
شــهردار تهران درباره اخذ عوارض از تونل هاي 
شــهري گفت: اين موضــوع صحت نــدارد و از 
رســانه اي كه اين موضوع را منتشر كرده است، 
گله مند هستم. پيروز حناچي در حاشيه مراسم 
والدت حضرت زينب )س( و روز پرستار با حضور 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به سوالي مبني بر 
اخذ عوارض از تونل هاي شــهري گفت: در حال 
حاضر برخي مسائل در حوزه كارشناسي مطرح 

مي شــود و در همين حوزه كارشناسان مختلفي 
اظهارنظر مي كنند؛ اما بي ترديــد زماني چنين 
موضوعاتي عملياتي می شود كه شهرداري نسبت 
به ارسال اليحه اقدام كند و موضوع در شورا مطرح 
شود و مورد بررسي قرار گيرد و نهايتا شورا آن را 

بپذيرد تا اجرايي شود. 
وي افزود: هنگامي كه هيچ يــك از اين اتفاقات 
نيفتاده است، پس موضوع خاصي مطرح نيست و 

از رسانه اي كه اين موضوع را منتشر كرده، گله مند 
هســتم؛ زيرا اساســا اين موضوع واقعيت ندارد. 
شــهردار تهران درباره ادغام برخي معاونت هاي 
شــهرداري تهران نيز گفت: مباحث كارشناسي 
در اين خصــوص مطرح و ايده هايــي هم اعالم 
شــده اســت؛ بنابراين بايد پس از اظهارنظرها و 
بررســي هاي كارشناســي، در انتظار تصميم و 

مصوبه شوراي شهر تهران باشيم. 

نام ايوانكا ترامپ نيــز در بين فهرســت نامزدهاي 
اعالم شده رياســت بر بانك جهاني ديده مي شود. به 
گزارش ايسنا به نقل از نيويورك پست، در بين فهرست 
نهايي ارائه شــده به وزارت خزانــه داري آمريكا براي 
معرفي نامزد رياست بر بانك جهاني، نام ايوانكا ترامپ، 

دختر رئيس جمهوری آمريكا نيز ديده مي شود. 
كيم يونگ جيم، رئيس پيشين بانك جهاني اوايل ماه 
ميالدي جاري و به دنبال اختالف نظر با سياست هاي 

دولت ترامپ از سمت خود استعفا داده بود. اين اتفاق 
در حالي رخ مي دهد كه ايوانكا ترامپ هيچ گونه سابقه 
فعاليتي در نهادهاي اقتصادي بين المللي ندارد و سوابق 
كاري پيشين او محدود به مديريت بنياد خانوادگي 
ترامپ و يك برند فعال در زمينه مد و پوشــاك بوده 

است.
در بين گزينه هاي ديگر مطرح شــده براي رياست بر 
بانك جهاني، نام ديويد مالپاس، از مقامات فعلي وزارت 

خزانه داري، نيكي هيلي، سفير سابق آمريكا در سازمان 
ملل و مارك گرين، رئيس آژانس توســعه بين الملل 
آمريكا ديده مي شود.  ســخنگوي وزارت خزانه داري 
آمريكا در واكنش به اين خبر گفته كه اين وزارتخانه 
فهرستي از افراد واجد شــرايط براي رياست بر بانك 
جهاني را دريافت كرده است. كيم يونگ جيم، اول فوريه 
امسال و سه سال زودتر از موعد قانوني پايان رياستش بر 

بانك جهاني از سمت خود كنار خواهد رفت. 

در ماه گذشته هر ورق از اوراق تســهيالت مسكن حدود ۵۳ هزار 
تومان داد و ستد مي شد؛ اما با اينكه در هفته گذشته قيمت هر تسه 
 تا ۶۱ هزار تومان هم باال رفت، هم اكنون قيمت اكثر اين اوراق حدود 
۵۶ هزار تومان است. در ماه هاي گذشــته با ايجاد ركود نسبي در 
بازار مسكن، هزينه وام مســكن كاهش يافت و براي مدت زماني 
حدود قيمتش ۵۳ هــزار تومان بود؛ اما اين قيمت ها با گذشــت 
يك دوره زماني با رشد مواجه شــد. در هفته گذشته قيمت اوراق 
تسهيالت مسكن بانك مســكن تا ۶۱ هزار تومان هم رسيد؛ اما 
در فرابورس ايــران، قيمت ها از ۵۴ هزار تا ۵۷ هزار تومان شــناور 
بود. قيمت امتياز تسهيالت مسكن بهمن ماه سال ۱۳۹۵ حدود 
۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان و قيمت تســه اســفند ماه ۱۳۹۵ معادل 
۱۰۰۰ تومان گران تر اســت. همچنين قيمت هــر ورق از اوراق 

تســهيالت مســكن فروردين ماه ســال ۱۳۹۶ معادل ۵۶ هزار 
تومان و قيمت تســه آذر ماه ســال جاري ۵۷ هزار و ۲۰۰ تومان 
 بود. مابقــي اوراق نيز عمدتــا در قيمت حدود ۵۶ هــزار تومان 

معامله مي شوند. 
در اين گزارش با توجه به قيمت هر ورق از اوراق تسهيالت مسكن 
به مبلغ ۵۶ هزار تومان، هزينه وام مسكن براي قشرهاي مختلف 
محاسبه شده است. بر اين اساس، با توجه به اينكه زوج هاي تهراني 
براي دريافــت وام ۱۰۰ ميليون توماني مســكن بايد ۲۰۰ برگه 
تسهيالت مسكن خريداري كنند، آنها بايد ۱۱ ميليون و ۲۰۰ هزار 
 تومان صرف خريد اين ۲۰۰ برگ كنند. به اين مبلغ با احتســاب 
۲۰ ميليون تومان وام جعاله كه بابتش بايد ۴۰ برگ تسه بهادار ۵۶ 
هزار توماني خريد، دو ميليون و ۲۴۰ هزار تومان اضافه مي شود. در 

نتيجه در مجموع بايد براي دريافت وام ۱۲۰ ميليون توماني مسكن، 
حدود ۱۳ ميليون و ۴۴۰ هزار تومان  صرف شود. 

همچنين زوج هاي غيرتهراني كه در شهرهايي با جمعيت بيشتر 
از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت زندگي مي كنند، مي توانند تا سقف ۸۰ 
ميليون تومان وام بگيرند كه براي گرفتن اين مبلغ بايد ۱۶۰ ورق 
بهادار خريداري كنند كه با اين حساب بايد ۸ ميليون و ۹۶۰ هزار 
تومان بابت خريد اين اوراق بپردازند كه با احتساب ۲ ميليون و ۴۴۰ 
هزار تومان براي خريد اوراق وام جعاله، در مجموع براي دريافت وام 
۱۰۰ ميليون توماني بايد ۱۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت 

كنند. 
عالوه بر اين زوج هاي ساكن در ساير شهرهاي با جمعيت زير ۲۰۰ 
هزار نفر مي توانند براي گرفتن ۶۰ ميليون تومان وام مسكن ۱۲۰ 

برگ بهادار خريداري كنند كه بايد ۶ ميليون و ۷۲۰ هزار تومان بابت 
خريد اوراق بپردازند. همچنين براي دريافت ۲۰ ميليون تومان ديگر 
بابت وام جعاله نيز بايد ۲ ميليون و ۴۴۰ هزار تومان پرداخت كنند كه 
در مجموع براي وام ۸۰ ميليون توماني ۸ ميليون و ۹۶۰ هزار تومان 
از سوي زوجين بايد پرداخت شود. مجردهاي تهراني نيز مي توانند 
تا سقف ۶۰ ميليون تومان و غيرزوج هايي كه در مراكز استان هاي 
باالي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارند تا سقف ۵۰ ميليون تومان و در 
نهايت غير زوج هاي ساكن در ساير مناطق تا سقف ۴۰ ميليون تومان 
وام دريافت كنند كه به ترتيب هر كدام بايد ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ 

بهادار اوراق تسهيالت مسكن را از فرابورس ايران خريداري كنند. 
 با اين حســاب مجردهــاي تهراني بايــد براي خريد ايــن اوراق

 ۶ ميليون و ۷۲۰ هزار تومان، افراد ســاكن در مراكز استان باالي 

۲۰۰ هزار نفر جمعيت مبلغ ۵ ميليــون و ۶۰۰ تومان و افراد گروه 
ســوم مبلغ ۴ ميليون و ۴۸۰ هزار تومان پرداخــت كنند. البته 
در صورت تمايل براي دريافــت وام ۲۰ ميليــون توماني جعاله 
بايد مبلغ دو ميليون و ۴۴۰ هزار تومــان ديگر هم بپردازند. اوراق 
تســهيالت مســكن قابليت معامله در فرابورس ايــران را دارد و 
ارزش اســمي هر برگ ۵ ميليون ريال اســت. مدت اعتبار اوراق 
تسه حداكثر تا دو دوره شــش ماهه قابل تمديد است. اين اوراق با 
توجه به اينكه چقدر تا زمان اعتبارش باقــي مانده، داراي قيمت 
متفاوتي است. در صورتي كه مدت اعتبار اين اوراق به اتمام برسد 
و دارنده اوراق از تســهيالت آن اســتفاده نكنــد، نماد معامالتي 
 آن متوقف خواهد شــد و وجوه پرداختي، ديگر بــه دارنده اوراق

 بازپرداخت نخواهد شد. 

قيمت نفت روز جمعه تحت تاثير نگراني سرمايه گذاران 
نسبت به چشــم انداز اقتصاد جهاني، ۲ درصد كاهش 
يافت؛ اما موفق شد دومين افزايش هفتگي متوالي را به 
ثبت برساند. بهاي معامالت وست تگزاس اينترمديت 
آمريكا براي تحويل در فوريه يــك دالر يا معادل ۱.۹ 
درصد كاهش يافت و در ۵۱.۵۹ دالر در هر بشكه بسته 
شد. بهاي نفت آمريكا روز پنج شنبه در ۵۲.۵۹ دالر در 
هر بشكه بسته شــده بود كه باالترين قيمت از هفتم 
دسامبر بود. با اين حال شــاخص قيمت نفت آمريكا 
حدود ۷.۶ درصد افزايش هفتگــي ثبت كرد. قيمت 
نفت آمريكا اكنون حدود ۲۱ درصد نســبت به ركورد 
پايين ۴۲.۵۳ دالر كه پايين ترين قيمت در ۵۲ هفته 
گذشته بود و در ۲۴ دسامبر به ثبت رسانده بود، باالتر 
ايستاده است.  بهاي معامالت نفت برنت براي تحويل 
در مــارس ۱.۲۰ دالر يا ۲ درصد كاهــش يافت و در 
 ۶۰.۴۸ دالر در هر بشكه بسته شد؛ اما براي كل هفته 
۶ درصد افزايش ثبت كرد. قيمت نهايي ۶۱.۶۸ دالر نفت 

برنت در روز پنج شنبه، باالترين قيمت از چهارم دسامبر 
بود. افزايش بهاي معامالت نفت در اواخر روز پنج شنبه 
اجازه داد نفت براي نهمين روز متوالي افزايش پيدا كند 
كه طوالني ترين روند افزايش براي شاخص قيمت نفت 
آمريكا از ژانويه ســال ۲۰۱۰ بود. براي نفت برنت نيز 
 طوالني ترين روند افزايشي در بيش از ۱۱ سال گذشته 
بود.  فواد رزاق زاده، تحليلگر بازار در وب سايت فاركس 
در اين باره گفت: تصور مي كنم قيمت نفت بيش از حد 
سريع و بدون وقفه افزايش پيدا كرد، بنابراين ما شاهد 
سودگيري معامله گران در ســطوح مقاومتي كليدي 
هستيم. با اين حال دورنماي بازار نفت چندان روشن 
به نظر نمي رسد و نه تنها عرضه غيراوپك افزايش پيدا 

خواهد كرد، بلكه دورنماي تقاضا نيز عالي  نيست. 
براســاس گزارش ماركت واچ، افزايش قيمت نفت در 
معامالت روز پنج شنبه پس از اين روي داد كه جروم 
پاول، رئيس بانك مركزي آمريــكا اظهار كرد: بانك 
مركزي در روند تحكيم سياست پولي انعطاف پذير و 

صبور اســت و اگر دورنماي اقتصادي و مالي وخيم تر 
شود، ممكن است روند سياست خود را تغيير دهد. به 
دنبال اين اظهارات ارزش دالر قوي شد و شاخص هاي 
سهام آمريكا در زمان بسته شــدن معامالت نفت در 
سطح باالتري  ايستادند.  در مجموع رشد اخير قيمت 
نفت تحت تاثير خوش بيني به مذاكرات تجاري آمريكا 
و چين و همچنين كاهش توليد توليدكنندگان بزرگ 
در دســامبر و كاهش ذخاير نفت آمريكا بوده است. 
طبق نظرسنجي »اس اندپي گلوبال پالتسگ« توليد 
نفت اوپك در دسامبر ۶۳۰ هزار بشكه در روز كاهش 
پيدا كرده و به ۳۲.۴۳ ميليون بشكه در روز رسيده كه 

پايين ترين ميزان در شش ماه گذشته بوده است. 
در اين بين، گزارش شركت خدمات انرژي بيكرهيوز 
نشان داد شــمار دكل هاي حفاري نفت آمريكا هفته 
گذشته چهار حلقه كاهش يافته و به ۸۷۳ حلقه رسيده 
است كه دومين كاهش هفتگي متوالي بوده و از كندي 

روند رشد توليد آمريكا حكايت دارد. 

علي اكبر محزون، مديركل دفتر جمعيت نيروي 
كار مركز آمــار ايران و مديركل ســابق اطالعات 
و آمار جمعيتي ســازمان ثبت احوال كشــور در 
يك برنامه راديويي اظهار داشــت: طبق آخرين 
سرشــماري، ۹ ميليون و ۷۶۹ هزار نفر در ســن 
متعــارف ازدواج و هرگــز ازدواج نكــرده داريم 
و همچنين تعداد افــرادي كه از ســن متعارف 
ازدواج عبــور كرده انــد؛ اما هنوز به ســن تجرد 
 قطعي نرســيدند، يك ميليــون و ۸۱۰ هزار نفر

 است.
وي گفــت: به افرادي كه از ســن تجــرد قطعي 
عبور كرده باشــند، مجردان قطعــي مي گويند 
و تعداد آنها در كل كشــور ۲۲۰ هزار نفر اســت. 
۱۱ ميليــون و ۸۰۰ هــزار نفــر مجــرد هرگز 
ازدواج نكــرده در كشــور داريم كه با احتســاب 
افراد بدون همســر در اثر فوت يا طالق، جمعيت 
 مجردان ايران به رقم ۱۳ ميليــون و ۳۲ هزار نفر 

مي رسد. محزون در ادامه با بيان اينكه پديده هاي 
نوظهور در خانواده هاي ايراني همچون تجردگرايي 
در حال شكل گرفتن است، اضافه كرد: در سال هاي 
اخير سياست هاي كلي خانواده ابالغ شده كه بند 
چهارم آن به ايجاد نهضت فراگير ملي براي تسهيل 
ازدواج موفق و آسان تاكيد دارد و به واژه نفي تجرد 

اشاره مي كند. 
وي با اشــاره به افزايش ســن ازدواج دركشور در 
ســال هاي مختلف گفت: طي چند دهه گذشته 
سن ازدواج آقايان از ۲۴ به ۲۸ سال و براي خانم ها 
از ۱۹ به ۲۳ سال رسيده اســت. ضمن اينكه اين 
آمار در شــهرهاي مختلف و حتي در شــمال و 
 مركز و جنوب كالن شــهري ماننــد تهران كامال 

متفاوت است.
محزون بيان داشــت: بخشــي از دليل افزايش 
ســن ازدواج به دليل تحوالت اجتماعي اســت 
و بخشــي هم به سياســت گذاري ها برمي گردد. 

 مديركل سابق اطالعات و آمار جمعيتي سازمان 
ثبت احوال كشور يادآور شد: آخرين سرشماري ها 
نشان مي دهند در ســال هاي اخير خانواده هاي 
 گســترده چند نســلي در كشــور بــه حداقل 

رسيده است.
در حــال حاضــر خانوار هســته اي بيشــترين 
فراواني را دارد و خانوار يك نفره در ســال ۱۳۸۵ 
از ۵.۲ درصــد بــه ۷.۱ درصد در ســال ۱۳۹۰ 
 افزايش داشــته و در ســال ۱۳۹۵ به ۸.۵ درصد 

رسيده است. 
محــزون مهم تريــن راهــكار بــراي كاهــش 
تجرد در ايــران را اجراي صحيح سياســت هاي 
كلــي جمعيتي خانــواده دانســت و گفت: همه 
موارد در بندهايی كه ابالغ شــده وجــود دارد و 
مســئوالن بايد به آن توجه كننــد. قطعا اجراي 
 صحيح ايــن بندهــا بهتريــن مســير خواهد 

بود. 

احتمال رياست  دختر  ترامپ  بر  بانك  جهانياخذ عوارض از تونل هاي شهري   واقعيت  ندارد

بهاي وام  مسكن ارزان  شد

توان اهداي عضو در ايران ۴ برابر آمار فعلي است
مديرعامل انجمن اهدای عضو ايران گفت: پايان سال گذشته شاخص اهداي عضو )در 
يك ميليون نفر جمعيت( در ايران به ۱۱.۸ رسيد؛ درحالي كه با توجه به آمار باالي مرگ 

مغزي در كشور، اين توان را داريم كه آن را تا ۴ برابر افزايش دهيم. 
به گزارش ايسنا، كتايون نجفي زاده در نخســتين دوره آموزش تخصصي و مديريتي 

فراهم آوري اعضاي پيوندي استان كرمانشــاه كه روز ۲۲ دي برگزار شد، با بيان اينكه 
اهدای عضو مساله اي اجتماعي و ملي است كه بايد براي ترويج آن در جامعه فرهنگ سازي 
كنيم، افزود: ضروري است براي مردم فرهنگ سازي كنيم كه افراد مرگ مغزي در واقع 
مرده هايي هستند كه تنها قلب شان براي مدتي كوتاه تپش دارد. مديرعامل انجمن اهداي 

عضو ايران با بيان اينكه افراد مرگ مغزي يك درصد از افراد فوت شده جامعه را تشكيل 
مي دهند، گفت: معتقديم اينها افرادي هستند كه خداوند به آنها توفيق داده تا مرگي 

قهرمانانه داشته باشند و باعث نجات جان انسان هاي ديگر شوند. 
وي رشــد اهداي عضو در ايران را از سال ۷۹ تا پايان سال گذشته خوب توصيف كرد و 

گفت: سال ۷۹ شاخص اهداي عضو در كشور براي هر يك ميليون نفر،  ۰.۲درصد بود كه 
اين رقم در سال ۹۶ به ۱۱.۵۸ رسيده كه پيشرفت خوبي است. 

مديرعامل انجمن اهداي عضو ايران تاكيد كرد: در تالشيم تا بتوانيم آمار اهداي عضو در 
كرمانشاه را با همراهي متوليان امر و فرهنگ سازي باال ببريم. 

13  ميليون  مجرد  و ۲۲۰ هزار مجرد قطعي در كشورترمز افزايش قيمت  نفت كشيده  شد
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قیمت مرغ به 13 هزار و 900 تومان رسید

يك منبــع آگاه از افزايش يك هــزار توماني 
نرخ مرغ نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار 
خبر داد و گفت:  نرخ هر كيلــو مرغ زنده درب 
مرغداري ۹ هزار و ۱۰۰، مرغ آماده به طبخ در 
كشتارگاه ۱۲ هزار و ۳۰۰، توزيع درب واحدهاي 
صنفي ۱۲ هزار و ۷۰۰ و خرده فروشي ۱۳ هزار 
و ۹۰۰ تومان است. به گفته وي، نرخ هر كيلو ران 
مرغ با كمر ۱۲ هزار و ۹۰۰ و ران مرغ بدون كمر 
برابر با قيمت مرغ ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان است. 

اين منبع آگاه با اشاره به نرخ... 

افزايش  چندباره  قيمت 
مرغ  در  بازار 

راه  برای صادركنندگان 
غيرحرفه ای  هموار
 شده  است

شافعی:  

سرمايه  در گردش 
واحدهای توليدی 

مشكل دار تامين  شود
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وزیر صنعت:

سرمقاله

نگاه  غیر  واقع بینانه
به  اشتغال

مهم ترين نقشی كه دولت در 
اقتصاد كشور دارد، نظارت 
و سياســت گذاری درست 
 اســت. در كشــور ما دولت 
نه تنها در اين وظيفه مهم ســهل انــگاری كرده 
اســت، بلكه در اجرای برنامه هايی كه خود بر آن 
 تاكيد كرده نيز كوتاهی می كنــد. به عنوان مثال 
سال های سال است كه كارشناسان تاكيد دارند كه 
الزم است محيط كسب و كار و فضای كسب و كار 
بهبود پيدا كند، اما اين قانون هنوز اجرايی نشده و 
يا برنامه حذف قوانين پيچيده و دســت و پاگيری 
 كه مورد تاكيد قرار گرفته، مدام به تاخير می افتد.

 يعنی دولت يك...

  مرتضی عزتی، کارشناس 
اقتصادی

متن کامل  د ر صفحه 2
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قيمت شكنی كاالها   در  
بازارهای  صادراتی

مخالفت های پنهان  با  
يارانه كاالهای  اساسی

»کسب و کار« برنامه  اشتغالزایی  در  بودجه  98 را  بررسی  می کند

وعده  اشتغالزايي  از جيب  بنگاه هاي  ورشكسته
صفحه2

صفحه3

خودنمايي   نيو كالكشن هاي   قاچاق
سرشاخه هاي   قاچاق    پوشاك   به   بهانه هاي   مختلف    مانع   اجراي   طرح   مبارزه   با   برندها    شده اند

توليدكنندگان ايرانی و صنايع كشــور توانستند 
با شــناخت نياز بازارهای بين المللی و با تالش و 
پشتكار فراوان، درآمدزايی و ارزآوری را از صادرات 
افزايش دهند. بــه عبارتی صنايع توانســتند با 
شناخت بازارهای بين المللی، صادرات خود را به 
ميزان قابل توجهی افزايش دهند تا بتوانند بخشی 
از زيان ركود و دپوی محصوالت خود را در انبارها 
جبران كنند؛ اما اين اتفاق ديری نپاييد تا با نوسانات 
نرخ  ارز و خروج آمريكا از برجام و اعمال دور جديد 
تحريم ها كاالهای ايرانی مشتری چندانی نداشته 
باشند و قيمت شكنی در بازارهای صادراتی برای 
فروش كليد بخورد.  اين در حالی است كه يك مقام 
مسئول با اشاره به ضرورت حفظ ارزش كاالهای 

صادراتی ايران در بازارهای هدف...

يكــی از طرح  هايی كه مجلس به منظــور كمك به 
مصرف كننــدگان واقعی كاالهای اساســی در نظر 
دارد، پرداخــت مابه التفاوت نرخ كاالهای اساســی  
در قالب كارت هــای اعتباری به جــای تخصيص 
 ارز دولتی به آن اســت. هدف از ايــن طرح كمك به

گروه های آسيب پذير و اقشار كم درآمد است كه البته 
اتاقی ها هم پيشنهاد آن را چندی پيش به دولت داده 
بودند؛ اما اجرا نشد. يكی از دغدغه های مهم مردم در 
ماه های اخير، افزايش تب داللی در كاالهای اساسی و 
همچنين التهاب قيمتی اين كاالها در بازار بوده است 
كه كارشناسان ريشــه آن را در نظارت های ناكافی 
دولت و همچنين سياســت های پولی و ارزی اشتباه 
آن می دانند. به همين دليل ضرورت انصراف دولت از 

تخصيص ارز دولتی در حالی...



اقتصاد2
ایران وجهان

شافعی با اشاره به دستورالعمل بازگشت 
ارز صادراتی:

راه بــرای صادرکننــدگان 
غیرحرفه ای هموار شده است

غالمحســین شــافعی، رئیــس اتــاق بازرگانی، 
صنایــع، معادن و کشــاورزی ایران معتقد اســت 
درصورتی که برخی تغییرهای مورد نیاز در بسته ها 
و دستورالعمل های ارزی بانک مرکزی اتفاق نیفتد، 
شــرایط برای صادرکنندگان بزرگ دشوار خواهد 
شد در حالی که شــرایط به وجود آمده راه را برای 
صادرکنندگان غیرحرفه ای باز کرده است.رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی 
از اصلی ترین مسائلی که در شرایط فعلی کشور باید 
به آن توجه کرد، نقش مثبت و کلیدی صادرات است 
که می تواند برای مدیریت اوضاع اقتصادی و کمک به 
دولت ایفا کند. بر همین اساس ما باید سیاست های 
خود را طوری طراحی کنیم که صادرکنندگان با فراغ 
بال امکان نقش آفرینی در شــرایط فعلی را داشته 
باشند.غالمحسین شافعی با اشاره به تالش هایی که 
برای مدیریت اوضاع انجام شده، افزود: هرچند دولت 
و بانک مرکزی تالش کرده اند در ماه های گذشــته 
و به دنبال باال رفتن نرخ ارز اوضاع را مدیریت کنند 
اما با توجه به تجربه شکل گرفته در طول هفته های 
گذشته، به نظر می رسد که می توان به برخی تغییرات 
در دستورالعمل ارزی بانک مرکزی نیز اندیشید.رئیس 
اتاق ایران با بیان اینکه شرایط به وجود آمده راه را برای 
صادرکنندگان غیرحرفه ای باز کرده اســت، گفت: 
وقتی سیاست هایی در نظر می گیریم که در جریان 
اجرای آن صادرکنندگان بزرگ با دشــواری مواجه 
شــده اما صادرکننده کوچک می تواند با استفاده از 
امکانات در نظر گرفته شــده فعالیت کند، شرایط 
برای حرفه ای ها و افرادی کــه برای دورانی طوالنی 
در این بخش حضور داشته اند سخت می شود.شافعی 
ادامه داد:  امروز بسیاری از صادرکنندگان بزرگ ما با 
توجه به شرایط دشوار اقتصادی شان امکان صادرات 
پیدا نمی کنند و این در شرایطی است که برخی افراد 
با خرید کاالی همین افراد، به شــکل خرد کاالها را 
صادر می کنند و به این ترتیب هم از مزیت های در نظر 
گرفته شده در دستورالعمل ارزی بهره مند می شوند 
و هم بازار افراد اصلی را می گیرند.او تصریح کرد: برای 
حل این مشکالت قبل از هر چیز یک مسئله بیشترین 
اهمیت را دارد و آن لزوم اعتماد ما به بخش خصوصی 
و صادرکنندگان بزرگ اســت. افرادی که در تمام 
دهه های گذشته بخشــی از بار اقتصاد کشور را به 
دوش کشــیده و همواره نسبت به بازگشت ارز خود 
اقدام کرده اند و ازاین پس نیز باوجود تمام دشواری ها 

به جز این فکر نمی کنند.

زمان اعتبار ثبت سفارش کاال به 
۶ ماه افزایش یافت

معاون امور صنایع وزارت صنعت از افزایش زمان 
ثبت ســفارش کاال از ۳ ماه به ۶ مــاه خبر داد.به 
گزارش تســنیم، فرشــاد مقیمی در نشست هم 
اندیشــی خود با تشــکل های تخصصی صنعت 
دخانیات با اشاره به نشست مشترک وزارت صمت 
با گمرک اعالم کرد: براســاس توافق انجام شده ، 
زمان ثبت سفارش کاال از سه ماه به ۶ماه افزایش 
یافته است.معاون امورصنایع وزارت صنعت ، معدن 
وتجارت افزود: با افزایش زمان اعتبار ثبت سفارش 
کاال، مشکالتی نظیر روند طوالنی ترخیص کاال و 
احتمال ابطال ثبت سفارش کاهش خواهد یافت.

مقیمی همچنین از تمدید ثبت سفارش به صورت 
سیستمی خبرداد و گفت: به تازگی تمهیداتی برای 
تمدید ثبت سفارش از طریق سامانه در نظر گرفته 
شــده اســت که نیازی به مراجعه حضوری افراد 
نخواهد داشت.وی در بخش دیگری از سخنانش 
با تشریح مشــکالت صنعت دخانیات نظیر ثبت 
ســفارش کاال ، واردات مواد اولیه ، تخصیص ارز 
، تولید غیر رســمی دخانیــات ، احتمال افزایش 
قاچاق محصوالت دخانی، چالش های برات بدون 
تعهد و... اظهار کرد: در حوزه ثبت سفارش کاال با 
تمهیدات جدیدی که در نظر گرفته شده امیدواریم 
، مشکالت این بخش مرتفع شود.وی همچنین در 
خصوص خام فروشی و صادرات تنباکو با توجه به 
نیاز داخلی نیز گفت: در صورتیکه تولیدکنندگان 
داخلی به مواد اولیه برای تولید محصوالت دخانی 
نیازمند باشــند و میزان تولید فراتر از نیاز داخلی 
نباشد تدابیری برای  واردات و صادرات تنباکو در 
نظر گرفته خواهد شــد.معاون امورصنایع وزارت 
صنعت ، معدن وتجارت حمایت از صنعت دخانیات 
را در کاهش قاچاق محصوالت دخانی وآسیب به 
مردم موثر برشمرد و افزود: تولید این محصوالت 
اگرچه برای مصرف کنندگان توصیه نمی شود اما 
با توجه به وجود متقاضیــان و قاچاق محصوالت 
غیر استاندارد به کشــور باید تدابیری برای حفظ 
صنایع فعلی و جلوگیری ازکاهش تولید محصوالت 

داخلی اتخاذ شود.

اخبار

یکــی از طرح  هایــی که 
مجلس به منظــور کمک 
به مصرف کنندگان واقعی 
کاالی اساسی در نظر دارد، 
پرداخت مابه التفاوت نرخ 
کاالی اساسی  در قالب کارت های اعتباری به جای 

تخصیص ارز دولتی به آن است.
هدف از این طرح کمک به گروه های آسیب پذیر و 
اقشار کم درآمد است که البته اتاقی ها هم پیشنهاد 
آن را چند وقت پیش به دولت داده بودند اما اجرا نشد.

یکی از دغدغه هــای مهم مردم در مــاه های اخیر، 
افزایش تب داللی در کاالی اساسی و همچنین التهاب 
قیمتی این کاالها در بازار بوده است که کارشناسان 
ریشه آن را در نظارت های ناکافی دولت و همچنین 
سیاست های پولی و ارزی اشــتباه آن می دانند. به 
همین دلیل ضرورت انصراف دولت از تخصیص ارز 
دولتی در حالی از سوی کارشناسان، فعاالن اقتصادی 

و مجلسی ها مطرح می شود که از دید کارشناسان نیز 
الزم است یارانه کاالی اساسی به صورت غیرنقدی 

در اختیار مردم قرار گرفته تا مانع از تورم شــود. اما 
همچنان موانعی چند برای اجرای این طرح وجود 

دارد که از جملــه آن تمایل دولت بــه پرداخت ارز 
دولتی است.

در همین رابطه پورابراهیمی گفته بود: این طرح با 
همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صورت گرفته 
است که براساس آن مابه التفاوت نرخ ارز 4200 تومان 
با نرخ بازار آزاد در کاالهای اساسی که حدود 100 هزار 
میلیارد تومان پول می شود در قالب کارت اعتباری به 
مردم ارائه کنیم. براساس طرح ذکر شده خانوار کارت 
اعتباری داشته باشد که هرگاه بخواهد کاالی اساسی 
خریداری کند قیمت آزاد آن در فروشگاه وجود داشته 
باشد قیمت ارز آن کاال هم کامال مشخص است یعنی 
قیمت ارز ترجیحی و قیمت بازار آزاد آن مشــخص 
اســت یعنی اگر به عنوان مثال برنج کیلویی 4 هزار 
تومان برای ارز ترجیحی می شــود اما 9 هزار تومان 
مربوط به بازار آزاد می شود؛ بنابراین مردم آن 4200 
تومان را از جیب خود می دهند و مابقی که مربوط به 
بازار آزاد می شــود را از کارت اعتباری خود استفاده 

می کنند.

»کسب و کار« آثار اجرای طرح جدید مجلس   بر کاهش قیمت کاال های اساسی را   بررسی  می کند

مخالفت های پنهان  با   یارانه کاالی  اساسی 

کارنامــه ۹ ماهه تســهیالت 
حمایتی بانک مسکن

رئیس اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن از 
پرداخت 110 هزار و 1۶1 فقره تسهیالت حمایتی 
در نه ماهه ابتدایی سال جاری به متقاضیان سراسر 
کشــور خبر داد.به گزارش پایــگاه خبری بانک 
مسکن-هیبنا، ندا کسری کرمانشاهی با اشاره به 
فعالیت بانک مسکن در پرداخت تسهیالت حمایتی 
به متقاضیان سراسر کشــور عنوان کرد: از ابتدای 
ســال جاری تا پایان آذرماه مجموعا 110 هزار و 
1۶1 فقره تسهیالت حمایتی در پنج گروه مختلف 
به ارزش 2 هزار و ۳47 میلیــارد و 11۳ میلیون و 
۶۳ هزار تومان از سوی بانک مسکن به متقاضیان 
سراسر کشور اعطا شــد.وی با بیان اینکه بخش 
مهمی از تسهیالت حمایتی پرداخت شده به بخش 
بافت های ناکارآمد شــهری، حوادث غیرمترقبه 
و همچنین تســهیالت قرض الحســنه همچون 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج مربوط می شود، 
عنوان کرد: با توجه به اهمیت احیا و بازآفرینی بافت 
های ناکارآمد شهری و توجه دولت به این بخش، 
بانک مسکن طی سه فصل ابتدایی سال جاری 9 
هزار و 440 فقره تسهیالت ویژه بافت های ناکارآمد 

شهری پرداخت کرده است.

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات خبر داد
خبرهاي خوب و مثبت در مورد 
افزایش سرمایه بانک ها از محل 

تجدید ارزیابي
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات  گفت: کلیه 
اخباری که راجع به افزایش سرمایه بانک ها از محل 
تجدید ارزیابی وجود دارد، درروند خوبی قرار دارد و 
خبرهای پیرامون آن همه مثبت است . خدا رحمی 
در گفت وگو با پایگاه خبری تحلیلی همفکران در 
خصوص آخرین وضعیت افزایش سرمایه بانک ها 
از محل تجدید ارزیابی دارایی و همچنین تعیین 
تکلیف نرخ تســعیر ارز در صنعت بانکی کشــور 
خبرهای مهمی را اعالم کرد.خدا رحمی افزود: کلیه 
اخباری که راجع به افزایش سرمایه بانک ها از محل 
تجدید ارزیابی وجود دارد، درروند خوبی قرار دارد و 

خبرهای پیرامون آن همه مثبت است.

مهر ایران؛ گامی بزرگ در مسیر 
اشتغال های کوچک

دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
مهرایران با اشاره به گامهاي موثر برداشته شده در 
مسیر ایفاي شکوفاهي و رونق اقتصادي کشور بیان 
داشــت: این بانک طي یازده سال فعالیت مطلوب 
در حوزه قرض الحســنه بالغ بر 4 میلیون و 100 
هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش بیش 
از ۳19 هزار میلیارد ریــال پرداخت نموده که ۳۸ 
درصد تعداد پرداختي در دو سال اخیر، شامل 7۵2 
هزار فقره در ســال 9۶ و بیش از ۸۵0 هزار فقره از 
ابتداي سال 97 تا کنون صورت گرفته شده است.به 
گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، 
دکتری اکبری در ادامه افزود: همچنین ۵۳ درصد 
مبالغ پرداختي در 2 ســال اخیر، شامل ۸2 هزار 
میلیارد ریال در سال 9۶ و ۸9 هزار میلیارد ریال در 
 9 ماه ابتدایي سال انجام شده است.مدیرعامل بانک 
قرض الحسنه مهرایران خاطرنشان کرد: ایــــن 
بانــک بــا انعقــاد تفاهنامه هــای حمایتــي بــا 
نهادهایــي ماننــد وزارت بهداشــت، ســازمان 
بهزیســتي، ســازمان زندانهــا، کمیتــه امــداد 
خمینــي )ره( ، بنیاد برکت، بنیاد مسکن انقالب 
اسالمي، شــوراي عالي مناطق آزاد و ... نقــــش 
بســزایي را در تقویــت و توانمند ســازي اقشــار 
آســیب پذیــر جامعــه، حمایت از کارآفریني و 

اشتغالزایي ایفــا نمــوده اســت.

مدیرعامل باشگاه مشتریان پیشگامان:
 احتــرام بــه مشــتری ســرلوحه
 فعالیت های گروه تعاونی پیشگامان است

مدیرعامل باشگاه مشتریان پیشگامان احترام به 
مشتری را اولویت نخست گروه تعاونی پیشگامان 
در ارتباط با مشتریان دانست و تاکید کرد:رضایت 
ســهامدار و مشــتری عامل مهمی در درخشش 
این شــرکت تعاونــی در کشــور بوده اســت.به 
گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشــگامان، 
امیرحســین رضایی نژاد به مناســبت 4 سالگی 
باشگاه مشتریان پیشــگامان )گام پالس( گفت: 
تاسیس باشگاه مشــتریان پیشــگامان با هدف 
تسهیل ارتباط مشتریان و ســهامداران با شرکت 
و ایجاد وفــاداری در بین مراجعــه کنندگان و در 
راستای احترام به مشتری صورت گرفت و در طول 
4 سال گذشــته خدمات فراوانی در جهت خرید 
 ارزان, مدت دار و با تخفیف و سلیقه مشتریان ارائه 

شده است.

بانک
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بر اســاس قیمت های جدیــد اعالمی از ســوی گروه 
خودروســازی ســایپا، قیمت انــواع خودروهای این 
کارخانه تولیدی، بین ۳0 تا ۸7 درصد افزایش یافت.به 
گزارش  مهر، قیمت های جدید برای برخی از مدل های 
پرتقاضای خودروهای ســایپا اعالم شــد. مقایســه 
سرانگشتی در این رابطه نشان می دهد که قیمت انواع 
خودروها بین ۳0 تا ۸۸ درصد افزایش را به ثبت رسانده 

 111SE است.بر این اساس هر دستگاه خودروی پراید
 1۳2SE معادل 29 میلیون و ۵2۵ هزار تومان، پراید
 111SE معادل 2۸ میلیون و 7۶۵ هزار تومان، پراید
 1۵1SE معادل 29 میلیون و 24۵ هزار تومان، پراید
معادل ۳0 میلیون و 42۵ هزار تومان قیمتگذاری شده 
است.همچنین قیمت تیباSX ۳۵ میلیون و 7۶۵ هزار 
تومان، تیبا SX پایه گازسوز ۳7 میلیون و 71۵ هزار 

تومان، تیبا 2 رینگ فــوالدی ۳9 میلیون و 1۶۵ هزا 
رتومان، ســاینا رینگ فوالدی ۳9 میلیون و ۸40 هزار 
تومان، ساینا اتوماتیک ۶۳ میلیون و 1۵۵ هزار تومان 
است.هر دســتگاه کوئیک گیربکس دستی ساده 42 
میلیون و ۵۵0 هزار تومــان، کوئیک گیربکس اتومات 
پالس ۶9 میلیون تومان، آریو دنــده ای ۸0 میلیون و 
9۸0 هزار تومان، آریو اتوماتیــک 94 میلیون و 12۵ 

هزار تومان، چانــگان 1200 میلیون تومان، ســراتو 
2000 آپشــنال 19۶ میلیون تومان و ســراتو 1۶00 
آپشنال 17۶ میلیون تومان است.گفتنی انواع پراید و 
تیبا ۳0 درصد، ساینا اتومات، کوئیک، آریو ۵0 درصد، 
چانگان ۶0 درصد و سراتو 2000 معادل 7۳.4 درصد 
 و سراتو 1۶00 آپشنال نیز ۸7.۶ درصد افزایش قیمت

 داشته است.

جلسه معارفه فرهاد زرگری به عنوان مدیر عامل شرکت 
سرمایه گذاری شفا دارو در محل باشگاه آجودانیه بانک 
ملی ابران برگزار شــد.در این مراسم منصور سمیعی که 
پیش از این مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری شفا دارو بود 
با اشاره  به دستاوردهای مهم این شرکت و فعالیت هایی 
که به صنعت دارویی کشور کمک شــایانی کرده است، 
گفت: شرکت سرمایه گذاری شفا دارو در طی این سال ها 
به تالش همیشگی همکاران این مجموعه به دستاوردهای 
مهمی دست پیدا کرده که از جمله آن رسیدن به سود باال و 
سهم قابل توجه شرکت شفا دارو در بازار سرمایه است.وی 
با اشاره به اینکه این شرکت کمک زیادی به صنعت دارویی 
کشور و مردم کرده است، ادامه داد: برخی از مهندسین 

کشور و فعاالن این حوزه در زمینه ساخت و تولید محصول 
به چنان مرحله ای دســت پیدا کرده که از دید برخی از 
کشورهای توسعه یافته، اینکه این محصوالت تولید ایران 

باشد، عجیب به نظر می آید. 
در این مراســم فرهاد زرگری مدیر عامل جدید شرکت 
ســرمایه گذاری شفا دارو نیز  با اشــاره به اینکه شرکت 
سرمایه گذاری شرکت شفا دارو سومین هلدینگ دارویی 
در کشور اســت؛ توضیح داد: یکی از مهم ترین وظایف 
مدیران در ســازمان ها، افزایش بهره وری یعنی کاهش 
دادن هزینه ها و باال بردن درآمد و سود است. یگانه ابزار این 
کار در دنیای امروز به ویژه در صنعت داروسازی نوآوری 
است. ما باید با نوآوری و با رسیدن به علم و تکنولوژی به 

هدف مورد نظر یعنی بهره روی برسیم. اما آیا رسیدن به 
بهره وری بدون برنامه ریزی امکان پذیر است؟ طبیعتا نه. 
پس اولین قدم بنگاه ها برنامه ریزی، تدوین برنامه، اجرا و 
پایش و کنترل برنامه است که در دو سطح استراتژیک و 
عملیات باید انجام بگیرد.وی با بیان اینکه برنامه ها را منابع 
انسانی اجرا می کنند، ادامه داد: افراد با مهارت های مناسب 
و در موقعیت مناسب اســت که می توانند برای سازمان 
خلق ارزش کنند. پس دو رکن اصلی برنامه ریزی، تقویت 
و توسعه منابع انساتی است. اگر منابع انسانی در سازمان 
در ارتباط با هم قرار دارند، الزم اســت در کنار آن روابط 
افقی و عمودی هم تعریف شــود. روی دیگر سکه برنامه 
ریزی موضوع ساختار و تدوین و اصالح است تا تسهیل 

کننده روابط انسانی برای هدف بهره وری و نوآوری باشد.
ما باید پایه های فرهنگی سازمان را تقویت کنیم. قطعا پایه 
و اساس تمام برنامه ریزی هایی که منجر به این هدف می 
شود پاکدستی، صداقت و امانتداری است که جوهره کار 
بنده در عین حرفه ای گری و عین رفتن به سمت نوآوری 
و بنگاه داری حرفه ای خواهد بود و همکاری که اینچنین 
هستند تا ابد همکار بنده خواهند بود. خوشبختانه ما به 
عنوان یک هلدینگ به فراخور زحماتی که دکتر سمیعی 
کشیدند باید ارزش آفرینی کنیم و چنین هدفی در دستور 
کار ما قرار دارد.در پایان این مراســم ضمن قدردانی از 
زحمات منصور سمیعی لوحی به رسم یادبود به ایشان و 

جمعی از همکاران در شرکت شفا دارو، اعطا شد.

ایجاد بیش از یک میلیون شــغل در سال 9۸ از 
جمله پیش بینی های رئیس ســازمان برنامه و 
بودجه  اســت که به گفته کارشناســان با توجه 
به شــرایط کنونی اقتصادی، امری محال به نظر 
می رسد.ســال گذشــته بود که دولت وعده داد 
میزان اشتغال در کشور را به باالی 900 هزار نفر 
برساند و طبق آنچه کارشناســان تاکید کردند، 
قرار بود این کار از مسیر بخش خصوصی بگذرد 
اما پس از آن نه تالشی برای بهبود وضعیت بخش 
خصوصی که طبق گزارش هــای مرکز پژوهش 
های مجلس 90 درصد اشــتغالزایی را بر عهده 
داشت، صورت گرفت و نه این اشتغالزایی از سمت 

بخش های دولتی اتفاق افتاد.
با توجه به این وضعیت و گرفتاری های بنگاه های 
اقتصادی در تامین سرمایه در گردش، تولید به 
موقع و همچنین واردات مواد اولیه که تعطیلی 

بنگاه ها را در پی داشته، تحقق این برنامه حداقل 
از طریق بخش خصوصی منتفی به نظر می رسد.

تخصیص بخش عظیمــی از اعتبارات بودجه به 

هزینه های جاری و دســتگاه هــای دولتی نیز 
نشــان می دهد اعتبارات بودجــه ای نیز آینده 
روشنی برای ایجاد اشــتغال، ترسیم نمی کند. 

مثــل همیشــه میــزان اعتبــارات تخصیص 
یافته به بخش هــای عمرانی کــه نقش مهمی 
 در ایجــاد شــغل دارنــد، مــورد غفلــت قرار

 گرفته است.
 در همین رابطه محمود نگهبان سالمی با اشاره

 به برگزاری اولین جلســه کمیســیون تلفیق با 
حضور محمدباقر نوبخت رئیس ســازمان برنامه 
و بودجــه، همتی رئیــس کل بانــک مرکزی 
و زنگنه وزیر نفــت اظهار کرد: در این جلســه 
نوبخت ســه هدف اصلــی بودجه را اشــتغال، 
کاهش فقــر مطلق و مهــار تورم دانســت.وی 
افزود: نوبخت همچنیــن گفت ۶۵۳00 میلیارد 
تومان برای ایجاد یک میلیــون و هفتاد و هفت 
هزار شــغل در ســال 9۸ در نظر گرفته شده و 
همچنین 14 میلیارد دالر بــا ارز 4200 تومانی 
 برای کاالهای اساســی و دارو .. پیش بینی شده

 است.

رشد حداقل ۳۰ درصدی قیمت  محصوالت سایپا

مدیر عامل جدید شرکت سرمایه گذاری شفا دارو:

برای صنعت دارویی ارزش آفرینی  می کنیم

»کسب و کار« برنامه  اشتغالزایی  در  بودجه  ۹8 را  بررسی  می کند

وعده  اشتغالزایي  از جیب  بنگاه هاي  ورشكسته

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

در بازار آزاد تهران؛
سکه ۳میلیون و ۸۸۵ هزار تومان شد

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز شنبه ۲۲ دیماه سه میلیون و ۸۸۵ هزار تومان شد.
به گزارش مهر، در جریان معامالت امروز شنبه ۲۲ دیماه، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید سه میلیون و ۸۸۵ هزار تومان، طرح قدیم سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، نیم 

سکه ۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۶۷۰ هزار تومان است.

مخالفت دولت با پرداخت یارانه کاالی اساسی
محمد رضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران

واقعیت این است که خود دولت یکی از مخالفان مهم اجرای این طرح است. دخالت های دولت در بازار و تن ندادن 
به مکانیزم عرضه و تقاضا یکی از دالیل مخالفت است. دولت نمی خواهد بازار و قیمت محصوالت مسیر واقعی خود 
را طی کند و از طرفی مدیریت بازار در چنین شرایطی برای وی دشوار است از اینرو در برابر خواسته های مجلس و 
یا بخش خصوصی مقاومت می کند. در حالی که اجرای طرح یارانه کاالی اساسی در کشور می تواند در جهت کمک 
به اقشار کم درآمد و حتی کمک به تولید کننده باشد. در اکثر کشورهای دنیا نیز این مکانیزم البته تحت شرایطی 
اجرا می شود. برای مثال کشورهایی مثل سوئد و آلمان با شناسایی دقیق اقشار کم درآمد و پرداخت یارانه به آنها، 
گام بر می دارند و رقم پرداختی یارانه به این افراد هم البته ثابت نیست. برای مثال کسانی که درآمد کمتری دارند از 

یارانه بیشتر و یا کسانی که درآمد بیشتر دارند از یارانه کمتر بهره مند هستند.

نگاه غیر واقع بینانه به اشتغال
مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی

مهم ترین نقشی که دولت در اقتصاد کشور دارد، نظارت و سیاست گذاری درست است. در کشور ما دولت نه تنها در این وظیفه مهم سهل انگاری کرده است بلکه در اجرای برنامه هایی که خود بر آن تاکید کرده نیز کوتاهی می کند. به عنوان 
مثال سال های سال است که کارشناسان تاکید دارند که الزم است محیط کسب و کار و فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، اما این قانون هنوز اجرایی نشده است و یا برنامه حذف قوانین پیچیده و دست و پاگیری که مورد تاکید قرار گرفته، 
 مدام به تاخیر می افتد. یعنی دولت یک نگاه پایدار و ثابت به رشد اقتصادی ندارد تا بر اساس آن در این زمینه ها گام بردارد. به همین دلیل در حالی که در یک دوره یک موضوع در اولویت قرار می گیرد، پس از گذشت مدتی، به فراموشی سپرده
 می شود. این نشان می دهد عزم دولت برای بهبود شرایط اقتصادی، جزم نیست. وعده دولت برای ایجاد شغل طبیعتا نباید از مسیر بخش های دولتی که صرفا هزینه های کشور را باال می برد، صورت بگیرد. خود دولت نیز چنین برنامه ای ندارد. 
تنها از طریق بخش خصوصی این کار میسر است که در شرایط فعلی نیز این بخش بسیار ضعیف و ناتوان شده است. نمی شود از جیب بنگاه های ورشکسته، وعده ایجاد شغل داد. بنابراین با توجه به وضعیت اسفناک تولید که پیش بینی می شود 

در سال 9۸ بدتر هم شود، چنین وعده هایی واقع بینانه نیست.

ضعف دولت در شفاف سازی یارانه ها
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران

یکی از ضروریات اجرای طرح پرداخت یارانه برای کاالی اساسی به مردم این است که دولت در شناسایی افراد 
نیازمند، شفاف سازی های الزم را صورت دهد. متاسفانه  در کشور ما برای پرداخت یارانه نقدی نیز دولت در این 
شفاف سازی موفق عمل نکرده است. برای مثال هنوز هم یارانه به دهک های باال پرداخت می شود و از طرفی سهم 
گروه های مختلف درآمدی از یارانه یکسان است. در حالی که بعد از اجرای این طرح و انتقاداتی که به آن وارد شد، 
هم حذف اقشار پردرآمد از لیست یارانه بگیران مورد توجه قرار گرفت و هم دولت سعی کرد در شناسایی افراد 
نیازمند، به طور شفاف تری عمل کند. سیاست های پرداخت یارانه از جانب دولت نشان می دهد با توجه به مشکالت 
پیشین دولت راهی طوالنی برای اجرای درست این طرح ها دارد و همین امر دولت را از اجرا منصرف می کند. به 

عبارتی اجرای این طرح ها از نظر دولت هزینه بر و سخت خواهد بود.

سرمقاله
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طي چند هفته گذشته ستاد 
مبارزه با قاچــاق كاال و ارز با 
صدور اطالعيه اي اعالم كرد 
از اول دي ماه، عرضه پوشاك 
در فروشگاه هاي عرضه كننده 
پوشــاك خارجي فاقد نمايندگي رسمي ممنوع است 
و واحدهاي متخلف پلمب خواهند شــد. در اطالعيه 
ســتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز آمده است: »از ابتداي 
دي ماه سال ۱۳۹۷ عرضه پوشاك در واحدهاي تجاري 
عرضه كننده پوشــاك خارجي فاقد نمايندگي رسمي 
ممنوع است. بديهي است مطابق قانون از اين تاريخ نسبت 
به جمع آوري كامل و پلمب واحدهاي متخلف، از طريق 

نهادهاي متولي اقدام جدي صورت مي پذيرد.« 
در اين رابطه مديركل تعزيرات اســتان تهران با اشاره 
به آغاز طرح ضربتي مبارزه با قاچاق پوشــاك گفت: با 
شناسايي امكان عرضه پوشــاك قاچاق، برخورد با اين 
پديده با قاطعيت بيشتري صورت مي گيرد. به گزارش 
تسنيم، محمدعلي اسفناني با اشاره به آغاز طرح ضربتي 
بنا به تصويب در ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز در برخورد 

با پديده قاچاق پوشــاك اظهار داشت: بنا به گزارشات 
واصله حدود 2.5 ميليارد دالر پوشاك در كشور قاچاق 
مي شــود. وي ادامه داد: هرچند نوســانات قيمت بازار 

سبب شد قاچاق پوشاك چنداني در بازار وجود نداشته 
باشد؛ اما همين تعداد قاچاق نيز بسيار قابل توجه است. 
مديركل تعزيرات استان تهران افزود: اين طرح با كمك 

وزارتخانه هاي اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و قوه 
قضائيه آغاز شــده است كه با شناســايي امكان عرضه 
پوشاك قاچاق، برخورد با اين پديده با قاطعيت بيشتري 
صورت مي گيرد. اسفناني خاطرنشان كرد: كاالي قاچاق 
روند و روال ويژه خود را دارد و هيچ گاه وارد بازار نمي شود 
و تنها كاالهاي احتكارشده هســتند كه با طي مراحل 
قانوني وارد بازار مي شــوند كه در حال حاضر برخي از 
آنها وارد بازار و برخي ديگر نيز با قطعي شدن راي وارد 

بازار مي شوند. 
متاسفانه از زمان اعالم اين خبر تا به امروز حركتي مرتبط 
با برخورد با فروشندگان برندهاي خارجي انجام نشده 
است و سنگ اندازي هاي بسياري از جانب ذي نفعان ديده 
مي شود. در همين رابطه دبير اتحاديه توليد و صادرات 
نساجي و پوشاك با انتقاد از وزارت صمت و ستاد مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز براي مقابله با عرضه كنندگان پوشاك 
محرز قاچاق گفــت: آخرين رقم قاچاق پوشــاك 2.۷ 
ميليارد دالر بوده كه بيشترين حجم آمار قاچاق كشور را 

در سال ۹۶ به خود اختصاص داده است. 

توليدكننــدگان ايرانی و 
صنايع كشــور توانستند 
با شــناخت نياز بازارهای 
بيــن المللی و بــا تالش 
فــراوان  پشــتكار  و 
درآمدزايــی و ارزآوری را از صــادرات افزايــش 
دهند. به عبارتی صنايع توانســتند با شــناخت 
بازارهــای بين المللی، صادرات خــود را به ميزان 
قابل توجهــی افزايش دهند تا بتوانند بخشــی از 
زيان ركود و دپوی محصوالت خــود را در انبارها 
جبران كننــد. اما اين اتفــاق ديــری نپاييد تا با 
گرانی های ارز و خروج آمريــكا از برجام و اعمال 
دور جديد تحريم هــا كاالهای ايرانی مشــتری 
چندانــی نداشــته باشــند و قيمت شــكنی در 

بازارهای صادراتی برای فــروش كليد بخورد.  اين 
در حالی اســت كه يك مقام مســئول با اشاره به 
ضرورت حفظ ارزش كاالهــای صادراتی ايران در 
بازارهای هدف گفت: حضور كاالهــای ايرانی در 
نمايشگاههای كشــورهای همسايه در دستور كار 

قرار دارد. محمدجــواد قنبری با اشــاره به رونق 
صادرات كاالهای ايرانی به كشــورهای همسايه 
 گفت: در بخش صادرات بايــد به صورت هدفمند

 به بازارهای جهانی ورود كــرده تا ارزش كاالهای 
صادراتی در ســطح  بااليی باقی بمانــد نه اينكه 

قيمت شكنی شود، اين در حالی است كه بر اساس 
تفاهم نامه هــای عقد شــده ميان ايران و ســاير 
كشــورهای دنيا، توســعه حضور كاالهای ايرانی 
در نمايشگاههای كشــورهای همسايه، در دستور 

كار قرار دارد.

سرشاخه هاي قاچاق پوشاك به بهانه هاي مختلف مانع اجراي طرح مبارزه با برندها شده اند

خودنمايي  نيو كالكشن هاي   قاچاق

دپوی كاالها ایران را  از قافله  ارزآوری  در بازارهای هدف عقب انداخته است

قيمت شكنی كاالها  در  بازارهای  صادراتی

يك منبع آگاه از افزايش يك هزار توماني نرخ مرغ 
نسبت به اواخر هفته گذشته در بازار خبر داد و گفت: 
امروز نرخ هر كيلو مرغ زنده درب مرغداري ۹ هزار 
و ۱۰۰، مرغ آماده به طبخ در كشتارگاه ۱2 هزار و 
۳۰۰، توزيع درب واحدهاي صنفي ۱2 هزار و ۷۰۰ 
و خرده فروشي ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان است. به گفته 
وي، نرخ هر كيلو ران مرغ با كمر ۱2 هزار و ۹۰۰ و 
ران مرغ بدون كمر برابر با قيمــت مرغ ۱۳ هزار و 
۹۰۰ تومان است. اين منبع آگاه با اشاره به نرخ ساير 
مشتقات در بازار افزود: قيمت هر كيلوگرم سينه با 
كتف 22 هزار، سينه بدون كتف 2۳ هزار و فيله مرغ 
2۶ هزار تومان است. وي از افزايش مجدد قيمت مرغ 
در بازار خبر داد و گفت: اگرچه در هفته هاي اخير، 
قيمت مرغ به سبب افزايش عرضه در بازار كاهش 
يافته بود؛ اما مجدد از اواخر هفته گذشــته با روند 

صعودي در بازار روبه رو شد. 
محمد يوســفي، رئيس انجمن پرورش دهندگان 
مرغ گوشتي درباره آخرين تحوالت بازار مرغ اظهار 
كرد: هم اكنون متوسط نرخ هر كيلو مرغ زنده درب 
مرغداري ۸ هزار و ۹۰۰ تا ۹ هزار و مرغ آماده به طبخ 
در خرده فروشي ها ۱۱ هزار و 5۰۰ تا ۱2 هزار تومان 
است. به گفته وي، با توجه به شرايط كنوني عرضه 
و تقاضا پيش بيني مي شــود قيمت مرغ تا يك ماه 
آينده نوسان چنداني در بازار نداشته باشد. يوسفي 
قيمت واقعي هر كيلو مرغ زنده را ۹ هزار و مرغ آماده 

به طبخ در خرده فروشي ها را ۱2 هزار تومان اعالم 
كرد و افزود: اين در حالي اســت كه ستاد تنظيم 
بازار، قيمت واقعي هر كيلو مــرغ آماده به طبخ در 
خرده فروشي ها را ۹ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰ هزار و ۳۰۰ 
تومان اعالم مي كند كه به سبب افزايش هزينه هاي 

توليد، مرغداران قبول ندارند. 
رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتي نرخ 
مصوب جديد هر كيلو ذرت را يــك هزار و ۳5۰ و 
كنجاله ســويا را 2 هزار و ۴5۰ تومان اعالم كرد و 
گفت: اين در حالي است كه هم اكنون مرغداران هر 
كيلو ذرت را با نرخ يك هزار و 5۰۰ و كنجاله سويا 
را 2 هزار و ۶۰۰ تومــان از بازار آزاد تهيه مي كنند. 
وي ادامه داد: با توجه بــه اعالم نرخ مصوب جديد 
نهاده هاي دامي بايد منتظر ماند و ديد كه شرايط 
تحويل پشتيباني امور دام چگونه است، چراكه اگر 
قرار باشد مدت دار تحويل داده شود، مرغداران به 
سبب ترس از گرســنگي مرغ ها، چاره اي جز تهيه 
از بازار آزاد ندارند. يوســفي در پايان درباره اينكه 
افزايش نرخ نهاده هاي دامي تاثيري در جوجه ريزي 
شــب عيد ندارد، تصريح كرد: از مســئوالن ستاد 
تنظيم بازار انتظار مي رود كه براساس نرخ واقعي 
نهاده ها و واقعيت بازار، مرغ را قيمت گذاري كنند؛ 
چراكه اعالم نرخ مصوب مرغ زنده و گرم بر مبناي 
ذرت يك هزار و ۱۰۰ تومان كه در بازار وجود ندارد، 

غيرمنطقي است. 

وزير صنعت، معدن و تجــارت گفت: صادرات 
پيشــران برنامه های اقتصادی كشور در سال 
آينده به شمار می رود و از اين رو دولت تقويت 
صادرات را جــزو اولويت های خــود قرار داده 
اســت. »رضا رحمانی« از تدويــن برنامه های 
متنوع برای تحقــق اين هدف توســط دولت 
خبر داد و تاميــن نقدينگی مورد نيــاز توليد 
 را به عنوان يكــی از مهمترين ايــن برنامه ها 

برشمرد.
وزير صنعــت، معدن و تجــارت افــزود: قرار 
اســت دولت منابــع مختلفی كــه در اختيار 
دارد را به ايــن امر اختصاص دهد تا ســرمايه 
 در گــردش واحدهــای توليدی مشــكل دار 

تامين شود.
رحمانی، افزايــش توليد، اشــتغال، فروش و 
صادرات را به عنوان شعار و هدف اصلی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در دوره جديد برشمرد 
و گفت: اگر توليد حفظ شــود، اشــتغال حفظ 
خواهد شد و اين مهم با تقويت فروش و صادرات 

محقق می شود.
به گفتــه وی، تحريــك طرف تقاضــا يكی از 
مهمتريــن نيازهاســت كه آن هم بــا افزايش 
صادرات ممكن خواهد شــد. ايــن عضو هيات 
دولت يادآور شد: اكنون هدف حفظ وضع موجود 

توليد مهمترين گامی اســت كه بايد برای آن 
تالش كرد و هر دســتگاه، فرد و نهــادی بايد 
به تحقق ايــن امر كمك كنــد. رحمانی تاكيد 
كرد: همه بايد يكدل و يكصدا برای حفظ وضع 
موجود توليــد تالش كنند و راهكار آن اســت 
 كه مردم پای كار باشــند و بخــش خصوصی

 فعال تر شود.
وی تاكيــد كرد: فعال شــدن بخش خصوصی 
و مردم در ايــن زمينه همه مشــكالت را حل 
خواهد كرد، زيــرا به تجربه ثابت شــده هرجا 
مردم وارد شــده اند مشــكالت برطرف شده 
اســت. حمايت از خودكفايی و توانمندسازی 
همــه بخش هــای راهبردی، جذب ســرمايه 
خارجــی بــرای حمايــت از توليــد ملــی و 
ســاماندهی واردات و صــادرات از بندهــای 
 اقتصاد مقاومتی است كه در سال ۱۳۹2 ابالغ 

شد.

سخنگوی كميسيون انرژی مجلس با اعتقاد به اينكه 
ابالغ دستورالعمل به دستگاه ها برای خريد برندهای 
كم مصرف گرمايشــی ايرانی جنبه نمايشی دارد، 
گفت: تنها روش كارآمد برای ممانعت از خريد وسايل 
پرمصرف در دســتگاه ها اين است كه ذی حسابان 
در صورت خريد اجناس پرمصرف مانع از پرداخت 
هزينه آن وسيله شوند. اسداهلل قره خانی آلوستانی 
درخصوص عدم استفاده وزارتخانه ها و دستگاه های 
مختلف از محصوالت گرمايشــی پرمصرف مثل 
بخاری های قديمی باوجود ابالغ دســتورالعملی 
الزام آور به آن ها، گفت: اگرچه صدور دستورالعمل 
الزام آور بــه وزارتخانه  ها مبنی بــر خريد توليدات 
گرمايشی كم مصرف و بخاری های ايمن فوايدی 
همچون كاهش مصرف سوخت و امنيت را به همراه 

دارند و به ظاهر دستورالعملی مترقی و در راستای 
حمايت از مصرف كم انرژی است اما تحقق و اجرايی 
شــدن آن نيازمند در نظر گرفتن پيش زمينه های 

بسياری است.
متاسفانه گستره دســتگاه های دولتی بسيار است 
و هر يك از آن ها تابع سلســله مراتب خودشــان 
هستند و اين سلسله مراتب جداگانه مانعی بر سر 
راه اجرای دستورالعمل فوق به يك شكل مشخص 
شده اســت. به نوعی ابالغ دســتورالعملی به تمام 
وزارتخانه ها و دســتگاه ها مبنی بر خريد برندهای 
كم مصرف گرمايشی بيشــتر جنبه نمايشی دارد 
چراكه زيرســاخت های آن فراهم نيست، اگرچه 
اين دســتورالعمل فحــوای قابل قبولــی دارد اما 
برای وادار كردن دســتگاه ها به انجام آن بايد پای 
ذی حسابان شان را به ميان كشيد. قره خانی معتقد 
است در صورتی می توان بخش های دولتی را از خريد 
اقالم پرمصرف گرمايشی ممنوع كرد كه اقالم داخلی 
ويژگی هايی همچون مصرف كم انــرژی، انطباق 
با استاندارد، ايمنی، عمر مفيد و گارانتی حرفه ای 
داشته باشند كه خوشبختانه چنين كاالی كم مصرف 

داخلی توليد شده است.

خرید کاالی کم مصرف گرمایشی جنبه نمایشی دارد

جایگاه صادراتی کشور به خطر افتاده است
اردشیر کریمی، کارشناس توسعه بازار 

به دنبال نوسانت ارزی و شرايطی كه برای اقتصاد ايران بوجود آمد متاسفانه بازارهای صادراتی را آنطور كه شايسته است نتوانستيم پوشش دهيم و كمی از قافله 
ارزآوری عقب افتاده ايم. گرانی مواد اوليه و افزايش قيمت تمام شده كاالهای ايرانی هم در بازار داخل مشتريان خود را از دست داد و هم در خارج از كشور موجب 
قيمت شكنی كاالها به منظور به فروش رسيدن شده است. با خروج آمريكا از برجام نيز موقعيت مناسبی كه در دنيا برای ايران بوجود آمده بود كمی خدشه دار شد 
و تبادالت بانكی هم دچار مشكل شده اند بنابراين تمام اين عوامل منجر به قيمت شكنی كاالهای ايرانی در بازارهای بين المللی شد. صادركنندگانی هم كه به دليل 
گرانی ارز و برای درآمدزايی به حوزه صادرات ورود كردند و برای يك بار صادرات كااليی را انجام دادند موجب قيمت شكنی كاال به دليل نداشتن تجربه و به منظور 
فروش صرف و درآمدزايی جايگاه صادراتی ايران را به خطر انداختند. امروز صادكنندگان ايرانی با رقابت سخت و دامپينگ و عدم امكان استفاده از همه امكانات 
بين المللی است كه البته برای همه آن ها راه حل های نسبی وجود دارد روبرو هستند. بسياری از بازارهای هدف به دليل تحريم ها از مبادله با ايران منع هستند و 
بسياری ديگر هم به دليل محدوديت های بانكی نمی توانند تبادل داشته باشند. اميدواريم با با رفع تحريم ها و فعاليت فعاالن باسابقه صادراتی كه در برخی موارد 

در سطح جهان بی نظير است، جايگاه ايران در بازارهای جهانی و بين المللی دوباره رونق بگيرد و ارزآوری موجب توسعه اقتصادی شود. 

بهانه کمبود پوشاك در بازار شب عید
اسماعیل بهمني، فعال بازار پوشاك

تا آنجايي كه به ياد داريم، طرح مبارزه با قاچاق پوشاك چند سالي است كه قرار است اجرا شود و هر بار نيز قوانين جديدي براي آن تصويب شده كه متاسفانه تمام اين طرح ها 
تا به امروز نه تنها منجر به كاهش پوشاك قاچاق در بازار نشده، بلكه هرازچندي شاهد تاسيس و راه اندازي فروشگاه هاي برندهاي خارجي هستيم.  اين فروشگاه ها لطمه بزرگي 
در كنار قاچاق پوشاك به توليد داخلي وارد كرده اند و جلوی توسعه در اين بخش را گرفته اند. توليدات داخلي پوشاك در انبارها خاك مي خورد؛ در حالي كه در فروشگاه هاي 
پوشاك خارجي و برند مشتريان زيادي در رفت و آمد هستند. افزايش قيمت مواد اوليه به دليل افزايش نرخ ارز، قيمت تمام شده پوشاك ايراني را افزايش داد و مردم ترجيح دادند 

از اجناس خارجي و برند خريد كنند. 
در اين بين طرح جديد مبارزه با برندهاي قاچاق فعال در كشور پيش آمد كه هر روز شاهد هستيم عده اي كه اين طرح جلوي درآمدزايي كالن شان را مي گيرد، با بهانه هاي واهي 
سعي در جلوگيري از اجراي آن دارند. سرشاخه هاي قاچاق پوشاك به بهانه اينكه زمان اجراي اين طرح مناسب نيست و بازار شب عيد را تهديد مي كند و نمي توان نياز بازار 
پوشاك عيد را پاسخگو بود، در اجراي اين طرح تعلل ايجاد كرده اند. در صورتي كه اگر به انبارهاي توليدكنندگان داخلي پوشاك سري بزنيد، مشاهده خواهيد كرد كه اين انبارها 
مملو از كاالست و نه تنها بازار شب عيد، بلكه بعد از آن را هم جوابگو خواهد بود. متاسفانه ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تعلل بسياري در برخورد با اين واحدها داشته؛ تا جايي 
كه هر روز شاهد اطالعيه هاي متنوع از اين برندها و پوشاك خارجي براي عرضه نيوكالكشن ها هستيم. در حال حاضر فقط ۴۰ برند پوشاك خارجي كه تمام مراحل قانوني را 
طي كردند، اجازه عرضه دارند و مابقي بدون مجوز در حال فعاليت هستند. همچنين قرار شد اين طرح در ۴۰ مركز تجاري پايتخت اجرا شود و عرضه كنندگان پوشاك خارجي 

و قاچاق را با پلمب واحد مربوط از ادامه فعاليت منع كنند. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

قيمت مرغ به 13 هزار و 9۰۰ تومان رسيد

افزایش چندباره قيمت مرغ در بازار 

وزیر صنعت:

سرمایه در گردش واحدهای توليدی مشکل دار تامين شود
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وبينارماركتينگ، شيوه اي 
متفاوت در بازاریابي

وبينــار )Web-based seminar( به معني 
يك ارائه، سخنراني، كارگاه يا سمينار مبتني بر 
وب اســت. وبينارها به صورت مجازي و از طريق 
نرم افزارهــاي ويدئوكنفرانس اجرا مي شــوند؛ 
بنابراين يكي از روش هاي فوق العاده جذاب و پويا 
براي انتقال اطالعات به مخاطباني هســتند كه 
از لحاظ جغرافيايــي در مناطق مختلف پراكنده 
هســتند. به بازاريابي توسط سمينارهاي آنالين 
يا همان وبينارها، وبينارماركتينگ گفته  مي شود. 
در واقع از وبينارها استفاده مي شود تا با مخاطبان 
گسترده تري به صورت مستقيم ارتباط بگيرند. 
برتري وبينارها نسبت به ساير ابزارهاي تبليغات 
ديجيتال، امكان ارتباط گيري مستقيم با مشتريان 
و وجود امكان پرسش و پاسخ است، بدين صورت 
افراد ميزان مسئوليت پذيري شما را درك خواهند 
كرد و حس بهتري نســبت به برند شما خواهند 
داشــت. وبينار با داشــتن تمامي اين امكانات، 
هزينه هاي كمتري نيز نســبت به ساير ابزار هاي 
تبليغــات ديجيتــال دارد. شــركت هاي بزرگ 
معموال از وبينارها استفاده مي كنند تا محصوالت 
جديد و خدمات شــان را معرفي كنند و محتواي 
منتشرشده در وبالگ شــان را گسترش دهند. 
وبينارها در بين ساير ابزارهاي تبليغات ديجيتال 
از نفوذ بيشتري برخوردارند، زيرا داراي محتواي 
ويدئويي هستند و هم امكان ارتباط گيري سريع 
و مستقيم را با مخاطب فراهم  مي كنند. وبينار ها 
به شما امكان ارائه محتواي بصري با كيفيت باال 
را خواهند داد، اين در حالي اســت كه شما قادر 
خواهيد بود سواالت خود را مستقيما از مخاطبان 
بپرسيد و به پرسش هاي آنها پاسخ دهيد. در طول 
برگزاري وبينار اين امكان وجود دارد تا از ســاير 
افرادی كه در موقعيت هاي جغرافيايي متفاوت 
هستند، به عنوان  ميهمان دعوت كنيد و گفتگويي 
جذاب براي مخاطب ترتيب دهيد. اگر مخاطبان 
مزيت هاي كســب وكار شــما را از زبان يك فرد 
سرشناس و باتجربه در اين زمينه بشنوند، مسلما 
براي شــان قابل باورتر خواهد بود تا اينكه شما 
خود، ســاعت ها بخواهيد درباره محصوالت تان 

صحبت كنيد. 

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

بســياري از كارمندان تمام روزشــان را به 
فعاليتی طاقت فرســا اختصاص مي دهند 

و تصــور مي كننــد به هميــن روش 
 مي توانند روزي پله هاي موفقيت را طي

 كنند.
 شــايد اين قانون درست باشــد؛ اما 

تمركــز روي بــاال بــردن توانايي هاي 
شــخصي به مراتب روش مناســب تري 
 بــراي موفقيــت به شــمار مــي رود. 

بايد توجه داشته باشــيد افراد موفق 
و حرفه اي هــا بيش از انــدازه كار 

نمي كنند. شــايد براي رسيدن 
به موفقيت، هر روز تالش كنيد 

زودتر از هميشه به ســركار برويد و سخت كار كنيد و ديرتر هم به 
خانه برگرديد.

 شــايد مي خواهيد با اين روند كارايي تان را افزايش يا رئيس تان 
را تحت تاثير كوشش و ازخودگذشــتگي تان قرار دهيد؛ اما جالب 
اســت كه بدانيد اين كار نه تنها بهره وري تان 
را افزايش نمي دهــد؛ بلكه به مــرور زمان 
سبب ايجاد فرسودگي شــغلي هم مي شود. 
تحقيقات زيادي اثبات كرده اند كه كار بيشتر 
از 40 ساعت در هفته به سالمتي و شادابي فرد 
آسيب مي رســاند، روابط اجتماعي او را به چالش 
مي كشد و ســبب كاهش بهره وري او مي شــود. كار زياد فقط به 
 سالمت جسمي فرد آسيب نمي زند، بلكه عملكرد شناختي او را هم 

مختل مي كند. 

افراد موفق و حرفه اي ها  بيش  از اندازه كار  نمي كنند 

دي
ار

ن ه
بسياري از انسان ها اينكه سرشان شلوغ است را يك برتري مي دانند، در حالي كه در اكثر موارد اين يك ضعف حساب مي شود دار

و نشان دهنده ضعيف بودن برنامه ريزي يا داشتن كارهاي بي اهميت زياد در برنامه روزانه است. 
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 ایده اســتارت آپ را با این روش هــا پيش از اجرا 
ارزش گذاري كنيد

در تدوين طرح كسب وكار براي پيشگيري از شكست بايد قبل از اجراي ايده با توجه به 
معيار هاي مناسب، آن را ارزش گذاري و امكان ســنجي كنيد. شايد تا به حال ايده هاي 
شكست خورده بسياري داشته ايد. احتماال درباره شكست آنها خودتان را سرزنش مي كنيد 
كه شايد اگر زحمت بيشتري كشيده بوديد، به نتيجه مي رسيدند. كم كاري هميشه دليل 
شكست نيست. بعضي از ايده ها به ذات محكوم به شكست هستند؛ ولي چگونه مي توان 
به ارزش ايده ها قبل از اجرا پي برد؟ در اين روز ها كه تب استارت آپ و كارآفريني بسيار داغ 
شده است، ايده هاي بسياري به همان سرعت كه گوش را كر مي كنند، از ياد هم مي روند. 
تنها درصد اندكي از استارت آپ ها به مرحله سود دهي مناسب مي رسند و پتانسيل تبديل 
شدن به بنگاه اقتصادي  بزرگ را دارند؛ اما تفاوت اســتارت آپ هايي كه به شركت هاي 
بزرگ تبديل مي شوند با آنهايي كه شكست مي خورند، چيســت؟ شايد بخت و اقبال 
استارت آپ هاي موفق در مواردي مثل نخستين بودن يا فرصت هاي منطقه اي را بيان كنيد. 
ضمن قبول ادعاي فوق؛ اما همه استارت آپ هاي جديد موفق نبوده اند. بهتر است قبل از 
شروع هر فعاليتي براي اطمينان از امكان موفقيت آن، پاسخ سواالت زير را به دست آوريد. 

۱- آيا ايده شما مشكلي حل مي كند؟
نخستين قدم براي ارزيابي طرح كسب وكار از همه سخت تر است. امروزه كشف مشكلي 
كه شركت هاي ديگر تاكنون قدمي براي حل آن برنداشته اند، بسيار سخت شده است. 
حتي اگر راه حلي براي مساله حل نشده اي داشته باشيد، جلب نظر مشتريان به خدمات 
جديد هم كار آساني نيســت. در ارزيابي اوليه به مزيت اقتصادي راه حل توجه كنيد. به 
بيان ديگر آيا پتانسيل بازار و درآمد احتمالي طرح ارزش دردسر هايش را خواهد داشت؟ 
بسياري از استارت آپ ها ي ناكام براي مشكالت ثانويه و كم ارزشي راهكار ارائه مي كنند كه 
مشتريان كمي حاضر به پرداخت هزينه براي خريد محصوالت آنها هستند. بهينه سازي 
روش هاي قديمي با فناوري هاي جديد يكي از مسير هاي مطمئن براي استارت آپ هاست. 
در ايده پردازي بايد به حل دغدغه هاي اصلي مردم توجه كنيد. تا زماني كه بهترين راه حل 
ممكن براي آن كمبود ها باشيد، مشتريان همواره از محصول شما استقبال خواهند كرد. 
بهينه ســازي روش هاي قديمي با فناوري هاي جديد يكي از مسيرهاي مطمئن براي 
كسب وكار هاي استارت آپي است. با نگاهي به شاخص  هاي اجتماعي و اقتصادي، مي توان 
فرصت هايي ناب براي حل و فصل مشكالت موجود كشف كرد. از توجه به پيشنهادات 
سازنده مشتريان نيز غافل نباشيد. دغدغه هاي و گاليه هاي آنها، خأل هاي اكوسيستم 

فعلي را آشكار مي كند. 
۲- آيا بنيان گذاران شور و اشتياق كافي براي حل مشكالت را دارند؟

تنها يافتن ايده ناب و دست نخورده براي موفقيت استارت آپ كافي نيست. گاهي اوقات 
براي چرخاندن چرخ كسب وكار، مجبور به فعاليت شبانه روزي خواهيد شد. شايد براي 
مدت هاي طوالني درآمدي نداشته باشيد و حتي مجبور به خرج پس اندازتان در مسيري 
نامطمئن شويد. جز با عشق و عالقه اي قلبي نمي توان سختي هاي پيش رو را تحمل كرد. 
همه افراد تيم بايد وقف هدف و متعهد به آن باشند تا در مواقع بحراني بتوانند به همديگر 

دلگرمي بدهند. 
۳- آيا بازار طرح به اندازه كافي بزرگ است؟

هيچ كسب وكاري قادر به تصاحب تمام درآمد بازار فعاليت خود نيست. كارشناسان بر اين 
باورند كه استارت آپ ها در ابتداي كار بايد براي تصاحب حداكثر ۱۰ درصد از سهم بازار 
برنامه ريزي كنند. پس براي كسب درآمد  مناسب بايد در بازارهاي بزرگ وارد شويد. براي 

درك صحيح از ارزش بازارهاي تجاري از كارشناسان خبره مشورت بگيريد. 
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چرخش در استارت آپ ها
يكي از مباحث جالب و جذاب در استارت آپ ها چرخش )pivot( است. در متد 
استارت آپ ناب يكي از تصميمات مهم كه صاحبان استارت آپ بايد بگيرند، 
چرخش در زمان مناسب و به شكل و نوع مناســب آن است. استارت آپ به 
نوعي آزمايش است كه نياز به يادگيري و چرخش مناسب دارد. زماني كه مدل 
اوليه كسب وكار شما جواب نمي دهد )كه اغلب هم اين طور است( و به بن بست 
مي خوريد، آنگاه بهترين كار اين اســت كه براساس يادگيري ها و بازخوردها 
چرخش مناسب كنيد. متد استارت آپ ناب شامل سه بخش مهم است؛ بساز، 
بســنج، بچرخ. انواع چرخش هاي موجود در استارت آپ ها را در ادامه توضيح 

می دهيم. با ما همراه باشيد.
)Zoom-in pivot( ۱. چرخش زوم كردن

پررنگ ساختن يك ويژگي خاص و واحد از يك محصول و تقليل كل مجموعه 
محصول به همان تك ويژگي و برجسته كردن ارزش تمركز و كمينه محصول 

مانا، سريع و كارآمد تحويل گرفته شده. 
)Zoom-out pivot( ۲. چرخش از زوم درآمدن

درست برعكس چرخش قبلي اينجا چرخيدن از يك ويژگي واحد و خاص كه 
حس مي شود براي مشتري كفايت نمي كند، به سمت رسيدن يك مجموعه 

كامل از محصول صورت مي گيرد. 
)Customer segment pivot( ۳. چرخش در بخش مشتري

 هنگامي كه مشتريان، مشترياني نيســتند كه از ابتدا براي خدمت دهي به 
آنها استارت آپ را پايه ريزي كرده ايم، نياز به چرخش در بخش مشتري براي 

دستيابي به مشتريان بهينه تر و مناسب تر ايجاد مي شود. 
)Customer need pivot( 4. چرخش نياز مشتري

 گاهي چرخش از موضع فعلي به سمت ارضای نيازهاي ديگري از مشتريان كه 
از ابتدا با آنها مواجه نبوديم، سود بيشتري ايجاد مي كند. 

)Platform pivot( 5. چرخش در پلتفرم
 به تغييري از يك برنامه كاربردي به يك پلتفرم يا برعكس اشاره دارد. 

)Business architecture pivot( 6. چرخش معماري كسب و كار
 شركت ها عموما از دو معماري كسب و كار پيروي مي كنند: حاشيه سود باال، 
حجم كم )مدل سيستم هاي پيچيده( يا حاشيه سود پايين، حجم باال )مدل 
عمليات حجيم(. كسب و كارهاي نوپا مي توانند معماري خود را به يكي از اين 

دو حالت يا حالتي في مابين اين دو قطب تغيير دهند. 
)Value capture pivot( 7. چرخش بهره برداري از ارزش

 روش هاي بهره برداري از ارزشي كه شركت خلق كرده است، به نقد كردن يا 
مدل درآمدي شناخته مي شوند. نقد كردن يك ويژگي بيروني محصول است 
كه به دلخواه اضافه يا كم مي شود و چرخش در شيوه بهره برداري از ارزش تاثير 

بسزايي در ادامه حيات كسب و كار دارد. 
)Engine of growth pivot( 8. چرخش موتور رشد

 سه موتور رشــد ابتدايي وجود دارد كه عبارتند از رشد ويروسي، چسبنده و 
پرداختي و كسب و كار را تقويت مي كنند. در اين نوع چرخش، شركت استراتژي 

رشد خود را تغيير مي دهد تا رشدهاي سريع تر و سودمندتري را تجربه كند. 
)Channel pivot( 9. چرخش در كانال

 گاهي راه حل هاي پايه اي يكسان مي توانند از طريق كانال هاي فروش و توزيع 
متفاوت با اثربخشي بيشتري تحويل داده شوند. 

)Technology pivot( ۱0. چرخش فناوري
 اين نوع چرخش بيشتر در كســب و كارهاي جاافتاده رايج است؛ زيرا فقط 
كمي دچار تغيير مي شوند و در بخش مشتري و مساله مشتريان تفاوتي ايجاد 
نمي شود و مدل كســب ارزش كانال ها نيز ثابت است. اين چرخش به دنبال 
 افزايش بهره وري و عملكرد در حين پايين آوردن قيمت ها با استفاده از چرخشي

 در فناوري هاي نوين است. 

با گسترده شدن فضاي كســب وكارهاي نوين و افزايش مخاطبان 
آنها، نگراني ها در ميان كســب وكارهاي ســنتي نيز افزايش يافته 
اســت. پرچمدار همه اين كســب و كار هاي نوين استارت آپ ها يا 
همان نوپا ها هســتند كه با ايده ها و فناوري هاي جديد وارد كارزار 

رقابت شده اند. 

مزيا و معايب اين كار كجاست؟
در عين حال همين كســب وكارهاي نوين باعث ايجاد شغل هاي 
جديد و كسب درآمد در جامعه شده اند و راحتي را بين مردم تا حد 
زيادي افزايش داده اند؛ اما با ايــن حال با افزايش كالهبرداري هاي 
مختلف اعم از فروش كاالي تقلبــي و عرضه خدمات بي كيفيت، تا 
سوءاســتفاده از كسب وكار هاي ســنتي كه به استارت آپ ها چراغ 
ســبزي نشــان داده اند باعث افزايش نگراني هاي مديران سنتي 
كسب وكارها شــده كه اين امر نشــان از عدم نظارت دستگاه هاي 
مرتبط با اين مشاغل يا دست كم ناآشنايي آنها در تدوين برنامه هاي 
جامع كشور است كه فضا را براي جوالن دادن اين كالهبرداران باز 

كرده است. 
مديران نيز بايد جايگاه ويژه اي براي بهبود و نظارت بر اين سيستم 
را فراهم آورند. همچنين بايد فضاي مناسبي براي ارتباط تيم هاي 
استارت آپي با كسب و كارهاي سنتي فراهم شود. فعال كردن بخش 

از آنها تحقيق و توسعه )R&D( در شــركت ها و حمايت 
براي همكاري با استارت آپ ها و كسب و كار هاي نوين 
نيز مي تواند گزينه خوبي براي شروع باشد. همچنين 
بايد فضاي مناسبي براي همكاري مديران شركت ها 
و استارت آپ ها فراهم شود. ميدان دادن به جوانان 
توسط دانشگاه ها، مراكز آموزش عالي و شركت هاي 
خصوصي و دولتي هم از جمله اين دست از اقدامات 
است كه مثال بارز آن ايجاد شتاب دهنده هاست.  

آخرش كه چه؟
اســتارت آپ ها پديده هــاي جوانــي بــراي اتصال 

اســتعداد هاي جوان به نيازهاي بــازار و جامعه بوده 
و كليدي براي ايجاد فضــاي مولد، پراميد و با شــوق در 

اكوسيستم اقتصادي كشور هستند. اســتارت آپ ها به منزله 
گنجي بوده كه تنها چند ســانت زيــر خاك قــرار گرفته اند و 

فقط كافي اســت كمي اين خــاك را كنار بزنيم تــا اين گنج هاي 
دوست داشتني نمايان شــوند. بسياري از كســب و كارهاي رايج 
برداشــتي اين گونه از اســتارت آپ ها دارند كه آنهــا را تهديدي 
براي فضاي كســب و كار خودشــان مي پندارند و بــه مخالفت با 
آنها مي پردازنــد. در صورتي كه با بررســي حضور ايــن پديده  ها 
كــه مراحــل اوليــه شــكل گيري كســب و كارهــاي نوين به 
شــمار مي روند شــاهد پيشــرفت هاي خيلي خوبي در كسب و 
 كارهاي قبلي و ايجاد مشــاغل جديد و در نهايت بهبود شــرايط

اقتصادي هستيم. 
بنابراين براي رسيدن به يك اكوسيستم اقتصادي پويا و پيشرفت 
در آن نياز به تغييرات جدي اســت. همان گونه كه اشــاره شــد 
اســتارت آپ ها نه تنها تهديد نبوده، بلكه فرصت مناســبي براي 
انتقال كسب وكارهاي سنتي به كســب و كارهاي جديد و بهبود 
شرايط آنها هستند. به عنوان مثال در زمان انقالب صنعتي با ورود 

ماشين بخار به صنعت، ابتدا مخالفت هاي شــديدي با آن صورت 
گرفت به حدي كه مردم ماشين هاي بخار را از بين مي بردند اما بعد 
از مدتي و با ايجاد فرهنگ و تغيير شرايط كسب و كارهاي سنتي، 
متوجه مزاياي آنها شده و به مرور به اســتفاده از آنها روي آوردند 
و پس از مدتي دنيا شاهد اســتقبال بي نظير از فناوري هاي جديد 
بود. همچنين با افزايش نيروي كار در بخش هاي جديد، روز به روز 
استقبال بيشتري از اين فناوري ها مي شد. در واقع ورود تكنولوژي، 
فناوري هاي جديد و ايده هاي نوين در كسب و كارهاي سنتي باعث 
افزايش بهره وري و ايجاد مشــاغل جديد و در نهايت افزايش رفاه و 
آسايش جامعه و بهبود شرايط اقتصادي مي شود كه همگي وابستگي 
عميقي به كسب و كارهاي استارت آپي و نوپا دارند. بنابراين وقتي 
بدنه كسب و كارهاي ســنتي شاهد پيشرفت اســتارت آپ ها كه 
با كمترين ســرمايه ايجاد مي شوند باشــند ناخودآگاه به سمت و 
 سوي كســب و كارهاي جديد و استقبال از اســتارت آپ ها سوق

 پيدا مي كنند.
 بررسي تاثير استارت آپ ها در كشور هاي پيشرفته نشان مي دهد كه 
در واقع استارت آپ ها و فرهنگ استارت آپي يك ضرورت براي هر 
كشوري است كه هرچقدر شرايط براي افزايش آنها به شكل صحيح 
وجود داشته باشــد ميزان تاثير مثبت آن بر شــرايط اكوسيستم 

اقتصادي نيز افزايش مي يابد.
 بهترين راه برای آغاز و سرچشــمه گرفتن ايده های اســتارت آپی 
اين اســت كه از خودتان اين سوال را بپرســيد: چه چيزی را آرزو 
می كرديد كه يك نفر برای شما بسازد؟ ايده های استارت آپی، 
دو نوع هســتند: آنهايی كه به صورت طبيعی و ارگانيك 
و به واســطه زندگی خودمان رشــد می كنند و نوع 
ديگر آنهايی كه شــما تصميــم می گيريد كه در 
آينده اينها برای بعضی از كاربران به غير از شما 
 ضروری خواهند بــود. اپــل )Apple( از نوع 

اول بود.
 اپل به خاطر اينكه استيو وزنياك يك كامپيوتر 
می خواســت، اتفاق افتاد. با وجود اينكه بيشتر 
مردمــی كــه كامپيوتــر می خواســتند، او 
می توانست يكی را طراحی كند، بنابراين 
او اين كار را انجام داد و از آنجايی كه 
بسياری از افراد ديگر نيز همين 
چيزی را می خواستند، اپل 

 )A p p l e (
قادر به فروش تعــداد كافی از 

آنها بود كه شــركت رونق بگيرد و بچرخد. 
اتفاقا آنها هنوز امروز هم به اين اصل اتكا دارند. آيفون تلفنی 

بود كه اســتيو جابز می خواســت. هيچ چيز باارزش تر از يك نياز 
برآورده نشــده كه در حال با ثبات و محكم شدن است، نيست. اگر 

شما چيزی را شكسته يافتيد كه شــما می توانيد آن را برای مردم 
زيادی رفع كنيد، شما يك معدن طاليی پيدا كرده ايد. همان طور كه 
با يك معدن طالی واقعی، شما هنوز مجبوريد به سختی كار كنيد 
تا به طالی آن دست يابيد و استخراجش كنيد و بيرونش بكشيد؛ 
اما حداقل شما می دانيد شكاف و درز معدن كجاست و اين قسمت 

سخت كار است. 
بــه محصــوالت و خدماتي كــه دور و برتــان هســتند، نگاهي 
بيندازيد. چرا اصــال اين چيزها به وجــود آمده اند؟ چــرا ما اين 
چيزها را پيــش خودمــان داريم يــا از آنها اســتفاده مي كنيم؟ 
چون اين خدمات يا محصوالت مشــكلي از شــما حل مي كنند يا 
حداقل يكي از نيازهاي تان را برطــرف مي كنند. همه اختراعات و 
 كسب وكارهاي اســتارت آپي اين طور به وجود مي آيند: از يك نياز

 يا يك مشكل. 
شــما از برق بگيريد تا تلفــن و اينترنــت؛ همه اينها بــراي رفع 
يك نياز يا يك مشــكل درســت شــده اند. در اصل اســتارت آپ 
همين اســت. بله، بــه اين ســادگي. اســتارت آپ كســب و كار 
نوپايي اســت كه براي رفع يك مشــكل يا نياز درســت مي شود. 
البته جديدا مي بينيد كــه اســتارت آپ هاي اينترنتي خيلي زياد 
شــده اند؛ ولي همه آنها براي حل يك مشــكل نيســتند. خيلي 
 از اســتارت آپ ها هدف شــان راحت تر كــردن كاري اســت كه 

ما انجام مي دهيم.
 مثــال شــما »اســنپ« را در نظــر بگيريــد: قبل از »اســنپ« 
مشــكل  و  بگيرنــد  تاكســي تلفني  مي توانســتند  همــه 
خاصــي هــم وجــود نداشــت؛ امــا »اســنپ« ايــن كار را 
 خيلــي راحــت كــرده و تبديــل بــه يــك اســتارت آپ موفق 

شده است. 
پس اگر به فكر آن هستيد كه يك اســتارت  آپ راه بيندازيد، حتما 
اين سوال را از خودتان بپرسيد: »ايده يا استارت آپ من چه مشكلي 
را حل مي كند و اين مشكل تا چه حد براي مردم دردناك است؟« 
پيشــنهاد مي كنم كه سرسري از كنار اين ســوال رد نشويد چون 
ممكن اســت بعد از ســاعت ها، روزها يا حتي ماه ها وقت گذاشتن 
روي اســتارت آپ خودتان، از نتيجــه راضي نباشــيد و اين همه 
وقت ارزشــمند را تلف كرده باشــيد. پايه گذاران كسب و كارهاي 
استارت آپي ممكن اســت روي ايده اي كار كنند كه خيلي منطقي 
به نظر بيايد؛ اما در عرصه عمل، هيچ دردي از مــردم دوا نكند. از 
نظر پائول گراهام، سازنده شركت شــتاب دهنده واي كامبيناتور، 
چنين استارت آپ هايي از طرف افرادي پيشنهاد مي شود كه »صرفا 
به ايده هاي اســتارت آپي فكر مي كننــد« و به دنبال 
مشــكالت نيســتند. فعلی كه بايد در مورد 
ايده های اســتارت آپ استفاده كنيد 
 »فكر كردن« نيســت، بلكه

 »مشــاهده كردن« 
است. 

 استارت آپ ها، تهديد   يا    فرصت؟
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