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گمانه زنی ها درباره حذف میلیونی یارانه بگیران در الیحه بودجه سال 97 

چالش پنهان دولت
حذف 30 میلیون یارانه بگیر

س��ؤال این اس��ت که اگر امکان حذف میلیونی یارانه بگیران در الیحه بودجه س��ال آینده وجود دارد، چرا در 
دوره های قبل این کار انجام نشد؟! در واقع، تبصره )۱۴( الیحه بودجه سال 97 با کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی 
یارانه های نقدی همراه ش��ده و رقمی حدود ۲۳هزارمیلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته ش��ده است. اگر 
قرار باشد دولت به این پیشنهاد خود عمل کند باید حداقل بین ۳۰ تا ۳۴میلیون نفر از یارانه بگیران را از ابتدای 
س��ال آینده کنار بگذارد، اما تاکنون هیچ س��ازوکاری در این مورد مشخص نش��ده و دولت این سؤال را بی پاسخ 
گذاشته که اگر امکان حذف میلیونی وجود دارد، چرا در دوره های قبل در این باره اقدامی نشد، آن هم زمانی که 
نمایندگان پیشنهاد حذف حدود ۲۴ میلیون نفر را با توجه به دهک های درآمدی و شش گروه مشخص تصویب...

انتقاد وزیر راه و شهرسازی از انگیزه سوداگرانه برای گسترش شهرها

بار سنگین عوارض شهری بر دوش خانوارها
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همه آنچه درباره بیت کوین باید بدانید

معامله ارزهای دیجیتال زیر پوست شهر

8 راهکار برای ایجاد تعادل میان کار و زندگی
چگونه مانند یک کارآفرین رشد یابید؟ 

چند نکته قبل از سرمایه گذاری
نحوه همگام سازی بازاریابی با سفر مشتری

چرا بازاریابی مان باید تغییر کند؟ 
چگونه برند خود در اینستاگرام را به شهرت برسانیم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

7
 براساس جدیدترین اخبار به دست آمده تعرفه جدید واردات 

خودرو به 55 تا 95درصد افزایش یافته است. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از تیرماه امسال ثبت...

از 55 تا 95درصد

تعرفه جدید واردات خودرو 
اعالم شد

یادداشت

اقتصاد آفت زده

مانن��د  کش��ورها  اقتص��اد 
س��ایر بخش ها، نیاز ب��ه امنیت 
دارد. بزرگ تری��ن، مهم تری��ن و 
اصلی ترین مولفه اقتصاد امن، از 
نظر من که ی��ک فعال اقتصادی 
هس��تم و بیش از سه دهه است 
ک��ه در زمینه ه��ای اقتص��ادی 
مش��غول به کارم، این اس��ت که 
در فضای آزاد، رقابتی و مناس��ب 
کسب و کار امکان حضور و فعالیت 
آزادان��ه فعاالن اقتص��ادی فراهم 
شود. اگر تمام آیتم هایی که امروز 
در فعالیت ه��ای اقتصادی مطرح 
هس��تند، در یک فضای بس��ته، 
دس��توری و محدود اقتصادی به 
وجود آیند و شرایط فعالیت آزاد، 
س��الم و رقابتی در آن فضا وجود 
باش��د، هیچ موفقیتی  نداش��ته 
کسب نمی شود. این دو از هم جدا 
نیس��تند. در فضایی که به عنوان 
فضای بس��ته از آن نام می بریم، 
تهدیده��ا، دس��تورها و اجبارها 
و ش��رایط غیرواقعی و نادرس��ت 
می ش��ود.   تحمی��ل  اقتص��ادی 
اولین شرط فضای آزاد اقتصادی 
این اس��ت ک��ه فضای مناس��ب 
کسب و کار شامل آیتم های ده گانه 
مورد بح��ث در فعالیت اقتصادی 

و اقتص��اد رقابتی مانند 
2مالکیت، مجوزها...

محسن 
جالل پور

 فعال بخش خصوصی

 اوباما  از مضرات شبکه های اجتماعی 
و ضرورت ارتباطات واقعی می گوید

پس از اپل، گوشی های گوگل، بلک بری و موتوروال 
به عنوان مدل هایی که مش��مول فاز اجرایی مرحله 
دوم رجیس��تری می شوند، اعالم ش��د؛ بدین ترتیب 
اقدامات��ی که تا پیش از این تنها برای گوش��ی های 
ش��رکت اپل الزم بود، اکنون به این گوشی ها تسری 
یافت��ه و کاربران نی��ز باید موارد احتی��اط را هنگام 

خرید و در راستای فعال سازی رعایت کنند. 
به گزارش ایس��نا، در راس��تای ادام��ه مرحله دوم 
رجیس��تری، رگوالتوری اعالم کرد: نظ��ر به اجرای 
موفقیت آمی��ز مراح��ل اولیه طرح رجیس��تری و در 
راس��تای اهداف پیش��گیری از قاچاق گوش��ی تلفن 
همراه، تحقق حقوق مصرف کنندگان، واردکنندگان 
قانونی و فروش��ندگان مجاز و براس��اس تصمیمات 
متخذه در یازدهمین جلس��ه کمیت��ه راهبری طرح 
رجیس��تری، در ادامه مرحله دوم طرح و از س��اعت 
۲۴ روز جمع��ه ۸ دی  ماه تمامی مدل های گوش��ی 
تلف��ن همراه گ��وگل، بلک بری و موتوروال مش��مول 

طرح می شوند. 
طبق اع��الم رگوالتوری، فاز دوم چند مرحله دارد 
که ابتدا ش��امل برند اپل و به مرور ش��امل برندهای 
دیگر ش��ده و نهایتا تا دو ماه آینده اعالم می شود که 
کلیه گوشی ها و تجهیزات سیم کارت خور شامل این 
طرح می شوند. پس از آن اگر هر گوشی از سامانه های 
گمرکی وارد و ثبت نش��ده و غیرمجاز باشد، متعلق 
به هر برندی که باش��د قابل سرویس گیری در شبکه 

تلفن همراه نخواهد بود. 

آغاز فاز دوم رجیستری با محصوالت اپل
پیش از این فاز دوم رجیستری از تاریخ ۱۴ آذرماه 
آغاز شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات طی 
اطالعی��ه ای اعالم ک��رده بود »ف��از دوم طرح ثبت 
گوش��ی تلفن همراه تمام مدل های گوش��ی و تبلت 
آیفون را شامل خواهد شد و به تدریج در هفته های 
پس از آن س��ایر مدل های گوشی و تبلت نیز تحت 
پوشش طرح رجیستری قرار می گیرند.« بدین ترتیب 
گوشی های گوگل، بلک بری و موتوروال مرحله بعدی 
از گوش��ی هایی هس��تند که ف��از اعمال سیاس��ت 

رجیستری برای آنها اجرایی می شود. 
به گفته مسئوالن، با اجرای این طرح، برای تمامی 
گوش��ی ها و تبلت هایی که تا قبل از تاریخ اجرای هر 
مرحله فعال شده است مشکلی به وجود نمی آید اما 
پس از آن صرفا گوش��ی هایی ک��ه از مبادی قانونی 
وارد کش��ور شده اند فعال خواهند ش��د. بنابراین به 
کلیه دارندگان مدل های گوشی فوق توصیه می شود 
تا تاریخ ذکرش��ده گوش��ی های موجود خود را فعال 
کنن��د. پ��س از تاریخ هش��تم دی ماه نی��ز همانند 
گوشی های اپل قبل از فعال سازی با استعالم کد ۱۵ 
رقمی )IMEI( از طریق س��امانه #7777* یا ۴#* 

اصالت گوش��ی را استعالم و پس از اطمینان از ثبت 
گوشی نسبت به خرید آن اقدام کنند. 

مکانیزم پله ای برای اعمال سیاست رجیستری
درحالی که وعده اجرای رجیس��تری به دولت های 
پیش��ین برمی گ��ردد و حتی چندین بار هم ش��اهد 
اج��رای ناموفق این طرح بودیم، در نهایت با آمادگی 
سیستم های فنی و زیرساخت های این طرح به گفته 
مس��ئوالن ارتباطات و س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، مرحله های آغازین این طرح ش��امل آگاه سازی 
بخش ه��ای مختلف و پایش کل ش��بکه اپراتورهای 
موبای��ل و ثب��ت و مانیتورینگ آخرین شناس��ه های 
ترکیبی گوشی و سیم کارت، بار دیگر از مهرماه کلید 
خ��ورد و محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات- از مکانی��زم پله ای برای اجرای 

اعمال سیاست خبر داد. 
البته اعالم برندهای فاز دوم رجیس��تری با تأخیر 
همراه بود و درنهایت نی��ز با عرضه مدل های جدید 
محصوالت ش��رکت اپل، مس��ئوالن اپل را به عنوان 
یک��ی از برندهایی که پس از رجیس��تری س��رویس 
نخواهند گرفت، اعالم کردند و معرفی س��ایر برندها 

نیز به نظر وزیر ارتباطات منوط شد. 

اصالت گوشی را حتما بررسی کنید
ب��رای اطمین��ان از اصالت گوش��ی، چن��د مرحله 
وج��ود دارد؛ روی جعبه، پش��ت تجهیز تلفن همراه 
ی��ا روی جلد تلفن همراه و در نرم افزار گوش��ی یک 
IMEI هس��ت. افراد باید هر سه این اعداد را با هم 
تطبیق دهند. ابتدا استعالم کد روی جعبه را بررسی 
کنند، س��پس آن را با IMEI پشت تجهیز تطبیق 
 IMEI داده و اگر مطابقت داش��ت اقدام به احصای
نرم افزاری دستگاه با *#۶# کنند. آخرین اقدام این 
اس��ت که همین کد را روی فاکتور خرید بنویسند و 
آن را به مهر فروش��نده ممهور کنند. این مرحله گام 

اول رجیستری و استعالم اصالت کاالست. 
در نهایت الزم اس��ت هنگام خری��د برندهایی که 
اعالم ش��ده اند، دقت کنید. ابتدا ش��ماره ۱۵ رقمی 
)IMEI( پش��ت جعب��ه تلف��ن همراه را به ش��ماره 
7777 پیام��ک و ی��ا ب��ا اس��تفاده از کد دس��توری 
#7777* ش��ماره گیری کنید. منوی اول اس��تعالم 
اصالت دس��تگاه اس��ت و سؤال می ش��ود که شماره 
IMEI را وارد ک��رده و پس از آن از طریق س��امانه 

همتا پیامکی ارسال می شود. 
اگر گوش��ی در ش��بکه ثبت شده باش��د، پیامکی 
برایتان می آید که گوش��ی مجاز اس��ت و می توانید 
خری��داری کنید. اما اگ��ر در پیام��ک بیاید که این 
گوشی در س��امانه  ثبت نش��ده و غیرمجاز است، به 
هیچ عنوان نباید آن را بخرید، زیرا در ش��بکه تلفن 

همراه سرویس نخواهد گرفت. 

جزییات ماراتن رجیستری برای غیراپلی ها

88936651

ب��ه زودی ب��ا آغاز مج��دد ثبت س��فارش جدید برای 
واردات خودرو ش��اهد ترکیدن حب��اب قیمتی و کاهش 

نرخ این محصوالت در بازار خواهیم بود. 
به گزارش ایس��نا، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت از 
تیر ماه امسال با هدف س��اماندهی واردات خودرو، ثبت 
سفارش جدید برای واردات این محصول را متوقف کرد. 
ای��ن اقدام اگرچه تأثیری بر رون��د واردات خودروهای 
ثبت س��فارش ش��ده در پی��ش از این تاریخ به کش��ور 
نداشت و حتی در هشت ماهه نخست امسال نیز واردات 
خودرو بیش از مدت مش��ابه سال گذشته بود، اما باعث 
ش��د برخی واردکنندگان خودرو با هدف س��ودجویی و 
همچنین فش��ار بر دولت، عرضه خودروهای وارداتی به 

بازار را متوقف کنند. 
ای��ن موضوع به هم خوردن تع��ادل عرضه و تقاضا در 
بازار خودروهای وارداتی و افزایش حباب گونه  و جهش��ی 
قیم��ت خودروهای واردات��ی در چند هفت��ه اخیر را به 
دنبال داش��ت تا جایی که به گفته فعاالن بازار خودرو در 
یکی دو هفته گذش��ته خودروهای وارداتی قیمت دقیق 
و مش��خصی در بازار نداشته و فروش��ندگان قیمت های 
مختل��ف و به اصط��الح »پرتی« را ب��رای این محصول 

عنوان می کردند. 
ای��ن در حال��ی بود ک��ه مجتبی خس��روتاج - رئیس 
س��ازمان توس��عه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، چندی پیش در نشست خبری اخیر خود تأکید 
کرد:» در هش��ت ماهه امسال ۵۴هزار دستگاه خودرو به 
کش��ور وارد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته حدود ۲۶درصد یعنی 9۰۰۰ دس��تگاه افزایش 
داشته است.«  در این شرایط براساس جدیدترین اخبار 
به دس��ت  آمده ب��ا تصویب و ابالغ دس��تورالعمل جدید 
س��اماندهی واردات خودرو از س��وی دولت، ظرف امروز 
و فردا سایت ثبت س��فارش واردات خودرو مجددا فعال 

خواهد شد. 
فعاالن ب��ازار خودروهای وارداتی معتقدند باز ش��دن 

مجدد ثبت سفارش باعث از بین رفتن جو روانی افزایش 
قیمت ه��ا و همچنین آغاز مج��دد عرضه این محصوالت 
از س��وی واردکنندگان خواهد شد، بنابراین در روزهای 
آین��ده باید ش��اهد ترکیدن حباب قیمت��ی خودروهای 

وارداتی و روند کاهش قیمت ها در این بازار باشیم. 

رقابت قیمت ها را می شکند
مدیرعام��ل کرمان خ��ودرو گفت: با باز ش��دن مجدد 
سایت ثبت سفارش خودرو و ورود خودروهای جدید به 
بازار حتما قیمت های کاذب فعلی در بازار شکسته شده 

و کاهش خواهد یافت. 

سامان فیروزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: توقف 
طوالنی مدت ثبت س��فارش واردات خ��ودرو باعث عدم 

قطعیتی نسبت به آینده در بازار خودرو شده بود. 
وی ادام��ه داد: در این مدت فعالیت برخی واس��طه ها 

و دپوی خ��ودرو در انبارها و ع��دم عرضه باعث افزایش 
قیمت ش��دیدی در بازار شده است، اما وقتی نمایندگان 
رس��می با س��ود کمتر از بازار، خودروها را عرضه کنند 
قطع��ا این قیمت ها که در بازار ش��کل گرفته شکس��ته 

می شود. 
مدیرعامل کرمان خودرو با اشاره به احتمال باال رفتن 
تعرف��ه واردات خودرو تأکی��د کرد: البته ممکن اس��ت 
افزایش تعرفه، قیمت پایه خودروها را باال ببرد ولی نه به 

این مقدار که هم اکنون در بازار وجود دارد. 
وی اف��زود: نماین��دگان رس��می خ��ودرو رقیبان هم 
هس��تند. وجود رقابت باعث خواهد شد هر کدام شرایط 
بهتری را برای گرفتن س��هم بیش��تری از ب��ازار در نظر 
بگیرن��د. بنابراین قطع��ا حتی با افزای��ش تعرفه واردات 
خ��ودرو نیز قیمت ها بین بازار س��یاه فعلی و قیمت های 

قبل از تعرفه، متعادل شده و کاهش خواهد یافت. 
فیروزی اظهار کرد: سیاست دولت و فشار بر برندهای 
خارجی در واردات برای تولید و سرمایه گذاری در ایران 
سیاست درستی بوده و در بلندمت به سود کشور خواهد 

بود. 
وی با بیان اینکه وقتی عرضه وسیعی در بازار با قیمت 
پایین تر اتفاق می افتد قیمت خودروهای دپو ش��ده هم 
شکسته خواهد ش��د، خاطرنش��ان کرد: اگر نمایندگان 
رس��می خودروهای موجود در انبارشان را با قیمت های 
متعادل��ی در ب��ازار عرضه کنن��د دیگر فروش��ندگان و 
واسطه ها نیز چاره ای جز پایین آوردن قیمت ها نخواهند 

داشت. 
مدیرعام��ل کرمان خودرو با اش��اره به دس��تورالعمل 
س��اماندهی واردات خودرو گفت: بهترین و ش��فاف ترین 
ابزار برای کنترل و مدیریت واردات و ارز، تعرفه اس��ت، 
ول��ی روش اجرای آن مهم اس��ت. دس��تورالعمل جدید 
دولت درب��اره واردات خودرو ترکیب��ی از حجم و ارزش 
خودرو در تعرفه گذاری اس��ت که می تواند موفق باشد به 

شرطی که مرجع کنترلی دقیقی در اجرا باشد. 

به زودی با آغاز مجدد ثبت سفارش واردات خودرو

حباب می ترکد! 



درحالی ک��ه ای��ران ج��زو پنج 
کش��ور نخس��ت جهان است که 
جایگاه ه��ای  در  ارزان  بنزی��ن 
سوخت عرضه می کند و با اینکه 
مطابق قانون هدفمندی یارانه ها 
دول��ت اج��ازه افزای��ش قیم��ت 
حامل ه��ای ان��رژی را دارد، اما از 
سال 94 تاکنون تصمیمی برای 
تغییر قیمت حامل های انرژی از 
جمله بنزین صورت نگرفته است. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، روز 
سه ش��نبه ب��ه نق��ل از اعض��ای 
کمیس��یون تلفی��ق اعالم ش��د 
ک��ه تبص��ره ۱۸ الیح��ه بودجه 
س��ال ۱۳9۷ که افزایش قیمت 
حامل های انرژی از جمله بنزین 
را با هدف تامین منابع مالی برای 
اشتغال زایی هدف گذاری کرده، از 

الیحه بودجه حذف شده است. 
 در تبص��ره ۱۸ الیحه بودجه 
سال ۱۳9۷ آمده است »با هدف 
اجرای برنامه اش��تغال گسترده و 
مولد، با تاکید بر اشتغال جوانان، 
دانش آموختگان دانشگاهی، زنان 
و اشتغال حمایتی به دولت اجازه 
داده می ش��ود ۱00درصد منابع 
از مابه التف��اوت قیمت  حاصل��ه 
حامل های انرژی در س��ال آینده 
نس��بت به قیمت ای��ن حامل ها 
در ابتدای س��ال 9۶ را به حساب 
خاصی نزد خزانه داری کل کشور 
واریز و منابع حاصله را تا س��قف 
۱۷ ه��زار و 400 میلیارد تومان 
به ش��کل وجوه اداره شده و یارانه 
س��ود و ترکیب با منابع صندوق 
توسعه ملی و تس��هیالت بانکی 
در جه��ت حمای��ت از طرح های 
تولید، اشتغال و آموزش و کمک 
به کارورزی جوانان دانش آموخته 

دانشگاهی پرداخت کنند«.
مکمل این تصمیم، تبصره ۱4 
الیحه بودجه س��ال ۱۳9۷ است 
که در اجرای قانون هدفمندکردن 
یارانه ها و با هدف تحقق عدالت، 
کاه��ش فق��ر مطلق و توس��عه 
بهداش��ت و س��المت م��ردم و 
همچنین معطوف کردن پرداخت 
یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند 
ب��ه دولت اج��ازه داده در س��ال 
۱۳9۷ از مح��ل منابع س��ازمان 
هدفمند سازی یارانه ها تا مبلغ ۳۷ 

هزار میلیارد تومان هزینه کند. 
ح��اال با حذف تبصره ۱۸ عمال 
 400 و  ه��زار   ۱۷ پیش بین��ی 
میلیارد تومان منابع از س��رجمع 
درآمدهای پیش بینی شده دولت 
در بودجه س��ال آینده از دس��ت 

رفته اس��ت. اگرچه با حذف این 
تبصره ام��کان ط��رح آن هنگام 
بررسی الیحه بودجه در مجلس 
در قالب پیشنهاد وجود دارد، اما 
اگر آنطور ک��ه برخی نمایندگان 
مجلس این موضوع را خط قرمز 
مجلس اع��الم کرده ان��د، کلیت 
مجلس ب��ا افزایش قیمت بنزین 
مخالف��ت کنن��د، افزایش قیمت 

برای سال آینده منتفی است. 

اگر قیمت بنزین تغییر کند
به فرض ک��ه دولت بخواهد بر 
مبنای قانون هدفمندی یارانه ها 
افزایش قیمت بنزین را در دستور 
کار ق��رار دهد، دامن��ه این تغییر 
چقدر اس��ت؟ این س��والی است 
که بحث داغ این روزهای اقتصاد 
ایران است. اگرچه برخی خبرها 
حکایت از افزایش قیمت بنزین به 
لیتری ۱500 تومان دارد، اما هنوز 
هیچ کدام از مس��ئوالن به صورت 
رسمی از قیمت های تازه رونمایی 
نکرده اند.  کارشناس��ان سازمان 
برنام��ه و بودجه، ش��وک تورمی 
ناش��ی از افزای��ش قیمت بنزین 
۱500 تومانی را ۱.2درصد برآورد 
می کنند، اما برخ��ی تحلیلگران 
اقتصادی در عین حال می گویند 
تورم انتظاری ناشی از این افزایش 
قیمت، بی��ش از 2درصد خواهد 
بود. هنوز هم رس��ما مش��خص 
نیس��ت که قیم��ت بنزین چقدر 
تعیین شده؛ دایره این افزایش از 
۱200 تا ۱500 تومان در نوسان 
است. البته بیشترین نرخی که به 
گوش می رس��د، ۱500 تومان به 

ازای هر لیتر است. 
از س��وی دیگ��ر برخ��ی دیگر 
مانند بیژن حاج محمدرضا، رئیس 
س��وخت  جایگاه داران  اتحادی��ه 

معتقدن��د: »با توجه ب��ه رفتار و 
تقاضای مردم در س��وخت گیری، 
باید گفت بنزی��ن ۱500 تومانی 
در توان مردم نیست.« او در مورد 
قیمت پیش��نهادی ب��رای بنزین 
عنوان کرد: »به نظر من س��قف 
افزایش قیمت  برای  20درصدی 
بنزین مناس��ب اس��ت و چنانچه 
دولت تصمیم دارد بنزین را گران 
کند، بای��د نهایتا قیمت بنزین را 

۱200 تومان تعیین کند.«
یحیی آل اس��حاق، عضو هیأت 
نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره 
به مش��کالت داخل��ی و خارجی 
پی��ش روی دول��ت در الیح��ه 
بودجه س��ال 9۷ گفت: »افزایش 
قیمت بنزین باعث کاهش مصرف 
ش��ده و اس��تفاده از وسایل نقلیه 
عمومی را بیش��تر می کند.« او با 
بی��ان اینکه مصرف بنزین س��یر 
صعودی داش��ته اس��ت، ی��ادآور 
ش��د: »مص��رف بنزین ب��ه ۱00 
میلیون لیت��ر در روز رس��یده و 
مشکالت زیست محیطی، ترافیک 
و بیماری های تنفس��ی ناشی از 
آن رو به افزایش اس��ت. از طرفی 
هم امکانات ارائه سوبس��ید برای 
بنزین توس��ط دولت وجود ندارد 
و افزای��ش قیمت بنزین می تواند 
و  داده  کاه��ش  را  آن  مص��رف 
استفاده از وسایل نقلیه عمومی را 

بیشتر کند.«

موضع مجلس در برابر قیمت 
بنزین

محمدمهدی مفتح، سخنگوی 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
گفت: »باید اصالحات ساختاری 
در اقتصاد و صنعت انجام دهیم. 
برای مثال، اگر مصرف س��وخت 
خودروه��ا ب��ه ش��ش لیت��ر در 

۱00کیلومت��ر کاه��ش یابد، اگر 
قیم��ت بنزین دو برابر هم ش��ود 

فشاری وارد نمی شود.«
س��یدناصر موس��وی الرگانی، 
نماینده مجل��س نیز درخصوص 
احتم��ال افزایش قیم��ت بنزین 
گفت: »معموال در کشورهایی که 
با رکود اقتصادی مواجه هس��تند 
و مردم با مشکل معیشتی روبه رو 
هس��تند، سعی می شود قیمت ها 
ثابت بماند و یک سری یارانه های 
س��بد کاال و س��المت ب��ه مردم 
داده می ش��ود تا این مش��کالت 
سبب س��رخوردگی و نارضایتی 
آنه��ا نش��ود.« عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
معتقد است افزایش قیمت بنزین 
عقالنی نیس��ت و مجلس شورای 
اس��المی ای��ن آمادگ��ی را برای 
افزایش قیمت بنزین ندارد و بعید 
اس��ت که چنین طرحی در خانه 

ملت تصویب شود.

جایگاه سوخت ایران در جهان
ثبت شده  قیمت های  بررس��ی 
برای عرضه بنزین در جایگاه های 
مختل��ف  کش��ورهای  س��وخت 
نش��ان می  دهد ای��ران جزو پنج 
کش��وری اس��ت که بنزین ارزان 
در جایگاه ه��ای س��وخت عرضه 
می کن��د. در حال حاضر، با وجود 
اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و 
افزایش ۱0 برابری قیمت بنزین از 
زمان اجرای این قانون، همچنان 
ای��ران در میان کش��ورهایی قرار 
دارد ک��ه ارزان تری��ن بنزی��ن را 
در جایگاه ه��ای س��وخت عرضه 

می کند. 
برخالف برخ��ی ادعاها، قیمت 
بنزین در حال حاض��ر در داخل 
کشور بس��یار ارزان تر از نرخ این 

سوخت در فوب خلیج فارس است. 
براس��اس داده های منتشر ش��ده 
در نش��ریه آرگوس، قیمت فوب 
خلیج فارس بنزین معمولی در 2۱ 
نوامبر مصادف با ۳0آبان برای هر 
لیتر بیش از 4۳ س��نت است که 
براس��اس ارز آزاد )4200 تومان( 
ح��دود ۱۸00 تومان می ش��ود. 
همچنین براس��اس ارز مبادله ای 
)۳500 تومان( بی��ش از ۱500 
تومان در هر لیتر ارزش دارد. این 
در حالی است که بنزین معمولی 
در داخل کشور لیتری هزار تومان 
و بنزین سوپر )اکتان 95( ۱200 

تومان به فروش می رسد. 

روزی که امسال نرسید
پس از انتش��ار مت��ن بودجه، 
دولت اظهارنظر رس��می در این 
راس��تا نکرد تا هفته گذشته که 
پایگاه اطالع رسانی دولت گزارشی 
منتش��ر کرد و نوش��ت: براساس 
بودج��ه 9۷ قیمت بنزین لیتری 
۱500 و گازویی��ل 400 توم��ان 
می ش��ود و البته دولت در اجرای 
آن مختار اس��ت و هنوز زمان آن 
مشخص نیس��ت. این الیحه در 
صورت موافقت مجلس ۱۷ هزار 
میلیارد تومان درآمد برای دولت 
دارد و برنامه ری��زی ش��ده تا این 

منابع صرف اشتغال شود. 
اما از آن س��و کمیسیون تلفیق 
بودجه مجلس هم تصمیم گرفت 
که به س��رعت ای��ن افزایش را از 
متن الیحه بودجه حذف کند. به 
گفته سخنگوی کمیسیون انرژی 
در جریان رسیدگی به بخش های 
مربوط به حوزه ان��رژی از الیحه 
بودج��ه 9۷، اعضای کمیس��یون 
انرژی مجلس با تبصره مربوط به 
افزای��ش قیمت حامل های انرژی 
مخالف��ت ک��رده و رأی به حذف 
آن دادند.  اسداهلل قره خانی گفت 
در جلسه روز گذشته کمیسیون 
انرژی بندهای��ی از الیحه بودجه 
9۷ ک��ه مربوط ب��ه بخش انرژی 
می ش��د مورد بررسی قرار گرفت 
و نمایندگان��ی از وزارتخانه ه��ای 
نی��رو، دیوان محاس��بات،  نفت، 
مرکز پژوهش ها و سازمان برنامه 
و بودجه نیز در این جلسه حضور 

داشتند. 
همه اینها درحالی اس��ت که با 
حذف این تبصره از الیحه بودجه، 
تکلیف بخشی از درآمدهای دولت 
ب��رای اش��تغال زایی در ابهام قرار 

گرفته است. 

ابهام در درآمدهای اشتغال زایی سال آینده

سرنوشت بنزین به کجا می رسد؟ 

س��رانه پرداخ��ت مالی��ات در 
بودجه س��ال آینده ب��ه ازای هر 
ایرانی نزدیک ب��ه یک میلیون و 
۶00 هزار تومان در س��ال است. 
بررسی ها نشان می دهد که سرانه 
پرداخت مالیات ب��رای هر ایرانی 
برابر با ۱۳۳ ه��زار تومان در ماه 
یا به عبارت دیگر، یک میلیون و 

59۸ هزار تومان در سال است. 
برآورده��ای  ب���راس��اس 
صورت گرفت��ه به طور متوس��ط 
تولید  ب��ه 50درص��د  نزدی��ک 
ناخالص داخلی مالیات پرداخت 
از  مالی��ات  س��هم  نمی کنن��د. 
تولید ناخال��ص داخلی در ایران 
در مقایس��ه ب��ا اس��تانداردهای 
است.  اندک  بس��یار  بین المللی 
براس��اس مفاد پیش بینی ش��ده 
در الیحه بودجه س��ال ۱۳9۷، 
۳5درصد از منابع عمومی دولت 
از مح��ل درآمده��ای مالیات��ی 
تامین می شود. این سهم برابر با 
۱29 هزار میلیارد تومان است و 
با احتساب جمعیت ۸0 میلیون 
نفری این س��رانه برای پرداخت 

مالیات محاسبه شده است. 

مالیات ها در یک تقسیم بندی 
کل��ی به دو دس��ته مالیات های 
ب��ر  مالی��ات  نظی��ر  مس��تقیم 
ش��رکت ها، مالی��ات ب��ر حقوق 
و دس��تمزد و مالی��ات بر نقل و 
انتق��ال امالک و . . . و همچنین 
غیرمس��تقیم  مالیات ه��ای 
واردات،  ب��ر  مالی��ات  مانن��د 

مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده و... 
تقس��یم می ش��وند.  براس��اس 
پیش بینی ه��ای صورت گرفت��ه، 
غیردولتی  ش��رکت های  مالیات 
در سال آینده 2۳ هزار میلیارد 
تومان و مالیات پیش بینی ش��ده 
در شرکت ها و موسسات دولتی 
برابر ب��ا ۱۳ هزار میلیارد تومان 

س��ازمان های  مالی��ات  اس��ت. 
بنیادها  و  نهاده��ا  اداره کنن��ده 
نی��ز براس��اس پیش بینی ه��ای 
صورت گرفته تنه��ا ۱0 میلیارد 
توم��ان اس��ت. در س��ال آینده 
ق��دس  آس��تان  ش��رکت های 
رض��وی ۳0 میلی��ارد توم��ان و 
مالیات بر درآمد افراد و مشاغل 

حدود ۱9 ه��زار میلیارد تومان 
پیش بینی ش��ده ک��ه ۱5درصد 
عمومی  مالیاتی  درآمده��ای  از 
را ش��امل می ش��ود.   براساس 
ای��ن گزارش، کارمن��دان دولت 
توم��ان،  میلی��ارد  ه��زار   ۶.۱
کارکن��ان بخش خصوص��ی 5.۷ 
هزار میلیارد توم��ان، اصناف و 
مشاغل ۶.۱ هزار میلیارد تومان 
و مس��تغالت ۱.۳ هزار میلیارد 
توم��ان خواه��د ب��ود.  از میان 
مالیات ه��ای مس��تقیم، مالیات 
بر ثروت آخرین قلم این دس��ته 
از مالیات ها به شمار می رود که 
ح��دود ۳/5 هزار میلیارد تومان 
است. این رقم کمتر از ۳درصد 
از درآمده��ای مالیاتی و حدود 
25صدم درصد از تولید ناخالص 
داخل��ی را تش��کیل می ده��د.   
میزان مالیات های غیرمس��تقیم 
پیش بینی های  طب��ق  ایران  در 
صورت گرفت��ه در بودجه س��ال 
آینده برابر ب��ا ۷0 هزار میلیارد 
توم��ان خواهد بود که س��همی 
از کل درآمدهای  54درص��دی 

مالیاتی را تشکیل می دهد. 

از مالیات نهادها تا کارمندان

هر ایرانی  چقدر به دولت مالیات می دهد؟ 

گزارش2

دریچه

در کدام کشورهای اروپایی مردم کمتر کار 
می کنند؟ 

شادترین کشور دنیا را بشناسید
بررسی ها نشان می دهد ساعات باالی کار مردم یک 
کش��ور لزوما به افزایش ثروت آن کشور ختم نمی شود 
و هیچ ارتباطی میان س��اعات کار مردم و سرانه تولید 
ناخال��ص داخلی یک کش��ور وجود ن��دارد.  به گزارش 
خبرآنالین به نقل از اکونومیس��ت، ممکن اس��ت آمار 
بیکاری در ایاالت متحده باال باش��د، اما آمریکایی ها در 
مقایسه با دیگر مردمان کشورهای توسعه یافته همچنان 
س��خت کوش به حس��اب می آیند.  بر اس��اس گزارش 
  )OECD( س��ازمان همکاری های اقتصادی و توسعه
م��ردم ایاالت متحده به لحاظ سخت کوش��ی در میان 
کش��ورهای عضو OECD رتب��ه دوازده��م را دارند.  
بررسی ها نشان می دهد هیچ ارتباطی میان ساعات کار 
مردم و س��رانه تولید ناخالص داخلی یک کشور وجود 
ن��دارد. پس اگر تا همین دیروز کارمند سخت کوش��ی 
ب��ه حس��اب می آمدید کمی ب��ه خودتان اس��تراحت 
بدهید و به مس��افرت بروید، شبیه مردم این ۱0 کشور 
 اروپایی که س��ال گذشته کمتر از بقیه دنیا کار کردند. 
 انگلی�س: در یک س��ال گذش��ته میانگین س��اعات 
کار س��االنه در انگلیس نس��بت به س��ال پی��ش از آن 
ح��دود 2۷ س��اعت کاهش پی��دا ک��رده و نتایج یک 
تحقیق نش��ان می دهد ک��ه یکی از دالی��ل این روند، 
 روی آوردن م��ردم ب��ه کارهای نیمه وقت بوده اس��ت.  
لوکزامبورگ: این کش��ور با ۱۶0۱ س��اعت باالترین 
سرانه تولید ناخالص داخلی را در دنیا دارد: یعنی نفری 
۱0۶ ه��زار دالر. و البته لوکزامبورگ به خاطر کار زیاد 
مردمش در اداره ها به این ثروت دس��ت نیافته اس��ت. 
 آنه��ا کم کار می کنند و مش��کلی هم پی��ش نمی آید.

  اتری�ش: اتریش��ی ها ب��ا وج��ود س��اعات کار پایین 
توانس��ته اند خود را تقریبا از بحران یورو کنار بکشند و 
میزان بیکاری هم در کشورشان بسیار پایین است. در 
واقع، وین میزبان نمایندگانی از دیگر کش��ورهای قاره 

سبز است که هدفی جز کشف راز اتریش ندارند. 
بلژیک: اوضاع اقتصاد بلژیکی ها خوب است، آنقدر خوب 
که ثروتمندترین مرد فرانسه یعنی برنارد آرنو رئیس خانه 
 مد لویی ویتان برای گرفتن تابعیت بلژیک اقدام کرده است. 
 ایرلند: اقتصاد ایرلند چند سالی است که دچار دردسر 
شده بوده اما اوضاع رو به بهبود است. فراموش نکنید که 
ایرلندی ها وقت خالی زیادی دارند و این یعنی راحت تر از 
 مردم باقی کشورها می توانند برای تظاهرات بیرون بریزند.  
دانم�ارک: دانمارکی ه��ا ه��م از خیل��ی از م��ردم دنیا 
کمت��ر کار می کنند و ه��م وقتی س��ر کار می روند زیاد 
بهش��ان س��خت نمی گذرد. یک روزنامه نگار انگلیس��ی 
چن��دی پی��ش در کپنهاگ پس��ت نوش��ت ک��ه »باید 
را  دانم��ارک  در  ادارات  کافه ه��ای  و  غذاخوری ه��ا 
ببینید. چقدر ح��ق انتخاب دارند! درس��ت گفته اند که 
 خارجی ه��ا در دانم��ارک آرام و بی خی��ال می ش��وند.« 
فرانس�ه: فرانسه را بهش��ت تنبل ها می نامند. بر اساس 
آم��ار وزارت گردش��گری فرانس��ه اگرچه در س��ال های 
اخی��ر فرانس��وی ها حدود ۱0 درصد کمتر به مس��افرت 
 رفتن��د، اما هنوز آمار س��فرهای خارجی آنها باالس��ت. 
 نروژ: س��رمایه گذاری های بزرگ تازه ای در صنعت نفت 
این کشور ش��ده و آنها سریع ترین رشد را در اروپا دارند، 
با وجود آنکه به لحاظ کم کار کردن در رتبه س��وم قرار 
دارند. بر اساس آمار سازمان ملل، نروژی ها سومین کشور 
 شاد دنیا به حساب می آیند. به نظرتان این اتفاقی است؟ 
 آلمان: شاید موتور اتحادیه اروپا به حساب بیاید، اما به نظر 
می رسد این موتور به سوخت زیادی نیاز ندارد. مردم در این 
کشور نسبت به باقی جاهای دنیا کمتر کار می کنند و البته 
 اوضاع اقتصادشان خیلی بهتر از اکثر کشورهای دنیاست.  
هلند: سازمان ملل، هلند را شادترین کشور دنیا معرفی 
کرده اس��ت؛ احتماال داش��تن وقت خالی و فراغت از کار 

باعث شادکامی می شود. 

گاردین منتشر کرد
محدودیت جمعیتی برای کاهش 

مشکالت شهری چین
به گفته مقام��ات چین، مرکز مالی چین در ش��انگهای، 
جمعیت این شهر را تا سال 20۳5 به 25میلیون نفر کاهش 
خواهد داد تا تالش��ی برای مدیریت »بیماری ش��هر بزرگ« 
باش��د.  ش��ورای دولتی چین روز دوشنبه در وب سایت خود 
نوش��ت: هدف از کنترل س��ایز شهر، بخش��ی از طرح اصلی 
شانگهای برای سال های 20۳5-20۱۷ است که توسط دولت 
تأیید شده است.  به گفته این شورا، تا سال 20۳5 جمعیت 
ساکن در شانگهای حدود 25 میلیون نفر کنترل خواهد شد 
و مقدار زمین در دسترس برای ساخت و ساز نباید از ۳200 
کیلومترمربع تجاوز کند.  رس��انه های دولتی، »بیماری شهر 
بزرگ« را زمانی که یک مگاشهر گرفتار آلودگی محیط زیستی، 
تراکم ترافیک، کمبود خدم��ات عمومی، از جمله آموزش و 
پرورش و مراقبت های پزش��کی می شود، تعریف کرده اند، اما 
برخی کارشناسان نسبت به این امکان سنجی برنامه، تردید 
دارند. یکی از محقق��ان، این طرح را »غیرعملیاتی و مقابله 
با توسعه اجتماعی« توصیف کرده است. لیانگ پونگتانگ در 
گفت وگویی با رس��انه دولتی چین گفته بود زمانی که طرح 
ش��انگهای تدوین ش��ود، کارگران مهاجر و ش��هرهای فقیر 
بیش��ترین آس��یب را خواهند دید.  در ماه س��پتامبر دولت 
محدودیت های مش��ابهی را برای پکن در نظر گرفت و اعالم 
کرد جمعیت این ش��هر تا س��ال2020 نباید بیش��تر از 2۳ 
میلیون نفر باش��د. سال 20۱4، جمعیت پکن 2۱.5 میلیون 
نفر بود. مقامات همچنین می خواهند جمعیت شش منطقه 

اصلی را نسبت به سال 20۱4، ۱5درصد کاهش دهند. 

یادداشت

اقتصاد آفت زده

اقتصاد کشورها مانند سایر بخش ها، نیاز به امنیت دارد. 
بزرگ ترین، مهم ترین و اصلی ترین مولفه اقتصاد امن، از 
نظر من که یک فعال اقتصادی هستم و بیش از سه دهه 
است که در زمینه های اقتصادی مشغول به کارم، این است 
که در فضای آزاد، رقابتی و مناس��ب کسب و کار امکان 
حضور و فعالیت آزادانه فعاالن اقتصادی فراهم شود. اگر 
تمام آیتم هایی که امروز در فعالیت های اقتصادی مطرح 
هستند، در یک فضای بسته، دستوری و محدود اقتصادی 
به وجود آیند و شرایط فعالیت آزاد، سالم و رقابتی در آن 
فضا وجود نداشته باشد، هیچ موفقیتی کسب نمی شود. 
این دو از هم جدا نیستند. در فضایی که به عنوان فضای 
بس��ته از آن نام می بریم، تهدیدها، دستورها و اجبارها و 

شرایط غیرواقعی و نادرست اقتصادی تحمیل می شود. 
اولین ش��رط فضای آزاد اقتصادی این است که فضای 
مناسب کسب و کار شامل آیتم های ده گانه مورد بحث در 
فعالیت اقتصادی و اقتصاد رقابتی مانند مالکیت، مجوزها، 
تسهیالت بانکی، گمرک و مجموعه موانع پیش روی آن 
را با فعالیت اقتصادی رو به رشد و آزاد و رقابتی منطبق 
کنیم. باید ش��رایط مساعد برای کسب و کار فراهم شود 
و عمال امکان فعالی��ت آزاد برای فعاالن اقتصادی که در 
آن شرایط فعالیت می کنند، به وجود آید. در کنار آن باید 
دقت کنیم که در یک اقتصاد سالم، تصمیمات، مصوبات 
و سیاس��ت گذاری  ها کامال علمی اس��ت و براساس روال 
درس��ت و صحیح اتفاق می افتد. تصمیمات خلق الساعه، 
مقطعی و سلیقه ای به هیچ وجه اعمال نمی شود؛ چیزی 
ک��ه کمتر در فضای کس��ب و کار کش��ورمان می بینیم. 
همچنین براس��اس شرع مقدس اسالم، مجموعه قوانین 
کشوری، عرف و حتی قوانین بین المللی باید به مالکیت  ها 
احت��رام بگذاریم و نهایتا امروزه ک��ه مالکیت معنوی در 
فضای مجازی به عنوان یک اصل در کسب و کار مطرح 
اس��ت، باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم. همین طور 
مس��ئله رانت و امکان اس��تفاده از امکانات برای عده ای 
خاص و ایجاد ش��رایط ویژه برای آنها را در فضای اقتصاد 
رقابتی نمی توان پذیرفت. عموما اقتصادی شکوفا می شود 
و فض��ای اقتصادی امن تلقی می ش��ود ک��ه تحمیل ها، 
اجبارها و تصمیمات س��لیقه ای در آن نباشد. اینها الزم 
و ملزوم هم هستند. از همه آنچه که به عنوان امنیت در 
اقتصاد مطرح اس��ت، توجه به فضای کسب و کار آزاد و 

رقابتی کردن این فضا اهمیت بیشتری دارد. 
اقتصاد دولتی باعث ناامنی در اقتصاد می ش��ود و این 
همان اقتصادی اس��ت که به برخ��ی مجموعه  ها به طور 
وی��ژه نگاه می کند. این ش��رایط ناامن��ی را در اقتصاد به 
وجود می آورد و فض��ای رقابتی را از بین می برد. رانت  ها 
و سرچشمه های فساد که به دلیل وابستگی آنها به دولت 
ایجاد می ش��ود، از پایه های ناامنی اقتصادی است. نقش 
دولت در ایجاد اقتصاد امن این است که خود، فساد و رانت 
در اقتصاد را حذف کند و خود را از اقتصاد کنار بکش��د 
و تنها به سیاس��ت گذاری بر مبنای نظرات کارشناسی و 
علمی در کس��ب و کار بپردازد و فضای فعلی را با فضای 

رعایت صحیح قوانین کسب و کار تعویض کند. 
وقتی دولت  ها دارای درآمدهای سرش��ار و بدون کار و 
زحمت از جمله درآمد نفتی هستند، در عمل نه پاسخگو 
هستند و نه به دنبال توسعه پایدارند، بلکه مبنای درآمدها 
و توس��عه را بر منابع زیرزمینی و بین نسلی گذاشته اند و 
هر چقدر که درآمدهای نفتی بیشتر شود، خودشان را از 
فضای سالم کسب و کار دور و کشور را با همان درآمدها 
و پول  ها مدیریت می کنند. این باعث می شود که ما یک 
اقتصاد دولتی بیمار و وابسته به منابع نفتی داشته باشیم 
که هرگاه اتفاقی برای نفت بیفتد، چه قیمت  ها افت کند، 
چ��ه تحریم ش��ویم و چه منابع نفتی از بی��ن رود، دچار 
مشکالت جدی ش��ویم. چنانکه در دوران تحریم این را 
کامل حس کردیم، بنابراین نفت مهم ترین عاملی اس��ت 
که در کشور ما باعث می شود دولت  ها را به سمت اقتصاد 

غیرسالم، غیرمولد و غیررقابتی پیش ببرد. 
به طور کلی، نفت یک مزیت برای کشورهاست؛ ولی ما 
آن را به گرفتاری و تهدید تبدیل کردیم. کشورهایی مانند 
ن��روژ که اقتصادی بر پایه نف��ت دارند، درآمد نفتی را در 
مجموعه کارهای زیربنایی و سرمایه گذاری های درازمدت 
هزینه می کنند. کش��وری مانند نروژ با درآمدهای جاری 
اداره می ش��ود و حتی درآمد نفت��ی در فضای اقتصادی 
بخش خصوصی نی��ز اجازه ورود ن��دارد. درنتیجه درآمد 
نفتی با بخش خصوصی رقابت ندارد، بنابراین می بینیم که 

بیشترین ذخایر ارزی را در اروپا کشور نروژ دارد. 
ما نیز در سال  های گذشته صندوق ذخیره ارزی را ایجاد 
کردیم، اما کارکرد این صندوق با صندوق نروژ کامال متفاوت 
است. این کشور درآمد نفتی را صرف سرمایه گذاری در دیگر 
کشورها، توسعه زیربنایی کشور و بهبود فضای کسب و کار 
می کند، ولی ما پول نفت را وارد فضای کسب و کار و با آن 
هزینه های جاری و حقوق و بودجه کشور را تامین می کنیم 
و عمال کش��ور را با استغنایی از جهت جذب سرمایه گذاری 
بخش خصوصی مواجه می کنیم. وقتی که دولت  ها اس��تغنا 
دارن��د و درآمدهای پولی آنها نیاز به درآمد بخش خصوصی 
را حذف می کند، نسبت به نیازهای این بخش هم پاسخگو 
نیس��تند بنابراین دنبال فضای کسب و کار و رقابتی کردن 
فضای کسب و کار نیس��تند. نحوه هزینه کرد و استفاده از 
منابع زیرزمینی و بین نس��لی در ای��ران، آفتی برای اقتصاد 
آن اس��ت و این بزرگ ترین تفاوت اقتصاد نفتی در ایران و 

کشورهای توسعه یافته با درآمد نفتی است. 
منبع: آینده نگر 
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س��ؤال این است که اگر امکان 
حذف میلیون��ی یارانه بگیران در 
الیحه بودجه س��ال آینده وجود 
دارد، چ��را در دوره های قبل این 
کار انجام نش��د؟! در واقع، تبصره 
)۱۴( الیحه بودجه س��ال 97 با 
کاهش ۱۰ ه��زار میلیارد تومانی 
یارانه ه��ای نق��دی همراه ش��ده 
و رقم��ی ح��دود ۲۳هزارمیلیارد 
توم��ان برای این بخ��ش در نظر 
گرفته شده اس��ت. اگر قرار باشد 
دولت به این پیشنهاد خود عمل 
کن��د بای��د حداقل بی��ن ۳۰ تا 
۳۴میلی��ون نفر از یارانه بگیران را 
از ابتدای سال آینده کنار بگذارد، 
اما تاکنون هیچ سازوکاری در این 
مورد مشخص نشده و دولت این 
سؤال را بی پاسخ گذاشته که اگر 
امکان حذف میلیونی وجود دارد، 
چرا در دوره های قبل در این باره 
اقدامی نش��د، آن ه��م زمانی که 
نمایندگان پیشنهاد حذف حدود 
۲۴ میلی��ون نف��ر را ب��ا توجه به 
دهک ه��ای درآم��دی و ش��ش 
تصویب کردند،  گروه مش��خص 
اما ب��ا واکنش س��ازمان برنامه و 
بودجه همراه شد و در نهایت هم 

مسکوت ماند؟! 
به گ��زارش ایس��نا، از ابتدای 
یارانه ها  قانون هدفمندی  اجرای 
هی��چ گاه ق��رار نبود ک��ه تمامی 
متقاضیان یاران��ه نقدی بگیرند، 
بلکه طبق قانون باید ۵۰درصد از 
منابع ناشی از اصالح حامل های 
ان��رژی ب��رای توزی��ع نق��دی و 
غیرنقدی بین خانوارها اختصاص 
پیدا می کرد؛ آن هم خانواده های 
نیازمن��د که از تغیی��رات قیمت 

آس��یب می دیدند. به هر صورت 
دولت دهم برای مش��خص کردن 
را  راه��ی  ه��دف،  گروه ه��ای 
پیش��نهاد ک��رد که س��رانجامی 
نداشت؛ خوش��ه بندی خانوارها و 
دهک ه��ای درآم��دی. در نتیجه 
از هم��ان ابتدای اجرای قانون در 
آذرماه سال ۱۳۸9 پرداخت یارانه 
۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی به تمامی 
کسانی که ثبت نام کرده بودند در 

دستور کار دولت قرار گرفت. 
دولت دهم دیگر هیچ تالش��ی 
برای غربالگری یارانه بگیران نکرد 
و آن قدر بر کس��ری های ناش��ی 
از پرداخ��ت همگانی یارانه نقدی 
افزوده ش��د تا این روال به دولت 
یازدهم رسید. دولت یازدهم هم 
که تأکید داش��ت پرداخت یارانه 
نق��دی را هدفمن��د خواهد کرد، 
بحث های زیادی مطرح کرد، ولی 
در نهایت هیچ کدام به ساماندهی 

یارانه بگیران منتهی نشد. 
در س��ال ۱۳9۳ بود که دولت 
بعد از اینکه دید با توجه به نبود 
بانک اطالعات��ی کافی نمی تواند 
یارانه بگیران غیرنیازمند را حذف 
کند، ترجیح داد برای جلوگیری 
از تبعات ناش��ی از حذف هم که 
ش��ده بار دیگ��ر ب��رای پرداخت 
یارانه ثبت نام انجام دهد؛ آزمونی 
که بس��یاری از کارشناس��ان در 
همان زم��ان هم معتق��د بودند 
نتیجه بخش نیس��ت و همان هم 

شد. 
در ۱۰ روز پایانی فروردین  سال 
۱۳9۳ متقاضیان فرصت داشتند 
با مراجعه به سامانه تعیین شده 
و ب��ا وارد ک��ردن اطالعات خود 

یاران��ه را  درخواس��ت دریاف��ت 
 اع��الم کنند. در نهای��ت بیش از
 7۳ میلیون نفر ثب��ت نام کرده 
و تنها ح��دود ۲.۵ میلیون نفر از 
لیست قبلی وارد نشدند که دلیل 
آن ه��م تنها انص��راف نبود، چرا 
که برخی در فاصله تعیین ش��ده 
از ثب��ت نام جا ماندن��د، برخی از 
زوجی��ن برای جدا کردن یارانه از 
خانواده های خود ثبت نام نکردند 

و... 
در حال��ی روال موج��ود ادامه 
پی��دا ک��رد و س��همی به س��ایر 
بخش ها از جمله تولید نرس��ید 
که س��رانجام بودجه سال ۱۳9۴ 
به حذف یارانه بگیران ورود کرد و 
دولت را در تبصره )۲۰( ملزم به 
پرداخت یارانه فقط به نیازمندان 
کرد؛ از این رو باید گروهی حذف 
می ش��دند. هرچن��د ش��فافیتی 
درب��اره برنامه ب��ه منظور حذف 
یارانه بگیران وجود نداشت، اما در 
خردادماه همان سال با اعالم آغاز 
راه اندازی  س��امانه ای  غربالگری، 
شد تا افراد حذف شده بتوانند با 
مراجعه به سامانه اعتراض خود را 

ثبت کنند. 
ای��ن در حالی بود ک��ه هیچ گاه 
دول��ت از معیاره��ای خ��ود برای 
یارانه بگیران س��خن نگفت  حذف 
و مش��خص نش��د طب��ق ک��دام 
یارانه بگیران حذف ش��دند؛  معیار 
موضوعی که به اعتراض گس��ترده 
حذف ش��دگان انجامید و در نهایت 
طب��ق اع��الم رس��می از ح��دود 
۴میلیون نفری که یارانه آنها قطع 
شده بود نزدیک به یک میلیون نفر 

به لیست یارانه بگیران برگشتند. 

ای��ن جری��ان هم گذش��ت تا 
اینکه در فروردین س��ال ۱۳9۵ 
در  مجل��س  در  بودج��ه  ک��ه 
حال تصوی��ب ب��ود، نمایندگان 
پیش��نهادی را مطرح کردند که 
طبق آن بای��د حدود ۲۴میلیون 
نفر از جم��ع یارانه بگیران حذف 
می ش��دند. مجلس تأکید داشت 
که دول��ت می تواند س��ه دهک 
باالی��ی جامع��ه را ک��ه درآمدی 
ب��االی ۳میلیون توم��ان دارند و 
همچنین ش��ش گ��روه درآمدی 
مش��خص ش��ده را ح��ذف کند. 
این پیش��نهاد با مخالفت جدی 
دولت همراه ش��د؛ به گونه ای که 
نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه در واکنشی تند اعالم کرد 
که دولت ت��وان حذف این تعداد 
از یارانه بگی��ران را نداش��ته و اگر 
بخواهد طبق برآورد این گروه ها 
را حتی حذف کن��د، تعداد آنان 
به بیش از 7میلیون نفر نخواهند 
رسید. با این اتفاق در نهایت آنچه 
ک��ه ب��رای بودجه س��ال ۱۳9۵ 
هم مصوب ش��د ب��ه مرحله  اجرا 
نرس��ید و مدیران دولت یازدهم 
باره��ا تأکید کردن��د که ترجیح 
می دهند یارانه ای را حذف نکنند 
و به صراحت اعالم شد که برنامه 
مجلس برای حذف ۲۴ میلیونی 

یارانه بگیران عملیاتی نیست. 
اکنون دولت دوازدهم در اولین 
بودجه خود س��هم پرداخت های 
نق��دی را ب��ه نص��ف آنچ��ه در 
واقعیت پرداخت می شود رسانده 
اس��ت. س��االنه ح��دود ۴۲هزار 
میلیارد توم��ان بابت یارانه نقدی 
به 77میلیون نفر طی س��ال های 

اخیر پرداخت ش��ده و اگر دولت 
قرار باشد طبق برنامه پیشنهادی 
خود عمل کن��د باید از فروردین 
۱۳97 حدود ۳۴میلیون نفر را از 
فهرست دریافت یارانه حذف کند؛ 
تعدادی که به صراحت از س��وی 
پایگاه اطالع رس��انی دولت اعالم 

شده است. 
ب��ا ای��ن اوص��اف و درحالی که 
مشخص نیس��ت بر چه اساسی 
ح��ذف میلیون��ی یارانه بگی��ران 
انجام خواهد شد که تاکنون نبود 
اطالع��ات کافی برای شناس��ایی 
پردرآمده��ا و احتمال خطا عامل 
اصلی ع��دم ورود دولت به حذف 
یارانه بگی��ران اعالم ش��ده بود. با 
این حال رئیس سازمان برنامه و 
بودجه درباره برنامه در نظرگرفته 
ش��ده برای این ح��ذف راهکاری 
ارائ��ه نک��رده و تنه��ا ب��ه اینکه 
پرداخت به نیازمندان ادامه دارد و 
هر که اعالم نیاز کند به وی یارانه 
پرداخت خواهد شد، اکتفا کرده 
و توضیحی ارائه نکرده که چگونه 
به یکب��اره راه��کاری در اختیار 
دولت ق��رار گرفته ک��ه می تواند 
۳۴میلیون نفر را حذف کند؛ آن 
هم در شرایطی که سال گذشته 
پیش��نهاد ح��ذف ۲۴میلیونی از 
س��وی مجلس غیرممک��ن بود و 
قابلیت اجرا نداش��ت. با این حال 
فعال پیش��نهادات یارانه ای دولت 
در ح��د الیحه ب��وده و باید برای 
اج��را به تصویب مجلس برس��د. 
واکنش مجلس��ی ها هم تاکنون 
نس��بت ب��ه ح��ذف ۳۰میلیونی 
با توج��ه به عواقب ناش��ی از آن 

چندان مثبت نبوده است. 

گمانه زنی ها درباره حذف میلیونی یارانه بگیران در الیحه بودجه سال 97 

چالش پنهان دولت، حذف 30 میلیون یارانه بگیر
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شماره 964

 عباس آخون��دی، وزیر راه و 
شهرس��ازی اعالم ک��رد که اگر 
بر اس��اس طرح جام��ع مصوب 
ته��ران عم��ل می ش��د ظرفیت 
ب��ه ته��ران   جمعیت پذی��ری 
 ۱۰.۸ میلی��ون نف��ر و چنانچه 
تفصیل��ی  ط��رح  اس��اس  ب��ر 
اقدام می ش��د ای��ن ظرفیت به 
۱۲میلیون نفر می رس��ید و اگر 
قرار باشد شهرداری همچنان به 
عرضه  تراک��م ادامه دهد میزان 
ظرفیت بستگی به میزان تخلف 

آن دارد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
به نقل از پای��گاه خبری وزارت 
عب��اس  شهرس��ازی،  و  راه 
آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی با 
 اش��اره به اینکه در حال حاضر 
بر اس��اس گ��زارش ش��هرداری 
تهران تعداد واحدهای مسکونی 
ک��ه ب��رای دریاف��ت ع��وارض 
نوس��ازی شناسایی شده اند ۳.۴ 
میلیون واحد است، یادآور شد: 
با احتساب بعد خانوار بر اساس 
آم��ار 9۵ ک��ه ۳.۳ نف��ر اس��ت 
حداقل ظرفیت جمعیت پذیری 
ش��هر تهران را ۱۱.۲۲ میلیون 

نفر نشان می دهد. 

وزی��ر راه و شهرس��ازی ک��ه 
نام��ه ای  در  را  مطال��ب  ای��ن 
به اس��تانداران سراس��ر کش��ور 
ی��ادآوری کرد، ادام��ه داد: این 
در حال��ی اس��ت ک��ه جمعیت 
نف��ر میلی��ون   ۸.7  ته��ران 

 بر اس��اس آخرین سرش��ماری 
تح��ول  پیش بین��ی  و  اس��ت 
جمعیتی چندانی در س��ال های 

پیش رو نیست. 

انگیزه سوداگرانه برای 
گسترش شهرها

هم��چنی��ن  آخ����ون��دی 
گف��ت: طرح ه��ای تجدیدنظ��ر 
طرح ه��ای جامع اکثر ش��هر ها 
و  معم��اری  ش��ورای عالی  در 
شهرس��ازی ای��ران حاکی از آن 
اس��ت که اکثر آنها به جمعیت 
پیش بینی ش��ده در افق طرح ها 
نرسیده اند. تراکم نفر در هکتار 
اکثری��ت غالب ش��هر های ایران 
کمت��ر از ۶۵ نفر اس��ت. این به 
مفهوم این اس��ت ک��ه ظرفیت 
رشد  پاس��خگوی  موجودش��ان 
جمعیت��ی آت��ی آنها اس��ت یا 
آنکه با تغیی��ر مختصری امکان 

پاسخگویی فراهم می آید. 

بنابرای��ن،  داد:  توضی��ح  وی 
تقاضا برای گسترش محدوده ها 
تقاض��ای  ش��هر ها  اکث��ر  در 
س��وداگرانه بر روی زمین است. 
مفه��وم دیگ��ر ای��ن وضعی��ت 
بهره وری پایین ش��هر ها و گران 
تمام شدن نرخ خدمات شهری 

برای مدیریت  شهری است. 

اخذ عوارض شهری، بار 
سنگین بر دوش خانوار

شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
ای��ن  در  ک��رد:  خاطرنش��ان 
وضعی��ت، چنانچه مقرر باش��د 
طری��ق  از  خدم��ات  هزین��ه 
ع��وارض از مردم اخذ ش��ود، با 
توجه به س��طح درآمد س��رانه 
بار نس��بتا س��نگینی بر هزینه 
خان��وار تحمیل خواه��د بود و 
اگر قرار باش��د از مح��ل منابع 
دولت پرداخت ش��ود که دولت 
برای هزینه های مس��تقیم خود 
دارای کس��ری جدی اس��ت با 
ای��ن وجود بخ��ش قابل توجهی 
از درآمده��ای ش��هرداری ها از 
طریق کمک های دولت اس��ت، 
بنابراین در عم��ل وضع همین 
با  خواهد شد که ش��هرداری ها 

کس��ری منابع روبه رو هستند و 
الجرم بر کیفیت خدمات ش��ان 
اثر می گذارد. این موضوع حتی 
در مورد تهران نیز مصداق دارد. 
در  ک��رد:  اع��الم  آخون��دی 
ح��ال حاضر بر اس��اس گزارش 
تع��داد  ته��ران  ش��هرداری 
واحدهای مس��کونی ک��ه برای 
نوس��ازی  ع��وارض  دریاف��ت 
شناسایی ش��ده اند ۳.۴ میلیون 
واحد اس��ت که با احتساب بعد 
خانوار بر اس��اس آم��ار 9۵ که 
۳.۳ نفر اس��ت حداقل ظرفیت 
جمعیت پذی��ری ش��هر ته��ران 
را ۱۱.۲۲ میلی��ون نفر نش��ان 

می دهد. 
در  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
نامه خود به اس��تانداران یادآور 
ش��د: چنانچه بر اس��اس طرح 
جام��ع مص��وب ته��ران عم��ل 
جمعیت پذیری  ظرفیت  می شد 
ته��ران به ۱۰.۸ میلی��ون نفر و 
چنانچه بر اساس طرح تفصیلی 
اقدام می ش��د ای��ن ظرفیت به 
۱۲میلیون نفر می رس��ید و اگر 
قرار باشد شهرداری همچنان به 
عرض��ه تراکم ادامه دهد، میزان 
ظرفیت بستگی به میزان تخلف 

آن دارد. 
وی گفت: این در حالی است 
که جمعیت تهران ۸.7 میلیون 
نفر بر اساس آخرین سرشماری 
تح��ول  پیش بین��ی  و  اس��ت 
جمعیتی چندانی در س��ال های 

پیش رو نیست. 
آخوندی همچنین یادآور شد: 
تراکم نف��ر در هکت��ار اکثریت 
غالب ش��هر های ای��ران کمتر از 
۶۵ نفر است. این به مفهوم این 
اس��ت که ظرفیت موجودش��ان 
پاسخگوی رش��د جمعیتی آتی 
آنه��ا اس��ت و یا آنکه ب��ا تغییر 
مختص��ری امکان پاس��خگویی 
تقاضا  بنابراین،  فراهم می آی��د. 
ب��رای گس��ترش محدوده ها در 
تقاضای سوداگرانه  اکثر شهر ها 

بر روی زمین است. 
در  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
نامه اش به اس��تانداران سراس��ر 
کشور با تشریح محورهای اصلی 
سیاس��ت بازآفرینی شهری این 
وزارتخانه بر اجرای کامل »سند 
ملی راهب��ری احیا، بهس��ازی، 
توانمندس��ازی  و  نوس��ازی 
بافت ه��ای فرس��وده و ناکارآمد 

شهری« تاکید کرد. 

انتقاد وزیر راه و شهرسازی از انگیزه سوداگرانه برای گسترش شهرها

بار سنگین عوارض شهری بر دوش خانوارها
گردشگری

ریزش سفر خارجی ها به ایران
آواری که صدا ندارد

 »همین حاال هم ایران جزو گران ترین مقاصد س��فر 
در دنیاست؛ گردشگران خارجی با نصف قیمت تورهای 
ایران به کشورهای دیگر می روند، پس چرا سفر به ایران 

باز هم باید گران تر شود؟«
حرم��ت اهلل رفیعی با تأکید بر مخالفت این تش��کل 
صنف��ی با افزایش قیمت ه��ا در بخش عوارض و بنزین 
که صنعت گردش��گری را تحت تأثیر قرار می دهد، در 
گفت وگو با ایسنا گفت:  مگر می شود خدمت یا کاالیی 
گران شود و در پی آن، تورم در جامعه ایجاد نشود؟ این 
گرانی چرا قرار است اتفاق بیفتد؟ مگر حقوق مردم سال 
آینده چقدر افزایش می یابد؟ کارمندان بخش خصوصی 
با این همه هزینه سر بار و مالیات و افزایش قیمت، مگر 

می توانند افزایش حقوق داشته باشند؟ 
او با انتقاد به رویه س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری در برابر سیاس��ت افزایش نرخ 
ع��وارض خروج، ادامه داد:  مس��ئوالن این س��ازمان در 
نخس��تین واکنش نس��بت ب��ه افزایش ن��رخ عوارض، 
مخالفت خود را بیان نکردند و موضوع را طوری مطرح 
کردند که گویی پیش��نهاد از ناحیه آنها بوده است، اما 
وقتی با انتقادهای بخش خصوصی و مردم مواجه شدند، 
اع��الم مخالفت کردند و گفتند ب��دون هماهنگی آنها، 
این تصمیم گرفته ش��ده است. مگر می شود تصمیمی 
برای بخش گردش��گری گرفته شود، اما متولی دولتی 

در جریان نباشد!؟ 
رئی��س هیأت مدی��ره انجمن صنف��ی دفاتر خدمات 
مس��افرتی ادام��ه داد:  ح��اال هم موض��وع افزایش نرخ 
س��وخت و بنزین در س��ال آینده مطرح ش��ده است، 
 تصمیم گی��ران بای��د درنظر بگیرند ک��ه فقط صحبت
 ۵۰۰ تومان نیس��ت، وقتی آنها برای توجیه سیاس��ت 
افزایش نرخ عوارض، کمک به زیرس��اخت، کاهش آمار 
خروج مس��افران و رونق گردش��گری داخلی را مطرح 
می کنند، چرا در س��وی دیگر تصمیم می گیرند بنزین 
و س��وخت را گران کنند؟ ح��رف ۵۰۰ تومان گران تر 
شدن بنزین نیست. این اتفاق درنهایت کرایه راننده ها، 
خوراک، غذا و خدمات را گران می کند. با این کار، سفر 

ایرانی ها و خارجی ها در کشور کمتر خواهد شد. 
وی اضافه کرد: این سیاس��ت حتما سفرهای داخلی 
را تحت تأثیر قرار می دهد، چ��ون نرخ کرایه راننده ها، 
غذا و س��ایر خدمات نیز متاثر از آن خواهد شد و تورم 

بیشتر می شود. 
رفیعی گفت: مسئوالن ادله می آورند قیمت سوخت 
در ایران نصف نرخ جهانی اس��ت، اما آیا قیمت س��ایر 
کاالها و خدمات در کشور ما همکف با نرخ جهانی است. 
در کدام کشور قیمت سوخت این قدر متغیر است؟ فقط 
کافی است در یک دوره ۱۰ساله به کشور دیگری سفر 
کرده باش��ید، متوجه فرآیند افزایش قیمت ها خواهید 
شد که اتفاقا به اندازه ایران جهش نداشته اند. چرا مردم 
ما باید هر س��ال منتظر تورم س��ال بعد باشند؟ سؤال 
مهم تر این است آیا سیاس��ت هایی که در بودجه برای 
افزایش نرخ عوارض، سوخت، حامل های انرژی، مالیات 
و دالر اتخاذ شده، به معنی مهار تورم اقتصادی است!؟ 
او در ادامه تأکید کرد: به استناد چند دهه تجربه در 
صنعت گردشگری، اطمینان می دهم با این تصمیم ها 
نه تنها گردشگری ورودی رشد نمی کند که دچار ریزش 
خواهد ش��د؛ رویه ای که از دو سال پیش شروع شده و 

همچنان ادامه دارد. 
وی اف��زود: س��فر ب��ه ای��ران گران تر خواهد ش��د، 
درحالی که همین حاال هم جزو گران ترین مقاصد سفر 
در دنیا شناخته ش��ده ایم. گردشگران خارجی با نصف 
قیمت تورهای ایران می توانند به کشور دیگری سفری 
به مراتب با کیفیت تر داش��ته باش��ند. همین حاال یک 
گردش��گر با ت��ور بخواهد به ایران س��فر کند، اگر کف 
خدمات را هم برای او درنظر بگیریم، دست کم ۵میلیون 
تومان بای��د هزینه کند، درحالی که با نصف این قیمت 
می تواند کش��ور دیگری برود و خدمات بهتری دریافت 

کند. 
این فعال گردش��گری در ادامه گف��ت: چرا با توجیه 
رون��ق گردش��گری داخلی، ع��وارض خ��روج را گران 
می کنن��د، اما از طرف دیگر خبر از گران ش��دن بنزین 
می دهند؟ وقتی حقوق ها افزایش محسوس��ی نداشته، 
اقتصاد رش��د فزاین��ده نکرده و همه کااله��ا به ویژه در 
بخش خدمات قرار است گران شود، گردشگری داخلی 

چگونه رونق پیدا کند؟ 
او س��پس درب��اره راهکارهای��ی ک��ه تاکن��ون برای 
برون رفت از این شرایط از سوی تشکل های خصوصی به 
عنوان معترضان گرانی سفر، پیشنهاد شده است، گفت: 
ما تالش می کنیم این نقده��ا را مطرح کنیم که چاره 
کار پیدا شود و اوضاع خراب تر نشود، اما گوش شنوایی 
وجود ندارد. ایراد کار این است که مسئوالن گردشگری 
تازه بر س��ر کار آمده اند و مدام درحال بررس��ی ایده ها 
و ش��رایط هستند و متأسفانه ورودش��ان با ارائه الیحه 
بودجه سال 97 همزمان ش��ده است؛ بودجه ای که در 
کمال ناباوری، سنگ های درشتی را سر راه گردشگری 
ق��رار می دهد. وی بیان کرد: م��ا امیدواریم بخش های 
چالش برانگی��ز این بودجه تصویب نش��ود، چون ضربه 

سنگینی به صنعت گردشگری وارد می شود. 
رفیع��ی گفت:  م��دام ش��عار می دهند گردش��گری 
جایگزی��ن نفت ش��ود، اما انگار تالش می ش��ود همان 
کورسوی آتشی که روشن شده هم خاموش شود. البته 
بی انصافی است اگر گفته نشود مسئوالن گردشگری از 
اینکه با تش��کل های خصوصی جلسه های مکرر داشته 
باشند هیچ ابایی ندارند، اما یا زورشان به دولت نمی رسد 

یا ناچارند تابع نظرات و سیاست های اقتصادی باشند. 

اقتصاد کالن

اخبار

مرکز آمار ایران اعالم کرد
رشد 6درصدی در 6ماهه نخست 

امسال
مرکز آمار ایران میزان رش��د اقتصادی شش ماه نخست 
امس��ال را با نفت ۵.۶ درصد و بدون نفت را ۶درصد اعالم 
کرده اس��ت. به گزارش »فرصت امروز«، محصول ناخالص 
داخلی به قیمت ثابت س��ال ۱۳9۰ در شش ماهه نخست 
سال ۱۳9۶ به رقم ۳۸۲ هزار و ۲۴9میلیارد تومان با نفت و 
۳۰۵ هزار و 7۲۲میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده 
است. درحالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل با نفت 
۳۶۱ هزار و ۸۱۸میلیارد توم��ان و بدون نفت ۲۸۸هزار و 
۴۳۰ میلیارد تومان بوده اس��ت. نتایج مذکور حاکی از آن 
اس��ت که در بهار و تابستان سال جاری رشته فعالیت های 
گروه کشاورزی ۰.9 درصد، گروه صنعت )شامل استخراج 
نف��ت خام و گاز طبیعی، س��ایر معادن، صنع��ت، انرژی و 
س��اختمان( معادل ۴.۴ درصد و گروه خدمات 7.۲ درصد 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل رش��د داش��ته است. 
محاس��بات فصلی در مرکز آمار ای��ران در قالب ۱۵ بخش 
اصلی متش��کل از ۴۲ رش��ته فعالیت انجام می شود که بر 
این اس��اس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و 
باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنعت 
ش��امل زیر بخش های اس��تخراج نفت خام و گاز طبیعی، 
استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی 
و س��اختمان است و گروه خدمات ش��امل زیر بخش های 
عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل 
و ارتباطات، واسطه گری های مالی، مستغالت، امور عمومی، 

آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است. 

تصمیمات جدید ستاد تنظیم بازار
جلسه س��تاد تنظیم بازار روز گذشته به ریاست معاون 
اول رئیس جمهور برگزار شد. به گزارش »فرصت امروز« از 
پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در این جلسه 
بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار و رصد قیمت ها به صورت 
مس��تمر تأکید کرد و گفت: باید کنترل مستمری بر بازار 
وجود داشته باشد و همواره کاالهای اساسی و اقالم اصلی 
مورد نیاز مردم در دسترس آحاد جامعه قرار گیرد. در این 
جلسه که وزرای راه و شهرسازی، اطالعات، اقتصاد، جهاد 
کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل 
بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور، رئیس سازمان 
تعزی��رات حکومتی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور 
داشتند، وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از جلسات 
کارگروه تنظیم بازار و آخرین وضعیت قیمت ها ارائه کرد و 
از نظارت دقیق بر بازار خبر داد. همچنین در این جلس��ه 
در خصوص راهکارهای مقابله با سوءاس��تفاده گران که به 
بهانه های مختلف قص��د افزایش قیمت ها و اخالل در بازار 
را دارند، بحث و تبادل نظر شد و تصمیماتی نیز اتخاذ شد. 

بخشنامه جدید مالیاتی ابالغ شد
پرداخت هزینه های بیش از ۵میلیون 

تومان مالیاتی تنها با حساب بانکی
س��ازمان امور مالیات��ی اعالم کرد: هزینه ه��ای پرداختی 
بعدی بیش از ۵۰میلیون ریال که از طریق سیس��تم بانکی 
مودی انجام نش��ده باش��د از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد 
ب��ود. به گزارش »فرصت امروز«، در این ابالغیه آمده اس��ت: 
با توجه به سؤاالت و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای 
مفاد حکم مذکور در تبص��ره ۳ ماده۱۴7 قانون مالیات های 
مستقیم مصوب ۱۳9۶.۰۴.۳۱ و به منظور ایجاد وحدت رویه 
بدین وس��یله مقرر می دارد نظر ب��ه اینکه در تبصره فوق به 
ص��ورت صریح هزینه های پرداختی م��ورد حکم قرار گرفته 
است؛ بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا در خصوص 
هزینه های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از ۵۰ میلیون 
ریال بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه های پرداختی 
بعدی بیش از ۵۰میلیون ریال که از طریق سیس��تم بانکی 
مودی انجام نش��ده باش��د از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد 
بود. این حکم به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق 

تسویه و یا تهاتر می شود قابل تسری نخواهد بود. 

سخنگوی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی: 
زلزله، رکورد مصرف بنزین تهرانی ها 

را شکست
س��خنگوی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفت��ی ایران گفت: در پی وقوع زلزله بامداد چهارش��نبه در 
اس��تان های البرز و تهران، ۸میلی��ون لیتر بنزین در تهران 
توزیع ش��د که این میزان، ۲میلیون لیتر نسبت به روزهای 
عادی بیشتر بوده است. به گزارش »فرصت امروز« از پایگاه 
اطالع رس��انی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفت��ی، زیبا اس��ماعیلی گف��ت: در پی وقوع زلزل��ه بامداد 
چهارشنبه در استان های البرز و تهران، ۸میلیون لیتر بنزین 
از ساعت ۱۲ نیمه ش��ب تا ۶ بامداد در استان تهران توزیع 
شده است. این میزان ۲میلیون لیتر نسبت به روزهای عادی 
در این بازه زمانی، بیشتر بوده است. اسماعیلی با بیان اینکه 
شهرستان های ش��هریار، مالرد، اسالمشهر، قدس، اندیشه، 
رباط کریم و بهارس��تان بیش��ترین میزان مصرف بنزین را 
داش��تند، ادامه داد: در اس��تان البرز نی��ز ۲میلیون و ۳۰۰ 
هزار لیتر بنزین توزیع شد که نسبت به روز های عادی یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر بیشتر عرضه شده است. تأمین و 
عرضه س��وخت همچنان بدون مش��کل و در شرایط کامال 

ایمن در کشور به ویژه در مناطق زلزله زده انجام می شود. 



ب��ا وجود آنک��ه بانک مرکزی 
بارها نس��بت به خرید و فروش 
به وی��ژه  و  دیجیت��ال  ارزه��ای 
بیت کوین   )Bitcoin(  هشدار 
داده، ام��ا ای��ن ن��وع ارز به رغم 
هش��دارهای نهاده��ای ناظر در 
بازار ایران و زیر پوس��ت ش��هر 
دس��ت به دست می ش��ود و به 
ص��ورت خزن��ده در حال جذب 
منایع مردم اس��ت. با این همه 
باید دید مردم ت��ا چه اندازه به 
این هشدارها توجه خواهند کرد 
و آن را جدی خواهند گرفت. در 
همین زمین��ه مروری بر تالطم 
س��رمایه های مردم در یکی دو 
دهه گذش��ته که در مسیرهای 
ناصحی��ح و پرمخاطره ای چون 
ش��رکت های هرمی و موسسات 
غیرمج��از  اعتب��اری  و  مال��ی 
هدر رف��ت و آنها که یک ش��به 
می خواستند ره صدساله را طی 
کنند و درنهایت خاکسترنشین 
ش��دند، خالی از لطف نیس��ت. 
اما بیت کوین چیس��ت و بیشتر 

فرصت است یا تهدید؟!
ارز دیجیتال  ایرنا،  به گزارش 
ی��ا بیت کوین در س��ال 2008 
می��الدی تولد یاف��ت؛ مبدع آن 
که ب��ا نام مس��تعار ساتوش��ی 
با  می ش��ود،  معرفی  ناکوموت��و 
گذش��ت نزدیک به یک دهه از 
آغاز فعالیت این نوع ارزها هنوز 

ناشناخته مانده است.
نخستین انتقال وجه به مقدار 
50 بیت کوین در س��ال 200٩ 
انجام ش��د و در نزدیک به یک 
دهه گذش��ته روند رو به رشدی 

را طی کرد. 
مزیت این ارز در این است که 
تح��ت قوانین و اس��تانداردهای 
بان��ک مرک��زی هیچ کش��وری 
همچون  هرچن��د  نمی گنج��د؛ 
ارزهای کاغذی با نوسان قیمتی 

همراه است. 
به طور کلی، ارزهای دیجیتال 
بر بستر ش��بکه جهانی اینترنت 
بین اش��خاص مبادله می ش��ود 
و هی��چ بان��ک یا دولت��ی بر آن 

نظارت نمی کند.
از آنجا که حساب ها شفاف و 
تراکنش ها قابل مشاهده و تایید 
دیگران است، امکان تقلب ندارد 
ام��ا معامله گ��ران ارز دیجیتال 
ناشناس باقی می مانند و همین 
مزیت سبب شده است بسیاری 
از دولت ه��ا درص��دد ممنوعیت 

آن برآیند.
ک��ه  میزان��ی  هم��ان  ب��ه 
فرآیند طراحی  محرمانگ��ی در 
برنام��ه ارزهای دیجیتال رعایت 
شده، اس��تفاده از آن نیز بسیار 
آسان و کاربردی است؛ کاربران 

فقط بای��د یک نرم اف��زار را در 
رایانه خود نصب و یک حس��اب 
کارب��ری یا به اصط��الح »کیف 
پول« ایجاد کنند؛ حال می توان 
ب��ا پرداخ��ت پ��ول از طری��ق 
اشخاص  یا  صرافی ها، شرکت ها 
ب��ه ص��ورت اینترنت��ی خرید و 

فروش کرد.
هرچند تاکن��ون هیچ دولتی 
به طور رسمی ارزهای دیجیتال 
را ب��ه عن��وان یک واح��د پول 
نپذیرفت��ه  ام��ا برخ��ی آن را به 
عن��وان کاال قب��ول دارن��د که 
ای��ن پذیرش س��طحی، چیزی 
از نگران��ی بانک ه��ای مرک��زی 
ب��رای از دس��ت رفتن س��لطه 
آنها به عنوان ناش��ران پول کم 
نمی کند.نگرانی از اس��تفاده از 
این پول رمزنگاری ش��ده برای 
پولش��ویی، جرائم سازمان یافته 
قاچ��اق  نی��ز  و  تروریس��تی  و 
مواد مخدر و اس��لحه در جهان 
مهم ترین تهدیدی اس��ت که از 
متوجه  دیجیتال  ارزهای  ناحیه 
آین��ده نظام بین الملل اس��ت؛ 
زی��را در ش��رایط کنون��ی و به 
واس��طه جرم انگاری پولشویی و 
تامین مالی تروریسم در جهان، 
کش��ورها به رصد پول در نظام 

بانکی خود ملزمند.
ارز دیجیتال چیست؟

همچون  دیجیت��ال  ارزه��ای 
بیت کوی��ن یک پول رم��ز پایه 
هستند   )cryptocurrency(
که ب��ه اعتبار رمزپایگ��ی و نیز 
برخ��ورداری از امنیت چند الیه 
و بس��یار ب��اال و نیز ب��ه میزان 
کنت��رل عرض��ه آن می تواند در 
دادوس��تد بین اش��خاص و نیز 
استفاده برای امر سرمایه گذاری 

مالی مورد استفاده واقع شود.
این نوع ارزه��ا، در واقع پول 
رای��ج در ش��بکه اس��ت که به 
صورت مجازی ایجاد و نگهداری 
می شود. شخص یا نهادی آن را 
کنترل نمی کند، چاپ نمی شود 
و به وسیله نرم افزاهای رایانه ای 

که در سراس��ر جهان مش��غول 
ریاضی هس��تند،  مس��ائل  حل 

تولید می شود.
ه��دف طراح��ان ای��ن ن��وع 
ارزه��ای جدی��د، تولی��د پولی 
مستقل از هر نوع مرکز دولتی با 
قابلیت انتقال به صورت مجازی 
در باالترین س��رعت ممکن بود. 
بدین ترتیب افرادی که نرم افزار 
مرب��وط ب��ه آن را روی رایانه یا 
دارند  هوشمند خود  گجت های 
از طری��ق اینترنت ب��ه یکدیگر 
متصل شده و ش��بکه پرداخت 

آن را شکل می دهند.
نوسان باالی سرمایه گذاری 

در ارز دیجیتال
با وجود رش��د ارزش ارزهای 
دیجیتال به وی��ژه بیت کوین در 
نوسان های  آنها  اخیر،  سال های 
نمون��ه  در  داش��ته اند؛  باالی��ی 
اخیر در آخرین روزهای س��ال 
میالدی، بیت کوی��ن به یکباره 
30 درص��د ارزش خ��ود را در 
بازاره��ای جهانی از دس��ت داد 
که دلیل اصلی آن رش��د حبابی 
قیمت آن در ماه های گذش��ته 

بود.
قیم��ت  ک��ه  ای��ن  از  پ��س 
بیت کوی��ن تا نزدی��ک 20 هزار 
دالر اوج گرف��ت و متخصص��ان 
در مورد حبابی شدن آن هشدار 
به فروش  دادند، سرمایه گذاران 
آن هجوم آوردند و قیمت آن به 
شدت افت کرد و جمعه گذشته 
)یک��م دی( ب��ه 11 ه��زار دالر 
رس��ید، هرچند توانست خود را 
ترمیم کرده و ب��ه محدوده 14 

هزار دالر برسد.
در مجم��وع قیمت بیت کوین 
در هفته گذشته 25درصد افت 
کرد که این بزرگ ترین افت آن 

از اوایل سال 2013 است.
همین رش��د حباب��ی قیمت 
ارزهای دیجتال، نوس��ان زیاد و 
غیرقابل پی��ش بینی بودن آن، 
سرمایه گذاری در بیت کوین را 
به یک عرصه پرریس��ک تبدیل 

کرده و موجب شده است بانک 
مرکزی ایران نیز به مردم هشدار 
دهد تا زمان اعالم نظر این نهاد 
برای به رس��میت ش��ناختن یا 
ممنوعی��ت ارزه��ای دیجیتال، 
مردم از س��رمایه گذاری در این 

بخش پرهیز کنند.
داد و ستدهای زیرپوستی 

در صرافی ها
با وجود هشدار بانک مرکزی 
و اع��الم ممنوعی��ت خری��د و 
ف��روش ارزه��ای دیجیت��ال در 
صرافی های مجاز سراسر کشور، 
این نوع ارز در بازار ایران دست 
به دس��ت می ش��ود و به صورت 
خزن��ده در حال ج��ذب منابع 

مردم است.
رئی��س  مجته��دی،  حمی��د 
کانون صراف��ان ایرانیان، در این 
باره می گوید: طبق دستورالعمل 
مربوط ب��ه صرافی  ه��ا، صرافان 
مجاز به معامله ارزهای مجازی 
نیس��تند و بیت کوین و ارزهای 
معامله  در صرافی  ه��ا  مج��ازی 

نمی  شود.
اما پیگیری ها گویای آن است 
که صرافان قدیم��ی و با تجربه 
به دلیل جدید بودن این عرصه، 
از ورود به آن ه��راس دارند اما 
صرافان جوان ت��ر تمایل خود را 
از ورود ب��ه ای��ن عرص��ه پنهان 
گفت و گو  در  هرچند  نمی کنند؛ 
اع��الم  مراجعه کنن��دگان  ب��ا 
می کنن��د هنوز اج��ازه فعالیت 
رس��می در ح��وزه ارز دیجیتال 
را ندارن��د و منتظ��ر نظر بانک 

مرکزی هستند.
اعتماد دوسویه  که  اینجاست 
نق��ش اصلی را ب��ازی می کند و 
معامالت به صورت زیرپوس��تی 
در ح��ال انج��ام اس��ت؛ وجود 
نظام  در  غیرمج��از  صرافی های 
پولی کشور نیز راه را برای انجام 
ای��ن معامالت خ��ارج از نظارت 

بانک مرکزی فراهم می کند.
بر اس��اس آخری��ن آمار بانک 
تع��داد صرافی ه��ای  مرک��زی، 

دارای مجوز در سراس��ر کش��ور 
607 مورد است اما 400 صرافی 
هنوز به صورت غیرمجاز فعالند 
ک��ه پرونده آنها ب��رای پلمب به 
ش��ده  ارس��ال  انتظامی  نیروی 

است.
دیگ��ر  عرص��ه  همچنی��ن 
ب��رای حضور فعاالن ح��وزه ارز 
بورس  کارگزاری های  دیجیتال، 
اس��ت و یک��ی از رویداده��ای 
مهم��ی که در س��ال 2017 رخ 
داد، پذیرفت��ه ش��دن معامالت 
ارزه��ای دیجیت��ال در برخ��ی 
ب��ورس ه��ای دنی��ا ب��ود. ام��ا 
رئی��س س��ازمان ب��ورس اخیرا 
خری��د ف��روش بیت کوی��ن در 
کارگزاری ه��ا را تخلف دانس��ت 
و گفت: سازمان بورس در حال 
بررسی وضعیت بیت کوین برای 
ورود ب��ه اقتصاد کش��ور بوده و 
هن��وز در این مورد ب��ه نتیجه 

نرسیده است.
راهی برای مقابله با تحریم ها

ب��ا هم��ه تهدیدهای��ی ک��ه 
از ناحی��ه ارز دیجیت��ال ب��رای 
پولشویی و یا تامین مالی اعمال 
مجرمان��ه وجود دارد، بس��یاری 
آن را ابزاری برای مقابله با پایان 
س��یطره دالر آمریکا بر اقتصاد 
جهانی می دانند و بر این باورند 
که آمریکا با استفاده از ابزار دالر 
و امکان نظارت بر چرخه دالری 
)یوترن( اقدام های یکجانبه خود 
را در ح��وزه تحریم کش��ورهای 
غیرهمس��و ب��ا خود گس��ترش 
داده اس��ت و از این رو ارزهای 
دیجیتال می توانند این ش��رایط 

را تعدیل کنند.
از ای��ن رو برخ��ی در داخ��ل 
ایران بر ای��ن باورند که با توجه 
ب��ه تحریم ه��ای دالری ای��ران 
می توان از این ابزار برای مقابله 
با سیاس��ت های یکجانبه گرایانه 
آمری��کا در مقابله ب��ا تحریم ها 
به��ره ب��رد؛ رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس از موافقان این 

ایده است.
 اما غالمعلی کامیاب، معاون 
مرکزی  بانک  بین المل��ل  امور 
معتق��د اس��ت ب��رای پذیرش 
ارز دیجیت��ال بای��د محت��اط 
ب��ود و همه جوان��ب را در نظر 
اس��تفاده  گرفت: »هرچند که 
از ارزهای دیجیتال محاس��نی 
ب��رای اقتص��اد ای��ران دارد و 
می تواند برخی مشکالت ناشی 
از تحریم ه��ای آمری��کا را رفع 
کند ام��ا باید مراق��ب بود که 
منابع کش��ور به هدر نرود زیرا 
مش��خص نیست پشت ارزهای 
دیجیتال چه شخص یا کسانی 

قرار دارند.« 

همه آنچه درباره بیت کوین باید بدانید

معامله ارزهای دیجیتال زیر پوست شهر عدم مخالفت بانک مرکزی با وام 15 میلیونی ازدواج
شرایط ضمانت برای وام ازدواج 

آسان می شود
بان��ک مرکزی به عنوان نهاد مالی کش��ور با اعطای 
وام 15میلیون تومانی ازدواج و آسان س��ازی ش��رایط 
ضمانت نامه ه��ای بانکی ب��رای آن، در صورت تصویب 
مجل��س هی��چ مخالفتی نک��رد.  به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، وام 15 میلیون تومانی ازدواج در سال 
٩7 خبر خوش��ی برای جوانان در ش��رف ازدواج است. 
البته چند نکته اساسی در این خبر وجود دارد؛ نخست 
اینکه طرح 15 میلیونی وام ازدواج هنوز در حد نظریه 
بوده و با وجود اجماع نظر اعضای کمیسیون اجتماعی 
مبنی بر اجرای آن، به تصویب نهایی نمایندگان مجلس 
شورای اس��المی در صحن رسمی و ش��ورای نگهبان 
نرسیده است. نکته بعدی این طرح مربوط به موافقت 
دول��ت و اج��رای صحیح آن از س��وی بانک مرکزی و 
بانک های عامل است.  البته باید اذعان کرد که با وجود 
مرتفع شدن موارد مذکور به صورت پلکانی، باز هم سد 
بزرگی به نام ضمانت، بر سر راه متقاضیان دریافت وام 
ازدواج، همچنان به قوت خود باقی است. با این اوصاف 
شنیده ها حکایت از آن دارد که این بار نمایندگان مردم 
در خانه ملت به دنبال شکستن این سد هستند، چراکه 
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی به 
هنگام بررس��ی الیحه بودجه س��ال آینده، در بندهای 
مرتبط به بخش خود، بحث ساده نگری در ضمانت های 
مربوط به وام ازدواج را به ویژه برای جوانان روس��تایی 
در دستور کار خود قرار داده اند، به طوری که در صورت 
تصویب این تصمیم در کمیسیون تلفیق، صحن رسمی 
مجلس و ش��ورای نگهبان، اسناد روستاییان یا حساب 
یارانه زوجین به عنوان ضمانت نامه در اختیار بانک های 

عامل قرار خواهد گرفت. 
وام ازدواج 15 میلیون تومانی می شود

در همین زمینه عباس گودرزی، عضو کمیس��یون 
اجتماعی مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: به هنگام 
بررسی بودجه سال ٩7 در بندهای مربوط به کمیسیون 
اجتماعی پیش��نهاد افزای��ش وام ازدواج از 10میلیون 
تومان به 15 میلیون تومان به تأیید اعضا رسیده است. 
قطع به یقین با توجه به رویکرد و نگاه مجلس شورای 
اس��المی موضوع فوق در کمیس��یون تلفیق و صحن 
مجلس به تصویب نهایی خواهد رسید.  گودرزی بیان 
کرد: به منظور اجرای صد درصدی این تصمیم از جانب 
بانک ها منابع به اندازه الزم در اختیارشان قرار خواهد 
گرفت.  همچنین روح اهلل بابایی  صالح، دبیر کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز در این باره معتقد 
است: میزان تسهیالت وام ازدواج در الیحه بودجه سال 
٩7، 10میلیون تومان درنظر گرفته شده است. در بین 
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تصمیمی مبنی 
بر افزایش مبلغ این تس��هیالت به 15 میلیون تومان 
اتخاذ نش��ده است.  دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس 
ادامه داد: تنها در خصوص تغییر نوع ضمانت نامه های 
بانک��ی در اعطای وام ازدواج، تصمیماتی اتخاذ ش��ده 
که در راس��تای تصوی��ب آن از جانب تمام نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان، اسناد ملکی 
روستاییان و یارانه زوجین به عنوان ضمانت در جهت 

اخذ تسهیالت ازدواج در نظر گرفته خواهد شد. 
موافقت بانک مرکزی با افزایش وام ازدواج 

مریم آقایی، مدیر ارتباط با رسانه های بانک مرکزی نیز 
در این باره گفت: در الیحه بودجه سال ٩7 مبلغ پیشنهاد 
شده برای وام ازدواج 10میلیون تومان است، البته ممکن 
است نمایندگان به هنگام بررسی و تصویب آن، طرح هایی 
را مطرح کنند. همانطور که در گذشته هم دیدیم با تصویب 
نمایندگان مجلس شورای اس��المی، وام ازدواج جوانان از 
مبل��غ 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش پیدا 
ک��رد.  وی در پایان گف��ت: اگر این موضوع تکلیف قانونی 

شود، بانک مرکزی با آن موافقت خواهد کرد. 
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بانکنامه

رئیس کل اسبق بانک مرکزی: 
اگر رئیس بانک  مرکزی بودم 

بیت کوین نمی خریدم
ابراهیم ش��یبانی، رئیس کل اس��بق بان��ک مرکزی بر 
ای��ن باور اس��ت که یک��ی از خصوصیات بان��ک مرکزی، 
حساس بودن و به اصطالح محافظه کاری نسبت به ارزهای 
جدید اس��ت؛ یعنی در بانک مرکزی ش��ما نمی توانید یک 
ذره ریس��ک کنید.  رئیس کمیس��یون اقتصادی ش��ورای 
راهبردی روابط خارجی در گفت وگو با ایرنا، درباره استفاده 
از ارزه��ای دیجیت��ال گفت: تاکنون ای��ن حرکت هنوز پا 
نگرفته اس��ت و ما هم در ارتباط با آن وارد نیس��تیم، من 
خ��ودم هم االن به آن اعتقادی ندارم؛ ش��اید ما دیگر مال 
نسل گذشته هس��تیم، من خودم بدبین هستم نسبت به 
این مطلب و هنوز هم این قضیه در دنیا جا نیفتاده اس��ت.  
ش��یبانی یادآور شد: وقتی یورو ابتدا به بازار آمد بسیاری از 
روس��ای بانک مرکزی در ش��ک و تردید بودند و نسبت به 
اعتبار و ذخیره سازی آن احتیاط می کردند، ولی االن شما 
یورو را این طور می بینید. حتی سوال هایی هم آن زمان در 
خصوص پایداری یورو و نوسانات آن مطرح شد، اگر یادتان 
باش��د اول یورو با یک دالر معرفی شد و مساوی بود.  وی 
ادامه داد: یکی از خصوصیات بانک مرکزی حساس بودن و 
به اصطالح محافظه کاری نس��بت به ارزهای جدید است؛ 
یعنی در بانک مرکزی ش��ما نمی توانید یک ذره ریس��ک 
کنید. بانک ها می توانند این کار را بکنند ولی بانک مرکزی 
نمی تواند.  رئیس کمیس��یون اقتصادی ش��ورای راهبردی 
رواب��ط خارجی گفت: اگر به عنوان مث��ال ارز یا اوراقی در 
بانک مرکزی ذره ای خدش��ه داش��ته باشد و روشن نباشد 
آن را کنار می گذارد تا موقعی که جا بیفتد. برای مثال اگر 
کشوری مثل پاکستان بخواهد اوراق قرضه منتشر کند، من 
اگر رئیس بانک مرکزی باشم نمی خرم، برای اینکه مطمئن 
نیس��تم س��ر موقع بتواند اصلش را به من بدهد.  شیبانی 
یادآور شد: استفاده از ارزهای دیجیتال هنوز جا نیفتاده و 
قوانین بین المللی اش تهیه نشده و بنابراین تا زمانی که رد و 
بدل کردن آن به صورت کامل مشخص نشود، بانک مرکزی 
معموال وارد نمی ش��ود و این موضوع هم طول می کشد تا 
جا بیفتد.  رئیس کل اس��بق بانک مرک��زی با بیان اینکه 
تقریبا 18 س��ال است که یورو وارد بازار شده است، گفت: 
با اینکه یک بلوک بزرگی پش��ت یورو قرار دارد و خیلی ها 
هم دنبالش هستند، هنوز هم خیلی از ایرانی ها اگر امکان 

داشته باشند بیشتر به سمت دالر می روند تا یورو. 

 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.1٩3دالر آمریکا

5.030یورو اروپا

5.70٩پوند انگلیس

1.157درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

568.000مثقال طال

131.000هر گرم طالی 18 عیار

1.377.000سکه بهار آزادی

1.410.000سکه طرح جدید

6٩3.000نیم سکه

407.700ربع سکه

271.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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فرصت ام�روز:  به رغم رش��د قیمت  
س��هم ها طی روزهای گذش��ته در بورس 
تهران،  روز چهارش��نبه روند قیمت اکثر 
س��هم ها در گروه های��ی همچ��ون فلزات 
اساس��ی و خودرو کاهشی بود و شاخص 
 کل نی��ز ب��ا 253 واح��د اف��ت از کانال

 ۹۸ ه��زار واحدی پایی��ن رفت و به رقم 
۹۷ هزار و ۸۹۹ رسید. 

ش��اخص ب��ورس ک��ه در دقیقه ه��ای 
آغازی��ن ب��ازار روندی صعودی داش��ت،  
به س��رعت روندی منفی به خود گرفت. 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق به��ادار ته��ران 253 واحد کاهش 
یاف��ت و ت��ا رقم ۹۷ ه��زار و ۸۹۹ پایین 
رفت. همچنین ش��اخص کل هم وزن با 
5۴ واح��د تا رقم ۱۷ هزار و ۸۸۰ کاهش 
یاف��ت. در واقع، بازار ب��ورس در آخرین 
روز کاری هفت��ه با رون��دی منفی دنبال 
شد و بس��یاری از فعاالن بازار سرمایه به 
دنبال فروش سهام خود بودند.  در حالی 
دماسنج بازار سرمایه روز چهارشنبه خط 
مقاوم��ت ۹۸ هزار واحدی را می ش��کند 
ک��ه در روزهای گذش��ته ش��اخص کل 
توانس��ته بود با چندین بار کانال ش��کنی 
تا نیم��ه کانال ۹۸ واحدی ب��اال رود، اما 
ط��ی روزه��ای سه ش��نبه و چهارش��نبه 
دماس��نج بازار س��رمایه روند کاهشی را 
از س��ر گرفته و قیمت س��هام گروه هایی 
همچ��ون فلزات اساس��ی و نفتی ها روند 
کاهش��ی را تجربه می کنند.  شاخص آزاد 
ش��ناور نیز در آخرین روز معامالت بورس 
تهران در این هفته ۴۴۷ واحد کاهش یافت 
و به رقم ۱۰5 هزار و 33۸ واحدی رس��ید. 
ش��اخص بازار اول نیز ۶۷۴ واحد افت کرد، 
اما ش��اخص بازار دوم با ۴۸3 واحد رشد تا 

رقم 2۰۸ هزار و ۴2۰ باال رفت. 
نمادهای گ��روه فلزی، کانی های فلزی و 
خودرو دیروز با افت زیادی روبه رو ش��دند؛ 
فوالد کچاد )صنعت��ی و معدنی چادرملو(، 
تاپیکو )س��رمایه گذاری نفت و گاز تأمین(، 

خودرو )ایران خودرو(، شپنا )پاالیش نفت 
اصفهان( و شبندر )پاالیش نفت بندرعباس( 
با بیش��ترین تأثیر منفی، شاخص را پایین 
کشیدند و در مقابل بیشترین تأثیر مثبت 
را نیز نماد ف��ارس )هلدینگ خلیج فارس( 
داشت که به تنهایی ۱۷3 واحد تأثیر مثبت 

داشته و مانع افت بیشتر شاخص شد. 
معام��الت  در  بهت��ر،  عب��ارت  ب��ه 
پتروش��یمی  صنای��ع  چهارش��نبه  روز 
خلیج فارس، پتروشیمی فجر و گروه مپنا 
به ترتیب با ۱۷3،  23 و ۱۷ واحد تأثیر، 

بیش��ترین نقش افزاینده را روی دماسنج 
بازار س��رمایه داش��تند و در طرف مقابل 
ف��والد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی 
چادرمل��و و س��رمایه گذاری نف��ت و گاز 
پتروش��یمی تأمین به ترتیب با ۷3،  5۴ 
و 52 واحد تأثیر کاهنده س��عی داشتند 
شاخص را به سمت پایین هدایت کنند. 

روند کاهشی شاخص های اصلی بازار 
سرمایه

در معامالت روز گذشته فلزات اساسی 

عمدت��ا با افت در قیم��ت پایانی و قیمت 
آخری��ن معامله هم��راه بودن��د.  در این 
گروه ۹۶ میلیون س��هم به ارزش نزدیک 
به 2۶میلیارد تومان مورد دادوس��تد قرار 
گرف��ت. همچنین در گ��روه محصوالت 
شیمیایی روند بسیاری از سهم ها کاهنده 
و نوسان قیمت ها عمدتا کمتر از 2 درصد 
بود. در حقیقت روز چهارش��نبه بیش��تر 
ش��اخص های اصل��ی بازار س��رمایه روند 

کاهشی داشتند.  
در گروه اس��تخراج کانه های فلزی نیز 
روند قیمت ها عمدت��ا کاهنده بود، عالوه 
ب��ر این گ��روه خ��ودرو نیز ش��اهد افت 
قیم��ت در اکثریت نمادها ب��ود. در این 
گروه ۱۰5میلیون س��هم به ارزش بیش 
از ۱5میلیارد تومان مورد دادوس��تد قرار 

گرفت. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
۱۸3 میلی��ارد توم��ان رس��ید ک��ه این 
 رقم ناش��ی از دس��ت به دس��ت ش��دن

 ۸۸۷ میلی��ون س��هم و اوراق مالی قابل 
معامل��ه ط��ی ۱۱۶ ه��زار و ۴22 نوبت 

دادوستد بود. 

افت 14 واحدی فرابورس
ش��اخص فرابورس نیز روز چهارشنبه 
ب��ا افتی ش��دید همراه ش��د و ۱۴ واحد 
عقب نش��ینی ک��رد و در رق��م یک هزار 
و ۸2 واحدی ق��رار گرفت. در معامالت 
دی��روز 2۶۰ میلی��ون س��هم و اوراق به 
ارزش ی��ک ه��زار و ۸۱۰میلی��ارد ریال 
در 3۸ ه��زار دفعه، خرید فروش ش��د. 
یعن��ی ارزش معام��الت فرابورس تهران 
رق��م ۱۸۱میلی��ارد توم��ان را رد کرد و 
حجم معام��الت به ع��دد 2۶۰ میلیون 
س��هم و اوراق مال��ی رس��ید. نمادهای 
میدک��و  م��ارون(،  مارون)پتروش��یمی 
)توس��عه مع��اون و فل��زات( و زاگ��رس 
)پتروش��یمی زاگرس( بیش��ترین تأثیر 

منفی را بر شاخص داشتند. 

بازدهی بورس تهران در ۹ ماهه نخس��ت، 
بالغ بر 25درصد بوده است که نسبت به سایر 
فرصت های س��رمایه گذاری، عایدی بیشتری 
نصیب سرمایه گذاران خود کرده و برای اولین 
بار پس از چهار سال توانست رکورد تاریخی 
خ��ود را ک��ه در دی ماه س��ال ۱3۹2 ثبت 
کرده بود، پشت س��ر بگذارد. محمد صفری، 
مدیر عامل شرکت س��بدگردان تصمیم نگار 
ارزش آفرینان در گفت وگو با سنا، با بیان این 
مطلب گفت: بورس تهران از نظر بازدهی در 
رتبه نخست نسبت به بازارهای رقیب همچون 

سپرده بانکی، طال و ارز قرار دارد.
وی افزود: بازدهی بورس تهران در ۹ ماهه 
نخست، بالغ بر 25درصد بوده است که نسبت 
به سایر فرصت های س��رمایه گذاری، عایدی 
بیش��تری نصیب س��رمایه گذاران خود کرده 
و برای اولین بار پس از چهار س��ال توانست 
رک��ورد تاریخی خود را که در دی ماه س��ال 

۱3۹2 ثبت کرده بود، پشت سر بگذارد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بر 
کسی پوشیده نیس��ت که رشد اصلی بورس 
در ماه های اخیر اتفاق افتاده اس��ت، افزود: از 
دالیل اصلی رش��د فعلی ب��ورس می توان به 
کاهش نرخ س��پرده های بانکی، افزایش نرخ 
ارز، انتظ��ار تداوم رش��د قیمت های جهانی و 

نهایتاً ورود نقدینگی به بازار اشاره کرد.
صفری اظهار داش��ت: عزم بانک مرکزی به 
عنوان سیاس��تگذار پولی مبنی بر کاهش نرخ 
سپرده های بانکی و کنترل های این مقام ناظر 
بر شبکه بانکی به فعاالن بازار ثابت کرد که این 
بار، بانک مرکزی در کاهش نرخ س��پرده ها به 
محدوده  ۱5درصد جدی است. از سوی دیگر 
افزای��ش نرخ ارز در ماه های اخیر و شکس��ته 
ش��دن مرز روانی ۴۰۰۰ تومان��ی برای دالر و 
همچنین افزایش قیمت های جهانی راه را برای 
رکوردش��کنی های شاخص بورس فراهم کرد. 
مدیر عامل ش��رکت س��بدگردان تصمیم نگار 
ارزش آفرینان تاکید کرد: البته اگرچه شاخص 
تاکنون توانسته کانال ۹۸۰۰۰ را درنوردد، اما 
نکته مهم برای ادامه این مسیر و رشد مستمر 
ش��اخص در گ��رو افزایش ی��ا حداقل تثبیت 
قیمت های جهانی در محدوده های فعلی است. 
وی افزود: آنچه شاید در خصوص قیمت های 
جهانی در ماه های پیش رو بیش از سایر موارد 
اهمیت داش��ته باشد، سیاس��ت های تولید و 
تقاضا در چین و سیاست های جی پاول، رئیس 
جدید فدرال رزرو است که حدوداً از بهمن ماه 

کار خود را آغاز می کند. این کارش��ناس بازار 
س��رمایه در پایان این گفت وگو خاطرنش��ان 
ک��رد: جی پاول سیاس��تی ش��بیه ترامپ در 
مورد کاهش نرخ به��ره دارد و به دنبال رونق 
اقتصادی از طریق سیاست های انبساطی است. 
بنابراین کاهش نرخ بهره در آمریکا از یک سو 
و سیاست های کالن دولت چین را می توان به 
عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای 
کاالها و نهایت��اً قیمت های جهانی دانس��ت. 
 گفتنی است شاخص کل بورس تهران در میان

 ۱۷ ب��ورس بین المللی بیش��ترین بازدهی را 
در هفته گذش��ته به خود اختص��اص داد. در 
هفته پایان��ی آذرماه امس��ال حجم معامالت 
 ب��ورس ۶۹۸۸ میلی��ون س��هم و ارزش آن

 ۱۴۷۰۷ میلیارد ریال بوده که حجم و ارزش 
معامالت به ترتی��ب 2۴ و ۱3 درصد افزایش 
داشته اس��ت. ارزش بورس اوراق بهادار تهران 
نیز در این مدت ب��ه عدد 3۸۱3۰۷۶ میلیارد 
ریال رس��ید که 2.3۶ درصد افزایش داش��ته 
است. همچنین س��ه صنعت»فلزات اساسی« 
ب��ا ۱۸.۹ درصد، »اس��تخراج کانه های فلزی« 
با ۱5.۸ درصد و »خودرو و س��اخت قطعات« 
با ۱۰.۸ درصد و ش��رکت های چند رش��ته ای 
صنعت��ی ب��ا ۱۰.۹ درصد بیش��ترین ارزش و 
»خودرو و س��اخت قطعات« ب��ا ۱۷.۸ درصد، 
»فلزات اساسی« با ۱۶.3 درصد و شرکت های 
چند رشته ای صنعتی با ۱۴.۶ درصد بیشترین 
حج��م معامالت را در هفته گذش��ته به خود 
اختص��اص دادند. ب��ر این اس��اس در 3۰ روز 
گذش��ته نیز صنعت »اطالعات و ارتباطات« با 
بازدهی 3۰.۶ درصد، در صدر صنایع بورس��ی 
ق��رار گرف��ت و صنعت »س��اخت محصوالت 
فلزی« با افت با ۸ درصدی بیش��ترین افت را 
تجربه کرد. ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در پایان معامالت هفته گذشته به عدد 
۹55۰۹ واحد رس��ید که 2225 واحد افزایش 
داشته اس��ت. این در حالی است که از ابتدای 
امس��ال تا پایان آذرماه ش��اخص کل با 23.۷ 
درصد افزایش و شاخص کل هم وزن با ۱3.۸ 
درصد افزایش را تجربه کرده اند. همچنین در 
محاس��به ش��اخص کل بورس تهران با برخی 
شاخص بورس های بین المللی، شاخص بورس 
ته��ران )TEDPIX( با رش��د 2.۴ درصدی 
بیش��ترین بازدهی و ش��اخص ب��ورس دوبی 
)DFM INDEX( ب��ا افت ی��ک درصدی 
کمترین بازدهی را در هفته گذش��ته به خود 

اختصاص دادند. 

مدیرعامل سبدگردان تصمیم نگار تشریح کرد
دالیل رشد فعلی بورس و سمت و سوی قیمت های جهانی

شاخص بورس با افت 253 پله ای در کانال 97 هزار واحدی آرام گرفت

عقبگرد قیمت سهام در بورس تهران
بورس اوراق بهادار

بورس کاال

دریچه

عملکرد انباشته کارگزاری های بورس تهران تا 
پایان آذر 96

29 درصد معامالت نرمال در اختیار برخط
آم��ار معامالت ۹ ماهه ۹۶ نش��ان می دهد س��هم 
معامالت برخ��ط از معامالت نرم��ال ۷۸.2۸ درصد 
بوده اس��ت و تعداد پنج ش��رکت کارگزاری بیش از 
2۷درص��د کل ارزش معام��الت را در ۹ ماه��ه اول 
س��ال ۱3۹۶ به خود اختصاص دادند. ش��رکت های 
کارگزاری صب��ا تامین با ۶۸ .5 درص��د، کارگزاری 
مفی��د ب��ا 2۱ .5 درصد، کارگزاری ه��ای بانک رفاه 
کارگ��ران و بان��ک کش��اورزی به طور مش��ترک با 
۷5 .۴ درص��د، کارگزاری ش��هر ب��ا ۹3 .3 درصد و 
کارگزاری آگاه ب��ا 3۱ .3 درصد در رتبه های اول تا 
پنج��م این ج��دول قرار دارند. به گزارش س��نا و به 
نقل از اطالعات منتش��ره اداره آمار و اطالعات بازار 
در ۹ ماه��ه اول س��ال ۱3۹۶ از ۱۰۶ کارگزار فعال 
در ب��ورس، ۱۰5 کارگ��زار در معامالت آنالین فعال 
بوده ان��د . بر اس��اس این گ��زارش ۸3 .3۸ درصد از 
کل معام��الت الکترونیکی در پن��ج کارگزاری انجام 
 ش��ده اس��ت که به ترتیب کارگزاری ه��ای مفید با
  ۰۶ .2۰ درص��د، آگاه ب��ا 3۹ .۶ درص��د، فاراب��ی با

 5۱ .5 درصد، مبین سرمایه با ۴۸ .3 درصد و بانک 
کش��اورزی با 3۹ .3 درصد رتبه های اول تا پنجم را 
به ن��ام خود ثبت کردند.  همچنین از کل معامالت، 
بی��ش از ۱۸2 ه��زار میلیارد ریال خری��د و فروش 
الکترونیکی بوده است که حدود 2۸ .2۱ درصد کل 
خرید و فروش اس��ت. بنا ب��ر این گزارش ارزش کل 
خرید و ف��روش ۱۰5 کارگزار فعال بورس تهران در 
۹ ماهه اول سال۹۶، بیش از ۸55 هزار میلیارد ریال 
بوده است. بر این اساس ارزش خرید و فروش خرد و 
بلوک معادل ۹3 .۷3درصد کل معامالت بوده است. 
همچنی��ن ارزش خرید و فروش عمده ۶2 .۹ درصد 
 از معام��الت و ارزش کل س��ایر ابزارهای نوین مالی

 ۴ .۱۶ درص��د از کل معامالت را به خود اختصاص 
داده اس��ت. همچنین این گ��زارش می افزاید: تعداد 
پنج ش��رکت کارگزاری ۶3 .2۷ درص��د کل ارزش 
معام��الت را در ۹ ماه��ه اول س��ال ۱3۹۶ به خود 
اختصاص دادند. ش��رکت های کارگزاری صبا تامین 
ب��ا ۶۸ .5 درصد، کارگزاری مفید ب��ا 2۱ .5 درصد، 
کارگزاری های بانک رفاه کارگران و بانک کشاورزی 
به طور مش��ترک با ۷5 .۴ درصد، کارگزاری شهر با 
۹3 .3 درص��د و کارگ��زاری آگاه با 3۱ .3 درصد در 

رتبه های اول تا پنجم این جدول قرار دارند.

شفافیت صورت های مالی کشاورزان 
با عرضه گندم در بورس کاال

یک کارش��ناس بازار س��رمایه در خصوص عرضه 
گن��دم در بورس کاال گفت: عرض��ه گندم در بورس 
کاال بین خریدار و فروش��نده مشخص شده و سبب 
ش��فافیت در تامی��ن صورت ه��ای مالی کش��اورزان 
می ش��ود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی 
طحانی کارش��ناس بازار س��رمایه در خصوص عرضه 
گن��دم در بورس کاال اظهار کرد: در گذش��ته عرضه 
گندم توس��ط دولت خریداری می ش��د، اما با عرضه 
این محصول در بورس کاال، خرید توس��ط کشاورزان 
ص��ورت می گی��رد. طحان��ی در خصوص مش��کالت 
 کش��اورزان ب��رای خرید عرض��ه گندم اذع��ان کرد: 
هم اکنون کشاورزان می توانند دو سوم پول خود را به 
صورت نقد دریافت کنند. این کارشناس بازار سرمایه 
اضافه ک��رد: اجرای قیمت تضمینی از س��وی دولت 
به کیفی س��ازی و بازاری شدن محصوالت کشاورزی 
کم��ک ک��رده و می توان��د گامی مهم ب��رای حرکت 
اقتصاد به سمت بازار مستمر و محصوالت کشاورزی 
باش��د. وی  تاکید کرد: اگر زیرساخت های الزم برای 
عرض��ه گن��دم در ب��ورس فراهم ش��ود، می تواند در 
پرداخ��ت به موقع مطالب��ات و کاهش بار مالی دولت 
تاثیرگذار باشد. طحانی در خاتمه با بیان اینکه سال 
گذش��ته طرح عرضه محصوالت کشاورزی در بورس 
کاال در مورد ذرت و جو نیز اجرایی ش��د، گفت: این 
ط��رح  می تواند در زمینه کش��ف قیمت معامالت و 

حمایت از تولیدکنندگان نقش بسزایی را ایفا کند.

ترویج رفتار عقالیی در بازار با 
حذف پیش بینی سود

 ح��ذف پیش بین��ی س��ود از گزارش ه��ای مالی 
ش��رکت ها مزایای بس��یاری برای س��رمایه گذاران و 

بخش کالن بازار سهام دارد.
فردی��ن آقابزرگ��ی، کارش��ناس ب��ازار س��هام در 
گفت وگو با س��نا با بیان این مطلب گفت: در ابالغیه 
جدید سازمان بورس، ناشران پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مکلفند گزارش 
تفس��یری مدیری��ت را هم��راه با صورت ه��ای مالی 
میان دوره ای 3، ۶ و ۹ ماه و صورت های مالی ساالنه، 
تهیه و افشا کنند. همچنین شرکت های مذکور باید 
اظهارنظر حسابرس خود نسبت به گزارش تفسیری 
مدیری��ت را که همراه صورت های مالی میان دوره ای 

شش ماهه و ساالنه ارائه می شود نیز ارائه کنند.

دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران:
مردم باید با آموزش از واسطه گری 

به سمت بورس جذب شوند
ش��اخص بورس در ماه های اخیر با س��رعت، روند 
صعودی را دنبال کرده اس��ت، به طوری که از کانال 
۸5 ه��زار واحد در پای��ان ش��هریورماه در روزهای 
اخیر به کانال ۹۸ هزار وارد ش��د که در طول تاریخ 
5۰س��اله فعالیت بورس، بی سابقه بوده است. درباره 
علت رش��د ش��اخص عوامل مختلفی بیان می شود 
ک��ه از مهم ترین آنها می توان به رش��د قیمت نفت، 
افزایش قیمت فلزات اساس��ی در بازارهای جهانی و 

افزایش نرخ دالر در داخل کشور اشاره کرد.
همچنین از مس��ائل مهم در دوران رونق و رش��د 
ش��اخص بورس، ایج��اد فضای هیجان��ی در بورس 
اس��ت ب��ه طوری ک��ه برخی اف��راد بدون آش��نایی 
کامل از نحوه معام��الت وارد فرآیند خرید و فروش 
می شوند که ممکن است با زیان های سنگین مواجه 
ش��وند. در همی��ن زمینه، دبیرکل کان��ون نهادهای 
س��رمایه گذاری ایران با بیان اینکه آموزش تخصصی 
و عمل��ی باید همراه ب��ا دانش روز باش��د، گفت: از 
طریق فرهنگ س��ازی، می توان افراد را از بازار ارز و 
واسطه گری به بازار س��رمایه جذب کرد. به گزارش 
ایرنا، سعید اسالمی  بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای 
س��رمایه گذاری ایران در نشس��ت آکادمی بورس در 
خصوص اهمی��ت برگزاری رقابت ه��ای معامله گری 
آزاد، گف��ت: در ایران برای رش��دکردن وجود رابطه 
ی��ا رانت تا حدودی ضروری اس��ت، اما برگزاری این 
رقابت ها سبب می شود تا افراد گمنام، اما توانمند در 

بازار سرمایه شناسایی شده و به کار گرفته شوند.
او ب��ا تاکید ب��ر ل��زوم فرهنگ س��ازی در بورس، 
بیان داشت: فرهنگ س��ازی، آموزش، افزایش سطح 
تحلیل ها و اس��تعدادیابی از جمل��ه اهداف برگزاری 
ای��ن رقابت هاس��ت. اس��المی بیدگل��ی ادام��ه داد: 
آکادمی بورس عالوه بر اس��تعدادیابی می تواند شور 
و نش��اطی به فضای خش��ک بازار س��رمایه بیاورد و 
زمینه را برای خودنمایی کس��انی که ادعای داشتن 
اس��تراتژی فعالیت در بورس ای��ران را دارند، فراهم 
می کند، بنابراین تمامی فع��االن بازار هم می توانند 
در این اتفاق س��هیم ش��وند. همچنی��ن محمودرضا 
خواجه نصیری، مدیرعامل تامین س��رمایه تمدن نیز 
در این نشست گفت: این رقابت ها، ابزاری برای رشد 
بازار س��رمایه و تربیت و شناسایی نیروهای جوان و 

متخصص در بورس است.

نگاه
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شماره 964

خبر

هندوستان بازار مناسبی برای 
صادرات سیب آذربایجان  غربی به 

شمار می رود
رئی��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
آذربایجان  غربی گفت که کش��ور هندوستان بازار 
مناس��بی برای صادرات سیب آذربایجان  غربی به 

شمار می رود. 
به گ��زارش ایس��نا، جعفرصادق اس��کندری در 
جلس��ه پدافند غیرعامل با تاکید بر اینکه س��یب 
یک��ی از محص��والت راهبردی و مهم کش��اورزی 
استان آذربایجان  غربی به شمار می رود، بیان کرد: 
بی ش��ک با بازاریابی به موقع از بروز هر نوع مشکل 
پدافند غیرعامل پیش��گیری کرده و در این راستا 
کش��ور هند نیز بازار مناسبی برای سیب استان به 

شمار می رود. 
وی ب��ا اش��اره به اهمی��ت فضای س��ایبری در 
اصول پدافند غیرعامل اف��زود: با توجه به اهمیت 
ای��ن موضوع باید بررس��ی الزم در زمینه اقدامات 
پیش��گیرانه، بازدارندگ��ی و شناس��ایی تهدیدات 
و مقابل��ه موثر ب��ا تهاجم س��ایبری در واحدهای 

صنعتی معدنی و تجاری استان انجام شود. 
رئی��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
آذربایج��ان  غرب��ی تصری��ح ک��رد: هم اکن��ون با 
برنامه ری��زی دقی��ق و صحیح می توان س��ایبری 
س��ازمان و زیرمجموعه ه��ای مربوط��ه را در دو 
بخ��ش درون س��ازمانی و برون س��ازمانی مدیریت 
کرده و براس��اس اولویت و طبقه بندی انجام شده، 
از واحدهای صنف��ی، صنعتی، معدنی و بازرگانی، 
بازدی��د میدانی به عمل آورد و نقاط ضعف و قوت 
رعایت اصول س��ایبری پدافند غیرعامل در آنها را 
احص��اء کرد. وی با تاکید ب��ر اینکه باید اطالعات 
نرم افزارها و س��خت افزارهای مورد تایید و یا عدم 
تایی��د به صورت بس��ته های آموزش��ی تهیه و در 
اختیار واحدها گذاشته ش��ود، افزود: عالوه بر آن 
اس��تمرار برگزاری دوره های آموزش��ی ضروری به 

نظر می رسد. 
اسکندری با اش��اره به لزوم اس��تمرار برگزاری 
دوره های آموزش��ی پدافند غیرعامل توس��ط اتاق 
بازرگان��ی، صنایع و معادن ارومیه گفت: از س��وی 
دیگر باید برنامه ریزی الزم برای بازدید و بررس��ی 
میدانی رعایت اصول سایبری پدافند غیرعامل به 
صورت آزمایش��ی از واحده��ای صنفی، صنعتی و 

معدنی توسط اتاق بازرگانی صورت بگیرد. 

خبـر

امید به بهبود رشد اقتصادی، سهام 
آسیایی را تقویت کرد

روز چهارش��نبه درحالی ک��ه قیمت  نف��ت و مس به 
قله های چندس��اله خود جهش کردن��د و باعث تقویت 
چش��م انداز رشد اقتصادی و بهبود تورم در آینده شدند، 
سهام آسیایی رشد کرد. به گزارش مهر به نقل از رویترز، 
در معامالت دیروز بازارهای جهانی درحالی که قیمت های 
نفت و مس به قله های چندس��اله خود جهش کردند و 
باعث تقویت چش��م انداز رش��د اقتصادی و بهبود تورم 
آینده ش��دند، سهام آسیایی رش��د کرد. در بازار ارز هم 
درحالی که معامالت این هفته با تعطیالت کریس��مس 
کوتاه شده است، اکثر ارزهای مهم، بازاری آرام داشتند. 
گسترده ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام اس سی آی 
در خارج ژاپن ۰.۳درصد رش��د کرد و به نزدیکی رکورد 
یک ماهه خود رس��ید. ت��ا به اینجای امس��ال، به لطف 
س��ود باالی شرکت ها در اقتصاد جهانی رو به رشد، این 
شاخص ۳۲درصد باال آمده است. شاخص جهانی سهام 
ام اس س��ی آی هم که امس��ال از لحاظ ماهانه هر ماه با 
رشد مواجه شده است، به باالترین مقادیر رکوردی خود 
نزدیک شد. شاخص سهام فوتسی هم ۰.۲درصد افزایش 
یافت و ش��اخص ای مینی اس اندپی و ش��اخص مینی 
داوجونز هم تقویت ش��د که این اش��اره به شروع مثبت 

سهام اروپایی آمریکایی در سال جدید دارد. 
قیمت مس که در بی��ن اقتصاددانان به عنوان ابزاری 
برای سنجش رشد اقتصادی است، برای نهمین جلسه 
متوال��ی معامالت جهش کرد و ب��ا پیش بینی تقاضای 
قدرتمند از سوی چین به رکورد ۳.۵ ساله خود رسید و 
این باعث رشد سهام آسیایی شد. بازار نفت هم به همین 
اندازه تقویت شد اما ترس از عرضه بیش از حد، قیمت ها 
را نزدیک به باالترین مقادیر خود از اواس��ط ۲۰۱۵ نگه 
داشت. داده های کاالهای چین که در اواخر روز سه شنبه 
منتشر شد نش��ان داد که واردات مس تصفیه شده این 
کش��ور در ماه نوامبر ۱۹درصد نس��بت به سال گذشته 
جهش داشته اس��ت. گرک مک کنا، استراتژیست ارشد 
آکسی تریدر می گوید: احساس من این است که افزایش 
متوالی قیمت مس پیش بینی ها از اینکه ۲۰۱۸ س��الی 
قدرتمند برای رشد اقتصادی هماهنگ در جهان خواهد 
بود را تقویت می کند. طبق درخواست های خریدی که 
تاکنون مشاهده کرده ایم احتمال می دهیم در سال جدید 
قیمت مس باز هم افزایش پیدا کند. در بازار ارز معامالت 
به علت تعطیالت کریس��مس بس��یار اندک بود و اکثر 

ارزهای مهم روز خاموشی را سپری می کردند. 

آپارتمان های  معامالت  تعداد 
مسکونی شهر تهران در آذر ماه 
امس��ال به ۱7هزار و ۸۰۰ هزار 
واحد رس��ید که نس��بت به ماه 
مشابه س��ال قبل ۵۰.۲ درصد 

افزایش نشان می دهد. 
به گ��زارش ایرنا و بر اس��اس 
گ��زارش جدید بان��ک مرکزی، 
متوس��ط قیمت خرید و فروش 
ی��ک مترمرب��ع زیربن��ای واحد 
مس��کونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی ش��هر 
تهران در ماه آذر ۵۰.۹ میلیون 
ریال بود که نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل ۱4.۹ درصد افزایش 

نشان می دهد. 
گزارش تحوالت بازار مس��کن 
ش��هر ته��ران ک��ه برگرفت��ه از 
آماره��ای خ��ام س��امانه ثب��ت 
معام��الت امالک و مس��تغالت 
اداره  توس��ط  اس��ت،  کش��ور 
سیاس��ت های  و  بررس��ی ها 
اقتصادی بان��ک مرکزی تهیه و 

منتشر می شود. 
حجم معامالت مسکن

در آذر م��اه امس��ال تع��داد 
آپارتمان ه��ای  معام��الت 
مسکونی شهر تهران به ۱7هزار 
در  رس��یدکه  776واح��د  و 
 مقایس��ه با ماه مشابه سال قبل
 ۵۰.۲ درص��د افزای��ش نش��ان 
می دهد.  بررس��ی توزیع تعداد 
واحدهای مسکونی معامله شده 
به تفکیک عمر بن��ا در آذر ماه 
س��ال ۱۳۹6 حاکی از آن است 
ک��ه واحده��ای ت��ا پنج س��ال 
س��اخت با س��هم 4۸.۸ درصد 
بیش��ترین س��هم از واحده��ای 
مسکونی معامله شده را به خود 

اختصاص داده اند. 

این س��هم در مقایس��ه با آذر 
ماه سال قبل ۳.7 درصد کاهش 
یافت��ه و در مقاب��ل ب��ه س��هم 
واحدهای با قدمت 6تا ۱۰ سال 
و بیش از ۱۵ س��ال افزوده شده 
اس��ت.  توزیع تع��داد معامالت 
انجام ش��ده بر حس��ب مناطق 
مختل��ف ش��هر ته��ران در آذر 
حاک��ی از آن اس��ت که از میان 
مناط��ق بیس��ت ودوگانه ش��هر 

تهران منطقه ۵ با س��هم 
کل  از  درص��دی   ۱4.۹
معامالت، بیشترین تعداد 
را  مبایعه نامه  قراردادهای 
ب��ه خود اختص��اص داده 
است؛ همچنین مناطق 4 
و ۲ به ترتیب با سهم های 
۱۱.4 درصد و ۹.۹ درصد 
قرار  بعدی  رتبه ه��ای  در 

گرفته اند. 
در مجموع 74.۱ درصد 
تع��داد معام��الت  از کل 
انجام شده در شهر تهران 
مربوط به ۱۰ منطقه شهر 
شامل  فراوانی  ترتیب  )به 
مناط��ق ۵، 4، ۲، ۸، ۱۰، 
۱4، 7، ۳، ۱ و ۱۵( ب��وده 
و ۱۲ منطق��ه باقی مانده 

۲۵.۹ درص��د از تعداد معامالت 
را به خود اختصاص داده اند. 
تحوالت قیمت مسکن

در آذر م��اه میانگی��ن قیمت 
ی��ک مترمرب��ع زیربن��ای واحد 
مس��کونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی ش��هر 
تهران ۵۰.۹ میلی��ون ریال بود 
که نس��بت ب��ه ماه قب��ل و ماه 
مش��ابه سال قبل به ترتیب 4.۱ 
افزایش  درصد و ۱4.۹ درص��د 

نشان می دهد. 

بیشترین رشد میانگین قیمت 
در این ماه نس��بت به ماه مشابه 
س��ال قبل به منطق��ه ۵ معادل 
۲4.4 درص��د و کمترین میزان 
رش��د به منطقه ۱6 معادل ۵.۳ 

درصد تعلق دارد. 
در میان مناطق بیست ودوگانه 
بیش��ترین  ته��ران  ش��هرداری 
میانگی��ن قیمت ی��ک مترمربع 
زیربنای واحد مس��کونی معامله 

شده معادل ۱۰6.4میلیون ریال 
به منطق��ه یک و کمترین آن با 
۲4میلیون ری��ال به منطقه ۱۸ 
تعلق داش��ته است که نسبت به 
ماه مشابه س��ال قبل به ترتیب 
6.۳درص��د و 7.۱درصد افزایش 

نشان می دهند. 
تحوالت 9 ماهه معامالت 

مسکن
در ۹ ماهه نخس��ت امس��ال 
تع��داد معام��الت آپارتمان های 
ب��ه  ته��ران  ش��هر  مس��کونی 

واح��د   ۵۰۰ و  ۱۳۱ه��زار 
مسکونی رس��ید که در مقایسه 
با مدت مشابه سال قبل افزایش 
۱۲درصدی را نشان می دهد. در 
این مدت متوس��ط قیمت یک 
مس��کونی  واحد  بنای  مترمربع 
معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در ش��هر تهران 
47میلیون ریال بوده اس��ت که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 
نش��ان  افزایش  ۸درص��د 

می دهد. 
دامنه های قیمتی مورد 

تقاضا
تعداد  فراوان��ی  توزیع 
مس��کونی  واحده��ای 
معامله ش��ده بر حس��ب 
قیم��ت ی��ک مترمرب��ع 
بنا در آذرماه س��ال ۹6 
حاک��ی از آن اس��ت که 
مس��کونی  واحده��ای 
قیمت��ی ۳۰  دامن��ه  در 
ت��ا ۳۵میلی��ون ریال به 
بنا  مترمرب��ع  ه��ر  ازای 
درصد   ۱۰.6 س��هم  ب��ا 
بیش��ترین سهم از تعداد 
تهران  ش��هر  معام��الت 
را ب��ه خ��ود اختص��اص 
داده و دامنه ه��ای قیمتی ۲۵ 
ت��ا ۳۰میلیون ری��ال و ۳۵ تا 
ترتیب  ب��ه  ریال  4۰میلی��ون 
ب��ا س��هم های ۹.7 درصدی و 
رتبه ه��ای  در  درص��دی   ۹.۳
بعدی ق��رار گرفته اند.  در این 
م��اه توزی��ع حج��م معامالت 
ب��ه گونه ای ب��وده اس��ت که 
۵7درصد واحدهای مس��کونی 
ب��ا قیمت��ی کمتر از متوس��ط 
قیم��ت ه��ر مترمرب��ع واحد 
مسکونی شهر تهران به فروش 

رفته اند. 
متراژهای پرطرفدار

توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده بر حسب 
سطح زیربنای هر واحد مسکونی 
در آذر م��اه نیز نش��ان می دهد 
بیش��ترین س��هم از معام��الت 
انج��ام ش��ده ب��ه واحدهایی با 
زیربن��ای 6۰ ت��ا 7۰مترمرب��ع 
مع��ادل ۱4.۳ درصد اختصاص 
دارای  واحدهای  اس��ت.  داشته 
زیربن��ای 7۰ تا ۸۰ و ۵۰ تا 6۰ 
مترمربع به ترتیب با س��هم های 
۱۳.۲ درص��د و ۱۲.۹درصد در 
رتبه های بعدی ق��رار دارند. در 
مجم��وع در این م��اه واحدهای 
مسکونی با سطح زیربنای کمتر 
از ۸۰ مترمرب��ع 4۹.4 درصد از 
معامالت انجام ش��ده را به خود 

اختصاص داده اند. 
ارزیابی قدرت خرید مردم

توزیع فراوانی تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده بر حسب 
ارزش هر واحد حاکی از آن است 
که در می��ان دامنه های قیمتی 
مورد بررسی واحدهای مسکونی 
با ارزش ۱.۵ ت��ا ۲میلیارد ریال 
با اختصاص ۱۱درصد بیشترین 
س��هم از معامالت انجام ش��ده 
را به خ��ود اختص��اص داده اند. 
واحدهای دارای ارزش ۲میلیارد 
ت��ا ۲.۵ میلیارد ری��ال و یک تا 
۱.۵میلیارد ری��ال نیز هر کدام 
ب��ا اختص��اص ۱۰.۱ درص��د و 
بعدی  رتبه های  در  ۸.۹درص��د 
قرار گرفته ان��د.  در مجموع در 
این ماه ح��دود ۵۳.4 درصد از 
معامالت به واحدهای مسکونی 
با ارزش کمتر از 4میلیارد ریال 

اختصاص داشت. 

بانک مرکزی گزارش تحوالت آذرماه مسکن تهران را منتشر کرد

رشد 50 درصدی معامالت مسکن پایتخت
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شماره 964

با ابالغ تعرفه جدید  همزمان 
خودرو و باز ش��دن سامانه ثبت 
س��فارش خودرو مسیر حرکت 
دولت در بازار خودرو مش��خص 

شد. 
به گ��زارش پردی��س خودرو، 
عدم موفقی��ت حمایت دولت از 
صنایع خودروسازی در بسیاری 
از کش��ورهای در حال توس��عه 
ناش��ی از حمایت ه��ای ب��دون 
برنام��ه و بیش از ان��دازه، عدم 
توجه به هماهنگی و س��ازگاری 
مال��ی  و  پول��ی  سیاس��ت های 
کش��ور با سیاست های تجاری و 
در بس��یاری موارد سوءمدیریت 
سیاس��ی و اقتصادی بوده است. 
حمایت ه��ای فراوان ب��ازاری و 
غیربازاری از بدو تأسیس شامل 
حال صنعت خودروسازی ایران 
بوده اس��ت و به دلیل وابستگی 
ایران به  ش��دید خودروس��ازی 
حمایت ه��ای دولت��ی، بدیه��ی 
اس��ت حذف ناگهانی تعرفه های 
واردات خ��ودرو نمی توان��د ب��ه 
یک باره موجب پیشرفت صنعت 
خ��ودرو در ای��ران ش��ود و این 
امر تنه��ا موجب افزایش بحران 
در ش��رایط فعلی خواهد ش��د. 
بنابرای��ن آنچه موج��ب تقویت 
خ��ودرو  صنع��ت  پیش��رفت  و 
می شود، عدم مداخله دولت در 
این صنعت و اتخاذ رویکردهای 
حمایت��ی منس��جم تح��ت یک 
برنامه مدون و مش��خصی است 
به گون��ه ای که برنام��ه کاهش 
تعرفه ه��ا به ش��کلی نزولی و با 
ش��یب مناسب طراحی و سپس 
ط��ی ی��ک برنام��ه زمانبن��دی 
 ش��ده ح��ذف و در نهای��ت به 
رقابتی شدن بازار خودرو منجر 
ش��ود. در این راستا راهکارهای 

زی��ر ب��ه منظور بهب��ود صنعت 
خودروس��ازی کش��ور پیشنهاد 

می شود. 
 

1- واگ��ذاری کام��ل صنع��ت 
خودرو به بخش خصوصی واقعی: 
ش��رکت های اصلی خودروسازی 
یعنی ایران خودرو و س��ایپا جزو 
ش��رکت های مش��مول واگذاری 
و در گ��روه یک م��اده )۲( قانون 
اج��رای سیاس��ت های کلی اصل 
چهل و چهارم قانون اساسی قرار 
داش��تند که بر اس��اس بند »۱« 
مصوبه هیأت وزیران به ش��ماره 
 ،۱390/۱0/7 م��ورخ   ۴7۴۵۴
ب��ه گ��روه دو م��اده )۲( منتقل 
ش��دند که در این صورت حداقل 
۲0درص��د س��هام آن در اختیار 
دول��ت باق��ی خواهد مان��د، لذا 
به نظ��ر می رس��د بای��د مصوبه 
فوق الذک��ر اص��الح و ب��ه حالت 
اولی برگردد تا حرکت به س��مت 

خصوصی سازی واقعی در صنعت 
خودرو ش��کل گی��رد. منظور از 
کام��ل صنعت خودرو،  واگذاری 
و  مدیریت  مالکی��ت،  واگ��ذاری 

سرمایه گذاری است. 
 

2- رفع مشکالت ساختاری 
و مدیریتی و حذف شرکت های 
تابعه فرعی غیرضرور: حاش��یه 
سود خالص و ناخالصی باال در 
شرکت های تابعه شرکت اصلی 
ای��ران خ��ودرو تداعی کنن��ده 
از  س��ود  عموم��ی  انتق��ال 
شرکت های  به  اصلی  ش��رکت 
فرع��ی و ایج��اد ران��ت اس��ت 
ک��ه نصیب ش��رکت های تابعه 
فرع��ی می ش��ود. بنابرای��ن با 
اصالح س��اختار و فرآیندها در 
شرکت های خودروساز و حذف 
انتقال  و  فرع��ی  ش��رکت های 
وظای��ف و کارک��رد و تجمیع 
آنه��ا در یک��ی از معاونت های 

ایجاد  ب��زرگ  رانت  ذی رب��ط، 
شده توسط ش��رکت های تابعه 
فرع��ی به ش��رکت اصلی ایران 
خ��ودرو که در نهای��ت نصیب 
سهامداران این شرکت تولیدی 
خواه��د ش��د، انتق��ال یافته و 
چه بسا که از زیان ده شدن این 
شرکت جلوگیری خواهد کرد. 

 
3- به کارگیری سیاست های 
صنع��ت  ارتق��ای  و  تقوی��ت 
قطعه س��ازی و تجمی��ع آنها در 
س��طح مقیاس��ی های جهان��ی، 
ب��رای تضمین  قوانی��ن  وض��ع 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
قطعه س��ازی)همانند  صنع��ت 
کش��ور ترکیه( و ایجاد و تقویت 
تش��کل های صادراتی تخصصی 

در بخش قطعه سازی. 
 

4- از کلیدی ترین سیاست های 
خودکنترل��ی ک��ه می توان��د در 

افزایش کیفی��ت تولیدات داخل 
به خصوص تولی��د خودرو نقش 
مهمی ایفا کند، افزایش ضمانت 
قانون��ی  اجرای��ی ظرفیت ه��ای 
موجود از قبی��ل »قانون حمایت 
 از حقوقی مصرف کنندگان خودرو 
و   »۱386/3/۲3 مص��وب 
حق��وق  از  حمای��ت   »قان��ون 
مص��وب  کنن��دگان  مص��رف 

۱388/7/۱۱« است. 
 

5- کاه��ش پلکان��ی تعرفه ها 
جه��ت تحریک خودروس��ازان به 
ارتق��ای کیفی خ��ودرو و افزایش 
اب��زار  مهم تری��ن  رقابت پذی��ری: 
ب��رای تحریک و تش��ویق صنعت 
خودروس��ازی به منظ��ور افزایش 
کیفی��ت و ت��وان رقابت پذی��ری 
کاهش پلکانی تعرفه ها اس��ت، به 
گون��ه ای ک��ه پل��کان هم ردیف با 
کالس خودروهای تولیدی داخل 
کشور، امکان انگیزش را ایجاد کند. 

 
6- اعم��ال دقی��ق مدیریت 
دانش و تشکیل واحد تحقیق 
و توس��عه مش��ترک: انتق��ال 
دانش بین شرکت های داخلی و 
خارجی و استفاده از محصوالت 
و دانش یکدیگر و بومی س��ازی 
این دانش در سایه اعمال دقیق 
مدیری��ت دان��ش، امکان پذی��ر 
خواهد بود. از طرفی گس��ترش 
و تقویت فعالیت های تحقیق و 
توس��عه ای )R&D(، گسترش 
مراکز تس��ت و کنترل کیفی و 
تهی��ه و تدوین اس��تانداردهای 
اجب��اری و نظ��ارت بر حس��ن 
اج��رای آن از جمل��ه م��واردی 
هستند که در رضایت مشتری 
و در پ��ی آن در جهت توس��عه 

صادرات مؤثر خواهد بود. 

کاهش تعرفه واردات خودرو به شکلی نزولی و با شیب مناسب
خبر

 پیکاپ الکتریکی تسال احتماال
 تا سال آینده معرفی خواهد شد

ایالن ماس��ک از طریق پیام��ی توییتری اعالم 
کرد که کمپانی تس��ال پس از تولید SUV مدل 
Y  سراغ طراحی و تولید پیکاپ الکتریکی خواهد 

رفت. 
او پیش از ای��ن در مصاحبه ای تأیید کرده بود 
که در اواخر ۲0۱9 یا حداکثر اوایل س��ال ۲0۲0 
ماش��ین های مدل Y خود را با پلتفرمی جداگانه 

نسبت به مدل S به بازار عرضه خواهد کرد. 
بنابرای��ن می ت��وان انتظار داش��ت ک��ه پیکاپ 
الکتریکی این کمپانی طی دو تا س��ه سال آینده 

به جاده ها راه پیدا کنند. 
او در پیام توییتری خود عالوه بر اشاره به تاریخ 
تولی��د این محصوالت از عالق��ه وافر خود به آنها 

خبر داده است: 
 Y به ش��ما قول می دهم بالفاصله پس از مدل

یک پیکاپ تولید خواهیم کرد. 
من از پنج سال قبل عناصر طراحی و مهندسی 
آن را در ذهن داش��ته و تمایل زی��ادی به تولید 

آن دارم. 
اگرچه تولید این خودرو به دو تا سه سال دیگر 
موکول شده اما ممکن است در سال آینده شاهد 
رونمایی از آن باش��یم چرا که ماس��ک در اوایل 
س��ال جاری از احتمال معرفی آن طی ۱8تا ۲۴ 

ماه آینده خبر داده بود. 
از آنجایی که تس��ال خودروهایش را تقریباً یک 
س��ال پیش از تولید معرف��ی می کند، زمان بندی 

ارائه شده منطقی به نظر می رسد. 
ماس��ک در پیام توییتری دیگ��ری خبر از این 
داده ک��ه پی��کاپ الکتریکی ای��ن کمپانی کمی 
بزرگت��ر از F150 ف��ورد ب��وده و از قابلیت های 
 منحصرب��ه ف��ردی بهره خواهد ب��رد، با این حال 
وی ب��ه جزییات ای��ن قابلیت ها اش��اره ای نکرده 

است. 
این کمپانی چند هفته قبل نیز از کامیون برقی 
SEMI رونمای��ی کرد که در س��ه مدل مختلف 
تولید ش��ده و توانایی پیمای��ش ۴80 کیلومتر با 

30 دقیقه شارژ سریع را دارد. 
عالوه بر این بدنه باریک و اس��تفاده از مانیتور 
به جای آینه باعث شده این کامیون عظیم الجثه 
از ضریب آیرودینامیکی بهتری نسبت به بوگاتی 

شیرون برخوردار باشد. 

اخبار

از 55 تا ۹5درصد
تعرفه جدید واردات خودرو اعالم شد

 براس��اس جدیدترین اخبار به دست آمده تعرفه جدید 
واردات خودرو به ۵۵ تا 9۵درصد افزایش یافته است.

ب��ه گزارش ایس��نا، وزارت صنعت، مع��دن و تجارت از 
تیرماه امس��ال ثبت سفارش جدید برای واردات خودرو را 

متوقف کرد.
پ��س از آن دس��تورالعمل س��اماندهی واردات خودرو 
از س��وی وزارت صنعت، معدن و تج��ارت تدوین و برای 

تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد.
اخیرا نیز این دستورالعمل به تایید هیات دولت رسیده 

و در آستانه ابالغ و اجرا قرار دارد.
در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، 
تعرف��ه جدید واردات خودرو به ۵۵ ت��ا 9۵درصد افزایش 
یافته است. در دس��تورالعمل جدید واردات خودرو تعرفه 
واردات خودرو با حجم موتور ۱000 تا ۱۵00 سی س��ی از 
۴0درصد به ۵۵درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم 
موتور ۱۵00 تا ۲000 سی سی از ۵۵درصد به 7۵درصد و 
تعرف��ه واردات خودروهای با حجم موتور ۲000 تا ۲۵00 
سی سی نیز از ۵۵درصد به 9۵درصد افزایش یافته است. 
گفتنی است براس��اس دس��تورالعمل جدید خودروهای 
با حجم موت��ور باالتر از ۲۵00 سی س��ی همچنان اجازه 
ورود به کش��ور را ندارند.طبق این دس��تورالعمل واردات 
خودروه��ای با ارزش گمرکی بی��ش از ۴0 هزار دالر نیز 
ممنوع اعالم شده است.به این ترتیب واردات برند پورشه 
به کشور متوقف شده و در برندهایی همچون بی ام و، بنز و 
لکسوس نیز تنها مدل های پایه و ارزان تر از ۴0 هزار دالر، 
امکان ورود به کشور را خواهند داشت.برندهایی همچون 
سیتروئن، رنو، هیوندای، تویوتا، نیسان، سانگ یانگ، کیا، 
میتسوبیش��ی و دی اس نیز همچون گذشته امکان ورود 
به کش��ور را خواهند داشت.در دس��تورالعمل ساماندهی 
واردات خودرو، واردکنندگان غیرنمایندگی نیز مشروط به 
ش��رایطی اجازه واردات خودرو را یافته اند.در این ش��رایط 
سایت ثبتارش در حال به روزرسانی بوده و براساس اخبار 
به دست  آمده به احتمال فراوان از فردا صبح - پنجشنبه- 
فعالیت س��ایت ثبت سفارش واردات خودرو مجددا از سر 
گرفته خواهد شد.از سرگیری ثبت سفارش واردات خودرو 
ترکیدن حباب قیمتی خودروهای وارداتی و کاهش قیمت 
این محصوالت در بازار را به دنبال خواهد داش��ت.در چند 
هفته گذش��ته به دنبال اقدام برخی واردکنندگان خودرو 
در دپ��وی خودروه��ا و توقف عرضه به ب��ازار، قیمت این 
محص��والت در بازار با افزایش حبابی و غیرمنطقی همراه 

بوده است.



نقش��ه راه هوآوی برای معرفی محصوالت جدیدش در سال ۲۰۱۸ فاش 
شده است که عرضه اعضای جدید سری میت و سری پی را تأیید می کند. 
ش��رکت هوآوی ب��رای رونمای��ی از محص��والت جدید خود در س��ال 

۲۰۱۸ آماده می ش��ود و طی چن��د ماه اخیر، 
گمانه زنی ه��ای زی��ادی در م��ورد پرچم داران 
سری پی این سازنده شده است. به تازگی نقشه 
راه هوآوی برای سال آینده میالدی فاش شده 
اس��ت و اگر تصویر به دست آمده صحت داشته 
 P باش��د؛ این ش��رکت از س��ه گوش��ی سری

رونمایی خواهد کرد. 
ه��وآوی برای س��ه ماهه اول س��ال ۲۰۱۸، 
برنامه ریزی کرده است تا فبلت پرچم دار میت 
۱۰ پ��رو و فبلت میان رده میت ۱۰ الیت را در 
بازارهای بیشتری عرضه کند، ضمن اینکه سه 
گوشی  هوشمند جدید توسط هوآوی معرفی 
خواهد شد که در نقشه راه این شرکت، به آنها 

با اس��م Maya، Salina و Honor 1 اشاره شده است. البته محصوالت 
نام برده، با این اسامی عرضه نخواهند شد. 

زمس��تان ۲۰۱۸ دس��تبند هوش��مند هوآوی A2 نی��ز معرفی خواهد 

 ش��د. هوآوی همچنی��ن دوربی��ن ۳۶۰ درجه جدیدی ارائ��ه می دهد و از
 Huawei Scale – که یک وس��یله  جانبی اس��ت – به همراه روتر بی سیم 
Huawei B618 رونمایی خواهد کرد. یک روتر بی سیم دیگر نیز در سه ماهه 
اس��م Huawei B525 عرض��ه  ب��ا  دوم 
می ش��ود.  در مجموع چهار گوشی جدید از 
س��ری آنر در س��ال ۲۰۱۸ وارد بازار خواهد 
ش��د؛ ضمن اینکه در س��ه ماهه پایانی سال 
آینده می��الدی، اعضای جدید س��ری میت 
به صورت رسمی عرضه می شوند. هوآوی در 
نقش��ه راه خ��ود به عرضه میت پ��رو و میت 
الیت اشاره کرده است. هنوز مشخص نیست 
جانشین نسخه »استاندارد« میت ۱۰ هوآوی 

نیز عرضه خواهد شد یا خیر. 
این طور که پیدا است، گوشی های پرچمدار 
س��ری  P در س��ه ماهه دوم س��ال ۲۰۱۸ به 
بازار عرضه خواهد ش��د؛ چینی ها سه گوشی 
هوآوی پی، هوآوی پی پالس و هوآوی پی الیت را در نیمه اول سال آینده 
ارائه می دهند. برای مقایسه، امسال سه گوشی پی۱۰، پی ۱۰ پالس و پی 

۱۰ الیت توسط هوآوی معرفی شد.

در تخفی��ف ویژه زمس��تان، تعرفه رومین��گ بین الملل »مکالمه، 
پیامک و اینترنت همراه« مش��ترکین همراه اول در ۵۸ کش��ور مهم 

کاهش یافت. 
به گ��زارش اداره کل ارتباطات ش��رکت 
ارتباطات س��یار ایران، از روز چهارشنبه ۶ 
دی ماه، تعرفه مکالم��ه، پیامک و اینترنت 
هم��راه اولی ها در ۸۰ اپراتور مربوط به ۵۸ 

کشور مهم جهان کاهش یافت. 
براساس این گزارش، در کمپین زمستان 
رومینگ همراه اول که در ادامه طرح های 
تخفیفی رومینگ بین الملل این اپراتور ارائه 
شده، مکالمات دریافتی، مکالمات داخلی و 
مکالم��ه با ایران و همچنی��ن پیامک های 

ارسالی شامل تخفیف شده است. 
همچنین س��رویس رومین��گ اینترنت 
همراه نس��ل LTE( 4(، در ۱۸کش��ور از 

جمله اتریش، انگلس��تان، ایتالیا، چک، سوییس، مجارستان، یونان، 
نیوزیلند، آفریقای جنوب��ی، رومانی، امارات متحده عربی، جمهوری 
آذربایجان، سنگاپور، کره جنوبی و هنگ کنگ راه اندازی شده است. 

همچنین تعداد اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ اعتباری همراه 
اول ب��ه ٩۴ اپراتور و تعداد اپراتورهای طرف قرارداد دیتای رومینگ 

به ۸۱ اپراتور افزایش یافت. 
گفتنی است، رومینگ بین الملل اپراتور 
اول از طریق ۲۷۱ اپراتور در ۱۱۲ کشور 

قابل استفاده است. 
مشترکین همراه اول می توانند از طریق 
کد #۱* از صورتحس��اب سیم کارت های 
دائمی خود قبل از س��فر، اط��الع یافته 
و ب��ا پرداخت بدهی صورتحس��اب خود 
)حت��ی در حالت قطع س��یم کارت(، یا با 
افزایش موجودی )بس��تانکاری(، س��قف 
اعتبار س��یم کارت خ��ود را افزایش داده 
و از قطع ش��دن به دلیل بده��ی، به ویژه 
در هنگام اس��تفاده از سرویس رومینگ، 

جلوگیری کنند. 
همراه اولی ها می توانند جهت دریافت اطالعات تعرفه ای رومینگ 
بین الملل، به پورتال این اپراتور به نشانی www. mci. ir مراجعه و 

یا نام کشور مورد نظر را به شماره ۸۰۷۰ پیامک کنند. 

ش��رکت خدم��ات انفورماتی��ک ب��ه عن��وان تنها حام��ی اولین 
دوره از نمایش��گاه نواندیش��ان فناوری ه��ای مالی ک��ه همزمان با 
هفتمی��ن همایش بانکداری الکترونی��ک و نظام های پرداخت طی 

روزهای دوم و س��وم بهمن م��اه در مرکز 
همایش های برج میالد برگزار می ش��ود، 
افتخار دارد با همکاری پژوهش��کده پولی 
و بانکی بانک مرک��زی میزبان طرح های 
بدیع ش��ما در حوزه های بانک، پرداخت 
و س��ایر حوزه های مرتبط با صنعت مالی 

باشد. 
ب��ه گ��زارش س��رویس ب��ازار ایس��نا، 
ش��رکت خدمات انفورماتی��ک از تمامی 
تیم ه��ا که در زم��ره یک��ی از گروه های 
»صاحب��ان ای��ده«، »دارن��دگان ط��رح 
کس��ب و کار و MVP« و یا » طرح های 
تجاری سازی ش��ده در قالب شرکت های 

 نوپ��ا « ق��رار می گیرن��د دع��وت می کن��د حداکث��ر ت��ا پای��ان
پای��گاه ب��ه  مراجع��ه  ب��ا   ۱۳٩۶ ۱۴دی  پنجش��نبه  روز    
 اینترنتی این مجموعه ضمن ثبت نام اعضای تیم خود، در خصوص 

 تکمی��ل فرم ه��ای مربوطه و بارگ��ذاری اطالع��ات تکمیلی اقدام
 کنند. 

پس از ارزیابی اولیه طرح ها، از تیم های برتر جهت مصاحبه حضوری 
 دعوت خواهد ش��د و در نهایت ۳۰ تیم
تی��م در ه��ر گ��روه(   منتخ��ب )۱۰ 
به مرحل��ه نهای��ی راه خواهن��د یافت. 
تیم های ف��وق این فرص��ت را خواهند 
 یافت که ضمن حضور رایگان در فضای 
در  یافت��ه  تخصی��ص  نمایش��گاهی 
بزرگ تری��ن روی��داد س��االنه صنع��ت 
بانک��داری و پرداخت کش��ور، از امکان 
ارائ��ه ای��ده، ط��رح و محص��والت خود 
ب��ه بی��ش از ۵۰۰۰ بازدیدکننده فعال 
پرداخ��ت  و  بانک��داری  صنع��ت   در 
در ط��ول روزه��ای برگ��زاری روی��داد 

بهره مند شوند. 
هدایای نقدی ویژه ای برای ٩ اس��تارت آپ برتر )س��ه تیم در هر 
گروه( در نظر گرفته شده که در پایان همایش به آنها اهدا خواهد 

شد. 

 به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، دولت باید به وی س��ی ها 
توجه ویژه داش��ته باشد و با حمایت سرمایه ای از این شرکت ها، انگیزه الزم برای 
ایجاد ارزش افزوده و نوآوری از طریق پشتیبانی از استارت آپ ها را به آنها بدهد. در 

غیر این صورت، تعداد استارت آپ های فناورمحور 
روز به روز کاه��ش یافته و از قافله تکنولوژی دنیا 
عقب خواهی��م ماند. محمدحس��ین برخ��وردار، 
عض��و هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگان��ی تهران، 
در رابطه با مش��کل »تامین س��رمایه تخصصی« 
کس��ب وکارهای نوپای دانش بنی��ان و فناورمحور 
گفت: »برای استارت آپ ها سرمایه ای مفید خواهد 
ب��ود که مدل��ش وام یا تس��هیالت نباش��د و این 
سرمایه باید از طریق سرمایه گذاری در صندوق ها 
و شرکت های س��رمایه گذاری جسورانه در اختیار 
پیشرفت کسب وکارهای نوپا قرار گیرد. دولت باید 
به وی س��ی ها توجه ویژه داشته باشد و با حمایت 
سرمایه ای از این شرکت ها، انگیزه الزم برای ایجاد 

ارزش افزوده و نوآوری از طریق پشتیبانی از استارت آپ ها را به آنها بدهد. در غیر 
ای��ن صورت ب��ا کاهش بودجه و عدم حمایت کافی دولت از این ش��رکت ها و در 
نتیجه کمبود سرمایه الزم، تعداد اس��تارت آپ های فناورمحور روز به روز کاهش 

یافته و از قافله تکنولوژی دنیا عقب خواهیم ماند.«به گزارش نوپانا، محمدحسین 
برخوردار درباره بررسی الیحه بودجه کمیسیون های مجلس در آذرماه افزود: »در 
این بررسی ها مجلس به جای کاهش بودجه جاری دولت و افزودن به بودجه های 
عمرانی و اش��تغال، مس��یر عکس را طی کرد و 
واقعیت این اس��ت که دولت ها بودجه را بیش��تر 
صرف هزینه های خود می کنند تا ایجاد اشتغال 
پای��دار و طرح ه��ای عمران��ی؛ همچنی��ن برای 
طرح های ایجاد اش��تغال پای��دار که پیش زمینه 
آن تحقیق و توسعه است، اعتبار ویژه ای در نظر 
گرفته نشده است و همواره روند تخصیص بودجه 
به این صورت است که هرگاه در بخش های دیگر 
با مشکل مالی مواجه می شوند از بخش تحقیق 
و توس��عه کم گذاش��ته می ش��ود.« او بیان کرد: 
»کسب وکارهای نوپا در کشورهای دیگر بین ۳۰ 
تا ۴۰درصد از هزینه های ش��ان را خود عهده دار 
می شوند و مابقی را از بازار سرمایه و منابع بانکی 
تأمین می کنند. در ایران هم به این ترتیب است و اگر بودجه اختصاص داده شده 
به شرکت های دانش بنیان کاهش یابد و دولت به جای توجه به کسب وکارهای نوپا، 
بر حقوق کارمندان و بودجه های جاری تمرکز کند، اشتغال کم رنگ خواهد شد.«

تعرفه رومینگ همراه اول در ۸۰ اپراتور مهم جهان کاهش یافتهوآوی سه گوشی هوشمند از سری پی را بهار سال ۲۰۱۸ معرفی خواهد کرد فراخوان حضور استارت آپ ها و ایده پردازان در هفتمین همایش بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: 

با حمایت سرمایه ای از وی سی ها، از قافله تکنولوژی دنیا عقب نخواهیم ماند

امروزه نقش شرکت های نوپا یا استارت آپ ها در توسعه اقتصاد دانش بنیان بر 
هیچ ک�س پوش�یده نیس�ت. ص�احبان ایده های جدید در ابتدای راه خود در 
راه اندازی کسب وکار جدید نیاز به حمایت های م�الی، آموزش�ی، مش�اوره ای 
و غیره دارند. بر همین مبنا در دنیای امروز نقش شتاب دهنده ها پررنگ تر از 
پیش ش��ده اس��ت. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، شتاب دهنده ها شرکت هایی هستند که در ایده های 
جدید سرمایه گذاری می کنند. آنها به صاحبان ایده ها کمک می کنند تا بتوانند 
تعریفی صحیح و نمونه اولیه مناس��بی از کاال یا خدماتی که قصد نوآوری در 
آن صنعت را دارند ارائه دهند. آنها همچنین در تعیین هویت مشتریان هدف 
و تأمین منابع نظیر سرمایه و نیروی کار به صاحبان ایده ها یاری می رسانند. 
برنامه هایی که ش��تاب دهنده ها ارائه می دهند معموال از لحاظ زمانی محدود 
هس�تند و در بیشتر مواقع این بازه زمانی حدود سه ماه است و سعی می کنند 
در این بازه زمانی با فراهم آوردن خ�دمات آموزش���ی، اندکی سرمایه و محل 

کار برای صاحبان ایده ها به آنها در رسیدن به هدف شان کمک کنن�د. 
به عبارت دیگر، ش��تاب دهنده مجموعه ای اس��ت که با برگزاری دوره های 
فش�رده حم�ایتی قص�د تس�ریع موفقی�ت و پیشرفت شرکت های نوپا را دارد. 
بسیاری از شرکت های تازه تأسیس، در مراحل اولیه رشد، به مشاوره مدیریتی، 
بازاریابی، مالی و فناورانه نیازمند هستند و هدف از برگزاری این دوره ها کمک 
همه جانبه به آنها است. این پشتیبانی ها معموال با در اختیار گذاشتن فضای 
کسب  وکار اداری همراه است. ع�الوه ب�ر این، ش�تابدهن�ده ب�ا سرمایه گذاری 
اولیه در هریک از شرکت های تحت حمایت خود بخشی از سهام آتی آنها را از 
آن خود می کند. مجموعه سهام های آتی که شتابدهنده در قبال خدمات خود 

دریافت می کند منبع اصلی درآمدی آن خواهد بود. 
ایده اصلی یک شتاب دهنده در تسریع فرآیندی است که در مراکز رشد رخ 
می دهد. ش��رکت ها در زمان های متف�اوت به یک مرکز رشد وارد می شوند و 
پس از مدتی، مدیران مراکز رشد به تصمیم گیری در مورد آنها می رسند. هدف 
ی�ک ش��تاب دهنده آن اس��ت که اوال مجموعه ای از شرکت های نوپا را مشابه 
یک دوره دانش��گاهی، به صورت همزمان وارد یک دوره شتاب دهنده کنند و 
دوما با نقش کاتالیزوری، فرآیند موفقیت یا شکست آنها را در یک دوره سریع 

چندماهه ارزیابی کنند. 
تاریخچه تشکیل شتاب دهنده ها

ش��تاب دهنده ها درس��ال ۲۰۰۵ می��الدی در بریتانی��ا به وج��ود آمدند. 
Combinator Y اولی��ن ش��تابدهنده ای ب�ود ک�ه در کمبریج انگلس��تان 
 TechStars، Seedcamp ش��روع به فعالیت کرد. بعد از این شرکت ه�ای
و   ۲۰۰۷  ،۲۰۰۶ س��ال های  در  ترتی��ب  ب���ه   Startupbootcamp و 
۲۰۱۰ می��الدی به عنوان ش��تاب دهنده فعالیت خود را آغ��از کردند. امروز 

شتاب دهنده های زیادی در سراسر دنیا فعالیت می کنند. 
 دو جهت گی��ری اساس��ی وجه ممی��زه یک دوره ش��تاب دهنده اس���ت: 
۱- مش�اوره و حمای�ت فش�رده م�الی و فک�ری از شرکت های عضو و ۲- انتظار 

متقابل توسعه سریع از آنها. 
برای رسیدن به این هدف، سازوکارهایی لحاظ می شود. از میان متقاضیان 
زیاد برای عضویت در این دوره ها فقط تیم های برجس��ته کارآفرین پذیرفته 

می شوند. 
شتاب دهنده ها از ابتدای کار یک شرکت نوپ�ا آن را تح�ت پوش�ش خ�ود 
در می آورن�د. ای�ن مجموع�ه ها در ابت�دا شرکت کنندگان را برای مدتی کوتاه 
مورد بررس��ی قرار می دهند و س��پس ای�ده های برگزی���ده را از می�ان آنه�ا 

گلچ�ین می کنند. 
پس از انتخاب تیم های برتر توس��ط ش��تاب دهنده، مبلغی )برای مثال در 

برخی شرکت ها ۲۰ میلیون تومان( در اختی�ار شرکت های نوپا قرار می گیرد و 
تیم ها برای اثبات طرح خود و به مرحله تجاری رساندن آن چیزی حدود شش 
ماه فرصت دارند. البته در قبال این مبلغ، شتابدهنده بین یک تا ۲۰درصد از 

سهام شرکت های نوپا را از آن خود خواهد کرد. 
در طول مرحله دوم و ش��ش ماهی که تیم ها برای پیاده س��ازی ایده خود 
فرصت دارند، ش��تاب دهنده فضا و امکانات مناس��ب را در اختیار شرکت های 
نوپا ق��رار می دهد. در این زمان همچنین مربیانی نیز روی کار تیم ها نظارت  

و ت�الش می کنند تجربیات خود را با شرکت کنندگان به اشتراك بگذارند. 
در نهایت و پس از پایان مرحله دوم، بار دیگر شرکت های نوپا باید نتیجه کار 
خود را برای هیأت داوران تشریح کنند. در این گام نیز تعدادی دیگر از تیم ها 
حذف می شوند و تنها چند شرکت نوپا این فرصت را دارند تا س�رمایه اص�لی 

را از شتاب دهنده دریافت کنند. 
گفتنی است که معموال این افزایش سرمایه با افزایش سهام شتاب دهنده در 

شرکت نوپ�ا نیز همراه می شود. 
شتاب دهنده های زیست فناوری دنیا

در سراس��ر دنیا ش��تاب دهنده های زیادی در حوزه ه��ای مختلف فعالیت 
می کنند که در این گزارش گریزی به معرفی شتاب دهنده های فعال در حوزه 

زیست فناوری می زنیم. 
شتاب دهنده زیست فناوری مرکزی نیویورك یا به اختصار CNYBAC در 
آمریکا به عنوان یک برنامه مشترك ب�ین و کالج محیط زیست دانشگاه ایالتی 
نیویورك و دانش��گاه پزش��کی Upstate فعالیت می کند. طب�ق اطالع�ات 
موج�ود در سه سایت این مجموعه این شتابدهنده از ایده های کارآفرینان�ه در 
ح�وزه زیس�ت فن�اوری از مراح�ل ابت�دایی ت�ا مرحل�ه تجاری سازی حمایت 
می کند. همچنین CNYBAC آزمایشگاه های پیشرفته و فضای دفتر کار در 
اختیار این ش��رکت ها قرار می دهد و فضایی حدود ۴۲۰۰ متر مربع برای این 
کار تخصیص داده ش���ده اس�ت. ه�دف اص�لی ای�ن مجموع�ه تجاری سازی 

فناوری های زیستی و پزشکی است. 
مصطفی قانعی، دبیر س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری در خصوص فعالیت 
شتاب دهنده های زیست فناوری در کشور می گوید: نخستین شتاب دهنده در 
حوزه زیست  فناوری پزشکی )دارو و تجهیزات( و طب بازساختی )سلول های 
بنیادی( و نهمین ش��تاب دهنده عضو مرکز ش��تابدهی نوآوری پارك فناوری 

پردیس فعالیت خود را در کشور آغاز کرده است. 
به گفته وی، در اولین دوره ش��تاب دهی ش��تاب دهنده »پرسیس«، تعداد 
هش��ت شرکت نوپای مورد حمایت س��تاد توسعه زیست فناوری، مشغول به 
کار خواهند ش��د و فراخوان های مربوط به دوره های آتی شتاب دهی، توسط 

شتاب دهنده اعالم خواهد شد. 
قانعی همچنین تصریح می کند: این ش��تاب دهنده با بهره مندی از مربیان 
مطرح در این حوزه که از اس��اتید بنام زیست فناوری هستند، در طول دوره 

شتاب دهی مشاوره الزم را در اختیار تیم های منتخب قرار می دهند. 
دبیر س��تاد توس��عه زیس��ت فناوری معاونت علمی بی��ان می کند: تأمین 
زیرساخت آزمایشگاه مورد نیاز، آموزش های فنی و تجاری سازی و تأمین منابع 
س��رمایه گذاری در اس��تارت آپ ها از دیگر خدماتی است که شتاب دهنده در 

اختیار استارت آپ ها می گذارد. 
در انتهای دوره های ش��تاب دهی، اس��تارت آپ ها می توانند با مکانیزم های 
مختلفی مثل فروش نهایی محصول یا س��رمایه گذاری مشترك، گام مناسب 
بعدی را بردارند و همچنین اس��تارت آپ ها از ام��کان ارائه و معرفی محصول 
به سرمایه گذاران که غالبا شرکت های تولیدکننده محصوالت زیست فناوری 

پزشکی هستند، برخوردار خواهند بود.  

 

صنعت گردش��گری طی دهه های اخیر توانسته است از طریق تأثیرگذاری 
بی نظیری که بر اقتصادهای جهانی داشته است، نظر بسیاری از سیاست گذاران 
کالن کش��ورهای مختل��ف را به خود معطوف کند. صنعت گردش��گری یکی 
از معدود صنایعی بوده اس��ت که توانس��ته به خوبی از گذرگاه دش��وار بحران 
اقتص��ادی عبور کرده و هم اکنون به عنوان یکی از س��ودآورترین فعالیت های 
اقتصادی ش��ناخته ش��ود. گردش��گری فرهنگی، طبیعت، تجاری، مذهبی و 
سالمت انواع مختلفی از گردشگری هستند. همچنین می توان آن را بر اساس 
انگی��زه، موقعیت مکان��ی، هدف و یا موضوع طبقه بندی ک��رد. طبق آمارهای 
سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۴ بیش از یک میلیارد سفر بین المللی 
ثبت ش��ده است که این تعداد س��فر، درآمدی به میزان ۱/۲۴۵ میلیارد دالر 
عاید کشورهای میزبان کرده است. حال اگر درآمد حاصل از صادرات کاال را از 

طریق گردشگران در میزان درآمد 
حاصل از گردشگری نیز محاسبه 
کنیم، مش��خص خواهد شد که 
صنع��ت گردش��گری در س��ال 
۲۰۱۴ روزان��ه مبلغ��ی به میزان 
۴میلی��ارد دالر در جهان درآمد 
ایجاد کرده است. سازمان جهانی 
گردشگری پیش بینی می کند تا 
س��ال ۲۰۳۰ تعداد کل سفرهای 
بین الملل��ی به ح��دود ۲میلیارد 
س��فر در سال برس��د.با توجه به 
س��ازمان  منتشرش��ده  آمارهای 
جهانی گردشگری ۱۰ کشور برتر 
در حوزه جذب گردشگر به ترتیب 
عبارتند از فرانسه، آمریکا، اسپانیا، 
چی��ن، ایتالی��ا، ترکی��ه، آلمان، 

بریتانیا، روسیه و مکزیک. 
چین با جمعیت بزرگ رش��د 
فزاینده و سریع طبقه متوسط و 
اقتصاد شکوفای خود از پتانسیل 
رو به رش��دی دربازار گردشگری 

خ��ود برخوردار اس��ت. افزایش هفت برابری در گردش��گری خروجی چین از 
۱۰میلیون نفر در س��ال ۲۰۰۰ به بیش از ۷۰میلیون نفر در س��ال ۲۰۱۱ و 
۱۰٩میلی��ون نفر در س��ال ۲۰۱۴ خود ش��اهدی بر این مدعاس��ت. آکادمی 
گردش��گری چین برآورد کرده که در س��ال ۲۰۱۵ گردشگران چینی بیش از 

۱۶۳میلیارد دالر در مقصدهای مختلف جهان هزینه کرده اند. )بیدرام۱۲۸(
۶۳۲۶۰۰ بازدیدکننده وارد شده در طول ماه اوت ۲۰۱۶ به استرالیا، افزایش 
۱۰/۲ درصدی نس��بت به همان دوره مشابه سال گذشته وجود داشت. این ما 
را به ۷/٩٩میلیون بازدیدکننده برای پایان ماه اوت س��ال ۲۰۱۶، یک افزایش 
۱۰/٩ درصدی نس��بت به سال قبل می رس��اند. حدود ۴ میلیون نفر به قصد 
تعطیالت، ۸۰۰ هزار نفر کس��ب وکار، ۵۰۰ هزار نف��ر تحصیالت و ۲۷۵ هزار 
نفر به قصد اس��تخدام در این سال عزم اس��ترالیا کرده اند. عالوه بر درآمدزایی 
هنگفت، صنعت گردشگری تأثیرات شگرفی بر دیگر جنبه های اقتصاد از قبیل 
اشتغال زایی، کاهش فقر، حفظ محیط زیست و برقراری صلح و آشتی در سطح 

جهان خواهد داشت. 
زنجیره ارزش

در صنعت گردش��گری همواره ایرالین ها، خطوط کشتیرانی، تورگردان های 
بین المللی و برندهای نام آش��نای صنعت هت��ل داری در زنجیره ارزش صنعت 
گردشگری پیشتاز بوده اند. زنجیره ارزش صنعت گردشگری به طور کلی تحت 
تأثی��ر خدمات فناوری اطالع��ات و ارتباطات قرار گرفته و روابط بین بازیگران 

کلیدی این عرصه تسهیل شده است. 
ایران

طبق آمارهای سازمان جهانی گردشگری، ایران از لحاظ جذب گردشگر، در 
جایگاه چهل و هش��تم در میان کشورهای جهان قرار می گیرد. ایران از لحاظ 
جذب گردش��گر در میان کش��ورهای خاورمیانه با جذب حدودا ۴/۷ میلیون 

گردشگر در سال، با اختالف در رتبه چهارم قرار گرفته است. 
البته یکی از مهم ترین رقبای منطقه ای ایران کش��ور ترکیه است که حدودا 
س��االنه ۳۵ میلی��ون گردش��گر 
خارج��ی از ای��ن کش��ور بازدید 

می کنند. 
حجم بازار

و  س��فر  جهان��ی  ش��ورای 
گردشگری در گزارش خود ارزش 
صنعت گردش��گری ای��ران برای 
سال ۲۰۱۴ را حدود ۷.۸میلیارد 
دالر تخمین زده بود. جایگاه ایران 
در رتبه بندی جهانی از نظر درآمد 
در رتب��ه ۳۵ دنیا قرار می گرفت. 
شورای جهانی سفر و گردشگری 
در گزارش خود با عنوان »س��فر 
اقتصادی  تأثی��ر  و گردش��گری: 
ایران۲۰۱۵« اضافه کرده اس��ت 
که انتظار می رود در سال ۲۰۱۵ 
صنعت گردشگری ایران به رشد 
۶ / ۶ درصدی دست یابد. در این 
گزارش آمده اس��ت که در س��ال 
۲۰۱۴ سفر و گردشگری در ایران 
به طور مستقیم ۴۱۳.۰۰۰ شغل 

که معادل با ۱/۸ درصد از اشتغال زایی کشور است را پشتیبانی می کند. 
آنچه بیش از هر آماری نشان دهنده شکاف میان وضع موجود و مطلوب در 
صنعت گردشگری کش��ور است مقایسه وضعیت رقابت پذیری این صنعت در 
سطح جهانی بوده که ایران را در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در جایگاه نود 

و هفتم قرار می دهد. 
سند چشم انداز

با توجه به چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسالمی ایران الزم است سهم ایران 
از ش��مار گردش��گران جهانی از ٩ صدم درصد در س��ال ۸۳ به ۱/۵ درصد در 
س��ال ۱۴۰۴ سال پایانی چشم انداز ۲۰س��اله آینده افزایش یابد، یعنی حدود 
۲۰میلیون نفر گردش��گر و س��هم ایران از درآمد گردشگری جهانی از ۷ صدم 
درصد در س��ال ۸۳ به ۲درصد در س��ال ۱۴۰۴ رشد یابد به گونه ای که کشور 
ایران در سال ۱۴۰۴ ساالنه قریب به ۲۵میلیارد دالر از محل گردشگر ورودی 

درآمد کسب کند. 

رسانه های اجتماعی بخش قابل توجهی از زمان ما در شبانه روز را به خود اختصاص 
می دهند و آن طور که باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایاالت متحده آمریکا اخیرا گفته 

است این مسئله باعث شده که مردم »در حجم انبوهی از اطالعات احاطه شوند« و تعصبات 
در آنها تقویت شود که اینها همگی از مضرات شبکه های اجتماعی به شمار می روند. 

به گزارش دیجیاتو، اوباما در صحبت هایش گفت که در گذشته چند شبکه تلویزیونی 
معدود بودند که همگی مجموعه مشترکی از حقایق را به تصویر می کشیدند، اما اینترنت 

این امر را مختل کرد و حاال با مردمی روبه رو هستیم که به واسطه شبکه های اجتماعی 
نمی توانند نظر افراد مختلف پیرامون مسائل پیچیده را دریافت کنند. 

یکی از بزرگ ترین خطرات اینترنت این است که مردم را با واقعیت هایی کامال متفاوت از 
هم روبه رو می کند و به تعبیر اوباما افراد ممکن است به این خاطر در احاطه اطالعات قرار 

بگیرند و تعصبات قبلی شان تقویت شود. 
رئیس جمهور سابق آمریکا درحرف هایش اشاره ای به دونالد ترامپ نکرد، اما مدعی شد 

که رسانه های اجتماعی باید بیشتر باعث وصل شدن مردم به هم شوند نه اینکه میان شان 
جدایی بیندازند. 

اوباما در صحبت هایش گفت: سؤال مهم از نظر من این است که چطور این تکنولوژی را 
مهار کنیم تا همچنان صداهای مختلف به گوش برسند و تنوع نظرات نیز حفظ شود، اما 

جامعه مان به خاطر آن دچار تفرقه نشود و در مقابل به کشف وجوه مشترک منتهی شود. 
او در توضیحاتش خاطرنشان کرد که مردم باید در دنیای واقعی یکدیگر را مالقات کنند، 

زیرا غالبا در فضای آنالین افرادی را که همکالم شان می شوند نمی شناسند. 
در اینترنت همه چیز به شکل ساده سازی شده اش وجود دارد و وقتی شما مردم را به 

صورت چهره به چهره مالقات می کنید تازه به پیچیدگی های شخصیتی شان پی می برید. 
چه بسا با فردی روبه رو شوید که به شدت با شما در حوزه های سیاسی اختالف نظر دارد، اما 

به طور مثال قبال با شما در یک تیم ورزشی بوده است. 
اوباما همچنین اشاره کرد که مردم در فضای آنالین به شدت بی رحم و گاهی نفرت انگیز 

می شوند، حال آنکه در دنیای واقعی این مسئله غیرممکن است. 
بد نیست اشاره کنیم که اوباما از طریق وب سایت هایی نظیر فیس بوک و توییتر توانست 

با حامیان خود ارتباطی تنگاتنگ برقرار کند و چه بسا این دو نقشی پررنگ در انتخاب وی 
داشته اند و اساسا به همین خاطر او را رئیس شبکه های اجتماعی می خوانند. 

 

شتاب دهنده چیست؟  باراک اوباما از مضرات گردشگری اولویتی مهم در صنایع نرم و هویت ساز
شبکه های اجتماعی و ضرورت 

ارتباطات واقعی می گوید

پنجشنبه۸
7 دی 1396
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نگاهیادداشت

 »جش��نواره ایده ها و فرصت ها« با هدف استفاده از پتانسیل های کارآفرینی 
اجتماعی در راس��تای کاهش آس��یب های اجتماعی و جرائم مختلف از قبیل 
جرائم و حوادث رانندگی، اعتیاد، طالق و سرقت برگزار می شود.به گزارش ایرنا 
از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، منظور از کارآفرینی اجتماعی 
تشخیص یک مش��کل اجتماعی و اس��تفاده از مفاهیم و اصول کارآفرینی به 

منظور ایجاد، سازماندهی و مدیریت سرمایه برای ایجاد تغییر است. 
این جش��نواره از این نظر با س��ایر رویدادهای کارآفرینی در س��طح کشور 
متفاوت است که تاکنون هدف از برگزاری چنین برنامه هایی بیشتر اقتصادی 
بوده است، اما در این طرح هدف این است که کسب وکارهایی  ایجاد شود که 

هم سود اقتصادی و هم منافع اجتماعی را در پی داشته باشد. 

جشنواره ایده ها و فرصت های کاهش 
آسیب های اجتماعی برگزار می شود

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به شناسایی ۱۱ استارت آپ و کسب و 
کار نوین از پوشش بیمه ای کارکنان این مراکز خبر داد. محمد حسن زدا گفت: تحت هر 
شرایطی شاغلین مجازی بیمه خواهند شد اما اگر با کارفرمایان توافق حاصل شود کارمان 
بهتر پیش می رود و پیش بینی می ش��ود در این توافق بیش از ۳۰ هزار نفر بیمه ش��وند. 
وی درباره بیمه مشاغل تحت وب و استارت آپ ها اظهار کرد: زیر پوشش گرفتن مشاغل 
مجازی در دستور کار اداره کل امور بیمه شدگان قرار دارد و جلسات متعددی با صاحبان 
این مش��اغل برگزار شده است. معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: نوع رابطه 
این کارفرمایان با افراد خود، یک رابطه جدید است. به عنوان مثال در شرکت های تاکسی 
آنالین چون اسنپ و تپسی، راننده از کارکنان آنجا نیست ولی ارتباط ارگانیک هم دارد؛ 

حقوق بگیر نیست ولی درصدی یا پورسانتی هم دریافت می کند.

با اعالم تامین اجتماعی

بیمه شاغالن مجازی رسما تایید شد

 زهره توفیقی
 کارشناس  ستاد  توسعه  فناوری های  نرم و  هویت ساز معاونت  علمی



وج��ود میلیون  ه��ا کارب��ر فع��ال در 
اینس��تاگرام آن را ب��ه دومین ش��بکه 
اجتماعی محبوب )بع��د از فیس بوک( 
تبدیل س��اخته اس��ت. در همین راستا 
اس��تفاده از آن در راس��تای کسب  وکار 
تصمیمی هوش��مند محسوب می  شود. 
با این ح��ال در این رابط��ه تنها ایجاد 
ی��ک صفحه م��اک نیس��ت و باید به 
طری��ق حرف��ه  ای عم��ل ک��رد. اگرچه 
ام��روزه ش��بکه  های اجتماع��ی زیادی 
وج��ود دارن��د، ب��ا ای��ن ح��ال میزان 
جذابیت ش��بکه مذکور به ق��دری باال 
است که بس��یاری از کارشناسان آن را 
محبوب  ترین می  دانند. درواقع در حال 
حاضر فیس بوک صرف��ا به علت قدمت 
طوالنی  ت��ر خود در صدر ق��رار گرفته و 
پیش بینی  ه��ا حاکی از آن اس��ت که تا 
چند س��ال آینده اینس��تاگرام به غول 
بی  رقیب این عرصه تبدیل خواهد ش��د. 
در همین راستا ضروری است صفحه  ای 
برای ش��رکت خود داشته باشید تا برند 
ش��ما به بهترین شکل ش��ناخته شود. 
ب��ا این حال فرام��وش نکنید که تقریبا 
تمامی رقبای ش��ما نیز این کار را انجام 
خواهن��د داد و ب��ه همی��ن خاطر الزم 
اس��ت به بهترین ش��کل ممکن در این 
رابطه عمل کنید تا بتوانید به ش��هرت 
الزم دس��ت یابید. در ای��ن رابطه خانم 
لی��زا ایلمان )از افراد مش��هور در زمینه 
توسعه کسب  وکار( هشت مرحله را برای 
رسیدن به شهرت در اینستاگرام مطرح 
کرده اس��ت که در ادامه به بررسی آن 

خواهیم پرداخت. 
داش�ته  پروفایل�ی مش�خص   -1

باشید
اس��ت  الزم  خ��ود  کار  ابت��دای  در 
شناس��ه ای کاربری برای خ��ود تعریف 
کنی��د. در ای��ن رابط��ه بهتر اس��ت از 
عبارات طوالنی هم��راه با جزییات زیاد 
نظی��ر اس��تفاده از نقطه و خ��ط فاصله 
و م��واردی نظیر آن خ��ودداری کنید. 
با این اق��دام کاربر ق��ادر خواهد بود با 
حت��ی یک بار ش��نیدن به راحتی آن را 

به خاطر بس��پارد. در ادامه نیاز اس��ت 
بخ��ش توضیحات را پر کنی��د. توصیه 
می  ش��ود اطاعات ش��ما مختصر و در 
عین حال جامع باش��د. همچنین الزم 
اس��ت آدرس س��ایت و س��ایر پل  های 
ارتباطی در آخر بخش توضیحات اضافه 
ش��وند. توجه به این نکته ضروری است 
که در اینستاگرام امکان کپی برداری از 
متن وجود ندارد و به همین خاطر الزم 
است آدرس س��ایت به شکل تگ شده 
اضافه شود تا دسترسی کاربر به شکلی 

راحت  تر صورت گیرد. 
2- از اهمی�ت عکاس�ان حرفه  ای 

غافل نشوید
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه تمرک��ز اصلی 
اینس��تاگرام روی ارس��ال عکس است، 
ب��ه همین خاطر الزم اس��ت به بهترین 
شکل در این رابطه اقدام کنید. درواقع 
کاربران در ابتدا تصویر مطالب ش��ما را 
مشاهده و سپس ش��رح شما را مطالعه 
می  کنند. به همین خاطر الزم اس��ت از 
همان ابتدا با عکاس��ی حرفه  ای قرارداد 
امضا کنید. فرام��وش نکنید که صفحه 
شما به نوعی اعتبار و شخصیت شرکت 
محسوب شده و ارسال مطالب با تصاویر 
بی  کیفی��ت و معمول��ی ب��دون تردی��د 
مخاطب را تحت تأثیر قرار نخواهد داد. 
همچنین در رابطه ب��ا مدیریت صفحه 
خود، بهتر اس��ت از فردی حرفه  ای در 
این رابط��ه کمک بگیری��د. اگرچه این 
اقدام��ات هزینه  ب��ر خواهد ب��ود، با این 
ح��ال نتای��ج آن کام��ا ارزش این کار 
را خواهد داش��ت. همچنین الزم است 
از تمام��ی امکانات این ش��بکه محبوب 
نظیر پس��ت موقت و ارسال فیلم نیز در 
راستای شناساندن بهتر محصول و برند 

خود استفاده کنید. 
را  خ�ود  مخص�وص  س�بک   -3

داشته باشید
یکی از موارد بسیار مهم این است که 
به هر طریقی که ممکن است خود را از 
سایرین متمایز سازید. این امر در رابطه 
با نوع تصاویر، ادبیات متن  ها و همچنین 
تعداد و تنوع پست  ها صدق می  کند. در 
این رابطه بهتر است محصوالت خود را 

با پس زمینه  ای یکس��ان معرفی کنید تا 
بیننده ب��ه محض دی��دن آن حتی در 
پیج  ه��ای افراد دیگر، بتواند تش��خیص 
ده��د که تصویر گرفته ش��ده متعلق به 
برند شما اس��ت. همچنین ادبیات شما 
در بخ��ش توضیح��ات باید س��اختاری 
شبیه هم داشته باشد تا بهتر با مخاطب 
ارتباط برق��رار کند. با این حال این امر 
ب��ه معنای عدم اس��تفاده از تنوع نبوده 
و الزم اس��ت همواره س��ورپرایزی برای 
مخاطب��ان خود داش��ته باش��ید تا آنها 
رغبت مراجعه مجدد به صفحه ش��ما را 

داشته باشند. 
4- تعداد هشتگ  های خود را باال 

ببرید
پایی��ن  در  هش��تگ  از  اس��تفاده 
توضیحات شما باعث خواهد شد مطلب 
ارس��الی، در دسته بندی  هایی قرار گیرد 
که خود منجر به بیش��تر دیده ش��دن 
خواهد ش��د. با ای��ن حال اس��تفاده از 
هش��تگ  های نامرتبط به بهانه افزایش 
تع��داد آن، امری اس��ت که ش��خصیت 
برند ش��ما را پایی��ن خواه��د آورد. به 
همین خاط��ر الزم اس��ت مجموعه  ای 
از هش��تگ  های مورد نی��از را در اختیار 
داش��ته باش��ید تا در هر پس��ت از آنها 
اس��تفاده کنی��د. فرام��وش نکنی��د که 
بهتر است هش��تگ  های شما به ترتیب 
اهمیت باش��د و نیز همواره از عناوینی 
یکسان اس��تفاده کنید تا همپارچگی و 

هماهنگی بهتری صورت گیرد. 
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ارسال پیام ها داشته باشید
ارس��ال مطالب بس��یار در درازمدت 
مخاط��ب را خس��ته خواه��د ک��رد، به 
همی��ن خاطر الزم اس��ت در این رابطه 
طبق نظمی مش��خص عم��ل کنید. با 
این حال در این رابطه الگوی یکس��انی 
وجود ندارد و هر برن��د باید با توجه به 
نیاز خود تعداد مطالب ارس��الی روزانه 
خود را مشخص کند. با این حال به طور 
معمول نباید پیام  های ش��ما بیش از دو 
عدد باش��د. توجه داش��ته باشید که در 
این رابطه موارد استثنا هم وجود دارد. 
برای مثال برگزاری نشستی مهم باید با 

پوشش��ی مناسب همراه باشد و این امر 
بدین معنا است که تعداد مطالب روزانه 
شما افزایش چشمگیری خواهد داشت. 
در رابطه با دیگر قابلیت  های اینستاگرام 
نظیر ارس��ال تصاویر و فیلم  های موقت 
نیز الزم اس��ت تا به همین شکل عمل 

کنید. 
6- با سایرین تبادل داشته باشید

یکی از اقدامات س��ودمند این اس��ت 
ک��ه بخواهید س��ایر پیج  های مش��هور 
ش��ما را تبلیغ کنند. این امر بدون شک 
هزینه  هایی را در پی خواهد داش��ت، با 
این حال ش��ما را به هدف  تان که بیشتر 
دیده شدن اس��ت، نزدیک خواهد کرد. 
همچنین الزم اس��ت ب��ا همکارانی که 
اهداف مش��ترک دارید ارتب��اط برقرار 
سازید. این بدون تردید در آینده کمک 

بسیاری به شما خواهد کرد. 
7- بازار هدف خود را بشناسید

در ای��ن مرحله الزم اس��ت محدوده 
فعالیت خود را مشخص کنید. بسیاری 
از ش��رکت  ها بنا به دالیل��ی نظیر عدم 
توانای��ی  ، تمایل چندانی ب��رای جهانی 
ش��دن ندارند و به بازار ش��هر یا کشور 
خود قانع هس��تند. این دسته از برند  ها 
باید ضمن شناسایی درست ویژگی های 
مردم جامع��ه خود، اقدامات��ی را انجام 
دهند ک��ه منجر ب��ه نارضایتی عمومی 
نشود. با این حال ش��رکت  های جهانی 
باید محدوده فعالیت خود را گس��ترش 
دهن��د. در ای��ن رابط��ه مهم  ترین نکته 
این اس��ت ک��ه از زبان انگلیس��ی برای 
متون خود اس��تفاده کنید تا بتوانید با 
تمامی مخاطبان ارتباط برقرار س��ازید. 
همچنین فراموش نکنید که بهتر است 
در شبکه  های اجتماعی دیگر نیز حضور 
داش��ته باشید. با این حال تمرکز اصلی 
خود را معطوف اینستاگرام نگه دارید. 

در آخر این نکته را فراموش نکنید که 
حتی جذب یک مش��تری نیز از اهمیت 
بس��یار باالیی برخوردار خواهد بود، به 
همین خاطر الزم اس��ت از امکانات در 
دس��ترس خود در راس��تای رسیدن به 

اهداف خود استفاده کنید. 
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چگونه برند خود در اینستاگرام را به شهرت برسانیم
کارگاه برندینگ

 راه هایی برای پیدا کردن 
مرکز جاذبه برند

این روزها برندها حجم وس��یعی از اطاعات در اختیار 
دارند و باید بتوانند با اس��تخراج داده ه��ای مفید از آنها، 
رشدکس��ب و کار خ��ود را تضمین کنند. یک��ی از راه های 
افزای��ش اطاعات پیدا ک��ردن مرکز جاذبه برند اس��ت. 
پیدا ک��ردن این اطاعات کم��ک می کند که بخش های 
مختلف یک برند با همکاری بیشتری با یکدیگر کار کنند. 
پیدا ک��ردن منبع جاذبه برند مانند صخره نوردی اس��ت. 
صخره نوردها در شرایط سخت به دنبال پیدا کردن مرکز 
جاذبه هس��تند تا بتوانند از سقوط جلوگیری کنند و باال 
روند. گاهی اوقات تنها راه برای رسیدن به باالترین نقطه 
این اس��ت که از گوش��ه بروید یا کمی پایین بیایید و راه 
بهتری انتخاب کنید. در مورد برند نیز وضعیت مش��ابهی 
وجود دارد. خاقیت به شما کمک می کند که مرکز جاذبه 

برند را پیدا کنید و به اهداف نوآورانه خود دست یابید. 
خاقیت در این مسیر به معنای کنار گذاشتن این طرز 
فکر است که همه چیز باید کامل و بدون نقص انجام شود. 
برای رسیدن به این منظور الزم است به اعضای تیم خود 
یاد دهید که رس��یدن به مرکز جذابیت، بخشی از فرآیند 
است نه یک هدف. در ادامه این مقاله  به نقل از زومیت به 
بررسی ایده هایی می پردازیم که به پیدا کردن مرکز جاذبه 

کمک می کنند. 
- دیدگاه های متضاد را معرفی کنید

اولین گام برای رس��یدن به چنین خاقیتی این است 
که هم تیمی های خود را با دیدگاه های متضاد آشنا کنید. 
اینکه دیگران بدانند از راه های متفاوتی می توانند به مشکل 
نگاه کنند موضوع بس��یار مهمی اس��ت. یک روش خوب 
برای انجام این کار حضور پررنگ در شبکه های اجتماعی 
اس��ت. این کار به همه اجازه می دهد که در ساختن برند 

مشارکت داشته باشند. 
- ایده های خام را تشویق کنید

هر زم��ان که با اعضای تیم جمع می ش��وید، ایده های 
جدید را بررس��ی کنید. پنج دقیقه از زمان خود را به این 
کار اختصاص دهید و بگذارید همه ایده های خود را مطرح 
کنند. مهم نیست که یک ایده تا چه اندازه خام و دیوانه وار 
به نظر برس��د؛ از تمام آنها استقبال کنید و اجازه بدهید 

همه در این بحث شرکت کنند. 
-  منابع را کاهش دهید

تعداد منابعی که اعض��ای تیم در اختیار دارند، کاهش 
بدهید و ببینید چه اتفاقی می افتد. به آنها زمان بیشتری 
بدهید تا کارها را خودشان انجام دهند. به جای استخدام 
نیروی جدید و باتجربه، سعی کنید خودتان راه های ممکن 
را آزمایش کنید و به جواب برسید. اشتباه کردن و ناامید 
شدن بخشی از مسیر است و هیچ ایرادی ندارد. مهم این 
است که شما و اعضای تیم تان در حال یاد گرفتن چیزهای 

جدید هستید. 
-  تمام مراحل را یادداشت کنید

فراموش نکنید که تمام فرآیند خود را برای پیدا کردن 
مرکز جاذبه برند، مس��تند و قابل اش��تراک گذاری کنید. 
ای��ن کار نه تنها ب��رای ثبت ایده ها الزم اس��ت، بلکه باید 
تمام مراحل فرآیند را هم در بر بگیرد. ش��رکتی می تواند 
پیش��رفت کند و به مراحل باال برسد که امکان یادگیری 
را ب��رای همه اعضای تیم مهیا کن��د. از آنها بخواهید که 
تجربیات خود را در قالب داس��تان در اختیار دیگران قرار 
دهند و فرآیند به اشتراک گذاری را برای آنها تسهیل کنید. 

-  فرصت تجربه را مهیا کنید
یکی دیگر از راه های معنا دادن به این فرآیند این است 
که به کارمندان اجازه دهید اش��تباه کنند و از آنها درس 
بگیرند. بس��یاری از برندها تنها به دنبال پیدا کردن پاسخ 
درست هستند و فراموش می کنند که فضای پیرامون آن 
را مشاهده کنند. فراموش نکنید که دیدن و درک کردن 

باهم تفاوت دارند. 
-  دوره آموزشی کوتاه برگزار کنید

در می��ان اعضای تیم خ��ود افراد باتجربه را شناس��ایی 
کنید؛ افرادی که با زمینه کاری ش��ما بیشتر آشنایی دارند 
و می دانند که باید دنبال چه چیزی باش��ند. سپس از آنها 
بخواهید که به دیگران آموزش دهند. نیازی به تداوم دوره ها 

نیست و می توانند تنها چند ساعت یا چند روز باشند. 
-  خودتان را اسیر تحقیقات نکنید 

ت��ا به حال برای همه ما پیش آمده اس��ت که ش��نیده 
باشیم تحقیقات نشان می دهد این روش کار درست است، 
اما در عین حال احساس کنیم که این روش برای ما جواب 
نمی دهد. هر زمان چنین احساسی داشتید، زمان بگذارید 
و عمیق تر تحقیق کنید. به غریزه خود اعتماد کنید و اگر 
فکر می کنید راهی اش��تباه اس��ت از انجام آن خودداری 
کنید. هیچ چیز را از روی ظاهر قضاوت نکنید. هرقدر در 
مورد صحت یک راه بیشتر اطمینان داشته باشید، سریع تر 

می توانید به هدف نزدیک شوید. 
-  گفت وگو را جایگزین بحث کنید

گفت وگو و بحث کردن باهم تفاوت دارند. بحث کردن 
باعث می شود هر ش��خص روی دیدگاه خودش پافشاری 
کند، اما گفت وگو با به اشتراک گذاری نظرات همراه است 

و مسیر رسیدن به اهداف را هموارتر می کند. 
-  محیط را تغییر دهید

همه چیز بعد از گذش��ت زم��ان تغییر می کند. اعضای 
تیم به جلس��ه گذاش��تن در یک روز خ��اص در هر ماه و 
در یک مکان تک��راری عادت می کنند. این یک روش جا 
افتاده در محیط کاری اس��ت، اما بهتری��ن راه برای معنا 
دادن به جلسات نیست. خاقیت به خرج بدهید و بعضی 
چیزه��ا را عوض کنید. اجازه بدهید هر بار یک ش��خص 
مدیریت جلسات را بر عهده داشته باشد و با این کار تفکر 

خاقیت آمیز را در آنها پرورش دهید. 
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"Colgate الهام بخش
 صرفه جویی در مصرف آب

 42درصد آمریکایی های بزرگسال حین مسواک 
زدن ش��یر آب را نمی بندند و باز نگه داشتن شیر 
آب می توان��د در هر بار مس��واک زدن باعث هدر 
رفت��ن آب آش��امیدنی تا مرز 15 لیتر بش��ود. در 
راس��تای الهام بخشیدن به بزرگساالن در راستای 
صرفه جوی��ی در مصرف آب ضمن مس��واک زدن 
دندان ها، Colgate دس��ت به عرضه وس��یله ای 
ب��ه ن��ام Save Water by Colgate از طریق 
فروشگاه Amazon Alexa skill زده که هدف 
از طراح��ی آن، ی��ادآوری لزوم صرف��ه جویی در 
مصرف آب حین مس��واک زدن است. این دستگاه 
عرضه ش��ده در Echo و Echo Show، موسوم 
به Save Water، راهی جالب و شاد برای همواره 
قرار گرفتن مسئله حفظ منابع آبی در صدر مسائل 
مهم نزد مش��تری به حساب می آید. اقدام فوق در 
قال��ب کمپی��ن غول کاال های بس��ته بندی ش��ده 
مصرف��ی، به نام EveryDropCounts#، نیتی 
جز صرفه جویی در زمینه مصرف هزاران لیتر آب 

طی یک سال ندارد. 
به گفته یکی از کاربران Alexa، برای فعال سازی 
شما باید دس��تگاه Save Water متعلق به برند 
 Save Water skill .را ب��از کنی��د Colgate
س��پس با طرح نکات و واقعیت هایی درباره حفظ 
و نگهداری از منابع آبی به ش��کلی استادانه کاربر 
را از طریق یک جلس��ه آموزشی تعاملی هدایت و 
راهنمایی می کند. کارب��ر همچنین می تواند برای 
ش��نیدن افکت صوتی جاری شدن آب به مدت دو 
دقیق��ه، تقاضای پخش ص��دای آن را مطرح کند. 
دندانپزش��کان مدت زمان کافی برای شست شوی 

صحیح دندان ها را دو دقیقه می دانند. از این روش 
همچنی��ن می توان ب��ه عنوان راه��ی جالب برای 
ترک عادت باز گذاش��تن ش��یر آب توس��ط مردم 
یا راهنمایی برای تضمین مس��واک زدن کاربر در 

مدت زمان مناسب بهره برد. 
 Cohn & Wolfe ش��رکت رواب��ط عموم��ی
مس��ئولیت دیزای��ن Save Water متعل��ق ب��ه 
ب��رای  اس��تراتژی  تدوی��ن  و   Colgate skill
راب��ط مح��اوره ای و آژانس خواه��ر WPP یعنی 
Hogarth، مس��ئولیت استفاده از این دستگاه را 

بر عهده داشتند. 

NOKIA؛ گوشی ها را در کریسمس خاموش 
کنید

 برند گوش��ی تلف��ن همراه نوکیا ب��ا اتخاذ یک 
رویک��رد ظاهرا احساس��ی در حوزه ارس��ال پیام 
تبریک کریس��مس، از طریق داس��تان اش��ک بار 
رابط��ه می��ان ی��ک مادرب��زرگ و یک نوه پس��ر، 
مصرف کنن��دگان را تش��ویق به خام��وش کردن 

گوشی های تلفن همراه خود می کند. 
آگه��ی تبلیغاتی فوق با عنوان Be the gift در 
حالی داستان زندگی دو بازیگر اصلی خود را شرح 
می دهد که با قبول ش��دن نوه پس��ر در دانشگاه، 
ش��اهد جدایی این دو نفر از هم هس��تیم. در همه 
مهمانی ها و س��خنرانی ها این نوه از طریق گوشی 
هوشمند خود، با ارسال عکس و استفاده از امکان 
ویدئو چت همچنان با مادربزرگش در ارتباط باقی 

می ماند. 
با وجود نزدیک ش��دن به کریس��مس، همچنان 
شاهد ارتباطات کمرنگ بین افراد مختلف هستیم، 
ام��ا در وضعیتی که مادربزرگ کم کم به ش��کلی 
نگران کننده س��رگردان و درمانده به نظر می رسد، 
در زندگی واقعی نوه او از پله های خانه مادربزرگ 

باال می رود و در آغوش این زن قرار می گیرد. 
در نهای��ت ضم��ن نمایش صحن��ه ای از ارتباط 
مج��دد مادربزرگ و نوه بر روی کاناپه، این ش��عار 
جلب توجه می کند: گوشی های خود را کریسمس 
امس��ال خام��وش کنید و خود را ب��ه طرف مقابل 

هدیه بدهید. 
mbanews :منبع
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اغلب می شنویم که متخصصان 
می گویند وف��اداری به برند از بین 
رفته است. گرچه همیشه نمی توان 
به ای��ن امر اتکا کرد. یک برند باید 
هزینه هنگفتی بپردازد تا اطمینان 
حاصل کند که مش��تریانش مانند 
۱۰ – ۲۰ سال پیش وفادار هستند 
و در طول سال های اخیر این هزینه 
به طور چش��مگیری افزایش یافته 

است. 
الزم به ذکر است که پژوهش ها 
نش��ان می دهن��د تا س��ال ۲۰۲۰ 
وفاداری تنها بر اس��اس تجربه، نه 
براساس قیمت یا کیفیت محصول 

یا خدمات، خواهد بود. 
چرا این روند در پیش خواهد 

بود؟ 
مصرف کنندگان با توانمندی های 
دیجیتال، در اقتص��اد بیش از حد 
متصل ما، بی ثبات هس��تند. آنها از 
طرق مختلف به گزینه های زیادی 
دسترس��ی دارند که ایجاد و حفظ 

وفاداری را بسیار دشوار می سازد. 
وف��اداری برن��د تنها ت��ا زمانی 
ش��ما را پی��ش خواه��د ب��رد که 
مصرف کنندگان بتوانند محصول یا 
خدمت شما را در گوگل جست وجو 
و بالفاصله بررس��ی کنن��د که آیا 
موقعیت شان  یا  رقبا  قیمت گذاری 

برای آنها بهتر است یا شما. 
به همین دلیل است که تعامل با 
مشتری داده محور ضروری است تا 
بفهمید آیا قیمت انگیزاننده خرید 
اس��ت یا چیز دیگری اش��خاص را 
به سایت شما یا مکان فیزیکی تان 
خواهد آورد تا خریدش��ان را انجام 
دهن��د. به ط��ور کل��ی ش��ما باید 
مش��تریان خود را به ان��دازه کافی 
بشناسید تا بتوانید پیش بینی کنید 
آنها چ��ه می خواهند. ام��ا از کجا 
باید ش��روع کنید و چه قدم هایی 
بای��د بردارید؟ پاس��خ دادن به این 
س��ؤاالت نیازمند همگام ش��دن با 

سفر مشتری است. 
در ادام��ه چهار مرحله اساس��ی 
جهت همگام سازی بازاریابی برند با 
سفر مشتری شرح داده شده است. 
1- ایج�اد و حف�ظ دی�دگاه 

وسیع نسبت به مشتری
بازاریابی،  هنگامی ک��ه مراک��ز 
مراک��ز تم��اس، اداره خدم��ات و 
بازرگانان به طور مستقل و براساس 
دیدگاه های متمایز مشتریان ش��ان 
فعالیت می کنند، هم تعهد مشتری 
و هم فعالیت های بازاریابی نیازمند 
صرف زمان و تالش زیادی خواهد 

بود. 
س��ناریویی را در نظ��ر بگیری��د 
که تاریخچه تماس مش��تری )که 
اخت��الف هزینه ه��ای او را نش��ان 
داده  پای��گاه  ی��ک  در  می ده��د( 
ق��رار دارد، درحالی ک��ه داده ه��ای 

جمعیت ش��ناختی آن در پای��گاه 
داده دیگری اس��ت. اگر این پایگاه 
داده ها به هم متصل نباشند، بخش 
بازاریابی شما این شانس را خواهد 
داش��ت تا با ارائه پیش��نهاداتی، به 
مشتری دست یابد، درحالی که وی 
در حال مذاکره مستمر با گروه های 
روابط مشتری، اس��ت. حال تصور 
کنی��د چنی��ن اتفاق��ی از دیدگاه 
مشتریان چقدر ناامیدکننده است. 

تی��م موریس، مع��اون مدیریت 
  Scotiabank تعامل با مشتری در
اخیرا در کنفرانس اجرایی شرکت 
SAS Global در م��ورد نح��وه 
استفاده بانک ها از تجزیه و تحلیل 
مشتریان خش��نود، ارائه ای داشت. 
اولی��ن گام آن بود ک��ه کانال های 
بان��ک را از دیدگاه داده ها متصل و 
تقویت کنند، ب��ه این صورت الزم 
نیست مشتریان ش��رح خود را دو، 
سه، یا چهار بار بیان کنند؛ سپس 
بان��ک اطالع��ات را در دس��ترس 
مجریان خط مقدم ق��رار می دهد 
ت��ا آنه��ا بتوانند تم��ام تعامالت با 
مشتریان را در یک پورتال واحد در 

نظر بگیرند. 
داش��تن یک مرک��ز داده واحد 
ک��ه بتوان��د اطالعات متن��ی را به 
نمایندگی ه��ای خط مق��دم برند 
تحویل دهد امری است که تضمین 
می کن��د گفت وگ��وی صحیح در 
زمان مناس��ب اتفاق خواهد افتاد و 
این اولین گام قطعی برای خشنود 
کردن مش��تریان و همگام شدن با 

مراحل سفر مشتری است. 
۲( درک و پیش بین�ی رفتار 

مشتری
ایجاد دیدگاهی وسیع از مشتری 
به ش��ما این ام��کان را می دهد تا 
فعالیت ه��ای گذش��ته را بازبینی 

کنی��د، اما درمورد آین��ده چطور؟ 
چگونه یک برند پیش بینی می کند 

که چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ 
تحلی��ل  و  تجزی��ه  طری��ق  از 
پیشرفته و با استفاده از بخش بندی 
ب��ازار، مدل س��ازی، پیش بین��ی و 
رفت��ار  می توانی��د  بهینه س��ازی، 
مشتریان را پیش بینی  و مشخص 
کنید که مش��تریان در بخش های 
مختل��ف س��فر مش��تری احتماال 
چگونه به محتوای خاص، تبلیغات 
و اقدامات بازاریابی پاسخ می دهند: 
ام��کان  ب��ازار،  بخش بن��دی   -
خوشه بندی دانه به دانه مشتریان 
شناخته شده و مشتریان ناشناخته 
براس��اس  را  آین��ده  احتمال��ی 
ویژگی ه��ای داده ای مش��خص یا 

رفتارهای شان، فراهم می کند. 
- مدل س��ازی ب��ازار امتی��ازات 
مربوط به نگهداری، از دست دادن 
و تمایالت مشتری را برای توسعه 

فراهم می کند. 
- پیش بینی بازار احتمال اینکه 
مش��تریان انجام اقدامات خاص یا 
رفتارهای��ی را در آین��ده نزدیک و 
درازمدت در پیش بگیرند، بررسی 

می کند. 
تضمی��ن  بهینه س��ازی   -
می کند که مش��تریان ش��ما، در 
ط��ول زمانی که ب��ا آنه��ا تعامل 
دارید، با پیش��نهادات متناس��ب 
و س��اختاریافته ای از جان��ب برند 
ش��ما در تماس هستند.  )چراکه 
آخرین کاری که می خواهید انجام 
دهید، ب��ه کارگیری تکنیک های 
تحلیلی است تا پیشنهادات خود 
را ش��خصی و مرتبط کنید، اما تا 
آن زم��ان تماس بی��ش از حد با 
پایگاه مشتریان منجر به بیگانگی 

آنها می شود.(

۳( بهتری�ن اقدامات آتی در 
هر کانال را سازمان دهی کنید

از آنجایی که هم اکنون داده ها و 
تکنیک های تحلیلی متفاوتی وجود 
دارد، گام بع��دی، س��ازماندهی یا 
توانایی انجام فعالیت های مناس��ب 
برای برقراری تعامل با مش��تریان 
اس��ت. ما می توانی��م کانال ها را به 
دو دسته تقسیم کنیم: آنهایی که 
به طور عمده بر روی خروجی )برند 
به مصرف کننده( تمرکز می کنند و 
آنهایی که درخواس��ت های ورودی 
را ارائ��ه می دهند )از مصرف کننده 

به برند.( 
در دی��دگاه خروج��ی نرم اف��زار 
اتوماس��یون بازاریاب��ی می تواند به 
سرعت بخش های هدف را تعیین، 
قوانی��ن انتخاب��ی را اولویت بندی، 
کانال ه��ای ارتباط��ی مناس��ب را 
انتخاب، کمپین ها را برنامه ریزی و 
اجرا، نتایج را تجزیه و تحلیل و برای 
بهبود عملکرد کمپین های آینده در 
را  تنظیماتی  کانال های ت��ان  تمام 

ایجاد کند. 
نرم اف��زار  ورودی،  دی��دگاه  در 
مدیریت تصمیم می تواند از طریق 
فرآیند تصمیم گیری با مش��تریان 
بالقوه و بالفع��ل، هنگامی که آنها 
با برن��د در تماس هس��تند، عمل 
کن��د؛ به این ص��ورت آنها بهترین 
اقدام آتی یا پیش��نهاد را از جانب 
دریافت می کنند،  بالقوه  مشتریان 
این اقدامات و پیشنهادات بر اساس 
تحلیل های آم��اری و بینش هایی 
است که از پشت پرده تحریک شده 

و نمایان می شوند. 
۴( ارزیاب�ی صحی�ح نتای�ج 
جهت معرفی بهترین اقدام در 

آینده
دس��ت ک��م گرفت��ن اهمی��ت 

اندازه گیری درس��ت و دقیق برای 
برنامه ه��ای  اثربخش��ی  بررس��ی 
بازاریابی ت��ان، س��خت و ناممکن 

است. 
 – واکن��ش  مدل س��ازی  از 
تخصیص اس��تفاده کنی��د تا قادر 
باش��ید مس��یر تغیی��ر مش��تری 
)سفرمش��تری( را درک کنی��د و 
بدانی��د در ک��دام قس��مت کانال 
کارکرده��ای  و  اعتب��ار  از  بای��د 
متن��وع بازاریابی اس��تفاده کنید. 
مدل ه��ای  می توانی��د  س��پس 
بهینه س��ازی آمیخت��ه بازاریاب��ی 
آزم��ون/ اس��تراتژی های  آت��ی، 

کنترل، مدل های پیش بینی شده 
و کمپین ه��ای بازاریاب��ی را برای 
بهترین روش های اجرایی و نقاط 

تماس، ایجاد کنید. 
با اس��تفاده از بازاریابی تطبیقی 
و چابک می توانید پیش��نهادات و 
محتویات را به سرعت و در مقیاس 
کوچک تس��ت ک��رده و تعامالت 
خود را ب��ا مش��تریان توانمندتر، 
تقویت کنید. سپس بازخورد سریع 
نش��ان خواهد داد که چه موقع و 
چگون��ه بای��د تجربه مش��تری را 
اصالح کنید تا بیش��ترین تأثیر را 
به دس��ت آورید. ع��الوه بر آن به 
گزارش های کمپین و داشبوردها 
دسترسی خواهید داشت، بنابراین 
خواهید دانست که چه زمانی و در 
کدام کانال ها الزم است کمپین ها 

را اصالح کنید. 
ب��ا داش��تن دی��د واح��د از هر 
مش��تری، تجزیه و تحلیل جهت 
ارائه بینش و توانایی س��ازماندهی 
و اندازه گی��ری برنام��ه بازاریاب��ی 
و کمپین ه��ا، کلی��د موفقیت در 
برنامه های بازاریاب��ی را در اختیار 

خواهید داشت. 
ن��وآوری ب��رای ارائ��ه محتوای 
جدی��د ب��ه بخش های مش��تری 
جدی��د ی��ا ناش��ناخته نی��از ب��ه 
بازاریاب��ی واکنش پذی��ر و چابک 
دارد. توسعه کمپین های بازاریابی 
س��ودآور، نیازمند اطالعات جزئی 
و دقی��ق از مش��تری و بر اس��اس 
دیدگاه مشارکت اس��ت. اجتناب 
از کانال ه��ای بازاریاب��ی کم ارزش 
و غیرس��ودآور نیز نیازمند دانش 
شناختی است. یک برنامه بازاریابی 
مبتنی بر تحلیل، بینشی به شما 
ارائه می ده��د که ب��رای پرورش 
مش��تریان وفادار ک��ه بر محتوای 
ب��ا کیفیت تأکید دارند، به آن نیاز 

خواهید داشت. 
هنگامی ک��ه ب��ه آن انتظارات 
دس��ت می یابی��د، می توانید برای 
تجرب��ه ای که مش��تریان دریافت 
می کنند پ��اداش در نظر بگیرید. 
ب��ه این ص��ورت همزم��ان ارزش 
مشتری و در عین حال سودآوری 

را افزایش خواهید داد. 
belovedmarketing :منبع

روش های کاربردی برای نوشتن تیتر نحوه همگام سازی بازاریابی با سفر مشتری
جذاب برای محتوا

امروزه، نوش��تن تیتری جذاب از خود محتوای مطلب 
مهم تر ش��ده اس��ت. در ای��ن مقاله به این مس��ئله مهم 
پرداخته ش��ده است. امروزه نوش��تن مقاله در سایت ها با 
بازاریابی محتوا همراه شده است. همه روزه میلیون ها نفر 
از مردم جهان در حال جس��ت وجوی اطالعات هستند و 
وب س��ایت ها این اطالعات را در اختی��ار آنها می گذارند، 
بنابراین بدون اس��تفاده صحی��ح از واژه ه��ای کلیدی و 
دانس��تن س��ئو )SEO(، مقاله و پست ش��ما در فصای 
بی کران اینترنت گم خواهد  ش��د. پس چه چیز است که 
باعث می شود نوشتن تیتر پست بسیار مهم به نظر برسد؟ 
تا به حال بس��یار اتفاق افتاده اس��ت که برای نوش��تن 
مطلب��ی بس��یار زمان ص��رف کرده ای��م، اما هی��چ گونه 
باز خوردی نداشته و بس��یار کم مورد استقبال واقع شده 

است؟ جواب در یک کلمه است:  »تیتر«
در ای��ن مقال��ه به نقل از زومیت به م��واردی که باعث 
می ش��ود بتوانیم تیتر جذابی برای مقاله خود بنویس��یم، 

اشاره شده است. 
استفاده از کلمات جذاب و خالق

یک تیتر جذاب سبب می شود تا خوانندگان تشخیص 
دهند که مقاله مورد نظر برای آنها مفید هس��ت یا خیر. 
تیتر های خالق و جذاب خوانندگان را تشویق می کند تا 
مطلب مورد نظر را بخوانند. کلیک روی مطلب اس��ت که 
مشخص می کند آیا مقاله شما مورد پسند خوانندگان قرار 
گرفته اس��ت یا اینکه بعد از مدتی به صفحات آخر گوگل 

منتقل خواهد شد. 
انتخاب کلید واژ ه صحیح

انتخاب کلید واژه صحیح نقش��ی بسیار کلیدی و مهم 
در جذب مخاطب بازی می کند. از طریق جس��ت وجوی 
مناس��ب کلید واژه ها، می توان مخاطبان زیادی را جذب 
مطال��ب خود کرد. در زیر برخی از ابزار هایی که در یافتن 
کلید واژه مناس��ب بسیار کاربردی هس��تند، آمده است. 

پیشنهاد می شود حتما از این ابزار ها استفاده کنید: 
Keywordspy -

 Moz Analytics’ Keyword Analysis  -
Tool

SECockpit -
UberSuggest -

KeywordTool -
Google Trends -

کوتاه اما منحصر به  فرد
بیشتر تیتر های مطالب به علت طوالنی بودن و استفاده 
از واژه ه��ای معمولی، نمی توانند نظر مخاطبان را به خود 
جذب کنند. جالب است بدانید گوگل تیتر هایی که بیش 
از ۵۵ کاراکتر )حدود هش��ت کلمه( در آنها استفاده شده 

باشد، امتیاز بسیار کمی می دهد. 
استفاده صحیح از کلید  واژه ها

استفاده مناسب واژه ها در تیتر پست از اهمیت زیادی 
برخوردار است، اما استفاده از واژه های جذاب به هر قیمتی 
در تیتر ها اشتباه است و مخاطبان با خواندن مقاله به این 
نکته پی خواهند برد، بنابراین، تعادل در افزودن چاشنی 

کلید واژه بسیار مهم است. 
تیتر باید با مطلب مرتبط باشد

یکی دیگر از نکات مهم در نوش��تن تیتر، مرتبط بودن 
تیتر با محتوا ی مقاله و انتقال مفهوم آن است. از نوشتن 
مطالب مبهم و نامشخص خودداری کنید؛ خوانندگان باید 
با خواندن تیتر بتوانند نسبت به خواندن یا نخواندن مقاله 

تصمیم بگیرند. 
 استفاده از واژه هایی که احساسات افراد 

را بر می انگیزد
واژه هایی همانند خوب، معمولی، بد، زیبا بس��یار استفاده 
شده اند و به گونه ای یکنواخت و خسته کننده به نظر می رسند. 
به جای اس��تفاده از این ن��وع واژه ها، می ت��وان از واژه هایی 
همانند بی نظیر، شگفت انگیز، چشم نواز، خیره کننده و از این 
دست استفاده کرد. تیتر هایی که از این نوع کلمات استفاده 

می کنند، بسیار مورد استقبال واقع می شوند. 
اعداد جادو می کنند

بیشتر تیتر ها با اعداد شروع می ش��وند؛ زیرا افراد را به 
خواندن مطلب جلب می کنند. افزودن اعداد به تیتر تأثیر 

زیادی داشته و باعث جلب نظر خوانندگان می شود. 
عناوین پرسشی حس کنجکاوی افراد را 

بر می انگیزد! 
کلماتی همچون »چرا«، »چگونه«، »چه چیز« و از این 
دست قبیل سبب می شوند حس کنجکاوی افراد تحریک 
و مجاب به خواندن مطلب شوند، باالخص زمانی که مطلب 
در مورد مس��ائل روزمره و مش��کل عام مردم باشد. برای 
مثال:  چگونه تیتری جذاب بنویس��یم؟ عادت های افراد 

موفق و پولدار چیست؟ 
استفاده از ابزار های تولید کننده تیتر

آخرین مورد برای داشتن تیتری منحصربه فرد، ابزاری 
اس��ت که از طری��ق دادن ایده ه��ای مختل��ف در مورد 
موضوعی، به شما در یافتن تیتری بی نظیر و جذاب کمک 

می کند. برخی از این موارد در ادامه آمده است: 
SEOPressor’s Title Generator -

Coschedule’s Headline Analyzer -
Hemingway Sharethrough -

 Blog Title Generator – BlogAbout by -
Impact

ای��ن ابزار ها در ابتدا از ش��ما کلیدواژه های مورد نظر را 
می گیرد و س��پس تعدادی تیتر جذاب و نمونه را به شما 
نشان می دهد. شاید همین تیتر ها سیلی از خوانندگان را 

به سوی مطلب شما جاری کند! 
JEFFBULLAS :منبع

چرا بازاریابی مان باید تغییر کند؟ 
امروزه حجم اطالعات��ی که درباره محصوالت مختلف 
وجود دارد تقریبا بی انتهاست. با وجود اطالعات نامحدود 
آنالین، نقد و بررسی های مشتریان و فروشنده های متعدد 
اینترنت��ی، امروز قدرت خرید بی��ش از هر زمان دیگری 
در دست مشتری است. به گزارش دیجیاتو، در گذشته، 
شرکت ها برای متقاعد کردن مشتریان به خرید محصول، 
قدرت بیشتری در اختیار داشتند. به فروشنده ها اعتماد 
می ش��د و صحبت رودررو با شرکت، راهی منطقی برای 

خرید کردن بود. 
اما امروزه، مش��تریان می توانند حتی پیش از صحبت 
کردن با ش��رکت، به اغلب این اطالعات دسترس��ی پیدا 
کنن��د. ای��ن، کار ف��روش و بازاریابی را برای ش��رکت ها 
دش��وار تر می کن��د. چگونه می توان به مش��تری چیزی 
فروخ��ت درحالی که خ��ودش از قبل به تم��ام حقایقی 
که برای متقاعد کردنش الزم اس��ت دسترس��ی داشته 
اس��ت؟ به این ترتی��ب بازاریابی محصول نزد مش��تری 
از گذش��ته دش��وار تر شده اس��ت. ش��واهد حاکی از آن 
هستند که استراتژی های سنتی مثل تماس های تلفنی 
کورکورانه، ایمیل های جمعی کورکورانه و دیگر شیوه های 
س��نتی، دیگر مثل قبل اثرگذاری ندارن��د. خبر بد برای 
بازاریابان این اس��ت که بخش اعظم بودجه کمپین های 
تبلیغاتی شان به هدر خواهد رفت، اما خبر خوب این است 
که مجموعه ای از اس��تراتژی های کامال جدید در اختیار 
بازاریابان��ی قرار دارد که می خواهند یک س��ر و گردن از 

رقبای خود باالتر بایستند. 
برخ��ی از اس��تراتژی ها و ایده ه��ای مح��وری ب��رای 
استراتژی های بازاریابی را در ادامه از نظر خواهید گذراند؛ 
استراتژی هایی که باعث می ش��وند حتی با وجود تغییر 

رفتار مشتری، اثربخشی فعالیت های تان حفظ شود. 
1- همیشه ارزش آفرین باشید

به راحت��ی نمی توان کاری کرد مش��تری بی عالقه، به 
تالش های ش��ما برای فروش گوش کند. وقتی کسی در 
وهله اول عالقه ای به خرید محصول شما نداشته باشد، به 
احتمال زیاد برای ش��نیدن ارائه یا سخنان شما نیز وقت 
نخواهد گذاشت. بازه توجه مشتریان نیز کوچک تر شده 
اس��ت. این روز ها اف��راد ۱۰ کار مختلف را به صورت هم 
زمان انجام می دهند و قطعا زمان گوش سپردن به افکار 
شما را ندارند. اینجاس��ت که ارزش آفرینی به کمک تان 
می آید. اگر بتوانید برای مخاطب هدف خود ارزش��ی به 
ارمغان بیاورید )شاید یک قلم جنس یا خدمات رایگان، 
اطالع��ات و یا حت��ی یک ویدئوی جذاب ی��ا خنده دار(، 
احتمال اینکه با شما وارد تعامل شوند بیشتر خواهد بود. 
نباید بالفاصله فروش را آغاز کنید. تمرکز شما باید در 
وهله اول بر برقراری مسیری ارتباطی با مشتری باشد. اگر 
بتوانید با مش��تری خود گفت وگویی شکل دهید، فروش 

می تواند به صورت طبیعی در ادامه به وقوع بپیوندد.
۲- از محتوا استفاده کنید

با وجود جریان بی وقفه تبلیغ��ات و محتوای بازاریابی 
ک��ه ام��روزه به نیوزفید توئیتر و ه��وم پیج فیس بوک و 
اینس��تاگرام افراد سرازیر می ش��وند، شنیده شدن بسیار 
دشوار تر از قبل است. برای آنکه در میان این شلوغی دیده 
شوید باید منحصر به فرد، جالب، بااصالت و مسحور کننده 
باشید. دغدغه ش��ما نباید صرفا تبلیغ محصولتان باشد. 
دغدغ��ه اصلی ش��ما باید برق��راری ارتب��اط و تعامل با 
مشتری تان باشد. هیچگاه از یاد نبرید که برقراری تعامل 

در اولویت قرار می گیرد و فروش در مرحله بعدی. 
۳- از چند کانال مختلف بهره بگیرید

مردم و مش��تریان در دنیایی چند کاناله حضور دارند، 
بازاریابی شما نیز باید از همین الگو پیروی کند. شیوه های 
قدیم��ی بازاریابی که منحصرا از ایمیل و تلفن اس��تفاده 
می کردند منس��وخ ش��ده اند. اطمینان حاص��ل کنید از 
لینکدین، توئیتر، فیس بوک و دیگر کانال ها برای رسیدن 

به مشتری بهره می گیرید. 
۴- از ابزار های تحلیلی استفاده کنید

بهترین راه برای دستیابی به باالترین بازگشت حاصل 
از س��رمایه گذاری در کمپین بازاریابی شما این است که 
داده های خود را تجزیه و تحلیل کنید. اطمینان حاصل 
کنید برای ارزیابی تأثیر مستقیم کمپین بازاریابی خود از 
تأثیرگذار ترین و مناسب ترین شاخص های اصلی عملکرد 
بهره می گیرید. به این ترتیب می توانید مش��خص کنید 
که آیا تبلیغات، پس��ت های وبالگی و یا محتوایی خاص 
ترافیکی واقعی برای تان به ارمغان می آورند و فروشی رقم 
می زنند یا نه. بدون تجزیه و تحلیل کار ش��ما اساسا تیر 

انداختن در تاریکی خواهد بود. 
۵- به سئوی خود نگاهی داشته باشید

اگر می خواهید مش��تریان شما را ببینند، باید در وهله 
اول خود را در مع��رض دید قرار دهید. مردم دیگر برای 
دیدن تبلیغات یا ارزیابی محصوالت، مجالت و روزنامه ها 
را ورق نمی زنند، بلکه روی اینترنت به دنبال خواسته های 
خ��ود می گردن��د. بنابراین س��ئوی ش��ما ب��رای بهبود 
دسترسی پذیری و جذب مش��تری حیاتی است. تمرکز 
روی استفاده از کلمات کلیدی در جای درست، استفاده 
حداکثری از خروجی های درست و ارتباط مجدد مشتری 
با صفحه اصلی می توانند در زمینه سئو نقاط خوبی برای 

شروع باشند. 
۶- تمرکزتان روی مشتری باشد

تمرکز شما در پایان روز نباید روی محصول، بلکه باید 
روی مش��تری تان باشد. اطمینان حاصل کنید بازاریابی 
و فروش خود را بر اس��اس نیاز های به خصوص مشتری 
بنا می کنید نه صرفا نیاز های ش��رکت خود. اجازه دهید 
کمپین بازاریابی تان بر اس��اس دانش��ی که از خریداران 
بالقوه جمع آوری می کنید دستخوش تغییر و تحول شود. 
inc:منبع

کلیدایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

مهسا احمدپور



چگونه مانند یک کارآفرین رشد 
یابید؟ 

رش��د منحصر ب��ه فیزیک فرد نمی ش��ود، بلکه 
رش��د ش��خصیتی و هوش هیجان��ی از مهم ترین 
موضوعاتی است که در دهه های اخیر مورد توجه 

محققان برجسته قرار گرفته است. 
کارآفرین��ان اث��ر زیادی ب��ر جامع��ه می توانند 
بگذارن��د، از این رو باید ابتدا خود را رش��د دهند. 
در ادامه به نقل از دیجیاتو راهکارهایی برای رشد 

یافتن به عنوان یک کارآفرین آمده است: 

- مشورت کردن
صحب��ت با یک فرد دانا می تواند پندهای خوبی 
به ش��ما بدهد. حاال فرض کنید ب��ا چند نفر دانا 
مش��ورت کنید. نظرات ب��ا ارزش زیادی عایدتان 
می ش��ود. از این رو بهتر اس��ت با افراد زیادی که 
در زمینه شغلی شما کار کرده اند صحبت کنید تا 

دیدتان وسیع تر شود. 
Allen Lau موس��س Wattpad هر دو ماه 
یک ب��ار همه مدی��ران عامل ش��رکت را به اتاق 
فک��ری دع��وت می کند ک��ه در آن س��اعت ها به 
صحبت می پردازن��د. همه افراد قب��ل از ورود به 
ات��اق تلفن های خ��ود را خاموش ک��رده و درباره 
چالش های��ی که برای ش��ان پیش آم��ده صحبت 

می کنند و برای آن راه حل هایی می یابند. 
حت��ی می توانید از دوس��ت تان دعوت کنید که 
س��اعتی همراه ش��ما به پیاده روی بیاید و با هم 
فکر و صحبت کنید. اگر دوس��ت تان همیش��ه با 
ش��ما موافقت کند بدانید فرد درستی را انتخاب 

نکرده اید. 

- کتاب و مقاله بخوانید
برای ش��روع از کتاب و مقاالت موجود در بازار 
و اینترن��ت اس��تفاده کنید. خوش��بختانه امروزه 
کارآفرین��ان به راحت��ی تجربیات ش��ان را با عموم 
مردم س��هیم می ش��وند و می توانی��د درس های 

ارزشمندی را از آنان بیاموزید. 
88درص��د  ش��ده  داده  نش��ان  تحقیق��ی  در 
ثروتمندتری��ن اف��راد دنیا حداق��ل 30 دقیقه در 
روز مطالعه می کنند. کت��اب و مقاالت می توانند 
ایده های خوبی به ش��ما داده و مهارت های تان را 
بهبود دهند. ش��اید برخ��ی از محتوای یک کتاب 
امروز به کارتان نیاید اما قطعا روزی می رس��د که 

از آن استفاده خواهید کرد. 

- آنالیز SWOT را انجام دهید
SWOT می توان��د در ش��ناخت توانایی ه��ا و 
ضعف های تان به ش��ما بسیار کمک کند. دانستن 
ضع��ف همانقدر ارزش دارد که دانس��تن قوت. از 
این رو روی کاغذ جدولی با چهار س��تون بکشید 
و در ه��ر کدام نق��اط قوت، ضع��ف، فرصت ها و 

تهدیدهای تان را بنویسید. 
ش��اید نوش��تن ضعف های تان جالب نباشد اما 
ش��ناخت آنها به شما کمک می کند که تالش تان 
را در جه��ت رف��ع آنه��ا متمرکز کنی��د و به فرد 
بهتری تبدیل شوید. این کار بسیار بهتر از نادیده 

گرفتن شان است. 

- قانون رشد
بر اس��اس قانون رشد به هر آنچه فکر کنید در 
زندگی تان منعکس ش��ده و بزرگ می ش��ود. اگر 
ذهن تان را درگیر مس��ائل بیه��وده کنید زندگی 
پوچی خواهید داش��ت. اگر ب��ه جنبه های مثبت 
فکر کنید شانس های خوبی به سراغ شما خواهند 

آمد. 
افکارت��ان را آنالیز کنید. آیا منفی نگر هس��تید 
یا مثبت نگر؟ همیش��ه این جمله را به یاد داشته 
باشید:  »شما همانی می شوید که فکر می کنید«.

- استراحت کنید
اداره کس��ب و کار مانند دو ماراتن است نه دو 
س��رعت. هرکس که با س��رعت این مسیر را طی 
کرده از میدان بیرون رفته است. از این رو خود را 

بیش از حد درگیر کار نکنید. 
مرتب��ا اس��تراحت کنی��د. نوع آن ب��ه روحیات 
خودتان بس��تگی دارد. اس��تراحت به شما کمک 
می کند با انرژی بیش��تری نسبت به قبل سر کار 
حاضر شوید و ذهن بازتری برای برخورد با مسائل 

داشته باشید. 
entrepreneur :منبع

چند نکته قبل از سرمایه گذاری 
پیش از انجام سرمایه گذاری در یک شرکت یا 

کسب وکار جدید، می توان وضعیت آن را از روی 
برخی شاخصه ها ارزیابی کرد. 

برای من )نویس��نده متن اصل��ی(، گروه کاری 
تصمیم گی��ری  در  عام��ل  مهم تری��ن  و  اولی��ن 
ب��رای س��رمایه گذاری یا ع��دم س��رمایه گذاری 
 اس��ت. این امر در مواردی که پ��روژه در مراحل

 اولیه خود به س��ر می برد اهمیت بیش��تری پیدا 
می کند. 

معموال به دنبال مؤسسانی هستم که عزم جدی، 
بینشی بی همتا و پیش زمینه ای غیر معمول دارند. 
آغاز به  کار یک ش��رکت به می��زان زیادی انرژی، 
تمرکز و استقامت )به خصوص در لحظات حساس 

و تصمیمات دشوار( نیاز دارد.
 پیش زمینه غیر معمول به معنای داشتن نقطه  
نظر خاص، اکتفا نکردن به وضعیت های معمولی، 
توانایی ریس��ک پذیری و گرایش به انجام کارهای 

متفاوت است. 
به گزارش زومیت، به طور مش��خص سه ویژگی 
در ی��ک بنیانگذار اهمیت بیش��تری دارد: نمایش 

دستاوردها، یادگیری و قدرت بیان. 
نمای��ش دس��تاوردهای ف��ردی، چ��ه در حوزه 
تحصی��الت عال��ی و چه در ح��وزه حرف��ه ای یا 
ش��خصی، نشان دهنده استقامت و شاخصی دقیق 
ب��رای ارزیابی توانایی فرد برای عمیق ش��دن در 

موضوع شغلی است.
 اگ��ر این دس��تاوردها به دامنه کاری ش��رکت 

مربوط باشد، مسلما بسیار بهتر خواهد بود. 
گس��تره  اس��ت.  حیات��ی  ام��ری  یادگی��ری، 
ش��رکت هایی که رشد بس��یار س��ریعی دارند از 
ظرفی��ت تمام افراد یک تی��م کاری فراتر می رود. 
توانای��ی و تمایل ی��ک بنیانگذار ب��ه یادگیری و 
افزایش آگاهی، به گس��ترش شرکت و طی کردن 
مراحل رش��د ت��ا تبدیل ش��دن به ی��ک تجارت 

چشمگیر کمک زیادی می کند.
 بهترین مؤسس��انی که با آنها برخورد داشته ام، 

از هر کسی دانش و اطالعات بیرون می کشند. 
ق��درت بیان یک فرد معموال در میان توانایی ها 
نادیده گرفته می ش��ود، اما فرد باید به عنوان یک 
مؤسس، تعداد زیادی از افراد را نسبت به دیدگاه 

خود متقاعد و تهییج کند.
 این امر بدون داشتن فن بیان قوی امکان پذیر 

نخواهد بود.
 این به آن معنا نیست که شما باید فردی مثل 
اس��تیو جابز باشید؛ اما داس��تان پردازی و قدرت 
بی��ان در اش��کال مختلفی بروز پی��دا می کند؛ از 

شدت عمل گرفته تا فصاحت کالم. 
در مرتبه بعد، من به مدل کسب وکار و تجارت و 
بازار توجه می کنم. اندازه گیری بازار بسیار سخت 

به نظر می رسد. 
برخی از بهترین ش��رکت ها و کس��ب وکارها )از 
جمل��ه دراپ باکس( در وهل��ه اول چیزی فراتر از 
یک بازار کوچ��ک نبودند، اما در نهایت تبدیل به 

کسب وکاری پررونق شدند. 
بعض��ی بازاره��ا هی��چ گاه گس��ترش نمی یابند 
و حذف و شکس��ت آنها اصاًل دش��وار نیست، اما 
در س��ایر موارد ب��ا بازارهایی مواجه هس��تیم که 

مخاطبان بسیار زیادی دارند.
 پرس��ش این جا است که آیا ساخت و پرداخت 
ب��ازاری این چنینی امکان پذیر اس��ت یا خیر. من 
همیش��ه س��ؤال چه می ش��ود اگ��ر؟ را از خودم 

می پرسم. 
چه می ش��ود اگر تیم کاری بینش خود را پیدا 
کنند و آن را در خلق بازاری بزرگ به کار گیرند؟ 
چه می شود اگر شرکت بتواند بازاری بزرگ برای 
خودش دس��ت و پا کند؟ اگر پاس��خ این سؤاالت 
مثبت باشد و تیم مؤسسان واقعا بازار و پویایی اش 
را درک کنند و نگاهی بلندمدت داش��ته باش��ند، 
این پروژه قماری اس��ت که ارزش سرمایه گذاری 

دارد. 
ام��ا در مورد ش��رکت هایی که مراح��ل اولیه را 
پشت سر گذاشته اند و در میانه راه به سر می برند، 

نگرش ما باید به تیم کاری و داده ها باشد. 
در ای��ن مرحله اطالعاتی در مورد مش��تریان و 
بازار وجود دارد و ما می توانیم آمار و ارقام موجود 
را بررس��ی کنیم تا بتوانیم دید صحیحی از آینده 

مالی و رشد پروژه بیابیم. 
ما همچنین می توانیم با اعضای گروه، مشتریان 
و سایر سرمایه گذاران گفت وگو کنیم تا اطالعات 

دقیق تری از عملکرد تیم کاری داشته باشیم.
 با بررس��ی همه این عوام��ل می توانیم متوجه 
ش��ویم که آیا تی��م کاری، دارای دیدی اس��توار، 
نقشه راهی بلندمدت )بیش از پنج ساله( و کشش 

زیادی برای مشتری است یا نه. 
از طرف تیم کاری، نکته کلیدی  که من پیگیری 
می کنم، تمایل به س��اختن کسب وکاری عظیم و 

پررونق است.
 این تمایل در شور و اشتیاق نسبت به تمرکز بر 
اس��تعدادها و ارزیابی مجدد کیفیت کار و ساختار 

سازمان منعکس می شود. 
مؤسس��انی ک��ه توجه وی��ژه ای به اس��تعداد و 
حف��ظ ضروریت ها می کنند، می توانند فرصت ها و 

موقعیت های بزرگی خلق کنند. 
INC :منبع
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ب��رای اکثر افراد رس��یدگی 
به کارهای ش��رکت و زندگی 
دردس��ری  ب��ه  ش��خصی، 
همیش��گی تبدیل شده است. 
درواقع این دس��ته از افراد بر 
این باور هستند که 24 ساعت 
ش��بانه روز بس��یار کم بوده و 
همواره از کمبود وقت شکایت 
دارند. این در حالی اس��ت که 
برخی افراد نه تنه��ا با این امر 
مش��کلی ندارند، بلکه زمان به 
مراتب زیادی را برای پرداختن 
به امور دیگر در پایان روز خود 
دارند. حال س��ؤالی که مطرح 
است اینکه تفاوت این دو گروه 

در چه چیزی است؟ 
در همی��ن ابت��دا ذک��ر این 
نکت��ه ضروری اس��ت ک��ه از 
آنجا که همیشه احتمال وقوع 
وجود  غیرمنتظره  رویدادهای 
انتظار  نمی ت��وان  پ��س  دارد، 
داش��ت رابطه میان زندگی و 
کار، ی��ک رابطه کامال متعادل 
و متوازن باش��د. این درحالی 
اس��ت که روش های ش��ما در 
این رابط��ه نیز بای��د به مرور 
زمان دس��تخوش تغییر شوند، 
در غی��ر این ص��ورت کاربرد و 
تأثیرگ��ذاری اولیه خ��ود را از 
دس��ت خواهند داد. در همین 
راس��تا در ادام��ه به بررس��ی 
هش��ت راه��کار در راس��تای 
تع��ادل می��ان کار و زندگ��ی 

شخصی خواهیم پرداخت. 

ب�ه  را  اولویت بن�دی   -1
درستی انجام دهید

مهم تری��ن بخ��ش در ای��ن 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  خص��وص 
ش��ما درک درس��تی نس��بت 
ب��ه کارهای��ی که بای��د انجام 
دهید داش��ته باشید و درواقع 
بس��یاری از افراد در این رابطه 
دچار سردرگمی بوده و همین 
ام��ر باع��ث می ش��ود نتوانند 
کارهایی را که ضرورت زندگی 
محسوب می شوند، به درستی 
به پایان برس��انند. با توجه به 
اینکه نتایج آمارها حاکی از آن 
اس��ت که افراد همواره نسبت 
ب��ه م��وارد مکت��وب ب��ا دقت 
بیشتری رفتار می کنند،  عمل 
توصیه می ش��ود فهرس��تی از 
اقداماتی که باید انجام دهید، 
تهیه کنی��د. در این خصوص 
اش��تباه بس��یاری از افراد این 
اس��ت که در ای��ن رابطه خود 
را محدود به ضروریات کرده و 
باعث می ش��ود تا اقدام شما از 
جامعیت الزم برخوردار نباشد. 
در همین راس��تا بهتر اس��ت 
گروه بن��دی را ص��ورت دهید. 
درواق��ع ب��ا کمک ای��ن اقدام 
ش��ما قادر خواهید بود تمامی 

اقدام��ات را پوش��ش دهی��د، 
با ای��ن حال جای��گاه هر یک 
مشخص خواهند بود. شما در 
ابتدا باید اولویت را روی موارد 
مهم تر قرار دهید و باقی موارد 
را در رده های پایین تر بگذارید. 
با این حال توجه داشته باشید 
که این امر صرفا به معنای این 
نیس��ت که تمام��ی اولویت ها 
را ابت��دا تم��ام کرده س��پس 
به س��راغ باقی م��وارد بروید. 
ب��ا نگاهی واقع بینان��ه این امر 
عم��ال غیرممک��ن خواهد بود. 
عل��ت ای��ن امر به ای��ن خاطر 
اس��ت که برای مثال ش��ما در 
محل کار قادر به انجام وظایف 
ض��روری ک��ه نیاز ب��ه حضور 
شما در خانه دارد، نیستید. با 
این حال ضروری اس��ت زمان 
انجام هریک به نحوی درست 
و منطقی صورت گرفته باشد. 
همچنین توجه داش��ته باشید 
ک��ه در صورتی ک��ه همچنان 
با مش��کل کمبود وقت مواجه 
هس��تید الزم اس��ت از حجم 

موارد بکاهید. 

2- فرهنگ کاری شرکت 
را ی�اد  و هم�کاران خ�ود 

بگیرید
کار کردن در ش��رکتی که با 
قواعد آن کامال بیگانه هستید، 
کاری بسیار دشوار خواهد بود 
و انرژی زیادی از شما خواهد 
گرف��ت. ب��ه همی��ن خاطر از 
ابتدای کار الزم اس��ت  همان 
به طور  را  سیاست های شرکت 
کامل م��ورد مطالعه قرار داده 
و همس��و ب��ا آن گام بردارید. 
همچنین توجه به امر ضروری 
است که در راستای انجام بهتر 
کارها الزم اس��ت با همکاران 
خ��ود ارتباطی خوب داش��ته 
باش��ید که این امر تنها زمانی 
میسر خواهد بود که به درکی 
متقابل نس��بت به خصوصیات 

یکدیگر دست پیدا کنید. 

را  خ�ود  ارتباط�ات   -3
گسترش دهید

واقعیت این اس��ت که هیچ 
ی��ک از م��ا در ی��ک جزی��ره 
ب��ه تنهای��ی زندگ��ی نکرده و 
اقدامات ما وابس��ته به یکدیگر 
اس��ت. به همین خاطر افرادی 
موف��ق خواهند ب��ود که دایره 
ارتباط��ات خود را ب��ه نحوی 
منطقی گسترش داده و کمک 
گیرنده و یاری رس��ان دوستان 
خود باش��ند. این امر نکته ای 
طالیی است، به این خاطر که 
نمی توانید انتظار داشته باشید 
اف��راد صرفا ب��رای ش��ما کار 
کرده و توقعی نداش��ته باشند. 
به ط��ور کل ای��ن ی��ک قانون 
طبیعی اس��ت که به هر میزان 
داشته  بیش��تری  آشنایان  که 
باش��ید، از امکانات و محدوده 
عملیات��ی بیش��تری برخوردار 

خواهید بود. 

در  تکنول�وژی  از   -4
و  بهت�ر  انج�ام  راس�تای 
س�ریع تر کاره�ا اس�تفاده 

کنید
انج��ام  فن��اوری  ماهی��ت 
س��ریع تر و بهتر امور اس��ت و 
تح��ت این ش��رایط اف��رد اگر 
نتوانند از آن در راستای انجام 
کارهای خود به درس��تی سود 
خواهند  بزرگ  بازندگان  برند، 

بود.
 ب��ه همین خاط��ر ضروری 
اس��ت ت��ا حداقل نس��بت به 
فناوری های نوین حوزه کاری 
خود اطالعات جامعی داش��ته 
باش��ید و از آنها در راس��تای 
اهداف خود استفاده کنید. در 
این بخش توجه داشته باشید 
که تکنولوژی رو به رشد بوده 
و الزم است  مطالعات شما در 

این رابطه مداوم باشد.

5- از تلفن استفاده کنید
ای��ن ام��ر ک��ه ب��رای ه��ر 
هماهنگ��ی و انج��ام هر کاری 
ش��ما بخواهید ب��ه محل کار 
کنید،  مراجعه  موردنظ��ر  فرد 
اگرچه اقدامی خوب اس��ت، با 
این حال زمان بس��یاری را از 
ش��ما خواهد گرفت و با توجه 
به این ام��ر که در دنیای حال 
حاضر همواره باید میان خوب 
و خوب تر انتخاب کنید، بدون 
ش��ک گزینه بهتر و کارآمدتر 

استفاده از تلفن است. 
در واقع ش��ما با یک تماس 
س��اده قادر خواهید بود هرآن 
چی��زی را ک��ه الزم اس��ت به 
انتق��ال دهی��د در  مخاط��ب 
کوتاه تری��ن زمان انجام داده و 
با این اق��دام زمان کافی برای 
باق��ی کاره��ای خود داش��ته 

باشید. 

6- ن�ه گفتن را به عنوان 
یاد  یک مه�ارت ض�روری 

بگیرید
ای��ن م��ورد اگرچه بس��یار 
س��اده ب��ه نظ��ر می رس��د، با 
این ح��ال واقعیت این اس��ت 
که بس��یاری از اف��راد قادر به 
ن��ه گفت��ن نیس��تند و همین 
ام��ر باعث می ش��ود ت��ا مورد 
سوءاستفاده های احتمالی قرار 
گیرن��د. در راس��تای موفقیت 
الزم اس��ت تا افراد عادت های 
نادرست خود را کنار گذاشته و 
رفتارهای حرفه ای را جایگزین 
آنها کنند. بدون تردید شما با 
این ضعف نمی توانید در رابطه 
ب��ا ایج��اد تعادل می��ان کار و 
زندگی موفق عم��ل کنید، به 
همین خاطر الزم اس��ت تا از 
روش های موج��ود برای ترک 
آن استفاده کنید. خوشبختانه 
در این رابطه مقاالت بسیاری 
نوشته شده است که می توانید 
ب��ا یک جس��ت وجوی س��اده 

راهکار مناس��ب خ��ود را پیدا 
کنید. 

نف�س  ب�ه  اعتم�اد   -7
داش�ته باش�ید و از مته�م 
س�اختن همیش�گی خ�ود 

دست بردارید
ب��رای ف��ردی با اعتم��اد به 
نف��س مناس��ب هی��چ مانعی 
نخواه��د داش��ت. در  وج��ود 
واقع با مطالعه زندگی بزرگان 
به این نکته پ��ی خواهید برد 
ای��ن توانایی  از  ک��ه هری��ک 
برخوردار بوده اند و همین امر 
باعث ش��ده است تا در مقاطع 
حس��اس زندگی خود سربلند 
بی��رون بیاین��د. با ای��ن حال 
چگونگی دس��تیابی به آن نیز 

تعیین کننده خواهد بود.
 در واق��ع در ای��ن رابط��ه 
باید تمایزی می��ان اعتماد به 
نف��س منطق��ی و کاذب قائل 
روزانه  ورزش  ش��د. همچنین 
و باالبردن س��طح توانایی ها از 
جمله رایج تری��ن راهکارها در 
این رابطه محس��وب می شوند 
که باید مورد توجه قرار گیرند. 
در واقع برای فردی که همواره 
احس��اس ضعف در همه امور 
دارد، انج��ام درس��ت کاره��ا 

میسر نخواهد بود. 

از  را  خ�ود  ذه�ن   -8
و  س�ازید  دور  آش�فتگی 
زمان مش�خصی برای خود 

تعیین کنید
در راس��تای ایج��اد تعادل، 
مهم  بس��یار  آرامش  داش��تن 
اس��ت و ای��ن ام��ر در صورتی 
که از ذهنی آش��فته برخوردار 
باش��ید ممکن نخواهد بود. در 
ای��ن رابط��ه یک قاع��ده کلی 
وج��ود دارد که بی��ان می کند 
در ط��ول روز مواردی را که به 
ذهن ش��ما خطور می کند در 
جایی یادداشت کرده و قبل از 
خواب مورد مطالعه قرار دهید. 
این امر به ذهن شما نظم داده 
و از حواس پرتی ه��ای بی مورد 

جلوگیری می کند.
 همچنین اف��راد باید زمان 
مش��خصی برای خ��ود تعیین 
کنند ک��ه در آن به هیچ چیز 
جز رس��یدگی به امور شخصی 

خود نپردازند. 
رعای��ت م��وارد ذکر ش��ده 
اگرچه در ابتدا کمی دشوار به 
نظر می رسد، با این حال توجه 
باش��ید که هرچیزی  داش��ته 
پ��س از مدتی به ع��ادت فرد 
تبدیل خواهد شد و مشکالت 
روزهای اول را نخواهد داشت 
و به همین خاط��ر تنها کافی 
اس��ت قدم اول را به درس��تی 

بردارید. 
www. forbes. com :منبع 

سرمایهگذاری8 راهکار برای ایجاد تعادل میان کار و زندگی کارآفرینی

مترجم: امیرآل علی
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اخبار

 تبریز - پاشائی- رئیس کانون وکالی آذربایجان شرقی گفت: 
خوشبختانه با روشنگری کانون ، ثبت اسناد و امالک، دیگرمجوزی 
تحت عنوان موسسه حقوقی صادر نمی کند و در داگستری استان 
نیز در جلوگیری از فعالیت این موسسات اقداماتی شده است. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، حس��ن عظیم زاده در گفت و گو با 
خبرنگاران اظهار کرد: اس��تقالل کان��ون وکال تامین کننده نظام 
عدالت در کش��ور، اعتالی نظام قضایی در عرصه های مختلف و 
عزت جمهوری اسالمی است. وی اظهار کرد: طبق قانون کیفیت 
اخ��ذ پروانه وکالت و آئین نامه های مربوطه هر ش��خصی اعم از 
حقوق��ی یا حقیقی که بخواهد در مورد دعاوی کیفری و حقوقی 
در دادگستری در کسوت وکیل به احقاق حق بپردازد، الزم است 
در آزمون  تعریف شده در کانون وکال شرکت کرده و آموزش های 

الزم را اخذ کند.
کانون آذربایجان شرقی قدیمی ترین کانون بعد از مرکز 

محسوب می شود 
وی یادآور ش��د: اعضای هیات مدیره کانون  های مراکز اس��تان 
ب��ا توج��ه به تع��داد وکالی عض��و تعیین می ش��ود، ک��ه کانون 
آذربایجان شرقی قدیمی ترین کانون بعد از مرکز با ۵ نفر عضو اصلی 
و س��ه نفر عضو علی البدل که با انتخاب کلیه وکالی عضو کانون 

تعیین می شوند.
کلیه اشخاصی که قصد فعالیت در حرفه وکالت را دارند 

باید از طریف کانون وکال پروانه اخذ کنند 
عظی��م زاده اف��زود: وظیفه  و رس��الت اصلی هیات ه��ای مدیره 
کانون ه��ای وکال مطابق قان��ون، تربیت وکیل و نظ��ارت بر نحوه 
فعالیت آنها و معرفی نقش وکیل در جامعه اس��ت، بر این اس��اس 
کلیه اش��خاصی که قصد فعالیت در حرفه وکال��ت را دارند باید از 
طریف کانون وکال پروانه اخذ کنند، در سال های اخیر عده ای از افراد 
سودجو و کسانی که قصد انحراف تفکر اجتماعی نسبت به وکالی 
حقیقی دارند، با سوءتفسیر از قانون تجارت در مورد ثبت شرکت ها 
و موسسات خدماتی بدون داشتن دانش حقوقی و بدون اخذ پروانه 
وکالت، اقدام به تاسیس موسسه حقوقی کرده اند. وی اضافه کرد: از 
نظر قانون وکالت فعالیت این نوع موسسات به لحاظ اینکه فاقد پروانه 
وکالت هستند، خالف قانون بوده و دخالت در امر وکالت محسوب  و 
جرم تلقی می شود، کمااینکه در برخی دادگاه های کیفری در اردبیل، 
زنجان و یا مازندران، بعضی از این موسس��ات تحت تعقیب کیفری 
قرار گرفتند .وی یادآور ش��د: اتحادیه سراسری کانون های وکالی 
دادگستری در همایشی که برگزار شده بود، به قوه قضائیه و سازمان 
ثبت اسناد و امالک، غیرقانونی بودن تاسیس این موسسات را اعالم 
کرد، بر حسب اطالع واصله، ثبت اسناد و امالک دیگر مجوزی تحت 

عنوان موسسه حقوقی صادر نمی کند.

موسسات حقوقی به دخالت های خود در سیستم حقوقی 
به طریق غیرقانونی ادامه  می دهند 

رئیس کانون وکالی آذربایجان ش��رقی، ادامه داد: اما این پایان کار 
موسسات حقوقی نیست، این موسسات در حال حاضر به دخالت های 
خود در سیس��تم حقوقی به طریق غیرقانونی و با توسل به تبلیغات 
نادرست ادامه  می دهند، البته خوشبختانه در دادگستری استان نیز 
با همکاری دادستان و معاونت پیشگیری دادگستری در جلوگیری از 
فعالیت این موسسات اقداماتی شده و امید است روزی فرا رسد که به 
طور کامل شاهد پایان فعالیت این موسسات باشیم. وی با بیان اینکه 
در این موسسات با سوءاستفاده از کارآموزان وکالت  و وکالی جوانی 
که با وجود توان علمی و فنی، قادر به تاس��یس دفتر وکالت یا پیدا 
کردن موکالنی که امور خود را به آنان ارجاع کند نیستند، مدیرعامل 
موسسه و صاحب حق امضا با پرداخت مبلغ ناچیزی آنها را استثمار 
می کند، گفت: از طرفی برخی از آنها با معرفی متقلبانه خود به عنوان 
وکیل دادگستری به مراجعینی که با تبلیغات و شگردهای خاص به 
دفاتر آنان رهنمون شده اند، با آنها قراردادهای حق الوکاله تنظیم و 
امضاء می کنند و علی رغم دریافت وجوه کالن، بعضا فقط ۱۰ درصد 

از مبلغ قرارداد را به وکیل جوان می پردازند!
عظی��م زاده اضافه کرد: در بس��یاری از موارد مؤسس��ات مذکور 
با سوء اس��تفاده از موضوع فعالیت حقوقی مبادرت به ارائه خدمات 
ظاهراً حقوقی در قالب کارچاق کنی و واسطه گری غیرمجاز کردند 
و ضم��ن این که در اکثر م��وارد فاقد اطالعات تخصصی و حرفه ای 
هس��تند، ضمانت اجرایی کافی  نیز در برخورد با آن ها وجود ندارد. 
وی خاطرنش��ان کرد: همکاری وکال و کارآموزان وکالت این کانون با 
مؤسسات حقوقی که توسط افراد فاقد پروانه وکالت تأسیس شده اند 

یا خواهند شد  ممنوع  است.
وی  در بخش دیگری از س��خنان خود، با اشاره به کمپین حذف 
ظرفیت آزمون ورودی وکالت گفت: چندی است هجمه های وسیعی 
با هدف و شعار حذف تعیین ظرفیت در آزمون ورودی وکالت از سوی 
فارغ التحصیالن رشته حقوق و به  خصوص مردودین این آزمون علیه 
کانون های وکال دادگستری در سطح جامعه حقوقی رواج یافته است، 

در این هجمه های نابرابر و غیرمنصفانه باید توجه داشت که کانون های 
وکال در تعیی��ن ظرفی��ت  و ورود به حرفه  وکالت نقش موثری را به  
عهده ندارند؛ براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ 
این وظیفه  برعهده کمیسیون سه نفره ای قرار داده شده که تنها یک 
عضو آن از سوی کانون وکال بوده و دو عضو دیگر که دارای اکثریت 
می باشند از طرف قوه قضاییه در تعیین این سهمیه برای هر آزمون 
نقش اساس��ی را بعهده دارند. وی خاطرنشان کرد:  تعداد کارآموزان 
وکالت در جلسه ای با حضور رئیس دادگاه انقالب، رئیس دادگستری  
و رئیس کانون وکالی استان  تعیین می شود، البته این رای نیز متاثر 

از تعداد پرونده ها، جمعیت منطقه و وکالی مورد نیاز اعالم می شود.
کانون های وکال مرجع کارآفرینی نبوده و مرجع تربیت 

وکیل است 
وی با بیان اینکه کانون های وکال مرجع کارآفرینی نبوده و مرجع 
تربیت وکیل اس��ت، گفت: مس��ئله کمبود کار ب��رای وکالی جوان 
مش��کلی اس��ت که در س��ال های اخیر با آن مواجه هستیم و علل 
مختلفی در ایجاد این وضعیت موثر بوده اس��ت، هیات مدیره کانون 
وکالی استان به این مشکالت آگاه است، به همین منظور کمیسیون 

رفاه و صندوق تعاون کمک کننده هستند.
متاسفانه جامعه کمتر سراغ وکیل ناشناخته می رود 

وی با بیان اینکه در صورتی که موسسات خصوصی یا دولتی نیاز 
به استخدام مشاور حقوقی داشته باشند، از همکاران جوانتر معرفی 
می کنیم، گفت: متاسفانه جامعه کمتر سراغ وکیل ناشناخته می رود، 
همکاران جوان اگر بتوانند در ش��هرهای کوچک به اشتهار برسند و 

تحمل مشکالت کنند، می توانند در آینده موفق تر باشند.
در راستای کمک به وکال، هزینه  های کانون را نصف کردیم 
عظیم زاده همچنین گفت: در راستای کمک به وکال، هزینه  های 
کانون را نصف کردیم. وی در خصوص فعالیت صندوق حمایت از وکال 
با بیان اینکه کانون مرجع تصمیم گیری در صندوق نیس��ت، اضافه 
کرد: اکثر وکال  در این خصوص رضایت کافی ندارند، به نظر می رسد 
باید تغییراتی در نحوه فعالیت این صندوق انجام گیرد و صندوق نیاز 

به اصالح قانون دارد.

اهواز - ش�بنم قجاوند- قائم مقام مدیرعامل ش��رکت ملی 
حف��اری ایران اظهار کرد: حضور ش��رکت ه��ای دانش بنیان در 
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری 
قابل توجه  است. محمد رضا تاکایدی با اشاره به بازدید از تمامی 
غرفه های  نمایشگاه پانزدهم ، افزود: برگزاری این رویداد اقتصادی 
زمینه هم افزایی میان شرکت ها، شناخت توانمندی های داخلی 
و حضور شرکت های جدید را در عرصه رقابت فراهم آورده است. 
وی اظهار کرد: سازندگان نیز در این رخداد نمایشگاهی ضمن ارائه 
توانمندی های خود، با نیازهای شرکت های متقاضی  آشنا و در 
خصوص کیفیت و کمیت س��اخت و طرح های در دست اجرا  با 
متخصصان صنعت حفاری به رایزنی می پردازند. تاکایدی با بیان 
اینکه این نمایش��گاه فرصت مناسبی اس��ت که به طور منسجم 

توانمندی ها، قطعات و تجهیزات س��اخته ش��ده م��ورد ارزیابی 
کارشناسان قرار گیرد، گفت: با مغتنم شمردن این فرصت ضمن 
آش��نایی با یک س��ری تولیدات جدید، قرار شد پس از پایان کار 

نمایش��گاه در بازدیدهای کارگاهی ،  توان این سازندگان بررسی 
 و در جلس��اتی ضمن تبادل نظ��ر، نحوه همکاری و اس��تفاده از 
ظرفی��ت ه��ای بالقوه آنان در دس��تور کار قرار گی��رد. قائم مقام 
مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران افزود: برخی ش��رکت های 
دانش بنیان نیز در خصوص بازس��ازی و س��اخت برخی قطعات 
خاص ویژه صنعت حفاری پیش��نهاداتی ارائه و ش��ماری نیز در 
موضوع فاینانس مذاکره داشتند. وی ضمن تاکید بر اهتمام بیش 
از پیش به کیفیت قطعات و تجهیزات ساخت شده و قیمت های 
رقابتی خاطرنش��ان کرد: صنعت نفت و حفاری در منطقه از بازار 
بسیار خوبی برای صدور قطعات و تجهیزات برخوردار می باشد و 
سازندگان داخلی می بایست با لحاظ نمودن آخرین استانداردها در 

تولید قطعات و تجهیزات، ورود به این عرصه را مدنظر قرار دهند.

تبریز - ماهان فالح- مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی با تشریح اقدامات ۱۰۰روزه ابتدای فعالیت دولت دوازدهم 
تداوم گازرسانی به روستاها را به عنوان یکی از اهداف این شرکت 
برش��مرد . به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت گاز 
استان با ارائه عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم گفت : ۷۳ روستای 
استان باتحت پوشش قرار دادن  ۳ هزارو 24۳ خانوار از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند شده اند که معادل 4.۳ درصد کل عملکرد شرکت 
گاز اس��تان از بدو فعالیت شرکت می باشد  و عملیات گازرسانی 

به روس��تاها به  عنوان یکی از اصلی ترین اهداف کنونی شرکت تا 
پایان تمامی روستاهای حائز شرایط تداوم خواهد داشت.  رهنمای 
توحی��دی با بیان این که در این مدت 2۰ هزارو ۱2۵ مش��ترک 
به مشترکین شهری و روس��تایی گاز طبیعی استان افزوده شده 
است، خاطرنشان کرد: تعداد مشترکین شهری و روستایی استان 
به بیش از یک میلیون و 498 هزار مش��ترک رسیده است. وی با 
اشاره به اجرای 2.۵ کل شبکه گذاری استان درابتدای ۱۰۰ روزه 
دولت دوازدهم ، اظهار داشت:  با اجرای 49۱ کیلومترشبکه گذاری 

گاز در اقط��ار مختلف میزان 
کل ش��بکه گذاری  اجرا شده 
درسطح استان بالغ بر ۱9۷۱۰ 
کیلومتر  رسیده است.  مقام 
ارشد شرکت گاز استان، میزان 

بودجه جذب شده در این مدت را بیش از 4۳9 میلیارد ریال عنوان 
و خاطرنشان کرد: ۱۰۰ درصد  خانوار شهرها و بیش از 92 درصد 
خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

کرماش�اه - دشتی - غفار صالحی با اش��اره به اینکه آب شرب 
ش��هر روانسر تنها از طریق چاهها در حومه بله زین تامین مي شود، 
اظهار داش��ت: ایستگاه پمپاژ سراب روانسر چندین سال است که از 
مدار بهره برداري خارج گردیده است. مدیر امور آب و فاضالب شهر 
روانسر از تالش برای بازسازی ایستگاه پمپاژ سراب روانسر خبر داد و 
افزود: بازسازی و تجهیز این ایستگاه در دستور کار قرار دارد. صالحي 

تاکید کرد: اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی و تجهیز ایس��تگاه پمپاژ 
سراب روانسر از محل اعتبارات تبصره ۳ تأمین می شود. وی به بحران 
و اختالل کوتاه مدت در سیستم شبکه های آب به علت وقوع زلزله و 
تخریب در بخش هایی از استان اشاره کرد و گفت: به منظور مدیریت 
بحران در حوادث احتمالي نظیر زلزله و... ش��هر روانسر نیاز به محل 
تامین آب جایگزین دارد.  صالحی تصریح کرد: کارشناس��ان شرکت 

آب و فاضالب استان از تاسیسات پمپاژ سراب روانسر بازدید به عمل 
آوردند و بر لزوم بازسازی این ایستگاه تاکید شد. وی گفت: هم اکنون 
در حال انجام مطالعات طرح هستیم تا با هماهنگی فرماندار روانسر 
و اعضاي شوراي اسالمي شهر روانسر، بازسازي و تجهیز و راه اندازي 
مجدد این ایستگاه و ساختمان سرایداری و سیستم گندزدایي آب در 

سراب روانسر را عملیاتی کنیم

رئیس کانون وکالی آذربایجان شرقی خبر داد

موسسات حقوقی فاقد پروانه وکالت برچیده می شوند 

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه پانزدهم صنعت حفاری قابل توجه  است

در 100 روز نخست دولت دوازدهم
عملکرد شرکت گاز استان آذربایجان شرقی تشریح شد 

مدیر امور آب و فاضالب شهر روانسر: ایستگاه پمپاژ آب سراب روانسر بازسازی و تجهیز می شود

س�اری - دهقان - مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : انبار نفت منطقه ساری انواع فرآورده های نفتی را 
به بیش از 9 منطقه با ناوگان جاده ای ارسال کرد . حسینعلی طالبی 
مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با اشاره به 
حجم باالی عملیات انبار نفت س��اری و ظرفیت ذخیره سازی ، اظهار 
داشت : با توجه به دارا بودن نیروهای توانمند عملیاتی وامکان پشتیبانی، 
همچنین سازماندهی پیمانکاران حمل و نقل جاده ، در 9 ماه اول سال 
9۶ بی��ش از  ۳8۶ میلی��ون لیتر انواع فرآورده های نفتی به 9 منطقه 
کش��ور ارسال شد . حسینعلی طالبی با بر شمردن تاسیساتهای مهم 
نفتی اس��تان مازندران ، بیان کرد : در 9 ماه اول سال 9۶ حدود 482 
میلیون لیتر بنزین سوپر و حدود ۱۵۳ میلیون لیتر نفت سفید و بیش 
از ۱۵9 میلیون لیتر نفتگاز با بیش از ۱۰۰۶۰ تانکر حمل سوخت به 

مناطق چالوس ، گلستان ، مشهد ، بجنورد ، سبزوار ، شاهرود ، گیالن، 
میاندوآب و ارومیه ارسال شد که در مجموع بیش از ۳8۶ میلیون لیتر 
انواع فرآورده از انبار نفت ساری به مقصد مناطق دیگر بارگیری شد . 
مدیر منطقه ساری قابلیتهای باالی انبار نفت ساری را برشمرد و تاکید 
کرد : انبار نفت س��اری دارای زیرساخت هایی است که قابلیت تغییر 
پذیری باال در بارگیری را دارا است واز نظر عملیاتی این آمادگی را دارد 

در مواقع لزوم با تغییر سیس��تم به وظایف جدید عملیاتی برسد . وی 
قابلیت دریافت فرآورده به طور مس��تقیم از خط لوله و تعدد بارگیری 
ب��ه طور همزم��ان در حجم باال را از مزایای این انباردانس��ت و افزود : 
در شرایط بحران روزانه تا حدود ۱2 میلیون لیتر فرآورده از انبار نفت 
ساری بارگیری شده است. طالبی انبار نفت منطقه ساری را پشتیبان 
نیروگاههای نکا ، انزلی ، علی آباد و نوش��هر در زمانهای الزم دانست و 
اذعان کرد : در 9  ماهه س��ال 9۵ از انبار نفت منطقه ساری به مقصد 
مناط��ق دیگر مقدار تقریبی ۱۰۱ میلیون لیت��ر بنزین  و حدود 4۵۶ 
میلیون لیتر نفت سفید وحدود 9۶9 میلیون لیتر نفتگاز وحدود 8۵8 
میلیون لیتر بنزین سوپر با تعداد تقریبی 8۶۰۰ تانکر حامل سوخت به 
این مناطق ارس��ال کرد که در مجموع حدود ۳۳۰ میلیون لیتر انواع 

فرآورده از انبار نفت ساری به مقصد مناطق دیگر بارگیری شد . 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد

افزایش 1۷ درصدی ارسال انواع فرآورده به مناطق کشور از انبار نفت ساری

غالمحسین مسعودی ریحان بیان کرد
لزوم استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته برای جلوگیری از آلودگی هوا 

تبریز - فالح- عضو شورای اسالمی شهر تبریز گفت اینکه مسئول محیط زیست اعالم می کند 
برای کاهش آلودگی هوا باید منتظر باد و باران باش��یم قابل قبول نیست.  به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، غالمحسین مسعودی ریحان با اشاره به لزوم جدی شمردن بیش از پیش مضرات آلودگی هوا، 
افزود: باید از تجاربی که در دنیا برای جلوگیری از آلودگی هوا وجود دارد استفاده کنیم. وی تصریح 
کرد: نقش مردم و س��من ها در آلودگی هوا مغفول مانده اس��ت و نه در شهر و نه در کشور به نقش 
مردم و سمن ها اهمیت داده نمی شود. مسعودی ریحان ادامه داد: در تبریز سمن هایی که در زمینه 
محیط زیست فعالیت دارند عالقه زیادی دارند و اگر محیط زیست اجازه دهد  کمک خواهند کرد این سمن ها در خصوص آلودگی 
هوا و حتی دریاچه ارومیه آماده کمک هستند. وی با بیان اینکه اشتباهات ما در خصوص حفظ دریاچه ارومیه را مردم به موقع هشدار 
دادند اما ما طور دیگری برخورد کردیم، افزود: تا زمانی که هوا آلوده نشده است در خصوص توصیه ها و هشدارها کاری نمی کنیم و 
بعد از آلودگی هوا یادمان می افتد که مردم و سمن ها هم هستند. عضو شورای شهر تبریز در خاتمه تصریح کرد: تا زمانی که مردم 
را مشارکت نداده ایم و مردم پای کار نیامده اند این مسائل روی خواهد داد و در مقابله با مسائل زیست محیطی موفق نخواهیم بود.

عضو شورای شهر تبریز:
به جای کمربند سبز تبریز گاراژهای ماشین ساخته شده است 

تبریز - فالح- عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه حل مشکالت زیست محیطی باید مورد توجه 
همه دستگاه باشد، افزود: اگر در جایی اشتباهی داشته ایم باید قبول کنیم اگر در این مسیر حرکت 
نکنیم مشکالت کشور و شهر حل نمی شود.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد اشرف نیا ادامه 
داد: باید از اقداماتی که در حوزه محیط زیست انجام شده تشکر کرد و در اقداماتی که مورد نیاز است 
از نظرات کارشناسان استفاده کنیم. وی  تصریح کرد: باید مردم آرامش و خدمات را احساس کنند 
االن ما مشکل محیط زیست را داریم و در ارائه آمارها باید از مراکز دانشگاهی استفاده کنیم اما گاه 
برخی مسائل عجیب و غریبی مطرح می شود. وی گفت: سازمان محیط زیست کشور در سال 82 با همکاری بانک جهانی در راستای 
پروژه زیست محیطی نسبت به خرید و نصب 44 ایستگاه آلودکی 4 شهر اقدام کرده است که در بین این 4 شهر تبریز وجود ندارد. 
اشرف نیا با اشاره به اینکه در سال 8۶ تعداد ۶ ایستگاه سنجش آلودگی از محل اعتبارات ملی خرید و نصب شده است افزود: تمامی 
کارخانجات آماده احداث فضای سبز هستند اما زیرساخت آب و برق و راه که جزو وظایف دولت است مسئله است. وی بیان کرد: در 
سال 8۶ مجموعه ۵۶۷2 هکتار در اختیار عینالی برای جنگلکاری گذاشته شده است بهترین جا برای حضور بخش خصوصی برای 
ایجاد فضای سبز است. اشرف نیا گفت: 2 هزار هکتار پارک طبیعت در تبریز وجود دارد که قسمتی از آن هنوز فضای سبز نشده است 
میتوان فضای سبز ایجادکرد. عضو شورای اسالمی شهر تبریز با بیان اینکه به جای کمربند سبز تبریز در حال حاضر گاراژهای ماشین 
ساخته شده است، گفت: هر روز کوه را کنده و گاراژسازی می کنند و کسی جلودار نیست. وی تصریح کرد: طرح جامع کاهش آلودگی 
هوای تبریز در سال 89 تصویب شده است و برای این مسئله ۵۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده و محل اعتبار مشخص شده 
است اما اجرا نمی شود باید قدم هایی برداریم که مشکالت مردم در ارتباط با حمل و نقل آب هوا و هوای پاک با زمانبندی حل شود.

تقدیر از رانندگان و راهداران نمونه گلستانی همزمان با هفته حمل و نقل و راهداری
 گرگان - خبرنگار فرصت امروز - فعاالن، رانندگان و راهداران نمونه، بازنشسته و ایثارگر اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گلستان طی مراسمی همزمان با هفته حمل و نقل،رانندگان و راهداری و در حضور نمایندگان مجلس و شماری از 
مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، تجلیل شدند.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان گلستان، "مهدی میقانی"مدیرکل این دستگاه اجرایی با قدردانی از تالش و همت این عزیزان در این مراسم، گفت: امروزه 
اهمیت حمل و نقل و راهداری و تاثیر این دو بخش در فرآیند توسعه عمومی کشور بر کسی پوشیده نیست.به گفته وی، ارائه 
خدمات خوب از سوی فعالین حمل و نقل جاده ای و راهداران بعنوان نگهدار سرمایه عظیم راههای کشور، موقعی اثربخش است 
که با مشارکت اجتماعی همه اقشار مردم همراه باشد.میقانی ادامه داد: این مشارکت و اهمیت را می توان در تلفات جاده ای و 
ایمنی عبور و مرور مورد تاکید قرار داد.نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کالله و مراوه تپه و عضو کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی نیز، تقدیر از فعاالن این دو بخش را، باعث ایجاد و افزایش انگیزه و روحیه مسووالن و زحمتکشان این بخش ها 
دانست."شهرام کوسه غراوی" افزود: با وجود کم و کاستی های موجود در حوزه قانونگذاری، برای تصویب مصوباتی در این حوزه، 
نیازمند استفاده از نظرات اقشار مختلف این بخش های هستیم.وی، نوسازی ناوگان فرسوده، مدیریت حوزه حمل و نقل و استفاده 
از ظرفیت های موجود با توجه به کمبود منابع عمرانی سال جاری و فرهنگ سازی و آموزش را از مهمترین مسایل این بخش 
ها بیان کرد."سیدمحمود حسینی" نماینده تشکل های صنفی حمل و نقل گلستان هم، مهمترین درخواست های این بخش 
را از مسووالن ارشد استان و کشور؛ سخت و زیان بارشمردن شغل رانندگان، استفاده از ظرفیت این بخش در تصویب مصوبات 
مجلس، استفاده از کریدور شمال – جنوب برای جابه جایی کاال و همراهی با بخش خصوصی در نظارت های سیستمی به دلیل 

کمبود منابع مالی این بخش عنوان کرد.

کسب رتبه برتراولین همایش مدیریت مصرف وهدررفت آب توسط شرکت 
آب وفاضالب روستایی آذربایجان غربی

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- شرکت آب وفاضالب روستایی آذربایجان غربی، رتبه برتراولین 
همای��ش مدیری��ت مصرف وهدررفت آب را کس��ب کرد. دراین همایش ک��ه درمحل پردیس فنی 
ومهندسی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزارشد، شرکت آب وفاضالب روستایی آذربایجان غربی 
به لحاظ اقدامات وتالش های موثر درزمینه کاهش آب بدون درآمد ومدیریت بهینه مصرف آب، حائز 
رتبه برترشد ولوح سپاس وتندیس این همایش به کاظم محمدی اقدم رییس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت آب وفاضالب روستایی 

آذربایجان غربی اهدا گردید.

نشست خبری مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان برگزار شد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه نشست خبری مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان 
برگزار شد.    با حضور خبرنگاران ، روزنامه نگاران و اصحاب رسانه و مطبوعات نشست خبری و مطبوعاتی دکتر مالئی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای هرمزگان برگزار شد. مجید لشگری مدیر روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای 
هرمزگان ضمن تقدیر از حضور خبرنگاران گفت: آب این روز ها به یکی از دغدغه های اصلی جامعه تبدیل شده است  و عالقه مند 
هستیم که اصحاب رسانه تعامل و همکاری بیشتری با شرکت آب منطقه ای هرمزگان داشته باشند و  اقدامات  شرکت و فعالیت ها 
را بهتر به سمع و نظر مردم برسانند. دکتر مالئی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان اظهار داشت: امروز 
جامعه و دستگاهی موفق خواهد بود که بتواند با ابزار در دسترس اش ارتباط محکم تری بین مردم و حاکمیت برقرار کند و تحقق 

این مهم یکی از رسالت های اصحاب رسانه و خبرنگاران است.  

فاز اول اجرایی طرح سفیران انرژی در فومن کلید خورد 
 رش�ت- مهناز نوبری - فاز اول اجرایی طرح س��فیران انرژی در فومن بعنوان اولین شهرس��تان در گیالن با حضور حس��ین
 اسماعیل پور فرماندار فومن به عنوان یکی از سفیران انرژی شهرستان برگزار شد.در این مراسم فرماندار فومن با اشاره به این موضوع 
که خود نیز یک سفیر انرژی می باشد، اجرای این طرح را در شهرستان بسیار ارزشمند عنوان نمود.وی گفت: در آینده ای نزدیک با 
دعوت همه مسئولین و مدیران شهرستان، دوره آموزشی سفیران انرژی را در محل فرمانداری برگزار خواهیم نمود و از مدعوین نیز 
می خواهم تا در اقصی نقاط شهرستان، این طرح بزرگ را در جهت اشاعه فرهنگ مصرف برگزار نمایند.در ابتداي این مراسم رمضان 
یوسف مدد رئیس اداره گاز فومن ضمن خیر مقدم به مدعوین  و میهمانان به بیان اهداف اجرای این طرح پرداخت و اظهار داشت: در 
سالیان اخیر با حمایت مدیرعامل و مسئولین شرکت گاز و فرماندار محترم فومن اقدامات خوبی به لحاظ کیفی و کمی در شهرستان 
انجام شده که آموزش فرهنگیان، دهیاران، شوراهای اسالمی و مدیران شهرستان بعنوان سفیران انرژی از جمله این اقدامات می باشد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه امروز شاهد اجرای این طرح در فومن بعنوان اولین شهرستان در گیالن هستیم و با فرهنگ سازی 
مصرف توسط سفیران انرژی، در آینده ای نزدیک شاهد نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در سراسر شهرستان 

بویژه در میان دانش آموزان خواهیم بود.

 جهانگیري، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري قزوین:
رویکرد اصلي بودجه 9۷ سازمان ترافیک شهرداري قزوین مناسب سازي معابر اصلي است

قزوی�ن - خبرن�گار فرص�ت امروز- جهانگیري، مدیرعامل س��ازمان حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداري قزوین 
گفت: رویکرد اصلي بودجه س��ال 9۷ معابر اصلي ش��هر قزوین به منظور تس��هیل در تردد معلوالن جس��مي-حرکتي 
و س��المندان مناس��ب س��ازي اس��ت. س��عید جهانگیري افزود: بخش��ي از جمعیت ش��هروندان را معلوالن جسمي-

حرکتي  و س��المندان تش��کیل مي دهند بنابراین معابر ش��هر باید براي تردد آس��ان تر این قش��ر مناس��ب س��ازي 
ش��ود. وي عنوان کرد:با توجه به ماهیت رس��الت س��ازمان حمل و نقل و ترافیک ش��هرداري قزوین وظیفه مناس��ب 
 س��ازي معاب��ر برعهده این س��ازمان ق��رار دارد و در بودجه پیش��نهادي این س��ازمان در س��ال 9۷ معابر اصلي ش��هر 
مناسب سازي خواهد شد. مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري قزوین تصریح کرد:در این راستا برخي از معابر 

مهم شهر براي تسهیل در تردد معلوالن، سالمندان و رفاه حال آنان مناسب سازي مي شود.



یافت��ن ی��ک مزی��ت رقابتی ی��ا عامل تمای��ز برای 
شرکت های خدماتی کار ساده ای نیست. 

ب��ه گ��زارشibazaryabi، در این بی��ن برخی از 
ش��رکت ها هم هستند که با تمام توان تالش می کنند 
ی��ک مزیت رقابتی برای خود پی��دا کنند که در واقع 

موجب تمایز آنها نسبت به رقبا هم نمی شود. 
عامل تمایز چیست؟ 

عامل تمایز یا مزیت رقابتی خصوصیتی از محصول 
یا بنگاه تجاری شماس��ت که شما را از رقبای کلیدی 
خودت��ان جدا می کند و برای ش��ما یک مزیت ادراک 
ش��ده ویژه در نظ��ر مخاطبان هدف خودت��ان ایجاد 

می کند. 
چطور یک عامل تمایز را ارزیابی کنیم؟ 

برای موفق ش��دن، یک عامل تمایز باید دارای س��ه 
ویژگی مهم باشد: 

- باید درس��ت و واقعی باشد. عامل تمایز ساختنی 
نیست. 

- باید برای مراجعان بالقوه مهم باش��د. اگر نباشد، 
چه فایده ای دارد؟ 

- باید قابل اثبات باشد. اگر نتوانید درست بودن آن 
را اثبات کنید، باورش نمی کنند. 

واقعیت تلخ در این رابطه این است که اغلب عوامل 

تمایز حداقل در برابر دو مورد از این شاخص ها ناموفق 
ظاهر می شوند. اما در این بین مزیت های رقابتی موفق 

زیادی هم وجود دارند. 
فهرستی از 21 مزیت رقابتی برتر برای 

شرکت های خدماتی
فقط به یاد داش��ته باشید که شما می توانید چندین 
مزیت رقابتی یا عامل تمایز را برای خود داشته باشید. 
حتی می توانید تعدادی از این مزیت های رقابتی را در 
کنار هم ق��رار داده و ترکیب آنها ی��ک مزیت رقابتی 

بهتر و برتر را ایجاد کنید. 
1- در یک صنعت تخصص داشته باشید

2-در ارائ��ه یک نقش خاص در س��ازمان مش��تری 
تخصص داشته باشید

3- در ارائه یک خدمت خاص تخصص داشته باشید
4- ی��ک فناوری یا فرآیند واقع��ا منحصر به فرد را 

ارائه دهید
5- ب��ر ش��ناخت یک مخاطب هدف خ��اص تمرکز 

داشته باشید
6- به ارائ��ه خدمت به مجموع��ه ای از مراجعین با 

اندازه و اعتباری خاص تخصص داشته باشید
7- همه کارکنان شما باید یک خصوصیت یا اعتبار 

ویژه مشترک داشته باشند
8- در رابطه با مراجعینی دارای تخصص باش��ید که 

خصوصیت یا ویژگی مشترکی دارند

9- بر ح��ل و رفع یک چالش خاص کس��ب وکارها 
تمرکز داشته باشید

10- افرادی را به عنوان کارشناس در اختیار داشته 
باشید که در حوزه خودشان شناخته شده باشند

11- یک مدل کسب وکار منحصر به فرد ارائه دهید
12- تمرکز جغرافیایی خاص و ویژه ای داشته باشید
13- دسترس��ی ب��ه مجموعه منحصر ب��ه فردی از 
اطالعات را پیش��نهاد دهید ک��ه از طریق منابع دیگر 

قابل دسترس نباشد
14- دسترسی به مجموعه منحصر به فردی از افراد 
یا روابط را پیش��نهاد دهید ک��ه از طریق منابع دیگر 

به راحتی قابل دسترس نباشد
15- ب��ا س��طح متمایزی از خدمات به کس��ب وکار 

بپردازید
16- خودت��ان را بر اس��اس مش��تریان و مراجعین 

متمایز کنید
17- روی اندازه شرکت و بنگاه خود تمرکز کنید

18- بر رابطه خود با یک شریک یا بنگاه مادر تأکید 
کنید

19- بر یک موفقیت قابل توجه و مهم تمرکز کنید
20- بر تولید یک نتیجه بس��یار با ارزش یا منحصر 

به فرد تخصص داشته باشید
21- در مقایس��ه با تمامی رقبا خود نگاه و رفتاری 

متفاوت داشته باشید.

21 راه برای یافتن یک مزیت رقابتی

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 867 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: شرکت های بزرگ و معتبر معموال 
خدم��ات پس از فروش خود را به ش��رکت های تخصصی 
دیگر می س��پارند. این کار موجب می شود شرکت مادر به 
فعالیت اصلی که همان واردات است بپردازد و دغدغه های 
خدم��ات پس از ف��روش را به یک ش��رکت دیگر منتقل 
کند. حتی اگر سهام اصلی شرکت خدمات پس از فروش 
متعلق به شرکت مادر باشد، همین فرآیند برون سپاری و 

درگیر کردن افراد متخصص در قالب سهامدار در شرکت 
جدید باعث می ش��ود کار به شکل کم هزینه تر و باکیفیت  
باالتر انجام شود. بنابراین توصیه نخست آن است که این 
خدمات را برون سپاری کنید. این برون سپاری می تواند به 
شکل پیمانکاری باشد یا به شکل تأسیس شرکت جدید. 
مدل های موجود در بازار را به دقت بررس��ی کنید و سعی 
کنید از آنها الگوبرداری کنید. توصیه بعدی آن اس��ت که 
به شکایات مشتریان دقیقا رسیدگی کنید. نارضایتی هر 
مشتری به س��رعت در شبکه های اجتماعی و به طور کلی 

از طری��ق فضای آنالین منتقل می ش��ود و برند ش��ما را 
خدشه دار می کند. بنابراین سعی کنید رضایت مشتریان 
را حت��ی اگر برای ش��ما هزینه دارد، جل��ب کنید. نکته 
دیگر آنکه دقیقا بررسی کنید علت شکایات چیست و در 
سیس��تم جدید خدمات پس از فروش س��عی کنید آن را 
کامال برطرف کنید. برگزاری یک نظرسنجی از مشتریان و 
آگاه شدن از برآیند نظرات آنها درباره یک سیستم ایده آل 
خدم��ات بعد از فروش نیز می تواند در طراحی سیس��تم 

جدید بسیار مفید باشد.

نارضایتی از خدمات پس از فروش 

س�وال: چندس�الی اس�ت در حوزه واردات تجهیزات کامپیوتری و ارائه خدمات پس از فروش کار می کنم. در ماه های 
اخیر شکایاتی را از طرف مشتریان مبنی بر مناسب نبودن این خدمات دریافت کرده ام. با توجه به اینکه از نظر بودجه 

محدودیت دارم، چطور می توانم رضایت مشتریان را جلب کنم؟
کلینیککسبوکار

راه هایی برای حرفه ای تر نوشتن
با اینکه این روزها قوانین نگارش��ی مانند گذش��ته 
س��خت نیستند، اما رعایت یک س��ری نکات ساده از 
طرف افراد حرفه ای باعث می ش��ود نوشته های شان از 

سایرین متمایز شود. 
به گزارش زومیت، این روزها شاید نوشتن نامه کمتر 
ش��ده باشد، اما اغلب درخواس��ت ها به صورت کتبی و 
توس��ط ایمیل ارائه می ش��وند. به عنوان مثال صحبت 
کردن با اس��اتید در مورد پروژه ها و ارسال درخواست 
شغلی، با نوش��تن یک یا چند جمله همراه است و به 
همین دلیل رعایت نکات نگارشی بسیار اهمیت دارد 
و حتی می تواند سرنوش��ت افراد تازه کار را تحت تأثیر 
قرار دهد. با گس��ترش ش��بکه های اجتماعی این باور 
برای عده ای جا افتاده اس��ت که رعایت کردن امالی 
کلمات و اصول نگارشی دیگر اهمیتی ندارد. شاید این 
طرز تفکر برای برقراری ارتباط با دوس��تان اش��کالی 
نداش��ته باشد، اما برای نگارش درخواست های رسمی 
هنوز مهم است. درواقع می توان این طور نتیجه گیری 
کرد که ش��یوه نگارش هر فرد میزان حرفه ای بودن او 
را نشان می دهد. کسی که شیوه نگارشی خوبی ندارد، 
لزوما بی س��واد یا غیر حرفه ای نیست، اما این موضوع 
ناخودآگاه روی برداش��ت انس��ان ها از اش��خاصی که 
نمی شناس��ند تأثیر می گذارد و مطمئنا هیچ شخصی 

دوست ندارد با چنین فردی وارد مذاکره شود. 
همه چیز نسبت به گذشته تغییر کرده است و نحوه 
نوش��تن نیز این قاعده مس��تثنا نیس��ت، اما فراموش 
نکنید که مردم شما را با کلماتی که استفاده می کنید 
ارزیابی می کنند. مخصوصا زمانی که شناخت درستی 
از طرف مقابل نداش��ته باش��ند. البته این به این معنا 
نیس��ت که ش��یوه نگارش خود را به طور کامل تغییر 
دهید ی��ا درخواس��ت های خود را با متن س��نگین و 
رسمی ارس��ال کنید، بلکه کافی اس��ت به یک سری 
اصول اولیه و ساده بیشتر اهمیت دهید. در ادامه این 
مقاله  به نقل از زومیت به بررسی تعدادی از این نکات 

ساده می پردازیم. 
1- شفافیت را هدف قرار دهید

پیش از هر چیزی باید منظور خود را به طور واضح، 
ش��فاف، مختصر و حرفه ای بیان کنید. در نگارش یک 
متن نیازی به در نظر گرفتن حرکات دس��ت و صورت 
ک��ه معم��وال در مکالم��ات رودررو رعایت می ش��وند 
نیست. بنابراین نویسنده متن باید تمام تمرکز خود را 
روی ش��فافیت متنی که می نویسد بگذارد و ایده خود 
را به طور واضح بیان کند تا خواننده برداش��ت دیگری 
نداشته باشد. رایج ترین اشتباهاتی که باعث نامفهومی 

متن می شوند عبارتند از: 
ترکیب کردن جمله ها: س��عی کنید در هر جمله 
یک موضوع را مطرح کنید و بعد از پایان جمله سراغ 

موضوع بعدی بروید. 
ط�ول جمله ها: این روزها کس��ی حوصله خواندن 
متن های طوالنی را ندارد، بنابراین بهتر است جمالت 

کوتاه و مختصر باشند. 
زیاده روی کردن: زی��اده روی کردن در هر چیزی 
خوب نیس��ت. گاهی اوقات برخی عالئم نگارشی برای 
بیان منظ��ور خاصی به کار می رون��د و زیاده روی در 

استفاده از آنها ممکن است متن را نامفهوم کند. 
2- حرفه ای بودن را هدف قرار دهید

اش��تباهات دس��توری و غلط امالیی نش��ان دهنده 
غیر حرفه ای بودن ش��خص است. همه ما ممکن است 
زمانی که با دوستان خود صحبت می کنیم برخی لغات 
را مختصر بنویسیم یا عالئم نگارشی را رعایت نکنیم. 
دو جمل��ه معروف »بخش��ش الزم نیس��ت، اعدامش 
کنید« و »بخش��ش، الزم نیس��ت اعدامش کنید« را 
همیش��ه در ذهن داش��ته باش��ید و بدانید که گاهی 
اوق��ات یک مکث کوتاه می تواند معنای جمله را کامال 

تغییر دهد. 
۳- از نرم افزارهای غلط یاب استفاده کنید

همانطور که گفتیم، اش��تباهات امالیی نابخشودنی 
هستند. خوش��بختانه نرم افزارهای زیادی وجود دارند 
که متن را از لحاظ امالی لغات بررسی می کنند. پیش 
از ارسال هر متنی آن را توسط این نرم افزارها بررسی 
کنی��د. این کار زمان کمی می گیرد و در عوض صحت 

متن را تأیید می کند. 
۴-  نوشتن را تمرین کنید

نوش��تن مهارتی اس��ت که به مرور زمان و با تمرین 
کردن تقویت می ش��ود. مطمئنا فرستادن یک نامه با 
غلط امالیی یا نگارش��ی بس��یار بد است، اما فراموش 

نکنید که برای بهتر نوشتن باید تمرین کرد. 
۵- از یک فرد آزادکار کمک بگیرید

اگر احس��اس می کنید کارهای زی��ادی برای انجام 
داری��د و نمی توانید برای هر نامه یا درخواس��ت زمان 
بگذارید، از یک ش��خص حرف��ه ای و آزادکار بخواهید 
ای��ن کار را برای ش��ما انج��ام دهد. این اف��راد تجربه 
زی��ادی در نویس��ندگی دارن��د و در کمتری��ن زمان 
متن مورد نظ��ر را آماده می کنن��د. تجربه کاری این 
افراد اش��تباهات را به صفر می رساند و معموال هزینه 

چندانی برای شما نخواهد داشت. 
INC :منبع

محمدرضا گل آقائی
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مسیر موفقیت

راه های ارائه خدمات مشتری پسند 
 باید این حقیقت را درک کنید که بیش��تر مشکالتی 
که در خدمت رسانی به مشتریان پدیدار می شوند ریشه 
در فرآیند های ناشیانه در فروش یا ارائه خدمات دارند. 
ب��ه عنوان مثال، هزینه های پنه��ان و یا زمانبندی ها، 
ارائه خدمات را با مش��کل روبه رو می س��ازند. مشتریان 
هنگام تماس تلفنی مدت زیادی را پش��ت خط منتظر 
می مانند و فرآیند رسیدگی بسیار پیچیده طراحی شده 

است. 
ب��ه گزارش نوپان��ا، تحقیقات نش��ان می دهد که پنج 
عامل برکیفیت فرآیند خدمت رسانی تأثیر می گذارند: 

قابلیت اعتماد و اطمینان
س��ؤالی که همواره در ذهن مشتریان شکل می گیرد 
این اس��ت که آیا تأمین  کننده خدمات می تواند از پس 

وعده های خود بر بیاید؟ 

مسئولیت پذیری
آیا به درخواست من به موقع رسیدگی می شود؟ 

اطمینان
آیا تأمین  کننده خدمات طی روند اولیه ارائه خدمت، 

احساس اطمینان خاطر به مشتری القا می کند؟ 

احساس یکدلی
آی��ا تأمین  کننده خدم��ات، توانایی دیدن مس��ئله از 

نقطه نظر مشتری را دارد؟ 

شواهد ملموس
آیا به وضوح مش��خص اس��ت که خدمت ارائه ش��ده 

است؟ 
زمانی که مشکلی رخ داد این عوامل را به خاطر داشته 
باش��ید. فواید این کار این اس��ت که مشکل پیش آمده، 
جزئ��ی از اجزای مورد بررس��ی خواهد بود. با بررس��ی 
دقیق تر مش��کل س��عی کنید آن را به یکی از موارد باال 

تعمیم دهید و سپس مورد را دقیق تر بررسی کنید. 

ارسال نان صنعتی و سنتی
نام استارت آپ: نون رسون

noonreson. ir :وب سایت
سال تأسیس: 1395

موضوع: خدماتی و سرویس دهی
توضیح بیشتر: 

تی��م ما یک اپلیکیش��ن در زمینه ارس��ال ان��واع نان 
صنعتی و س��نتی توس��عه داده اس��ت که فاز پایلوت آن 
در ش��هر کرج شروع به کار کرده است و در چند منطقه 
ب��زرگ ک��رج مانند عظیمیه، جهانش��هر و گوهردش��ت 
مش��غول به کار اس��ت. تفاوت عمده ما در تنوع محصول 
در نان اس��ت و نون رس��ون پیشقدم ش��ده است تا هر 
شخص بتواند متناس��ب با ذائقه خود نان سفارش دهد. 
نان رس��ون همچنان در حال اضافه ک��ردن انواع نان در 

اپلیکیشن خود است. 
همچنین نکته مهم دیگر قیمت محصول اس��ت که با 

مغازه هیچ تفاوتی ندارد. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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