگاز در اسـتان نیز شـاهد 
افزایـش ۱۰ درصـد ی ایـن فرآورده نفتی نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل در اسـتان  بوده ایم . بهرامی با اشـاره بـه بازدید های 
کمـی و کیفـی کارشناسـان این شـرکت از مجاری عرضه سـوخت در سـطح اسـتان، علـت افزایش مصرف فـرآورده بنزیـن را در 
ایـام تعطیـات نـوروزی افزایـش مسـافرتهای نـوروزی به مقصد اسـتان لرسـتان بـا توجه بـا جاذبه هـای دیدنی وآثـار تاریخی و 

گردشـگری منطقه دانست.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:
 تاش بیشتر درجهت بهبود نقاط ضعف همزمان با تقویت نقاط مثبت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- اقدامات انجام شـده در سـال 96 که منجر به توسـعه و رضایت مندی بیشـتر شـده اسـت 
مرهـون تـاش تمـام کارکنـان اسـت.مهندس غامعلی شـهمرادی که درجمع کارکنان مدیریت ارتباطات سـیار اسـتان سـخن 
مـی گفـت : ضمـن اعام ایـن مطلب افزود: از نقاط برجسـته و مثبت حـوزه ارتباطات سـیار مخابرات منطقه گلسـتان دارا بودن 
نیروهـای متخصـص ، توانمنـد و دلسـوز می باشـد بطوریکه بر خاف مخابرات مناطق دیگر در سـطح کشـور ، بسـیاری از پروژه 
هـا توسـط کارشناسـان بومـی انجام شـده که عاوه بـر صرفه جویـی مالی ارزشـهای فراوانی داشـته و فرصت مغتنمـی بوده که 
در اختیـار کارشناسـان قـرار گرفتـه اسـت.وی پیگیری جدی امورات ، سـامت کاری و وجـود جریان های کاری سـالم را از نقاط 
قـوت ایـن حـوزه دانسـت و ادامـه داد همزمـان بـا تقویت نقاط قـوت تاش بیشـتری را در بهبود نقـاط ضعف باید بـه کار بندیم. 
مدیر مخابرات منطقه گلسـتان با تشـریح عملکرد مدیریت ارتباطات سـیار در سـال گذشـته یکی از نقاط قابل بهبود را کنترل ، 
نظارت بر برآوردها ، صورتجلسـات و بازدیدها دانسـت و گفت دقت در نظارت الزم وضروری اسـت و در بهبود شـرایط بسـیار موثر 
مـی باشـد. ایشـان رفـع کنـدی در تکمیـل برخی پروژه هـا و عدم توقـف در اجرای طـرح ها ، تسـریع در رونـد خرابی بخصوص 
ایـام تعطیـل و تقویـت تعامات بین حوزه ای را خواسـتار شـد و گفت : همگرایی و تحمل عقاید متفـاوت ،  تمرین در جهت ارائه 
رفتـار مناسـب و صحیـح ، تقویـت روحیه حمایت و برجسـته سـازی نقاط قـوت باید بین کارکنـان ایجاد گردد کـه همه اینها به 

عنوان عامل اساسـی در پیشـبرد امور شـناخته شده است.

بنادر كنگان و دیر، به شناور چندمنظوره آتشخوار مجهز شدند
بوشلهر- خبرنلگار فرصت امروز - آییـن بهره بـرداری از دو شـناور چند منظوره آتشـخوار 
در بنـادر دیـر و کنـگان ، انجام شـد. طی آیینی با حضور سـرکار خانم الماسـی نماینده مـردم دیر، 
کنـگان، جـم و عسـلویه در مجلس شـورای اسـامی، نـوراهلل اسـعدی سرپرسـت اداره کل بنادر و 
دریانـوردی اسـتان بوشـهرو دیگـر مقامات شهرسـتانهای دیـر و کنگان ، آییـن بهره بـرداری از دو 
دسـتگاه شـناور چند منظوره آتشـخوار انجام شـد . نوراله اسعدی روز یکشـنبه در آیین آغاز بکار 2 
شـناور آتشـخوار بنادر کنگان و دیر گفت: با تجهیز این 2 بندر شـمار بنادر تجهیز شـده اسـتان به 
شـناور آتشـخوار به شـش بندر رسـید. وی افزود: اکنون بوشـهر، گناوه) 2 شناور آتشـخوار(، عسـلویه، خارگ، کنگان، و دیر شش 
بندر تجاری برخوردار اسـتان از شـناورهای آتشـخوار محسـوب می شـوند که با توجه به چندمنظوره بودن این شـناورها عاوه 
بـر امـکان اطفا کار جابجایی شـناورها و سـایر خدمـات مورد نیاز آنهـا را انجام می دهند.  سرپرسـت اداره کل بنـادر و دریانوردی 
اسـتان بوشـهر ادامه داد: با توجه به حوادث آتش سـوزی سـال های گذشـته که باعث خسـارت های جبران ناپذیری در اسـکله 
بندرهـای کنـگان و دیـر شـد انتظار می رود با تجهیز آنها به شـناور آتشـخوار آمار وقـوع چنین حوادثی به حداقل ممکن برسـد.   

وی تاکید کرد: 2 شـناور آتشـخوار یاد شـده  از سـوی اداره کل بنادر و دریانوردی اسـتان بوشـهر تامین شـده اسـت.

مدیرعامل پتروشیمی شازند عنوان كرد:
رشد ارزش سهام پتروشیمی شازند

اراک- مینو رسلتمی- مدیرعامل شـرکت پتروشـیمی شـازند گفت: متاسـفانه بدهی های مالیاتی پاالیشـگاه های کشـور 
بـر رونـد کاری پتروشـیمی هـا تاثیر گذاشـته اسـت.  ولدخانـی در بازدید اسـتاندار مرکزی از پتروشـیمی شـازند و افتتـاح واحد 
ارتقای سیسـتم کنترل بوتادین و پلی بوتادین عنوان کرد: مجتمع صنعتی پتروشـیمی شـازند بزرگترین پتروشـیمی کشـور از 
نظـر تعـدد نیـروی انسـانی و تولید اسـت به نحـوی که سـاالنه یک میلیـون و 9۰۰ هزار تـن انواع فـرآورده تولید می کنـد.  وی 
با اشـاره به اشـتغال ۱۰۰ هزار نفر از طریق پتروشـیمی شـازند و ۴ هزار نیروی کار مسـتقیم این مجموعه گفت: بحث اشـتغال 
یکـی از مهمتریـن دسـتاوردهای ایـن مجموعه بوده اسـت به نحوی که طی 2 سـال اخیـر 58۰ نیرو به مجموعه افزوده شـده که 
اغلـب آنهـا نیـز نیروی بومی و از شهرسـتان شـازند بـوده اند.  ولدخانی تصر یح کرد: محصوالت پتروشـیمی شـازند بـازار داخلی 
را پوشـش مـی دهـد بـه طـوری کـه امسـال ۴5۰ هزار تن محصـول در بـازار داخلی فـروش رفته اسـت و 3۰۰ میلیـون دالر نیز 
صـادرات انجـام شـده اسـت.  وی بـا اشـاره به اینکه سـهام شـرکت در اوایل سـال در بـورس 2۴۰ تومان بـوده که این رقـم امروز 
بـه بیـش از 35۰ تومان رسـیده اسـت و افزود: شـرکت پتروشـیمی شـازند سـاالنه 23 میلیـارد تومان صرف هزینه غـذا می کند 
کـه به پیمانکار بومی اسـتان سـپرده شـده اسـت همچنیـن 269 میلیـارد تومان در سـال جاری خریـد کاال و خدمات از اسـتان 
انجام شـده اسـت، ۱97 میلیارد تومان مالیات به اسـتان پرداخت شـده اسـت.  مدیرعامل پتروشـیمی شـازند بیان کرد: مصرف 
شـرکت، نفـت و خـوراك مایـع اسـت و روزانـه 3 هزار تن مصـرف خوراك داریـم و به دالیلی که امـکان واردات نیسـت باید از هر 

نقطه کشـور ایـن خوراك تهیه شـود. 

نشست مشترک مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی ومدیركل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:
توسعه و بهینه سازی مسیرهای فیبر نوری جاده ها

ارومیله- خبرنلگار فرصلت امروز - نشسـت مشـترك مدیر مخابـرات منطقه 
آذربایجان غربی ومدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای اسـتان در خصوص توسـعه 
و بهینه سـازی فیبرنوری در مسـیرهای منتهی به پایانه های مرزی اسـتان برگزار شد 
. در این جلسـه دکتر اسـمعیل زاده مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی بر توسـعه 
وایجـاد امکانات زیرسـاخت هـای مخابراتی در پایانه های مـرزی علی الخصوص پایانه 
مـرزی رازی تاکیـد وآن را جزء ضروریات دانسـت واظهار داشـت ارتقاء وایجاد امکانات 
ارتباطـی در پایانـه هـای مـرزی یکی از شـاخص های مهم توسـعه اسـتان اسـت کـه در این زمینه مخابـرات منطقـه از آمادگی 
الزم برای توسـعه و پیشـرفت امکانات مخابراتی در پایانه های مرزی برخوردار اسـت . در ادامه مهندس عبدالحسـین علی اکبری 
مدیـر کل راهـداری وحمـل ونقـل جاده ای اسـتان آذربایجان غربـی از تاش ها وهمـکاری مخابرات منطقه آذربایجـان غربی در 
راسـتای ایجـاد زیرسـاخت هـای مخابراتی در پایانه های مـرزی ونگهداری بهینه آنها قدردانی و بر توسـعه بیشـتراین امکانات در 

پایانه هـای مرزی اسـتان تاکید نمود.

شهردار ساری خبر داد :
تعیین وضعیت اماک باتکلیف آموزش و پروش در یک هفته

سلاری - دهقان - مهدی عبوری شـهردار سـاری در جلسه شـورای آموزش و پرورش با اشاره 
بـه امـاك باتکلیف آمـوزش و پرورش گفت: کمتر از یک هفته ایـن اماك تعیین تکلیف خواهد 
شـد بـه گـزارش خبرنـگار مازنـدران و به نقـل  روابط عمومـی و امور بین الملل شـهرداری سـاری 
، مهدی عبوری شـهردار سـاری در جلسـه شـورای آموزش و پرورش اظهار داشـت :پیشـنهاد می 
کنـم جلسـات ایـن شـورا در اداره کل آمـوزش و پـرورش برگزار گـردد. وی با تاکیـد بر عملگرایی 
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش  ادامـه داد: دسـتورالعمل ثابـت همه جلسـات آموزش و پـرورش باید 
عملیاتی گردد. عبوری اجرای قوانین را مورد توجه قرار داد و افزود: قوانین در راسـتای تسـهیل شـرایط اجرا خواهد شـد. شـهردار 
سـاری بـه امـاك باتکلیف آموزش و پرورش اشـاره نمـوده و گفت: درکمتـر از یک هفته این اماك تعیین تکلیف خواهد شـد. 

كارگاه های آموزشی سامت ویژه شهروندان در سطح شهر برگزار گردید
ملارد- خبرنگار فرصت امروز - کارگاه های آموزشـی سـامت با درنظرگرفتن اسـتاندارد های سـامتی در بوسـتان 
مـادر شهرسـتان ماردبرگـزار گردیـد.  ایـن کارگاه آموزشـی ،بـه همـت معاونـت فرهنگـی اجتماعـی شـهرداری مـارد  و 
همکاری اداره بهداشـت و درمان در هفته سـامت  برگزار شـد . در این مراسـم به برگزاری کارگاه های آموزشـی سـامت 
و فاکتورهـای سـامتی اقـدام نمـود.  این کارگاه آموزشـی در محل بوسـتان مادر )پـارك بانوان(  واقع در بلوار شـهید جمور 
)سـه بانـده مارلیـک ( برگـزار شـد که کارشناسـان اداره بهداشـت انسـبت به انجام تسـت قند خون وفشـار خـون حاضرین 

اقـدام نمودند . 
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بازار رایانه های رومیزی خیال بازگشت 
به روزهای اوج خود را ندارد

درحالی که در سال 2۰1۷ نشانه هایی امیدوار کننده از 
بازگش��ت بازار رایانه های رومیزی و لپ تاپ ها به روزهای 
روش��ن گذشته به چش��م می خورد، نخستین گزارش ها 
از وضعیت کس��ب وکار در این حوزه از دنیای تکنولوژی 

امیدها را تا حدودی از بین برده اند. 
 Gartner گزارش های مجزایی از موسسات تحقیقاتی
و IDC نشان می دهد که بازار رایانه های رومیزی در سه 
ماهه نخس��ت سال 2۰1۸ با س��کون و حتی افت مواجه 
ش��ده اس��ت. درحالی که IDC وضعیت رشد این حوزه 
در بازه مورد اش��اره را حدود صفر در نظر گرفته اس��ت، 
محققان Gartner معتقدند که در این مدت شاهد افت 
ارزش 1.۴ در شاخص های فروش پی سی ها و لپ تاپ ها 

بوده ایم. 

به گ��زارش دیجیاتو، ام��ا نکته جالب و مش��ترک در 
گزارش هر دو مؤسسه مورد اشاره، رشد بسیار قابل توجه 
و امیدوار کننده س��هم فروش کمپانی DELL است که 
در واقع کمک کرده تا این بازار س��نتی دچار یک سقوط 
آزاد نشود. بر اساس برآوردها، کمپانی آمریکایی در یک 
سال گذشته رشدی 6.۵ درصدی را در میزان درآمدهای 
خود از راه فروش رایانه های رومیزی و لپ تاپ ها ش��اهد 
بوده اس��ت، درحالی که آمار فوق ب��رای بهترین عملکرد 
کمپان��ی رده دوم )HP( چیزی کمت��ر از ۴درصد بوده 

است. 
 آمارهای منتش��ر ش��ده همچنین نش��ان می دهد که 
فروش پی س��ی های جدید در ناحیه ش��رق آس��یا و به 
خصوص چین ش��اهد بیش��ترین افت بوده است. طوری 
که کش��ور چین ب��ه تنهایی عامل اصلی رک��ود در بازار 

رایانه های رومیزی معرفی شده است. 
با همه اینها هنوز نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده 
این صنعت ارائه داد. کارشناسان IDC باور دارند که در 
ماه های آینده لپ تاپ های جدی��د گیمینگ و همچنین 
پی س��ی های مجهز به ویندوز 1۰ برای مصارف تجاری 
خواهند توانس��ت وضعیت این حوزه را تا حدودی بهبود 

ببخشند، اما همه تا این حد خوشبین نیستند. 
موبایل ه��ای هوش��مند همچنان حاک��م مطلق بخش 
بزرگی از بازار ابزارهای تکنولوژیک هس��تند و رایانه های 
امروزی نیز می توانند تا چندین س��ال آینده نیاز کاربران 
خود را رفع کنند، بنابراین بعید به نظر می رسد بازار پی 

سی ها به این زودی روی رونق را به خود ببیند. 
وقتی آش��فتگی بس��یار آزاردهنده است، مدیریتی 
ک��ه مدام هزین��ه و س��ودآوری حاص��ل از معامله با 
مشتریانش را ارزیابی نمی کند، نقدینگی و نهایتا سهم 
بازار را از دست می دهد. مطالعات نشان داده اند که در 
حال حاضر تنها 2 تا ۴درصد مردم در بازارها مشغول 
خری��د محص��والت یا خدمات عرضه ش��ده هس��تند 
بدی��ن معنی که 96 تا 9۸ درصد آنهایی هس��تند که 
امروز خرید نمی کنن��د، اما باالخره روزی برای خرید 

مایحتاج شان وارد بازارها خواهند شد. 
وقتی ش��رایط سخت بش��ود طبیعی اس��ت که به 
مش��تریان جدید، خدم��ات تبادلی ارائ��ه بدهیم که 
همی��ن  االن آماده خرید کردن بش��وند، اما به خاطر 
داش��ته باشید مش��تری های تبادلی در جست وجوی 
بهترین محصوالت و خدمات با قیمت ارزان به سمت 
ش��ما می آیند، بنابراین ممکن اس��ت به همین علت 
هم ش��ما را ترک کنند، حتی خیلی سریع تر از پیش 

و این بار هم ب��ه دنبال کاالهایی می روند که کمی از 
محصوالت شما ارزان ترند. 

روی  س��رمایه گذاری  از  ک��ه  مدیریت��ی 
می کند،  ارتباطی چشم پوش��ی  مصرف کنن��دگان 
یعنی کس��انی که در جست وجوی برند مطمئن یا 
تخصصی هستند و تصمیم گیری شان چندان تحت 
تأثیر قیمت نیس��ت، دیر یا زود آینده شرکت را به 
خط��ر خواهند افکند. این مس��ئله مخصوصا وقتی 
خطرناک می ش��د که به تحقیقات مستندی توجه 
کنیم که آش��کار کرده بس��یاری بازاره��ا این طور 
هستند که درصد کمی از مشتریان، درصد باالیی 
از کل ف��روش را ب��ه همراه می آورند. مثال کس��ی 
که روزانه هش��ت کوکا می نوش��د بسیار سودآورتر 
از کس��ی است که در ماه هش��ت کوکا می نوشد و 

بیشتر الیق توجه شرکت است. 
مطالع��ات نش��ان داده اند ک��ه روابط غیرس��ودآور 

و مش��تریان تبادلی بایس��تی طی بح��ران اقتصادی 
مجدداً ارزیابی ش��وند. وقتی ش��رق آس��یا در 199۷ 
به بح��ران نقدینگ��ی ت��ن داد، خط��وط هواپیمایی 
س��نگاپور س��ودآوری اش را ب��ا کاه��ش مس��یرهای 
کوت��اه و س��رمایه گذاری ۳۰۰میلی��ون دالری برای 
ترمی��م کس��ب وکارش و ارائ��ه خدمات به مس��افران 
درجه یک حف��ظ کرد. خطوط هواپیمایی س��نگاپور 
با س��رمایه گذاری روی مس��افران پرمنفعتش، مزیت 
رقابتی درخور توجهی به دست آورد؛ بااینکه شرکت، 
مسیرهای کوتاهش را کاهش داده بود، این امر منجر 
به کاهش مش��تریان ارتباطی اش نشد. عالوه بر این، 
تنها به این علت که ممکن اس��ت اقتصاد کند باش��د، 
مدیری��ت نمی توان��د تهدید تازه واردان ب��ه صنعت یا 
احتمال وجود محصوالت تقلیدی را که مش��تریانش 

را می فریبند نادیده بگیرد. 
hormond :منبع

دور شدن از مشتریان در بحران فروش

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 943 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: کار کردن زمان ندارد. گاه به 
ض��رورت کودک 1۰ س��اله وارد بازار کار می ش��ود و 
گاه جوان ۳۰ س��اله هنوز بیکار اس��ت و پدرخانواده 
هزینه های زندگی او را می دهد. کار کردن بر اس��اس 
یک ضرورت صورت می گی��رد، این ضرورت می تواند 
انگیزه ش��خصی، شوق به کار، کسب درآمد، تجربه و 
تمرین و امثالهم باشد.  شما اگر دانشجو هستید هنوز 
زم��ان زیادی باری کار کردن دارید. در چنین س��نی 

عالقه و انگیزه ها بر اس��اس ورودی های بیرونی ذهن 
ش��کل می گیرد و نشان می دهد که شما به چه کاری 
عالقه مندید یا در بیش��تر در چ��ه زمینه ای مطالعه و 
فعالیت داش��تید و پیگیر خواندن های بیش��تر بودید. 
اما اگر از هم اکنون شما با ظرفیت ها و توانمندی های 
ف��ردی خ��ود آش��نایید و عالقه مند کار هس��تید یا 
مش��کالت مالی باعث می شود تا کاری را شروع کنید 
از هم��ان ابتدا به انگیزه خود رج��وع کنید و ببینید 
واقعا چه کاری را دوس��ت دارید و س��پس در همان 
زیرمجموعه ش��غلی کاری را ش��روع کنید یا با توجه 

به دانش��جو بودن به صورت پاره وقت در یک شرکت 
اس��تخدام ش��وید.  کار در دوران دانشجویی می تواند 
در حکم بذرهای کس��ب وکار شما در آینده باشد تا با 
کسب تجربه بیش��تر و آگاهی و توانایی باالتر بتوانید 

در سال های بعد ثمرات آن را شاهد باشید. 
شاید بهترین مکان برای کار کردن با توجه به سن 
شما فضای مجازی باش��د که با حداقل هزینه برای 
خودتان یک کسب وکار کوچک خدماتی راه اندازی و 
به مردم در زمینه ه��ای مختلف خدمات خوب ارائه 

کنید. 

ورود به بازار کار

پرسش: جوانی 21 ساله ودانشجوی رشته مدیریت بازرگانی ام و نمی دانم ازچه زمانی باید وارد بازار کار شوم. شما 
می توانید مرا راهنمایی کنید؟  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 دارند 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 
انج��ام نمی دهند و به همین خاطر، خروجی های الزم را 
از آن دریافت نمی کنن��د. نکته مهم اینکه 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، مؤسسان 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 باید خودت��ان 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 کنید 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 های متنوعی که در چند س��ال اخیر، با تالش 
ب��رای معرفی س��ریع مهارت های شبکه س��ازی منتش��ر 
شده اند، ماهیت جلس��ات را تغییر داده و به رویدادهای 
ه��ک ارتباط تبدی��ل کرده ان��د. در قدم اول ش��ما باید 
ذهنیت خود نس��بت به شبکه سازی را تغییر بدهید و از 
شخصیت شبکه ساز که توسط آموزه های اشتباه دریافت 
کرده اید، رها ش��وید. فرام��وش نکنید ک��ه مهارت های 
ارتباطی یک شبه و با مطالعه چند آموزش ساده به دست 
نمی آیند. ش��ما باید تمرین کنید، خود را در شرایط قرار 
دهید و همیش��ه برای بهبود مهارت ها، موارد مختلف را 
امتح��ان کنید.  تمرکز اصل��ی در برقراری ارتباط کاری، 
باید تأمین ارزش افزوده برای اطرافیان باشد. این ارزش 
نباید موقت باش��د و قطعا باید به ارتباطی طوالنی منجر 
شود. جامعه ای که در اطراف تان تشکیل می دهید، عالوه 
بر تأمین ارزش افزوده برای شما، باید توانایی ارائه ارزش 
از طرف ش��ما ب��رای دیگران را نیز تأمی��ن کنید. همین 
تفاوت ساده، شبکه های کاری معمولی را به جامعه کاری 

تبدیل می کند. 
کمی از فناوری فاصله بگیرید

در دنیای امروز ما خواس��ته یا ناخواسته، بیش از پیش 
به یکدیگر متصل هستیم. در نگاه اول شاید این فناوری ها 
برای شبکه سازی مفید باشند، اما قطعا استفاده نادرست 
از آنها باعث کاهش نتایج مفید این تمرین خواهد ش��د. 
اینک��ه دائم در حال چک کردن ش��بکه ها ی اجتماعی و 
دنبال کنندگان حرفه ای خود باشید، تنها در ظاهر شما را 
فردی با شبکه قوی نشان می دهد. این در حالی است که 
این رفتار قطعا تشکیل جامعه را با خطر مواجه می کند. 
نکته مهم اینکه الیک ها و فالوورهای شبکه های اجتماعی، 
ش��ما را با این توهم که شبکه ای قوی س��اخته 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 شبکه 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 ندارن��د و آن را حرکتی اش��تباه می دانند. منفعت 
بردن صرف، ذهنیتی اشتباه در شبکه سازی است؛ اما نباید 
فراموش کنید که شما برای این کارها زمان و هزینه صرف 
کرده ای��د و قطعا باید از آن خروجی دریافت کنید. منفعت  
دوس��ویه بهترین ن��وع دریافت خروجی از شبکه س��ازی و 
تشکیل جامعه است. این منفعت  می تواند به صورت شروع 
ی��ک همکاری یا عقد قرارداد پروژه ای تأمین ش��ود. هدف، 
کسب خروجی مناسب از زمان و هزینه هر دو طرف است.  
نکته کلیدی اینجا است که تالش برای کسب 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 شما از شبکه سازی به تشکیل 
جامعه کاری تغییر کند، س��ود بلندمدت خواهید داش��ت. 
جامعه کاری شما به منبعی تبدیل خواهد شد که در مواقع 
نیاز می توانید به راحتی ب��ه آن رجوع کنید.  ارتباطاتی که 
در شبکه سازی و تشکیل جوامع کاری ایجاد می شوند، باید 
پایه های قوی داش��ته باشند. همیشه این سؤال را بپرسید 
که آیا فرد مقاب��ل، در زمان نیاز به کمک من خواهد آمد؟ 
همین نکته ریز، قدرت شبکه و جامعه ایجادشده را تعیین 
می کند. در نهایت در تش��کیل جامعه کاری از تعریف کلی 
جامعه غافل نشود. جامعه، مجموعه ای از افراد با خصوصیات 
تقریبا مشترک است که برای رسیدن به هدفی واحد تالش 

می کنند. 
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