
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

یکشنبه
7 مرداد

1397

به استثنای کاالی اساسی و دارو

آزادسازی نرخ ارز 
جدی شد

در حالی اخبار ضد و نقیضی در رابطه با تغییر سیاس��ت در معامالت ارزی وجود دارد که ظاهرا پیش��نهاداتی 
برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به ویژه پتروش��یمی ها از معامالت با نرخ رس��می در شورای پول 
و اعتبار مطرح ش��ده، ولی هنوز در س��تاد اقتصادی دولت نهایی نشده است. در صورت تصویب این پیشنهاد نرخ 
ارز برای تمامی واردکنندگان و صادرکنندگان به غیر از کاالی اساسی و دارو براساس نرخ توافقی و به گونه ای...
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با اعالم مدیر اجرایی رنو، این خودروسـاز فرانسوی به دلیل 
خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، احتماال ایران را 
ترک خواهد کرد. با این حساب، نه تنها قرارداد جدید رنو در 

پسابرجام به بایگانی رفته و اجرا نخواهد شد، بلکه 
تولید محصوالت قدیمی این شرکت در ایران...

رنو در موقعیت ترک ایران

یادداشت
 تئوری مرد دیوانه

 استراتژی مرد عاقل

برای نجات اقتصاد به رودخانه ای 
آرام احتی��اج داری��م که آهس��ته و 
پیوسته چرخ زندگی مردم و فعاالن 
اقتصادی را بچرخاند و به  پیش ببرد. 
س��یل های خانمان بران��داز چه در 
سطح منطقه و چه در داخل کشور،  
با برجام و بی برجام اقتصاد بیمار ما 
را بیش از گذش��ته زیر فش��ار خود 
قرار می دهد. صدای پای آشوب در 
خاورمیانه باز هم به گوش می رسد. 
البت��ه این صدا برای ما تازگی ندارد 
و سال هاست که بازیگران سیاست، 
این منطقه را به عرصه شطرنج خود 
تبدی��ل کرده اند؛ اما مهم تر از اینکه 
حریف ما کیست، این نکته است که 
این شطرنج پرآشوب را چگونه بازی 
خواهی��م کرد؟ آیا تم��ام رفتارهای 
نامعقول و عصبی  ترامپ واقعی است 
یا تنها در نقشی فرو رفته است که 
بیش از چهار دهه پیش توسط هری 
کسینجر طراحی شد.  این رفتارهای 
کودکانه و پرخاشگرانه که در تضاد 
کامل با ایده های اقتصادی و سیاسی 
است، آیا خاستگاهی فردی دارد یا 
سناریویی برای پیشبرد هدف هایی 
مهم تر است؟ پاسخ به این سؤاالت 
می توان��د آغ��ازی برای ی��ک بازی 

متفاوت باشد. 
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رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروش��یمی با تکذیب ادعای فروش 
نرخ ارز پتروشیمی ها در بازار ثانویه گفت تاکنون نه تنها بخشنامه ای به 

ما ابالغ نشده، بلکه بحثی نیز در این باره نشده است. 
احم��د مهدوی ابهری در گفت وگو با ایرنا، درباره ادعای مطرح ش��ده 
توسط برخی رس��انه ها مبنی بر رفع تکلیف پتروشیمی ها در فروش ارز 
ناش��ی از صادرات به نرخ رس��می 4200 تومان و امکان فروختن آن در 
بازار ثانویه، بیان داش��ت:  این موضوع واقعیت ندارد.  وی یادآور ش��د: 
پیش از این پیش��نهاداتی را مطرح کرده بودیم که بتوانیم ارز صادراتی 
پتروش��یمی ها را در بازار آزاد فروخته و ما به التفاوت نرخ آزاد و رس��می 
را به خزانه دولت واریز کنیم که تاکنون مورد تأیید قرار نگرفته است. 

به گزارش ایرنا، برخی رسانه ها امروز ادعا کرده بودند که پتروشیمی ها 
از ای��ن پس دیگر الزامی به عرض��ه ارز حاصل از صادرات خود به دولت 
به نرخ 4200 تومانی نداش��ته و تنها با ارائ��ه ارز با نرخ توافقی در بازار 
ثانویه رفع تعهد ارزی خواهند کرد.  به ادعای این رسانه ها، دولت دیگر 

مکل��ف نخواهد بود که دالر دولت��ی را به بخش تولید بدهد و تنها برای 
واردات کاالهای اساس��ی و دارو دالر موسوم به 4200 تومانی اختصاص 
داده می شود.  بر اساس گزارش ها، ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی 
س��االنه به 13میلیارد دالر می رسد و در س��ه ماهه نخست امسال پنج 
میلیون و 356 هزار تن محصول پتروش��یمی به ارزش 3میلیارد و 158 
میلیون دالر صادر ش��د.  انتش��ار این ش��ایعه صبح شنبه شاخص گروه 
پتروشیمی را در بازار سرمایه تحت تأثیر قرار داد و سهام این شرکت ها 
با صف خرید مواجه ش��د.  این درحالی  اس��ت که پیگیری ایرنا از بانک 
مرکزی نیز نش��ان می دهد که بخشنامه ای برای انتقال ارز پتروشیمی ها 

از سامانه نیما به بازار ثانویه تاکنون صادر نشده است. 
بر اساس گروه بندی دولت، ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها، فوالد 
و م��واد معدن��ی رنگین باید در س��امانه ارزی نیما ثبت ش��ود تا صرف 
واردات کاالهای گروه دوم ش��امل مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع 

و واحدهای تولیدی شود. 

رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی: 

فروش ارز صادراتی پتروشیمی ها در بازار ثانویه صحت ندارد

ناظران در خواب غفلت

افزایش روزانه قیمت لبنیات

239 میلیون دالر ارز خدماتی در حدود 3 ماه پرداخت شد

با وجود آنکه در هفته های گذشته کارخانه های لبنی بدون مجوز قیمت 
محصوالت خود را افزایش داده اند طی هفته گذش��ته هم به صورت روزانه 
این افزایش قیمت ها مجددا اعمال شد و نظارتی بر قیمت گذاری و برخورد 
با این روند صورت نمی گیرد. به گزارش ایسنا، در چند وقت اخیر بازار طال و 
سکه با هر نوسانی در حوزه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افزایش قیمت را 
به خود دید؛ افزایش قیمتی که به صورت لحظه ای در این بازار به ثبت رسید 
که به نظر می رس��د در روزهای اخیر این نوسانات لحظه ای به محصوالت 
لبنی هم سرایت کرده است! محصوالت لبنی به خصوص شیر، ماست و پنیر 
از سوی کارخانه های مطرح این حوزه به صورت روزانه با افزایش قیمت های 
100 تا 200 تومانی مواجه می شوند، این موضوع در حالی رخ می دهد که 
در هفته های گذش��ته کارخانه ها با وجود دریاف��ت ارز دولتی و بدون هیچ 
دس��تورالعملی از سوی دس��تگاه های نظارتی اقدام به افزایش قیمت قابل 
توج��ه کردند و همچنین ۷0 درصد قیمت محصوالت لبنی که ش��یرخام 
بوده تغییر قیمتی نداشته است. در این زمینه یک منبع آگاه با تایید افزایش 
قیمت محصوالت لبنی به ایسنا گفت: شرکت های تولیدی بدون هیچ گونه 
مجوزی از سوی دستگاه های نظارتی به ویژه سازمان حمایت تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان اقدام به افزایش قیمت محصوالت کرده اند.
همچنین یک توزیع کننده محصوالت لبنی گفت: ش��رکت های بزرگ و 

بنام تولید محصوالت لبنی، با وجود آنکه در هفته های گذشته قیمت همه 
محصوالت شان را افزایش داده اند، در روزهای گذشته هم بدون کوچک ترین 
اطالع رس��انی، روزانه به طور متوسط 100 تا 200 تومان افزایش قیمت را 

برای محصوالتی همچون شیر، پنیر و ماست اعمال کردند.
به گفته وی، برخی تولیدکنن��دگان از افزایش قیمت های روزانه پیروی 
نکردند و در ابتدای هر هفته با ارائه بار جدید افزایش قیمت 500 تومان بر 

قیمت محصوالت خود به خصوص شیر لحاظ کرده اند.
بررسی های میدانی در سطح شهر از واحدهای لبنیاتی سنتی نشان از آن 
دارد ک��ه این واحدها به صورت هماهنگ افزایش قیمتی را اعمال نکرده اند 
و تنه��ا برخی واحدهای صنفی با کس��ب اطالع از افزایش قیمت محصول 

کارخانه ها، افزایش قیمتی را برای محصوالت خود لحاظ کرده اند.
حال با این تفاس��یر به نظر می رسد کارخانه های لبنی همچون گذشته 
بدون توجه به دس��تورالعمل های ابالغی سازمان حمایت، افزایش قیمت را 
لحاظ کرده اند. با این وجود مسئوالن سازمان حمایت با پیگیری های فراوان 

ایسنا، حاضر به پاسخگویی نیستند.
همچنین این عدم پاس��خگویی ها به انجمن صنایع لبنی س��رایت کرده 
و رضا باکری به عنوان دبیر این انجمن پاس��خگوی پیگیری های مکرر در 

خصوص وضعیت تولید و بازار محصوالت لبنی نیست.

بانک مرکزی از ابتدای اجرای سیاس��ت های جدی��د ارزی، معادل 239 
میلیوندالر بابت خدماتی همچون درمان، ارز دانش��جویی و هزینه سوخت 
و ناوبری ش��رکت های هوایی پرداخت کرده است.  به گزارش ایرنا، اجرای 
سیاس��ت های جدید ارزی دولت از ش��امگاه بیستم فروردین با تعیین نرخ 
4200 تومان��ی بابت هر دالر تعیین ش��د و پن��ج روز بعد بانک مرکزی در 

بخشنامه ای 33 اولویت را برای تخصیص ارز تعیین کرد. 
البته رئیس کل پیشین بانک مرکزی همان زمان اعالم کرد که این نرخ 
ثابت نخواهد بود و براساس متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد، بر همین 

اس��اس بانک مرکزی روز ش��نبه نرخ برابری ارزهای عمده را اعالم کرد که 
بهای دالر با 80 ریال افزایش نس��بت به پنجش��نبه گذشته به 44 هزار و 
30 ریال رسید.  تخصیص ارز بر اساس ابالغیه های صادره برای بخش های 
مختلف در حال انجام است،  به طوری که از 21 فروردین تا 23 تیرماه یعنی 
در مدت س��ه م��اه در مجموع 239 میلی��ون دالر ارز بابت تأمین خدمات 
مورد نیاز هموطنان همچون درمان،  دانش��جویی،  ماموریت،  فرصت های 
مطالعاتی،  حق عضویت و حق ثبت نام در مجامع بین المللی،  محافل علمی 

و چاپ مقاالت تخصیص داده شده است. 



وزیر نیرو گفت امروز در اقلیم های خش��ک و نیمه خشک و دیگر مناطق 
جهان بدون تدوین مولفه های مدیریت مش��ترک، موضوع آب به سرانجام 
نخواهد رسید.  رضا اردکانیان روز شنبه در مراسم معرفی مدیرعامل جدید 
شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مشهد افزود: از این حیث تحوالت 
چن��د دهه اخیر در بخش مدیریتی آب می بایس��ت ب��ه نوعی دچار تحول 
و دگرگونی ش��ود تا بتوان پاس��خگوی نیازهای امروز بود.   وی به موضوع 
مدیریت مصرف و تقاضا نیز اش��اره و بیان ک��رد: تا وقتی مدیریت مصرف 
صحیح نباشد نمی توان تقاضا را مدیریت کرد و این مدیریت در عرصه انرژی 
و بخش آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هم اینک مشارکت و همکاری 

همه ذی نفعان در مدیریت چرخه آب به یک ضرورت مبدل شده است.  
وزیر نیرو ادامه دارد: عمده مباحث مدیریت آب در دهه های گذش��ته بر 
مدیری��ت تأمین متمرکز بود اما در دوران کنون��ی باید به مدیریت توامان 

عرض��ه و تقاضا پرداخت زیرا امروز این ش��کل کامل تر از مدیریت ضروری 
اس��ت.   وی در ادامه به س��ابقه و روند انتخاب مدیران عامل ش��رکت های 
آب منطقه ای و نقش و جایگاه آنها به عنوان هماهنگ کننده آب در سطح 
استان ها اشاره و بیان کرد: با شرایط و اقتضائات به این نتیجه رسیدیم که 

باید تغییری در انتخاب روش مدیران و گردش کار داشته باشیم.  
اردکانی��ان ب��ه مجموعه مدیران مجرب، باس��ابقه و نیز مدی��ران جوان، 
متخصص و باانگیزه در خراس��ان رضوی اش��اره و بیان ک��رد: انتظارات از 
خراس��ان رضوی وسیع است و مدیران استان بر مسئولیت علی حده واقف 
باش��ند. این سرمایه نیروی انسانی در سایر نقاط کشور نیز استفاده خواهد 
شد.   مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در این مراسم از 
انسجام بسیار خوب خانواده صنعت آب و برق در این استان قدردانی و بیان 
کرد: با تمام وجود ت��الش می کنیم عملکردی ارائه کنیم تا از این انتخاب 

پشیمان نشویم.   محمد عالیی افزود: تشکل های مردمی را بیش از گذشته 
وارد می��دان آب خواهم کرد.   طی این مراس��م از زحمات محمدحس��ین 
جعفری مدیرعامل س��ابق ش��رکت آب منطقه ای خراسان رضوی تقدیر و 

محمد عالیی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شد.  
بر اس��اس مطالعات انجام شده کس��ری آب خراسان رضوی در افق سال 
1420 بیش از شش هزار و 200 لیتر در ثانیه خواهد بود. حجم تولید ساالنه 
آب در این استان 140 میلیون مترمکعب و میزان مصرف آن 110 میلیون 
مترمکعب اس��ت. یک میلیون و ۷50 هزار نفر در س��طح این استان تحت 

پوشش شبکه آب قرار دارد. 
خراس��ان رضوی دارای 29 س��د در حال بهره برداری در شهرستان های 
تربت حیدریه، قوچان، مش��هد،  خواف، درگز، س��بزوار، تایباد، تربت جام، 

چناران، کالت و فریمان است.  

موضوع آب بدون مدیریت مشترک به نتیجه نمی رسد

نقش��ه ترامپ برای حذف نفت ای��ران در بازارهای جهانی آن طور که 
پیش بینی می کرد به آس��انی اجرایی نش��د و با مانعی ب��ه نام مخالفت 
مش��تریان ایران مواجه ش��د. در این میان چین و ژاپن که از مشتریان 
قدیم��ی نفت ایران هس��تند، بی��ش از همه برای ادام��ه واردات نفت از 
ایران کمر همت بس��ته اند.  به گزارش ایس��نا، تحریم نفت ایران یکی از 
مهم ترین فصل های اهداف ترامپ برای خروج از برجام بود؛ به طوری که 
بر هر  بندی چنگ زد تا بتواند نقش��ه خ��ود را اجرایی کند. ترامپ ابتدا 
س��عی کرد با درخواست از عربس��تان و همراهانش برای افزایش تولید 
جای خالی کاهش احتمالی نفت ایران را در اوپک بگیرد و بعد هم مهر 

تهدید خود را زیر قرارداد صادرات نفت ایران به کشورهای دیگر زد. 
البته در آن س��وی ماجرا عالوه بر اینکه ایران اعالم کرد راهکارهایی 
برای ادامه روند صادرات خود دارد مشتریان نفت ایران نیز جلوی تهدید 
ترام��پ کم نیاوردند و برخی از آنها ب��ه دنبال گرفتن معافیت از آمریکا 
افتادن��د و برخی دیگر هم بی توجه ب��ه تهدید ترامپ، به واردات نفت از 

ایران ادامه دادند. 

آمریکا هم منتظر افزایش واردات چین از ایران است
چین ب��ه عنوان بزرگ ترین مش��تری نف��ت ایران محکم تر از س��ایر 
خریداران پای نفت ایران ایستاده است و به نظر می رسد توجه چندانی 
ب��ه تصمیم آمریکا ندارد. حتی جنگ تج��اری آمریکا ضد چین،  انگیزه 

چینی ها را برای بی توجهی به تحریم های آمریکایی بیشتر می کند. 
چین بزرگ ترین وارد کننده نفت در جهان اس��ت و در ماه های ژانویه 
تا مه امس��ال به طور میانگین روزانه ۷18 هزار بش��که نفت از ایران وارد 
کرده و حدود یک چهارم از صادرات نفت ایران را به خود اختصاص داده 
اس��ت. چین واردات خود را در دوره یاد ش��ده حدود 9,3 درصد نسبت 
به پارس��ال افزایش داده است و انتظار نمی رود به زودی خرید خود را از 

ایران کاهش دهد.
البته به نظر می رس��د آمریکا هم انتظ��ار دارد پس از آغاز تحریم های 
ضدایرانی اش، چین واردات نفت خود را از ایران افزایش دهد. این کشور 
مدعی ش��ده موضع چین به طور کلی این ب��وده که فقط به تحریم های 
سازمان ملل احترام می گذارد و تمایلی به پیروی از تحریم های دوجانبه 

ندارد و در منافع اقتصادی محدود چنین نیست که خرید نفت از ایران 
را متوقف کند. 

معافیت از تحریم های ضدایرانی از اولویت  های مهم ژاپن
از س��وی دیگ��ر دریافت معافیت از تحریم های ض��د ایرانی به یکی از 
اولویت  های مهم دولت ژاپن تبدیل شده است. مقامات این کشور اعالم 
کرده اند که هرچند از سوی آمریکا درخواستی دریافت کرده اند مبنی بر 
اینکه »همه واردات نفت از ایران را متوقف کنند«،  اما این کشور ایران 
را یکی از کشورهای بسیار مهم برای تضمین امنیت انرژی ژاپن می داند.  
توقف همه صادرات نفت ایران س��بب از دست رفتن دو میلیون و 500 
هزار بشکه در روز از عرضه نفت جهانی می شود که نمی تواند هضم شود 

و سبب رشد شدید قیمت ها می شود. 
واردات نفت ژاپن از ایران در سال مالی 2018 - 201۷ میالدی،  به 
بیش از 165 هزار بش��که در روز می رس��ید. شرکت های ژاپنی از دولت 
این کش��ور درخواس��ت کرده اند با آمریکا درباره تحریم های ضد ایرانی 

مذاکره کنند. 

مرکز آمار آلمان در گزارش ماهانه خود اعالم کرد ش��اخص اطمینان 
کسب وکار و انتظارات بازار در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. 

به گ��زارش ایس��نا به نقل از سی ان بی س��ی، کارس��تن برژیس��کی- 
کارش��ناس ارشد مسائل اقتصادی مؤسس��ه » ای.ان.گ« گفت: هر چند 
آمارهای جدید نش��ان می دهند رش��د اقتصادی هنوز مطلوب است اما 
نگرانی ه��ا از پیامدهای جنگ تج��اری روی اقتصاد آلمان افزایش یافته 
است. وی افزود: بعد از شش کاهش در طول هفت ماه اخیر، نگرانی های 

کسب وکارهای آلمانی از آینده به سطوح پایین جدیدی رسیده است. 
تنش ه��ای تجاری اکنون به یکی از اصلی ترین مس��ائل در روابط بین 
اتحادیه اروپا و آمریکا تبدیل ش��ده اس��ت، با این حال دیدار اخیر بین 
رئیس کمیس��یون اروپا با ترامپ در واشنگتن باعث افزایش امیدواری ها 
نسبت به حل وفصل مسالمت آمیز اوضاع شده است.  ترامپ تهدید کرده 
در ص��ورت کاهش پیدا نکردن تعرفه 109 درصدی واردات خودروهای 
 آمریکای��ی از اتحادی��ه اروپا، ب��ر واردات خودرو از ای��ن اتحادیه تعرفه

20 درصدی اعمال خواهد کرد. 
ب��ا توجه به جایگاه وی��ژه صنعت خودروس��ازی در اقتصاد آلمان، در 
ص��ورت اعمال تعرفه ب��ر واردات خ��ودرو از جانب آمری��کا که یکی از 
بزرگ تری��ن بازاره��ای خودروهای آلمانی به ش��مار م��ی رود،  صادرات 
این کش��ور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.  آندرئاس ریس، کارش��ناس 
اقتص��اد آلمان گفت:  ش��رکت های آلمانی اکنون رویک��رد انتظار را در 

پیش گرفته اند. 

ادامه از صفحه اول
پیش از هر چیز باید بدانیم که اقتصاد آمریکا اقتصادی نظامی اس��ت و 
بزرگ ترین منافع اقتصادی آن در فروش تس��لیحات نظامی به کشورهایی 
اس��ت که آنها را از یک دش��من فرضی ترس��انده اس��ت.  گفتم��ان امروز 
رئیس جمهور آمریکا نیز برگرفته از همین سیاست و دیدگاه جمهوریخواهان 
آمریکای��ی اس��ت که بر مبنای سیاس��تی بدون تس��امح،  پوپولیس��ت و 
سخت گیرانه با مخالفان برای حفظ قدرت سیاسی و اجرایی استقرار یافته 
است. این سیاست هر بار تصویرسازی هایی برای جامعه، چهره جدیدی به 
خود می گیرد؛ مانند مبارزه با تروریس��م،  گس��ترش حقوق بشر،  مقابله با 
تهدیدهای بین المللی و یا مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح جهانی و.... 

اولین رئیس جمهوری که استراتژی مرد دیوانه را در پیش گرفت »ریچارد 
نیکس��ون« بود که در دهه 60 میالدی با سیاست گذاری »هری کسینجر« 
چهره ای ترس��ناک از خود نشان داد تا کش��ورهای بلوک شرق را در بازی 

تسلیحات نظامی برای جنگ سرد نگه دارد. 
اما آیا این سیاست در مورد ایران نیز نتیجه بخش است؟ آیا ما نیز همچون 
بسیاری از کشورها در تاروپود این بازی جدید گرفتار می شویم؟ برجام برای 
ما فرصت های بسیاری به همراه داشت.  چرخش نگاه جهانی، پذیرفتن ایران 
به عنوان یک ش��ریک اقتصادی و سیاسی در جهان، تغییر رویکرد و نگرش 
کش��ورهای جهان همچنین اجماع بر سر ادامه همکاری با ایران در تمامی 
زمینه های اقتصادی و سیاس��ی و... . عماًل پیشبرد اهداف اقتصادی آمریکا 
همراه با ایران هراس��ی در سطح منطقه با چنین قراردادی دیگر امکان پذیر 
نبود. از همین رو ترامپ با انتخاب دوباره اس��تراتژی »مرد دیوانه آمریکا« 

تالش کرد این توافق چندجانبه را بر هم بزند. 
در این س��ال ها در س��ایه نگرش های عالمانه و دوراندیشانه رهبر معظم 
انقالب تمامی این تالش ها ناکام مانده اس��ت. در س��ال هایی که آمریکا بر 
طب��ل جنگ تمدن ها می کوبید، ایران ای��ده گفت وگوی تمدن ها را مطرح 
کرد. هنگامی که آمریکا تالش می کرد تمامی فعالیت های هسته ای ایران را 
به ساخت بمب اتم ربط بدهد، مقام معظم رهبری فتوای حرام بودن سالح 

اتمی را چون سدی محکم در مقابل آنها قرار دادند. زمانی که آمریکا، ایران را 
متهم به فرار از مذاکره می کرد، مردان عرصه سیاست پشت میزهای مذاکره 
نشستند. حتی امروز در مقابل با رفتار پرخاشگرانه آمریکا درهای گفت وگو 
را باز گذاشتند تا مردان سیاست ایران تا آنجا که می توانند با شرق و غرب 
به گفت وگو بنش��ینند و برای احقاق حقوق م��ردم ایران با زبانی صلح آمیز 
تالش کنند. همین رویکرد روشن، شفاف و صلح جویانه اروپا را در تقابل با 
آمریکا قرار داده اس��ت و موضع ایران را در دیوان دادگستری الهه پرقدرت 
کرده اس��ت. اکنون رئیس جمهور آمریکا ک��ه می داند تنها مانده، در تالش 
برای تحریک و ایجاد تنش در رفتار و گفتار مردان سیاسی ماست تا از آن 

مستمسکی برای یارگیری در سطح جهانی بسازد. 
رفتارهای سیاس��ی به صورت دومینووار تأثیر خود را بر اقتصاد کش��ور و 
به خصوص اذهان فعاالن اقتصادی می گذارند. دولت آمریکا تالش داش��ت 
با نشان دادن فضایی ترس��ناک و استفاده از تحریم ها، تمامی شرکت های 
بزرگ و کوچک را مرعوب کند. ش��اید تا حدودی هم موفق شده باشد،اما 
نباید فراموش کنیم که پیش  از این نیز تحریم ها وجود داش��تند و اقتصاد 
با همکاری شرکت های متوس��ط وکوچک به راه خود ادامه می داد. گرفتار 
شدن در تار و پود بازی های لفظی رئیس جمهور آمریکا که سعی در ایجاد 
فضای رعب و وحش��ت و دعوت به جنگ دارد و مقابله به مثل با او خارج 
از چارچوب های سیاس��ت بین المللی باعث از هم پاش��یدن اجماع جهانی و 
ترس همس��ایه های منطقه ای ما و دامن زدن به همان ایران هراس��ی مورد 

نیاز آمریکاست. 
ما تاکنون به خوبی توانسته ایم رفتارها و گفتارهای بین المللی کشورمان 
را در مقابل آمریکا کنترل و هدایت کنیم. تا امروز س��کان این کش��تی در 
دستان ما بوده است. اکنون نیز زمان آن رسیده تا تئوری مرد عاقل ایران را 
در مقابل مرد دیوانه آمریکا قرار دهیم و بکوشیم تا با ایجاد ثبات اقتصادی و 
سیاسی در داخل کشور با تکیه  بر سرمایه های ملی و سرمایه گذاران ایرانی 
این دوران س��خت را پش��ت س��ر بگذاریم. اگر آمریکا موفق شد بخشی از 
سرمایه گذاران خارجی را از سرمایه گذاری در ایران منصرف کند، ما با دامن 

زدن به صحبت های نامعقول و بچه گانه او س��رمایه گذاران ایرانی را از وطن 
خود آواره نکنیم. بسیاری از کارآفرینان و سرمایه گذاران برای حفظ سرمایه 
خود در حال کوچ به کش��ورهای همسایه هس��تند. اکنون زمان آن است 
که با بها دادن به توانایی س��رمایه گذاران داخلی برای ایجاد فضای آرامش 
اقتصادی در کش��ور بکوشیم.  در شرایط حساس کنونی دولت نیز باید در 
کنار کارآفرینان داخلی بایس��تد و مبارزات اقتصادی با رانت ها و فسادها را 
بیش از گذش��ته دنبال کند.  بخشی از نابس��امانی و تنش اقتصادی امروز 
ما هیچ ارتباطی با مس��ائل تحریم ها ندارد، بلکه ناشی از فسادهای داخلی 
و تس��هیالتی اس��ت که بدون وثیقه مناس��ب به افراد داده و توسط آنان از 
کشور خارج می شود. کنترل همه جانبه و مبارزه با فساد در کشور می تواند 
این پیام را به خارج از مرزها برس��اند که اقتدار دولت ایران به سادگی قابل 
تزلزل نیست و شاید این پیام قدرتمند ما را از پاسخ به بسیاری از تهدید ها 

بی نیاز کند. 
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری جامعه ما نیازمند آن است ایجاد یک 
ثبات نس��بی در سایه تعامل با سایر کش��ورهای باقی مانده در برجام است.  
آمریکا تنها کشوری نبود که با ما پای میز مذاکره نشست و نباید فراموش 
کنیم که بیش از نیمی از جهان پش��ت سر ما ایستاده اند. در چنین زمانی 
اس��تفاده از گفتارها و رفتارهایی که مقررات بین المللی را نقض کند، باعث 
ازهم پاشیدن این اجماع جهانی به نفع ایران خواهد شد. نباید فراموش کنیم 
که اگرچه سیاست چون مغز یک کشور عمل می کند اما این اقتصاد است 
ک��ه با ضربان خود یک جامعه را زنده نگه می دارد. جامعه ای که اقتصادش 
هر روز دستخوش تالطم و ترس باشد،  چون جسمی نحیف رو به انحطاط 
می رود. سیاس��ت سالم اقتصاد س��الم به دنبال می آورد. همه می دانیم که 
بستن درها و گرفتن امکان گفت وگو تنها به بیماری ها و فسادهای اقتصادی 
دامن می زند. اکنون زمان تالش برای گشودن درها و فشردن دست کسانی 
اس��ت که حاضر به دادن هزینه برای اثبات استقالل خود در مقابل آمریکا 

هستند. 
منبع: خبرآنالین

چشم بادامی ها خواستگار پر و پا قرص نفت ایران

پیامدهای جنگ تجاری به بزرگ ترین اقتصاد اروپا رسید

تئوری مرد دیوانه؛  استراتژی مرد عاقل

اخبـــار

88 درصد با برکناری نهاوندیان موافقند
بیش از 88 درصد ش��رکت کنندگان در نظرس��نجی  »انتخاب«،  
ب��ا برکناری محم��د نهاوندیان از معاونت اقتص��ادی رئیس جمهور 

موافقند. 
به گزارش انتخاب، در هفته های اخیر گمانه زنی درباره ترمیم تیم 
اقتصادی کابینه به اوج خود رسیده بود.  انتخاب عبدالناصر همتی 
ب��ه جای ولی اهلل س��یف در بانک مرکزی، نخس��تین تغییر این تیم 
پس از نابس��امانی های اخیر به شمار می رود.  محمد نهاوندیان که 
معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوم روحانی برای او ایجاد 
و به وی سپرده ش��د، همواره در زمره حلقه اول تصمیم گیری های 
تیم اقتصادی دولت روحانی قرار داش��ته و از این جهت، بسیاری از 

سیاست های اقتصادی دولت نیز به او نسبت داده می شود. 
در این نظرسنجی 23هزار و 803 نفر شرکت کردند. 

با توقف صادرات نفت عربستان 
 معامالت نفت

با قیمت باال بسته شد
توق��ف صادرات نفت عربس��تان از تنگه باب المندب موجب ش��د 
قیمت نفت برنت همچنان این هفته خود را با سود به پایان برساند. 
به گزارش مهر به نقل از رویترز، قیمت پیش خرید هر بشکه نفت 
خام برنت با 25 س��نت کاهش به ۷4.29 دالر رس��ید،  درحالی که 
این هفته خود را با 1.8 درصد سود به پایان رساند. این اولین هفته 

سوددهی برنت در چهار هفته اخیر است. 
قیمت پیش خرید هر بش��که نفت خام نیمه سنگین تگزاس غرب 
آمری��کا،  دابلیوت��ی آی،  93 س��نت افت ک��رد و در 68.69 دالر به 
کار خ��ود پایان داد.  دابلیوت��ی آی چهارمین هفته متوالی افت را با 

کاهشی 2.8 درصدی به ثبت رساند. 
افت گسترده بازار سهام آمریکا در روز جمعه باعث شد قیمت های 

نفت پایین بیاید. 
فیلیپ اس��تریبل،  استراتژیست ارش��د بازار در آرجی او فیوچرز، 
می گوید: این می تواند نشانه ای از کند شدن اقتصاد باشد که متقاباًل 

باعث کاهش مصرف نفت خواهد شد. 
بازارهای نفت تا حد زیادی داده های روز جمعه دولت آمریکا، که 
نشان می داد اقتصاد آمریکا در ربع دوم با بیشترین سرعت در چهار 

سال اخیر رشد کرده است را فراموش کردند. 
روز جمعه وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک،  گفت که بازار نفت 
همچنان در نوس��ان اس��ت و اضافه کرد که بازارها به ریس��ک های 

مرتبط با تحریم های آمریکا علیه ایران واکنش نشان داده اند.

 مرگ تدریجی
توافق اوپک با تصمیم روسیه

روس��یه ممکن اس��ت در راس��تای تصمیم اخیر گروه اوپک 
پ��الس برای افزایش تولید نفت، حداکثر 250 هزار بش��که در 

روز تولید خود را در ماه میالدی جاری افزایش دهد. 
به گزارش ایسنا، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه،  با بیان 
مطلب فوق خاطرنشان کرد این کشور عرضه اضافی را سریع تر 

از آنچه انتظار می رفت به بازار بازخواهد گرداند. 
نواک در حاش��یه نشس��ت گروه بریکس در ژوهانس��بورگ 
گفت:  ما انتظار داریم 200 تا 250 هزار بشکه در روز از 300 
هزار بشکه  تولیدی که تحت توافق اوپک کاهش داده بودیم را 

در ماه جاری به بازار بازگردانیم. 
روس��یه ابت��دا اعالم کرده ب��ود که تحت تواف��ق اخیر میان 
کش��ورهای اوپک و غیراوپک در ژوئن ب��رای افزایش مجموع 
تولی��د ب��ه میزان ی��ک میلیون بش��که در روز و بازگش��ت به 
پایبن��دی 100 درصدی به توافق اولیه، می��زان تولید خود را 

200 هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد. 
تح��ت توافق اولیه که از ژانویه س��ال201۷ ب��ه اجرا درآمد 
کش��ورهای عضو و غیرعضو اوپک موافقت کردند برای متعادل 
ک��ردن ب��ازار و تقویت قیمت ه��ا،  میزان عرضه خ��ود را 1.8 
میلیون بش��که در روز محدود کنند، اما تصمیمی که در ژوئن 
گرفته ش��د به منظ��ور اجتناب از کمب��ود احتمالی عرضه در 
بازار به دلیل س��قوط تولید ونزوئ��ال و تحریم های آمریکا علیه 

ایران بود. 
وزیر انرژی روس��یه گفت: معتقدم بازار ریس��ک های عرضه 
مربوط به تحریم های ایران را که قرار اس��ت در نوامبر اجرایی 
ش��ود و در قیمت های فعلی نفت منعکس ش��ده،  به حس��اب 
آورده است.  وی در ادامه افزود: تصور می کنم بازار تمامی این 
عوامل را به حساب آورده و متعادل شده است. قیمت نفت در 
مح��دوده ۷3 تا ۷4 دالر با چن��د دالر باالتر یا پایین تر،  ثابت 

مانده است. 
قیم��ت نف��ت برن��ت در اواس��ط ماه م��ه زمانی ک��ه آمریکا 
تحریم های خود علیه ایران را اعالم کرد، به محدوده ۷8 تا 80 
دالر در هر بش��که صعود کرد، اما اخیراً به محدوده ۷2 تا ۷5 

دالر بازگشته است. 
نواک تأکید کرد که کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک و 
غیراوپک ممکن است افزایش بیشتر تولید نفت را در سپتامبر 
بررسی کند،  اما این مس��ئله فعاًل در دستور بحث قرار ندارد.  
اقدامات بیش��تر بر مبنای وضعی��ت فعلی بازار مورد بحث قرار 

خواهد گرفت. 
این کمیته هفته گذش��ته تصمیم گرفت نشست های خود را 
ب��ه صورت ماهانه برگزار کن��د، درحالی که پیش از این هر دو 
ماه یک بار دیدار داشت. در این نشست اعضای کمیته نظارتی 
مش��ترک وزیران اوپک و غیراوپک مش��خص نکردند افزایش 
تولید چگونه میان کش��ورهای مشارکت کننده تقسیم خواهد 
شد،  درحالی که ایران و ونزوئال با اجازه به کشورها برای تولید 
باالتر از س��همیه خود و گرفتن سهم بازار سایر اعضا مخالفت 

کردند. 
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در حالی اخبار ضد و نقیضی در رابطه با تغییر سیاس��ت در معامالت 
ارزی وجود دارد که ظاهرا پیش��نهاداتی برای خروج کامل ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی به ویژه پتروش��یمی ها از معامالت با نرخ رس��می در 
ش��ورای پول و اعتبار مطرح ش��ده، ولی هنوز در ستاد اقتصادی دولت 
نهایی نش��ده است. در صورت تصویب این پیشنهاد نرخ ارز برای تمامی 
واردکنندگان و صادرکنندگان به غیر از کاالی اساس��ی و دارو براساس 

نرخ توافقی و به گونه ای آزاد خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، برخی خبرها از ای��ن حکایت دارد که مصوبه ای در 
رابطه با تغییر در سیاس��ت ارزی دولت ایجاد ش��ده و احتماال به زودی 
ارز حاصل از پتروش��یمی ها و گروه فلزات نیز قرار است در بازار ثانویه و 
به طور توافقی مورد معامله قرار گیرد. در این حالت دیگر نرخ رس��می 
ارز برای معامالت این گروه مورد اس��تفاده نبوده و به روش گروه س��وم 
کاالیی انجام می ش��ود. این در حالی اس��ت که پیگیری ه��ا در رابطه با 
آنچ��ه که درباره تغییر در سیاس��ت ارزی مطرح ش��ده، از این حکایت 
دارد ک��ه سیاس��ت گذار ارزی پیش��نهاد تازه ای برای ای��ن موضوع ارائه 
کرده اس��ت مبنی بر اینکه پتروشیمی ها و گروه فلزات یعنی بخش دوم 
صادرکنندگان غیرنفتی که ارز آنها در سامانه نیما و براساس نرخ 4200 
تومان مورد معامله قرار می گرفت نیز از این بخش خارج شده و به بازار 
ثانویه وارد شوند به عبارتی فقط گروه اول یعنی کاالهای اساسی و دارو 
از نرخ رسمی ارز استفاده کرده و مابقی واردکنندگان ارز خود را در بازار 
ثانویه و براساس نرخ توافقی تامین کنند. در این حالت پتروشیمی ها به 
عنوان عرضه کنندگان بزرگ ارز نیز دیگر از محدوده دالر 4200 تومانی 
خارج ش��ده و معامالت آنها با ن��رخ توافقی در بازار ثانویه که نزدیک به 

نرخ بازار آزاد است، انجام می شود.
اما با وجود اینکه به نظر می رس��د بانک مرکزی پیش��نهاد خود برای 

تغییر رویه در عرضه ارز پتروش��یمی ها در ب��ازار ثانویه را مطرح کرده، 
باید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گیرد که تاکنون مصوب 
نشده است، هرچند که به نظر می رسد تصویب آن دور از ذهن نیست و 
به زودی با س��از و کاری جدید انجام خواهد شد. این پیشنهادات گرچه 
در زمان حضور ولی اهلل س��یف-رئیس کل س��ابق بانک مرکزی- مطرح 
ش��ده ولی با حضور همتی-رئیس کل بانک مرکزی- مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
در حال حاضر جریان ارز حاصل از صادرات و واردات از این قرار است 
که در س��امانه نظام یکپارچه ارزی )نیما( معامالت براس��اس سه گروه 
کاالیی انجام می شود؛ گروه اول که کاالهای اساسی و دارو هستند و ارز 
حاصل از فروش نفت به طور عمده به این بخش اختصاص پیدا کرده و 
با نرخ رسمی که بانک مرکزی روزانه آن را اعالم می کند، معامالت انجام 
می شود، به طوری که با یارانه ای که دولت به گروه اول کاالیی اختصاص 
می دهد، نرخ 3800تومان برای آنها محاسبه و اختالف آن با نرخ رسمی 
که اکنون 4400 تومان اس��ت، از س��وی دولت پرداخت می شود. گروه 
دوم که کاالها و مواد اولیه کارخانه ها هس��تند نیز مشمول ارز صادرات 
غیرنفتی یعنی پتروشیمی ها و گروه فلزات می شود که در مجموع حدود 
80درصد ارز ناش��ی از صادرات را تشکیل می دهند، اما برای گروه سوم 
ک��ه کاالهای غیرضروری هس��تند، ارز آنها از مح��ل 20درصد صادرات 
غیرنفتی و بر پایه نرخ توافقی از مدتی پیش تامین می ش��ود یعنی این 
نرخ براس��اس توافق بین صادرکننده و واردکننده و به گونه ای بر مبنای 

بازار آزاد تعیین و مورد معامله قرار می گیرد.
گرچ��ه تاکنون اعالم رس��می در مورد نرخ توافقی وجود نداش��ته اما 
ظاهرا دالر تا مرز 8000 تومان نیز در بازار ثانویه  قیمت می خورد. این 
در حالی اس��ت که در مدت اخیر که سیاست جدید ارزی اجرایی شده، 

بارها پتروش��یمی ها نس��بت به قیمت ارزی که باید ارز خود را برمبنای 
آن بفروش��ند اعتراض کرده بودند، چراکه اختالف قیمت حدود 4200 
توم��ان با ب��ازار آزاد که بیش از 9000 تومان اس��ت، ضرر قابل توجهی 
را به آنها تحمیل کرده. پتروش��یمی ها پی��ش از این ارز خود را در بازار 
عرضه کرده و برمبنای نرخ آن معامله انجام می شد، اما اکنون مجبورند 
در سامانه نیما و با نرخ بسیار پایین تر این کار را انجام دهند که موجب 

زیان آنها شده است.
باید یادآور ش��د که در هر حال قرار نیست معامالت ارزی به خارج از 
سامانه نیما منتقل شود و تمام معامالت چه از محل درآمدهای نفتی و 
چه مجموعه  صادرکنندگان غیرنفتی در این سامانه بوده و تحت کنترل 
بان��ک مرکزی انجام خواهد ش��د. این در حالی اس��ت که چندی پیش 
دولت تصمیم ب��ه ورود معامالت ارزی 20درصد ص��ادرات غیرنفتی به 

بورس گرفت که منتفی شده و به سامانه نیما منتقل شد.
ب��ه ه��ر صورت بای��د منتظر بود ت��ا احتماال تصمیم��ات جدیدی در 
مورد سیس��تم جدید ارزی که از فروردین م��اه به اجرا درآمد و به دلیل 
نقایصی مورد انتقاد کارشناس��ان قرار گرفته بود، اخذ شود. کارشناسان 
از ابتدای اجرای این سیاس��ت نیز تاکید داشتند که ادامه آن نمی تواند 
موفقیت آمی��ز بوده و باید جری��ان ارزی و معامالت آن تغییر کرده و به 

سمت آزادسازی نرخ ارز حرکت کرد.

به استثنای کاالی اساسی و دارو

احتمال آزادسازی نرخ ارز جدی شد

مدیران شرکت های چینی و کره جنوبی تاکید دارند اگرچه تحریم های 
آتی می تواند مشکل ساز باشد اما مانعی در تجارت با ایران نخواهد بود.

»دونالد ترامپ« که از بهمن س��ال 1395 به عنوان رئیس جمهوری 
آمریکا بر س��ر کار آمده اس��ت، هجدهم اردیبهشت ماه خروج از توافق 
هس��ته ای برجام را اعالم و دس��تور بازگش��ت تحریم ها در دوره 90 و 
180 روزه را صادر کرد؛ این تصمیم س��بب شد برخی شرکت ها برای 
ماندن در بازار ایران یا ترک کردن آن دچار تردید شوند و اعالم کردند 
هم��کاری خ��ود را کاهش می دهند تا از پیامده��ای تحریم آمریکا در 

امان بمانند.
پانگ س��ن، س��فیر چین در تهران در گفت و گوی اخیر خود با ایرنا، 
سیاس��ت پکن را شفاف و مبتنی بر تداوم همکاری با ایران در چارچوب 
برجام اع��الم کرد و گفت: این انتظار می رود ک��ه دیگر اعضای اروپایی 
برجام )انگلیس، فرانسه و آلمان( نیز براساس اعالم موضع اتحادیه اروپا 

در این ارتباط به تعهدات خود نسبت به این توافق پایبند باشند.
ب��ه گزارش ایرنا، »لی که چیانگ« نخس��ت وزیر چی��ن و دبیر حزبی 
شورای دولتی این کشور هجدهم تیرماه در کنفرانس خبری مشترک با 
صدراعظم آلمان درباره لغو توافق هسته ای »برجام« هشدار داد و گفت 

این اقدام تبعات غیرقابل پیش بینی خواهد داشت.
یک روز بعد از خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران، اتحادیه اروپا به 
ای��ران اطمینان داد اگر به برجام پایبند باش��د، این اتحادیه تحریم های 

هسته ای خود علیه تهران را برنمی گرداند.
چین و روس��یه به عنوان دو عض��و دیگر برجام نیز بر حفظ آن تاکید 

دارند.
خبرن��گار اقتص��ادی ایرن��ا به تازگی با برخ��ی مدیران ش��رکت های 
تولیدکنن��ده چین��ی و کره جنوبی که برای ش��رکت در نمایش��گاه های 
بین المللی ایران به ته��ران آمده اند، درباره تاثیر تحریم های آتی آمریکا 

گفت و گو کرد.
اقتصاد ایران، اقتصادی پرشتاب و بزرگ

 OLEO(در ای��ن پیون��د، مدیر فروش ش��رکت اولئ��و اینترنش��نال
INTERNATIONAL( چین که برای نخس��تین بار به ایران آمده 
بود، به خبرنگار ایرنا، گفت: اقتصاد ایران، پرشتاب و بزرگ بوده و دلیل 

حضور ما در این کشور همین است.
چائو وو)Chao Wu( درباره تبعات خروج آمریکا از برجام در روابط 
ش��رکت های چینی با ایران اظهار داش��ت: با جدا شدن ترامپ از برجام 
و با توجه به سیاس��ت آمریکا در ایج��اد محدودیت های اقتصادی برای 
ای��ران، فرصت ها و کانال هایی در ایران یافته ایم و باید دید در آینده چه 

اتفاقی می افتد.
وی آین��ده همکاری های آت��ی را خوب ارزیابی ک��رد و در عین حال 
گفت: به اعتقاد من تحریم های آتی آمریکا تا حدودی می تواند در روابط 

اثرگذار باشد اما روابط به اقتصاد بین الملل بستگی دارد.
به تجارت خود با ایران ادامه می دهیم 

همچنی��ن مدیر تج��ارت خارجی ش��رکت تولید آسانس��ور ژجیانگ 
میلون)Zhejiang Meilun( با اش��اره به سابقه 10ساله فعالیت های 
تجاری این ش��رکت با ایران گفت: ایران از بازار خوبی در زمینه باالبر و 
تامین قطعات آن برخوردار اس��ت و ما این بار همراه با تولیدات خود در 

نمایشگاه حضور داریم.
آلکس ش��ن)Alex Shen( اف��زود: با توجه به پتانس��یل های خوبی 
که ایران دارد فرصت مناس��بی برای ماس��ت که بتوانیم در این کش��ور 

سرمایه گذاری کنیم.
وی درب��اره چالش های پی��ش روی همکاری ها به لزوم رفع مس��ائل 
بانکی در توس��عه روابط اش��اره و تاکید کرد ایران و چین به عنوان دو 
کش��ور دوست، متمایل و عالقه مند به تجارت با یکدیگر هستند و ایران 

واردات خوبی از چین دارد.
شن افزود: تحریم های جدید تبعاتی برای تجارت های پیش رو خواهد 
داشت و ش��اید امکان برگشت به موقعیت قبلی وجود نداشته باشد، اما 
مانعی از س��وی چین و ش��رکت های چینی برای حمایت از ایران وجود 

ندارد.
مشکل بر سر تجارت با دالر است

این مدیر چینی مهم ترین مش��کل را درباره تجارت با دالر دانس��ت و 
گفت: تحریم ها علیه ایران در جریان اس��ت و این مس��ئله، کار کردن با 

این کشور را سخت خواهد کرد.
وی عمده مشکل پیش رو در روابط تجاری را مسائل بانکی عنوان کرد 
و گفت: موقعیت های آتی شاید چندان مقبول نباشد و برخی شرکت ها 
همکاری های خود را متوقف کنند، اما برای ما موقعیت بین المللی چین 

مهم بوده که در حال رشد است. 
وی افزود: پیشتر، تجارت با ایران از طریق دالر امکان پذیر بود اما بعد 

از تحریم ها کار کردن سخت تر شده است.
رابطه خوب کره با آمریکا مانع همکاری شرکت های کره ای با 

ایران نمی شود 
مدیر ارشد شرکت کره ای DSIDS)دایی سونگ ایدس( گفت: روابط 
خوب و مطلوبی بین ش��رکت های ایرانی و کره جنوبی برقرار است و این 

روابط در آینده هم خوب ارزیابی می شود.
س��ونگ ی��و چوی��ی)Sunggyu Choi( ادام��ه داد: کره جنوب��ی 

استثناهایی را کنار گذاشته و بر این اساس ادامه می دهد.
وی تاکید کرد کره جنوبی به توافق برجام کاری ندارد و سیاس��ت های 

آمریکا در آینده تاثیری در روابط نخواهد داشت.
یوچ��ی گفت: اگرچ��ه روابطی خوب و نزدیک با آمری��کا داریم و این 

ادامه خواهد یافت اما در روابط سئول - تهران مانعی ایجاد نمی شود.

شرکت های چینی و کره جنوبی:

 تحریم مانع تجارت ما با ایران نیست

دریچـــــه

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

عضو شورای عالی کار به مهر خبرداد
پیشنهاد تامین رایگان اقالم اساسی کارگران 

با احیای»ستاد بن«
عضو کارگری ش��ورای عالی کار با اش��اره به ارائه دو پیشنهاد 
»احیای ستاد بن در وزارت کار« و »حمایت دولت از کارفرمایان 
تولیدی« به این ش��ورا، جزییات این بسته پیشنهادی را تشریح 

کرد.
علی خدایی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشنهادات 
نمایندگان کارگری در نشس��ت روز چهارشنبه شورای عالی کار 
با دس��تور کار »افزایش قدرت خرید کارگران« گفت: براس��اس 
مطالعات انجام شده در کارگروه مزد کانون عالی شورای اسالمی 
کار، مقایس��ه قیمت رس��می اقالم اساسی در هفته اول تیرماه با 
هفته پایانی دی ماه 96 که مالک سنجش هزینه معیشت خانوار 
بود، نش��ان می دهد که هزینه خان��وار در این مدت 48.2درصد 
افزایش داش��ته که به واسطه آن ارزش دستمزد نیز 48.2درصد 
کاهش پیدا کرده اس��ت؛ به همین دلیل درخواست بازنگری در 
مزد و بررس��ی راهکاره��ای جبران قدرت خرید از دس��ت رفته 

کارگران را به شورای عالی کار ارائه دادیم.
نماین��ده کارگران در ش��ورای عالی کار ادام��ه داد: در پی این 
درخواست، در نشست چهارشنبه گذشته که با حضور نمایندگان 
کارفرمایی و نمایندگان وزارتخانه های عضو ش��ورا برگزار ش��د، 
بحث ه��ای مفصلی راجع به افزایش قدرت خرید کارگران مطرح 
ش��د؛ واقعیت این است که از ابتدا، برداشت نمایندگان دولتی و 
کارفرمایی این بود که طبق ماده 41 قانون کار در هر سال صرفا 
»یکبار« امکان ورود به مقوله دس��تمزد س��االنه کارگران وجود 
دارد، اما با توجه به اینکه در این ماده قانون عنوان شده شورای 
عالی کار موظف اس��ت »همه ساله« نس��بت به تعیین دستمزد 
اقدام کند تفسیر ما این اس��ت که منظور قانونگذار مقید کردن 
به »حداقل س��الی یکبار« اس��ت، بنابراین به تناسب شرایط در 
طول س��ال امکان ورود به مقوله دس��تمزد در شورای عالی کار 

وجود دارد.
وی اف��زود: بع��د از این مباح��ث نهایتا نماین��دگان دولتی و 
کارفرمایی حاضر در ش��ورای عالی کار، استدالل ها و محاسبات 
نماین��دگان کارگری مبنی بر کاهش قدرت خرید را پذیرفتند و 
مقرر ش��د اوال نمایندگان وزرای اقتصادی حاضر در جلس��ه که 
نمایندگان وزیر اقتص��اد و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و وزی��ر کار بودند این موضوع را ب��ه وزرای مربوطه منتقل و در 
نشست بعدی ش��ورای عالی کار نظرات و موضع وزارتخانه خود 

را اعالم کنند.
خدایی ادامه داد: از طرف دیگر مقرر شد کارگروه مزد شورای 
عال��ی کار به صورت س��ه جانبه تا قبل از نشس��ت بعدی ش��ورا 
تشکیل جلس��ه دهد و راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران 

را بررسی کند.

یکشنبه
7 مرداد 1397

شماره 1123



میراث سیف برای بانک مرکزی چیست؟
از دالر 1392 تا دالر 1397 چه راهی طی شد؟

 ولی اهلل س��یف، نوزدهمین رئیس کل بان��ک مرکزی در حالی با 
س��اختمان بلندمرتب��ه میرداماد خداحافظی کرد ک��ه هم در اولین 
روزه��ای حض��ورش در دفتر ریاس��ت کل بانک مرک��زی و هم در 
روزه��ای پایانی حضور در این س��مت، دالر دغدغه ای جدی برایش 
بود.  به گزارش خبرآنالین، س��یف در حالی از س��اختمان میرداماد 
رفت که فضا درست عکس روزهای آمدنش بود. آن روزها که دولت 
یازدهم ماه عس��ل در پاس��تور را آغاز کرده بود، کاهش نرخ دالر به 

دغدغه ای جدی برای اقتصاد ایران بدل شده بود.
 اقتصاد ایران شرایط تازه ای را پشت سر می گذاشت. دالر در بازار 
می ریخت تا اتفاقی تازه در اقتصاد ش��کل بگیرد و این سیف بود که 
ابتدا در گوش��ه و کنار و س��پس در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی 
تاکی��د کرد دالر نباید ب��ه کمتر از 3هزار تومان برس��د. این اظهار 
نظر آن روزها از س��وی برخی کارشناس��ان و اف��کار عمومی اظهار 
نظر عجیبی تلقی ش��د، آن هم برای دولتی که کارویژه اساسی اش 
کاه��ش نرخ تورم بود.  دالر در اولین روزهای تصدی دولت یازدهم 
حت��ی روی 2900 تومان را دی��د، آن هم بعد از توفانی که بازار ارز 
را درنوردیده بود و نام »جمش��ید بسم اهلل« را بر سر زبان ها انداخته 
ب��ود. این چنین بود که مقاومت س��یف در برابر کاهش نرخ دالر آن 
روزها به اخبار مهم رسانه ها و نقل محافل عمومی و خصوصی بدل 
شده بود. کار سختی هم نبود. باالخره نرخ دالر مهار شد و متوسط 

نرخ دالر در سال 1392 به 3183 تومان رسید.
کاهش نرخ سود؛ خداحافظی با سپرده باالتر از یک سال

دولت با س��اماندهی بازار پولی آغاز کرد؛ نرخ س��ود س��پرده های 
بانکی در دس��تور کار قرار گرفت. بیش از آنکه س��یف آن روزها به 
کاهش سود سپرده بانکی حساسیت نشان دهد، این طیب نیا، وزیر 
وقت امور اقتصادی و دارایی بود که حساسیت خاصی در این زمینه 
به خرج می داد و در مصاحبه ها و نشس��ت های رس��می به وضعیت 

حاکم بر می تاخت.
س��ال 1392 نرخ س��ود بانکی بین ۷ تا 25درصد بود. هرچند در 
این س��ال برخی موسس��ات مالی و اعتب��اری غیرمجاز حتی رقمی 
بیش از این را نیز به س��پرده گذاران پرداخت می کردند، همین امر 
س��بب اعتراضاتی جدی بود. طیب نیا با اس��تناد به اینکه نرخ سود 
بانکی در 40 س��ال گذشته منفی بوده است، تاکید داشت سود باال 

ضد تولید و سرمایه گذاری مولد است.
نرخ س��ود بانکی در س��ال 1393 کاهش��ی در حدود 3درصد را 
تجرب��ه کرد و به 22درصد محدود ش��د، هرچن��د برخی بانک ها با 
اس��تناد به برخی تبصره های داخلی پرداخت سود بیش از این رقم 
را تضمین می کردند. اتفاق مهم تر اما در خداحافظی با س��پرده های 
باالتر از یک س��ال رخ داد. س��قف زمانی عقد قرارداد به سپرده های 
یک س��اله اختصاص داشت و آن روزها هم سیف و هم طیب نیا این 

تصمیمات را آغازی بر اصالح ساختار بانک ها می دانستند.
موسسات مالی و اعتباری؛ زخم تازه اقتصاد

اصالح نظام بانکی، بی توجه به موسس��ات مال��ی و اعتباری فاقد 
مجوز و برخی موسس��ات مال��ی و اعتباری دارای مج��وز اما خارج 
شده از مسیر اصلی ممکن نبود. برآوردها نشان می داد 20درصد از 
نقدینگی کش��ور در اختیار موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است 
و سیف با تکیه بر همین مسئله تاکید کرد که تا پایان سال 1395 
دیگ��ر خبری از موسس��ات مالی و اعتباری غیرمج��از نخواهد بود. 
فهرس��ت موسسات مالی و اعتباری مجاز اعالم شد و هشدار نسبت 

به عدم سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز.
قص��ه اما به س��ادگی ب��ه پای��ان نرس��ید. لشگرکش��ی خیابانی 
مال باخت��گان موسس��ات مالی و اعتب��اری غیرمجاز ماج��را را وارد 
ابعادی تازه کرد. اتفاقات دی ماه سال 1396 را بسیاری عقبه همان 
داس��تان می دانند. باالخره به گفته روحانی 11 هزار و 500 میلیارد 
تومان اعتبار برای بازپرداخت بدهی موسس��ات غیرمجاز اختصاص 
یافت. هنوز اما فصل پایانی قصه نگاش��ته نش��ده اس��ت که سیف با 
ساختمان میرداماد خداحافظی کرد. این روزها پرونده ثامن الحجج 

و مدیرعامل آن یکی از داغ ترین اخبار رسانه هاست.

خبرنــامه

10۷روز و 33بخش��نامه، این انعکاس فرمان یکسان سازی نرخ ارز اسحاق 
جهانگیری اس��ت. اکنون رئیس کل بانک مرک��زی تغییر کرده و باید دید که 

دستورکارهای رئیس جدید در ساختمان شیشه ای میرداماد، چه باید باشد.
به گزارش مهر، 10۷ روز از آغاز اجرای سیاس��ت یکسان س��ازی نرخ ارز از 
س��وی دولت دوازدهم می گذرد؛ سیاستی که اگرچه مطابق با شرایط وخیم 
بازار ارز ایران اتخاذ ش��د، اما حداقل روند افزایش قیمت در بازار غیررس��می، 

حکای��ت از ناکارآمدی آن داش��ته 
اس��ت؛ موضوعی که تا این لحظه، 
هیچ ی��ک از دولتمردان ش��هامت 
اعترافش را نداش��ته اند. داستان از 
بیس��ت و یکم فروردین ماه شروع 
ش��د؛ همان ش��بی که بی مقدمه، 
نام اس��حاق جهانگیری را با صدور 
یک بخش��نامه برای اجرای فرمان 
یکسان سازی نرخ ارز بر سر زبان ها 
انداخت. آنقدر ح��رف و حدیث ها 
در رابط��ه با ب��ازار ارز و قیمت های 
دالر و ی��ورو در محاف��ل عمومی و 
خصوصی رونق گرفته بود که دولت 
را بر آن داشت حتی به توافق خود 
با مجلس هم پش��ت پا بزند و خود 
راه غافلگیرکنن��ده ارز تک نرخی را 

در پیش گیرد.
33 بخشنامه ارزی دولت در 

1۰7 روز
از زم��ان آغ��از اجرای سیاس��ت 
یکسان س��ازی نرخ ارز ت��ا به امروز 
) 5مردادماه( دولت دس��ت کم 33 
بخش��نامه و دس��تورالعمل ارزی را 
ص��ادر کرده که نتیجه آن، انتش��ار 
فهرس��ت های دریافت کنندگان ارز 
رس��می بوده است که ش��اید نیاز 
کشور به آنها چندان باال نبوده است، 
ام��ا به هر ح��ال از کاالهای لوکس 
و دارای تولی��د داخل��ی تا کاالهای 

اساسی را شامل شده است.
درخواست های بخش خصوصی از دولت چه بود؟

از همان هفته های ابتدایی اجرای سیاس��ت یکسان س��ازی نرخ ارز، بسیاری 
از فعاالن اقتصادی و اتاق های بازرگانی نس��بت به تعیین نرخ دس��توری برای 
دالر 4200 تومانی از س��وی دولت هش��دار دادند و اعتراض کردند؛ شاید آنها 
ای��ن روزها را پیش بینی می کردند که اینقدر اصرار و نامه نگاری های ش��ان را با 
دولت قرص و محکم انجام می دادند. آنها در اولین نامه خود به حسن روحانی، 
رئیس جمهوری اسالمی ایران عالوه بر تاکید و حمایت از راهبرد کلی تک نرخی 
کردن ارز، حمایت از سیاس��ت جدید دولت را مش��روط به وجود ش��فافیت و 
اجتناب از شکل گیری هر گونه رانت و جلوگیری از ایجاد بازارهای موازی، سایه 
و غیرش��فاف دانس��ته بودند؛ همان موضوعی که دولت به آن بی توجهی کرد و 
اکنون آثار منفی این بی توجهی را به صراحت در بازار مشاهده می کنند.اکنون 
نه ش��فافیتی وجود دارد و نه اینکه از شکل گیری رانت و فساد جلوگیری شده 
است و این درست اولین ضربه ای است که اقتصاد ایران از اجرای یک سیاست 
نس��نجیده اقتصادی- ارزی متحمل ش��د. البته در نامه های دیگری هم که به 
معاون اول رئیس جمهور وزرا ارسال شد، باز هم درخواست های بخش خصوصی 

این بود که شفافیت بر بازار حاکم شود و دستورالعمل های اشتباه اصالح شود.
مولفه های اثرگذار بر رشد نرخ ارز چه بود؟

آنگونه که تحقیقات و پژوهش های مرکز بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی 
تهران نشان می دهد، رشد نقدینگی با عامل مسلط رشد پایه پولی و با سرعتی 
باالتر از رش��د تورم، تعدیل نرخ ارز در ب��ازه بلندمدت، خروج آمریکا از برجام و 
برنامه  های اعمال تحریم  ها از مرداد و آبان سال جاری، احتمال کاهش درآمدهای 

صادرات نفتی ضمن تضعیف دسترسی به این درآمدها و رشد بازده مورد انتظار 
از فعالیت در بازار ارز در مقایسه با سایر بازارها از جمله مهم ترین دالیل رشد نرخ 
ارز در این مدت بوده اس��ت. البته افزایش تقاضا برای ارز هم به دالیلی از جمله 
محدودش��دن مبادالت ارزی، کاهش درآمدهای ارزی و حفظ ارزش دارایی ها و 
قدرت خرید مردم اس��ت که خوب اس��ت عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید 
بانک مرکزی هم به آن توجه داشته باشد و برای آن هرچه سریع تر راهکار دهد.

چالش های پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی چیست؟
در این میان به نظر می رس��د اگرچه شرایط بازار ارز و اقتصاد ایران به طور 
کلی در ش��رایط ایده آلی به س��ر نمی برد، از دیدگاه فع��االن اقتصادی، چند 
چال��ش پیش روی رئیس کل جدید بانک مرکزی قرار دارد که باید به آن در 

سیاستگذاری های پولی و ارزی توجه بسیاری داشته باشد.
اول آنکه روند کاهش��ی تورم معکوس شده و این خود عاملی برای حرکت 
کند اصالحات اقتصادی اس��ت. از سوی دیگر نقدینگی نیز به صورت مستمر 
رش��د کرده و آنگونه که برخی آمار می گویند ب��رای اولین بار در تاریخ ایران، 
رش��د نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. از سوی دیگر 
چاره اندیشی صحیحی نیز از سوی بانک مرکزی تا به حال برای این موضوع 

صورت نگرفته است.
سهم پایین درآمد ارزی غیرنفتی 
از درآم��د ارزی کش��ور، تقوی��ت 
احتم��ال کاهش درآم��د صادرات 
نفتی، دشوار شدن نحوه و افزایش 
هزین��ه تامی��ن مالی به وی��ژه در 
مورد نیازهای بخ��ش تولید، نبود 
تصویر روش��ن از وضعی��ت آینده 
بازاره��ا و کاهش می��ل به تولید و 
س��رمایه گذاری و تشدید التهاب و 
عدم تعادل در بازار ارز نیز از دیگر 
چالش هایی اس��ت که ب��ه اعتقاد 
فعاالن اقتصادی پیش روی اقتصاد 

ایران قرار دارد.
دستورکارهای آقای رئیس در 

ساختمان الجوردی
به نظر می رس��د باید یکسان سازی 
واقعی ن��رخ ارز مبتنی بر بهره برداری 
از یک روش علم��ی صورت گرفته و 
مدیریت نوس��انات نرخ ارز و کاهش 
انحراف معیار آن از سوی بانک مرکزی 
انج��ام ش��ود. در عین ح��ال، تقویت 
و تس��هیل عملیات در بازار منسجم 
ثانویه ارز ب��رای کلیه صادرکنندگان 
و واردکنندگان، تسهیل انتشار اوراق 
ارزی توس��ط صادرکنن��دگان بزرگ 
بخش خصوصی و ایجاد هماهنگی و 
سازگاری بین سیاست یکسان سازی 
نرخ ارز و س��ایر سیاست های اصالح 
س��اختار اقتصادی از ضروریات است. 
ضمن اینکه  سیاست کنترل تورم با الزام به کنترل رشد پایه پولی نیز باید پیگیری 
شده و تمامی کنترل های زائد و مخل سازمان های دولتی و قضایی نیز برداشته شود. 
در واق��ع بیش از هر چی��ز دیگری، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی باید 

اعتماد و اطمینان را به جامعه برگردانده و سوداگری در بازار ارز را  کاهش دهد.

آغاز به کار رسمی همتی

۱۰۷روز پرتالطم بازار ارز 

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

33 بخشنامه ارزی دولت از 21 فروردین ماه تاکنون

شرحتاریخشرحتاریخ

ابالغ بخشنامه 5بندی تامین و خرید ارز از سامانه نیما2 خرداداجرای نرخ 4200 تومانی برای مصارف ارزی21 فروردین

مقررات ارزی برای سفر به کشورهای بدون نیاز به اخذ ویزا9 خردادتخصیص ارز مسافرتی22 فروردین

ارز دانشجویی برای دانشجویان لیسانس خارج از کشور19 خردادانجام قراردادهای فاینانس با ارز 4200 تومانی23 فروردین

انجام حواله ارزی برای شرکتهای تولیدی تا سقف 5 میلیون یورو19 خرداداعالم شرایط پرداخت ارز دانشجویی23 فروردین

اعالم اولویت های جدید تامین ارز28 خردادنحوه تامین ارز برای متقاضیان23 فروردین

ممنوعیت واردات 1339 قلم کاال)گروه چهارم کاالیی(30 خرداداعالم ضوابط فعالیت صرافی ها25 فروردین

انتش��ار کلیات تامین ارز برای واردات کاال و خدمات از خارج از کشور به 25 فروردین
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

گروه بندی کاالهای وارداتی برای دریافت ارز5 تیر

انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی10 تیرنحوه تامین ارز برای حواله ها و اعتبارات اسنادی قبل از 21  فروردین25 فروردین

انتشار فهرست واردکنندگان خودروی دریافت کننده ارز رسمی12 تیرالزام تامین ارز برای واردات بعد از ثبت سفارش26 فروردین

اعالم وصول طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو 13 تیراجرای سوآپ ارزی ایران-ترکیه2۷ فروردین
و چندجانبه در تجارت خارجی

اصالح مصوبه ش��ورای اقتصاد موضوع پیش��نهاد وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی 1۷ تیررونمایی از سامانه نیما3 اردیبهشت
خام یا دارای ارزش افزوده پایین

دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات1۷ تیرابالغ دستورالعمل نحوه تامین ارز کاالهای اساسی به بانکها۷ اردیبهشت

آغاز به کار بازار ثانویه19 تیرخرید ارز گردشگران و سرمایه گذاران خارجی از سوی بانکها18 اردیبهشت

اصالح آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات21 تیربه روزرسانی ضوابط ورود و خروج ارز مسافری23 اردیبهشت

تش��کیل س��تاد مبارزه با احت��کار و اختفای کاالهای وارداتی یا تولیدش��ده ب��ا مواد اولیه 22تیرابالغ ضوابط تامین و انتقال ارز شرکتهای حمل و نقل بین المللی25 اردیبهشت
وارداتی با نرخ رسمی

نح��وه بهره مندی از تفاوت نرخ ارز تعیین ش��ده جهت کاالهای اساس��ی 29 اردیبهشت
مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین کاغذ و مواد اولیه آن

بررس��ی و اولویت بن��دی تقاضای ثبت س��فارش با ارز رس��می در وزارتخانه های مرتبط با 24تیر
امر تولید و مصرف

ابالغ شرایط و میزان تامین ارز رانندگان بین المللی29 اردیبهشت

یکشنبه
7 مرداد 1397

شماره 1123



طی هفته گذشته رقم خورد
ثبت معامله 69۰ هزار تن انواع کاال در بورس 

کاالی ایران
تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد معامله 46 هزار 
و 836 ت��ن انواع کاال ب��ه ارزش بیش از ۷۷1 میلیارد ریال بود؛ در این 
تاالر دادوس��تد 2هزار و 300 تن روغن خام، 10 تن خرما، 33 هزار و 
200 تن گندم، 11 هزار و 220 تن ش��کر و یک تن و 550 کیلوگرم 
زعفران مشاهده ش��د. در هفته منتهی به 4مردادماه حدود 690 هزار 
و 315 ت��ن انواع کاال به ارزش بی��ش از 19 هزار و ۷02 میلیارد ریال 
 در بورس کاالی ایران مورد دادوس��تد قرار گرفت که نس��بت به هفته

ماقبل به ترتیب رشد 2۷ و 32 درصدی حجم و ارزش معامالت را نشان 
می دهد. به گزارش سنا به نقل از بورس کاالی ایران، طی هفته اخیر، 
در ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی، 352 هزار و 520 تن انواع کاال 
به ارزش 11 هزار و 33 میلیارد ریال معامله شد. در این تاالر 3 هزار و 
645 تن مس، 319 هزار و ۷23 تن فوالد، 2 هزار تن آلومینیوم، 2 هزار 
تن سیمان، 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها، 25 هزار تن سنگ آهن و 
همچنین 140 تن کنسانتره مولیبدن از سوی مشتریان خریداری شد. 
همچنی��ن در هفته معامالتی مذک��ور در دو بخش داخلی و صادراتی 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 284 هزار و 958 تن انواع کاال به 

ارزش ۷ هزار و 826 میلیارد ریال به فروش رسید.
در ای��ن تاالر، 60 هزار و 690 ت��ن قیر، 65 هزار و 244 تن مواد 
پلیم��ری، 38 هزار و 94۷ تن مواد ش��یمیایی، 14هزار و 360 تن 
گوگ��رد، ۷13 ت��ن روغن، 914 ت��ن عایق رطوبت��ی، 90 تن گاز و 
خ��وراک، 83 هزار تن وکیوم باتوم و 21ه��زار تن لوب کات معامله 
ش��د. تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران نیز طی هفته 
مذکور، ش��اهد معامله 46 هزار و 836 تن انواع کاال به ارزش بیش 
از ۷۷1 میلیارد ریال بود. در این تاالر دادوس��تد 2 هزار و 300 تن 
روغ��ن خ��ام، 10 تن خرما، 33 هزار و 200 ت��ن گندم، 11 هزار و 

220 تن شکر و یک تن و 550 کیلوگرم زعفران مشاهده شد.

در پایان معامالت جمعه رقم خورد
افت گسترده شاخص های وال استریت

ش��اخص های مهم وال اس��تریت در حالی افت کردن��د که گزارش 
درآمدهای ضعیف شرکت های بزرگ تکنولوژی، منجر به سقوط بزرگ 
این بخش شد. به گزارش مهر به نقل از رویترز، روز جمعه شاخص های 
مهم وال اس��تریت در حالی افت کردند که گزارش درآمدهای ضعیف 
ش��رکت های بزرگ تکنولوژی، منجر به سقوط بزرگ این بخش شد. 
س��هام اینتل پس از این که نتایج عملک��رد آن کمتر از حد پیش بینی 
ش��ده بود 8.6 درصد سقوط کرد.   پس از این که داده های شبکه های 
مجازی اجتماعی نشان داد، برخالف آنچه پیش بینی می شد، کاربران 
فعال ماهانه افت کرده اند، سهام توییتر 20.5 درصد سقوط کرد. توییتر 
هشدار داد در صورتی که حساب های جعلی را پاک کند، سهام بیش از 

این هم سقوط خواهد کرد.

نماگربازارسهام

در راس��تای کنترل نقدینگی و س��وق دادن آن به بخش تولید و بازار 
سرمایه، موضوع واگذاری شرکت های بزرگ دولتی و نهادهای عمومی به 
بخش خصوصی و عرضه آن در بورس و موانع استقبال بخش خصوصی 
و س��رمایه گذاران از مصوبات خوبی ک��ه در این زمینه وجود دارد، مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مشوق هایی برای جذاب و سودآور 

کردن طرح های نیمه تمام برای بخش خصوصی اختصاص یابد.
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلس��ه خود به ریاس��ت دکتر 
حس��ن روحانی و با حضور سران قوا، موانع واگذاری طرح های نیمه تمام 
به بخش خصوصی و اختصاص مشوق های الزم در این زمینه را بررسی 

و در این باره تصمیم گیری کرد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری بازار س��رمایه )س��نا( به نق��ل از پایگاه 
اطالع رس��انی دولت، در ششمین جلسه این شورا که صبح دیروز برگزار 

شد، در راستای کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به بخش تولید و بازار 
سرمایه، موضوع واگذاری شرکت های بزرگ دولتی و نهادهای عمومی به 
بخش خصوصی و عرضه آن در بورس و موانع استقبال بخش خصوصی 
و س��رمایه گذاران از مصوبات خوبی ک��ه در این زمینه وجود دارد، مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد مشوق هایی برای جذاب و سودآور 
کردن طرح های نیمه تمام برای بخش خصوصی اختصاص یابد. ش��ورای 
عالی هماهنگی اقتصادی بر این اساس و با تعیین ضوابطی، تغییر کاربری 
در برخی طرح های نیمه تمام را به عنوان مشوقی برای جذابیت بخشیدن و 
س��ودآور کردن این نوع طرح ها به منظور مشارکت سرمایه گذاران و بخش 

خصوصی در تکمیل و بهره برداری از آنها در نظر گرفت.
قیمت گذاری در پرداخت مبلغ طرح های نیمه تمام از دیگر مشوق هایی 
بود که برای واگذاری این نوع طرح ها به بخش خصوصی در نظر گرفته 

ش��د و بر این اس��اس مقرر ش��د کارگروه هایی که برای این منظور در 
نظر گرفته ش��ده، به گونه ای قیمت گ��ذاری کنند که طرح ها و پروژه ها، 
جذابیت بیش��تری برای بخش خصوصی داش��ته باش��ند و سرمایه گذار 
بتواند بعد از تکمیل طرح و حتی به صورت اقساط قیمت آن را بپردازد.
مش��وق دیگری که در این جلس��ه برای اس��تقبال بخش خصوصی از 
تکمیل طرح های نیمه تمام در نظر گرفته ش��د، این بود که این طرح ها 

حداقل تا 10 سال بعد از بهره برداری، معافیت مالیاتی داشته باشند.
در این جلس��ه همچنین انج��ام واگذاری ها در چارچ��وب مقررات و 
مصوبات کارگروه و حمایت دس��تگاه قضایی از فعالیت س��رمایه گذاران 
و بخ��ش خصوص��ی در ای��ن عرصه م��ورد تأکید قرار گرفت ت��ا به این 
ترتی��ب بخش خصوصی بتواند با کمترین دغدغ��ه به فعالیت و تکمیل 

و سودآوری این طرح ها بپردازد.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوه مصوب کرد

معافیت مالیاتی تا ۱۰ سال بعد از بهره برداری

ش��اخص بورس و اوراق به��ادار در جریان معامالت با رش��د 3101.35 
واح��دی به پله 111 هزار و 901 واحدی رس��ید. به گزارش بورس،بانک و 
بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شاخص بورس و اوراق بهادار 
در آغاز معامالت با رشد 98.2945 واحدی به پله 111 هزار و ۷46 واحدی 
رسید. بر این اساس ارزش کل معامالت بورس تهران از 992 میلیارد ریال 

فراتر رفت که طی 16 هزار نوبت معامالتی انجام شد.
نماد های پربیننده معامالت دیروز نماد فارس، فوالد، فملی، کگل، پارس، 
تاپیکو، جم با روند صعودی کار خود را آغاز کرد. شاخص کل فرابورس در 
آغ��از معامالت با 13.2۷ واحد رش��د به پله یک هزار و 259 واحد رس��ید 
که بر این اس��اس ارزش کل معامالت از 138 میلیارد ریال فراتر رفت که 

ناشی از دست به دست شدن 3۷ میلیون سهم طی 3 هزار نوبت معامالتی 
اس��ت. همچنین ش��اخص بورس و اوراق بهادار در جریان معامالت با رشد 
3101.35 واحدی به پله 111 هزار و 901 واحدی رس��ید. بر این اس��اس 
ارزش کل معام��الت بورس تهران از 3میلیارد ریال فراتر رفت که طی ۷3 
هزار نوبت معامالتی انجام ش��د. نماد های پربینن��ده معامالت دیروز نماد 
فارس، ف��والد، فملی، کگل، پارس، تاپیکو، جم ب��ا روند صعودی کار خود 
را به جریان انداخت. ش��اخص کل فرابورس در جریان معامالت با 42.59 
واحد رش��د به پله یک هزار و 2۷5 واحد رسید که براین اساس ارزش کل 
معامالت از یک میلیارد ریال فراتر رفت که ناش��ی از دست به دست شدن 

546 میلیون سهم طی 66 هزار نوبت معامالتی است.

فرابورس ایران و ش��رکت س��رمایه گذاری گروه صنایع بهش��هر ایران 
»وصنا« ب��ا هدف همکاری پای��دار و بلندمدت به منظور دس��تیابی به 
مقاصدی همچون توسعه داخلی و بین المللی مشترک برند فین استارز،  
تس��هیل در ثب����ت نق��ل و انتق��ال س���هام ش��رکت های دانش بنیان 
معرفی ش��ده توس��ط گروه صنایع بهشهر در س��امانه های بازار سرمایه، 
تس��هیل تأمین مالی و ورود اس��تارتاپ ها ب�ه فرابورس، توس��عه داخلی 
و بین المللی زیس���ت بوم ن�وآوری کش��ور و... تفاهم نامه همکاری امضا 

کردند. 
 فرابورس ایران و ش��رکت س��رمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران 
»وصن��ا« با هدف هم��کاری پایدار و بلندمدت به منظور دس��تیابی به 
مقاصدی همچون توسعه داخلی و بین المللی مشترک برند فین استارز،  
تس��هیل در ثب����ت نقل وانتق��ال س���هام ش��رکت های دانش بنی��ان 
معرفی ش��ده توسط گروه صنایع بهشهر در س��امانه های بازار سرمایه، 
تس��هیل تأمین مالی و ورود اس��تارتاپ ها ب�ه فرابورس، توسعه داخلی 
و بین المللی زیس�ت بوم ن�وآوری کش��ور و... تفاهم نامه همکاری امضا 

کردند. 
به گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، در آیین امضای این 
تفاهم نام��ه ک��ه میان امی��ر هامون��ی،  مدیرعامل فرابورس و احس��ان 
وحیدی ف��رد مدیرعامل گروه صنایع بهش��هر ص��ورت گرفت، دو طرف 
بر گس��ترش همکاری ه��ای دوجانبه تأکید و عنوان کردند:  دسترس��ی 
آس��ان تر »وصنا« به بازار سرمایه و ارتقای توانمندی های این مجموعه و 
شرکت های معرفی شده توسط آن در زمینه های دانش مال��ی،  قوانین و 
مقررات و فرصت ها و تهدیدهای موجود در بازار سرمایه از دیگر اهدافی  

است که در این تفاهم نامه مدنظر قرار گرفته است. 
در ای��ن مراس��م مدیرعامل فراب��ورس با اش��اره به اینک��ه مجموعه 
بهش��هر جزو اولین هلدینگ های بورس��ی اس��ت که در حوزه نوآوری و 
سرمایه گذاری در این بخش پیش��قدم شده، عنوان کرد: امیدوارم سایر 
هلدینگ ها  نیز این مسیر را ادامه دهند؛ چراکه الزمه پیشرفت و توسعه 
هر چه بیش��تر ی��ک مجموعه در تمامی اش��کال آن و حفظ مزیت های 

رقابتی اش،  مجهز کردن خود به سالح دانش و نوآوری است. 

هامون��ی همچنین ن��وآوری را یکی از مولفه ه��ای اقتصاد دانش بنیان 
برش��مرد و گفت: مادامی که دانش ش��ما ارزش اجرایی نداش��ته باشد، 
ثروتی هم در پی نخواهد داش��ت و برعکس اگر بتوان آن را اجرایی کرد 
درآمد و ثروتی که در پی آن به وجود می آید رش��د و توس��عه اقتصادی 

را نیز رقم خواهد زد. 
از س��وی دیگر مدیرعامل گروه سرمایه گذاری صنایع بهشهر با تأکید 
بر اینکه این مجموعه از ابتدای تأسیس به دنبال آن بوده که یک گروه 
پیشرو باش��د،  گفت: در تالشیم تا در حوزه دانش بنیان  نیز موفق عمل 
کنیم و هدف ما به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری این است که  برای 
اس��تارتاپ ها به ویژه استارتاپ  های حوزه فین تک تأمین منابع کنیم و با 
سرمایه گذاری هایی که از این طریق صورت  می گیرد جوان های فعال  در 

حوزه دانش بنیان بتوانند درآمدزایی و خلق ثروت کنند.  
در ای��ن میان مفاد این تفاهم نامه ک��ه در 10 ماده و 5 تبصره تنظیم 
شده و به مدت سه سال از تاریخ امضای آن معتبر بوده و در صورت عدم 
اعالم خاتمه همکاری در پایان این دوره از س��وی طرفین دوباره تمدید 
می شود، شامل موضوعاتی اعم از حوزه های همکاری و تعهدات طرفین،  

مدت تفاهم نامه،  نحوه اجرا و نظارت بر آن و...  است. 
از ط��رف دیگر موضوع تفاهم نام��ه همکاری میان فراب��ورس و گروه 
صنایع بهشهر فراهم کردن امکان بازاریابی شرکت های قابل واگذاری و 
آماده فروش تحت مدیریت یا معرفی ش��ده از سوی »وصنا«،  مشارکت 
در فرآیندهای��ی که تأمین مالی ش��رکت های هدف»وصنا« را از طریق 
بازارها و ابزارهای فرابورس تس��هیل می کند و همکاری به منظور انتشار 
فهرس��ت و عرضه یک جای سهام ش��رکت های هدف از طریق بازار سوم 
فرابورس اس��ت. ضمن آنکه مواردی همچون شفاف س��ازی اطالعات و 
افزایش مش��ارکت گروه صنایع بهشهر و ش��رکت های هدف آن در بازار 
س��رمایه و همکاری فرابورس و »وصنا« با رویکرد استفاده حداکثری از 
ظرفیت ه��ا و تجارب بین المللی در زمینه هایی که اس��تفاده از ابزارهای 
نوی��ن تأمی��ن مالی را به منظور توس��عه مالی بخش خصوصی تس��هیل 
می کند، از دیگر موضوعاتی اس��ت که در این تفاهم نامه در دس��تور کار 

طرفین قرار دارد. 

شاخص به ارتفاع 111 هزار واحدی رسید

در آیین امضای تفاهم نامه فرابورس ایران و گروه صنایع بهشهر عنوان شد

هلدینگ ها،سرمایه گذاری در حوزه نوآوری را تقویت کنند
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صادرات پودر گوشت مرغ آزاد شد 
بعد از اعالم ممنوعیت صادرات 18 قلم کاال برای جلوگیری از 
خروج کااله��ای مصرفی مردم و ایجاد رانت، گمرک طی نامه ای 
جدی��د اعالم کرد که پودر گوش��ت مرغ ش��امل ای��ن ممنوعیت 

نمی شود.
ب��ه گزارش تس��نیم،  گم��رک جمهوری اس��المی ای��ران در 

بخشنامه ای اعالم کرد: صادرات پودر گوشت مرغ بالمانع است.
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 422529/ 9۷ 
م��ورخ 9۷/04/13 موضوع اعالم ممنوعیت ص��ادرات 18 ردیف 
کاالهای بخش کشاورزی ابالغی وزیر جهاد کشاورزی، به پیوست 
تصویر نامه ش��ماره 2196/ 501/ 9۷ م��ورخ 9۷/4/31 معاونت 
توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارتخانه اشاره شده ارسال و 
اعالم می دارد: صادرات پودر گوش��ت مرغ )تحت کد طبقه بندی 
23011000( از لیس��ت ممنوعیت مندرج در ردیف  10 جدول 
ضمیمه بخشنامه فوق الذکر خارج می شود و صادرات آن با رعایت 

سایر مقررات مربوطه بالمانع می باشد.
 لذا دستور فرمایید ضمن اقدام الزم مراتب را به کلیه واحدهای 
تابعه ابالغ و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
بنابر این گزارش، پیش از این گمرک ایران براساس جدیدترین 
دستورالعمل خود صادرات 18 قلم از کاالهای اساسی و ضروری 

کشاورزی را ممنوع اعالم کرده بود.
براس��اس آن دس��تورالعمل، صادرات 18 قلم کاالی اساس��ی 
و ضروری کش��اورزی ش��امل ذرت، گندم، آرد، جو، جو دوس��ر، 
دانه ه��ای روغنی، روغ��ن خام و پالم، یونج��ه، کاه و کلش، پودر 
ماهی و گوش��ت، انواع س��بوس، کنجاله سویا، س��ایر کنجاله ها، 
تفاله ه��ا، خوراک آبزی��ان، افزودنی خ��وراک آبزی��ان، چاودار و 

سورگوم تا اطالع ثانوی ممنوع شد.

رانت دالر 42۰۰ تومانی این بار در بازار لوله و 
پروفیل

برخ��ی از تولیدکنندگان لوله و پروفی��ل ترجیح می دهند مواد 
تولیدی ش��ان را با ارز 4200تومانی بخرند و محصوالت ش��ان را با 

ارز آزاد بفروشند.
به گزارش تس��نیم، رانت رانت اس��ت، فرقی هم نمی کند؛ خواه 
این رانت در بازار مس��کن، خودرو، تلفن همراه و ارز باش��د، خواه 
بازار لول��ه و پروفیل. به ویژه زمانی که بح��ث دالر 4200 تومانی 
مطرح باش��د که این روزها اختالف قیمتش با بازار آزاد دست کم 
3، 4 هزار تومان است و بر این اساس برخی از تولیدکنندگان لوله 
و پروفیل ترجیح می دهند مواد تولیدی شان را با ارز 4200تومانی 

بخرند و محصوالت شان را با ارز آزاد بفروشند.
ای��ن در حالی اس��ت که در مقطع��ی که قرار ش��د دالر با نرخ 
رس��می 4200تومانی فروخته شود، اقتصاددانان به تشکیل رانت 
ارزی در بازاره��ای مختلف هش��دار دادند و وج��ود این موضوع، 
دولت تحت  تاثی��ر مصالح و مضیقه های اقتص��ادی، مبلغ 4200 
تومان را به عنوان نرخ رس��می دالر تصویب و اجرایی کرد و این 
در ش��رایطی بود ک��ه در مدت زمان کوتاهی پ��س از تصویب این 
تصمیم، رانت خواران دست به  کار شدند تا از آب گل آلوِد دریافت 
دالر های 4200تومانی و ف��روش محصول با قیمت ارز آزاد، بهره 

بیشتری ببرند.
بر این اساس نگاهی به وضعیت بازارهای مختلف پس از تعیین 
عدد 4200 تومان برای دالر رس��می نش��ان می د هد حاال پس از 
بازارهایی چون خودرو و تلفن همراه، نوبت به بازار لوله و پروفیل 
رس��یده تا برخ��ی از فعاالن ای��ن صنعت ورق ف��والدی را با نرخ 
4200تومانی بخرند و در مقابل محصوالت ش��ان را با قیمت های 

بسیار باالتر بفروشند.
درخصوص تحوالت مرتبط اشاره ش��ده در ای��ن صنعت با بازار 
س��رمایه نیز باید گف��ت دولت به ش��رکت های تولید کننده فوالد 
ب��رای افزایش قیمت مجوزی نداده اس��ت و آنها باید طبق قانون، 
محصوالت ش��ان را با نرخ مصوبی که تعیین می ش��ود با محاسبه 
ارز 4200تومان��ی در بورس کاال بفروش��ند یعن��ی قیمت گذاری 
محص��والت فوالدی در ب��ورس کاال با نظر دول��ت برمبنای دالر 
4200تومانی انجام می ش��ود، اما قیم��ت بازاری آنها با دالر باالی 
6ه��زار تومانی تعیین می ش��ود. به ای��ن ترتیب ک��ه خریدارانی 
ک��ه موفق به خری��د محصوالت فوالدی در بورس کاال می ش��وند 
می توانند بدون متحمل شدن هیچ ریسکی، 50درصد سود کنند.

از این رو بررس��ی قیمت لوله و پروفیل و ورق فوالدی از ابتدای 
امس��ال نش��ان می دهد حاش��یه فروش این محص��ول، از ابتدای 
س��ال جاری از 10درصد به ب��االی 30درصد رس��یده و این عدد 
ب��رای صادرکنندگان لوله و پروفیل به افغانس��تان و عراق، باالی 

50درصد است.
بر این اساس افزایش حاشیه  فروشی که از محل سرکوب قیمت 
ورق به دس��ت آمده، پول های زیادی را نصیب عده ای خاص کرده 
ک��ه عمدتا مال��ک بنگاه های فردی و اختصاصی هس��تند و حتی 

شرکت های سهامی نیز تشکیل نداده اند.
این در حالی اس��ت که آمارهای منتشرش��ده نشان می دهد در 
بهار امسال با وجود اینکه قیمت محصوالت فوالدی در بورس کاال 
کاهش یافته، اما قیمت لوله و پروفیل 15درصد رشد کرده است.
این در حالی اس��ت که گرانفروش��ی محصوالت لوله و پروفیلی 
در ماه های اخیر باعث ش��د تا کارگروه تنظیم بازار اقدام به تجویز 
و صدور دارو و دس��تورالعمل جدی��د برای تنظیم بازار محصوالت 
ف��والدی کرده و دو بند مهم را ب��ه تولیدکنندگان لوله و پروفیل 
اختص��اص دهد و این محص��والت را درصورت عرضه نش��دن در 

بورس کاال، مشمول قیمت گذاری کند.
همچنین براساس دس��تورالعمل جدید تنظیم بازار محصوالت 
فوالدی که محمد ش��ریعتمداری، وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
در 14بند ابالغ کرده اس��ت از این پس محصوالت لوله و پروفیل 
درصورتی که در بورس کاال عرضه نش��وند، مش��مول نرخ گذاری 
خواهند ش��د. ضم��ن اینکه تولیدکنندگان لول��ه و پروفیل نیز به 
عرضه ۷5درصد از محصوالت ش��ان در بازار داخل ملزم هس��تند 
و درصورت هرگونه ص��ادرات باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ 

رسمی به سامانه نیما ارائه کنند.

اخبـــار

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی از کش��ف ۷00 م��ورد تخلف در امر 
واردات کاغ��ذ خبر داد و رقم این تخلف��ات را 10 میلیارد تومان اعالم 

کرد.
به گزارش ایسنا، سیدعباس صالحی گفت که این تخلفات با همکاری 
و بازرس��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت کش��ف شده و مربوط به سه 
ماه نخس��ت امسال است. به دنبال انتشار فهرس��ت واردکنندگان کاال 
با ارز 4200تومانی، مش��خص ش��د افراد و ش��رکت هایی مقادیری ارز 
4200 تومان��ی به بهانه واردات کاغذ دریاف��ت کرده اند، اما در این امر 
تخلفاتی رخ داده اس��ت؛ تخلفاتی مانند اینکه واردکنندگان، تخصصی 
در ای��ن حوزه نداش��ته اند، کاغذهای وارداتی را ی��ا به قیمت های باالتر 
عرضه کرده اند یا اینکه کاالی واردش��ده را ص��رف امور دیگری غیر از 
مسائل مربوط به حوزه تخصصی کاغذ کرده اند. برخی گزارش های دیگر 
نی��ز حاکی از این بود که یکی دو ش��رکت واردکنن��ده، هویت یا دفتر 

مشخصی ندارند.
س��یدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 16 تیرماه ضمن 
تأیید تخلف در واردات کاغذ، گفته بود که »معلوم نیس��ت که اوال وارد 
کرده اند یا خیر و اگر وارد کرده اند، این واردات را چگونه توزیع کردند.«
او ک��ه در همین گفت وگ��و از پیگیری این تخلفات خب��ر داده بود، 
چهارش��نبه گذشته در حاشیه نشس��ت هیأت وزیران گفت که مطابق 
بررس��ی های وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، ۷00تخلف معادل 10 
میلیارد تومان در حوزه واردات کاغذ شناس��ایی ش��ده اس��ت. او اعالم 
کرد که س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مس��ئولیت 

پیگیری این تخلفات را برعهده دارد. گفت وگو با او را بخوانید.

اواسط تیرماه، جنابعالی ضمن تأیید بروز تخلف در واردات کاغذ، 
اعـالم کردید که بررسـی ها در این زمینه آغاز شـده اسـت. این 

بررسی ها به چه نتایجی منتهی شد؟
هنگامی که این مسئله طرح شد، نامه ای به آقای محمد شریعتمداری 
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نوش��تم. ایش��ان پاسخ داد که در 
س��ه ماه نخست امسال بیش از 10 هزار بازرسی انجام شده و در بخش 
کاغذ ۷00 مورد تخلف یافت ش��د ک��ه ارزش این تخلفات بیش از 10 
میلیارد تومان بوده است. سه شنبه گذشته هم در جلسه کارگروه کاغذ 
که وزارتخانه های مس��ئول، تش��کل ها و مجموعه های مطبوعات و نشر 
حضور داش��تند، قیمت پایه کاغذ مشخص شد که این امر تاحد زیادی 
این تخلفات را مهار و بازار کاغذ را بسامان خواهد کرد، همچنین مقرر 
ش��د س��ازمان حمایت به صورت جدی با این قیمت پایه فضای بازار را 

کنترل و پایش کند.
بـرای جلوگیـری از بروز این نـوع تخلفـات در واردات کاغذ چه 

تدابیری اندیشیده شد؟
اصالحیه ای ک��ه در الیحه بازرگانی آمد، ناظر بر همین تخلفات بود، 
به این معنا که مقابله با این امر، نیازمند اصالح ضوابط مربوط به نظام 
کارت بازرگان��ی ب��ود؛ ضوابطی مانند اینکه افراد در س��ال اول دریافت 
کارت، نتوانند به هر مقدار که می خواهند واردات داش��ته باش��ند، بلکه 
واردات در س��ال نخست باید سقف داشته باشد و همین طور به صورت 

پلکانی و ساالنه افزایش یابد، تا بتوان واردات آنان را پایش کرد.
تخلفات اخیر چگونه اتفاق افتاد؟

برخ��ی از تخلفات صورت گرفته به این صورت بود که کس��انی که از 

پی��ش کارت بازرگانی دریافت ک��رده بودند، باوجود اینکه برخی از آنها 
حتی س��ابقه واردات هم نداشتند، با سوء اس��تفاده از وضعیت نابسامان 
کارت های بازرگانی اقدام به واردات کاغذ کرده بودند و در حقیقت فضا 

را برای واردات کاغذ مهیا می دیدند.
وضعیت برخورد با این تخلفات چگونه است؟

امروز دو مس��ئله با هم در حال پیگیری اس��ت، هم پیگیری تخلفات 
صورت گرفته و هم اصالح نظام کارت بازرگانی، اما مس��ئله برخورد یا 
پیگیری تخلفات به س��ازمان حمایت مصرف کنندگان مربوط می ش��ود 

و ما تنها گزارش هایی که تهیه کردیم را به این سازمان ارائه کردیم.
سـوال دیگر اینکه با توجه به تنگناهایی که در بودجه کشـور با 
آن روبه رو شـدیم، آیا در تخصیص های موسسه های فرهنگی هم 

تغییراتی خواهیم داشت یا خیر؟
تا وقتی بودجه جدید ابالغ نش��ده، ما از لحاظ قانونی موظف هستیم 
مطابق قانون بودجه عمل کنیم، اما در کل در شش ماه نخست امسال 
تخصی��ص به موسس��ه های فرهنگی تنها 15درصد بوده اس��ت، یعنی 
تاکنون از قانون بودجه بیش از 15درصد برای آن موسسه ها تخصیص 
داده نش��د، ب��ه این ترتی��ب، آن اعتبارات و بودجه ها، خ��ود به خود تا 
امروز مقدار قابل توجهی کاهش داش��ته اس��ت، آن هم در شرایطی که 
هنوز ش��رایط جاری اس��ت و بودجه ثانویه هنوز مطرح نیست. طبیعتاً 
تخصیص 15درصد بودجه در ش��ش ماه نخست سال به این معنا است 
که اگر روندها به همین صورت باشد، تا پایان سال تنها 15درصد دیگر 
اختصاص خواهد یافت که در مجموع 30درصد خواهد بود که این امر 

طبعا آثار خود را خواهد گذاشت.

کشف ۱۰ میلیارد تومان تخلف در واردات کاغذ

در مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان پس 
از ارائ��ه گزارش عملکرد ش��رکت از س��وی دکتر س��بحانی، مدیرعامل 
این ش��رکت و ارائه گزارش مقبول حسابرس��ی از صورت های مالی سال 
1396، صورت های مالی این ش��رکت بررس��ی و به تصویب رسید و در 

نهایت به ازای هر سهم 250 ریال سود نقدی تقسیم شد.
ب��ه گزارش خبرنگار ف��والد، در این مجمع که روز ش��نبه 30 تیرماه 
139۷ در مح��ل س��الن اجتماع��ات نگین نقش جهان سپاهانش��هر، با 
حض��ور دکتر بهرام س��بحانی مدیرعامل، اعضای هیات مدیره ش��رکت 
فوالد مبارکه، نماینده س��ازمان بورس و 89درصد از سهامداران شرکت 
برگزار شد، در ابتدا دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان گزارشی از فعالیت های این شرکت در سال مالی منتهی به 29 

اسفندماه 1396 ارائه کرد.
دکتر س��بحانی در ادامه، سال 1396 را درخشان ترین سال شرکت به 
لحاظ تولید و سودآوری از زمان بهره برداری تاکنون برشمرد و گفت: با 
توجه به بهب��ود تقاضای داخلی محصوالت و افزایش قیمت های جهانی 
فوالد در س��ال 1396 و افزایش فروش ش��رکت در بخش تختال و رشد 
سود حاصل از س��رمایه گذاری های درست شرکت، نهایتا درآمد شرکت 
از رش��د 56درصدی برخوردار بود؛ این در حالی است که در پی اجرای 
سیاس��ت های کاهش هزینه، در نهایت نس��بت های س��ودآوری از رشد 
چش��مگیری نسبت به س��ال 1395 برخوردار بوده است. عالوه بر این، 
مقایسه عملکرد ش��رکت با سایر رقبا، سودآوری بیشتر شرکت را نشان 

می دهد.
وی با بیان اینکه در س��ال 1396 میزان تولید ش��رکت از 6 میلیون و 
841 هزار تن فراتر رفت و نس��بت به س��ال 1395 رشد 12.۷درصدی 
داش��ت، افزود: با راه اندازی فاز جدید مجتمع فوالد سبا، ظرفیت تولید 
فوالد خام در گروه فوالد مبارکه به 10.3میلیون تن افزایش یافته است. 
گ��روه فوالد مبارکه ب��ا این میزان ظرفیت تولی��د، بزرگ ترین مجموعه 
فوالدس��ازی کشور است که در سال 96 با تولید 8 میلیون و 66۷ هزار 
تن بالغ بر 54درصد از کل تولید فوالد خام کش��ور را به خود اختصاص 
داده اس��ت. همچنین با رعایت اصول بهره وری، میزان بهره وری نیروی 
انس��انی در ش��رکت به ازای هر نفر در فوالد مبارکه از 401 تن در سال 

94 به 538 تن در سال 1396 افزایش یافته است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در تش��ریح ترکیب سهامداران فوالد مبارکه 
گفت: 30.19درصد سهام فوالد مبارکه مربوط به شرکت سرمایه گذاری 

اس��تانی، 1۷.2درصد مرب��وط به ایمیدرو، 6.58درص��د در اختیار بانک 
رفاه کارگران، 6.12درصد مربوط به شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین، 
2.۷5درصد در اختیار بانک تجارت و 3۷.16درصد آن مربوط به س��ایر 

سهامداران است.
 وی با اش��اره به اینکه در س��ال 1396 میزان فروش شرکت به حدود
۷ میلیون تن رس��ید، خاطرنش��ان کرد: از این میزان س��هم بازار داخل 
نس��بت به س��ال 1395 افزایش محسوسی داشته اس��ت، به نحوی که 
میزان تحویل محصول در بازار داخلی در س��ال 1395 حدود 4 میلیون 
و ۷18 ه��زار تن بود که در س��ال 1396 ب��ه 5 میلیون و ۷41 هزار تن 
افزایش یافت. در همین راس��تا س��هم بازار صادراتی با توجه به افزایش 
سهم بازار داخلی، کاهش یافت و از یک میلیون و 554 هزار تن در سال 

1395 به یک میلیون و 292 هزار تن رسید.
دکتر سبحانی با اشاره به دستاوردها و افتخارات مهم فوالد مبارکه در 
س��ال 1396 تصریح کرد: بهره برداری از پروژه افزایش ظرفیت مجتمع 
فوالد س��با از ۷50 ه��زار تن ب��ه 1.6 میلیون تن، راه ان��دازی کارخانه 
گندله س��ازی س��نگان به ظرفیت س��االنه 5میلیون ت��ن گندله، خرید 
بلوک 1۷درصدی سهام شرکت توسعه معادن و فلزات و افزایش درصد 
مالکیت آن به 40درصد، دس��تیابی به رک��ورد تولید فوالد خام، کالف 

سرد و گرم و . . . برخی از این دستاوردها بوده است.
عبور از مرز تولید 100 میلیون تن فوالد خام از بدو تأسیس شرکت تا 
سال 1396، ایجاد ظرفیت ساالنه 10.3 میلیون تن فوالد خام با توسعه 
ظرفیت فوالد مبارکه و س��با، کس��ب رتبه یازدهم در بین سازمان های 
دانش��ی برت��ر آس��یا در جایزه جهانی MAKE س��ال 201۷، کس��ب 
رتب��ه اول در گروه فلزات اساس��ی در میان 100 ش��رکت برتر ایرانی و 
بهره برداری از اولین و بزرگ ترین گندله س��ازی شرق کشور در سنگان، 
کس��ب تندیس طالیی رعایت حق��وق مصرف کنندگان، کس��ب جایزه 
بهره وری معادن و صنایع معدنی و کس��ب عنوان واحد نمونه استاندارد 
مل��ی از دیگر افتخارات فوالد مبارکه اصفهان بود که دکتر س��بحانی به 

آنها اشاره کرد.
وی در ادامه از اتمام پروژه احداث کنسانتره س��ازی س��نگان در سال 
جاری و راه اندازی و بهره برداری آن در سال آینده خبر داد و گفت: طرح 
توسعه فوالد هرمزگان از 1.5 به 3.5 میلیون تن و احداث خط نورد گرم 
شماره 2 از دیگر طرح های توسعه بسیار حیاتی گروه فوالد مبارکه است 
که چنانچه از طریق فاینانس خارجی نتوانیم آن را عملیاتی کنیم، باید 

از طریق منابع داخلی تأمین منبع شوند.
دکتر س��بحانی با تأکید بر اینکه س��رمایه گذاری های درست می تواند 
رشد پایدار سودآوری و بقای شرکت را در پی داشته باشد، تصریح کرد: 
چنانچه س��رمایه گذاری ها در راستای اس��تراتژی های بلندمدت و طرح 
جامع توس��عه شرکت باشد، می تواند به افزایش ثروت سهامداران کمک 
ش��ایانی کند. از این رو ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با مطالعه محیط 
رقابتی پیرامون خود، فرصت های مناس��ب س��رمایه گذاری را شناسایی 
ک��رده و با ارزیابی دقیق فنی- اقتصادی آنها س��عی در انتخاب بهترین 
فرصت ها داش��ته اس��ت. به عنوان مثال در این راستا در سال 1396 از 
محل درآمد نقدی از شرکت های بورسی مبلغ 8300 میلیارد ریال سود 

برای فوالد مبارکه حاصل شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن برش��ماری فعالیت ه��ای تکنولوژیکی 
ش��رکت گفت: پیش��برد طرح نظام مدیریت خدمات فناوری اطالعات، 
انجام پروژه ارزیابی امنیتی و ارائه طرح های امن س��ازی س��رویس های 
فناوری اطالعات، ارتقای امنیت س��رویس های برون س��ازمانی در ناحیه 
Enterprise Edge، طراحی و پیاده س��ازی پروژه سیس��تم پرداخت 
الکترونیکی به رانندگان، آماده س��ازی مدارک الکترونیک اعتبار اسنادی 
فروش جهت ارس��ال به بانک، طراحی و پیاده س��ازی سیس��تم بودجه 
س��رمایه گذاری و طراحی، پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت توزین 

)ثبت بارنامه( برخی از این اقدامات است.
او با اش��اره به شرایط آبی کشور، به تشریح اقدام های صورت گرفته در 
گ��روه فوالد مبارکه به منظور کاهش مصرف آب و بهینه س��ازی مصرف 
آن پرداخ��ت و گفت: در حال حاضر ش��رکت ف��والد مبارکه به ازای هر 
ت��ن تولید ف��والد، 3.3  مترمکعب آب مص��رف می کند که بخش عمده 
آب مصرفی خود را از طریق بازچرخانی آب در چرخه مصرف به دس��ت 

می آورد.
گفتنی اس��ت در این مجمع سازمان حسابرس��ی به عنوان حسابرس 
مس��تقل و بازرس قانون��ی و روزنامه های اطالعات و دنی��ای اقتصاد به 
عنوان روزنامه های کثیراالنتشار سال 9۷ انتخاب شدند و زمان پرداخت 
سود س��هامداران حقیقی نیز از 15مردادماه سال جاری از طریق شعب 
بانک تجارت در سراسر کشور اعالم شد. ضمن اینکه با توجه به اولویت 
پرداخت س��ود سهام به س��هامداران محترم حقیقی، مقرر گردید سود 
ایش��ان از 15 مردادماه از طریق ش��عب بانک تجارت سراس��ر کش��ور 

پرداخت گردد.

در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فوالد مبارکه مطرح شد 

سال 1396 درخشان ترین سال مالی شرکت فوالد مبارکه به لحاظ تولید و سودآوری 

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

نمایندگی ها بازار خودرو را مدیریت می کنند
به گفته رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران، در چند روز گذشته 
شاهد افزایش قیمت خودرو در گروه پژو،  دنا و سمند بوده ایم 
که علت آن کم  شدن عرضه خودرو در بازار خودروهای داخلی 

است. 
به گزارش»اخبار خودرو«، س��عید موتمنی ضمن اش��اره به 
کاه��ش تقاضا ب��رای خرید خ��ودرو گف��ت: »زمانی که قیمت 
خودروی نو افزایش داش��ته باش��د به تبع آن،  خودروی دست 
دوم نیز با رش��د قیمت مواجه خواهد ش��د، اما در حال حاضر 
تقاض��ا برای خرید خودروی دس��ت دوم نی��ز در بازار کاهش 
یافته اس��ت.« وی افزود: »در بازار خودروهای وارداتی ش��اهد 
کاهش قیمت بوده ایم،  زیرا ش��رکت هایی که از تحویل خودرو 
به ثبت نام ش��ده ها امتناع می کردند به علت تشدید نظارت ها،  
واگذاری خودرو را آغاز کرده اند و در بیشتر موارد خودروهایی 
را ک��ه در انبارها موجود بوده به ب��ازار عرضه کرده اند.« وی با 
بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید در بازار خودروهای داخلی 
نی��ز ورود پیدا کنند، تصری��ح کرد: »خودروس��ازان معتقدند 
کاهش عرضه خودرو ناش��ی از کاهش تولید آن اس��ت، اما این 
سؤال مطرح می شود که اگر تولید کاهش پیدا کرده است پس 
این خودروها چگونه به بازار عرضه می ش��وند؟« رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران خاطرنشان کرد: »اختالف قیمت خودروها بین 
بازار و کارخانه منطقی نیس��ت. خودروهای کمتر از 30میلیون 
توم��ان، دو تا س��ه میلیون توم��ان اختالف دارن��د.  همچنین 
خودروهایی ب��ا قیمت 30 تا 45توم��ان دارای اختالف قیمت 
شش تا 14میلیون تومانی هستند و در بازار، خودروهای باالتر 
از 45میلی��ون تومان اختالف قیمت بین ش��ش تا 22میلیون 
تومانی دارند که این حاش��یه ب��ازار به وجود آمده تا زمان ورود 

دستگاه های نظارتی در بازار ادامه خواهد داشت.«

مراحل پذیرش تا ترخیص خودرو با پیامک به 
مشتریان اطالع رسانی می شود

ش��رکت خدمات پس از ف��روش ایران خ��ودرو اقدامات انجام 
ش��ده از پذیرش تا ترخیص خودرو را به مشتریان اطالع رسانی 

می کند. 
به گزارش ملیت به نقل از روابط عمومی ایس��اکو،  مشتریان 
مراجعه کننده به ش��بکه خدمات پ��س از فروش ایران خودرو در 
ح��ال حاضر از این ام��کان برخوردارند تا ب��ا دریافت پیامک از 
زمان پذیرش تا ترخیص،  در جریان امور خودرویی قرار بگیرند. 
روند ارس��ال این پیامک ها به این شکل است که مشتری پس 
از پذیرش خودرو،  باید پیامکی مبتنی بر ثبت پذیرش از سوی 
نمایندگ��ی دریافت کند،  در واقع این پیامک نش��انگر پذیرش 
قطعی خودرو در نمایندگی اس��ت و پس از دریافت آن مشتری 
می توان��د اطمینان حاصل کند که خودرو وارد فرآیند بررس��ی 
و تعمیر ش��ده اس��ت. در مرحله بعد و پس از اتمام س��رویس و 
خدمات نیز پیامکی مبنی بر آماده بودن خودرو و زمان ترخیص 

برای مشتری ارسال می شود. 
در آخری��ن مرحله و پس از تحویل خ��ودرو،  پیامک دیگری 
ب��ا محتوای هزینه و ریز خدمات انجام ش��ده ب��ه مالک خودرو 
ارس��ال می ش��ود و وی این امکان را خواهد داشت که هزینه ها،  
شامل هزینه قطعات و اجرت خدمات انجام شده را در وب سایت 
ش��رکت ایساکو مشاهده کرده و با فاکتور دریافتی از نمایندگی 
تطبیق دهد و از صحت آن اطمینان یابد و در صورت مش��اهده 
هرگون��ه مغایرت ابتدا آن را با مدیر نمایندگی و در صورت عدم 

توافق با شماره تلفن 096440 مطرح کند. 
این امکان عالوه بر اطمینان بخش��ی به مش��تریان محترم در 
خص��وص عملکرد نمایندگی، خدمتی ب��ه نمایندگی های مجاز 
ش��رکت است تا با شفافیت و قطعیت به مشتریان خود خدمات 
ارائه کنند و در صورت بروز اختالف در خصوص هزینه ها، سایت 
ش��رکت را به عنوان مرجعی برای رفع ش��بهات مش��تریان قرار 

دهند. 
از س��ویی فاکتور پیامک ارس��الی برای مشتریان،  می تواند به 
عنوان یک س��ابقه تعمیراتی همیشه در دسترس مالک خودرو 
باش��د و در مواقع نیاز با مراجعه به لینک درج ش��ده در پیامک 

از آن استفاده کند. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم خبر داد
حکم 1.3 میلیاردی برای قاچاق خودرو در قم 
 مدی��رکل تعزی��رات حکومتی اس��تان قم از ص��دور جریمه یک 
میلیارد و 360 میلیون ریالی برای مالک خودروی قاچاق خبر داد. 
به گ��زارش خبرگزاری میزان به نقل از اداره کل روابط عمومی و 
تشریفات س��ازمان تعزیرات حکومتی،  مدیرکل تعزیرات حکومتی 
اس��تان قم از صدور جریمه یک میلیارد و 360 میلیون ریالی برای 

مالک خودروی قاچاق خبر داد. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: با اعالم گزارش پلیس 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز اس��تان به ای��ن اداره کل، مأمورین این 
یگان در محور های مواصالتی اس��تان یک دستگاه خودروی سواری 
ب��ا پالک منطقه آزاد را به دلیل س��رعت باال متوقف کردند که پس 
از بررس��ی اس��ناد و مدارک خودرو مشخص شد خودروی مذکور با 
م��دارک جعلی از منطقه مذکور خارج ش��ده ک��ه در این خصوص 
پرونده قاچاق تشکیل و برای رسیدگی به شعب این اداره کل ارجاع 

شد. 
وی افزود: ش��عبه با توج��ه به گزارش مرجع ش��اکی و دعوت از 
نماینده حقوقی گمرک استان خوزستان  )که اظهار داشتند خودرو 
بدون تش��ریفات گمرکی وارد کشور ش��ده است( و دفاعیات متهم،  
تخلف را محرز اعالم و وی را به ضبط خودرو و پرداخت یک میلیارد 

و 364 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد. 
ریاض��ی تصریح کرد: با اعت��راض متهم، پرونده برای رس��یدگی 
مجدد به ش��عبه اول تجدید نظر ویژه رس��یدگی به تخلفات قاچاق 

کاال و ارز سازمان ارسال و عینا تأیید شد. 
 

با افزایش مصرف بی رویه بنزین در ایام تعطیالت تابستان و اولویت قرار 
دادن تأمین بنزین مصرفی عموم،  تولید بنزین س��وپر در پاالیش��گاه های 
مذکور به طور موقت محدود ش��ده است.  به گزارش فارس،  مدتی است که 
عرضه بنزین سوپر در تهران با کمبود مواجه شده و این موضوع موجب شده 
است خودروهایی که حتماً باید از بنزین سوپر استفاده کنند بعد از استفاده 

از بنزین معمولی اقدام به استفاده از اکتان افزاها  کنند. 
پیگیری ها حاکی است ظاهراً مشکل کمبود بنزین سوپر تنها به کالنشهر 
تهران مربوط نمی شود، بلکه در دیگر شهرهای کشور هم این مشکل وجود 

دارد. 
پیش تر برخی رس��انه ها اعالم ک��رده بودند علت نبود بنزین س��وپر در 
جایگاه ها عدم واردات این نوع بنزین به کشور است و چون پاالیشگاه شازند 
اراک که بنزین سوپر را تولید و عرضه می کند در حال اورهال است عرضه 

بنزین سوپر در جایگاه های عرضه کاهش یافته است. 
در همین رابطه یک منبع آگاه گفته بود از آنجایی که این پاالیشگاه در 
وضعیت تعمیرات اساس��ی دوره ای قرار داشته و حدود 10 تا 12 روز است 
که به چرخه تولید بازگشته اس��ت حدود 10 روز زمان نیاز دارد تا کمبود 

ایجاد شده را جبران کند. 
ناصر رئیس��ی فرد، رئیس کانون کارفرمایان جایگاه های س��وخت کشور 
نیز گفته اس��ت: با توجه به تغییراتی که جایگاه های س��وخت در سیستم 
نرم افزاری و بارگیری شان انجام می دهند و تغییرات تأسیساتی در انبار ری 

که در حال حاضر در دس��ت انجام بوده،  این مشکل  )کمبود عرضه بنزین 
س��وپر( به وجود آمده است.  وی با اشاره به اینکه همه جایگاه های سوخت 
تهران و تعداد کثیری از جایگاه های کل کشور از انبار ری که انبار مرکزی 
اس��ت تغذیه می ش��وند،  افزوده است:  با توجه به تغییراتی که جایگاه ها در 
نرم افزار و تجهیزات ش��ان اعمال می کنند،  فقط یک س��اعت محدود را به 
بارگیری بنزین س��وپر اختصاص می دهند.  به گفته وی، بین ساعت 10 تا 
12 ش��ب بارگیری بنزین سوپر انجام می شود و برخی جایگاه ها به صورت 
مقطعی با کمبود هزینه مواجه می شوند اما قطعاً به صورت مختصر فرآورده 
به آنها ارسال خواهد شد. بنابراین ممکن است در طول روز یک جایگاه نهایتاً 

چهار ساعت بنزین سوپر نداشته باشد اما قطعاً ارسال می شود. 
همچنین فاطمه کاهی،  سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
در مورد مشکل مذکور توضیح داده بود درحال حاضر بنزین سوپر در تعداد 
محدودی از جایگاه های تهران عرضه می شود. از آنجایی که بنزین سوپر در 
پاالیشگاه شازند اراک تأمین می شود و این پاالیشگاه در وضعیت اورهال قرار 

داشته،  عرضه بنزین سوپر با محدودیت مواجه شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه نفتکش ها در حال انتقال بنزین س��وپر از پاالیش��گاه 
شازند به سراسر کشور هستند،  اظهار کرد: به زودی بنزین سوپر بدون هیچ 

مشکلی در کشور عرضه خواهد شد. 
این گزارش حاکی است چندی پیش یک منبع آگاه به فارس در خصوص 
علت نبود بنزین سوپر گفت:  علت نبود بنزین سوپر در جایگاه ها،  افزایش 

تولید و ذخیره سازی بنزین معمولی در مخازن است.  وی تأکید کرد: وزارت 
نفت به دنبال باال بردن ظرفیت ذخیره سازی بنزین در کشور است که بعد از 

تحریم های نفتی مشکلی کشور را در این خصوص تهدید نکند. 
به گفته این منبع آگاه، در حال حاضر خوراک اصلی تولید بنزین نفتا است 
که وزارت نفت سعی کرده است حتی نفتای مورد استفاده در پتروشیمی ها 

را نیز محدود کند و این خوراک را برای تولید بنزین اختصاص دهد. 
وی تصری��ح ک��رد: مس��ئوالن وزارت نفت س��عی دارند قبل از ش��روع 
تحریم های نفتی تمام فازهای پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس را که موجب 
خودکفایی ایران در تولید بنزین می شود به مدار بیاورند و اگر هم این اتفاق 

رخ نداد 2 فاز این پاالیشگاه به طور 100 درصد آماده کنند. 
در همین رابطه روابط عمومی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی نیز رس��ماً اعالم کرده اس��ت هم اکنون توان تولید بنزین س��وپر در 
پاالیشگاه های امام خمینی شازند،  اصفهان،  بندرعباس و ستاره خلیج فارس 
وجود دارد،  اما به دلیل محدودیت انتقال فرآورده های تولیدی تنها از طریق 
ی��ک خط لوله و همچنین افزایش مصرف بی رویه بنزین در ایام تعطیالت 
تابستان و اولویت قرار دادن تأمین بنزین مصرفی عموم،  تولید بنزین سوپر 

در پاالیشگاه های مذکور به طور موقت محدود شده است. 
همچنین پاالیش و پخش اعالم کرده اس��ت مصرف کنندگان می توانند 
با خیال آس��وده اقدام به سوخت گیری بنزین معمولی که دارای اکتان 91 

است کنند. 

کمبود بنزین سوپر به خاطر افزایش تولید بنزین معمولی

رئی��س انجمن واردکنن��دگان خودرو گفت  جوس��ازی هایی مبنی بر 
استفاده واردکنندگان از ارز دولتی تیتر رسانه ها می شود که امری است 
اش��تباه و استفاده از ارز دولتی طبق دستور آقای جهانگیری حق مسلم 

همه متقاضیان ارز است. 
به گزارش برنا، کوروش مرشد س��لوک،   رئی��س انجمن واردکنندگان 
خودرو، در خصوص لیس��ت تخلف واردکنندگان که اخیراً منتشر شده، 
گفت: این لیس��ت ابهامات��ی دارد و همچنین این ذهنیت را در مخاطب 

ایجاد می کند که نمایندگی ها این تخلفات را انجام دادند. 
 او عن��وان ک��رد: در تاریخ 12 دی ماه 95 نامه ای با مضمون »واردات 
خودرو صرفاً باید از طریق نمایندگی های رس��می انجام شود« از سوی 
آقای جهانگیری ابالغ شد و در تاریخ 24 دی ماه همان سال،  سایت ثبت 

سفارش بسته می شود. 
او با اش��اره به اینکه بیش��تر افرادی که در لیس��ت تخلف واردات قرار 
گرفته اند کس��انی هستند که در فاصله 12 تا 24 دی ماه ثبت سفارش 
انج��ام داده اند،  تصریح کرد: این به معنای این نیس��ت که واردکنندگان 
با هجمه در این تاریخ به س��ایت مراجعه کرده و اقدام به ثبت س��فارش 

کردند زیرا واردکنندگان مدام در حال ثبت نام بودند. 
مرشد س��لوک گفت: ایرادات دیگری به این لیست وارد است از جمله 
آنکه در زمانی که ثبت سفارش متوقف بوده قسمت »کارمزد« در سایت 
باز بوده و کسانی که از قبل ثبت سفارش انجام داده بودند،   می توانستند 

کارمزد خود را از طریق سایت پرداخت کنند. 
 او با بیان اینکه اگر ثبت س��فارش ممنوع بوده چرا بخش »کارمزد« 
آن فعال بوده اس��ت،   افزود: کس��انی که قبل از تاریخ 24 دی ماه 95 
ثبت س��فارش اولیه را انجام دادند با تصور اینکه امکان پرداخت کارمزد 

وجود دارد،  کارمزد خود را پرداخت کردند و کد 8 رقمی دریافت کردند 
اما با این حال آنها نیز در این لیست به عنوان متخلف نام برده شدند. 

 او با اشاره به اینکه از تاریخ 12تا 24 دی ماه 95 که سایت به صورت 
موقت باز بوده و امکان پرداخت و ثبت س��فارش وجود داش��ته اس��ت، 
تصریح کرد:  بس��یاری از این ثبت س��فارش ها منجر ب��ه واردات خودرو 

نشده است و دادستان تهران نیز در گزارش خود آن را تأیید کردند. 
رئیس انجمن واردکنندگان خ��ودرو عنوان کرد: در تاریخ یک  تیرماه 
96 سایت ثبت سفارش به ش��کل نامعلومی بسته شد و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت علت آن را به روز رس��انی سایت اعالم کرد که به صورت 

موقت بسته شده است. 
او با اش��اره به اینکه در آن زمان نیز ثبت نام اولیه بس��ته ولی قسمتی 
که »کارمزد« پرداخت می ش��د باز ب��ود، گفت: واردکنندگان خودرو که 
قب��ال ثبت نام اولیه را انجام داده بودند امکان واریز کارمزد و دریافت کد 

8 رقمی را داشتند. 
 مرشد سلوک تصریح کرد: هیچ ابالغیه ای به ما در خصوص ممنوعیت 
ثبت نام اعالم نش��ده بود و ما با توجه به س��ایت اقدام��ات الزم را انجام 
داده بودیم.  سایت نیز این امکان را به ما داده بود که می توانیم کارمزد 

پرداخت کنیم. 
 او با اش��اره به اینکه اس��امی وارد کنندگانی که ثبت نام اولیه را انجام 
داده و کارم��زد را پرداخت کرده و کد 8 رقم��ی را دریافت کرده اند نیز 
در این لیست موجود اس��ت،  گفت:  این واردکنندگان پس از آگاهی از 
اینکه در زمان پرداخت کارمزد سایت بسته بود اعالم ابطال کردند ولی 

با این حال مجددا اسم آنها در این لیست آمده است. 
 او گف��ت: در 30 تیرماه 96،   وزارت صنعت، معدن و تجارت صراحتاً 

اعالم کرد که واردات خودرو ممنوع اس��ت و س��ایت ثبت س��فارش را 
بستند و در این تاریخ بخش کارمزد که در سایت فعال بود را بستند. 

او اظهار کرد: اگر بعد از 24 دی ماه 95 ثبت سفارش��ی صورت گرفته 
باشد و کارمزد آن نیز پرداخت و کد 8 رقمی نیز گرفته شده باشد، این 
جای ایراد و اش��کال دارد که اگر رانتی در میان باش��د باید توس��ط قوه 

قضاییه رسیدگی شود. 
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اینکه این موضوع توسط انجمن 
رسانه ای شد و اصرار ما بر این بود که متخلفان شناسایی شوند،  تصریح 
ک��رد: ما به وزارتخانه اعالم و اعتراض اعضای انجمن را در این خصوص 
به س��ازمان های مربوطه اعالم کردیم که تخلفاتی صورت گرفته است و 

باید رسیدگی شود. 
مرشدسلوک ادامه داد: این لیست ابتدا باید طبقه بندی شده و شفاف 
ش��ود و از همه مهم تر باید در اختیار ق��وه قضاییه قرار گیرد تا این قوه 

متخلفان را شناسایی کند. 
 او گف��ت: اولین اقدامی که انجام دادیم صدور بیانیه بود. ایرادات این 
لیس��ت را اعالم کردیم و به وزارت صنعت و معدن جهت شفاف سازی و 
اصالح این لیس��ت کمک می کنیم. در مرحله دوم تمام اسناد و مدارکی 
که پش��توانه ادعاها در این خصوص که تخلفی صورت نگرفته را توسط 
اعضا جمع آوری کرده و همه را در اختیار قوه قضاییه قرار می دهیم و به 

رسانه ها منعکس می کنیم. 
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این لیست پنج بخش 
دارد ک��ه از این پنج بخش فقط یک بخش آن مظنون به تخلف اس��ت، 
اظه��ار کرد:  تخصیص ارز به واردکنندگان خ��ودرو یک عمل غیرمجاز 

و تخلف نیست. 

ب��ا اعالم مدیر اجرایی رنو، این خودروس��از فرانس��وی به دلیل خروج 
آمریکا از برجام و بازگش��ت تحریم ها، احتماال ایران را ترک خواهد کرد. 
با این حس��اب، نه تنها قرارداد جدید رنو در پس��ابرجام به بایگانی رفته 
و اجرا نخواهد ش��د، بلکه تولید محصوالت قدیمی این شرکت در ایران 

)خانواده تندر90- و ساندرو( نیز متوقف می شود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، این در ش��رایطی اس��ت که 
پیش تر کارلوس گوس��ن، مدیرعامل رنو اع��الم کرده بود با وجود نقض 
برجام، این ش��رکت در ایران می ماند حتی اگر مجبور شود فعالیت های 
خود را )در ایران( کاهش دهد. آن طور که خبرگزاری بلومبرگ گزارش 
داده، تی��ری بولور مدیر اجرایی رنو فرانس��ه در جری��ان یک کنفرانس 
ویدئویی اعالم کرده این شرکت احتماال به منظور تبعیت از تحریم های 
آمریکا، فعالیت خود در ایران را متوقف خواهد کرد. در بخش دیگری از 
خبر بلومبرگ، به نقل از مدیر امور مالی رنو نیز گفته ش��ده که فروش 
محصوالت این ش��رکت به ایران، در نیمه دوم امسال )2018( تقریبا به 
صفر خواهد رس��ید. آن طور که کلوتیل��د دلبوس عنوان کرده، در نیمه 
نخس��ت امس��ال، میزان فروش محصوالت رنو در ایران به دلیل سیاست 
بانک مرکزی این کش��ور 10درصد کاهش یافته و در نتیجه به 8 درصد 
از س��هم کل بازار ایران رس��یده است. وی همچنین این را هم گفته که 

رنو هنوز قرارداد جدید خود را با ایران اجرایی نکرده است.
چرا رنو می رود؟

حض��ور جدی رنو در ایران به اوایل دهه 80 برمی گردد که این ش��رکت 
قرارداد پلت فرم مش��ترک X90 را با سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع 

ایران )ایدرو(، ایران خودرو و سایپا به امضا رساند. این قرارداد به دلیل حواشی 
زیادی که دامان آن را گرفت، با حدود چهار سال تاخیر به مرحله اجرا درآمد 

و خانواده تندر90 و ساندرو حاصل همین قرارداد هستند.
هم��ه چیز به نس��بت خ��وب پیش می رف��ت، تا اینکه در س��ال 91 
تحریم های بین المللی علیه ایران شدت گرفت و رنو اگرچه خودروسازی 
و بازار کش��ورمان را ترک نکرد، با این حال س��طح فعالیت های خود را 
به ش��دت کاهش داد و این روند تا قبل از توافق هسته ای و برجام ادامه 
داشت. در سال های تحریم )به خصوص 91 و 92( رنو با مشکالت زیادی 
در ایران روبه رو بود، از جمله اینکه امکان نقل و انتقال پول بابت تامین 
قطعات )برای خودروس��ازان ایرانی( را نداشت. شرایط به شکلی بود که 
رنو با روندی کند اما پیوسته، قطعات موردنیاز برای تولید تندر90 را در 
ایران تامین می کرد، با این حال به دلیل محدود شدن نقل و انتقال پول، 

امکان تسویه حساب با این خودروساز وجود نداشت.
ب��ا وج��ود آنکه این روند، کلی دردس��ر ب��رای رنو به همراه داش��ت، 
این ش��رکت از ایران نرفت، زیرا در خودروس��ازی کشور سرمایه گذاری 
و زیرس��اخت هایی را ایج��اد کرده بود. به عبارت بهت��ر، قرارداد پلت فرم 
مشترک X90 و اجرایی شدن آن، نوعی چسبندگی را برای رنو به وجود 
آورده بود و اجازه نمی داد این شرکت به طور کامل از خودروساز و بازار 
ایران دل بکند. در آن دوره با وجود شدت تحریم ها و عدم امکان انتقال 
پول به رنو، خودروس��از فرانسوی تقریبا هیچ گاه ارسال قطعه به ایران را 

قطع نکرد و تولید تندر90- با آهنگی کند، ادامه یافت.
گذشت، تا اینکه ایران و کشورهای موسوم به 1+5، پس از ماه ها مذاکره، 

باالخره بر سر مساله هسته ای، به توافق رسیده و سندی معتبر و بین المللی 
به نام برجام را امضا کردند. پس از توافق هس��ته ای، رنو که ماندن در ایران 
تحری��م زده را امتیازی ویژه ب��رای خود می دانس��ت، تصمیم گرفت مدل 
حضور در خودروس��ازی کش��ور را تغییر داده و به نوعی مزد ماندنش را از 
ایرانی ها بگیرد. از همین رو پس از اجرایی شدن برجام و کنار رفتن ابرهای 
تحریم و باز شدن فضای اقتصادی در ایران، رنو پیشنهاد حضور مستقل در 
خودروسازی کشور را به مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت داد و اتفاقا 
با استقبال آنها روبه رو شد. اگرچه خودروسازان داخلی منتظر بودند رنو دور 
جدید فعالیت در ایران را با آنها کلید بزند، اما خودروساز فرانسوی تصمیم 
گرفت این بار بدون ایران خودرو و س��ایپا وارد گود شده و به جای شراکت، 

به رقابت با آنها بپردازد.
از آنجا که مسئوالن وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موافق تغییر 
رویکرد رنو در بازار ایران بودند، توافق اولیه میان طرفین به س��رعت شکل 
گرفت و در حاشیه نمایش��گاه خودروی پاریس در سال 2016، تفاهم نامه 
همکاری مش��ترک میان ایدرو و رنو به امضا رس��ید. طبق این تفاهم نامه، 
رن��و صاحب س��هامی 60 درصدی ش��د و عمال مدیریت پ��روژه جدید در 
خودروس��ازی و بازار ایران را برعهده گرفت. 40درصد س��هم باقیمانده نیز 
نصیب ایدرو ش��د، هرچند بعدها 20 درصد از آن در اختیار یک ش��رکت 
بخش خصوصی قرار گرفت. با وجود آنکه گمان می رفت رنو و ایدرو به زودی 
تفاهم نامه خود را به قرارداد تبدیل کنند، رخ دادن این اتفاق حدود 10 ماه 
طول کشید و در این مدت، دو طرف مذاکرات و چانه زنی های زیادی بر سر 

جزئیات همکاری انجام دادند.   

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو: 

تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو تخلف نیست

رنو در موقعیت ترک ایران
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گوگل توس��عه و انتشار اپلیکیشن های اس��تخراج ارزهای دیجیتالی 
رمزنگاری شده در فروشگاه پلی استور را ممنوع اعالم کرده است.

به گزارش ایس��نا، به نقل از وب س��ایت phonearena، ش��رکت 
گ��وگل ب��ه تازگی اع��الم کرده اس��ت که 
سیاس��ت گذاری های خود مبنی بر انتش��ار 
برنامه ه��ای اس��تخراج ارزه��ای دیجیتالی 
رمزنگاری شده در پلی اس��تور را تغییر داده 
اس��ت و به همین دلیل، بس��یاری از برنامه 
و اپلیکیش��ن هایی را که برای اس��تخراج و 
ماینین��گ ارزهای مجازی رمزنگاری ش��ده 
همچ��ون بیت کوی��ن م��ورد اس��تفاده قرار 
می گرف��ت، از فروش��گاه اینترنتی و آنالین 

پلی استور حذف خواهد کرد.
مدت هاس��ت که غول ه��ای تکنولوژی از 
جمله گوگل قوانین و مقررات سخت گیرانه 
بس��یاری را در قبال موارد مختلف همچون 

ترویج خش��ونت و تروریس��م، سوءاس��تفاده از کودکان و بزرگساالن، 
تبعیض و اپلیکیش��ن های اس��تخراج ارزهای مجازی که این روزها از 

استقبال بسیار زیادی برخوردار شده است، اتخاذ و وضع کرده اند.

اپلیکیش��ن هایی که برای استخراج و ماینینگ ارزهای مجازی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند، به باور بس��یاری از کشورها و مقامات امنیتی 
به منظور دور زدن تحریم ها، پولش��ویی، فرار مالیاتی، قاچاق اس��لحه، 
دارو و مواد مخدر اس��تفاده می شود و باید 
جلوی ش��یوع بی رویه و قارچی شکل آن 

را گرفت.
اپلیکیش��ن هایی تح��ت عن��وان ماین��ر 
کریپتوماین��ر   ،)MinerGate( گی��ت 
نئونئ��ون   ،)Crypto Miner(
ج��زو   )NeoNeonMiner( ماین��ر 
اپلیکیشن های اس��تخراج ارزهای مجازی 
خواهد بود که از پلی استور حذف می شوند.

همچنین دلیل اصلی ک��ه گوگل و اپل 
درباره ای��ن برنامه ها مق��ررات ممنوعیت 
در فروش��گاه های آنالین و اینترنتی خود 
را وض��ع کرده ان��د، احتمال ه��ک و نفوذ 
مجرمان س��ایبری به حساب های کاربری و دس��تگاه های الکترونیکی 
متصل به اینترنت کاربران است که می تواند امنیت سایبری و حفاظت 

از اطالعات آنها را با دشواری روبه رو کند.

بیس��ت و چهارمی��ن نمایش��گاه الکترونی��ک، کامپیوت��ر و تجارت 
الکترونیکی )الکامپ( ایران در حالی دیروز با رویکرد »ایران دیجیتال« 
آغاز ب��ه کار کرد که همه فعاالن بخش فناوری اطالعات داش��ته های 

خ��ود را در ای��ن عرص��ه به نمای��ش عموم 
گذاشته اند.

ب��ه گ��زارش ایرن��ا، بیس��ت و چهارمین 
نمایش��گاه الکترونی��ک، کامپیوتر و تجارت 
الکترونیک��ی ای��ران ک��ه به گفته »رس��ول 
س��راییان« رئیس سازمان فناوری اطالعات 
فن��اوری  بخ��ش  روی��داد  تری��ن  ب��زرگ 
اطالعات است، روز ش��نبه در محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی تهران آغاز به کار 

کرد.
در آیین افتتاح این نمایشگاه محمدجواد 
آذری جهرم��ی، وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات و نیز »رامین قلی زاده« وزیر راه و 

ارتباطات جمهوری آذربایجان به همراه مس��ئوالن صنعت ارتباطات و 
دیجیتال کشور حضور داشتند.

در این دوره، بیش از 400 ش��رکت استارتاپی حضور دارند و امسال 

»الکام گیمز« )بازی سازها( برای نخستین  بار همراه با نمایشگاه الکامپ 
همراه شده اند.

»الکام تاکز«)گپ و گفت( نیز یک رویداد جدید در الکامپ 24 است 
که امس��ال با حمایت سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کش��ور ش��کل گرفته و در چهار 
نقط��ه مختلف نمایش��گاه، فضاهایی برای 
آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت تا فعاالن و 
عالقه مندان بتوانند به دانس��ته های خود 

اضافه کنند.
»الکام ترندز« نیز رویداد تازه ای اس��ت 
که س��ال گذشته به  صورت محدود برگزار 
ش��د، اما امسال سالن 2۷ به آن اختصاص 
داده ش��ده و ش��امل »ه��وش مصنوعی، 
داده های ب��زرگ، پردازش موازی، ش��هر 

هوشمند« است.
رئیس س��ازمان فن��اوری اطالعات دوم 
مردادماه امس��ال برگزاری بیس��ت و چهارمین نمایش��گاه الکترونیک، 
کامپیوت��ر و تج��ارت الکترونیکی )الکامپ( را مهم تری��ن رویداد برای 

بخش فناوری اطالعات برشمرد.

»الکامپ 24« با رویکرد ایران دیجیتال افتتاح شدکدام اپلیکیشن ها از پلی استور گوگل حذف می شوند؟

رعایت کردن برخی نکات س��اده در تعیین استراتژی بازاریابی برند نه 
تنها هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد، بلکه نتیجه بسیار 

بهتری نیز دارد. 
داشتن استراتژی موفق برای بازاریابی نیازمند پلتفرم، کانال، شنوندگان 
و محتوای مناسب است. درواقع چالش های استراتژی دیجیتال مارکتینگ 
به اندازه ای سخت اس��ت که اغلب شرکت ها اشتباهات خود را دائم تکرار 
می کنند. نتیجه تحقیقات نشان داده است امروزه بیش از 5هزار پلت فرم 
برای کمک به کس��ب وکارها در دسترس اس��ت و تنها 9درصد بازاریابان 
می توانند روی استفاده از یک روش تمرکز کنند. در نتیجه برندها تالش 
کمتری برای اجرای استراتژی بازاریابی و جلب رضایت مخاطبان خود انجام 
می دهند. این اشتباه های رایج تنها مختص استراتژی های بازاریابی نیست، 
بلکه توسط کسب وکارهایی که برای افزایش مخاطب تالش می کنند نیز 

انجام می شود. در ادامه این مقاله  به بررسی 
بیشتر این اشتباه ها می پردازیم. 

1- دست کم گرفتن اهمیت داده ها
بس��یاری از کسب وکارهای در حال رشد 
اهمی��ت داده ها را در توس��عه اس��تراتژی 
بازاریابی دس��ت کم گرفته و زمان چندان 
زیادی را به تحقیقات تخصیص نمی دهند. 
درصورتی که روزبه روز به اهمیت استفاده از 
داده افزوده می شود. هرقدر داده های بیشتر 
و مفیدتری در اختیار بازاریابان قرار بگیرد، 
فرصت های بیشتری برای شناخت مشتری 
و محص��والت فراه��م می ش��ود. به همین 
دلیل ش��رکت ها نباید هیچ محدودیتی در 
جمع آوری و استفاده از داده ها قائل شوند. 

به عنوان مثال بس��یاری از ش��رکت های 
مشاوره، هر کلمه کلیدی را به چشم فرصتی 
جدید برای جمع آوری داده به منظور پیدا 
ک��ردن مخاطب��ان جدید می بینن��د. این 
شرکت ها حجم زیادی از کلمات کلیدی را 

توسعه داده اند تا به موتور جست وجوی هر مشتری میلیون ها کلمه کلیدی 
اختصاص دهند. 

اهمیت ندادن به داده ها باعث می شود شرکت ها چشم انداز ارزشمندی 
را از دست بدهند یا نتیجه گیری درستی نداشته باشند، مخصوصا زمانی 
که نیازهای شخصی هر مشتری باید مشخص شود. برندها می توانند داده 
مورد نظر خود را از طریق مصاحبه با مشتری، نظرسنجی و تحقیقات در 
زمینه بازار تامین کنند. اگر داده های جمع آوری ش��ده با تجزیه و تحلیل 
مناسبی همراه باشند می توانند درآمد شرکت را تا 15درصد افزایش دهند. 

2- عدم تمرکز روی ویژگی منحصربه فرد محصول
پیوس��تن الیه های مختلف استراتژی بازاریابی برند باید تعریف واحدی 
از وجه تمایز برند نسبت به رقبا را نشان دهد. تعریف وجه تمایز برند، به 
مشتری این امکان را می دهد که بداند کدام برند نیازهایش را بهتر برطرف 
می کند تا با دید بهتری نس��بت به انتخاب محصول مورد نظر اقدام کند. 
همچنین این ویژگی منحصربه فرد باید محوریت تمام کمپین های مرتبط 
با بازاریابی دیجیتال باشد. بس��یاری از موتورهای جست وجو محصوالت 
را براس��اس ویژگی های پایه و قیمت آنها دسته بندی می کنند. درنتیجه 

مش��خص کردن وجه تمایز برند نقش حیاتی را در مشخص شدن هدف 
اصلی برند ایفا می کند. 

برندها برای مشخص کردن ویژگی منحصربه فرد خود باید بپرسند »چه 
ویژگی باعث می ش��ود مردم محصول ما را انتخاب کنند؟« به عنوان مثال 
برن��دی ک��ه در زمینه تولید کفش فعالیت می کند، تمرک��ز خود را روی 
تولید کفش هایی ب��ا ماندگاری باال می گذارد و یک برند دیگر محصوالت 
شخصی سازی شده را به عنوان ویژگی منحصربه فرد انتخاب می کند. مورد 
اولی که بررس��ی، کردیم یعنی تحلیل داده های جمع آوری ش��ده، باعث 
جذب مشتری هایی می شود که دنبال بهترین و مقرون به صرفه ترین انتخاب 
هستند و مورد دوم یعنی تمرکز روی ویژگی منحصربه فرد، مشتری هایی را 

جذب می کند که به ظاهر و نام برند اهمیت بیشتری می دهند. 
3- اهمیت ندادن به مشتری های فعلی کسب وکار

دانشگاه کسب وکار هاروارد در تحقیقات 
مختلف خود اعالم کرده اس��ت نگه داشتن 
مش��تری های فعلی بین پنج ت��ا 25 برابر 
ارزان تر از تالش برای جذب مش��تری های 
جدید است. درنتیجه می توان گفت تالش 
برای نگهداری مشتری میزان درآمد شرکت 
را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. 
اما بس��یاری از کس��ب وکارها مشتری های 
فعلی برند را فدای مشتری های جدید کرده 
و تالشی برای افزایش ماندگاری آنها انجام 

نمی دهند. 
نتیجه تحقیقات دیگری نشان داده است 
شرکت ها تا ۷0درصد شانس بیشتری برای 
ف��روش محصول به مش��تری های قدیمی 
دارن��د درحالی که تنها 20درصد ش��انس 
دارند مش��تری جدید را نس��بت به خرید 
محص��ول برند ترغیب کنند. مش��تری که 
حاضر ش��ده است یک بار پول خود را برای 
خرید محص��ول یک برند خرج کند خیلی 
راحت تر از مشتری جدید نسبت به خرید محصول جدید تشویق می شود. 
مش��تری وفادار س��رمایه هر برندی اس��ت و حفظ ارتباط میزان وفاداری 
آنه��ا را افزایش خواهد داد.  دادن پیش��نهاد وی��ژه برای خرید محصول و 
در نظر گرفتن تخفیف یا مطلع کردن آنها از رس��یدن محصوالت جدید 
پیش از آغاز تبلیغات سراسری، به مشتری احساس ارزشمند بودن داده و 
وفاداری آنها را نسبت به برند افزایش می دهد. این افراد تشویق می شوند 
بازخوردهای خود را با برند در میان گذاشته و به پیشرفت آن کمک کنند. 
کمپین های ایمیلی و نظرسنجی از آنها از ابتدایی ترین راه های حفظ ارتباط 
با مشتری های قدیمی برند است و نسبت به جذب مشتری جدید هزینه 

بسیار کمتری دارد. 
از بین بردن اشتباهات بازاریابی غیر ممکن نیست، تنها کافی است سرعت 
فرآیند استراتژی بازاریابی را پایین آورید، داده های الزم را جمع آوری کرده، 
خودتان را از رقبا متمایز کنید و به مشتری های قدیمی خود ارزش دهید. 
اعمال این راه حل های ساده، کمک می کند استراتژی های بازاریابی نتیجه 

بهتر و هزینه بسیار کمتری داشته باشد. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

عملکرد عالی آمازون، این شـرکت را یک قدم دیگر به رکورد اولین شـرکت یک تریلیون دالری 
نزدیک کرد.

آمازون با انتشـار گزارش اخیر خود از میزان درآمد این شـرکت در سه ماهه  دوم سال 2۰18، خبر 
از عملکرد بهتر این شرکت حتی از پیش بینی کارشناسان وال استریت داد. بخش عمده ای از بهبود 
درآمد آمازون به لطف عملکرد خوب این شـرکت در آمریکای شـمالی، افزایش سـود بخش فضای 
ابری و پیشـرفت قابل توجه کسب و کار تبلیغات این شرکت بوده است.گزارش عملکرد آمازون خبر 
از سود 5.۰7 دالری به ازای هر سهم بوده که بیش از دو برابر پیش بینی کارشناسان با تخمین سود 

2.5 دالری به ازای هر سهم است.
بدین ترتیب آمازون طی سـه ماهه  دوم سـال جاری میالدی با رکوردشـکنی و برای اولین بار به 
سود 2.5 میلیارددالری دست یافته است تا بدین ترتیب افزایش درآمد فوق العاده  12۰۰ درصدی را 
نسبت به بازه  مشابه سال گذشته با سود تنها 197 میلیون دالر تجربه کند.با عملکرد عالی آمازون، 
این سـومین سـه ماهه  پیاپی است که این شرکت سود بیش از یک میلیارد دالر را به دست می آورد. 
البته نباید از نقش پررنگ بخش تبلیغات این شـرکت غافل ماند که پیشـرفت بسـیار سریعی را با 

افزایش درآمد ساالنه  132 درصدی تجربه می کند.
البتـه آمازون بـا درآمد 52.9 میلیارد دالری، عملکرد کمی ضعیف تـر از رقم 53.41 میلیارد دالر 
مورد انتظار داشـته اسـت. با این حال بخش سـرویس های اینترنتی آمازون با رشـد 5۰درصدی و 
درآمد 6میلیارد دالری نسـبت به 4.1 میلیارد دالر بازه  مشابه سال گذشته، با سرعت بسیار زیادی 

در حال رشد است.
البته شـرایط در بخش فروش آنالین و جهانی آمازون نسـبت به سـایر کسـب و کار های این غول 
اینترنتی چندان مسـاعد نیسـت. این شرکت با تالش گسترده موفق به کاهش ضرر خود از 724 به 

494 میلیون دالر در سال جاری شده است.
 برایان الساوسـکی، مدیر ارشـد بخش مالی آمازون در این خصوص گفت: ما در سـرمایه گذاری 
بین المللی بسـیار خوش بین هسـتیم. ما هم چنان به تالش خود برای گسترش بازار های بین المللی 

ادامه خواهیم داد زیرا باور داریم،  این حرکت اقدام صحیحی است.
Amazon  همچنیـن اعـالم کرد که فروش اخیـر این شـرکت در روز Prime Day )بازه  زمانی 
تخفیف های ویژه  آمازون برای مشتریان عضو سرویس پرایم این شرکت( فوق العاده بوده و با فروش 
بیش از 1۰۰ میلیون محصول، رکورد قبلی این شـرکت را شکسـته است. باید در نظر داشت که آمار 
فروش پرایم دی آمازون در سـه ماهه  دوم ذکر نشـده اسـت و در گزارش مالی سـه ماهه  سـوم ذکر 

خواهد شد.
در حال حاضر پس از گزارش مالی آمازون، سـهام این شرکت افزایش 4.4درصدی را تجربه کرده 
اسـت تا آمازون اکنون و بیش از هر زمان دیگری، به رکورد رسـیدن به اولین شرکت یک تریلیون 

دالری نزدیک باشد.
 

اشتباهات رایج در دیجیتال مارکتینگ

آمازون باز هم رکورد زد

سرویس اس��تریم موسیقی اس��پاتیفای گزارش مالی خود از سه ماهه  دوم 
سال 2018 را منتشر کرده که به رغم رشد تعداد کاربران، کاهش درآمد ها را 

به همراه داشته است.
رقاب��ت تنگاتنگ اس��پاتیفای با اپل موزیک باعث ش��ده تا این ش��رکت در 
سال های اخیر متحمل هزینه های بسیاری شود. حال اسپاتیفای به عنوان یک 
ش��رکت عمومی، گزارش مالی سه ماهه دوم س��ال 2018 را منتشر کرده که 
 به رغم رش��د جامعه  کاربری اش، ش��اهد عملکردی نه چندان موردانتظار از آن 
هستیم. در این گزارش ش��اهد این هستیم که تعداد مشترکین این سرویس 
به 83 میلیون نفر رس��یده اس��ت و نسبت به مدت مش��ابه سال قبل، رشدی 
40درصدی برای این شرکت محسوب می شود؛ این تعداد در سه ماهه  پیشین 

به ۷5 میلیون نفر رسیده بود.

کاهش درآمد ها  به رغم رشد کاربران

دریچــه

یکشنبه
7 مرداد 1397

شماره 1123
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دبیرکل س��ازمان ملی کارآفرینی با بیان اینکه یکی از دالیل آسیب 
واردش��ده به حوزه کس��ب و کار کمرنگ ش��دن نهاده��ای خصوصی 
هس��تند، گفت ک��ه تالش داری��م این بخ��ش در ح��وزه قانونگذاری 

کارآفرینی فعال شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، احس��ان قاسمی 
روز ش��نبه در همایش ی��ک روزه روز ملی 
کارآفرین��ی و آموزش ه��ای فنی و حرفه ای 
در دانش��کده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی 
اظه��ار داش��ت: به منظ��ور بهب��ود فضای 
مل��ی  س��ازمان  کارآفرین��ی،  اکوسیس��تم 
از طرح های مختل��ف حمایت  کارآفرین��ی 
می کند و این آمادگ��ی وجود دارد که بین 
ارتباط  تش��کل  ها و نهاده��ای حاکمیت��ی 
برق��رار کنیم. وی اف��زود: اگر فضای اعتماد 
بین نهاده��ای بخش خصوصی و حاکمیتی 
و دولتی ایجاد شود دستاوردهای خوبی در 

حوزه کارآفرینی حاصل خواهد شد.
دبیرکل س��ازمان ملی کارآفرینی ادامه داد: این سازمان تالش دارد 
ارتباط پویا و اثربخش در اکوسیس��تم کارآفرینی ایجاد کند البته نگاه 

م��ا یک نگاه صرف نیس��ت بلکه به تمامی حوزه ه��ای اثرگذار در این 
حوزه توجه داریم. قاس��می با اش��اره به اینکه تالش خواهیم کرد بین 
نهادهای سیاست گذار و بخش خصوصی ارتباط برقرار کنیم، افزود: در 
زمینه آموزش کارآفرینی توس��ط نهادها و 
موسسات مختلف تاکنون اقدامات زیادی 
انجام ش��ده، اما ب��ه دلی��ل بی توجهی به 
تخصص گرایی در حوزه کارآفرینی تاکنون 

اثرگذاری الزم را نداشته است.
وی اظه��ار داش��ت: متاس��فانه اکن��ون 
کارآفرین��ی صرفا به عنوان یک اش��تغال 
تلقی می شود حال آنکه این دو با یکدیگر 
متفاوت است از این رو باید تعریف درستی 

از واژه کارآفرینی ارائه دهیم.
دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی مسئله 
دیگر در حوزه کارآفرینی را فرصت شناسی 
عن��وان کرد و گف��ت: از آنجا که توس��عه 
کس��ب و کار مساوی با توسعه یک کشور است با اهمیت دادن به ورود 
بخش خصوصی در این عرصه فرصت ها می تواند تبدیل به مالیات شده 

و به دولت بازگردد.

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج ضمن اشاره به نقش مهم استارتاپ 
در توس��عه فرهنگ کارآفرین��ی، گفت: برپایی اس��تارتاپ ها مخصوصا 
در مناطق کوچک ضمن زمینه س��ازی برای اش��تغال زایی، در توسعه 

منطقه ای نیز نقش مهمی دارد.
مه��دی خیرمن��د در گفت وگو ب��ا پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به 
تغییر تعریف شغل در آینده، گفت: حرکت 
به سمت استفاده از فناوری اطالعات و دیگر 
فناوری های روز دنیا، تنها راه رفع مشکالت 

اشتغال است.
وی ب��ا بیان اینک��ه فن��اوری روز تنها از 
طریق تقویت دانشگاه تحقق می یابد، افزود: 
ارکان دانش��گاه و سیس��تم تصمیم سازی و 
مدیریتی آموزش کشور باید دانشجو را برای 
فعالیت در عرصه های کارآفرینی آماده کند.

خیرمند ادامه داد: متأس��فانه در دانشگاه 
متولی خوبی برای آموزش کارآفرینی وجود ندارد تا بتواند دانشجویان 
را در کنار آموزش، در ابعاد عملیاتی علم نیز آموزش دهد در حالی که 
ام��روزه ارائ��ه آموزش های مبتنی بر ب��ازار کار و صنعت یکی از ارکان 

موفقیت است.
این محقق ش��یمی فیزیک با اش��اره به نقش اس��تارتاپ در اش��اعه 
فرهنگ ایده پردازی و تفکر، اظهار داشت: برپایی استارتاپ ها مخصوصا 
در مناط��ق کوچک  ضمن زمینه س��ازی 
برای اشتغال زایی، در توسعه منطقه ای نیز 
نق��ش مهمی دارد. این اق��دام، مزیت های 
بومی و نس��بی موجود را به مزیت رقابتی 
و رکن اقتص��ادی تبدی��ل می کند. عالوه 
ب��ر آن، مش��کالت موج��ود در اش��تغال 
دانش آموختگان را نیز کاهش خواهد داد؛ 
البت��ه در این بین نبای��د موضوعات عام و 
مرزهای تحقیقاتی که همه دنیا روی آنها 

تمرکز دارند نیز مورد غفلت قرار بگیرد.
عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج اضافه 
کرد: برگزاری اس��تارتاپ هزینه بر اس��ت، 
ام��ا نباید برای تأمی��ن مالی تنها به دولت 
اتکا داش��ت بلکه می ت��وان از ظرفیت های موج��ود در صنایع بومی و 
بخش خصوصی نیز استفاده کرد چراکه فرصتی مغتنم برای کارآفرینی 

است.

استارتاپ، فرصتی مغتنم برای نهادینه شدن کارآفرینی استبخش خصوصی در حوزه قانونگذاری کارآفرینی فعال شود

بدون ش��ک شما به عنوان یک کارآفرین از عالقه و اشتیاق کاری در 
رابطه با حوزه خود برخوردار بوده اید. با این حال همواره مشاهده شده 
اس��ت که برخی از کارآفرینان تا حدی در کار غرق می ش��وند که آنها 
را از مهم ترین دارایی خود غافل می س��ازد. اگرچه برخی در این رابطه 
عقیده دارند که مشتری مهم ترین دارایی محسوب می شود، با این حال 
به عقیده من، مهم ترین دارایی هر کارآفرین تیم کاری اس��ت. درواقع 
این تیم شما اس��ت که می تواند موقعیت شرکت را به سطحی برساند 

که برند ش��ما به محبوبیت مناس��ب 
نزد مش��تری دست پیدا کند. در واقع 
ش��ما به عنوان مغز متفکر و کارمندان 
نیز بازوی اجرایی محس��وب می شوند. 
به همین خاطر بس��یار ضروری است 
تا توجه ویژه ای به تمامی آنها داش��ته 
باش��ید. از جمل��ه معیارهای اصلی در 
افزایش س��طح راندمان کاری، میزان 
اش��تیاق و انگیزه کارمندان است. این 
امر نکته پنهانی است که امروزه کمتر 
م��ورد توجه ق��رار می گی��رد. درواقع 
تصور این اس��ت که کارمن��دان برای 
انجام کارها اس��تخدام می ش��وند و به 
همین خاطر باید بهترین عملکرد را از 
خود نش��ان دهند. با این حال واقعیت 
این اس��ت که گذر زمان ممکن است 
بس��یاری از چیزه��ا را تغییر دهد. در 
همین راستا و در ادامه تجربیات خود 
را در راستای افزایش انگیزه و راندمان 

کاری تیم شرکت، بیان خواهم کرد. 
1- بدانید که چه می خواهید و آن 

را به صورت مداوم تکرار کنید 
بدون ش��ک اف��رادی که هدف��ی را در ذهن خود دارند، به س��رعت 
ق��ادر به بی��ان آن خواهند بود. این امر نیز از جمله مواردی اس��ت که 
کارآفرینان باید به آن توجه کنند. نتایج تحقیقات در این زمینه بیانگر 
آن اس��ت که یک مطلب ب��رای آنکه در ضمیر ناخ��ودآگاه افراد نقش 
ببندد، الزم اس��ت ت��ا همواره مورد تاکید قرار گی��رد. به همین خاطر 
توصیه می ش��ود تا یک بار برای همیش��ه مواردی را که می خواهید آن 
را در ش��رکت خود مش��اهده کنید، در جایی یادداش��ت کرده و آن را 
به ص��ورت مداوم ب��رای تمامی کارمندان تکرار کنی��د. این امر خود از 
این جهت که ش��ما را از پش��ت میزتان جدا کرده و مجبور به ارتباط 
مس��تقیم با سایرین می سازد حائز اهمیت اس��ت. در نهایت این موارد 
خود می تواند به فرهنگ س��ازمانی بس��یار مطلوبی تبدیل شود. نکته 
دیگری که در این بخش الزم اس��ت تا به آن توجه کنید این است که 
همان گونه که برای جلب رضایت مش��تریان خود برنامه ای دارید، برای 
رضایت کارمندان خود نیز برنامه ریزی کنید و به آنها حتی بیش��تر از 

مشتریان توجه نشان دهید. 

2- هنر انگیزه دادن را به خوبی فراگیرید
اگرچه برخی بر این باور هستند که مدیریت تنها پشت میز نشستن 
اس��ت، با این حال من بر این باور هس��تم که مدیریت تازه شروع یک 
مس��یر محسوب می شود. بدون شک میزان همواری و سرعت پیمایش 
ش��ما در ارتباط مس��تقیمی با عملکرد و تالش تان قرار دارد. به همین 
دلیل ضرورت دارد که ش��ما فعال ترین فرد در شرکت محسوب شوید. 
از جمله مهارت هایی که الزم است در خود به خوبی تقویت کنید این 
اس��ت که چگونه به دیگران انگیزه کافی ببخش��ید. اگرچه برخی این 
کار را بس��یار س��اده می دانند، با این حال این اق��دام را باید یک هنر 
مدیریتی دانست. علت این امر نیز به خاطر تفاوت های فردی کارمندان 
است که بدون شک نمی توان با تمامی 
آنها به یک ش��کل رفت��ار کرد. اگرچه 
برخی از مدیران ب��ه این طریق رفتار 
می کنند و نتیجه های مثبتی را نیز به 
دست می آورند، با این حال در راستای 
بیشترین تاثیر ممکن الزم است تا به 
حرفه ای ترین روش عمل کنید. بدون 
شک رسیدن به این سطح خود زمان بر 
خواهد بود و نیاز به ارتباط بیشتر شما 
با کارمندان خواهد داش��ت. در همین 
راستا توصیه می شود تا اقدامات خود 
را به تاخیر نینداخته و از همین امروز 
کار خود را آغاز کنید. برای مثال حتی 
یک تعریف س��اده از وضعیت ظاهری 
کارمن��دان نیز خ��ود می تواند لبخند 
رضایت را برای آنها به همراه داش��ته 
باش��د. در نهایت توجه داش��ته باشید 
که الزم اس��ت تا شما روش های سایر 
مدیران نمون��ه را م��ورد ارزیابی قرار 
داده و هم��واره اقدامات مثبت خود را 
در جایی مکتوب کنید. این امر شما را 
در تهیه یک لیست کمک خواهد کرد 

و خود راهنمای عمل بسیار خوبی خواهد شد. 
3- اشتباهات را به فرصت تبدیل کنید 

اینکه کارمندان خود را برای هر اشتباهی مورد تحقیر و بازخواست قرار 
دهید، خود از جمله موارد مهمی اس��ت که انگیزه و اعتماد به نفس را در 
آنها به ش��دت کم خواهد کرد. در همین راس��تا در ابتدا الزم است تا علت 
شکس��ت و اشتباه را جویا ش��وید. برای مثال ممکن است این موضوع به 
خاطر س��هل انگاری نبوده و فرد در تالش برای انجام کاری جدید، تمامی 
انرژی خود را صرف کرده است. تحت این شرایط الزم است تا آنها را مورد 
حمایت و تش��ویق قرار دهید. همچنین با توجه ب��ه دانش و تجربه خود 
راهکارهایی را پیشنهاد دهید. این امر به خوبی از اشتباهات افراد، فرصتی 
بی نظیر را به وجود خواهد آورد. نکته دیگری که الزم اس��ت به آن توجه 
کنید این اس��ت که افراد شکست خورده یک تجربه گران بها را به دست 
خواهند آورد، به همین خاطر جایگزین کردن آنها با فردی دیگر نمی تواند 

تصمیمی درست و هوشمندانه باشد. 
entrepreneur :منبع

7 راهکار ساده برای باال نگه داشتن انگیزه کاری تیم خود
یادداشـتآمازون باز هم رکورد زد

 چهارمین فن بازار گیاهان دارویی همزمان با چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی 
گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی )سنتی( به همت ستاد توسعه 
فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی در24-21 آبان ماه 139۷، در 
محل مصالی امام خمینی )ره( تهران برگزار می شود. به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فن بازار در چهارمین 
جش��نواره و نمایش��گاه گیاهان دارویی و طب ایرانی )سنتی( به صورت تخصصی 
به منظور تهیه بستری برای مبادله فناوری سخت افزاری و نرم افزاری، بهره گیری 
از توان و ظرفیت بالقوه کشور برگزار می شود. در این بخش توانمندی های آماده 
س��رمایه گذاری و قابل توس��عه به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان، متقاضیان و 

پذیرندگان، کارآفرینان و سرمایه گذاران گیاهان دارویی معرفی می شود.

فناوری های عرصه گیاهان دارویی به 
سمت بازار هدایت می شود

به قلم: ژاله بشارت
کارآفرین



ایجاد یک نام تجاری که در تمام سطوح سازمان انعکاس داشته باشد 
کار آس��انی نیس��ت. مدیران باید اصول بنیادینی را که خواهان نمایان 
شدن آنها در نام تجاری خود هستند شناسایی کنند و این ایده آل ها را 
در همه بخش های س��ازمان قرار دهند. یعنی اینکه شرح ماموریتی که 
روی دیوار چس��بانده شده اس��ت باید تبدیل به موجودی جاندار شود و 
ارتباطات کارکنان با مشتریان، لحن مورد استفاده در ارتباطات و شکل 

ظاهری شرکت همه و همه از آن شرح ماموریتی سرچشمه بگیرند. 
هتل ه��ای زنجی��ره ای W  ب��رای ایج��اد مکان هایی ک��ه میهمانان 
می توانن��د در آنه��ا فرهنگ بوم��ی آن منطقه را تجربه کنند ش��ناخته 
ش��ده اند. این کس��ب و کار از انرژی باالی موجود در نیویورک که از آنجا 
کار خ��ود را ش��روع کرد، اس��تقبال و تالش می کند ای��ن روحیه را در 
تمام��ی تفرجگاه های خود در سرتاس��ر جهان زنده ن��گاه دارد. به عنوان 
مث��ال، هتل دبلیو پونتا د میت��ا )W Punta de Mita(  که در مرکز 
 مکزی��ک و بی��ن اقیانوس آرام و رش��ته کوه س��یرا مادره اکس��یدنتال

)Sierra Madre Occidental(  ق��رار دارد در جه��ت پیروی از نام 
تجاری W ق��دم برمی دارد در حالی که هتلی ب��ا فضای خاص خودش 
را س��اخته اس��ت. این منطقه تاریخی غنی، از آداب و رسوم بی پروایانه 
مردمان هوییَچل که بومی آنجا هس��تند گرفت��ه تا دهکده های تاریخی 
ماهیگیری و حتی فرهنگ موج س��واری غیر متعارف��ی که امروزه وجود 
دارد را در خود جای داده اس��ت. به همین دلیل اس��ت که دبلیو پونتا د 
میتا شعار خود را »نبض موج س��واری، گرمای قبیله ای« انتخاب کرده 
است. حال به پنج روش که این هتل از آنها برای عملی سازی شعار خود 
اس��تفاده می کند نگاهی می اندازیم و به ش��ما راهکارهایی را در جهت 

اجرایی سازی وعده های نام تجاری خود ارائه می دهیم. 
1- برای تحقیق زمان صرف کنید 

هر کدام از ش��عب هتل های W  ش��رح طرح خاصی دارد که مختص 
به مکان جغرافیایی آن ش��عبه است. برای ایجاد این شرح طرح شرکت 
تیم تحقیقاتی را برای سه یا چهار ماه به مکان مورد نظر می فرستد. آنها 
در اجتماع آن محل زمان س��پری کرده، غذاهای محلی میل می کنند، 
ب��ه موس��یقی محلی گوش می دهن��د، راجع تاری��خ آن محل اطالعات 
کس��ب و خود را در آداب و رس��وم محلی غرق می کنند. ش��رح طرحی 
ب��ا تمامی اف��رادی که به پروژه مربوط هس��تند – معماره��ا، طراحان، 
آش��پزها و مدیریت - به اش��تراک گذاشته می ش��ود تا از جذب عصاره  
منطق��ه مورد نظر توس��ط تفرجگاه از لحظه ای ک��ه میهمانان پا به آن 
می گذارند اطمینان حاصل ش��ود. زمانی که می خواهید یک نام تجاری 
را بس��ازید، انجام تحقیقات حیاتی اس��ت. بفهمی��د که چه چیزی برای 
پایگاه مش��تریان ش��ما اهمیت دارد، رقبای خود را بسنجید و راه هایی 

برای مجزا سازی کسب و کار خود پیدا کنید. به گفته خاویر پوئنته، مدیر 
بازاریاب��ی در دبلیو پونتا د میتا، هرچه بتوانید افراد بیش��تری را در این 

فرآیند درگیر کنید، محصول نهایی بهتر خواهد بود. 
2- تاثیرات اولیه مهم هستند 

 W میهمانان��ی که به دبلیو پونتا د میتا وارد می ش��وند با یک عالمت
بزرگ روبه رو می ش��وند ک��ه بالفاصله فضای تفرج��گاه را در ذهن آنها 
ایجاد می کند. در س��اخت این مجس��مه از طرح بنرهای کاغذبری شده 
که در خیابان های مکزیک یافت می ش��وند الهام گرفته شده است و در 
آن ش��اخصه های فرهنگی ش��ناخته ش��ده ای مانند یک جمجمه  »روز 
مردگان«، یک کاکتوس پیوتی و یک ماسک لوچا لیبره جا داده شده اند. 
زمان��ی که میهمانان از اتومبیل خود خارج می ش��وند، با یک مجس��مه 
عظیم »روز مردگان« روبه رو می ش��وند که لب��اس ماریاچی ها را به تن 
دارد و روی س��گک کمربندش عالمت W حک ش��ده است. هر عنصر 
بصری برای کاری طراحی ش��ده اس��ت. تاثیر اولیه ای را که کسب و کار 
شما بر مشتری می گذارد دست کم نگیرید – صفحه ورود به وب سایت، 

ش��یوه پاسخگویی به تلفن ها یا البی ش��رکت – این تجربیات نخستین 
نقطه تماس افراد با نام تجاری شما هستند. 

3- جزئیات کوچک تاثیرات بزرگی دارند 
جزئیات کوچک به ایجاد تجربه کلی که مش��تری از نام تجاری ش��ما 
خواهد داشت کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، طرح معماری اتاق های 
میهمان��ان در دبلیو پونت��ا د میتا به دهکده ه��ای ماهیگیری بومی آن 
منطقه ش��باهت دارند تا از این طریق با محیط ادغام ش��وند. همچنین 
مس��یر پیاده روی چش��م نوازی در س��طح تفرجگاه وجود دارد که به آن 
»مس��یر زندگی« گفته می ش��ود که خود برگرفت��ه از فرهنگ هوییچل 

اس��ت. این مسیر با اس��تفاده از پله های متعدد و به اس��تعاره از پستی 
و بلندی های زندگی س��اخته ش��ده اس��ت و در نهایت به س��احل و به 
س��مت محل غروب خورش��ید می رود. همچنین در ای��ن مکان عناصر 
غافلگیر کنن��ده ای ک��ه از فرهنگ موج س��واری بومی نش��ات گرفته اند، 
مانند یک وانت ش��ورولت دهه 50 میالدی که به محل س��رو نوشیدنی 
تبدیل شده است و سویچ تازه )یک غذای محبوب در آمریکای جنوبی( 
سرو می کند، به چش��م می خورند. چنین وانت هایی در مناطق ساحلی 
مکزی��ک رایج هس��تند، زی��را بس��یاری از موج س��وارها و ماهیگیرها از 
کالیفرنیا آنها را به پایین منتقل کردند. تمامی جزئیات، از کاش��ی های 
برگرفته از دوره اس��تعمار منطقه توسط اس��پانیا که روی پله  ها از آنها 
استفاده شده است تا متکا های رنگارنگ یا پشتی حلبی و مزین تخت ها 
که از کلیس��اها الهام گرفته اند، به ن��ام تجاری دبلیو پونتا د میتا مربوط 
می شوند. به فکر راه های خاصی برای حمایت از نام تجاری خود باشید. 
این موارد می توانند ش��امل ظاهر کارت های ش��ما، انواع نوشیدنی هایی 
ک��ه به کارفرمایان می دهید یا اینکه چگونه محصول تان را بس��ته بندی 

می کنید باشند. 
4- به ذی نفعان کلیدی احترام بگذارید 

آداب و رس��وم بومی شاخصه ای حیاتی برای نام تجاری W است و از 
این رو همه شعب آن سعی در حمایت از آنچه مردم بومی به آن اهمیت 
می دهند دارند. برای مثال، به گفته پوئنته، چهار درخت بزرگ در ملک 
دبلیو پونتا د میتا قرار دارند که توسط مردمان هوییچل تقدیس شده اند 
و درخت در فرهنگ هوییچل ها نماد محافظت است. زمانی که این هتل 
رامش��گاه آب گرم خود را نزدیک یکی از درختان مقدس انجیر بنا کرد، 
عرش��ه آن را طوری طراحی کرد که دور ریش��ه های درخت قرار داشته 
باش��د. به آنچه برای ذی نفعان مهم اس��ت دقت کنید. این به ش��ما در 
جهت کسب چراغ سبز در پروژه های آینده که می توانند کسب و کار شما 
را رش��د دهند کمک خواهد کرد و همچنین از اجتماع محلی استقبال 

مثبت دریافت خواهید کرد. 
5- جنبه تفریحی را فراموش نکنید 

نام تجاری W برای پرانرژی بودن اش ش��ناخته شده است. بنابراین دبلیو 
پونتا د میتا به میهمان��ان خود فقط کالس های یوگا ارائه نمی دهد، بلکه به 
میهمانان یوگای جنگلی ارائه می دهد. این هتل همچنین کالس های آموزش 
موج س��واری را ب��ا حضور افراد بومی حرفه ای در ای��ن زمینه ارائه می دهد تا 
میهمانان تش��ویق به ترک صندلی های راحتی کنار اس��تخر شده و چیزی 
جدید یاد بگیرند. کندوکاو در حوزه کسب و کار مورد نظر و حصول اطمینان 
از اینکه خدمات یا محصوالت به طور خاص و مجزایی ارائه می ش��وند برای 
رهبران کس��ب و کار از اهمیت باالیی برخوردار است. اگر به این موارد توجه 
داشته باشید، تمامی این جزئیات یک حس – یک تجربه خاص از نام تجاری 

شما – ایجاد خواهند کرد که قدرتمند و به یادماندنی خواهد بود. 
forbes :منبع

بازاریابی و تبلیغات بهتر با خلق ویدئوهای باکیفیت
4 ابزار ویدئویی برای انقالب در شبکه های 

اجتماعی

در روزه��ای نخس��ت ورود ش��بکه های اجتماع��ی ب��ه عرص��ه 
کس��ب وکار بارگذاری مداوم مطلب در صفحه رسمی شرکت برای 
ج��ذب مخاط��ب کافی به نظر می رس��ید. با این ح��ال به موازات 
گس��ترش این پلتفرم ها و اس��تقبال مردم، نیاز ب��ه خلق محتوای 
تصویری باکیفیت و جذاب بیش از هرزمانی حس شد. در حقیقت 
اکن��ون تولید محت��وای باکیفیت ب��رای اطمین��ان از جلب توجه 
کاربران به پیام برندمان ضروری است. به همین دلیل امروزه اغلب 
برندها از تصاویر باکیفیت و نقل قول های مرتبط با کسب وکارشان 
در ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده می کنند.  متاسفانه با پیشرفت 
ش��بکه های اجتماعی دیگر روش های س��نتی برای جلب توجه و 
جذب مخاطب کافی نیس��ت. نس��ل جدید ش��بکه های اجتماعی 
اغل��ب از الگوریتم های هوش��مندی در جهت معرف��ی مطالب به 
کاربران ش��ان اس��تفاده می کنند. به این ترتیب ب��رای بازاریابی و 
تبلیغات در این پلتفرم های اجتماعی باید از سلیقه کاربران آگاهی 
داش��ت. خوش��بختانه این اطالعات در بازه های زمانی مشخص از 
سوی ش��بکه های اجتماعی منتشر می شود. به این ترتیب بهترین 
گزینه برای سرمایه گذاری در شبکه های اجتماعی فرمت ویدئو به 
حس��اب می آید.  بی تردید خلق ویدئوهای زیب��ا و جذاب نیازمند 
اس��تفاده از ابزارهای جانبی مناس��ب اس��ت. در این زمینه بازهم 
ش��انس یار اهالی کس��ب وکار اس��ت. به ای��ن ترتی��ب اکنون در 
مارکت های مختلف ابزارهای گوناگونی برای ضبط و ویرایش ویدئو 
وجود دارد. در ادامه به بررسی چهار نمونه از بهترین ابزارهای این 

زمینه خواهیم پرداخت. 
1- کانوا

کانوا برای سال ها یک ابزار طراحی گرافیکی محبوب بوده است. 
این ابزار از س��وی بازاریاب های حرف��ه ای و حتی افراد عادی برای 
خلق ویدئوهای زیبا مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. اخیرا این برند 
 Canva Animator نس��خه جدید از نرم افزار خود تحت عنوان
را روانه بازار کرده است. این ابزار جدید عالوه بر امکانات ویرایشی 
ب��ه کاربران توانای��ی افزودن انیمیش��ن های زیبا در ش��ش قالب 
متفاوت را نیز می دهد. بی ش��ک چنین امکانی برای برندها بسیار 
فوق العاده خواهد بود. اگر تجربه کار با نرم افزار کانوا را داش��ته اید، 
نیازی به نگرانی برای یادگیری نحوه عملکرد نسخه جدید نیست. 
در حقیقت این نسخه از رابط کاربری مشابه سود می برد. به عالوه 
حتی کس��انی که از ای��ن نرم افزار هم اس��تفاده نمی کردند نیز به 
س��رعت با محیط کاربری اش هماهنگ خواهند ش��د. پس از آنکه 
ویرایش ویدئوی تان به اتمام رس��ید فقط بای��د فرمت خروجی را 

تعیین کنید. 
Spark Video -2

Spark Video  ب��ه راس��تی دنیای ویرایش��گر های ویدئویی را 
دگرگون کرده اس��ت. این ابزار به طور کامال رایگان و از سوی برند 
محبوب Adobe س��اخته ش��ده اس��ت. مزیت اصلی آن هم رابط 
کاربری ساده به عالوه پشتیبانی از تمام نیازهای گرافیکی کاربران، 
اعم از مبتدی و حرفه ای، محس��وب می ش��ود. اگر قصد س��اخت و 
ویرای��ش ویدئوکلیپ، آیک��ون، تصویر یا مت��ن دلخواه تان را دارید، 
Spark Video ی��ک گزینه حرفه ای خواهد بود. نکته جالب اینکه 
این نرم افزار دارای یک موتور جس��ت وجوگر داخلی اس��ت. به این 
ترتیب کاربران توانایی جس��ت وجوی محت��وای گرافیکی رایگان را 

نیز خواهند داشت. 
اگ��ر در یافتن ت��م پس زمینه تصویر یا ویدئوی تان دچار مش��کل 
هس��تید، Spark Video  با آرش��یو گس��ترده اش به کمک شما 
 Adobe خواهد آمد. همچنین در زمینه موس��یقی نی��ز محصول
آرشیو رایگانی را مهیا کرده است. صادقانه بگویم، این ابزار امکانات 
موردنی��از کاربران را به خالقانه ترین ش��کل ممکن در اختیارش��ان 

قرار می دهد. 
3- کریلو

کریلو از بس��یاری جهات ابزاری مش��ابه کانواست. از نظر سهولت 
اس��تفاده و رابط کاربری این دو نرم افزار در یک س��طح هستند. به 
عالوه اینکه کریلو کامال رایگان در دسترس کاربران قرار می گیرد. با 
این حال مزیت اصلی کریلو بر کانوا در طراحی ویدئوهای انیمیشنی 
اس��ت. در بخش مربوط به کانوا اشاره شد که این ابزار فقط افزودن 
انیمیشن به ویدئوها را پشتیبانی می کند. در اینجا کریلو پا را فراتر 
گذاش��ته و س��اخت انیمیش��ن، آن هم به طور کامل را پش��تیبانی 
می کن��د. به این ترتیب فقط باید ویدئوی انیمیش��نی مدنظرمان را 
طراحی کنیم. کریلو به منظور راحتی کاربران حتی اکانت بارگذاری 
مس��تقیم ویدئوها از درون برنامه اش را نیز فراهم کرده است. فرمت 
خروجی این ابزار MP4 اس��ت. به این ترتیب در همه دس��تگاه ها 

امکان مشاهده آن وجود خواهد داشت. 
Lumen5 -4

Lumen5  ی��ک گزین��ه مطلوب ب��رای طیف گس��ترده ای از 
کسب وکارهای فعال در شبکه های اجتماعی است. بی تردید هدف 
از س��اخت ویدئو جلب توجه مخاطب اس��ت. با ای��ن حال اگر به 
جای ویدئوی مان یک لینک در اختیار کاربران قرار دهیم، چه نوع 
بازخوردی دریافت خواهیم کرد؟ در واقع بس��یاری از اکانت ها در 
ش��بکه های اجتماعی از لینک مطالب سایت شان به عنوان خوراک 
خبری اس��تفاده می کنند. با این حال باید توجه داشت که کاربران 
معموال به س��راغ مش��اهده لینک های آنها نخواهن��د رفت. به این 
ترتیب در اینجا ش��اهد اختالفی میان عملکرد برندها و نحوه رفتار 
کارب��ران هس��تیم. Lumen5  دقیقا برای حل این مش��کل وارد 
بازار شده است. براین اس��اس با استفاده از Lumen5 به راحتی 
مطالب هر سایتی را می توان به ویدئویی جذاب بدل کرد. این ابزار 
به طور کامال خودکار تصاویر و متن پس��ت س��ایت تان را دریافت 
کرده و به انتخاب تان از آن داس��تانی جذاب خواهد ساخت. البته 
این به معنای حذف لینک  از پس��ت ها نیست. در حقیقت ویدئوی 
Lumen5 حکم پیش نمایش��ی برای ترغیب کاربران به مشاهده 
مطل��ب اصل��ی را دارد. مزیت اصل��ی این ابزار ارائ��ه اش به صورت 

رایگان است. 
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ب��ه احتمال زیاد اخی��را عبارت های واقعیت مج��ازی )VR( واقعیت 
افزوده )AR(  را بارها ش��نیده اید. اکنون به لطف پیشرفت تکنولوژی و 
امکان استفاده آس��ان تر از چنین نوآوری ای برندهای بیشتری به سوی 
اس��تفاده از VR و AR در کمپین های بازاریابی شان حرکت می کنند. 
با این حال تفاوت میان VR و AR چیس��ت؟ در بس��یاری از مواقع ما 
با چنین پرسش��ی از سوی دیگران مواجه می شویم. اجازه دهید به این 

پرسش پاسخ کوتاهی دهم: 
- واقعیت مجازی: اصطالحی مربوط به قرار دادن کاربر در داخل یک 
تجربه، خواه این تجربه جهانی دیگر باشد یا یک بعد متفاوت از زندگی. 
- واقعی��ت افزوده: هنگامی ک��ه برخی محتواها به درون دنیای واقعی 
اف��زوده می ش��وند. این تکنول��وژی به طور معمول از طری��ق دوربین یا 
گوش��ی هوش��مند کار می کند. مثال واضح در این زمینه بازی مش��هور 

پوکمن گو خواهد بود. 
در ه��ر صورت، VR و AR در طول چند س��ال اخیر ش��هرت باالیی 
کس��ب کرده اند. براس��اس پیش بینی ها این ش��هرت در آینده پیشرفت 
بیش��تری به خود خواهد دید. بی تردید افزایش شهرت این تکنولوژی ها 
ب��ه معنای افزایش سودآوری ش��ان نیز هس��ت. برهمین اس��اس ارزش 
اقتصادی این تکنولوژی ها تا س��ال 2020 به 29,5 میلیارد دالر خواهد 

رسید. 
مزیت های استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی در استراتژی 

بازاریابی چیست؟ 
هنگام��ی ک��ه نوبت به س��اماندهی اس��تراتژی بازاریاب��ی، به ویژه در 
ش��بکه های اجتماعی می رس��د، فناوری VR ش��ماری مزیت غیرقابل 

پیش بینی ارائه خواهد کرد: 
- تجرب��ه خ��اص: با اس��تفاده از فن��اوری واقعیت مج��ازی به عنوان 
روش��ی برای دس��تیابی به مشتری ش��ما تجربه کامال منحصر به فردی 
از برندت��ان ارائه خواهید کرد. براین اس��اس ارتباط ش��ما با مخاطب به 
طور ش��گفت انگیزی عمیق تر می ش��ود. در واقع دیگر خبری از تعامل با 
مخاطب از طریق آگهی های فیزیکی، تبلیغات تلویزیونی و ش��بکه های 
اجتماعی نیس��ت. این تجرب��ه نوین هیجان و تعامل پوی��ا را به ارمغان 
خواه��د آورد. به ع��الوه از طریق ای��ن تکنولوژی مخاط��ب به نوآوری 

برندتان نیز پی می برد. 
- پرهی��ز از ابزاره��ای مسدودس��ازی تبلیغات: اس��تفاده از ابزارهای 
مسدودسازی تبلیغات در بین سال 2015 تا 2016 با رشد 30درصدی 
مواجه ش��ده است. در حقیقت مردم بیش��تری به استفاده از این ابزارها 
برای جس��ت وجو در اینترن��ت روی آورده اند. در این می��ان تکنولوژی 
واقعی��ت مجازی برای مخاطب فضایی پویا و تعاملی به ارمغان می آورد. 
اگرچ��ه ای��ن فن��اوری در عرصه کس��ب وکار نوعی تبلیغات محس��وب 
می ش��ود، اما دیگر خبری از افزونه های مسدودس��ازی تبلیغات نیست. 
بدون ش��ک هنوز برای داوری در مورد فناوری VR زود اس��ت. با این 
ح��ال گزارش ها از کارایی ۷0درصدی این الگو از تبلیغات حکایت دارد. 
به این ترتیب مخاطب ها تبلیغات VR را بسیار کمتر از گونه های دیگر 

تبلیغات آزاردهنده یافته اند. 
- دس��ترس پذیری پلتفرم ه��ای اجتماع��ی: چن��دی پیش ش��رکت 
فیس بوک در مراس��م F8 از سرویس Oculus Go رونمایی کرد. این 
بدان معناس��ت که ش��بکه های اجتماعی در حال س��رمایه گذاری روی 
فن��اوری واقعیت مجازی هس��تند. در حقیقت طرح فیس بوک ش��امل 
ایجاد اتاق ه��ای Oculus ب��رای وقت گذرانی مجازی با دوس��تان مان 
نیز می ش��ود. به این ترتی��ب ارتباط میان افراد بیش از پیش تس��هیل 

خواهد شد. به عالوه برای برندهای فعال در شبکه های اجتماعی چنین 
چرخشی یک فرصت عالی به منظور نمایش محصوالت شان است. 

باتوجه به توضیحات ارائه ش��ده، هجوم برندها به س��وی اس��تفاده از 
تکنولوژی VR جای تعجب ندارد. با این جای سوال اینجاست که شما 

به عنوان یک برند چگونه توانایی بهره برداری از این فناوری را دارید؟ 
اجازه دهید در اینجا به س��راغ اظهارنظر هنری کولینگ، مدیر بخش 
خالقیت ش��رکت تبلیغاتی Unit9 برویم: »گام نخست یافتن چگونگی 
هماهنگی فناوری واقعیت مجازی با استراتژی بازاریابی شماست. مرحله 
دوم نیز متقاعدس��ازی مخاطب هدف به اس��تفاده از هدست ها خواهد 

بود.« 
بازاریابی مبتنی بر واقعیت مجازی در گردشگری

فناوری VR در صنعت گردش��گری به راحتی قابل اس��تفاده اس��ت. 
از زمان پ��رواز گرفته تا اقامت در هتل ها، ای��ن تکنولوژی توانایی خلق 

لحظات خوش زیادی برای مسافران دارد. 
بهتری��ن نمونه اس��تفاده از این تکنول��وژی را می توان نزد موسس��ه 
گردشگری »طبیعت ولز« یافت. این موسسه نمایی از مناظر بکر خود را 
از طریق دوربین های VR در اختیار عالقه مندان قرار می دهد. بی تردید 
پس از مش��اهده این مناظ��ر از طریق دوربین ه��ای واقعیت مجازی به 
س��ایت شرکت رفته و بلیت ویژه تان را سفارش خواهید داد. شما امکان 
مش��اهده مناظر به دو صورت را خواهید داشت. نخست اینکه فایل های 
ویدئویی را دانلود و مشاهده کنید. در این صورت طیف وسیعی از مناظر 
در اختیار شما قرار خواهد گرفت. راه حل دوم مراجعه به سایت موسسه 
و مش��اهده فیلم های سه بعدی است. البته راهکار اخیر کیفیت فناوری 

واقعیت مجازی را به خوبی بازنمایی نخواهد کرد. 
خبر خ��وب برای دس��ت اندرکاران صنعت گردش��گری تولی��د انبوه 
دوربین های واقعیت مجازی از اواخر س��ال 201۷ اس��ت. به این ترتیب 
اکنون بسیاری از افراد از این دوربین ها در خانه شان استفاده می کنند. 

بازاریابی مبتنی بر واقعیت مجازی در مشاوره امالک
فرض کنی��د برای یافت��ن خان��ه موردعالقه تان نیازی ب��ه هیچ گونه 
جابه جایی نداش��ته باش��ید. روی صندل��ی راحتی تان نشس��ته و تمام 
جزئیات و اطراف خانه مورد نظر را مش��اهده کنید. ش��اید در ابتدا این 
امر رویایی خام به نظر برس��د، اما به لطف فناوری VR اکنون در حوزه 

مشاوره امالک بدل به واقعیتی انکارناپذیر شده است. 
دو ش��رکت ب��زرگ Giraffe 360 در بریتانی��ا و مترپورت در ایاالت 
متحده در حال استفاده از این تکنولوژی هستند. بی تردید ورود دو برند 
بزرگ حوزه مشاوره امالک به فرآیند استفاده از فناوری واقعیت مجازی 
بقیه ش��رکت ها را نیز به سوی این کار خواهد کشاند. نکته جالب اینکه 
ش��رکت مترپورت به تنهایی از سال 2011 بیش از یک میلیون فضا را 

برای نمایش در دوربین های VR اسکن کرده است. 
نکته مهم در مورد حوزه مش��اوره ام��الک اقدام غول های این صنعت 
در راس��تای هماهنگی با پلتفرم های مختلف از قبیل فیس بوک و گوگل 
اس��ت. به این ترتیب در آینده ای نزدیک در تمام دنیا شاهد استفاده از 

این فناوری برای فروش خانه خواهیم بود. 
بازاریابی مبتنی بر واقعیت مجازی در حوزه لوازم خانگی

آیا تا به حال به رویاپردازی در مورد آشپزخانه یا اتاق خواب رویایی تان 
پرداخته اید؟ آیا عالقه مند به آگاهی از داش��تن فضای کافی برای خرید 
آن کابینت چوبی زیبایی که هفته پیش در فروش��گاه دیده اید، هستید؟ 
خب��ر خوش برای ش��ما ورود فن��اوری واقعیت مجازی ب��ه عرصه لوازم 
خانگی اس��ت. براین اساس برندهای بزرگی نظیر IKEA و جان لویس 

از چندی پیش سرمایه گذاری در این بخش را شروع کرده اند. 
در حوزه لوازم خانگی ش��رکت خرده فروش��ی Lowe’s به طور ویژه 
روی فناوری VR حساب کرده است. آنها به دو صورت در حال استفاده 

از این تکنولوژی هس��تند. نخس��ت اینکه به کاربران در خانه شان اجاز 
طراحی آش��پزخانه و پذیرایی رویایی شان را می دهند. برای کسانی که 
دوربین واقعیت مجازی ندارند هم اتاق های ویژه ای در فروشگاه های این 
شرکت طراحی شده اس��ت. در این اتاق ها 19 موقعیت مختلف خانه ها 
به ص��ورت پیش فرض قرار دارد. به این ترتیب افراد می توانند س��اعت ها 
ب��ه طراحی اتاق خواب یا پذیرایی موردعالقه ش��ان پرداخته و در نهایت 

آن را خریداری کنند. 
فناوری VR در خرده فروشی

در ط��ول س��ال های اخیر فروش��گاه های ب��زرگ با پدی��ده ای به نام 
فروش��گاه های آنالین و تجارت الکترونیک دس��ت وپنجه نرم کرده اند. با 
این حال شاید ظهور فناوری واقعیت مجازی فرصتی دوباره برای جذب 
مشتری به فروشگاه ها باشد. البته این نکته چندان هم قطعی نیست. در 
واقع شاید دوربین های VR بیشتر به درد فروشگاه های آنالین بخورند. 
در هر صورت فرصت مناسبی برای فروشگاه ها به منظور بهره برداری از 
توانایی های فناوری VR وجود دارد. در این زمینه والمارت گوی سبقت 
را از رقبا ربوده است. به این ترتیب آنها روی این فناوری سرمایه گذاری 
کالن��ی کرده ان��د. والمارت عالوه بر فروش دوربین ه��ای VR از آنها در 
راس��تای ش��کل دهی به بخش ویژه خو تحت عنوان Store No. 8 نیز 
اس��تفاده کرده است. براین اس��اس در این فروشگاه ها شما با استفاده از 
قابلیت واقعیت مجازی به تجربه اس��تفاده از محصوالت موردنظر دست 

خواهید یافت. 
یک��ی دیگر از فروش��گاه های موفق در زمینه ب��ه کارگیری تکنولوژی 
واقعی��ت مجازی فروش��گاه های زنجیره ای بارنیز اس��ت. ای��ن برند در 
کمپین بهاره خود از دوربین های VR به منظور ارائه تجربه اس��تفاده از 
محصوالت حوزه ورزش، مد و پوشاک استفاده کرده است. به این ترتیب 
برای خرید یک وس��یله ورزش��ی ابتدا خریدار به مشاهده نحوه استفاده 
از آن در ی��ک موقعیت 360 درجه خواهد پرداخت. بی تردید این نوع از 

تجربه جذابیت و کارایی بسیار باالیی در دنیای فروش دارد. 
آینده فناوری VR چگونه خواهد بود؟ 

به طور کامال خالصه، آینده فناوری واقعیت مجازی به میزان استقبال 
مردم بستگی دارد. این امر نیز به طور کامال به میزان دسترس پذیری و 
سهولت استفاده از تکنولوژی مذکور وابسته است. در حقیقت امروزه هر 
تکنولوژی برای موفقیت نیازمند ارائه خود به عنوان دس��تاوردی ارزان با 

کاربری ساده خواهد بود. 
به رغ��م همه مش��کالت، در مورد فناوری واقعیت مجازی نش��انه های 
امیدبخش��ی وجود دارد. رویکرد اپل به س��وی نسل تازه ای از اموجی ها 
ک��ه نیازمند اس��تفاده از دوربین های واقعیت مجازی هس��تند، در کنار 
س��رمایه گذاری ش��بکه های اجتماعی مختلف در ای��ن زمینه امیدها را 
نس��بت به توسعه هرچه بیش��تر این فناوری افزایش داده است. اگرچه 
همچن��ان محدودیت هایی در این زمینه وج��ود دارد. به ویژه اینکه هیچ 
نوع تضمینی به بازگش��ت س��رمایه گذاری مان در دس��ت نیست. به این 
ترتیب بس��یاری از برندها هنوز منتظر مشاهده سیگنال های مشخصی 

نسبت به سودآوری سرمایه گذاری در این بخش هستند. 
در پایان نیز باید یادآور شد که در چند وقت گذشته شاهد ورود بسیاری 
از برندهای بزرگ به عرصه اس��تفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی بوده ایم. 
ب��ه این ترتیب فروش دوربین های واقعیت مجازی از پایان س��ال 201۷ تا 
به حال از س��وی سونی، HTC و سایر تولیدکنندگان به مرز 3,5 میلیون 
دس��تگاه رسیده اس��ت. براس��اس پیش بینی ها این عدد تا سال 2020 به 
82میلیون خواهد رس��ید. به این ترتیب شمار هرچه بیشتری از مشتریان 
ش��ما به این تکنولوژی دسترسی پیدا می کنند. البته هنوز هم 82میلیون 

دستگاه فاصله زیادی با رقم مطلوب برای کسب وکارها دارد. 
hootsuite :منبع

4 مرحله ساده برای خلق استراتژی موثر در 
بازاریابی محتوا

نخستین قدم شناخت مشتریان تان است.  اگر کارتان بازاریابی محتوا 
اس��ت، حاضرم شرط ببندم که اس��تراتژی مکتوبی برای انجام کارتان 
ندارید. خبر بد این است که نداشتن استراتژی بیش از چیزی که فکر 
می کنید به بازاریابی محتوا صدمه می زند.  در یک گزارش اعالم ش��د 
که 61درصد بازاریابان موفق محتوا برای  خودش��ان استراتژی مکتوب 
دارند و تنها 13درصد از بازاریابان ناکام، دارای اس��تراتژی بودند. افزون 
بر این ۷2درصد از بازاریابان موفق محتوا، این موفقیت خود را مرهون 
داشتن استراتژی های مکتوب می دانند. به عبارت دیگر، وقت آن است 
که استراتژی بازاریابی محتوای تان را به شکل مکتوب و مدون درآورید.  
خبر خوب این اس��ت که هیچ نیازی نیس��ت این استراتژی طوالنی و 
پیچیده باشد. در اینجا تمرین موجزی ارائه شده است که با کمک آن 
می توانید اس��تراتژی مختص خود را بنویسید. سواالت زیر را نوشته و 

به آنها پاسخ دهید و با گذشت زمان استراتژی خود را ارتقا ببخشید. 
1- مخاطبان شما چه کسانی هستند؟ 

کامال متمرکز شوید. شاید این سخت ترین بخش باشد، اما مرکزیت 
تمام استراتژی تان است. بهترین و سریع ترین راه برای یافتن پاسخ این 
سوال این است که در مورد مشتریان فعلی خود کسب اطالع کنید. اما 
اگر در حال حاضر مشتری ندارید یا اینکه اطالعاتی از مشتریان تان در 

دسترس نیست، باید بیشتر جست وجو کنید. 
ش��خصیت دادن به تکنیک های  بازاریابی  می توان��د این کار را انجام 
دهد، اما چند راه س��ریع برای شروع تحقیق پیرامون مخاطبان هدف 
وجود دارد. موارد مطالعه ای رقبا را بررس��ی کنید، گزارش های تحلیلی 
صنعتی را بخوانید، به انجمن ها و ش��بکه های آنالین حرفه ای س��ری 
بزنید، از این س��ایت های مخاطبان فیس بوک استفاده کنید، تحقیق و 
مصاحبه انجام دهید و از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی با مخاطبان 

هدف تان ارتباط برقرار کنید. 
چند چیز که باید بدانید عبارتند از: 

- چه چیزی باعث می شود کاال یا خدمات شما را خریداری کنند؟ 
- چه نتایجی را از کاال یا خدمات شما انتظار دارند؟ 

- چه جنبه هایی از کاالها یا خدمات رقیب را حیاتی دانسته و انتظار 
خریداران از هر کدام چیست؟ 

- چه نگرانی ها و تصوراتی باعث می شود که فکر کنند کاال یا خدمات 
شما برای شان گزینه مناسبی نیست؟ 

هرکاری که می کنید، خیلی درگیر نش��وید. کم کم شروع کرده و با 
چند نفر مشورت کنید، سپس دیتابیس خود را بسازید. 

2- آنها )مخاطبان تان( زمان آنالینی خود را چگونه و کجا صرف 
می کنند؟ 

پاسخ این سوال در مرحله قبل، یعنی شناسایی مخاطبان نهفته است. 
اینکه زندگی آنالین آنها کجا سپری می شود نکته مهمی است. پس به 
یاد داشته باشید که در دسترس بودن در یک یا دو کانال ارتباطی بسیار 
بهتر از حضور نسبی در چند کانال است. هدف خود را بر این گذاشته و 

حضور در جاهای مختلف را فراموش کنید. 
دوب��اره با مش��تریان خود صحب��ت کنید، مصاحب��ه ترتیب دهید، 
گزارشات صنعتی را بخوانید، از انجمن های صنعتی دیدن کنید تا بهتر 

متوجه این مسئله شوید. 
3- خودتان چه جور محتوایی را می پسندید؟ 

این اطالعات تا حدودی از مراحل قبل به دس��ت می آید. اگر متوجه 
شدید که مخاطبان تان عمده وقت شان را در لینکدین صرف می کنند، 
پ��س ممکن اس��ت مقاالت تخصصی بلن��د و گزارش��ات دولتی مورد 
پسندش��ان واقع شود. اگر بیش��تر در فیس بوک هستند، پس ویدئو و 
پست های فهرستی باب طبع شان است و اگر بخش اعظمی از زما ن شان 
را به مدیوم اختصاص می دهند، پس داستان واره های بلند با سلیقه شان 
متناس��ب اس��ت.  هدف از این مرحله این است که بفهمید مخاطبان 
هدف تان چه نوع محتوایی را می پسندند و چه دست محتوایی را دوست 
ندارند، تا ازین طریق وقت خود را بیهوده صرف محتوای اشتباه نکنید. 
یک راه خوب برای انجام کار، مصاحبه با صاحبان صنایع و مشتریان 
فعلی است. همچنین می توانید پرسشنامه هایی تدوین یا از طریق ایمیل 
و لینکدین با آنها ارتباط برقرار کنید. گزینه دیگر رفتن به انجمن های 

صنعتی و صحبت کردن با مردم است. 
4- چه چیزی را می خواهید بدانید و چه نتایجی را از محتوای 

خود انتظار دارید؟ 
شانسی که آورده اید این است که احتماال امید ندارید مشتریان بالقوه 
با خواندن چند خط محتوا به خریدن محصوالت تا یا خدمات تان ترغیب 
ش��وند. یا حداقل من امیدوارم که اینطور نباشد. پس بدانید که دقیقا 
از محت��وای  مدنظر خود چه انتظاراتی دارید. ه��دف از نگارش محتوا 
چیس��ت؟  به کانال های فروش و چرخه ه��ای خرید فکر کنید. در هر 
مرحله، چه نوع محتوایی به مشتریان بالقوه تان کمک خواهد کرد؟ شاید 
بخواهید در وبینار شما ثبت نام کنند، گزارشات شما را دانلود کنند، یا 
به فهرست ایمیل تان بپیوندند. این پیشنهاد هرچه که باشد، باید برای 
مخاطبان بسیار جذاب جلوه کند.  از خودتان بپرسید »مخاطب من یا 
خریدار احتمالی قبل از معامله، چه چیزهایی را باید بداند؟ قبل از اینکه 
به من اجازه کمک کردن بدهند، باید از چه مسائل و موانعی آگاه شوند؟

آیا موفقیت بازاریابی محتوای تان را بررسی می کنید؟ 
بهترین بخش یک اس��تراتژی این است که می توانید آن را مشاهده 
و کارکردش را بررسی کنید. در مورد نحوه بررسی و دیده بانی عملکرد 
مرحله ای اس��تراتژی تان، خوب فکر کنید. به چ��ه ابزارهایی نیاز پیدا 
خواهی��د کرد؟ ابزارهای تحلیلی گوگل؟ اگر اینطور اس��ت، آیا باید در 
این ابزارها هم هدف گذاری کنید؟ در مورد تعقیب لینک و پارامترهای 

UTM چطور؟ 
فکر کردن در مورد این مراحل س��اده و پیاده س��ازی و اس��تفاده از 
ابزارهای ضروری موجب صرفه جویی در زمان و منابع می ش��ود. افزون 
بر ای��ن بخش عمده ای از س��ردرگمی های حاصل از بررس��ی مراحل 
مختلف تولید و عرضه محتوا را هم از میان می برد.  استراتژی بازاریابی 
محتوای ی برای موفق شدن نیازی به پیچیدگی ندارد. فقط باید به یاد 
بیاورید که کجا بوده اید و االن کجا هس��تید. این چهار مرحله را دنبال 
کنید، همه چیز را مکتوب کنید، با گذشت زمان استراتژی خود را ارتقا 

دهید،  خواهید دید که با موفقیت فاصله ای ندارید. 
entrepreneur :منبع
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راهکارهای استفاده صحیح از لینکدین برای 
معرفی کسب و کارتان

لینکدی��ن یکی از ش��بکه های اجتماعی معروف در دنیاس��ت که 
براساس روابط تجاری بنیان گذاری شده است. 

براس��اس گزارش تحقیق��ات بازار لینکدین در س��ال 2013، این 
ش��بکه اجتماعی در بیش از 200 کش��ور جهان، کاربر دارد و تعداد 
این کاربران در هر کشور به چند میلیون نفر می رسد. با توجه به این 
حجم از گستردگی لینکدین، آیا به نحو صحیح از تمام ظرفیت  های 

آن استفاده می کنیم؟ 
اگر به پروفایل افراد در لینکدین سری بزنید متوجه می شوید که 
همگی آنها تاکیدش��ان این اس��ت که فردی خالق هستند و تجربه 
کاف��ی در زمینه تخصص خود را دارن��د و یک رهبر و مدیر به تمام 
معنا هس��تند. این مسئله موجب شد لینکدین در ماه مارس 2018 
لیس��تی را منتش��ر کند که در درون این لیست به کلماتی که بیش 
از بقیه مورد اس��تفاده قرار گرفت��ه بودند یا به اصطالح کلمات »مد 

روز« بودند پرداخته بود. 
وقتی یک نگاه اجمالی به این لیس��ت می اندازیم متوجه می شویم 
ک��ه از جمل��ه کلمات پر کارب��رد و مد روز کلمات��ی مانند »ماهر«، 
»مش��تاق«، »با انگیزه« و»متخصص« به قدری استفاده شده است 
ک��ه ب��ه احتمال زیاد به ج��ای اثر مثبت در ذه��ن مخاطبان، تاثیر 
منفی ایجاد خواهد کرد. به این واقعیت مهم واقف باشید که امروزه 
فرصت های ش��غلی مح��دودی وجود دارد که اف��راد زیادی برای به 

دست آوردن آن تالش می کنند. 
پ��س فق��ط نمی توانی��م در پر ک��ردن ای��ن صفحات ب��ه گفتن 
ویژگی هایی که در باال گفته ش��ده اکتف��ا کنیم. همه افرادی که در 
زمینه تخصصی شما مش��غول به فعالیت هستند، تقریبا اطالعات و 
آگاهی های ش��ما را دارند، بنابراین اگر بخواهند با شما رقابت کنند 
دقیقا در این ویژگی ها با ش��ما مشابه هس��تند. پس تالش کنید از 
روش دیگری برای معرفی خودتان و توانایی های تان استفاده کنید. 
به همین دلیل الزم دانس��تیم در این مقاله ب��ه ارائه راهکارهایی 
بپردازیم که ش��ما را در اس��تفاده بهینه از ظرفیت لینکدین که یک 

شبکه اجتماعی برای معرفی متخصصان است کمک کنیم. 
یک( فقط به ذکر رزومه خود در لینکدین نپردازید

بس��یاری از افراد در معرفی خودش��ان در لینکدین دچار اش��تباه 
می شوند. آنها چنین تصور می کنند که مطرح کردن همان رزومه ای 
که روی کاغذ نوش��ته شده در لینکدین هم کاربرد دارد. پس سعی 
می کنن��د همان رزومه خود را در لینکدین، کپی کنند. در حالی که 
این رزومه در لینکدین کاربردی ندارد! نخس��تین و مهم ترین بخش 
لینکدین که هر کاربری که به صفحه شما سر می زند آن را می بیند، 

عکس و سپس توصیفات کوتاهی است که از خودتان نوشته اید. 
ابتدا س��عی کنید یک عکس مناس��ب برای صفح��ه خود انتخاب 
کنید. پس از آن باید در چند کلمه، خودتان را معرفی کنید. س��عی 
کنید از این قس��مت، اس��تفاده بهینه را داشته باشید و به تخصص 
اصلی خود و هر آنچه که هس��تید اش��اره کنید. در قس��مت بعدی 
)Summary(، باید خالصه ای از خودتان بنویس��ید، س��عی کنید 
در این قس��مت از ضمیر اول ش��خص مانند »من« استفاده کنید تا 
خودتان را با مخاطبان صمیمی و نزدیک نشان دهید. سه خط اول 
معرفی ش��ما بسیار مهم است، زیرا در نتایج جست وجوی لینکدین، 
 Show فقط س��ه خط اول ش��ما دیده می ش��ود و با کلی��ک روی

more هست که بقیه اطالعات شما هم نمایش داده می شود. 
 دو( تجارب و توضیحات مربوط به آنها را

در لینکدین بیان کنید
لینکدین ش��ما، روایتگر تحصیالت دانش��گاهی، تخصص و عالیق 
شماس��ت. س��عی کنید به ش��کل گس��ترده ای به ذکر تجارب خود 
در این زمین��ه بپردازید. معموال در رزومه خ��ود نمی توانید به ذکر 
جزئیات این تجارب بپردازید ولی لینکدین بهترین فضا برای روایت 

ک��ردن این تجارب اس��ت. زمان��ی که دوره های کارآم��وزی خود را 
می نویس��ید بیشتر سعی کنید دوره هایی را که با مهارت ها و عالیق 

شما بیشتر مرتبط هستند بنویسید. 
سه( پست ها را به صورت منظم در لینکدین آپدیت کنید

پ��س از معرفی کامل خودتان باید پس��ت هایی را در صفحه خود 
به اش��تراک بگذارید تا بتوانی��د با مخاطبان خ��ود ارتباط مداومی 
حفظ کنید. س��عی کنید این پست ها را به صورت دائم آپدیت کنید. 
مخاطبان ش��ما برای اینکه مطالب جدید شما را بخوانند به صفحه 
شما سر می زنند. در صورتی که پست ها را دیر به دیر آپدیت کنید، 
مخاطبان تان کمتر به صفحه شما مراجعه خواهند کرد. اگر خودتان 
نیز به تولید محتوا برای صفحه تان نمی پردازید، حداقل از اطالعات 
و داده های مرتبط جمع آوری شده استفاده کنید، ولی هر طوری که 

هست مطالب خود را آپدیت کنید. 
چهار( رهبران حوزه خود را پیگیری و دنبال کنید

س��عی کنید س��ازمان ها و افرادی را که جزو رهبران حوزه ش��ما 
محس��وب می شوند همیش��ه دنبال کنید. بهترین کار این است که 
مطالب و پست های آنها را با ذکر نام آنها در صفحه خودتان منتشر 
کنی��د تا ب��ه مخاطبان خود نش��ان دهید که مس��یر اصلی خود را 

می شناسید و همواره در آن مسیر قرار دارید. 
پنج( صفحات رقیبان خود را دنبال کنید

س��عی کنید همیشه رقیب های اصلی خود را بشناسید و با دنبال 
کردن کارهای آنها و صفحات ش��ان در شبکه های اجتماعی همواره 
در حد تعادلی از رقابت باقی بمانید و نسبت به فعالیت های آنها آگاه 

باشید و سعی کنید همیشه بهتر از آنها عمل کنید. 
در صورت��ی که به موارد ذکر ش��ده در باال عم��ل کنید می توانید 
مطمئن باش��ید که از فرصت و فضایی که لینکدین در اختیار ش��ما 

قرار داده است بهترین استفاده را برده اید. 
qmpmarketing :منبع
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سرمایه گذار فرشته خو، فردی است که سرمایه اش را در کسب و کاری  
نوپا سرمایه گذاری می کند. تامین مالی به شیوه سرمایه گذاران فرشته خو، 
در س��ال های اخیر افزایش  یافته است. برخالف باور عمومی، اغلب این 
ن��وع س��رمایه گذاران میلیونر نیس��تند. آنها ممکن اس��ت متخصصانی 
همچون پزش��کان و وکال باشند یا همکاران کس��ب وکار مانند مدیران، 
تامین کنندگان و مش��تریان و حتی دیگر کارآفرینان. برخالف بسیاری 
از س��رمایه داران، سرمایه گذاران فرش��ته خو تنها با سودآوری برانگیخته 
نمی ش��وند. آنها بیش از سرمایه داران معمولی به کارآفرینان اعتماد و به 
موفقیت، تالش خستگی ناپذیر و نظم ذهنی کارآفرینان ایمان دارند. اگر 
سرمایه  گذار  کارآفرین باش��د یا پیش تر کارآفرینی را تجربه کرده باشد، 
احتماال برای کمک به کس��ب وکارهای نوپ��ا و کارآفرینان جوان، انگیزه  
بیش��تری دارد و با اشتیاق بیشتری در کس��ب و کار آنها سرمایه گذاری 

می کند. 
س��رمایه گذاران فرش��ته خو معموال ریس��ک پذیرند. تمایلی به کنترل 
کس��ب وکار ندارند، ام��ا مایلند در ازای سرمایه گذاری  ش��ان درصدی از 

ارزش شرکت را دریافت کنند. 
این فرش��تگان سرمایه گذار را می توان به دو گروه تقسیم کرد: وابسته 
و غیر وابس��ته. سرمایه گذار فرشته خوی وابسته، کسی است که با شما یا 
کس��ب وکارتان ارتباط دارد، اما لزوما با شما آش��نا نیست. سرمایه گذار 

فرشته خوی غیر وابسته، هیچ ارتباطی با شما یا کسب وکارتان ندارد. 
اگر فرض کنیم که فرشتگان س��رمایه گذارتان از نوع وابسته هستند، 

باید به نکاتی که در ادامه آورده ایم، توجه کنید: 
متخصصان: این مورد ش��امل ارائه دهندگان خدمات حرفه ای هستند؛ 
پزش��کان، دندان پزش��کان، وکال، حس��ابداران و... که ش��ما این افراد را 
می شناس��ید، بنابراین جلس��ه گذاش��تن با آنها نمی تواند کار س��خت و 
پیچیده ای باشد. متخصصان معموال درآمد اختیاری برای سرمایه گذاری 
در پروژه ه��ای خارجی دارند. حتی می توانند همکاران ش��ان را به ش��ما 

پیشنهاد دهند. 
همکاران کسب وکار: اینها افرادی هستند که در طول دوره کاری شان 
با آنها در تماس بوده اید. آنها را می توان به چهار زیرگروه تقسیم کرد: 

1- تامی��ن  کنن��دگان: صاحبان ش��رکت هایی که مواد اولیه ش��ما را 
تامین می کنند؛ عالقه زیادی به موفقیت ش��رکت ش��ما و تبدیل شدن 
به فرشتگان کس��ب وکار دارند. سرمایه گذاری تامین کننده ممکن است 
به ش��کل نقدی ص��ورت نگیرد، اما در قالب ش��رایط پرداخ��ت بهتر یا 

قیمت های ارزان تر؛ مشاهده می شود. تامین کنندگان حتی ممکن است 
از اعتبار خود برای دریافت وام استفاده کنند. 

2- مش��تریان: این افراد گزینه های بس��یار خوبی هستند. به خصوص 
اگر از محصول یا خدمات ش��ما برای ایجاد یا فروش کاالی خودش��ان 
اس��تفاده کنند. لیستی از مشتریان تان که به این شکل با کسب وکارتان 

ارتباط دارند، تهیه کنید. 
3- کارکنان: بعضی از کارکنان کلیدی شما ممکن است سرمایه ای در 
خانه داشته باشند که بتواند کمک خوبی برای کسب وکارتان- به عنوان 
وام های تجاری- باش��د. البته اگر کارمندی در س��ازمان مالکیت داشته 

باشد؛ انگیزه بیشتری برای این کار خواهد داشت. 

4- رقبا: این دس��ته، صاحبان شرکت های مش��ابه شما هستند که با 
آنها رقابت مس��تقیم ندارید. اگر رقیبی در بخشی از کشور فعالیت  کند 
و اقدامات س��رمایه گذاری اش قلمرو خودش را نقض نکند، ممکن است 
نقش سرمایه گذار را در کسب و کارتان به عهده بگیرد. حتی ممکن است 

نه تنها سرمایه بلکه اطالعات را نیز به اشتراک بگذارد. 
اما سرمایه گذاران فرشته خو غیروابسته عبارتند از: 

متخصصان: این گروه می تواند ش��امل وکال، حس��ابداران، مشاوران و 
کارگزارانی باشد که شما شخصا آنها را نمی شناسید یا با آنان سروکاری 

نداشته اید. 
مدیران میانی: فرشتگان در موقعیت های مدیریت میانی، به دو دلیل 
اصل��ی س��رمایه گذاری می کنند؛ یا اینکه آنها از مش��اغل خود خس��ته 

ش��ده اند و به دنبال منافع خارجی هس��تند، یا در حال نزدیک شدن به 
دوران بازنشس��تگی هستند و از اینکه کارشان را کامال از دست بدهند، 

می ترسند. 
کارآفرینان: این فرشتگان در کسب وکارشان و سرمایه گذاری در سایر 
فعالیت ه��ای کارآفرینی موفق بوده اند. کارآفرینانی که با صنعت ش��ما 

آشنا هستند، می توانند سرمایه گذاران خیلی خوبی باشند.
نزدیک شدن به سرمایه گذاران فرشته خو وابسته به سادگی هماهنگی 
برای قرار مالقاتی دوس��تانه اس��ت، اما برای جس��ت وجوی فرش��تگان 

غیر وابسته، این روش های اثبات شده را امتحان کنید: 
تبلیغات: بخش فرصت های کسب وکار روزنامه ها یا سایت های مرتبط، 
مکانی عالی برای تبلیغ و یافتن س��رمایه گذار فرشته خو است. تبلیغات 
در  چنین مکان هایی می تواند به گونه ای طبقه بندی ش��ده، ارزان، ساده، 

سریع و موثر صورت گیرد. 
بازاریابی تلفنی: این رویکرد »ش��ماره گیری برای کسب پول« نامیده 
می ش��ود. ابتدا لیس��تی از افراد ثروتمند در منطقه خود را پیدا و سپس 
آنها را فراخوانی کنید. باید بس��یار باانگیزه باش��ید ت��ا بتوانید به خوبی 
این رویکرد را امتحان کنید. توجه داش��ته باشید تهیه یک لیست خوب 
مهم ترین ابزار شماس��ت. اگر احس��اس راحتی نمی کنی��د و نمی توانید 
از طریق تماس تلفنی با س��رمایه گذاران ارتباط برقرار کنید، کس��ی را 

استخدام کنید تا این کار را برای شما انجام دهد. 
شبکه س��ازی: گرچه حضور در جلس��ات گروه سرمایه گذاری محلی و 
دیگر انجمن های کس��ب وکار برای برقراری رواب��ط، رویکردی زمان گیر 
اس��ت، اما می تواند بس��یار موثر باش��د. با مراجعه به سایت های مرتبط 
و روزنامه  ه��ا و... می توانید لیس��ت و زمان برگزاری این نوع نشس��ت ها 

را پیدا کنید. 
واس��طه ها: واس��طه ها ش��رکت هایی هس��تند که فرش��تگان را برای 
کسب وکارهای کارآفرینانه پیدا می کنند و معموال »بانک سرمایه گذاران« 
نامیده می ش��وند. اینها شرکت های کوچکی هستند که در درجه اول بر 
معامالت کوچک مالی تاکید دارند و معموال درصد باالیی از مبلغی را که 

برای شما به ارمغان می آورند خودشان دریافت می کنند. 
در آخر اینکه فرش��تگان بیش��ترین فرصت های سرمایه گذاری شان را 
از طریق دوس��تان و همکاران کسب وکار پیدا می کنند، لذا هر روشی را 
که برای جست وجوی فرشتگان سرمایه گذار استفاده می کنید گسترش 
دهید. از مش��اوران حرفه ای و افرادی که در رویدادهای مختلف مالقات 
کرده ای��د، یا هرکس��ی که به نظرتان می تواند منبع خوبی باش��د، کمک 

بگیرید. 
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه ما باید به جوانان فضا و فرصت دهیم تا خودشان را نشان 
دهند، گفت: ما نمی توانیم سرنوش��ت ایران را به وعده های اروپا گره 
بزنیم بلکه باید تالش کنیم تا از ظرفیت های درونی کش��ور استفاده 
کنیم. علی الریجانی در مراس��م افتتاح پروژه بلوار آیت اهلل بروجردی 
ضمن تش��کر از اقدامات مجموعه مدیریت شهری، اظهار کرد: آقای 
س��قائیان نژاد از جمله مدیران الیق در کشور هستند زیرا زمانی که 
ایش��ان به عنوان شهردار قم منصوب ش��دند شهر مشکالت بسیار 
زیادی داشت اما ایشان با صبر، تدبیر و برنامه ریزی توانستند بسیاری 
از مشکالت را برطرف کنند. رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: در 
حال حاضر در ش��رایط متفاوتی نسبت به گذشته قرار داریم چراکه 
دشمنان نتوانستند توسعه و پیشرفت جمهوری اسالمی ایران را تحمل 
کنند و در حال رقم زدن شرایط دیگری هستند. الریجانی خاطرنشان 
کرد: دشمنان تالش می کنند با محدود کردن فروش نفت و مسدود 
کردن نقل و انتقاالت بانکی به مردم ایران فشار وارد کنند؛ همچنین 
تالش می کنند تا ناامیدی را در میان مردم رواج دهند و مردم را ناامید 

کنند و این مسئله بر کسی پوشیده نیست. وی با بیان اینکه دشمنان 
فشار روانی بر مردم وارد می کنند، ادامه داد: باید بررسی شود که آیا 
در این زمینه جمهوری اسالمی می توانست راه و مسیری را طی کند 
تا این موجودات موذی دست از این کارها بردارند یا خیر؛ به نظر من 
جمهوری اسالمی تمام راه هایی را که می توانست جلوی این اتفاقات 
را بگیرد رفت، اما دشمنان دست از توطئه های خود برنداشتند، ایران 

با مذاکره با آمریکا موافقت کرد و حتی به تعهدات خود در برجام نیز 
عمل کرد اما دشمن بازهم پیمان شکنی کرد. رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: در زمانی که رئیس جمهور آمریکا برجام را نقض کرد 
بس��یاری ا ز کشور ها این عمل را تقبیح کردند و به ایران حق دادند 
تا مقابله به مثل کند اما به ایران پیشنهاد هایی ارائه دادند و با اینکه 
جمهوری اس��المی ایران حق داش��ت مقابله به مثل کند اما بازهم 
پیشنهاد ها را رد نکرد چراکه می خواستیم فشاری بر مردم وارد نشود و 
همچنان نیز مذاکرات با اروپایی ها ادامه دارد اما اینکه تا چه حدی این 
مذاکرات موفقیت آمیز باشد، مشخص نیست. الریجانی با بیان اینکه ما 
باید به جوانان فضا و فرصت دهیم تا خودشان را نشان دهند، عنوان 
کرد: ما نمی توانیم سرنوشت ایران را به وعده های اروپا گره بزنیم بلکه 
باید تالش کنیم تا از ظرفیت های درونی کشور استفاده کنیم به این 
معنی که باید این تهدیدها  و فشار ها را به فرصت تبدل کنیم. وی در 
پایان گفت: بنده معتقدم که اگر در کشور همه مردم و مسئوالن به 
استفاده از ظرفیت های داخلی توجه داشته باشند، بسیاری از مشکالت 

برطرف خواهد شد.

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت 
ملی حفاری ایران گفت: تمامی بانوان شاغل در بخش های مختلف 
ستادی و پشتیبانی این شرکت از نظر عفاف و حجاب نمونه و شایسته 
تقدیر هستند .  مهندس سپهر سپهری در همایش عفاف و حجاب 
که  همزمان با سالروز والدت حضرت امام رضا )ع( در سالن اجتماعات 
ساختمان مرکزی شرکت در اهواز برگزار شد، افزود: مجموعه کارکنان 
این شرکت اعم از آقایان و خانم ها در جهت رشد و بالندگی شرکت 
و حفظ ش��ان و جایگاه آن با توجه به ماهیت تاسیس و قداست آن 
ت��الش می کنن��د . وی با بیان اینکه عفاف و حجاب تنها محدود به 
ظاهر نیست و مهم تر از ظاهر، حجاب باطن است اظهار کرد : بانوان 
شاغل در ش��رکت به موازات ترویج فرهنگ حجاب، عفاف و رعایت 
موازین دینی در انجام وظایف محوله نهایت تالش و کوش��ش خود 
بکار گرفته اند و  نقش مهمی در پیشرفت و توسعه جامعه، تحکیم 
خانواده و پرورش نسل آینده با الهام از آموزه های دینی بر عهده دارند 
.  سپهری وضعیت شرکت را رو به جلو و خوب ارزیابی کرد و گفت: 
در نتیجه همدلی، همراهی و سختکوشی همکاران ، توسعه فعالیت 
های شرکت در دستور کار است و این شرکت در تحقق اهداف کالن 
و برنامه های آتی صنعت نفت در خصوص توس��عه میادین، حفظ و 

نگهداش��ت و افزایش تولید مسئولیت و نقش کلیدی بر عهده دارد .  
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران افزود: ملی 
حفاری از شرکت های خود درآمد زا است و هزینه های جاری آن از 
محل درآمدهای حاصل از اجرای پروژه های حفاری و  ارایه خدمات 
جانبی این صنعت که از نقاط قوت تخصصی  شرکت محسوب می 
ش��ود، تامین می گردد .  وی با بیان اینکه افزون بر 1۷ هزار نفر در 
این شرکت به کار اشتغال دارند، افزود: به نحوی برنامه ریزی گردیده 
ک��ه حقوق و مزایای کارکنان به موقع پرداخت ش��ود و علت تاخیر 
چند روزه در ماه گذش��ته به سبب پرداخت بدهی معوقه به صندوق 

بازنشستگی نفت بود . سپهری با اشاره به مطالبات شرکت از کارفرماها، 
اظهار کرد: با همکاری کارفرما ها و دریافت مطالبات، عالوه بر پرداخت 
حقوق کارکنان طبق روال معمول، در انجام تعمیرات دس��تگاه ها و 
تجهیزات حفاری و خدمات فنی مهندسی نیز شتاب بخشی می شود 
.  مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: همسو با ارایه کار کیفی 
و استفاده مطلوب از تجهیزات، بهینه سازی هزینه ها در این سازمان 
به جد دنبال  می شود و انتظار می رود در این راستا همکاران دقت و 
همکاری الزم را داشته باشند .  وی تصریح کرد: شرکت ملی حفاری 
ایران دارای ویژگی و تخصص های خاص اس��ت که کاری دشوار در 
عرصه صنعت نفت می باشد و نقش محوری در چرخه تولید نفت و 
گاز ایفا می کند .  میر عالیی با تجلیل از مقام ارزشمند شهیدان در 
پاسداری از میهن اسالمی و دستاوردهای انقالب، گفت: بانوان نیز با 
حفظ حجاب و عفاف در تحکیم نهاد خانواده و حفظ ارزش های واالی 
اسالمی که برای زن شان و منزلت بسیار باالیی قائل است، نقش تاثیر 
گذار و مهم��ی بر عهده دارند .  در این همایش پس از مداحی یکی 
از مداحان اهل بیت )س( به مناس��بت والدت حضرت امام رضا )ع(، 
از 14 بانوی منتخب نمونه عفاف و حجاب شرکت با اهدا لوح تقدیر 

به عمل آمد .

ارومیـه- خبرنگار فرصت امـروز-  احمد مجرد مدیر منطقه 
ارومیه از صرف��ه جویی بالغ بر ۷6 میلیون لیتر بنزین در فصل بهار 
سالجاری خبر داد و گفت: در مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان 
غربی در سه ماه اول سالجاری بالغ بر ۷6 میلیون مترمکعب   مصرف 
شد و از محل مصرف سوخت پاک به همان مقدار مصرف بنزین صرفه 
جویی شده است. وی گفت: توسعه و تجهیز جایگاههای CNG در 
 CNG منطقه مطلوب بوده و استان آذربایجان غربی به لحاظ مصرف
رتبه شش��م را پس از استانهای تهران خراس��ان رضوی، آذربایجان 
شرقی، اصفهان و فارس به خود اختصاص داده است. مجرد در ادامه 

افزود: س��هم CNG در سبد سوخت حمل و نقل کشور 25 درصد 
تعیین ش��ده که در منطقه ارومیه سبد سهم CNG به 36 درصد 
رس��یده که این اقدامات مهم در راستای صیانت از حقوق مشتریان، 
ص��ف انتظار در جایگاههای CNG را به کمتر از 5 دقیقه رس��انده 
است. این مقام مسئول خاطرنش��ان ساخت: تعداد یک باب جایگاه 
CNG در شهرس��تان ارومیه، یکباب دراشنویه، یک باب در خوی 
و یکباب در شهرستان ماکو در حال ساخت هستند که انشاا.. بعد از 
بهره برداری از این جایگاهها ۷000 مترمکعب در ساعت به ظرفیت 

تجهیزات CNG منطقه افزوده خواهد شد.

سـاری - دهقان - رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
دومین گردهمایی رؤسای بیمارس��تانها و مراکز آموزشی درمانی 
دانش��گاه علوم پزشکي مازندران بر تالش در راستاي افزایش بهره 
وري در حوزه س��المت تاکید کرد. در دومین گردهمایی رؤس��ای 
بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
ب��ر تالش برای افزایش بهره وري در حوزه س��المت تاکید ش��د . 
دومین گردهمایی روس��ا و مدیران بیمارس��تانها و مراکز آموزشی 
درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 9۷ با 
حضور رییس و معاونین درمان و توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزش��کي مازندران در ساري برگزار ش��د. دکتر سید عباس 
موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در نظام 
سالمت و عملکرد بیمارستانها همواره باید رضایت مندی بیماران را 

در نظر گرفت ، افزود: در هر شرایطي باید وضعیت ارایه خدمت با 
شرایط مطلوب و با بهره وري باال باشد. رییس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران با اظهار این مطلب که با هم اندیشی و هم فکری می توانیم 
به یک برنامه عملیاتي جهت افزایش بهره وري دست پیدا کنیم ، 

گفت : از یک طرف باید با ارایه راهکارهاي مناسب به درآمد مناسبي 
برسیم و از طرفي با رصد و ارزیابي مناسب مراکز درماني به اهداف 
تعیین شده دست بیابیم . دکتر موسوی با بیان این که باید برنامه 
های خود را برای رسیدن به حداکثر بهره وری در سیستم سالمت 
متمرکز کنیم گفت: در این راستا ضمن توسعه ارایه خدمات درماني 
مناسب باید از هزینه ها نیز بکاهیم تا به نتیجه مطلوب برسیم و 
رۻایت مندي خداوند متعال و مردم را بیش از گذش��ته کس��ب 
کنیم . دکتر حامد روحانی زاده معاون درمان دانش��گاه نیز در این 
همایش در خصوص استقرار برنامه استحقاق سنجی درمان با توجه 
به تکلیف وزارت بهداشت  مبنی بر شناسایی همپوشانی بیمه اي 
بیماران و کنترل و نظارت بر اجراي بس��ته هاي تحول سالمت به 

سخنراني پرداخت.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان البرز گفت که ش��هرک های صنعتی در این استان 
با مش��کالتی از قبیل مالیات، ص��ادرات و عوارض مواجه هس��تند. 
محمدامین بزازپوری فرش��ی در نشست بررسی مشکالت واحدهای 
صنعت��ی و صنعتگران ش��هرک های صنعتی اس��تان الب��رز اظهار 
داشت بررسی مش��کالت صنعتگران و واحدهای صنعتی در زمینه 
مالیات،صادرات و مش��کالت گمرکی و راهکارهای جذب و افزایش 
س��رمایه گذاری در ش��هرک های صنعتی از جمله موضوعاتی است 
که باید برای رفع آنها با همکاری دستگاه های مرتبط اقدام کرد. وی 

افزود: وجود ش��هرک های بزرگ صنعتی در البرز موجب ش��ده که 
البرز به عنوان یکی از اس��تان های صنعتی کشور شناخته شود، این 
در حالی است که شهرک های صنعتی استان با مشکالتی در زمینه 
مالیات،صادرات و عوارض گمرکی روبه رو هستند. بزازی پوری فرشی 
گفت: با توجه به شرایط کنونی کشور و به منظور رونق صنایع تولیدی 
اس��تان، الزم است رفع مش��کالت شهرک های صنعتی با جدیت در 
دس��تور کار قرار گیرد. وی ادامه داد: ش��رکت شهرک های صنعتی 
البرز نیز آمادگی هر گونه همکاری در این زمینه را دارد، تا واحدهای 

صنعتی بتوانند با فراغ بال بیشتری به تولید و ارائه خدمات بپردازند.

رئیس مجلس شورای اسالمی در مراسم افتتاح پروژه بلوار آیت اهلل بروجردی درقم :

 آقای دکترسقائیان نژاد از جمله مدیران الیق در کشور هستند

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران :

بانوان شاغل در این شرکت از نظر عفاف و حجاب نمونه و شایسته تقدیر هستند

مدیر منطقه ارومیه:

در مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان غربی بالغ بر 76 میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شد 

رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندان در جمع رؤسای بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی :

افزایش بهره وری راهکار اصلی موفقیت نظام سالمت است

سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان البرز:

شهرک های صنعتی البرز با مشکالت مالیاتی مواجه هستند

اهواز - شبنم قجاوند- در راستای تعهد شرکت برق منطقه ای 
خوزستان مبنی بر تحویل برق مطمئن و پایدار به مشترکین، جلسه 
کمیته بهبود بهره برداری با حضور مدیرعامل و اعضای کمیته برگزار 
شد. معاون بهره برداری این شرکت با ارائه گزارشی از وضعیت شبکه 
برق در این جلس��ه گفت: با توجه به رش��د بار، افزایش نیاز مصرف، 
باال رفتن عمر ش��بکه و لزوم مدیریت دارایی ها جلسه کمیته بهبود 
بهره برداری برای تامین برق پایدار و ارتقای کیفیت آن است. مسعود 
قنواتی بیان کرد: هدف از این جلسه مشخص نمودن دستورالعمل و 
روش اجرای کمیته بهبود بهره برداری، بررسی نقاط قابل بهبود نتایج 

ارزیابی توانیر از ش��رکت برق منطقه ای س��ال 96 و ارائه گزارشی از 
معیارها و شاخص های بهبود بهره برداری در سال 96 بوده است. وی 

بیان کرد: با توجه به دستورالعمل های جلسه مقرر شد برای هر مورد 
اقدام��ات خاصی صورت بگیرد که از جمله این مصوبات می توان به 
تشکیل جلسه کمیته هر دو هفته یک بار، ارائه گزارش عملکرد سه 
ماهه بهبود بهره برداری در سال 9۷ و مقایسه آن با سال 96، یکپارچه 
س��ازی کمیته فنی در سطح ش��رکت، برگزاری دوره های مورد نیاز 
بخش های فنی، تشکیل کمیته راه اندازی و تحویل پروژه های موقت، 

برنامه ریزی جهت کاهش پست های تیاف و ..اشاره کرد.
در پایان جلس��ه نیز مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان، 

رهنمودهای الزم را در جهت بهبود بهره برداری ارائه کرد.

جلسه کمیته بهبود بهره برداری برگزار شد

اطالعیه اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم در تقدیر از رسانه های استان
قم- خبرنگار فرصت امروز- اداره کل ارتباطات و بین الملل ش��هرداری 
قم در اطالعیه اي از تالش های رسانه های استان در راستای همراهی، پوشش 
و اطالع رس��انی برنامه های ش��هرداری و مجموعه مدیریت شهری در ایام دهه 

کرامت تقدیر کرد. 
متن اطالعیه اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداري قم به این شرح 

است:
»من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«

ایام دهه کرامت فرصتی ویژه و مغتنم اس��ت تا با بهره گیری از آموزه های رضوی و فاطمی، جش��ن های الگوی اسالمی در جامعه 
ترویج شده و فضایی شاداب در جامعه ایجاد شود. مشهد، قم و شیراز در این بین خاستگاه جشن های دهه کرامت بوده و برنامه ریزی 
منسجم، متنوع و شادابی در قالب های مختلف بر عهده این شهرها است. شهر قم نیز در این بین طي سال های اخیر با پایه گذاری 
و پیشتازی در حوزه برگزاری جشن های دهه کرامت توانسته اقدامات قابل توجهی را انجام دهد و در همین راستا شهرداری در کنار 
آستان مقدس حضرت معصومه)س( و با همکاری دیگر نهادها، برنامه ریزی در راستاي هر چه باشکوه تر برپا شدن این جشن ها را در 
دستور کار قرار داده است.  شهردار محترم، رئیس و اعضای محترم و دلسوز شورای اسالمی شهر قم در تدبیری ویژه و نو، بر آن شدند 
تا مجموعه مدیریت شهري اقدام به برگزاری جشن های شکرگزاری خدمت و افتتاح پروژه هاي شهري با محوریت مساجد در مناطق 
مختلف بنماید که اصحاب رسانه، مردم شریف قم ، امامان جماعت و هیئات امنای مساجد همکاری و تعامل بسیار شایسته اي در 
جهت برگزاری باشکوه این مراسم ها داشتند. قطعا برگزاری 10 مراسم مردمی و با جلوه جشن خدمتگزاری به مردم شهر کریمه اهل 
بیت)ع(، در مساجد مناطق مختلف و برپایی جشن هاي کرامت در بوستان ها و محالت در دهه کرامت، بدون همکاری و همراهي 
اصحاب رسانه ، خبرگزاری ها، جراید ، روزنامه ها و صداوسیما میسر نبود و در این زمینه باید تقدیر ویژه از اقدامات موثر ایشان داشت. 
بدینوسیله ضمن تقدیر و تشکر  از تالش ها و فعالیت اصحاب رسانه در پوشش رسانه ای جشن های دهه کرامت و مراسم های گوناگون 
مدیریت شهری اعم از افتتاح 200 پروژه عمرانی، ترافیکی، خدماتی، فرهنگی و فضای سبز ، از خداوند سبحان خواستاریم تا با همراهي 

این قشر تاثیر گذار و فرهیخته، خادمان مدیریت شهری بیش از پیش گام های بلندی در جهت آبادانی شهر مقدس قم بردارند.

باحضور مدیر شرکت نفت گلستان برگزار شد:
نشست صمیمانه به مدیران شرکتهای حمل و نقل و رانندگان نفتکش

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با هدف تقویت و تحکیم روابط و بررسی راهکارهای مقابله با موج کاذب براه انداخته بدخواهان 
نظام، نشست مشترک و صمیمانه ای در محل پارکینگ ناوگان حمل و نقل و باحضور مدعوین و مدیر شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان برگزار و همگان بیش از پیش به واجب موکد )همدلی و همکاری( تاکید و توصیه نمودند.به گزارش روابط عمومی 
منطقه گلستان، این جلسه با سخنان عیسی افتخاری، مدیر منطقه پیرامون نقش حمل و نقل بعنوان یکی از بارزترین محورهای 
توسعه در کشور، خاصه در چرخه تاثیرگذار و راهبردی سوخترسانی اشاره و باذکر خاطراتی از دوران پیروزی انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس، آنان را همچون جهادگران جبهه حق و مردانی برای تمامی فصول توصیف و از خدمات ارزشمند و حرکت بخش آنان قدردانی 
و اهتمام شرکت را در رفع دایمی مشکالت مقطعی با بیان اقدامات انجام شده و در پیش رو، آینده ای روشن را مژده و نوید داد.در 
ادامه این جلسه، نماینده سازمان حمل و نقل و پایانه های استان گلستان درخصوص تامین و تهیه بسته های حمایتی مانند الستیک 
و... سخنانی مطرح نمود.در خاتمه نیز مدیران شرکتهای حمل و نقل فراورده های نفتی استان نیز اعالم نمودند که با صالبت همچون 

کوه،حامی شرکت ملی پخش و منافع آن بوده و همچون گذشته همکاری و همراهی خواهند نمود.

آئین تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت آبفار گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در مراسمی که با حضور مهندس کوسه غراوی رئیس مجمع نمایندگان استان ونماینده مردم 
شریف شهرستان های کالله ،مینودشت ، مراوه تپه و گالیکش در مجلس شورای اسالمی ، مهندس میر محمد غراوی معاون امور 
عمرانی استانداری، مهندس پاکروح معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و مدیران دستگاه 
های اجرایی استانی برگزار گردید با حکم مهندس جانباز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ، 
مهندس بهزاد هرمزی بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان منصوب شد .در آئین 
تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آبفار گلستان ، مهندس پاکروح ضمن اشاره به حساسیت موضوع آب در شرایط کنونی اظهار داشت 
: اهتمام جدی دولت تدبیر و امید فرصت خوبی برای توسعه زیرساخت های تامین آب در روستاهای کشور می باشد.معاون راهبری و 
نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان اینکه قریب 15 سال تهدیدی به نام خشکسالی در کشور داریم، 
اذعان داشت: با خشکسالی به لحاظ کمی کاهش روان آبها را داشته ایم که آثار سوء آن در منابع زیرزمینی کشور مشاهده میشود و 
امیدواریم با این اعتبارات بتوانیم در اجرای پروژه های عمرانی روستاییان و در گام بعدی بهره برداری با روشهای جدید را ادامه دهیم. 
در پایان این مراسم نیز با اهداء لوح تقدیر از زحمات مهندس شکیبافر در مدت تصدی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان گلستان قدر دانی و حکم انتصاب مهندس بهزاد هرمزی توسط معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب 

و فاضالب کشور به ایشان تقدیم شد

در ارزیابی عملکرد سال 1396
کسب رتبه "شایسته تقدیر ویژه" توسط شورای فرهنگی و دینی شرکت 

آب و فاضالب استان مرکزی
اراک - مینو رسـتمی - به دنبال کس��ب رتبه"شایسته تقدیر ویژه " در ارزیابی 
فرهنگی وزارت نیرو توس��ط شورای فرهنگی و دینی ش��رکت آب و فاضالب استان 
مرکزی حجت االسالم والمسلمین علی یزدانپرست مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی 
وزارت نیرو با اهداء لوح تقدیر از مهندس عبدالرضا خلیلی مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب استان مرکزی قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی در چهاردهمین گردهمایی مسئولین امور فرهنگی و دینی شرکت های 
آب و فاضالب ش��هری و روس��تایی سراسر کشورکه در شهر محالت برگزار شد امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی ارزیابی امور  فرهنگی و دینی موفق به کسب دو رتبه "شایسته تقدیر ویژه" دربین شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو 

و همچنین در بین شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی سراسر کشور شد. 

عصرشعرآفتاب مهربانی درشاهرود برگزار شد
شـاهرود- بابامحمدی : به مناس��بت دهه کرامت و به همت بس��یج هنرمندان 
شاهرود وانجمن شعر و ادب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی عصر شعر آفتاب مهربانی در 
شاهرود برگزارشد. مدیر کانون بسیج هنرمندان شاهرود دراین جلسه با اشاره به ترویج 
فرهنگی غنی اسالمی در جامعه گفت: اثرگذاری هنر در جامعه در قالب فرهنگ غنی 
اسالمی، سدی در برابر و توطئه های دشمن است. عباس اعتماد با تبریک دهه کرامت 
و میالدامام رضا )ع( با اشاره به اهداف برگزاری عصر شعر آفتاب مهربانی اظهار کرد: زبان 
هنر و آن هم شعر در جامعه بسیار اثرگذار است چرا که شعر با ذائقه انسان هماهنگ است و از دیر باز شعر و شاعری رونق داشته و 
در ادوار مختلف نیز تاثیر خود را داشته است.وی با بیان اینکه هنر شعر مورد توجه اسالم و ائمه اطهار بوده است افزود: توجه به شعر 
و شعرخوانی آن هم با توجه به فرهنگ اسالمی ما و غنایی که در این مکتب وجود دارد سبب شده تا شاعران فراوانی را در این عرصه 
داشته باشیم. نسرین قربانی مسئول انجمن شعر و ادب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و بسیج هنرمندان شاهرود در سخنانی با تبریک 
ایام دهه کرامت و میالد مسعود امام رضا و حضرت فاطمه معصومه )س( با تشکر از حضور شاعران در این عصر شعر تاکید کرد: زبان 
هنر ارزشمند و اثرگذار است و برگزاری چنین برنامه هایی در غنای فرهنگی و دینی و تعظیم شعائر اسالمی و نقش شعرا در گسترش 
این امر اثر گذار است . در این عصر شعر که با حضور بیش از 30 شاعر در سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شاهرود برگزار 
شد ، شاعران سروده های خود را در وصف امام مهربانی ها و حضرت معصومه و دهه کرامت قرائتی کردند و در پایان با حضور مسئول 

بسیج هنرمندان شاهرود عباس اعتماد و مسئول مجتمع فرهنگی هنری مهر از شاعران با اهدا لوح تقدیر و هدیه تجلیل بعمل آمد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایالم: 
رسالت اصلی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان شناسایی شود

ایالم-هدی منصوری-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایالم ، رسالت اصلی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان را شناسایی 
ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری استان ، ارائه راهنمایی و مشاوره و پیگیری امور مربوط به سرمایه گذاری و مشکالت سرمایه 
گذاران عنوان کرد.  قدرت فیض اللهی گفت : در طرح آمایش استان ایالم باید مناطق مستعد گردشگری شناسایی شده و مزیت 
های محیطی نیز رعایت شوندو در کنار مدنظر قرار گرفتن مسائل زیست محیطی به درخواست متقاضیان نیز رسیدگی شود. شنبه 
زاده ضمن قدردانی از محیط زیست و منابع طبیعی و موافقت آنها در خصوص واگذاری زمین به سرمایه گذاران جهت ایجاد دهکده 
گردشگری گفت : در این نشست نوع کار و نحوه شروع کار این دهکده بررسی خواهد شد. شنبه زاده افزود : محیط زیست با کلیات 
این طرح موافقت نموده و درخواست پیوست زیست محیطی را دارد. وی افزود :زمین مورد نظر دارای معارض است که باید حل شود. 
دومین دستور مطرح شده در این جلسه ، منطقه نمونه گردشگری کشاورزی شهرستان ایالم بود.  مجری این طرح گفت: این طرح 
گریزی از زندگی شهری و میل به نوستالژیک است که برای تشویق سرمایه گذاری در ایالم که ورودی عتبات عالیات است صورت 

می گیرد و با ورود سرمایه گذار داخلی و انجام موفق طرح ها ، زمینه برای ورود سرمایه گذاران خارجی نیز در استان فراهم می شود. 
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بیان س��رخوردگی تغییری در موقعیت تان ایجاد نخواهد 
کرد، اما جانبداری از خود لزوما ین کار را خواهد کرد. 

ش��ما در جلسه گروهی حضور دارید و در حال مذاکرات 
طوالنی برای یافتن روش حل و فصل مسئله ای هستید که 

مکررا برای همه افراد مشکل ساز بوده است. 
ش��ما پیش��نهاد می دهید که چطور اس��ت ای��ن فرآیند 
را تغیی��ر دهیم تا ابت��دا گروه فروش گزارش را مش��اهده 
کند؟ اینطوری گروه طراحی می تواند با در دس��ت داشتن 
هم��ه اطالعات و ب��دون نیاز به اصالح بعدی نگاره س��ازی 

)graphics(، وارد عمل شود.
ش��اید چند همکار ق��دری مودب زیر لب »ش��اید« یا با 
بی تفاوتی »ش��اید نتیجه بدهد« بگوین��د، اما آنگاه مکالمه 
فورا به بحث دیگری کشانده می شود. شما دلخور شده اید، 

اما تصمیم می گیرید تا فعال بی خیالش شوید. 
هفته بعد ش��ما در جلس��ه منظم گ��روه  حضور دارید و 
همان مشکل به بحث گذاشته می شود. یکی از همکاران تان 
با این جمله حرف را قطع می کند که »می دانید، داشتم در 
م��وردش فکر می کردم – چطور اس��ت که فرآیند را تغییر 

دهیم تا گروه فروش ابتدا گزارش را مشاهده کند؟«
شما به سختی می توانید آنچه را که می شنوید باور کنید. 
ن��ه تنها این هم��کار دقیقا در مورد همان پیش��نهادی داد 
سخن می دهد که هفته پیش در جمع صحبتش را کردید، 
بلکه همگی ط��وری در تایید او س��ر می جنبانند که انگار 

بهترین ایده از زمان اختراع المپ بوده است. 
م��ن تجربه اش را داش��ته ام، بنابرای��ن می دانم که چقدر 
ناامیدتان می کند. همین دانس��تن اینکه کسی به حرف تان 
گ��وش نمی ده��د کافی اس��ت تا باعث ش��ود دس��تان تان 
را مش��ت و فک ه��ای خود را به هم بفش��ارید و احس��اس 
درماندگی کامل این تجربه را حتی بدتر می سازد. شما جز 
ت��الش ظاهری برای بلندتر حرف زدن چه کاری می توانید 

انجام دهید؟ 
خبر خوبی برایتان دارم: کارهای متعددی وجود دارد که 
می توانید در زمانی امتحان کنید که کسی در محل کار به 

حرف تان گوش نمی دهد. 
همان لحظه که احساس کم محلی می کنید: از 

خودتان دفاع کنید
زمانی که همه بدون توجه به همکاری و کمک ش��ما به 
بحث خود ادامه می دهند، نخس��تین واکنش شما چیست؟ 

اگر مثل من باش��ید، واکنش تان شامل چرخاندن چشم ها 
به سمت سقف و این را به ذهن خود سپردن است که بعدا 

درباره اش غر بزنید. 
اما نتیجه این کار واقعا برای شما چیست؟ هیچ. 

لحظه ای که احس��اس می کنید به ایده شما چنانکه باید 
توجه نمی شود، ترسی نداش��ته باشید که با مالیمت برای 
ادامه مکالمه پافش��اری کنید. با پرس��ش های دقیقی مثل 

موارد زیر، با آن »شایدهای مبهم« روبه رو شوید: 
به نظرتان این پیشنهاد نتیجه بدهد؟ 

چه ایراداتی نسبت به این رویکرد مشاهده می کنید؟ 
قدم بعدی ما برای اجرای آن چه خواهد بود؟ 

اگر مردم را )به صورت محترمانه( وادار کنید تا ایده شما 
را مدنظر قرار دهند، سخت تر آن را فراموش می کنند. 

اگر بعد از این کار باز هم در آن سناریوی نامشخص قرار 
داشته باش��ید که همکارتان همان پیشنهاد شما را بیان و 

واکنش کامال متفاوتی دریافت می کند، آن وقت چه؟ 
به صحبت خود ادامه دهید و سوالی مثل این را بپرسید: 
»می شود توضیح بدهی که فرقش با پیشنهاد من در جلسه 

هفته قبل چیست؟«
همکار ش��ما احتماال پاسخی نخواهد داش��ت و با اینکه 
هدف ش��ما ش��رمنده کردن یا فخر فروختن نیست، روش 
بس��یار موثری برای یادآوری به مردم اس��ت که واقعا افکار 

ارزشمندی برای در میان گذاشتن دارید. 
پس از آنکه حرف تان را زدید: نزد سرپرست خود 

بروید
می دانم زمانی که به س��رکوب یا فراموش شدن ایده های 
خود عادت کرده باش��ید، این گون��ه صحبت کردن کمی به 
شما حس پرخاشگری می دهد و اعضای گروه حتی ممکن 
اس��ت کم��ی از این حقیقت که ناگه��ان از خود جانبداری 

می کنید، یکه بخورند. 
بع��د از آن، رفت��ن به نزد رئیس خود ب��رای یک مکالمه 
کوتاه دو نفره کار هوش��مندانه ای است. طی این گفت وگو 
می توانید توضیح دهید که امیدوارید خیلی گستاخ به نظر 
نرس��ید، اما می خواهید مطمئن شوید که حرف تان شنیده 

می شود و نقش ارزشمندی در گروه خود ایفا می کنید. 
شما همین طور می توانید از رئیس خود مشابه این سوال 
را بپرس��یدکه »آیا کار دیگری هس��ت که باید انجام دهم 
تا مطمئن ش��وم که حرف هایم در این جلس��ات ش��نیده 

می شوند؟«
با پذیرفتن حداقل کمی از مس��ئولیت، ن��ه تنها از تاثیر 
منف��ی حرف خود می کاهید که همین طور چش��مان تان را 

به روی آن هنجارهای گروه می گش��ایید که ممکن است از 
آنها بی اطالع باشید. 

مثال اگر اس��تخدامی جدید شرکت هستید، شاید از این 
حقیقت آگاهی نداشته باشید که یک جلسه ایده پردازی در 
پایان وجود دارد که می توانید خود را داخل صحبت کنید، 
چرا که افراد گروه ترجیح می دهند در زمان صحبت کردن 

کسی میان حرف شان نپرد. 
بهتر اس��ت زمانی که حرف تان شنیده نمی شود، همیشه 
فرض را بر س��وءنیت نگذارید. بنابراین مطمئن ش��وید که 
قب��ل از نتیجه گیری، این مکالمات مهم را صورت می دهید 

و با مشکلی برخورد نمی کنید. 
زمانی که چیزی تغییر نمی کند: شکار را شروع کنید

ش��ما ه��ر کاری را که از دس��ت تان بر می آم��ده انجام 
داده ای��د. در جلس��ات گروه��ی صحب��ت و از ایده های تان 
جانبداری کرده ای��د. با رئیس خود )در واقع چندین دفعه( 
جایی نشس��ته و به او توضیح داده اید که احساس می کنید 

به همکاری و کمک شما توجه یکسانی نمی شود. 
و ب��ا این همه مطلق��ا هیچ چیز در حال بهبود نیس��ت. 
شما همانند قبل احساس کم محلی و بی توجهی می کنید. 
حاال چکار باید کرد؟ خب دوس��ت من، در اینجا حقیقت 
تلخی نهفته است: حاال زمان آن رسیده که به دنبال محیط 
کاری باشید که برای شما و ایده های تان ارزش قائل شوند. 

این حق تان است. 
آیا معنی اش این اس��ت که ش��ما ح��ق دارید در گروهی 
باشید که برای تک تک پیشنهادات تان کف می زنند و بعد 
فورا اجرایش می کنند؟ قطعا اینطور نیس��ت. همه ایده های 
شما خوب نخواهند بود. با این حال انتظار شما برای قدری 

احترام و قدردانی موجه است. 
این احس��اس که به رغم بیش��ترین تالش ها جهت تغییر 
ای��ن وضعیت، مدام در دفتر به ش��ما بی توجهی می ش��ود، 
می تواند نش��اندهنده مشکلی درون سازمانی و بی ارتباط با 

شما باشد. 
م��ن در وهل��ه اول می دانم زمانی ک��ه مطلقا هیچ کس 
گ��وش نمی دهد ک��ه در دفت��ر کار چه می گویی��د، چقدر 
دلس��رد می شوید و یافتن مسیر در این وضعیت، به مهارت 

نیاز دارد. 
خوشبختانه چندین کار هست که می توانید انجام دهید 
تا کم محلی به شما مشکل تر شود. این پیشنهادات را به کار 
ببندید و امید اس��ت که احس��اس حمایت و نه سرگردانی 

کنید. 
fastcompany :منبع

چگونه صدای تان را در محل کار به گوش بقیه برسانید؟

طراحی چه نقشی در موفقیت کسب و کار دارد
طراحی یکی از پایه ای ترین المان های هر کسب وکار است و در موفقیت یا شکست در رسیدن به هدف نقشی 
اساسی دارد.  در تاسیس و توسعه کسب وکار و خصوصا برندسازی برای آن، طراحی، نمادشناسی و ظاهر نقشی 
اساسی دارد. در این میان شرکت های موفق با زبان طراحی منحصربه فرد، زمانی مقتضی را به طراحی و شکل دهی 
المان های اصلی خود مانند نام و لوگو اختصاص می دهند. قطعا برنامه ریزی های بازاریابی و طرح کسب وکار هم در 
موفقیت یک شرکت نوپا سهم دارند، اما این قسمت ها همگی در کنار یکدیگر معنی پیدا می کنند.  محققان دانشگاه 
علم و فناوری میزوری در تحقیقات خود به این نتیجه رس��یده اند که تنها دو دهم ثانیه طول می کش��د تا کاربر 
نگاهی کلی به وب سایت شرکتی داشته و به آن جذب شود. این عدد بسیار کوچک، نتیجه تمام ساعت ها، روزها و 
ماه ها تالش تیم طراحی شما خواهد بود. این زمان در اپلیکیشن، تبلیغات بنری دیجیتال و تبلیغات فیزیکی نیز در 
همین حدود است. در نتیجه سرمایه گذاری روی طراحی باید بخش مهمی از تصمیمات یک کارآفرین باشد، زیرا 
زمان کمی برای تاثیرگذاری روی مخاطبان دارد.  پس از جلب توجه اولیه، نوبت به نقش محتوا و ترتیب قرارگیری 
اطالعات مورد نیاز مشتری می رسد. تصور کنید که کاربری وارد وب سایت شما شده و جذب طراحی آن می شود. 
حال اگر این کاربر نتواند اطالعات مورد نظر خود را به سرعت پیدا کند، در مرحله اول از شما ناامید می شود )که 
اعتباری بسیار مخرب برای برند است( و سپس به سراغ گوگل رفته تا شرکتی با اطالعات بهتر پیدا کند. یک نکته 
جالب در این مورد آنکه باال بودن آمار مش��اهده صفحه پرس��ش و پاسخ، نشان دهنده کامل نبودن اطالعات اولیه 
وب سایت است.  طراحی یکی از سرمایه گذاری هایی است که با برنامه ریزی صحیح قطعا بازگشت موفقی خواهد 
داش��ت. اگر ویترین فروش��گاه شما جذاب باشد، خریداران بیش��تری به آن رجوع می کنند و در پایان روز فروش 
بیشتری خواهید داشت. در نهایت این طراحی، عملکرد و طراحی محصول نهایی است که موفقیت شما را تضمین 
می کند. فراموش نکنید که طراحی افراد را به سمت شما جذب می کند و دو عامل دیگر آنها را نگه می دارند.  برای 
به کار گرفتن هرچه بهتر این سه مورد در استراتژی کاری، باید ابتدا هدف طراحی را مشخص کنید. یک طراحی 
خوب، داستانی عالی برای مخاطب تعریف می کند. این داستان می تواند برند شما را منسجم کند و نوآوری را نیز به 
جریان بیندازد. در مرحله دوم باید همکاری را میان اعضای شرکت جاری کنید. قطعا همه افراد حاضر در سازمان از 
اهمیت طراحی آگاه نبوده و به آموزش نیاز دارند. مرحله بعدی، فراهم کردن ابزار و اطالعات الزم برای تیم طراحی 

است. در نهایت به یاد داشته باشید که موارد زیر، اصلی ترین بخش ها در طراحی هویت برند شما خواهند بود: 
لوگو: اگر لوگوی شما بی کیفیت باشد، برندتان بی کیفیت به نظر می رسد. وقار، سادگی، شفافیت و ماندگاری 

از خصوصیات یک لوگوی عالی هستند. 
رنگ: یک ترکیب یا پالت رنگ برای برند انتخاب کنید؛ رنگ هایی که انرژی، محصول و برند شرکت شما را فریاد بزنند. 
یک لوگوی خوب همراه با ترکیب رنگ عالی با نفوذ به چشمان مخاطب موفقیت شما را تا حد زیادی تضمین می کنند. 
گرافیک: اس��تفاده از المان های گرافیکی جذاب خصوصا در طراحی وب سایت، نفوذ شما به ذهن مخاطبان 

را بهبود می بخشد. 
forbes/zoomit :منبع

4 اقدام ضروری مدیران در راستای کسب موفقیت

اگرچه برخی بر این باور هس��تند که برای ش��روع یک کسب وکار عالقه شرط اول است، با این حال این امر اقدامی 
کامال پیچده است و نباید صرفا بر پایه این امر تصمیم گیری کنید. توجه داشته باشید که در این رابطه عالقه مندی تنها 
محرک شما خواهد بود و در راستای تبدیل شدن به یک کارآفرین جهانی الزم است خود را برای یادگیری فراوان آماده 
سازید. با نگاهی به مسیر موفقیت کارآفرینان جهانی به این نکته پی خواهید برد که آنها همواره در حال تغییر بوده و به 
طور مداوم به مهارت های خود افزوده اند. در این راستا توجه به توصیه های افراد حرفه ای می تواند راهنمای عمل بسیار 
خوبی باشد. در همین راستا و در ادامه به بررسی 4 اقدام ضروری مدیران در راستای کسب موفقیت، خواهیم پرداخت. 

1- خالقیت را گسترش دهید 
به عنوان مدیر یک ش��رکت انتظار می رود تا تنها وظایف افراد را مش��خص نکنید. بدون شک این امر اقدامی است 
که تمامی مدیران انجام می دهند. با این حال در صورتی که خواهان انجام کاری متفاوت و افزایش سطح کاری خود 
هستید، الزم است تا خالقیت را به عنوان عنصری که می تواند تفاوت ها را رقم بزند، مورد توجه ویژه قرار دهید. نتایج 
تحقیقات در رابطه با میزان اش��تیاق کارمندان بیانگر آن اس��ت که نزدیک به 90درصد آنها صرفا برای بحث مالی به 
کار خود ادامه می دهند و این امر باعث می شود تا پیشرفت چندانی در کار آنها مشاهده نشود. یکی از دالیل مهم در 
این رابطه این است که مدیران در زمینه حفظ انگیزه کارمندان اقدامی را صورت نمی دهند. بدون شک انجام کاری 
تکراری و با رعایت اصول خاص باعث خواهد شد تا افراد خود را صرفا یک روبات تصور کنند. این امر در حالی است که 
کارآفرینان و مدیران موفق همواره مشوق ارائه خالقیت های فردی بوده و همین امر باعث می شود تا استعدادهای افراد 
به خوبی شکوفا شود. این امر در نهایت به اعتبار شما خواهد افزود و وجهه ای باال را برای شما به ارمغان خواهد آورد. 

2- حفظ پویایی سیستم
در تقریبا تمامی شرکت ها خصوصا شرکت های نوپا، بازنگری در سیستم موجود امری غیر ضروری تلقی می شود. با این حال 
توجه داشته باشید که عملکرد شرکت در ارتباط مستقیم با سیستمی است که شما برای آن انتخاب کرده اید. این انتخاب ممکن 
است پس از گذشت مدتی تاثیر اولیه خود را از دست بدهد و نیاز به بازنگری از این جهت از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. 
همچنین توجه داشته باشید که برای به روز بودن الزم است تا تیمی متخصص در زمینه فناوری اطالعات برای خود ایجاد کنید. 

3- ایمیل خود و کارکنان را مدیریت کنید
آیا تاکنون فکر کرده اید که چک کردن ایمیل ها و گش��ت وگذار در شبکه های اجتماعی چند ساعت از طول شبانه 
روز شما را اشغال می کند؟ آمارها در این زمینه بسیار وحشتناک بوده و در صورتی که خود برای مدیریت آن فکری 
نداشته باشید، زمان مفید بسیاری هدر خواهد رفت. در این رابطه توجه داشته باشید که برنامه شما ابتدا باید در رابطه 
با مدیریت زمان خود و سپس سایرین باشد. علت این امر نیز به این خاطر است که مدیران همواره در شرکت الگوی 
س��ایرین محس��وب می شوند و رفتار خالف حرف، بدون شک تاثیر سخنان شما را به شدت کاهش خواهد داد. امروزه 
برخی از شرکت ها اقدام به راه اندازی سیستم های نظارتی کرده که خود گامی مثبت در این رابطه محسوب می شود. 

4- همواره در اندیشه راهکاری برای کاهش هزینه های خود باشید
ش��ما در بازاری فعالیت می کنید که تغییرات مداوم از جمله ویژگی های اصلی آن محس��وب می شود. اگرچه همواره 
الزم است تا نگاهی رو به جلو داشته باشید، با این حال با بررسی شرکت خود قادر به یافتن هزینه هایی خواهید شد که 
ضرورتی نداشته یا اهمیت خود را از دست داده است. این امر در واقع اقدامی است که بسیاری از شرکت ها از انجام آن 
غافل شده و با انباشته شدن چنین مواردی در نهایت شرکت در شرایط بسیار بدی قرار خواهد گرفت. به همین خاطر 
به عنوان یک مدیر نمونه الزم است تا همواره به دنبال راهکارهایی در راستای کاهش هزینه های خود باشید. در این رابطه 
entrepreneur :توجه به اقدامات مشابه سایر شرکت ها نیز خود می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد.  منبع
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