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نگاهی به بزرگ ترین چالش های اقتصادی دولت دوازدهم

همه مصائب روحانی
دولت دوازدهم در آزمون سخت ساختارهای اقتصاد قرار دارد؛ بخشی از این اصالحات در سال های اخیر انجام 
ش��د، مثل ریشه کنی موسس��ات مالی غیرمجاز، اما برخی نیز مثل هدفمندس��ازی یارانه ها نیاز به همراهی مردم 
دارد.  به گزارش خبرآنالین، اقتصاددانان در همان روزهای آغاز به کار دولت یازدهم گفته بودند اگر دولت حسن 
روحانی بتواند ش��اخص های اقتصادی را به ش��اخص های سال 84 بازگرداند، معجزه کرده است.  خرداد92 حسن 
روحانی در حالی برنده انتخابات یازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری ش��د که آنچه تحویل گرفته بود، اقتصادی به 
معنای واقعی کلمه »ویرانه« بود. رشد اقتصادی منفی آن هم به مدت دوسال پیاپی، بدهی های انباشته دولت به...

رونق اقتصادی دوام می آورد؟ 

 روایت اکونومیست
 از اقتصاد جهان
در سال 2018
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 راهکار جدید مجلس
برای حمایت از صنعت خودرو

چگونه در سال جدید میالدی موفق ظاهر شویم؟ 
کتاب هایی که همه کارآفرینان باید بخوانند

چرا استفاده از تلگرام برای تولید محتوا اشتباه است؟ 
حلقه گم شده بازاریابی

کتابچه برند چیست؟ 
اشتباهات رایج در انتخاب نام برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جف بزوس با ثروت 99میلیارد دالری 
سال 2017 را به پایان رساند

4
بانک مرکزی طی 9 ماه گذشته حدود 110 هزار میلیارد ریال 

یعنی حـدود یک پنجم بودجـه عمرانی پیش بینی 
شده در الیحه بودجه سال آینده را در قالب خط...

نگاهی به ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک مرکزی

اختصاص یک پنجم بودجه 
عمرانی کشور به مال باختگان

یادداشت
 وثیقه ها            ی 
بالاستفاده

بده��کاران بانک��ی از اقش��ار 
مختل��ف هس��تند و ه��ر کدام 
در زمان ه��ا            ی مختل��ف و ب��ه 
ایجاد ش��ده اند  متفاوت  دالیل 
و نمی ت��وان دلی��ل واحدی را 
برای آنان ذکر کرد. همین طور 
که نمی توان راهکار یکسانی را 
برای آنها در نظر گرفت. بعضی 
ب��ه دلی��ل تحریم نتوانس��تند 
م��واد اولیه خ��ود را وارد کنند 
و وام ها            یی گرفت��ه بودند که از 
طری��ق آن فعالی��ت کنند، اما 
فش��ار تحریم ها             باع��ث افزایش 
قیم��ت تمام ش��ده و افزای��ش 
بدهی آنها             ش��د. تغییر ناگهانی 
در ن��رخ ارز از دالی��ل دیگری 
اس��ت که می تواند در افزایش 
بده��کاران بانکی موثر باش��د. 
ظرف مدت پنج الی ش��ش ماه 
قیمت دالر از هزار تومان به 2 
ت��ا 3 هزار تومان رس��ید و این 
افراد بدهی ها            ی دو تا سه برابری 
پیدا کردند. آنها             فکر می کردند 
محصول خود را با دالر 1000 
تومان تولی��د و صنعت را اداره 
می کنند، ام��ا با افزایش قیمت 
دالر هزینه ه��ا             افزایش یافت و 

نتوانستند  صنعتگران 
3وام ها            ی دریافت شده...

سیدحسین 
سلیمی

نایب رئیس کمیسیون 
بازار پول و سرمایه 

اتاق تهران

رئیس جمهور، همدلی و همراهی بیش از پیش همه قوا برای 
رفع مش��کالت مردم را ضروری خواند و با استناد به آمارهای 
رسمی از روند توسعه و پیشرفت کشور به رغم همه تالش های 
دش��منان، تصریح کرد: شرایط اقتصادی ما از شرایط متوسط 
دنیا بهتر است، اما این بدان معنا نیست که همه مشکالت حل 
شده اس��ت، برخی مشکالت هنوز هست، اما باید با وحدت و 
همدلی و دست در دست یکدیگر، برای رفع آنها تالش کنیم. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت، حجت االس��الم 
والمسلمین دکتر حس��ن روحانی روز دوشنبه در جلسه ای با 
رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسالمی، ضمن 
بیان ضرورت تداوم جلسات مشترک با رؤسای کمیسیون های 
مجلس و اهمیت این نشست ها در هماهنگی نزدیک تر میان 
دولت و مجلس به موضوع حوادث چند روز گذشته در کشور 
اش��اره کرد و گفت: شما نمایندگان و رؤسای کمیسیون های 
مجلس مطلع هس��تید، شرایط ما از شرایط متوسط دنیا بهتر 
اس��ت. چرا نباید بگوییم وضع اقتص��ادی ما از وضع اقتصادی 

متوسط دنیا بهتر است. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: امسال رشد اقتصادی ما در 
ش��ش ماهه اول، ۶درصد است. تمام کشورها به طور متوسط 
رشد اقتصادی ش��ان 2 الی 3درصد است. رشد اقتصادی ما از 
متوس��ط دنیا بهتر اس��ت و ما پیش رفتیم. ما ۷00هزار شغل 
درس��ت کردیم. نتیجه در تابس��تان امسال نسبت به تابستان 
پارس��ال، گواه یک کار عظیم اس��ت؛ ۷00هزار شغل درست 

کردن، مگر کار کمی است؟ 
روحانی ادامه داد: چند تا کشور می توانند در سال ۷00هزار 
ش��غل درست کنند؟ تعداد انگشت شماری هستند، اما ما این 
کار را کردیم. کشوری هستیم که حقوق ثابت کارگر، کارمند 
و مس��تمری بگیر ما از تورم ساالنه باالتر است. یعنی هر سال 
افزایش حقوقی که داریم، با تورم سال یا معادل است یا باالتر 

است. این کار بسیار عظیم و بزرگی است. 
رئیس جمهور گفت: دهک های بس��یار پایین و مس��تضعف 
ما که مس��تمری آنها امسال، یعنی در 9۶ نسبت به سال 9۵ 
به طور متوس��ط بیش از سه برابر شده اس��ت. کجا داریم؟ در 
کدام کشور که اقشار سطح پایین جامعه آن 8 الی 10میلیون 
نفر اس��ت، مس��تمری این افراد در طول یک س��ال نسبت به 
س��ال گذشته به طور متوس��ط باالی 3برابر شده است. ما کار 

عظیمی کردیم. 
روحانی اضافه کرد: وضع روستاهای ما از لحاظ برق، آب، گاز 
و بهداش��ت را با ۵ الی 10 سال پیش مقایسه کنید تا ببینید 
که تحول بسیار بزرگی رخ داده است. در کشاورزی، یک رشد 
کم سابقه ای داشتیم. در تولید گندم، دانه های روغنی، شکر و 
سایر محصوالت پیشرفت کردیم. پیشرفت قابل مالحظه ای هم 

داشتیم. 
رئیس جمه��ور اظهار داش��ت: خودکفای��ی در تولید گندم، 
گازوئیل و صادرات گازوئیل داریم و به س��مت خودکفایی در 
تولید بنزین می رویم که کار عظیمی است. در پارس جنوبی، 
در طول چهار س��ال معادل همه سال های قبل کار کرده ایم. 
فازهای 10 - 11 را به ثمر رس��اندیم که کار بس��یار عظیم و 

بزرگی است. 
روحانی تصریح کرد: در س��ال گذشته کمبود گاز نداشتیم. 

برای اولین بار وقتی ترکمنس��تان گاز را قط��ع کرد، برای ما 
مش��کل ایجاد نکرد. این برای ما افتخار است. دفعه پیش که 
ترکمنستان گاز را قطع کرد، ما ناچار شدیم پول کالنی بدهیم 
برای اینکه وصل ش��ود و افزایش قیمت را هم پذیرفتیم. این 
دفعه قبول نکردیم و بی اعتنایی کردیم و آنها خودشان بعد از 

1۵روز ناچار شدند که گاز را وصل کنند. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: در حوزه بهداشت و درمان 
نگاه کنیم که نس��بت به ۵ الی ۷ س��ال پیش وضع مان بهتر 
ش��ده اس��ت یا نه؟ ممکن است یکسری مش��کالتی باشد، ما 
که نمی گوییم همه مش��کالت حل شده است. اینکه بعضی ها 
می گویند ما نگوییم کشور ما گل و بلبل است، بله درست است. 

گل و بلبل نیست، مشکل داریم. 
رئیس جمهور اضافه کرد: ش��ما رؤس��ای کمیس��یون های 
تخصص��ی مجلس بهتر از هم��ه می دانید که ح��ل برخی از 
مشکالت زمان بر اس��ت، آماری که دیروز دیدم بارندگی پاییز 
امس��ال نسبت به پاییز متوسط 10 س��ال گذشته، ۵۵درصد 
کاهش یافته است. اینکه دست ما نیست. باید دعا کنیم رحمت 
خداوند بر ما نازل ش��ود. در مورد زلزله هم از شمال تا جنوب 
ایران می لرزد، اینها که دس��ت ما نیس��ت، خداوند باید کمک 

کند، البته ما باید خودمان را در برابر زلزله آماده کنیم. 
روحانی همچنین به مشکل آلودگی هوا در کشور اشاره کرد 
و اظهارداشت: این آلودگی در عرض دو روز و یک سال و پنج 
س��ال که به طور کامل برطرف نمی ش��ود، بلکه چند تا برنامه 
می خواهد تا با این آلودگی  مبارزه کنیم. همین امسال و دو ماه 
پیش به خاطر آلودگی، برخی ش��هرهای اروپایی بهم ریخت، 
آنجا که باد و باران است اگر برای مدتی این اتفاق نیفتد، دچار 
مش��کل می ش��وند، لذا این طور نیست که چنین مشکالتی را 
بتوان به س��ادگی حل کرد، البته این معنایش این نیست که 

نمی توانیم این مشکل را حل بکنیم، باید حل کنیم. 
روحان��ی تصریح کرد: ملت ایران با صالبت، به خوبی از این 
مشکالت عبور خواهد کرد. ملت ما یک اقلیت و گروه کوچک 
را که بیایند کاری انجام دهند، ش��عار خالف قانون و خواست 
مردم بدهند و به مقدس��ات و ارزش های انقالب توهین کرده 
و تخری��ب اموال عمومی بکنند، به خوبی جمع می کند. ملت 
بزرگ ما هم از چنین حوادثی زیاد دیده و هم به راحتی از اینها 

عبور کرده است، اینها که چیزی نیست. 
رئیس جمه��ور اف��زود: دش��من در براب��ر پیش��رفت ها و 
عظمت های ملت س��اکت نمی ماند، البته اغفال شده هایی هم 
در جمع معترضین هس��تند که خواس��ت به حق دارند، حاال 
مشکل دارند. موسسات غیرمجاز و تعاونی ها که ربطی به این 
دولت نداشته و حتی مجوز بانک مرکزی را هم نداشتند، اینها 
مجوز های شان مجوزهای تعاونی برای دهه80 و قدیمی است، 
اشکاالت و مشکالتی داشتند، دولت برای اینکه این مسائل را 
حل کند، تاکنون 11هزار میلیارد تومان، پول گذاشته، این بار 
سنگینی بر دوش دولت است. ما این کار را کردیم. به عهده ما 
نیس��ت. مگر باید این را دولت حل کند؟ برخی رفتند به یک 

مؤسس��ه غیرمجاز اعتماد کردند و این را هم می گویند که به 
مؤسسه کاس��پین بانک مرکزی مجوز داده، شما می دانید که 
مؤسسه فرشتگان، جزو آنهایی بود که داخل این نبود و مجاز 
نبود داخل این شود. نمی خواهم تفسیرش را بگویم یک قاضی  
در یکی از شهرها اشتباهی کرده و این گرفتاری برای ما درست 

کرده که ربطی به دولت ندارد. 
روحان��ی اضاف��ه کرد: ما باید مش��کل م��ردم را به گونه ای 
حل می کردی��م، چراکه مردم گرفتار ش��ده بودند، لذا آمدیم 
پول های بیش از 3میلیون نفری را که گرفتار بودند با یک سود 
عادالنه ای پرداخت کردیم، حتی سود عادالنه هم به آنها داده 
شده است. از تعداد سپرده گذاران 98درصد مسائل شان حل و 
فصل شده و 2درصد مانده حاال ممکن است عدد پول شان باال 
باش��د، ولی تعداد سپرده گذار 2درصد است. برای حل آن هم 
داریم تالش می کنیم، یک مش��کل قضایی بوده و مجوزهایی 
الزم ب��وده، فکر می کنم کارهای��ش را در همین هفته بتوانیم 
س��امان دهیم که اموال آنها در اختیار قرار بگیرد، محاسبه و 
به آنها رس��یدگی شود، اما عده ای هم مشکالت دیگری دارند، 
یکسری کارگر هستند که صاحب کارخانه فعال است. جنس 
هم تولید کرده و جنس��ش هم در انبار اس��ت، تقاضا در بازار 

وجود ندارد. پول ندارد پول کارگرش را بدهد. 
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه در بحث اش��تغال هنوز تا 
زمانی  که مش��کل بیکاری را حل کنی��م، فاصله داریم، گفت: 
مردم مشکالت دارند. طبیعی است، باید این مشکالت را حل 
و فص��ل کنیم، بنابراین یک عده اعتراض یا انتقاد دارند. بحق 
انتقاد دارند، منتها باید طریق و مسیر درست و قانونی را برای 
بیان انتقاد انتخاب کنند. یک عده ای در این وسط آمدند دارند 
با تحریک دیگران سوءاس��تفاده می کنند. آن هم معلوم است 

که برای چیست؟ 
روحانی با بیان اینکه بهترین پاسخ در برابر اینگونه حوادث، 
چه مشکالت و چه اینگونه مسائل وحدت ملی ما است، اضافه 
کرد: اولین مصداق وحدت هم وحدت مس��ئوالن است. یعنی 
مجلس، دولت، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و همه افرادی که 
در این کشور مسئولیت دارند، همه باید کنار هم قرار بگیرند و 

متحد و یکصدا شوند. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه نمی خواهم وارد بحث در این 
باره بشوم که ریش��ه این حوادث که ایجاد شد، از کجا شروع 
ش��د و چه بود، اظهار داشت: درباره این مسئله در یک فرصت 
و زمان دیگر می ش��ود بحث کرد و حرف زد. منتها امروز باید 
متحد باش��یم. همه دست به دست هم دهیم. دیگر بحث سر 
این نیست که این برای کدام جناح و حزب است و دارای چه 
تفکری است. بحث، بحث خود نظام و انقالب و منافع و امنیت 

و مصالح ملی و ثبات ما و منطقه است. 
روحان��ی درباره روش حل مش��کل تصریح کرد: همیش��ه 
نمی ش��ود مری��ض را با قرص خ��وب کرد و گاه��ی جراحی 
می خواه��د. حاال اگر خانواده ای که باید این مریض را به جراح 
بسپارند، بین شان اختالف نظر شود، یعنی یکی بگوید این باید 

جراحی شود، پزشک متخصص هم می گوید جراحی شود، آن 
طرف هم بگوید من می دانم باید جراحی ش��ود، اما می ترسم 
و نمی توانم تحمل کنم، می ترس��م طوری ش��ود، نگرانی پیدا 
می کند. حاال وقتی دعوا می ش��ود پزشک و جراح باید چه کار 

کند، بایستد؟ 
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مثال مسئله مؤسسات اعتباری 
غیرمجاز را اگر جراحی نمی کردیم، چه می شد؟ غده ای بود که 
همه بدن اقتصاد ایران را می گرفت. خوب جراحی ش��د. البته 
برای دولت به تنهایی کار س��ختی بود. با قوه قضائیه همکاری 
الزم بود و مجلس و دیگران همه دس��ت به دس��ت هم دادند، 
اما اگر این کار را نمی کردیم چه می ش��د. نمی توانیم این کار 

را نکنیم. 
دکتر روحانی گفت: االن مش��کل بیکاری و معضل اشتغال 
داریم. باید به ش��کلی آن را حل کنیم. شما می گویید بودجه 
اشتغال را از جای دیگری بیاورید. اهال و سهال، شما نمایندگان 
مجلس هستید. ش��ما می گویید این بودجه را از اینجا نبریم، 

خوب بگویید از کجا بیاوریم، هر جا بگویید ما حرفی نداریم. 
رئیس جمه��ور اف��زود: آیا ما اش��تغال نمی خواهیم؟ خیلی 
خ��ب، نیاییم به مردم بگوییم؟ خب چ��ه کار کنیم؟ به مردم 
چه بگوییم؟ من به عنوان رئیس جمهور ش��ما، برنامه ششم؛ 
برنامه شش��م س��ر جای خودش، من به عنوان رئیس جمهور 
ی��ک برنامه ای به مردم ارائه دادم و با این برنامه ام مردم به من 
رأی دادند. خود قانون اساس��ی ه��م می گوید برنامه به عهده 
رئیس جمهور است. اصل 134 می گوید خط مشی و برنامه با 

مشورت وزرا بر عهده رئیس جمهور است. 
دکتر روحانی اظهار داش��ت: من برنامه دادم و مردم به این 
برنام��ه رأی دادن��د. به مردم ق��ول دادم و گفتم فقر مطلق را 
می خواهم از بین ببرم. به مردم گفتم که می خواهم مش��کل 
اش��تغال را درس��ت کنم. بر این مبنا مردم آمدند به من رأی 
دادن��د. من باید به مردم چه بگویم؟ بگویم من برای اش��تغال 
برنامه ندارم. باید بگویم برنامه دارم، برای اینکه برنامه داشتم و 
در بودج��ه دادم به مجلس، اما مجلس به هر دلیلی آمد گفت 

من رأی نمی دهم. باید به مردم شفاف بگوییم. 
رئیس جمه��ور تصری��ح ک��رد: در قدیم مجل��س می گفت 
که دولت باید ش��هامت به خرج ده��د. وقتی انجام نمی دهیم 
می گویند دولت ش��هامت این کار را ن��دارد که معضل را حل 
کند، می ترس��د. خیلی از کارهایی که می خواهیم انجام دهیم 
ممکن است عده ای موافق نباشند و عده ای مخالف باشند. مگر 
شما در قانون نگفتید که حامل های انرژی چگونه باید اصالح 
ش��ود. قانون خودتان اس��ت، من االن این بحث را نمی خواهم 
اینجا مطرح کنم. این کاری که شما در مجلس انجام می دهید، 
قاعدتا در کمیسیون تلفیق بحث می کنید و می روید دنبالش. 
ش��ما می دانید اگر اش��تغال را حل نکنیم به یک نقطه  بحران 

می رسیم. 
 رئیس جمه��ور با بیان اینکه مجلس اگر منابع بهتری دارد، 
آنه��ا را اعالم کن��د و ما در این موضوع بحث��ی نداریم، گفت: 

آلودگ��ی هوا را چ��ه کار می خواهید بکنید. آلودگی باش��د یا 
نباش��د؟ نمی توانید در قیمت ها اصال دس��ت نبرید و بگویید 
آلودگی حل ش��ود؛ پس فردا که آلودگی زیاد می شود، اگر بنا 
باشد مدارس و حتی ادارات تهران 10 الی 20 روز تعطیل شود، 
آن وقت مردم می گویند چرا آلودگی را حل نمی کنید. ما یک 

مشکل دیگر داریم که آن مشکل را باید حل و فصل کنیم. 
دکتر روحانی با اش��اره به وعده دولت به مردم در راستای از 
بین رفتن فقر مطلق در کش��ور، اظهار داشت: اجرای این کار 
نیاز به منابع دارد و طرح دولت در بودجه این است که در سال 
آینده به مردم اعالم کنیم کس��انی ک��ه درآمد آنها از حداقل 
مس��تمری که به افراد ضعیف داده می شود، کمتر است، ثبت 

نام کرده و ما به آنها کمک کنیم. 
رئیس جمه��ور با بیان اینکه س��االنه ۶0هزار میلیارد تومان 
از جیب دولت به خاطر کمبود های صندوق های بازنشستگی، 
م��ی رود، گفت: دلیل آن عمدتا به تصمیمات مجلس و دولت 
در گذشته مربوط می شود؛ با تصویب بازنشستگی زودهنگام، 
ورودی پول به این صندوق کم شده و خروجی آن زیاد می شود 
و نتیجه آن کس��ری در صندوق اس��ت که هر سال هم بدتر 

می شود و سال آینده باید پول بیشتری برای آن بگذارید. 
دکت��ر روحانی اف��زود: از 3۶0هزار میلی��ارد تومان بودجه 
عمومی، ۶0هزار میلیارد تومان برای صندوق های بازنشستگی 
و بیشتر از 40هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی تخصیص 
پیدا می کن��د؛ ۶0هزار میلیارد تومان نیز به صندوق توس��عه 
مل��ی و 10 ال��ی 11هزار میلیارد تومان هم ب��ه عنوان پاداش 
بازنشستگی می دهیم؛ عالوه بر آن برای توسعه کشاورزی نیز 
یارانه هایی ارائه می کنی��م که در مجموع نزدیک به 200هزار 
میلیارد تومان از این 3۶0هزار میلیارد تومان به خاطر مسائلی 

که در اختیار دولت نیست، از دست ما می رود. 
 رئیس جمه��ور ادام��ه داد: آن ۶0ه��زار میلی��اردی که به 
صندوق ها کمک می کنیم حاصل یک فرآیندی اس��ت که در 
طول س��ال ها انجام شده و به اینجا رس��یده است؛ تقصیر ما 

نیست اما باید حل کنیم. 
دکت��ر روحان��ی الیحه بودجه س��ال 9۷ را برنامه یکس��اله 
دولت بر مبنای چهار س��ال برنامه ای که ب��ه مردم وعده داده 
اس��ت، عنوان کرد و گفت: امس��ال سال انتخابات نیست و در 
موقعیت خوبی قرار دارید؛ حاال اگر در بهترین موقعیت مجلس 
و دولت نمی توانیم مسائل را حل کنیم، معنایش این است که 
نمی توانیم این پنج مشکل بزرگ را حل کنیم و به یک نقطه 

بسیار خطرناک و ناجور خواهیم رسید. 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه همه ما موقتی بوده و کشور و 
مردم ماندنی و ماندگار خواهند بود، اظهار داشت: معتقدم آنچه 
این چند روز واقع ش��ده ظاهرش یک نوع تهدید بوده که باید 
آن را به فرصت تبدیل کنیم و ببینیم مشکل چیست. چراکه 
همه اینها کسانی نیس��تند که از خارج دستور گرفته باشند، 
بلکه عده ای از آنها مردمی هس��تند که به خاطر احساسات و 

مشکالت شان به خیابان ها آمدند. 
دکت��ر روحانی با بیان اینکه مردم تنها به خاطر مش��کالت 
اقتص��ادی ب��ه خیاب��ان نیامده اند و فق��ط پول و ن��ان و آب 
نمی خواهند، افزود: یکی از خواس��ته های مردم این اس��ت که 

فضا را بازتر کنیم. 

رئیس جمهور در جلسه با رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس: 

شرایط اقتصادی ایران از متوسط دنیا بهتر است



اقتصاد جهان در سال 2018 
سالمت نسبی را احساس خواهد 
کرد. 10س��ال پس از آغاز رکود 
جهانی و پ��س از قریب به یک 
دهه تالش برای درمان بیماری، 
اوض��اع عمومی اقتصاد در اغلب 
کش��ورهای جهان بهب��ود یافته 
اس��ت. رکود از اقتص��اد جهانی 
دس��تمزدها  بربس��ته،  رخ��ت 
افزای��ش یافته و اکن��ون تقریبا 
هم��ه کش��ورهای جهان رش��د 
اقتص��ادی را تجرب��ه می کنند. 
حت��ی بانک ه��ای مرک��زی که 
در این س��ال ها اغلب مش��غول 
انبساطی و  اجرای سیاست های 
افزایش حجم پول بوده اند اینک 
رفت��ار متعادل ت��ری را در پیش 
با دقت بیش��تری  گرفته ان��د و 
منابع خود را مدیریت می کنند. 
در ش��رایطی که اقتصاد جهانی 
تازه طعم خوش خروج از رکود 
را چشیده است، آیا ممکن است 
سال 2018 سرآغاز رکود بعدی 

باشد؟ 
به گزارش ات��اق ایران، طبق 
روایت اکونومیس��ت، در س��ال 
2017 اقتص��اد جهانی باالترین 
نرخ رش��د خود از س��ال 2010 
به بع��د را تجربه ک��رد، اما این 
رش��د چش��مگیر آنطور که باید 
و شاید دلنشین و امیدوارکننده 
نبود. براساس آخرین برآوردها، 
در سال 2017 نرخ رشد اقتصاد 
جهانی )برحس��ب نرخ ارز بازار( 
حدود 2.9درصد بوده است که 
هنوز ه��م از 3درصد که زمانی 
ی��ک رقم متوس��ط محس��وب 
می ش��د، کمتر است. پیش بینی 
می شود نرخ رشد اقتصاد جهانی 
در س��ال 2018 ب��ه 2.7درصد 
برس��د که البته ای��ن رقم یک 
را  امیدوارکنن��ده  پیش بین��ی 
نیز در خود نهفت��ه دارد؛ اینکه 
اقتصاده��ای بزرگ جهان  همه 
)اعم از توسعه یافته یا نوظهور و 
درحال توسعه( همچنان به روند 
رو به رش��د خود ادامه خواهند 
داد. آمری��کا و اتحادیه اروپا در 
احتماال  می��الدی  آینده  س��ال 

ح��د  در  قابل قب��ول  رش��دی 
2درص��د را تجربه خواهند کرد، 
برزیل و روس��یه کامال از رکود 
اقتصادهای  شد،  خواهند  خارج 
س��ابقاً چابک جنوب شرق آسیا 
مانن��د اندونزی و مالزی رش��د 
5درصدی خواهند داشت و هند 
نیز با رش��د اقتص��ادی نزدیک 
به 8درص��دی همچنان به جلو 
خواه��د تاخ��ت. در ای��ن میان 
چی��ن به دلی��ل نس��بت بدهی 
باالی��ش موج��ب نگرانی های��ی 
ش��ده اس��ت ام��ا رهب��ران این 
اقتصاد غول پیک��ر قادر خواهند 
بود تقاضا را در حدی نگه دارند 
که در سال آینده رشد اقتصادی 
ب��رای چین  تقریب��ا 6درصدی 

کامال امکان پذیر باشد. 
در س��الی که گذشت منطقه 
ی��ورو یک ش��گفتی خوش��ایند 
برای اقتص��اد جهانی به ارمغان 
آورد؛ منطق��ه ای ک��ه در ی��ک 
ده��ه گذش��ته دو ب��ار دچ��ار 
رک��ود ش��ده و حت��ی در خطر 
فروپاش��ی ق��رار گرفت��ه ب��ود، 
این��ک با ش��تاب بس��یار خوبی 
در حال پیش��روی است. اکنون 
مصرف کنندگان  منطقه  این  در 
تمایل بیش��تری به وام گرفتن 
می دهن��د،  نش��ان  خ��ود  از 
ش��اخص اطمینان اقتصادی به 
باالترین میزان آن در 10س��ال 
اخی��ر رس��یده و ن��رخ بیکاری 
همچنان در حال کاهش است؛ 
به طوری که از 12درصد در سال 
2013ب��ه 8.8درص��د در اکتبر 
انتظار  و  اس��ت  2017رس��یده 
می رود در س��ال آینده نیز این 
رقم ب��ه 8.5درصد کاهش یابد. 
البت��ه در بلندمدت اقتصاد اروپا 
هیچ جهش��ی را تجربه نخواهد 
کرد زیرا س��الخوردگی جمعیت 
و کاه��ش س��رمایه گذاری مانع 
چنی��ن جهش��ی خواهند ش��د 
و از طرف��ی خ��روج انگلیس از 
اتحادی��ه اروپ��ا نیز آین��ده این 
اتحادی��ه را تحت الش��عاع ق��رار 
خواه��د داد. با این همه س��ال  
2018 به احتم��ال زی��اد ب��رای 

اروپایی ه��ا ی��ک س��ال ع��ادی 
خواه��د ب��ود و بحران��ی در آن 
احساس نخواهد شد. در آمریکا 
دونالد ترامپ هنوز به وعده های 
خود مبنی بر کاهش چش��مگیر 
مالیات ها و س��رمایه گذاری های 
در بخش های  تریلی��ون دالری 
زیرساختی، جامه عمل نپوشانده 
است. اگرچه وی برای تحقق هر 
دو وعده یادش��ده تالش خواهد 
کرد اما اقتص��اد آمریکا نخواهد 
توانست به رشد اقتصادی پایدار 
ترامپ  که  –هدف��ی  3درصدی 
تعریف کرده است- دست یابد. 
اف��راد زیادی ب��ازار کار را ترک 
کرده اند و ش��رکت ها ب��ه اندازه 
کافی سرمایه گذاری نمی کنند. 

از  کار  ب��ازار  بااین ح��ال، 
س��المت خوبی برخوردار است 
و دس��تمزدها در مس��یر رش��د 
ق��رار دارند؛ بدین  ترتیب رش��د 
اقتصادی ولو ب��ا نرخی کمتر از 
نرخ م��ورد نظر ترام��پ، تداوم 
اقتصاده��ای  یاف��ت.  خواه��د 
نوظه��ور نی��ز در س��ال 2018 
بهتری��ن س��ال خ��ود پ��س از 
س��ال 2014 را سپری خواهند 
کرد. برزیل که با رس��وایی های 
گوناگ��ون مقامات دولتی درگیر 
اس��ت و روس��یه که همچنان با 
تحریم های غربی دس��ت وپنجه 
ن��رم می کند، در س��ال 2018 
اقتصادی حدود 2درصد  رش��د 
را تجرب��ه خواهند ک��رد؛ رقمی 
هیجان انگی��ز  اگرچ��ه  ک��ه 
نیس��ت، اما ب��ا توجه ب��ه رکود 
اخی��ر در اقتصاد این کش��ورها، 
قابل مالحظ��ه ای  پیش��رفت 
و  نیجریه  محس��وب می ش��ود. 
موفق  اخیرا  نیز  آفریقای جنوبی 
از رکود ش��ده اند؛  ب��ه خ��روج 
هرچن��د میانگین م��وزون نرخ 
کش��ورهای  اقتص��ادی  رش��د 
جن��وب صح��رای آفریق��ا تنها 
3درص��د ب��وده اس��ت ک��ه در 
قی��اس ب��ا متوس��ط 5درصدی 
س��ال های 2005 تا 2015 رقم 
نمی آید.  به ش��مار  چشمگیری 
چین در س��ال 2018 همچنان 

یک وزن��ه بس��یار تاثیرگذار در 
اقتصاد جهانی خواهد بود. 

به نظر می رس��د رئیس جمهور 
ش��ی جی��ن پین��گ باالخ��ره 
تصمیم به مهار حباب اقتصادی 
در کشورش گرفته است. دولت 
اقدامات��ی را در  چی��ن اخی��را 
راس��تای کاهش ظرفیت بخش 
موج��ودی  تعدی��ل  و  صنع��ت 
انبارها آغاز ک��رده و قدم بعدی 
می تواند افزایش نرخ بهره باشد. 
در برنام��ه پنج س��اله کنونی که 
ت��ا س��ال 2020 ادام��ه خواهد 
یاف��ت، بر دس��تیابی به رش��د 
6.5درصدی  میانگین  اقتصادی 
ش��ده  تاکی��د  دوره  ط��ول  در 
است؛ نرخ رش��دی که با توجه 
به ت��الش دول��ت چی��ن برای 
کاهش نس��بت بدهی ها، تحقق 
آن حداقل در سال 2018 بعید 
به نظر می رس��د. البته همه این 
محاس��بات ممکن اس��ت کامال 
غل��ط از آب در بیاین��د زیرا در 
دهه های اخی��ر بادکردن حباب 
دارایی ه��ا یک تج��ارت رایج و 
البته کثیف در برخی کش��ورها 
ب��وده و ممکن اس��ت چین نیز 
چنی��ن رویکرد وحش��تناکی را 
اتخاذ کن��د؛ هرچند در صورت 
وق��وع این س��ناریوی خطرناک 
نیز دول��ت در نهایت برای مهار 
بحران مجبور به کنترل بانک ها 
و اتخ��اذ سیاس��ت های پولی و 
مالی انقباضی شده و در نتیجه 
ن��رخ رش��د اقتص��ادی کاهش 

خواهد یافت. 

تاثیر نرخ بهره آمریکا در 
اقتصاد جهان

ب��ا توجه به آنچه گفته ش��د، 
پس چرا نگران باش��یم؟ چرا از 
این رش��د اقتص��ادی هماهنگ 
در اقتص��اد جهان��ی –ک��ه طی 
بوده  کم س��ابقه  اخیر  سال های 
اس��ت- لذت نبریم؟ پاس��خ را 
باید در تاریخ جس��ت وجو کرد. 
م��روری بر تاری��خ معاصر به ما 
نش��ان می دهد که ادوار تجاری 
ی��ک روز به پایان می رس��ند و 

دوره جدیدی آغاز می ش��ود. در 
چند ده��ه اخیر، اقتصاد جهانی 
هر 8 الی 10س��ال یک رکود را 
تجربه کرده اس��ت ک��ه آخرین 
رکود در سال 2009 پایان یافته 
و پ��س از آن رون��د بهبود آغاز 
شده اس��ت. رکودها اغلب وقتی 
آغ��از می ش��وند ک��ه بانک های 
مرکزی درص��دد کنترل اقتصاد 
برمی آیند و در این راس��تا اقدام 
ب��ه افزایش س��ریع ی��ا افزایش 
به��ره می کنند.  نرخ  بیش ازحد 
یک س��رنخ می تواند این باش��د 
که ف��درال رزرو )بانک مرکزی 
آمریکا( احتماال در س��ال پیش 
رو س��ه بار نرخ بهره را افزایش 
ده��د؛ همانط��ور که در س��ال 
2017 نیز س��ه بار ای��ن کار را 

انجام داده بود. 
از طرفی فدرال رزرو به احتمال 
زیاد ف��روش دارایی ه��ای مالی 
زی��ادی را ک��ه در دوران رکود 
جهت کمک به بهبودی اقتصاد 
خریداری کرده بود آغاز خواهد 
کرد. اگرچه مقامات فدرال رزرو 
قول داده اند ک��ه در تصمیمات 
خ��ود جانب احتی��اط را رعایت 
کنن��د اما افزایش ن��رخ بهره در 
بزرگی  هشدار  به تنهایی  آمریکا 
محس��وب  جهانی  اقتصاد  برای 
می ش��ود. افزایش ن��رخ بهره در 
آمری��کا می توان��د نش��انه پایان 
روند اعطای اعتبار به شرکت ها 
و مصرف کنندگان بدهکار باشد 
و نیز می ت��وان آن را مقدمه ای 
برای خروج سهمگین سرمایه ها 
قلمداد  نوظه��ور  اقتصادهای  از 
ک��رد. از طرف��ی افزای��ش نرخ 
به��ره می تواند موج��ب کاهش 
بازارهای  شدید شاخص جهانی 
سهام شود؛ شاخصی که از سال 
2010 تاکن��ون دو برابر ش��ده 
است. ش��اید بس��یاری از افراد 
احس��اس کنن��د س��ال 2018 
س��رآغاز یک بهب��ود واقعی در 
اقتصاد جهانی باشد اما واقعیت 
این است که روند بهبود اقتصاد 
پای��ان خود  جهانی کم ک��م به 

نزدیک می شود. 

رونق اقتصادی دوام می آورد؟ 

روایت اکونومیست از اقتصاد جهان در سال 2018

موسس��ه  نظرس��نجی  نتایج 
CBRE که بزرگ ترین شرکت 
مشاور امالک در دنیاست نشان 
می دهد که 31درص��د از 362 
س��رمایه گذار مطرح دنیا معتقد 
هس��تند که لندن بهترین جای 
دنیا برای خرید زمین و آپارتمان 
اس��ت.  به گ��زارش خبرآنالین، 
بررسی ها نشان می دهد پایتخت 

انگلی��س مطمئن ترین جا برای 
لن��دن  اس��ت.  س��رمایه گذاری 
امس��ال با پشت س��ر گذاشتن 
مونیخ و برلین عن��وان بهترین 
شهر جهان برای سرمایه گذاری 

در مسکن را از آن خود کرد. 
 پ��س از لندن، ش��هر مونیخ با 
16درصد در رتب��ه دوم قرار دارد 
و پ��س از آن ش��هرهای برلین، 

پاریس و ورش��و.  مایک ادواردز، 
یکی از مقامات بلندپایه موسسه 
CBRE در این باره می گوید: به 
نظر می رس��د که سرمایه گذاران، 
به خصوص سرمایه گذاران اروپایی، 
قصد دارند در سال 2017 بیشتر 
از س��ال 2016 پول خود را روانه 
بازار مس��کن کنند و البته لندن 
پایتخ��ت انگلس��تان بیش��ترین 

منفعت را از این جریان می برد. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، در 
می��ان کش��ورهای اروپایی، 10 
کشور بهترین مکان برای خرید 
ملک در سال 2017 به حساب 
می آیند. رومانی در رتبه نخست 
قرار دارد. لهس��تان دوم اس��ت. 
پرتغال در رتبه س��وم، انگلیس 
در رتب��ه چهارم و کش��ورهای 

حوزه دری��ای بالتیک )لیتوانی، 
لتونی و استونی( در رتبه پنجم 
ایس��تاده اند. کشور س��وئد رتبه 
ششم را دارد و بلژیک در مکان 
هفتم ایس��تاده است و اسلواکی 
در جای��گاه هش��تم ق��رار دارد. 
کش��ورهای اس��لوونی و فنالند 
نیز به ترتی��ب در رتبه های نهم 
و دهم این رتبه بندی قرار دارند. 

نتایج نظرسنجی موسسه CBRE نشان می دهد

10 کشور ایده آل برای خرید ملک در سال 2017

گزارش2

نگاه

پیش بینی هایی درباره اقتصاد جهان در سال 201۸
تشنجی در کار نیست

مایکل اس��پنس، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد 
در مقاله ای در ژاپن تایمز به بررس��ی این موضوع پرداخته 
که در س��ال جدید میالدی چه تحوالتی در انتظار اقتصاد 
جهانی اس��ت و اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه 
در چ��ه موقعیتی قرار خواهند گرفت. در مقاله اس��پنس 
ب��ه نقل از آینده نگ��ر می خوانی��م:   اقتصاددان هایی مثل 
من همواره با پرس��ش هایی مواجه می شوند که قرار است 
تصمیم گیری شرکت ها، افراد و نهادها را در حوزه هایی مثل 
س��رمایه گذاری، آموزش و مشاغل و نیز سیاست گذاری ها 
تحت تاثیر قرار دهد. در اکثر موارد، نمی توان پاسخ کامال 
مشخصی به پرسش کنندگان داد، اما وقتی اطالعات مفید 
و کافی در دس��ت باش��د، می توان روندها را در اقتصادها، 
بازاره��ا و تکنولوژی مش��اهده کرد و حدس هایی نس��بتا 

منطقی زد. 
س��ال 2017 برای جهان توسعه یافته احتماال به عنوان 
س��ال تناقض در یادها خواهد ماند. در این سال، بسیاری 
از اقتصادهای جهان ش��اهد افزایش رش��د و در عین حال 
شاهد بروز شکاف های سیاسی و چندقطبی شدن در عرصه 
داخلی و بین المللی بودند. در درازمدت، احتمالش کم است 
که بتوان عملکرد اقتصادی را از تاثیر نیروهای سیاس��ی و 
اجتماعی مصون نگه داش��ت، اما واقعیت این اس��ت که تا 
اینجا، بازارها و اقتصادها تاحدی خطر بی نظمی سیاس��ی 
را از س��ر گذرانده اند و خطر عقبگرد شدید در کوتاه مدت 

نیز کم است. 
یک استثنای این قضیه، انگلیس است که روند ناهنجار 
و تفرقه برانگیز برگزیت را برای خروج از اتحادیه اروپا پیش 
رو دارد. در آن س��و نیز آنگال مرکل، صدراعظم آلمان قرار 
دارد ک��ه موقعیتش در داخل این کش��ور ب��ه دلیل عدم 
شکل گیری ائتالف مناس��ب به شدت تضعیف شده است. 
این وضعیت اصال برای انگلیس یا اروپا خوب نیست چون 
اتحادیه اروپا برای انجام اصالحات وحدت بخش به دو کشور 
آلمان و فرانس��ه نیاز جدی دارد.  در آس��یا اما ش��ی جین  
پینگ، رئیس جمهور چین در موقعیتی قوی تر از همیش��ه 
قرار دارد. انتظار می رود که مصرف بیشتر و ابداعات بیشتر 
و مدیری��ت موث��ر بی تعادلی ها ق��ادر به جلو راندن رش��د 
اقتصادی چین باش��د. هند نیز ظاهرا همچنان در راه رشد 
و اصالحات است. در کنار رشد این اقتصادهای پرجمعیت، 
اقتصادهای دیگر در آس��یا و فراتر از آن هم در حال رش��د 
خواهن��د بود.  در عرصه تکنولوژی و به خصوص تکنولوژی 
دیجیتال، چین و آمریکا در سال های پیش رو قدرت غالب 
جهان خواهند بود و به پژوهش های گسترده در این حوزه 
ادامه خواهند داد و پس از تجاری ش��دن ابداعاتی که از دل 
این پژوهش ها درمی آید، سود سرشاری نصیب شان خواهد 
ش��د. این  دو کشور در عین حال پلتفرم های عظیمی برای 
تعام��ل اقتصادی و اجتماعی در اختیار دارند که از عواملی 
مانند تاثیرات شبکه ای، از بین رفتن شکاف های اطالعاتی و 
مهم تر از همه، قابلیت های هوش مصنوعی و استفاده از آن 
در تولید اطالعات ارزشمند سود خواهند برد.  این پلتفرم ها 
تنها به خودی خود س��ودآور نیستند، بلکه مجموعه ای از 
فرصت ها را برای الگوهای جدید کسب و کار در حوزه هایی 
مثل تبلیغات، لجس��تیک و بخش مال��ی فراهم می کنند. 
در چنین ش��رایطی، اقتصادهایی مثل اقتصادهای اتحادیه 
اروپ��ا که چنین پلتفرم هایی را در اختیار ندارند کامال ضرر 
خواهند کرد چون حتی در اقتصادهای آمریکای التین هم 
اوضاع رو به جلوتر از اروپا اس��ت.  در بخش سیس��تم های 
آنالی��ن پرداخت، چین همچنان ح��رف اول را خواهد زد. 
بخش اعظم جمعیت چین از پرداخت نقدی مستقیما وارد 
پرداخت های آنالین موبایلی ش��ده اند و هرگز اس��تفاده از 
چک و کارت اعتباری را تجربه نکرده اند. به نظر می رسد که 
در این حوزه، هیچ کش��وری قادر به برابری با چین نباشد. 
مثال در همین ماه های اخیر، جشنواره ساالنه خرید مجردها 
در چین به صورت آنالین برگزار ش��د و ابعاد شگفت آوری 
داش��ت. پلتفرم پیش��رو پرداخت آنالین در چین - یعنی 
علی پِ��ی- در جریان این جش��نواره در هر ثانیه 256 هزار 
پرداخ��ت آنالین را مدیریت کرد ک��ه در نوع خود در دنیا 
بی سابقه بود. علی پِی در حال گسترش به کشورهای دیگر 
آسیایی نیز هست و حوزه های مختلف خدمات مالی مثل 
ارزیاب��ی اعتباری، مدیریت دارایی و بیم��ه را نیز در آینده 
تحت پوش��ش قرار خواهد داد. مجموع��ه این تحوالت در 
جهان حاکی از آن است که جایی برای برگشت وجود ندارد 
و اقتصادهای دنیا با سرعت در حال حرکت به جلو هستند. 
اقتصادهای توس��عه یافته و در حال توس��عه چاره ای در 
آینده ندارند جز اینکه به س��مت الگوهای رش��د جامع تر 
حرکت کنند. در عین حال، دالیل زیادی برای آنکه نسبت 
به آینده خوشبین باشیم وجود دارد. یکی از مهم ترین آنها 
این است که توافقی نسبی در میان اقتصادهای توسعه یافته 
و نوظهور برای حفظ فضای باز در اقتصاد جهانی وجود دارد. 
البته آمریکای تحت رهبری دونالد ترامپ در این خصوص 
استثنا اس��ت. ظاهرا ترامپ در تالش برای عقب نشینی از 
هر چیزی اس��ت که آمریکا در گذشته در عرصه همکاری 
بین المللی به آن متعهد ش��ده اس��ت. در چنین شرایطی 
آمریکا را نمی توان نی��روی مثبت در مدیریت تعامل های 
بین المللی تلقی کرد.  اقتصاد جهانی در ماه ها و سال های 
آینده با چالش هایی جدی مواجه خواهد شد و آن چالشی 
که پررنگ تر از بقیه به نظر می رسد، کوه بدهی هایی است 
که بازارها را دچار نگرانی می کند و درنتیجه، آسیب پذیری 
سیستم را در برابر ش��وک های بی ثبات کننده باال می برد، 
اما س��ناریوی اصلی ظاهرا همانطور تداوم خواهد یافت و 
تش��نج بزرگی در افق آینده مش��اهده نمی شود. قدرت و 
نف��وذ اقتصادی همچنان از غرب به ش��رق منتقل خواهد 
شد، اما تغییر رادیکالی در عرصه الگوهای مشاغل، درآمد 
و قطبی ش��دگی های اجتماعی به خصوص در کش��ورهای 

توسعه یافته مشاهده نخواهد شد. 

دریچه

مهم ترین وقایع اقتصاد جهانی به روایت گاردین
10 اتفاق مهم جهان در سال 2017

رشد بسیار سریع بازارها، حباب بیت کوین، شاخص های 
تجارت در باالترین سطوح اخیر، شاخص هراس پایین و رشد 
تولید ناخالص داخلی منطقه یورو اتفاقات خوب 2017 بود، 
اما در این س��ال همه اتفاقات هم به این خوبی پیش نرفت.  
به گزارش ایس��نا، گاردین در گ��زارش مفصلی، به 10اتفاق 
مهم در عرصه اقتصادی جهانی پرداخته است که عبارتند از: 
رشد بسیار س�ریع بازارها: بازارهای سهام جهانی 
در س��ال 2017 رون��د رو به رش��د س��ریعی را در پیش 
گرفتند. طبق آمار رویترز، ش��اخص »ام. اس. سی. آی« 
از بورس های 47 کشور، 22درصد معادل 9تریلیون دالر 
افزایش یافت. این رش��د ناشی از رشد سریع کشورهای 
توسعه یافته و برنامه دونالد ترامپ برای کاهش نرخ مالیات 
شرکت های آمریکایی بود. چین موفق شد نرخ رشد خود 
را حفظ کند؛ مس��ئله ای که باع��ث رفع نگرانی ها از افت 
س��ریع رش��د اقتصادی چین، پس از چندین دهه رشد 
س��ریع شد و منطقه یورو نیز پس از س��ال ها عدم ابهام 

توانست بهبود اندکی پیدا کند. 
تجارت جهانی: شاخص دریای بالتیک که هزینه های 
انتقال محموله های خش��ک برای کاالهایی نظیر زغال، 
برن��ج و گندم را اندازه می گی��رد، به عنوان معیاری برای 
سنجش رشد جهانی استفاده می شود. هنگامی که جهش 
در تقاضای حمل این محصوالت وجود دارد، نشانه ای از 
رشد اقتصاد جهانی است. به دنبال بهبود تجارت جهانی، 
امسال این شاخص به باالترین سطح خود طی چهار سال 
اخیر رس��ید. با این حال هن��وز نگرانی هایی در خصوص 
اُفت تجارت در نتیجه سیاست حمایت گرایانه از تولیدات 

داخلی در آمریکا و اروپا وجود دارد. 
آرامش س�هامداران: شاخص »وی. آی. ایکس« که 
به عنوان ش��اخص هراس وال استریت شناخته می شود، 
انتظارات بازار س��هام را از اینکه ت��ا چه میزان قیمت ها 
ب��اال و پایین خواهد رفت برای ی��ک دوره زمانی 30روزه 
اندازه می گیرد. هرچه میزان این ش��اخص باالتر باش��د، 
احتمال رفتار هیجانی سهامداران بیشتر است. امسال این 
فشارس��نج با رسیدن به زیر 9 واحد رکورد زد. وقتی این 
شاخص به 20 واحد برسد یکی از مشخصه های بازارهای 

در حال سقوط به شمار می رود. 
تقویت پوند: به دلیل پیشرفت تدریجی در مذاکرات 
برگزیت، ارزش پوند از ابتدای س��ال 2017 در مبادالت 
جهان��ی بهبود یافت. با وجود آنک��ه ارزش پوند کماکان 
10درصد پایین تر از زمان همه پرس��ی جدایی از اتحادیه 
اروپا است، امسال 10درصد افزایش یافته است و هر پوند 

معادل 1.3505 دالر است. 
منطق�ه ی�ورو رو ب�ه بهب�ود: یک��ی از بزرگ ترین 
شگفتی های امسال، ثبات در منطقه یورو پس از سال ها 
تالطم بود. پس از انتخاب ترامپ، بسیاری از ناظران بازار 
معتقد بودند، کشورهای بعدی که به دست سیاستمداران 
پوپولیست می افتند، در اتحادیه اروپا خواهند بود. با وجود 
اوضاع سیاس��ی پایدارتر، اروپا در مسیر رشد قرار گرفته 
است. سیاست پولی انبساطی که انتظار می رفت تعدیل 
شود به رشد اقتصاد منطقه یورو کمک کرد و رئیس بانک 
مرکزی اروپ��ا می گوید بهبود اوضاع هنوز به میزان قابل 

توجهی به محرک های بانک مرکزی وابسته است. 
افزایش نرخ تورم در جهان: در سراسر جهان قیمت 
کااله��ا افزایش یافت. کاهش ناگهانی ارزش پوند پس از 
برگزیت باعث افزایش مواد غذایی وارداتی و بهای سوخت 
ش��د. با وجود نرخ بی��کاری پایین در بی��ن اقتصادهای 
توس��عه یافته، افزایش خاصی در س��طح دس��تمزدها در 
س��ال 2017 صورت نگرفت. این مسئله ذهن بسیاری از 
کارشناسان را به خود مشغول کرده است، چراکه شرایط 
س��خت در بازار کار معموال ق��درت چانه زنی کارگران در 

تقاضای افزایش دستمزدشان را باالتر می برد. 
به�ره وری نیروی کار: ناکام��ی در افزایش بهره وری 
نی��روی کار، ذهن اقتصاددانان را به خود مش��غول کرده 
اس��ت، هرچند این مسئله در انگلیس حادتر است. تمام 
اعضای گروه »جی 7« از زمان سقوط اقتصاد جهانی در 
10س��ال پیش، رشد کندی را تجربه کرده اند. این نشانه 
نگران کنن��ده ای ب��رای افزایش دستمزدهاس��ت، چراکه 
تولیدات بهتر به ازای هر ساعت کار یا کارگر، می تواند به 
پرداخت بیشتر به آن تولید کمک کند. مقصر این وضع 
می تواند س��طوح باالتر اشتغال، نرخ های بهره پایین و یا 
س��رمایه گذاری کم در افزایش بهره وری پروژه های دولت 

و بخش خصوصی باشد. 
افزایش حباب بهای نفت: بهای جهانی نفت به لطف 
افزایش تقاضای کارخانه های سراسر جهان پس از توسعه 
فعالیت های اقتصادی به ویژه در چین، در سال 2017 به 
س��رعت بهبود یافت. پس از سقوط قیمت نفت در سال 
2015، بازارهای جهانی در سال 2017 شاهد رشد آرام و 

باثبات بهای نفت بودند. 
بیت کوین: با وجود نگرانی ها از سقوط، 2017 را باید 
س��ال ارزهای دیجیتال نامید. افزایش قیمت بیت کوین 
با س��رعتی معادل شهاب سنگ اتفاق افتاد! بیت کوین در 
ابتدای س��ال ح��دودا 1000 دالر ارزش داش��ت و بهای 
آن در اواسط دس��امبر به حدود 20000 دالر رسید، اما 

نوسانات شدیدی در مسیر قیمت بیت کوین رخ داد. 
نگرانی ه�ا از بده�ی چین: بدهی ه��ای چین که از 
زمان بحران مالی، چهار برابر ش��ده است در سال 2017 
ب��ه یک نگرانی فزاینده تبدیل ش��د، هرچند که تاکنون 
باعث آش��فتگی در بازارهای جهانی نشده است. صندوق 
بین المللی پول هشدار داده که اکنون بدهی های چین در 
مقایسه با قواعد بین المللی باالست و رشد سریع اقتصادی 
ممکن اس��ت منجر به عدم تمای��ل مقامات چینی برای 

جلوگیری از سقوط شرکت های درگیر شود. 
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دول��ت دوازده��م در آزمون س��خت 
س��اختارهای اقتصاد قرار دارد؛ بخش��ی 
از ای��ن اصالح��ات در س��ال های اخیر 
انجام ش��د، مثل ریش��ه کنی موسسات 
مال��ی غیرمج��از، ام��ا برخی نی��ز مثل 
هدفمندس��ازی یارانه ها نیاز به همراهی 

مردم دارد. 
به گزارش خبرآنالین، اقتصاددانان در 
همان روزهای آغاز به کار دولت یازدهم 
گفت��ه بودند اگر دولت حس��ن روحانی 
بتوان��د ش��اخص های اقتص��ادی را ب��ه 
شاخص های سال 84 بازگرداند، معجزه 

کرده است. 
خرداد92 حسن روحانی در حالی برنده 
انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری 
شد که آنچه تحویل گرفته بود، اقتصادی 
به معنای واقعی کلمه »ویرانه« بود. رشد 
اقتص��ادی منفی آن هم به مدت دوس��ال 
پیاپی، بدهی های انباشته دولت به بانک ها 
و بان��ک مرک��زی و از س��وی دیگر بدهی 
دول��ت به پیمانکاران، ت��ورم 40درصدی، 
تحریم های��ی ک��ه تولید نف��ت را به یک 
میلیون بشکه در روز کاهش داده بود و از 

همه مهم تر خزانه ای خالی. 
دول��ت یازدهم به تعبی��ر اقتصاددانان 
از گردنه س��خت عبور ک��رد. همزمان با 
کنترل تورم، تالش کرد تا با درمان های 
اورژانسی حیات اولیه را به اقتصاد ایران 
برگردان��د. البت��ه بعد از تواف��ق برجام، 
افزایش تولید نفت س��بب ش��د رش��د 
اقتصادی بی سابقه 12.5درصدی به ثبت 
برس��د. با این حال این اتفاق ها نتوانست 
تخریب های هشت س��اله را ترمیم کند. 
آنچه در هش��ت س��ال دولت های نهم و 
دهم اتف��اق افتاده ب��ود، نه تنها حیف و 
می��ل منابع نفت، بلکه تغییر ریل گذاری 

در اقتصاد بود. 
در میان��ه راه دول��ت یازده��م، بانک 
مرکزی تصمیم گرفت تا جلوی فعالیت 
موسس��ات مالی غیرمجاز بایستد و برای 
اصالح نظام پولی کشور اقدامات اساسی 
انج��ام ده��د؛ اقداماتی که حاال س��بب 
شده بخش��ی از اعتراض ها از این ناحیه 
تبدیل به هجمه علیه دولت ش��ود. حال 
آنکه این موسس��ات غیرمجاز بنیان های 
اقتصاد کش��ور را هدف ق��رار داده بودند 
و ادامه فعالیت آنها منجر به فروپاش��ی 

نظام اقتصادی کش��ور می شد. مخالفانی 
که ای��ن روزها سیاس��ت های اقتصادی 
دولت را خطاب قرار داده و ش��دیدترین 
نقدها را به س��وی دولت نشانه می روند، 
همان ه��ا هس��تند که منافع خ��ود را از 
دس��ت رفته دیده اند و به صف مخالفان 

دولت پیوسته اند. 
تغییر سیاست ها مثل کنترل تورم، در 
مدت چهار سال حتما امکان پذیر نبوده 
و نیس��ت. این موض��وع را اقتصاددانان 
به دول��ت هش��دار داده بودن��د. آنها به 
روش��نی پیش بین��ی ک��رده بودن��د که 
اصالح س��اختاری که در دولت محمود 
احمدی نژاد دگرگون ش��ده نیاز به زمان 
دارد. نی��از به تدبی��ر و آرامش اقتصادی 
دارد. هم��ه این عوامل در ش��رایطی رخ 
می ده��د که مردم به دول��ت اعتماد و با 

اصالحات اقتصادی همراهی کنند. 

اصالحپرهزینهها
حس��ن روحان��ی 7 ش��هریور 94 در 
کنفران��س مطبوعاتی گفت��ه بود: »من 
خط��اب به رهبری هم گفتم که با س��ه 
تا چاله مواجهیم که هنوز پرنشده است؛ 
اول بدهی های دولت قبل، دوم پرداخت 
غیرقانونی یارانه و س��وم مسکن مهر. ما 
چاره ای نداریم جز اینکه این مس��کن ها 
را بس��ازیم و ب��ه مردم ارائ��ه دهیم.« از 
س��ه چاله ای که رئیس جمه��ور روحانی 
دو س��ال پیش بدان اش��اره ک��رده بود، 
یکی پر شده اما دو چاله دیگر باقیست؛ 
دوچاله ای که حاال اصالح یکی از آنها، بر 

بخشی از نارضایتی ها دامن زده است. 
حذف یارانه ها تصمیم دولت در بودجه 
س��ال آینده است. از آذر 89 تاکنون هر 
س��ال 48 هزار میلی��ارد توم��ان منابع 
بودج��ه عمومی دولت ص��رف پرداخت 
45ه��زار و 500 توم��ان یارانه نقدی به 
بیش از 75میلیون ایرانی ش��ده اس��ت. 
ای��ن حج��م از منابع با پول��ی که دولت 
باب��ت تکمیل طرح ه��ای عمرانی ملی و 
استانی هر س��ال هزینه می کند، تقریبا 
براب��ری می کند. یعن��ی در نظر بگیرید 
هر سال پروژه های نیمه تمام استان های 
کشور که تعدادشان 65 هزار طرح است 
)عمدتا یادگار س��فرهای استانی محمود 
احمدی ن��ژاد( و طرح ه��ای مل��ی که 6 

هزار طرح اس��ت، همین ط��ور نیمه کاره 
باقی می ماند و پولی ب��رای تکمیل آنها 
نمی رس��د. بعض��ی از ای��ن طرح ها مثال 
بیمارس��تانی در ی��ک ش��هر کوچک یا 
استادیوم ورزش��ی در یک شهر بزرگ  تر 
اس��ت که اگر راه بیفتند هم ش��غل تازه 
ایج��اد می کنن��د و هم اس��باب آرامش 

مردم آن شهر و منطقه می شود. 
اما در عمل چه اتفاقی افتاده اس��ت؟ 
پول��ی ک��ه باید ص��رف هزین��ه عمران 
 و آبادان��ی ش��ود، ه��ر م��اه تبدی��ل به 
45 ه��زار و 500 تومان ش��ده و گیرنده 
اص��ال نمی فهم��د ای��ن پ��ول را چطور 
خرج کرده اس��ت. واقعیت این است که 
خیلی ها نیازی به این رقم یارانه ندارند. 
در ش��هرهای بزرگ��ی مثل ته��ران که 
هزینه های زندگی باالست، همین یارانه 
پول یک وعده ناهار اس��ت یا حتی یک 
پیت��زای خانواده. هرچند در ش��هرهای 
کوچک و روس��تاها می ت��وان خریدهای 
کمی بیشتر با آن انجام داد، اما این پول 

به واقع دیگر ارزش چندانی ندارد. 
از طرفی با توجه به میزان درآمد افراد 
و طبقه بندی س��طح درآم��دی طبیعتا 
76 میلی��ون نیازمن��د یاران��ه نقدی در 
کش��ور وجود ندارد. کسانی به این یارانه 
حداقل��ی نی��از دارند که تحت پوش��ش 
کمیت��ه امداد یا بهزیس��تی قرار دارند و 
تصمیم دولت برای اصالح این پول پاشی 
بی ه��دف بنا ب��ه گفته قریب ب��ه اتفاق 
اقتصاددانان تصمیمی درست و منطبق 

با واقعیت های اقتصادی کشور است. 

بدهیرویبدهی؛بیکاریهمچنان
باقیست

س��ومین چاله ای که حس��ن روحانی 
دوس��ال پیش از انتخابات دور دوازدهم 
ریاس��ت جمه��وری ب��ه روش��نی از آن 
ی��اد کرد، چال��ه بدهی ها ب��ود؛ چاله ای 
ک��ه هرچه می گ��ذرد، عمق آن بیش��تر 
می شود. از بدشانسی دولت یازدهم سه 
س��ال پیاپی با کاهش شدید درآمدهای 
نفتی روبه رو ب��ود. برای اقتصادی که در 
هش��ت س��ال دولت های نهم و دهم به 
ش��دت به نفت وابس��ته یا معتاد ش��ده، 
کاهش درآمدهای نفتی یعنی نفس های 

بودجه به شماره بیفتد. 

با این ح��ال دولت یازدهم تالش کرد 
در تمام بودجه های چهار س��ال گذشته، 
دخل و خرج دولت را به گونه ای تنظیم 
کند که کس��ری کمتری اتفاق بیفتد و 
حت��ی افزایش حقوق و دس��تمزد طبق 
ت��ورم داخلی پیش برود، اما واقعیت این 
است که بدهی ها فشار بسیاری بر دولت 

وارد می کند. 
اگر ش��ما هم مثل پدر ی��ک خانواده 
به جاه��ای مختلفی مثل بان��ک، برادر، 
بق��ال  ی��ا حت��ی  اداره  در  همکارت��ان 
سرکوچه بدهکار باشید، اولین فکری که 
به ذهن تان می رسد، این است که زودتر 
از ش��ر این بدهی ها خالص ش��وید. بعد 
ب��ه هر کاری دس��ت می زنید که بار این 

بدهی ها را کم کنید. 
دول��ت حس��ن روحانی یا ه��ر دولت 
دیگ��ری هم اگ��ر در ای��ن موقعیت قرار 
داش��ت، چاره ای جز استفاده از ابزارهای 
معمول در دنیا برای پرداخت بدهی های 
خود نداشت. تصمیم دولت هم استفاده 
از این ابزارها که به صورت اوراق بدهی، 
صکوک و اوراق قرض��ه بوده و حاال این 
بدهی ه��ا ب��ه تدریج در ح��ال پرداخت 
اس��ت، اما واقعیت این اس��ت که فش��ار 
بدهی ها سبب شده تا دولت نتواند آنطور 
که باید برای اشتغال زایی اقدام فراگیری 

انجام دهد. 
تردیدی نیس��ت که ایجاد هر ش��غل 
نیاز به منابع مالی دارد. برای دولتی که 
ارث بدهی ها را از گذش��ته بر یک دوش 
دارد و از طرف��ی ب��ار یارانه هم بر دوش 
دیگر گذاش��ته، حرکت کردن به مراتب 
سخت است، چه برسد به اینکه بخواهد 
برای جوانان تحصیلکرده اش هم ش��غل 
مناس��ب ایجاد کند. ب��ا این حال بودجه 
سال آینده تالش کرده که این دو هدف 
را توامان پیش ببرد؛ دو هدفی که تحقق 
آن خیلی س��خت است، اما همانطور که 
ش��عار دولت حس��ن روحان��ی »تدبیر« 
و »امی��د« ب��وده و بی��ش از 23میلیون 
و 500 ه��زار نفر در خرداد امس��ال این 
برنامه ها را تایید کردند، حتما الزم است 
در ای��ن آزمون س��خت، این ب��ار مردم 
دول��ت را همراهی کنند و ب��ا اعتماد به 
ای��ن اصالح��ات اقتصادی عب��ور از این 

گردنه سخت را تسهیل کنند. 

س��ازمان برنام��ه و بودج��ه با انتش��ار 
توضیحات��ی درب��اره نامه اخیر روس��ای 
اتاق های بازرگانی ایران، اصناف و تعاون، 
با تاکید ب��ر تفاوت بودجه ش��رکت های 
دولتی با بودجه عموم��ی دولت از حیث 
تهیه، تنظیم، اج��را و نظارت تاکید کرد: 
توجه به کارآمدسازی شرکت های دولتی 
ب��رای تعامل ب��ا بخش خصوصی ضروری 

است. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« و به نقل 
از س��ازمان برنامه و بودج��ه، در توضیح 
سازمان برنامه و بودجه درخصوص نکات 
مطرح شده در نامه روسای اتاق بازرگانی 
ایران، ات��اق اصناف ای��ران و اتاق تعاون 

ایران آمده است: 
همه ساله بخش عمده ای از رقم بودجه 
کل کش��ور، مربوط به مناب��ع و مصارف 

ش��رکت های دولتی، بانک ها و موسسات 
انتفاعی وابس��ته به دولت است. البته این 
بدان مفهوم نیست که بخش عمده ای از 
دخل و خرج دولت مربوط به شرکت های 
دولتی اس��ت. بودجه شرکت های دولتی 
از لح��اظ تهیه و تنظیم، اج��را و نظارت 
ب��ا بودجه عمومی دولت متفاوت اس��ت. 
لیک��ن به رغم تفاوت های س��اختاری، در 
اج��رای مفاد ماده )1( قانون محاس��بات 
می بایس��ت بودجه ش��رکت های دولتی، 
بانک ها و موسس��ات انتفاعی وابس��ته به 
دول��ت تهی��ه و تنظیم به هم��راه بودجه 
عمومی دولت و در لوایح بودجه س��االنه 
درج و پس از تصویب در مجلس شورای 
اسالمی برای اجرا به دستگاه های مربوط 

ابالغ  شود. 
در بودج��ه ش��رکت های دولت��ی ارقام 

درآمد و هزینه اجزای اصلی شکل گیری 
بودجه هستند و هزینه هایی که شرکت ها 
ب��رای تولی��د کااله��ا و خدم��ات صرف 
می کنن��د عمدت��ا از مح��ل درآمده��ای 
حاصل از فروش همان کاالها یا خدماتی 
اس��ت که تولید می کنند. در صورتی که 
چارچ��وب اصلی بودج��ه عمومی دولت 
ک��ه عمدت��ا مرب��وط ب��ه وزارتخانه ها و 
سازمان هاس��ت، مبتنی بر منابع دریافتی 
از دولت اس��ت زیرا وظای��ف وزارتخانه ها 
و س��ازمان ها حاکمیت��ی اس��ت و انجام 
وظای��ف مزب��ور منجر به کس��ب درآمد 
برای دولت نمی شود. همچنین محاسبه، 
ثبت و نگهداری حس��اب ها در شرکت ها 
به روش تعهدی و در س��ایر دس��تگاه ها 
ب��ه روش نقدی انجام می ش��ود. بنابراین 
جمع ک��ردن بودجه ش��رکت های دولتی، 

بانک ها و موسس��ات انتفاعی وابس��ته به 
دولت با بودجه عمومی دولت از این نظر 
صرفا یک جمع جبری اس��ت و به مفهوم 
ادغام آنها با یکدیگر نیست زیرا اساسا از 

یک جنس نیستند. 
ب��ا توج��ه ب��ه تفاوت های س��اختاری 
در بودج��ه عموم��ی دول��ت و بودج��ه 
شرکت های دولتی برخی از صاحب نظران 
معتقدند که اصوال جمع این دو در قالب 
یک رق��م به عن��وان بودجه کل کش��ور 
صحیح نیس��ت زیرا حج��م بودجه دولت 
را متورم نش��ان می دهد که در پاس��خ به 
این اش��کال باید اش��اره کرد درج بودجه 
ش��رکت های دولتی، بانک ها و موسسات 
انتفاعی وابس��ته به دولت در بودجه کل 
کش��ور در اجرای حکم م��اده )1( قانون 

محاسبات عمومی ضرورت دارد. 
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رشدبودجهشرکتهایدولتیباالنیست

نگاهیبهبزرگترینچالشهایاقتصادیدولتدوازدهم

همه مصائب روحانی
ارتباطات

کشمکشبرسریکواگذاریادامهدارد
چالشدولتباخصوصیسازی

ناموفقمخابرات
موض��وع واگ��ذاری مخاب��رات ب��ه عن��وان اولین و 
بزرگ ترین شرکت مخابراتی کشور به بخش خصوصی 
بعد از هش��ت سال هنوز محل بحث است، جدیدترین 
این واکنش ها از سوی وزیر ارتباطات بوده که واگذاری 
ش��رکت مخابرات را غیردقیق توصی��ف کرده و گفته 
اس��ت که واگذاری غیر دقیق مخابرات در س��ال های 
گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی مشکالت 
را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مس��ائل 
ب��ا بهره گی��ری از ظرفیت ق��وه مقننه و نی��ز برخی از 
موضوعات در تعامل دولت با س��هامداران عمده یعنی 
بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام )ره( است. 
به گزارش ایس��نا، ام��ا با این ح��ال، جهرمی دقیقا 
مشخص نکرده آنچه او »واگذاری غیردقیق« مخابرات 
خوان��ده چ��ه ارتباطی به عملکرد این ش��رکت دارد و 
اگر انتقاد وزی��ر ارتباطات به عملکرد و بدهی های این 
ش��رکت در حوزه های مختلف است، این مشکالت چه 

ارتباطی به نحوه واگذاری مخابرات داشته است. 
پی��ش از ای��ن و در س��ال 1395 ه��م س��ازمان 
خصوصی س��ازی از ع��دم پرداخت تعهدات »ش��رکت 
توسعه اعتماد مبین« شکایت داشت و حتی اطالعیه ای 
ص��ادر کرده بود. بر اس��اس این اطالعیه، در راس��تای 
اس��تیفای حقوق دولت، پ��س از اعالم تذکرات متعدد 
به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات 
باقی مانده و طی کردن تمام مراحل الزم نظیر ارسال 
اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به 
مفاد قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد 
واگذاری از سوی س��ازمان خصوصی سازی به خریدار 

اعالم شده است. 
س��یدجعفر س��بحانی، مش��اور رئی��س س��ازمان 
خصوصی سازی در پاسخ به اینکه آیا امروز برای بررسی 
موضوع فس��خ قرارداد بلوک 50درص��د به عالوه یک 
سهم مخابرات هیأت داوری تشکیل شده است، گفته 
بود: ش��رکت اعتماد مبین درخواست کرده که مراحل 
اجرایی فسخ قرارداد موقتا متوقف شود که برای بررسی 
این موضوع امروز هیأت داوری تشکیل شد، ولی هنوز 
رایی در این مورد صادر نش��ده و مراحل اجرایی فسخ 

قرارداد متوقف نشده است. 
اما در ادامه این س��ازمان اعالم کرد که »بر اس��اس 
درخواس��تی ک��ه از س��وی ط��رف ق��رارداد در تاریخ 
30آذرماه تقدیم رئیس جمهور ش��ده و دس��تور صادر 
ش��ده در چهارم دی ماه، مقرر ش��ده است در صورتی 
ک��ه ظ��رف 15 روز )پنجم تا بیس��تم دی م��اه( کلیه 
بدهی های طرف قرارداد پرداخت ش��ود، اقدام سازمان 
منتفی گردد.« اما بعد از مدت کوتاهی دوباره سازمان 
خصوصی س��ازی اعالم کرد بدهی هایش از کنسرسیوم 
توس��عه اعتماد مبی��ن را وصول ک��رده و در نتیجه از 
تصمیم فس��خ قرارداد بلوک مدیریتی مخابرات با این 

شرکت منصرف شده است. 
اس��تراتژیک  بررس��ی های  مرک��ز  همچنی��ن 
ریاس��ت جمهوری در نوش��تاری به چالش های حوزه 
ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پرداخته 
و خصوصی س��ازی های ناموفق شرکت مخابرات ایران، 
تخریب فضای رقابتی و عدم استفاده مناسب از ظرفیت 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
و ضعف در نظارت را از عواملی برش��مرده که به عنوان 
چالش های ح��وزه ماموری��ت وزارت ارتباطات مطرح 

هستند. 
نحوه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت توسط شرکت 
مخابرات ایران، گاهی با انتقاد از س��وی ش��رکت های 
فراهم کننده دسترسی اختصاصی )PAP( همراه بوده 
است. به عنوان نمونه در اردیبهشت 89 این شرکت ها 
از مدیران ش��رکت مخابرات ایران به دلیل عدم اجرای 
مصوبه کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی به دلیل دریافت تعرفه مازاد از مصرف کنندگان 
به دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت شکایت 

کردند. 
در پاییز سال 1388، 51درصد سهم شرکت مخابرات 
ایران به »کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین« واگذار شد؛ 
کنسرسیومی شامل سه شرکت سرمایه گذاری »توسعه 
اعتماد«،  »ش��هریار مهس��تان« )زیرمجموعه »بنیاد 
تعاون سپاه«( و ش��رکت »گسترش الکترونیک مبین 
ایران« )زیرمجموعه »ستاد اجرایی فرمان امام«(. ارزش 
معامله، ح��دود 8میلیارد دالر آمریکا بود و بزرگ ترین 
معامله تاریخ بورس ایران خوانده ش��د. در سال 1389 
اما این واگ��ذاری، با اعتراضاتی به خصوص در مجلس 
شورای اس��المی مواجه شد و هیأت تحقیق و تفحص 
مجل��س آن را ناقض سیاس��ت های اص��ل 44 قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران خواند. 
اس��فندماه س��ال 1385 هی��أت  طب��ق مصوب��ه 
وزیران، ش��رکت مخابرات ایران مش��مول واگذاری به 
بخش خصوص��ی از طریق عرضه س��هام آن در بورس 
اوراق به��ادار تهران ش��د. در تاریخ 19 م��رداد 1387 
نیز به میزان 5درصد از س��هام این ش��رکت، با قیمت 
اولیه 1500 ریال از طریق بورس عرضه شد. این تعداد 
سهام، در مدت 8 دقیقه و با ارزش 344 میلیارد تومان 

به فروش رفت. 
با این همه، ش��رکت مخابرات ایران بر اساس الیحه 
بودج��ه 97 مبل��غ 18میلیارد تومان ب��ه دولت بدهی 
دارد. در الیحه بودجه س��ال گذشته هم رقمی معادل 
7000میلیارد ریال به عنوان بدهی معوقه اپراتورهای 

مخابراتی به دولت تخمین زده شده بود. 

یادداشت

وثیقههایبالاستفاده

بدهکاران بانکی از اقش��ار مختلف هس��تند و هر کدام 
در زمان ه��ا            ی مختلف و به دالیل متفاوت ایجاد ش��ده اند 
و نمی توان دلیل واحدی را برای آنان ذکر کرد. همین طور 
که نمی توان راهکار یکس��انی را ب��رای آنها در نظر گرفت. 
بعضی به دلیل تحریم نتوانس��تند مواد اولیه خود را وارد 
کنند و وام ها            یی گرفته بودند که از طریق آن فعالیت کنند، 
اما فشار تحریم ها             باعث افزایش قیمت تمام شده و افزایش 
بدهی آنها             شد. تغییر ناگهانی در نرخ ارز از دالیل دیگری 
اس��ت که می تواند در افزایش بدهکاران بانکی موثر باشد. 
ظرف مدت پنج الی ش��ش ماه قیم��ت دالر از هزار تومان 
به 2 تا 3 هزار تومان رس��ید و ای��ن افراد بدهی ها            ی دو تا 
سه برابری پیدا کردند. آنها             فکر می کردند محصول خود را 
ب��ا دالر 1000 تومان تولید و صنعت را اداره می کنند، اما 
با افزایش قیمت دالر هزینه ها             افزایش یافت و صنعتگران 
نتوانستند وام ها            ی دریافت ش��ده را بازپرداخت کنند. این 
مابه التفاوت ارز خس��ارات س��نگینی به صنای��ع وارد کرد 
و چه بس��ا اگر می دانستند ارز افزایش س��ه برابری خواهد 
داشت، به س��راغ دریافت وام نمی رفتند. اصوال بدهکاران 
بانکی در تم��ام دنیا به وجود می آیند و ای��ران نیز از این 

قضیه مستثنا نیست. 
اف��رادی ب��ه دالیل مختل��ف وام می گیرن��د. برخی نیز 
ب��ا ارتباطات خ��اص وام ها            یی را دریاف��ت کردند اما قصد 
بازپرداخ��ت آن را نداش��تند و می خواس��تند موضوع را با 
سازش رفع کنند. نمی دانیم که چه درصدی از بدهکاران 
بانکی جزو این دسته محسوب می شوند؛ اما هرچه هست 
مجموع��ه ای از دالی��ل مختلف باعث ایج��اد این تعداد از 
بدهکاران بانکی ش��ده اس��ت. به هر دلیل��ی این وام ها            ی 
معوق ش��ده، ام��روز آنقدر بزرگ ش��ده که دیگ��ر قادر به 
بازپرداخت آن نیس��تند. از طرفی وثیقه ها            یی که آن زمان 
برای وام ها             اخذ ش��ده، شاید یک سوم یا در بهترین حالت 
دوسوم بدهی را پوشش می دهد. بدهکار وثیقه را به بانک 
ارائه می دهد اما تعهدات فرد در هنگام وام گرفتن به وثیقه 
ختم نمی شود. بلکه زمانی  که بانک تسهیالتی را پرداخت 
می کند، تبصره ها            یی ب��رای وصول بدهی از تمام دارایی ها             
و حس��اب ها            ی دیگر تعریف می کند و ف��رد وام گیرنده در 
این قرارداد آنها             را متعهد می شود. برخی مواقع نیز وثیقه 
که واحد تولیدی فرد اس��ت به عنوان بدهی، توسط بانک 
مصادره می ش��ود اما این درمان مش��کل نیس��ت و بانک 
مجبور است واحدی را که در تخصص آن نیست اداره کند 
و خود این موضوع مش��کل جدیدی را به وجود می آورد، 
ام��ا اینکه چرا مدیران بانک ها             در سررس��ید وام ها             اقدامی 
ص��ورت نداده اند که بتوانند آن را وصول کنند، خود جای 
س��وال دارد. به هر حال با گذشت زمان این بدهی ها             فربه 
شده است، به طور مثال وام 100میلیونی به 500 میلیون 

افزایش داشته است. 
متاسفانه در این شرایط برخی از بانک ها             نیز تاخیرها و 
س��ود وام ها            ی معوق را به عنوان سود بانک محاسبه کرده 
و آن را تقسیم کرده اند؛ درصورتی که وصولی انجام نشده 
است. البته در روش ها            ی بانکداری نوین که بانک مرکزی 
ابالغ کرده است، بانک ها             نمی توانند سودهای وصول نشده 
را شناس��ایی و تقس��یم کنند. امروز ای��ن رقم ها            ی باالی 
معوق ش��ده، به جای اینکه دریافت ش��ود و به تسهیالت 
جدید تبدیل ش��ود، قفل ش��ده و امکان تس��هیالت دهی 
جدی��د در بانک ها             کاهش یافته اس��ت. در مجموع وثایق 
دریافت ش��ده از سوی بانک ها             پاسخگوی بدهی ها             نیست، 
اما بازگش��ت مقداری از آن هم قابل قبول است تا کفایت 
س��رمایه بانک ها             افزایش پیدا کند و قدرت تسهیالت آنها             

باال رود. 
ق��درت کفایت س��رمایه از س��وی بانک مرک��زی اعالم 
ش��ده اس��ت. بانک مرکزی در این چند س��ال به بانک ها 
اجازه تقس��یم سود را نداد و عنوان شد تا زمانی که افزایش 
سرمایه صورت نگیرد یا بانک ها             ذخایر کافی نداشته باشند، 
اجازه تقسیم سود را ندارند. 99درصد بانک ها             امسال سود 
پرداخت نکردند و در ازای آن به ذخایر خود منتقل کردند 
تا افزایش سرمایه داشته باشند و کفایت سرمایه خود را باال 
ببرند. حداقل کفایت س��رمایه ها             در دنیا 12.5درصد است. 
در صورتی که متوسط کفایت سرمایه بانک ها            ی ما باالی 4 
یا 5 درصد نیست. یعنی کفایت سرمایه ما امروزه در سطح 
بین الملل نیس��ت. به همین دلیل است که ارتباطات ما با 
بانک ها            ی بین الملل با چالش همراه است و یکی از ایراداتی 
که به بانک ها            ی ایران��ی وارد می کنند، پایین بودن کفایت 
س��رمایه اس��ت. این موضوع باید به روز ش��ود تا در جهان 
حرفی برای گفتن داش��ته باش��یم. این کار بسیار مشکلی 
است. بانک ها             باید دارایی ها             را بفروشند و به سرمایه اضافه 
کنند که کاری زمانبر اس��ت، اما بانک مرکزی ورود کرده 
و این کار آغاز ش��ده است. تس��هیالت مجدد به بدهکاران 
راهکاری اس��ت که نه می ت��وان آن را تایید کرد و نه آن را 
تقبیح.  بدهکاران چند دس��ته اند و شرایط متفاوتی دارند. 
برخی از صنایع ما با تزریق گردش نقدینگی، می توانند احیا 
شوند و بدهی ها            ی خود را بپردازند. در این شرایط بانک باید 
بررسی و کار کارشناسی کند و اگر مورد تایید بود حتما باید 
این کار را انجام دهد. همانطور که در حال حاضر نیز برخی 
از بانک ه��ا این کار را در مورد برخی بدهکاران بانکی انجام 
داده اند. چنین اقدامی برای این دس��ت از بدهکاران بانکی 
نه تنها به تولید منجر می ش��ود، بلکه به ایجاد اشتغال نیز 
کمک می کند و در نهایت بدهی بانک ها             نیز بازمی گردد، اما 
در برخی از صنایع تزریق پول باعث عمیق تر شدن بدهی 
می شود و تزریق پول به آنها             ظلم به صنعت است که نیاز به 

اقدامات کارشناسی از سوی بانک دارد. 
منبع:آیندهنگر

سیدحسینسلیمی
نایبرئیسکمیسیونبازارپولوسرمایهاتاقتهران



بان��ک مرکزی طی 9 ماه گذش��ته حدود 
110 ه��زار میلیارد ری��ال یعنی حدود یک 
پنجم بودج��ه عمرانی پیش بینی ش��ده در 
الیحه بودجه س��ال آین��ده را در قالب خط 
اعتب��اری ب��ه س��پرده گ��ذاران تعاونی های 
منحله اختصاص داد تا از این مس��یر مشکل 
حدود یک میلیون و 300 هزار س��پرده گذار 

را رفع کند. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، فعالی��ت موسس��ات 
غیرمج��از ک��ه در دهه ه��ای 70 و80 فارغ 
از نظ��ارت نهادهای ناظر پولی رش��د یافته 
بودند، در دهه 90 و با اجرایی ش��دن قانون 
س��اماندهی بازاره��ای غیرمتش��کل پول��ی 
وارد مرحله جدیدی ش��د و بس��یاری از این 
موسس��ات با برنامه بانک مرکزی به صورت 
انفرادی یا ادغام با موسسات دیگر تبدیل به 

بانک یا مؤسسه اعتباری شدند. 
از این رو مؤسس��ه اعتباری کاسپین اواخر 
اس��فند 94 به ش��رط انحالل هشت تعاونی 
غیرمجاز شامل فرش��تگان، الزهرا، دامداران 
و کش��اورزان کرمانش��اه، ع��ام کش��اورزان 
مازندران، حس��نات اصفهان، پیوند مش��هد، 
ب��در توس و امی��د جلین از ش��ورای پول و 
اعتبار مجوز گرفت تا دارایی ها و بدهی های 
قابل تجمیع آنها را طبق روش مش��خص به 

حساب های خود انتقال دهد. 
س��پرده گذاران  تکلی��ف  تعیی��ن  کار 
تعاونی های ادغام ش��ده در کاسپین از اواخر 
اردیبهش��ت ماه 96 کلید خورد و از آنجا که 
تعاونی منحله فرش��تگان بیش��ترین تعداد 
س��پرده گذار را در بی��ن تعاونی ه��ای ادغام 
ش��ده داشت، س��اماندهی س��پرده های آنها 
با اختص��اص منابع از س��وی بانک مرکزی 
به ازای دارایی های ش��ناخته ش��ده آن، در 

اولویت قرار گرفت. 
البت��ه تعیی��ن تکلی��ف حس��اب های این 
تعاون��ی بدون حاش��یه نبود؛ در م��رداد ماه 
امس��ال و درحالی که قرار بود س��پرده ها تا 
سقف یک میلیارد ریال تعیین تکلیف شود، 

س��پرده گذاران کالن فرش��تگان با تس��لیم 
ش��کایت به مراجع قضای��ی، منابع اعتباری 
اختصاص یافته از س��وی بان��ک مرکزی را 
ب��رای چند م��اه بلوکه ک��رده و کار را دچار 

مشکل کردند. 
از س��وی دیگر، در مردادماه گذشته بانک 
مرکزی مدیریت دارایی ها و بدهی های س��ه 
تعاون��ی غیرمج��از باقیمان��ده افضل توس، 
وح��دت )آرمان( و البرز ایرانیان را به ترتیب 
به بانک آینده، مؤسس��ه ملل و بانک تجارت 

مح��ول کرد تا پس از تش��کیل 
هی��أت تصفی��ه و انج��ام ام��ور 
قضایی مربوط به انحالل، سپرده 
گذاران این تعاونی ها نیز تعیین 

تکلیف شوند. 
س��رانجام آبان ماه گذشته در 
جلسه سران سه قوه، رؤسای قوا 
برای حل مشکل سپرده گذاران 
ای��ن تعاونی ه��ا چن��د تواف��ق 
بزرگ داش��تند؛ نخس��ت اینکه 
مس��دودی حساب های کاسپین 
ب��رای از س��رگیری پرداختی ها 
رفع  فرشتگان  سپرده گذاران  به 
ش��د و دیگر اینک��ه دور جدید 
پرداخت ه��ا به س��پرده گذاران 
تا س��قف 2میلیارد ری��ال کلید 
خورد تا بر اس��اس محاس��بات 

بانک مرکزی 98درصد سپرده گذاران تعیین 
تکلیف شوند و تنها س��پرده گذاران با مبالغ 

کالن باقی بمانند. 
بان��ک مرکزی تاکنون برای تعیین تکلیف 
تعاون��ی  س��پرده گذار  نزدی��ک 500ه��زار 
فرش��تگان در مجموع 45هزار میلیارد ریال 
خط اعتباری به مؤسسه کاسپین اختصاص 
داده اس��ت ت��ا هم��ه حس��اب ها تا س��قف 
2میلیارد ریال تعیین تکلیف ش��ود و حتی 
حس��اب هایی با بیش از ای��ن رقم موجودی 
نیز بتوانند تا این رقم دریافتی داشته باشند. 
درب��اره تعاونی الب��رز ایرانی��ان که هنوز 

پرونده تخلفات مدیران آن در مراجع قضایی 
مفتوح اس��ت نیز بانک مرکزی برای تعیین 
تکلیف حس��اب ها تا سقف یک میلیارد ریال 
خطوط اعتباری در اختیار بانک تجارت قرار 
داده اس��ت تا وضعیت حساب های 96درصد 

سپرده گذاران آن روشن شود. 
تعاون��ی وحدت )آرمان( نی��ز با 390هزار 
س��پرده گذار وضعیت مشابهی دارد؛ مؤسسه 
مل��ل تاکن��ون حس��اب هایی با س��قف یک 
میلی��ارد ری��ال این تعاون��ی را طبق جدول 

زمان بن��دی تعیین تکلیف ک��رده تا بیش از 
97درصد س��پرده گذاران آن تعیین تکلیف 

شوند. 
درب��اره افضل توس نیز بای��د گفت، برای 
360هزار س��پرده گذار ای��ن تعاونی منحله 
خط��وط اعتباری متناس��ب ب��ا دارایی های 
آن در اختی��ار بان��ک آین��ده ق��رار گرفت 
ت��ا حس��اب ها تا س��قف یک میلی��ارد ریال 
 تعیین تکلی��ف و وضعیت نزدیک 99درصد 

سپرده گذاران مشخص شود. 
برای س��پرده گذاران ب��االی یک میلیارد 
ری��ال این س��ه تعاون��ی منحله نی��ز به هر 

س��پرده گذار تا یک میلی��ارد ریال پرداخت 
شد. 

چرا پرداخت ها سپرده گذاران را راضی 
نمی کند 

مجم��وع دارایی تعاونی های منحل ش��ده 
در چه��ار بخش »وجوه نقد«، »تس��هیالت 
پرداخت ش��ده«، »اموال منقول« و »اموال 
غیرمنق��ول« نظی��ر س��اختمان ها و س��ایر 
دارایی ها قابل بررس��ی و شناس��ایی است و 
بانک مرک��زی طبق دارایی های 
ش��ناخته ش��ده هر یک از این 
تعاونی ه��ا و اخ��ذ وثای��ق، خط 
اعتباری به بانک ها و موسس��ات 
تکلیف کنن��ده  تعیی��ن  عام��ل 

اختصاص داده است. 
با این حس��اب سپرده گذاران 
تعاونی منحله فرشتگان تا تاریخ 
اول ش��هریور 94 اصل و س��ود 
س��پرده های خود را می گیرند و 
درباره س��ایر تعاونی های منحل 
ش��ده نی��ز طب��ق اع��الم بانک 
مرکزی، س��پرده ها تا سقف یک 
میلی��ارد ریال با س��ود مصوب 
شورای پول و اعتبار بازپرداخت 

می شود. 
ک��ه  داش��ت  توج��ه  بای��د 
گردانندگان این موسس��ات طی س��ال های 
گذش��ته س��ودی باالتر از نرخ مصوب نظام 
بانکی پرداخت می کردند و همین کار ضمن 
برهم زدن تعادل در بازارهای پولی، س��بب 
حرکت منابع بانک ها به س��مت موسس��ات 
غیرمجاز ش��ده بود و برنام��ه دولت و بانک 
مرکزی در ساماندهی نرخ های سود در نظام 

بانکی مجال اجرا نمی یافت. 
 ب��ا ای��ن اوص��اف س��ود تخصیص��ی ب��ه 
س��پرده گ��ذاران ای��ن تعاونی ها به ش��کل 
محس��وس کاه��ش یافت��ه، درحالی که آنها 
انتظار داش��تند طبق روال نادرست گذشته 

ادامه یابد. 
آینده چه می شود 

بانک مرکزی در دولت یازدهم با رویکرد 
تس��کین فض��ای پرالتهاب��ی ک��ه فعالیت 
موسسات غیرمجاز بر ش��بکه بانکی کشور 
حاکم ک��رده بودن��د، کار س��اماندهی این 
موسس��ات را با هدف ایجاد زمینه های الزم 
برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
هدایت منابع و نقدینگی کش��ور به س��مت 
تولید کلید زد؛ هرچند چش��م پوشی از آن 
وضعیت و بی توجهی به فعالیت موسس��ات 
غیرمجاز ب��رای نهادناظر پولی کم هزینه تر 

از امروز بود. 
ب��ا این ح��ال نتیجه بیش از چهار س��ال 
ت��الش ب��رای س��اماندهی این موسس��ات 
ب��ه نقطه ای رس��یده ک��ه م��ی رود پرونده 
این موسس��ات برای همیش��ه بس��ته شود 
و ب��ا هوش��یاری بان��ک مرکزی، م��ردم و 
نی��روی انتظامی دیگر ش��اهد فعالیت هیچ 

مؤسسه ای در کشور نباشیم. 
این روزها دیگر مؤسس��ه غیرمجاز فعالی 
در کش��ور وج��ود ن��دارد و ب��ا تالش های 
ص��ورت گرفته تم��ام موسس��ات غیرمجاز 
س��اماندهی ش��ده اند، به ش��کلی که سهم 
ب��رآوردی 25درصدی موسس��ات غیرمجاز 
در ب��ازار پ��ول به صفر رس��یده و به همین 
دلیل اس��ت که بانک مرک��زی نظارت خود 
را ب��ر بانک ها و موسس��ات اعتباری دارای 
مجوز در زمینه نرخ س��ود مصوب ش��ورای 
پول و اعتبار تش��دید کرده اس��ت. هرچند 
98درص��د س��پرده گذاران چهار مؤسس��ه 
غیرمجاز یاد ش��ده به صورت پرداخت های 
علی الحس��اب تعیی��ن تکلیف ش��ده اند اما 
س��پرده گذاران بای��د بدانند که رس��یدگی 
ب��ه دارایی ه��ا و بدهی های این موسس��ات 
همچنان در دستور کار بانک مرکزی و نهاد 
قضایی است و هرگونه کسری در منابع این 
موسس��ات باید از طریق س��هامداران آنها 

تأمین و به سپرده گذاران پرداخت شود. 

نگاهی به ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز از سوی بانک مرکزی

اختصاص یک پنجم بودجه عمرانی کشور به مال باختگان
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پرداخت ۶۷۰هزار میلیارد تومان 
وام  بانکی در پایتخت

باالترین سطح از مانده سپرده ها و تسهیالت بانکی با 
اختالف قابل توجه نس��بت به سایر استان ها در اختیار 
تهران اس��ت که ای��ن البته با توجه به ش��رایط خاص 
پایتخت تا حدی طبیعی اس��ت. در پایان مهرماه مانده 
تسهیالت پرداختی در این استان به 672هزار میلیارد 
تومان و مانده س��پرده ها به ح��دود 842هزار میلیارد 
تومان رسیده است.   به گزارش ایسنا، بخش زیادی از 
نقدینگی موجود را سپرده های بانکی تشکیل می دهد. 
بر این اس��اس، در پایان مهرماه مانده کل س��پرده های 
بانک ها به ح��دود 1433 هزار میلیارد تومان رس��یده 
است. مانده سپرده ها در مقایسه با مهرماه سال گذشته 
21.6 درصد رقم��ی معادل 254ه��زار میلیارد تومان 
افزایش دارد. همچنین نسبت به اسفندماه سال گذشته 
حجم مانده سپرده ها تا 160هزار میلیارد تومان و معادل 

12.6 درصد رشد دارد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.298دالر آمریکا

5.370یورو اروپا

5.825پوند انگلیس

1.179درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

592.900مثقال طال

136.880هر گرم طالی 18 عیار

1.455.000سکه بهار آزادی

1.508.000سکه طرح جدید

737.000نیم سکه

437.500ربع سکه

282.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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از  بع��د  ب��ورس  کل  ش��اخص 
ب��ا  دوش��نبه  روز  کاه��ش،  روز   چه��ار 
 ۶۴۶ واحد رش��د و رسیدن به ۹۶ هزار و 
۲۰۷ واحد، معام��ات را مثبت به پایان 
برد و سهامداران در سومین روز معاماتی 
هفته با رشد ش��اخص در تاالر شیشه ای 
مواجه ش��دند تا فضای سرد شکل گرفته 

اندکی در این بازار تغییر کند. 
به گزارش »فرصت امروز« به رغم افت 
یک دس��ت قیم��ت س��هم ها در ابتدای 
هفته، روز دوشنبه روند قیمت ها در گروه 
فلزات اساس��ی، خودرویی ه��ا و نفتی ها 
عمدتا با افزایش مواجه ش��د و ش��اخص 
 کل نی��ز در این مدت توانس��ت به کانال
 ۹۶ ه��زار واح��دی بازگ��ردد. همچنین 
ب��ا رش��د  نی��ز   ش��اخص کل ه��م وزن 
۵۰ واح��دی ت��ا رق��م ۱۷ ه��زار و ۲۷۰ 
باال رف��ت. در حالی ش��اخص بورس روز 
دوش��نبه ۶۴۶ واحد رش��د ک��رد که در 
روز یکشنبه بیش از ۱۷۰۰ واحد افت را 
تجرب��ه کرده بود و تقریبا تمام نمادها در 
گروه های اصلی از جمله فلزات اساس��ی، 
نف��ت، خ��ودرو و کانه فل��زی کاهش در 
قیمت پایانی را تجربه کردند. ملی صنایع 
مس ایران، س��رمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین و فوالد مبارکه اصفهان 
هر ی��ک به ترتی��ب ۴۸، ۴۲ و ۳۹ واحد 
تاثیر افزاینده روی دماسنج بازار سرمایه 
داش��تند، اما در طرف مقابل پارس دارو، 
بانک اقتصاد نوین و گروه دارویی سبحان 
ب��ه ترتی��ب ب��ا ۱۱، ۷ و ۶ واح��د تاثیر، 
بیش��ترین نقش کاهنده را در دماس��نج 

بازار سرمایه ایفا کردند. 
س��هم های  اکث��ر  دوش��نبه  روز  ام��ا 
خودرویی با رش��د قیمت مواجه ش��دند. 
همچنین گ��روه فرآورده های نفتی، کک 
و سوخت هس��ته ای یکدست افزایش در 
قیم��ت پایانی را تجرب��ه کردند. هر چند 
که این مقدار رشد قیمت عمدتا کمتر از 
۲درصد بود. در گروه خودرو بازار ش��اهد 

معامل��ه ۱۳۹ میلیون س��هم ب��ه ارزش 
بی��ش از ۱۶ میلی��ارد توم��ان و در گروه 
فرآورده ه��ای نفت��ی ش��اهد ۲۸ میلیون 

سهم به ارزش ۱۴ میلیارد تومان بود. 
از طرف دیگر در گروه فلزات اساس��ی 
روند قیمت س��هم ها عمدتا رو به رش��د 
بود و این رش��د در بیشتر نمادها کمتر از 
۲درصد دیده می ش��د. در این گروه بیش 
از ۷۸ میلیون سهم به ارزش ۲۵ میلیارد 
توم��ان م��ورد داد و س��تد ق��رار گرفت. 
ارزش معام��ات بورس ته��ران به ۲۴۶ 
میلیارد تومان رس��ید که این رقم ناشی 
 از دس��ت به دست ش��دن یک میلیارد و

 ۱۶۸ میلیون س��هم در ۶۲ هزار و ۸۱۰ 
نوبت داد و ستد بود. 

به طور کلی، براس��اس آمارهای بورس، 
هم��ه ش��اخص های اصلی بازار س��هام با 
رشد روبه رو شدند. بر این اساس شاخص 
کل با ۶۴۶ واحد رشد معادل ۰.۶۸درصد 
ب��ه ۹۶ ه��زار و ۲۰۷ واح��د، ش��اخص 
قیمت »وزنی - ارزش��ی« ب��ا ۲۰۷ واحد 
 افزایش معادل ۰.۶۸درصد به ۳۰ هزار و

  ۸۳۵ واح��د، ش��اخص کل »هم وزن« با 
۵۰ واح��د رش��د مع��ادل ۰.۲۹درصد به 
۱۷ ه��زار و ۲۷۰ واحد، ش��اخص قیمت 
»ه��م وزن« ب��ا ۳۸ واحد رش��د، معادل 
۰.۲۹درص��د ب��ه ۱۳ ه��زار و ۲۲واحد، 
واح��د  ب��ا ۷۵۵  آزاد ش��ناور  ش��اخص 
ب��ه ۱۰۳  رش��د، مع��ادل ۰.۷۴درص��د 
ه��زار و ۲۶۸ واحد، ش��اخص بازار اول با 

۴۶۰ واح��د ریزش مع��ادل ۰.۶۸درصد 
افزای��ش ب��ه ۶۸ ه��زار و ۲۲۴ واح��د و 
ش��اخص بازار دوم با ۱۳۶۹ واحد رش��د 
 مع��ادل ۰.۶۷درص��د، ب��ه ۲۰۵ ه��زار و

 ۴۷۴ واحد رسید. 
از س��وی دیگر نماده��ای فملی با ۴۸ 
واح��د، فوالد ب��ا ۴۲ واحد، ف��والد با ۳۹ 
واح��د، فارس با ۳۷ واح��د، وامید با ۳۳، 
خ��ودرو ب��ا ۳۲ و ش��تران ب��ا ۳۲ واحد 
بیشترین تاثیر را در رشد شاخص بورس 

داشتند. 
بر اس��اس این گ��زارش، صنای��ع بازار 
سهام نیز با رش��د روبه رو شدند، به طوری 
که »س��ایر مالی با ۷۱ واحد رشد معادل 
۳.۴۴درصد به ۲ هزار و ۱۴۶ واحد، خودرو 
ب��ا ۴۰۲ واحد صعود مع��ادل ۲.۴۶درصد 
 به ۱۶ه��زار و ۷۵۷ واحد، ذغال س��نگ با

 ۲۵ واحد رشد معادل ۱.۹۵درصد به یک 
ه��زار و ۳۲۲ واحد، محص��والت چوبی با 
۹۴۹ واحد صعود مع��ادل ۱.۸۴درصد به 
۵۲ هزار و ۶۴۵ واح��د، کانی غیرفلزی با 
۳۲ واحد افزایش مع��ادل ۱.۵۰درصد به 
۲ ه��زار و ۲۰۳ واحد، زراعت با ۹۲ واحد 
 رش��د مع��ادل ۱.۴۸درصد ب��ه ۶ هزار و
ب��ا کاغ��ذ  محص��والت  واح��د،   ۳۰۲   
 ۱۶۱ واح��د افت مع��ادل ۱.۴۲ درصد به 
۱۱هزار و ۲۰۸ واحد« رس��ید. در نهایت 
روز گذش��ته در معامات ب��ورس در ۶۲ 
ه��زار و ۸۱۰ نوبت معاماتی، یک میلیارد 
و ۱۶۸ میلیون اوراق بهادار به ارزش ۲۶۴ 
میلی��ارد توم��ان در بورس معامله ش��د و 
ارزش بازار نیز به ۳۸۴ هزار و ۸۴۰میلیارد 
تومان رسید. آیفکس نیز با ۲۵ واحد رشد 
تا رق��م ۱۰۵۸ واحدی افزایش یافت. این 
در حالی اس��ت که روز یکش��نبه شاخص 
کل فراب��ورس ایران با اف��ت ۳۵ واحدی 
مواجه شده بود. ارزش معامات این بازار 
دیروز به رقم ۱۶۲ میلیارد تومان رسید و 
حجم معامات عدد ۴۳۲ میلیون سهم و 

اوراق مالی را تجربه کرد. 

س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار از چند 
ماه قبل، بررسی حذف EPS را براساس 
تحقیق��ات میدانی و تطبیقی در دس��تور 
کار قرار داد ک��ه طی فراخوانی از فعاالن 
بازار س��رمایه نیز در این باره نظرسنجی 

شده بود. 
محمودرض��ا خواجه نصیری، مدیرعامل 
تامی��ن س��رمایه تم��دن با بی��ان مطلب 
ف��وق درباره حذف EPS به س��نا، گفت: 
ارائ��ه پیش بینی س��ود در فرمتی که در 
بازار س��رمایه ای��ران متداول اس��ت، در 
اکثر بورس های معتب��ر دنیا وجود ندارد 
بر همین اساس س��ازمان بورس تصمیم 
گرفته اس��ت هم راستا با اس��تانداردهای 
جهانی و حذف مش��کات ناشی از اعام 
پیش بینی سود ارائه EPS را حذف کند. 
وی اف��زود: یک��ی از دالی��ل اصلی این 
تصمیم انحراف خیلی زیاد بین عملکرد و 
EPS شرکت ها بود و همین امر می تواند 
س��هامداران  تصمیم گی��ری  مس��یر  در 
گمراه کنن��ده باش��د. هم اکن��ون توان و 
بازار  پتانس��یل تحلیل��ی و کارشناس��ی 
س��رمایه افزایش پیدا کرده و شرکت های 
مشاور س��رمایه گذاری می توانند بسیاری 
از این موارد را از محل اطاعات عملکرد 
میان دوره ای ش��رکت ها اخ��راج کنند در 

نتیجه نیازی به ارائه EPS نیست. 
اعام  آسیب شناسی  در  خواجه نصیری 
و ارائ��ه EPS گف��ت: ب��ازار س��رمایه به 
شدت نسبت به عدد EPS حساس است 
چون با اعام س��ود پیش بینی شرکت ها، 
س��هامداران ای��ن اطاع��ات را مبن��ای 
معام��ات خ��ود ق��رار می دهن��د و وارد 
نمی شوند؛  اطاعات ش��رکت ها  جزییات 
همی��ن موض��وع اثرات انحراف��ی خود را 
ب��ر معامات می گذاش��ت. ای��ن حرکت 
س��هامداران در حالی رق��م می خورد که 
بسیاری از شرکت ها به لحاظ ترازنامه ای، 
درآمدی و عملکردی ش��رایط مناس��بی 
نداشته اما با اعام پیش بینی های خاف 
واق��ع و غیرقابل تحقق س��عی در جلب و 

جذب سهامدار می کردند. 
خواجه نصی��ری ب��ا بیان اینک��ه اتکا به 
اطاعات مبتنی بر مفروضات ش��رکت ها 
زمین��ه دس��تکاری در قیم��ت را ایج��اد 

می کرد، گفت: بخش عم��ده ای از توقف 
نماده��ا ب��ه تغیی��ر در EPS ی��ا اع��ام 
EPS برمی گ��ردد، چراک��ه پیش بین��ی 
س��ود، چندین بار در طول سال مالی به 
دلیل انحراف��ی که از واقعیت دارد، تغییر 
می کن��د و همین موض��وع باعث توقف و 

بازگشایی نماد می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه در خیل��ی از مواقع 
شرکت ها توان ارائه پیش بینی سود آینده 
را ندارن��د پ��س EPS اع��ام نمی کنند، 
گفت: همین امر باعث توقف طوالنی مدت 
از  عم��ده ای  بخ��ش  می ش��ود.  س��هام 
توقف ه��ای طوالنی م��دت ش��رکت ها به 
دلیل همی��ن ناتوانی ش��رکت ها در ارائه 
پیش بینی هاس��ت و راه حل جایگزین هم 
نب��ود، بنابرای��ن با ح��ذف EPS یکی از 

عوامل اصلی توقف نمادها از بین رفت. 
به گفت��ه مدیرعام��ل تامین س��رمایه 
از  پیش بین��ی  انح��راف   تم��دن، 
عملک��رد – س��یگنال دهی ب��ه واس��طه 
پیش بینی های غیرقابل تحقق - و سابقه 
طوالنی م��دت توق��ف نمادها دو مس��ئله 
مبتا به انتش��ار EPS  ب��ود که با حذف 

آن، این دو موضوع رفع می شود. 
وی اف��زود: اطاعات EPS ش��رکت ها 
از س��وی ش��رکت ها به راحتی در اختیار 
س��هامداران ب��ود، ام��ا ب��ا ح��ذف اقام 
اطاعات��ی، کمب��ودی در بازار احس��اس 
می ش��ود ک��ه راه حل رفع آن در دس��ت 
تحلیلگران و مش��اوران متعهد بازار است 
که براس��اس عملکردها اطاعات را ارائه 

دهند. 
خواجه نصی��ری درب��اره مزی��ت حذف 
EPS گف��ت: ب��اال و پایی��ن رفتن قیمت 
س��هام اگر مبتنی بر عملکرد واقعی یک 
ش��رکت یا متاثر از افزای��ش قیمت های 
جهانی باش��د، افزایش س��ود در صورت 
مالی ش��رکت ها ثبت می ش��ود و بعد اثر 
آن در قیمت سهم دیده می شود. در این 
حال��ت امکان تحلی��ل از تحلیل نقطه ای 
در زم��ان اعام EPS به تحلیل مس��تمر 
و در طول سال مالی می انجامد و این امر 
باعث می شود سرعت اثرگذاری اطاعات 
ب��اال رود و می��زان انحراف ص��ورت مالی 

پایین آید. 

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن اعالم کرد
حذف EPS؛ پایانی بر پیش بینی های 

غیرقابل  تحقق

بازگشت به کانال ۹۶ هزار واحدی با ۶۴۶ واحد افزایش

رنگ شاخص کل بورس سبز شد
فرابورس

سبزپوشی آیفکس به مدد نمادهای پاالیشی 
و پتروشیمی

رویه جدید بازگشایی نماد سهام 
در فرابورس ایران

معام��ات فرابورس ای��ران در میانه هفته کاری با 
نق��ل و انتقال ۴۳۲ میلیون ورقه به ارزش نزدیک به 
یک هزار و ۶۲۷ میلیارد ریال پایان یافت و ش��اخص 
کل نی��ز پس از چن��د روز ریزش ب��ار دیگر به مدار 
صعودی بازگشت. به گزارش »فرصت امروز« به نقل 
از فرابورس ایران، در جریان بازار دوشنبه ۱۱ دی ماه 
در مجم��وع بازارهای اول و دوم تعداد ۱۷۴ میلیون 
س��هم به ارزش بیش از ۳۸۳ میلیارد ریال دادوستد 
ش��د و نماد »ذوب« با خرید و فروش ۲۳.۵ میلیون 
س��هم ب��ه ارزش ۱۹ میلیارد ری��ال در صدر این دو 
بازار ایستاد. ذوب همچنین به عنوان پربیننده ترین 
نم��اد معاماتی، چهارمین نمادی ب��ود که باالترین 
تاثی��ر مثبت را بر رش��د آیفکس موجب ش��د. بیش 
از ۹۵درص��د از خری��د و فروش این س��هم توس��ط 
معامله گران حقیقی ص��ورت گرفت. امروز همچنین 
نمادهای »آ س پ« پ��س از برگزاری مجمع عمومی 
عادی س��االنه صاحبان سهم و تقس��یم سود نقدی 
هر س��هم و »ثغرب« پس از برگزاری مجمع عمومی 

عادی ساالنه صاحبان سهام بازگشایی شدند. 
تغییر روند بازگشایی نماد

مطاب��ق با دس��تورالعمل جدی��د انج��ام معامات، 
بازگش��ایی این نمادها از طریق انجام حراج ناپیوسته 
بدون محدودیت دامنه نوس��ان قیمت و با اعمال یک 
مرحله پیش گش��ایش ۳۰ دقیقه ای است و در صورت 
کش��ف قیمت پس از انجام حراج ناپیوس��ته و حذف 
سفارش��ات باقیمانده، انجام معامات در نمادهایی که 
بازگش��ایی می شوند به صورت حراج پیوسته در دامنه 
مجاز قیمتی امکان پذیر است.  همانطور که اشاره شد 
ش��اخص کل نیز پس از چند روز روند ریزش��ی دیروز 
 به مدار رش��د بازگشت. به این ترتیب آیفکس افزایش 
۲۵ واحدی معادل ۲.۵درص��د را در پایان بازار تجربه 
کرد و ت��ا ارتفاع ۱۰۵۸واحدی صع��ود کرد. نمادهای 
»م��ارون«، »زاگرس«، »میدک��و«، »ذوب«،  »هرمز«، 
»شرانل« و »خراسان« هفت نمادی بودند که باالترین 
تاثی��ر مثبت را بر رش��د آیفکس در معام��ات امروز 
موجب ش��دند. این نمادها تا سطح حداکثر ۱۰ واحد 

تاثیر مثبت بر شاخص کل فرابورس داشتند. 
در بازار پایه چه خبر بود؟ 

به موازات انج��ام معامات در بازارهای اول و دوم 
فرابورس، سهامداران بازار پایه نیز ۲۴۶ میلیون سهم 
به ارزش ۲۱۳ میلیارد ریال را میان خود دس��ت به 
دست کردند. در تابلو »الف« بازار پایه نماد »کاال۴« 
مربوط به سایر اشخاص بورس کاالی ایران باالترین 
حج��م و ارزش معامات را به خود اختصاص داد. در 
تابلو »ب« این بازار نماد بیمه سرمد در صدر ایستاد 
و در تابلو »ج« نیز نماد شرکت بازرگانی آینده سازان 
بهشت پارس بیشترین حجم و ارزش معامات را در 
اختیار گرفت. در تابلو اوراق تس��هیات مس��کن نیز 
۷۱ هزار ورقه تسه به ارزش ۵۲ میلیارد ریال دست 
به دست ش��د و تس��ه آذرماه ۹۶ بیشترین حجم و 
ارزش معام��ات را به خود اختصاص داد. قیمت این 
اوراق هم اکنون در بازه ۷۲۸ تا ۷۳۲ هزار ریال میان 

خریداران و فروشندگان معامله می شود. 
اخزا۶02 صدرنشین بازار اوراق با درآمد ثابت

دادوس��تدهای بازار اوراق ب��ا درآمد ثابت امروز به 
معامل��ه بیش از ۹۲۷ هزار ورق��ه به ارزش افزون بر 
۸۴۸ میلیارد ریال ختم ش��د. نم��اد »اخزا۶۰۲« در 
صدر این بازار ایس��تاد و شاهد جابه جایی ۲۹۸ هزار 

ورقه به ارزش ۲۶۹ میلیارد ریال بود. 

مدیرعامل بورس کاال خبر داد
معامله ۱۹۷کیلوگرم زعفران در 

قالب خرید توافقی
 از ابتدای آغاز اجرای سیاست خرید توافقی زعفران 
در بورس کاالی ایران ۱۹۷.۵۵کیلوگرم محصول مورد 
معامله قرار گرفته اس��ت.  به گزارش س��نا، مدیرعامل 
بورس کاال با اع��ام این خبر به »پایگاه خبری بورس 
کاالی ای��ران« گفت: معامله این حج��م از زعفران در 
تاالر کش��اورزی بورس کاالی ای��ران که در چهار رقم 
پوشال معمولی، پوشال مرغوب، نگین و سرگل برای ۸ 
نماد معاماتی تعریف شده، ارزشی بیش از ۹ میلیارد و 

۸۴۴میلیون و ۵۷۴ هزار ریال رقم زده است. 
حامد س��لطانی نژاد به نحوه قیمت گ��ذاری زعفران 
در قالب خرید توافقی اش��اره ک��رد و گفت: طبق این 
 سیاس��ت، قیمت زعفران نگین ب��ه ازای هر کیلوگرم 
۵۴ میلی��ون ریال، زعفران س��رگل ۵۱ میلیون ریال، 
زعف��ران پوش��ال مرغوب ۴۸ میلیون ری��ال و زعفران 
پوش��ال معمولی به قیمت ۴۳ میلیون ری��ال به ازای 
هر کیلوگرم تعیین ش��ده است.  وی با تاکید بر اینکه 
در اجرای سیاست خرید توافقی زعفران شرایط کیفی 
محصول خریداری شده مطابق با استاندارد ملی ایران در 
نظر گرفته می شود، گفت: سازوکار معامات از طریق 
گواهی سپرده کاالیی و معامات قطعی تعیین شده و 
محدوده اجرای استان های خراسان رضوی و خراسان 
جنوبی بوده اس��ت. افزون بر این، زعفران معامله شده 
در قالب سیاست خرید توافقی، محصول تولیدی سال 
جاری بوده و فق��ط از تولیدکنندگان با معرفی وزارت 

جهاد کشاورزی خرید صورت گرفته است. 

عملکرد ضعیف بورس های 
خلیج فارس در سال 20۱۷

بازارهای سهام خاورمیانه نسبت به سایر بورس های 
جهان در سال ۲۰۱۷ عملکرد ضعیف تری داشتند اما 
ارزش س��هام ها و برنامه های دولتی برای هزینه باالتر، 
باعث شده س��رمایه گذاران منتظر عملکرد بهتری در 

سال ۲۰۱۸ باشند. 
به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، ش��اخص بورس 
مصر تحت تاثیر به ثمر نشس��تن اصاحات اقتصادی، 
۲۱.۷درصد در س��ال ۲۰۱۷ جهش یافت، اما وضعیت 
کل��ی بورس ه��ای خلیج ف��ارس به دلی��ل تنش های 
ژئوپلیتیکی، کندی رشد اقتصادی و قیمت های ضعیف 

اماک دست کمی از فاجعه نداشت. 
ش��اخص عربستان س��عودی در س��ال ۲۰۱۷ تنها 
۰.۲درصد رش��د ک��رد درحالی که ش��اخص بازارهای 
نوظهور ام اس س��ی  ای ۳۴درصد افزایش داش��ت. در 
میان سایر بازارهای بزرگ منطقه خلیج فارس، شاخص 
بازار دوبی ۴.۶درصد کاهش یافت و شاخص بازار قطر 
که از بایکوت سایر کش��ورهای عربی لطمه دیده بود، 

۱۸.۳درصد از ارزش خود را از دست داد. 
ام��ا افزایش قیمت های نفت در چند ماه اخیر باعث 
شد دولت های عضو شورای همکاری خلیج فارس تدابیر 
ریاضتی را که بر رش��د اقتصادی تاثیر منفی گذاشته 
و درآمد ش��رکت ها را کاس��ته بود مایم کنند. انتظار 

می رود رشد در سال ۲۰۱۸ اندکی اوج بگیرد. 
بادر الغنیم، مدیر بخش مدیریت دارایی در ش��رکت 
سرمایه گذاری جهانی کویت در این باره به رویترز گفت: 
در مجموع نسبت به وضعیت بازارهای شورای همکاری 
خلیج فارس در سال ۲۰۱۸ خوشبین هستیم و دورنما 
این بازارها از اندکی منفی به اندکی مثبت متغیر است. 
براس��اس یافته های نظرس��نجی رویترز از ۱۳ مدیر 
دارای��ی خاورمیانه ای، ۵۴درصد انتظار دارند تخصیص 
س��رمایه به بورس های منطقه ای را طی سه ماه آینده 
افزایش دهند و هیچ یک از آنها قصد کاهش سرمایه را 
ندارد.  براساس گزارش رویترز، شاخص بورس عربستان 
سعودی روز یکشنبه ۰.۱درصد و قطر ۰.۰۳درصد افت 
کرد. آخرین روز معامله س��ال ۲۰۱۷ بازارها در دوبی، 

ابوظبی و کویت روز پنجشنبه بود. 
به عبارت دیگر، در ۱۲ ماه گذشته تنش های به وجود 
آمده میان چند کشور عربی با قطر، آشفتگی های یمن 
و ریاض و دس��تگیری چند تن از سرشناس��ان جامعه 
عرب مثل ش��اهزاده ولید بن طال، موجب شد سال 

۲۰۱۷ سالی پرتنش در جوامع عربی باشد. 

بینالملل

بورسکاال
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فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  اعضای 
با تأکید نس��بت به تصویب طرح جامع 
ف��والد در هی��أت دول��ت، از احتمال 
واردات س��نگ آهن در س��ال ۹۷ خبر 

دادند. 
به گ��زارش مهر، محمود اس��امیان 
در نشس��ت خبری روز گذشته خود با 
خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تصویب 
هر چه س��ریع تر ط��رح جامع فوالد به 
عنوان یک س��ند ملی در هیأت دولت، 
گفت: تولید فوالد در کش��ور هم اکنون 
وضعیت مناس��بی دارد و امس��ال هم 
پیش بینی می ش��ود تولید فوالد ایران، 
به حدود ۲۱میلیون تن برس��د، ضمن 
اینک��ه برآورده��ا حکای��ت از آن دارد 
که در چند س��ال آین��ده، این رقم به 

۳۰میلیون تن خواهد رسید. 
رئیس انجمن ف��والد افزود: صادرات 
فوالد خام ایران در هشت ماهه ابتدای 
س��ال ۹۶، ب��ه بی��ش از ۴میلیون تن 
رس��ید و پیش بینی می ش��ود این رقم 
تا پایان س��ال به ۶میلیون تن برس��د، 
ای��ن در حالی اس��ت که در گذش��ته، 
برخ��ی بی تدبیری های��ی در صنع��ت 
ف��والد رخ داده و واحده��ای تولیدی، 
بدون مکان یابی صحیح و بدون توجیه 
اقتص��ادی، اح��داث ش��ده و اکنون با 

مشکل مواجه شده اند. 

وی تصری��ح کرد: البت��ه باید به این 
نکته هم توجه کرد که س��رمایه گذاری 
ح��وزه  در  معدن��ی  ش��رکت های 
فوالدسازی یک اش��تباه بوده و معادن 
ب��ه جای ای��ن کار باید در اکتش��اف و 
می کردند،  س��رمایه گذاری  اس��تخراج 
اکتش��افی  پهنه های  اکن��ون  چراک��ه 
بسیاری وجود دارند که می توانند برای 
کشور منابع غنی باشند، بنابراین با این 
کار ش��رکت های معدنی برای ورود به 
حوزه فوالدسازی، تعادل مواد اولیه در 

کشور به هم خورد. 
اسامیان با بیان اینکه ظرفیت فعلی 
تولی��د فوالد کش��ور ۳۲.۵ میلیون تن 
است، خاطرنش��ان کرد: بر این اساس، 
ح��دود ۳۴درصد ای��ن ظرفیت خالی 
 و ب��دون اس��تفاده مانده اس��ت و باید 
بر اس��اس یک اس��تراتژی کار را پیش 
برد، به همین دلیل درخواست فعاالن 
اقتص��ادی آن اس��ت که ط��رح جامع 
فوالد به عنوان یک سند ملی در دولت 

تصویب شود. 
وی اظهار داشت: امیدواریم دولت به 
تعرفه های فعلی دس��ت نزند و همین 

تعرفه ها را حفظ کند. 
احم��د خ��وروش، عضو  همچنی��ن 
تولیدکنندگان  انجم��ن  هیأت مدی��ره 
فوالد نیز ادامه داد: به پیشنهاد فعاالن 

اقتصادی، ستاد فوالد احیا شده و امید 
می رود ک��ه بتواند در توس��عه اهداف، 
مؤثر باشد، این در حالی است که باید 
شرکت ها را تقویت کرده و به خصوص 
به شرکت های فوالدی صادراتی، جایزه 
صادراتی داده ش��ود تا ص��ادرات خود 
را توس��عه دهند و س��ایر شرکت های 
فوالدی هم به صادرات تشویق شوند. 

بیش��ترین  هم اکن��ون  اف��زود:  وی 
سرمایه گذاری در بخش مقاطع است و 
س��رمایه گذاری های بیشتری در بخش 
محصوالت میانی در حال انجام اس��ت؛ 
نس��بت به ایج��اد فضا ب��رای صادرات 

بیشتر مقاطع درخواست داشتیم. 
در عین حال، رضا شهرستانی، عضو 
تولیدکنندگان  انجم��ن  هیأت مدی��ره 
از  بی��ش  ک��رد:  خاطرنش��ان  ف��والد 
۸۰درص��د صنعت فوالد ای��ران دولتی 
ی��ا خصولت��ی اس��ت و ای��ن وضعیت 
مش��کاتی را برای بخش خصوصی این 

صنعت ایجاد کرده است. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه س��هم باالی 
دول��ت در صنع��ت فوالد باعث ش��ده 
رقاب��ت س��المی در این ح��وزه وجود 
نداش��ته باش��د، گفت: دنیا در فناوری 
م��وج چه��ارم در حال حرکت اس��ت 
درحالی که بخ��ش صنعت ایران عمدتا 
در موج دوم فن��اوری در حال حرکت 

است و در این وضعیت قدرت رقابت با 
کشورهای دیگر را نداریم. 

همچنی��ن به��ادر احرامی��ان، عضو 
تولیدکنندگان  انجم��ن  هیأت مدی��ره 
از  بای��د  نی��ز گف��ت: دول��ت  ف��والد 
بنگاه��داری در صنعت ف��والد به طور 
کام��ل خ��ارج ش��ود. ای��ن مهم ترین 
مطالب��ه انجمن تولیدکنن��دگان فوالد 
از دول��ت اس��ت، این در حالی اس��ت 
که ب��ا کمبود م��واد اولی��ه در صنعت 
ف��والد مواجهی��م و حت��ی پیش بینی 
 می ش��ود س��ال آینده ش��اهد واردات 

سنگ آهن به ایران باشیم. 
واحده��ای  داش��ت:  اظه��ار  وی 
فوالدس��ازی با کمبود آهن اس��فنجی 
مواجهند؛ این ص��ادرات قراضه خود را 
آزاد کرده اس��ت و طی دو س��ه هفته 
اخیر مازاد قراضه در این کش��ور ایجاد 
ش��د و در پ��ی آن ۲ ت��ا ۳ میلیون تن 

قراضه از چین صادر شد. 
همچنین رس��ول خلیفه س��لطانی، 
دبیر انجم��ن تولیدکنندگان فوالد نیز 
با بیان اینکه صنع��ت فوالد هم اکنون 
دو ن��وع حمای��ت تأمی��ن نقدینگی و 
سیاست های حمایتی در حوزه مالیات 
اس��ت، گفت: صندوق ضمانت صادرات 
در زمینه حمایت از توسعه صادرات در 

صنعت فوالد فعال تر شود. 

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی معتقد اس��ت که وضعیت فعلی شهرک های 
صنعت��ی خیلی پویا نبوده و این ش��هرک ها »زنده« 

نیستند. 
به گزارش ایسنا، صادق نجفی در نشستی خبری 
که صبح دیروز در محل س��اختمان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برگزار ش��د با اش��اره به اینکه بیش 
از ۹۰درصد صنایع در کشور، کوچک هستند، اظهار 
کرد: حدود ۹۶۰ ش��هرک صنعتی در کش��ور وجود 
دارد که حدود ۷۰۰ مورد از آنها فعال اس��ت و باید 
بدانیم که ۹۸هزار واحد در حال ساخت قرار دارند یا 

پروانه ساخت و بهره برداری اخذ کرده اند. 
وی افزود: باید نوس��ازی در واحدهای صنعتی رخ 
دهد و اولویت به ترتیب واحدهای کوچک، متوسط 

و بزرگ است. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به 
اینکه س��اماندهی و به وجود آوردن صنایع کوچک 
برای حل بخش��ی از مسائل و مش��کات اقتصادی 
از جمل��ه وظایف مهم س��ازمان صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی به ش��مار می رود، خاطرنشان 
کرد: اولویت ما در حال حاضر صنایع کوچک اس��ت 
و به ظرفیت رس��اندن صنایعی که با ظرفیت کامل 

فعالی��ت نمی کنند، ب��رای اش��تغال از اولویت های 
ماس��ت. عاوه ب��ر این، ایج��اد نواح��ی صنعتی در 
دهستان ها با همکاری دستگاه های مختلف می تواند 

در بهبود وضعیت صنعتی کشور کارگشا باشد. 
وی با تأکید بر اینکه فضای کس��ب و کار در حال 
حاضر چندان مناسب نیست، بیان کرد: پدید آمدن 
ش��هرک های صنعت��ی و مناطق آزاد برای تس��ریع 
در رون��د کار بود، بنابراین باید به ط��ور ویژه به این 
ظرفیت ه��ا توج��ه ش��ود و نوس��ازی در واحدهای 
صنعت��ی، به ترتیب از کوچک، متوس��ط و بزرگ در 

دستور کار قرار گیرد. 
نجفی در خص��وص قیمت حامل ه��ای انرژی در 
بخ��ش تولی��د، اظهار ک��رد: یک��ی از تاش های ما 
کاهش قیمت تمام ش��ده کاالی نهایی است. قیمت 
حامل ه��ای انرژی در ایران بس��یار پایین اس��ت اما 
اگر همین رقم نیز برای واحدهای ما مش��کل ایجاد 

می کند، باید آن را مدیریت کنیم. 
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی با اش��اره به اینکه ح��دود یکصد هزار واحد 
در ش��هرک های صنعت��ی وج��ود دارد، گفت: بیش 
از ۴۰ه��زار واح��د از این تعداد پروان��ه بهره برداری 
گرفته اند و بیش از ۳۳۰۰۰ واحد نیز فعال هستند. 

وی ادامه داد: به ظرفیت رس��اندن کامل ۲۰هزار 
واحد صنعتی طی چهار س��ال آینده در دستور کار 
اس��ت و باید فضای کسب و کار در شهرک ها بهبود 
یابد. ما در این راستا به دنبال ایجاد اختیارات بیشتر 
برای ش��هرک ها هس��تیم و با وزارت نیرو، بانک ها و 
دستگاه های مرتبط جلسات خوبی برگزار شده است. 
وی در م��ورد ط��رح ضربت��ی ایج��اد اش��تغال و 
تحق��ق آن بیان ک��رد: طرح ضربتی ایجاد اش��تغال 
ب��رای ۴۵۰هزار نفر در س��ال آینده در دس��تور کار 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اس��ت و تصمیمی 
بلندپروازان��ه نیس��ت بلکه می توان ای��ن رقم را نیز 

افزایش داد. 
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی به صنعت پوش��اک نیز اش��اره کرد و گفت: 
تأمین س��رمایه در گردش و موضوع تحرک بازار در 
صنعت پوش��اک باید مورد توجه قرار گیرد. پوشاک 
در کاالهای چمدانی مس��افران خارج از کشور کمتر 
شده که این روند رشد این صنعت را در داخل کشور 
نش��ان می دهد. عاوه بر این، تولید پوشاک صنعتی 
کشور در حال توسعه است و در بخش کت و شلوار، 
لباس زیر و کیف و کفش تولیدات مناس��بی به بازار 

عرضه می شود. 

مدیر گمرک بازرگان از رشد ۵۶درصدی صادرات 
 کاال از م��رز ب��ازرگان خبر داد. معصوم��ی افزود: در
 ۹ ماه گذشته سال جاری ۱۰۳هزارتن کاال به ارزش 
۵۸ میلیون دالر از گمرک بازرگان به خارج از کشور 
صادر ش��د که در مقایسه با س��ال گذشته از لحاظ 
وزن ۲۵درص��د و از لحاظ ارزش��ی ۵۶درصد رش��د 
داش��ته اس��ت. به گزارش تجارت نی��وز، وی تصریح 
ک��رد: عمده محصوالت صادراتی ش��امل محصوالت 

پتروش��یمی، سنگ، پوس��ت، بادام و پسته از جمله 
کاالهای صادراتی است. 

معصومی با اشاره به صادرات سایرگمرکات از مرز 
بازرگان افزود: صادرات سایر گمرکات از مرز بازرگان 
در ای��ن مدت به ارزش ۱۶۵میلیون دالر بوده که در 
مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل ۳۰درصد هم از 

لحاظ وزنی و هم ارزشی افزایش داشته است. 
مدی��ر گمرک بازرگان ادامه داد: عمده محصوالت 

صادراتی س��ایر گمرکات از مرز بازرگان شامل انواع 
محصوالت پتروشیمی و سنگ بود که به کشورهای 

آسیای میانه، آلمان و ترکیه صادر شد. 
 وی اف��زود: امس��ال درآم��د گم��رک ب��ازرگان با

 ۱۰ درصد افزایش به ۲۴۰میلیارد تومان رسید. 
معصومی اظهار کرد: طی ۹ ماهه نخس��ت س��ال 
ج��اری ۴میلی��ون و ۸۷۰ه��زار نفر مس��افر از مرز 

بازرگان تردد داشتند.

شهرک های صنعتی »زنده« نیستند

صادرات ۵۸ میلیون دالری کاال از مرز بازرگان

طرح جامع فوالد منتظر تصویب دولت
اخبار

صادرات روزانه 2 میلیون و 130 هزار 
بشکه ای نفت خام ایران در سال 2017

براساس اعام سایت اطاع رسانی وزارت نفت، ایران در 
س��ال ۲۰۱۷ میادی روزانه ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه 

نفت خام صادر کرد. 
سایت اطاع رس��انی وزارت نفت رسما اعام کرد ایران 
در س��ال ۲۰۱۷ موفق شد ۷۷۷ میلیون بشکه نفت را به 

مقاصد کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کند. 
براین اساس ایران در سال ۲۰۱۷ روزانه حدود ۲میلیون 
و ۱۳۰ هزار بش��که نفت صادر ک��رده که ۶۲درصد از این 
میزان به مقصد کشورهای آسیایی و ۳۸ درصد به مقصد 

اروپا صادر شده است. 
ایران همچنین در سال ۲۰۱۷، موفق شد ۱۸۰میلیون 
بش��که میعانات گازی یعنی روزانه ۴۹۰هزار بشکه در روز 
صادر کند که مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی 
ایران در سال گذشته میادی حدود ۲ میلیون و۶۰۰ هزار 

بشکه در روز بوده است. 
این گزارش حاکی اس��ت آمار صادرات روزانه نفت خام 
ایران در حالی ۲میلیون و۱۳۰ هزار بشکه اعام شده است 
که در یک س��ال گذش��ته همواره مسئوالن ارشد صنعت 
 نف��ت میزان ص��ادرات نفت خام بدون میعان��ات گازی را
 ۲.۵ میلیون بش��که در روز اعام کرده اند اما اخیرا زنگنه 
وزیر نفت آمار صادرات نفت خام به همراه میعانات گازی را 

کمی بیشتر از ۲.۵ میلیون بشکه اعام کرده است. 
حجم صادرات نفت خام ایران در حالی طی یک س��ال 
گذشته کاهش یافته است که عمده علت آن کاهش خرید 
مقاصدآسیایی به خصوص هند از نفت ایران بود، به طوری 
که براس��اس اعام رس��انه های بین المللی ایران سومین 
صادرکننده نفت به این کشور است، از طرف دیگر آمریکا 
با افزایش صادرات نفت خام خود به آس��یا توانسته است 
حجم قابل توجهی از نف��ت بازارهای ایران از جمله، کره، 

ژاپن و حتی چین را تصاحب کند. 
ظاه��را کاهش صادرات نف��ت خام ایران ب��ه بازارهای 
آس��یایی موجب نشده اس��ت تا نفت ایران به سمت اروپا 
ب��رود و ظاهرا صادرات نفت خام ایران به اروپا نیز کاهش 

پیدا کرده است. 

کهگیلویه و بویراحمد در حوزه 
صادرات غیرنفتی درجا زده است

اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت که این استان در 
حوزه صادرات غیرنفتی در جا زده است. 

به گزارش ایسنا، علی محمد احمدی در جلسه کارگروه 
توس��عه صادرات اس��تان، ب��ه مدیران ح��وزه اقتصادی و 
بخش خصوص��ی اعام کرد: ص��ادرات غیرنفتی و تجارت 
ب��ه عنوان یکی از برنامه های محوری در رونق اقتصادی و 

توسعه استان قرار گیرد. 
وی بی��ان کرد: در بخش تولیدات کش��اورزی، گیاهان 
دارویی و صنایع دس��تی ظرفیت های خوبی وجود دارد و 
باید تاش کنیم با افزایش حجم تولید و کیفیت بخشی به 

آنها، صادرات استان رونق یابد. 
اس��تاندار کهگیلوی��ه و بویراحم��د با بی��ان اینکه اتاق 
بازرگانی باید در حوزه صادرات غیرنفتی بیش��تر تاش و 
تحرک داش��ته باش��د و با تقدیر از تمامی کسانی که در 
حوزه صادرات در استان تاش می کنند، خاطرنشان کرد: 
ما در این حوزه درجا زدیم. احمدی با اشاره به اینکه، هدف 
از برگزاری این نشست ها ایجاد هماهنگی بین دستگاهی 
و بخش خصوص��ی و تدوی��ن یک برنامه مدون براس��اس 
واقعیت ها در جهت توسعه صادرات استان است نه کمک 
مالی، تصریح کرد: در هیچ اس��تانی از کشور دولت کمک 
مالی به اتاق بازرگانی نمی کند. در گمرک استان که نقش 
بارزی در توس��عه صادرات دارد، هیچگونه جنب و جوشی 

شاهد نیستیم و گمرک باید فعال شوند. 
استاندار کهگیلویه و بویراحمد، ایجاد نمایشگاه دائمی 
را ضرورتی مهم برای صادرات دانست و خواستار پیگیری 
ایجاد نمایشگاه دائمی ۳۰هکتاری استان شد و ادامه داد: 
س��ازمان برنامه و بودجه برای رفع مشکل صادرات استان 
یک کارگروه تش��کیل داده و نتیجه این کمیته را به ستاد 

تسهیل ارائه دهد. 
احمدی عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع صادرات 
یک نشس��ت فوق العاده در خصوص رف��ع موانع صادرات 
تشکیل ش��ود و ش��رایط صادرات در استان های همجوار 
در این خصوص بررس��ی شود تا به یک راهکار اجرایی در 

خصوص توسعه صادرات در استان دست یابیم. 
اس��تاندار به نقش مؤثر ف��رودگاه و حمل و نقل هوایی 
در صادرات اش��اره و به رئیس فرودگاه یاسوج، بیان کرد: 
یکی از فرودگاه های هم تراز استان در خصوص تجهیزات 
جانبی و س��اختارهای آن را بررسی کرده و گزارش آن را 

در کارگروه ارائه دهد. 
احم��دی به توس��عه حم��ل و نق��ل در جه��ت رونق 
صادرات تأکید کرد و از حوزه راه و شهرس��ازی خواس��ت 
تا پیگیر بررسی مش��کات محور یاسوج – سپیدان شود 
 و پروژه محور یاس��وج – س��ی سخت تس��ریع یابد و پل 

پیش بینی شده در این محور تعیین تکلیف شود. 
وی ب��ر اصاح سیس��تم تهویه تونل آخری ج��اده بابا 
میدان – یاس��وج تأکید و اضاف��ه کرد: در خصوص جذب 
سرمایه گذار برای پروژه راه آهن اقلید – یاسوج اقدام شود. 
رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد 
نیز گفت: محصوالت کشاورزی این استان از طریق بنادر و 

گمرک سایر استان ها صادر می شود. 
جعفر گوهرگانی در نشس��ت کارگروه توسعه صادرات 
غیرنفتی استان با بیان اینکه تشکل های صادراتی در این 
استان وجود ندارد، افزود: صادرکنندگان سایر استان های 
کشور محصوالت کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد را 

خریداری کرده و از طریق بنادر صادر می کنند. 

اخبار

برنامه جذب 20 میلیارد دالری 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 

و فلزی خلیج فارس
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس از برنامه جذب س��رمایه گذاری ۲۰میلیارد 

دالری در این منطقه خبر داد. 
 ب��ه گزارش ایس��نا، حس��ن خل��ج طهران��ی در این 
خصوص گفت: سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، به دو بخش ش��امل 
ایجاد زیرس��اخت )ش��امل ایجاد اس��کله، تأمین برق، 
آب شیرین کن( و سرمایه گذاری در حوزه صنایع معدنی و 
فلزی )شامل تولید زنجیره فوالد، آلومینیوم، محصوالت 
نفتی مانند قیر و...( گروه بندی می شود. اکنون ۳میلیارد و 
۳۳۶میلیون دالر -که معادل ۱۶.۸ درصد طرح ها است- 
در این دو حوزه به بهره برداری رس��یده است. وی ادامه 
داد: همچنین وضعیت سرمایه گذاری برای ۵میلیارد دالر 
دیگر نیز مشخص شده و عملیات اجرایی یک میلیارد و 
۴۰۰میلیون دالر آغاز ش��ده است. با اجرایی شدن این 
طرح ها در آینده نزدیک، ۴۲.۵ درصد از هدف ۲۰میلیارد 

دالر برای منطقه به مرحله عمل خواهد رسید. 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس با بیان اینکه بر اس��اس هدف تعیین ش��ده 
برای این منطقه، میزان تولید شمش فوالد منطقه باید 
به تولید س��االنه ۱۰میلیون تن برسد، گفت: این میزان 
حدود ۱۸درصد هدف س��ند چشم انداز توسعه کشور را 
تش��کیل می دهد که ۲.۹ میلیون تن آن به بهره برداری 
رسیده است. این رقم حدود ۹درصد کل ظرفیت فوالد 
ایجادشده در کشور اس��ت. وی افزود: همچنین در این 
منطقه، ۴.۲ میلیون تن طرح فوالدی نیز در مرحله اجرا 
قرار دارد، که با بهره برداری از این طرح ها، ظرفیت تولید 
ف��والد منطقه به تولید س��االنه ۷.۱ میلیون تن خواهد 
رسید. همچنین درخواست احداث ۴.۵ میلیون تن فوالد 
دیگر نیز در این منطقه در دست بررسی و مذاکره است. 
خلج طهرانی با اش��اره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با داشتن مزیت هایی 
همچون »کاهش هزینه تمام شده شمش آلومینیوم ناشی 
از واردات آسان مواد اولیه« و »دسترسی راحت و مناسب 
به انرژی به عنوان صنعت انرژی بر«، برای توسعه صنعت 
آلومینیوم کشور بسیار مناس��ب است، تصریح کرد: در 
حال حاضر کارخانه آلومینیوم المهدی با ظرفیت تولید 
۱۱۰هزار تن و کارخان��ه آلومینیوم هرمزآل با ظرفیت 
تولید ۱۴۷هزار تن شمش آلومینیوم در این منطقه در 
حال تولید اس��ت. ظرفیت این دو واحد برابر ۵۴درصد، 

ظرفیت فعلی موجود در کشور است. 

 سرنوشت ۸ منطقه آزاد 
و 12 منطقه ویژه اقتصادی کی 

مشخص می شود؟ 
پس از گذش��ت حدود یک سال و نیم از ارسال الیحه 
ایجاد هفت منطق��ه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۲منطقه 
ویژه اقتصادی از سوی دولت به مجلس شورای اسامی 
و باتکلیفی این الیحه، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی از دس��تور کار قرار گرفتن این الیحه در 
دو هفته آینده در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، چهاردهم تیرماه سال ۱۳۹۵ 
ب��ود که رئیس جمهوری، الیحه ایجاد هفت منطقه آزاد 
تجاری- صنعت��ی و ۱۲ منطقه وی��ژه اقتصادی را طی 
تشریفات قانونی به مجلس شورای اسامی تقدیم کرد. 
پ��س از آن نیز دول��ت یک الیحه جدی��د در خصوص 
ایج��اد منطقه آزاد قصر ش��یرین را به مجلس ش��ورای 
اس��امی برد تا ایجاد این مناطق جدید در دس��تور کار 
کمیس��یون اقتصادی قرار گیرد. براس��اس این الیحه، 
 به دولت اجازه داده می ش��ود در اس��تان های گلس��تان 
)اینچه برون(، ایام )مهران(، اردبیل )اردبیل(، سیستان 
و بلوچس��تان )سیس��تان(، کردس��تان )بانه، مریوان(، 
هرمزگان )جاسک(، بوشهر )بوشهر(، منطقه آزاد تجاری، 
صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیأت وزیران 
می رس��د ایجاد کند. با این حال کم��اکان الیحه ایجاد 
هش��ت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه 
اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد و هنوز 
جه��ت رأی به صحن علنی مجلس نرفته اس��ت. با این 
 ح��ال مرتضی بانک - دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد و 
وی��ژه اقتص��ادی - اع��ام کرد که پ��س از اتم��ام کار 
 بررس��ی الیحه بودجه، الیحه ایجاد هشت منطقه آزاد 
تجاری - صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در دستور 
کار مجلس شورای اسامی قرار می گیرد و به نظر می رسد 
طی دو هفته آینده این مسئله اجرایی شود. بر این اساس 
باید منتظر ماند و دید که به  رغم گذشت یک سال و نیم 
از ارائه الیحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی 
و ۱۲ منطق��ه ویژه اقتصادی از س��وی دولت به مجلس 
شورای اسامی چه زمانی تکلیف ایجاد این مناطق معین 
خواهد شد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی 

این الیحه را به صحن علنی ارسال خواهد کرد. 

116 تن تخم مرغ وارد کشور شد
گمرک ایران از ورود ۱۱۶ تن تخم مرغ به کش��ور 

طی یک هفته اخیر خبر داد. 
براس��اس آمار گم��رک ایران ۱۱۶ ت��ن تخم مرغ 
ب��ه ارزش ۱۶۹ ه��زار دالر طی یک هفته گذش��ته 
ب��ه کش��ورمان وارد و تش��ریفات گمرک��ی این کاال 
در س��ریع ترین زمان ممکن به کمک س��امانه جامع 

گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام شد.
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مق��ررات  دفت��ر  مدی��رکل 
س��ازمان  واردات  و  ص��ادرات 
توس��عه و تج��ارت گف��ت که 
می توانند  داخلی  خودرو سازان 
با رعایت روابط آیین نامه جدید 
اقدام به واردات خودرو کنند. 

به گزارش پایگاه انقالب نیوز، 
ثب��ت س��فارش خودرو  توقف 
حوزه ای اس��ت که مدتی مورد 
مجام��ع خودرویی  تمام  بحث 
کش��ور ش��ده بود و بسته شدن 
س��ایت ثبت س��فارش خودرو 
اف��زون بر متضررکردن گروهی 
واردکنن��ده  ش��رکت های  از 
خودرو موج��ب افزایش کاذب 
قیم��ت خودرو های خارجی در 
بازار های داخلی ش��د تا جایی 
که برخ��ی خودرو ه��ا حتی تا 
را  قیمت  افزای��ش  ۵۰درص��د 

تجربه کردند. 
قرار بود توقف ثبت سفارش 
خودرو م��دت کوتاه��ی طول 
بکش��د، اما این اتف��اق نزدیک 
به ش��ش ماه به طول انجامید 
و در این مدت مسئوالن وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و 
سازمان توسعه تجارت از اعالم 
بازگشایی  برای  مشخص  زمان 
خودرو  ثبت س��فارش  س��ایت 
طف��ره رفت��ه و تاری��خ دقیقی 
را برای بازگش��ایی این سایت 

مشخص نمی کردند. 
موضوع توقف ثبت س��فارش 
خ��ودرو ت��ا ح��دی ب��ه طول 
انجامی��د که مجلس��ی ها وارد 
عمل ش��دند و معاون صنعتی 
وزی��ر صنعت را به کمیس��یون 
مجل��س  مع��ادن  و  صنای��ع 
فرا خواندن��د. در ای��ن جلس��ه 
ش��ورای  مجل��س  مش��ترک، 
اس��المی ب��رای وزارت صنعت 
و دولت مهل��ت دو هفته ای در 
جه��ت اع��الم آیین نامه جدید 
بازگش��ایی  و  واردات خ��ودرو 
س��ایت ثبت س��فارش خودرو 

تعیین کرد. 
در نهای��ت انتظار ها به پایان 
رس��ید و بعد از اعالم آیین نامه 
جدید خودرو، در ساعت ۹.۳۰ 
صبح روز دهم دی ماه، س��ایت 
ثبت سفارش خودرو بازگشایی 

شد. 
آیین نام��ه جدید،  براس��اس 
خ��ودرو،  واردات  تعرف��ه 
خودرو ه��ای ب��ا حج��م موتور 
ت��ا   ۱۵ از   ۲۵۰۰ ت��ا   ۱۰۰۰
۴۰درص��د افزای��ش پیدا کرده 

بود. 

دس��تورالعمل  ای��ن  طب��ق 
واردات خودرو های��ی ب��ا حجم 
موتور بیش از ۲۵۰۰ سی س��ی 
همچن��ان ممنوع ب��ود، ضمن 
آنک��ه واردات خودرو ه��ای ب��ا 
ارزش گمرکی بیش از ۴۰ هزار 

دالر نیز ممنوع شده بود. 
ب��ه این ترتی��ب واردات برند 
پورش��ه ب��ه کش��ور متوق��ف 
ش��ده و در برند هایی همچون 
BMW، بن��ز و لکس��وس نیز 
تنها مدل های پای��ه و ارزان تر 
از ۴۰ ه��زار دالر ام��کان ورود 
به کش��ور را خواهند داش��ت. 
از طرف دیگر س��ازمان توسعه 
تجارت پس از بازگشایی سایت 
ثب��ت  س��فارش خ��ودرو اعالم 
کرد، وارد کنندگان خود رو هایی 
که از سال ساخت آنها کمتر از 
یک سال گذشته است، تنها تا 
پایان دهم دی ماه فرصت ثبت  

سفارش خودرو دارند. 
عل��ی علی آب��ادی مدی��رکل 
و  ص��ادرات  مق��ررات  دفت��ر 
و  توس��عه  س��ازمان  واردات 
بازگش��ایی  می گوید:  تج��ارت 
ثبت س��فارش خودرو  س��امانه 

موقت��ی نیس��ت و دلیلی ندارد 
پس از اع��الم آیین نامه جدید 
س��فارش  ثبت   خودرو  واردات 

مجددا متوقف شود. 
ب��ه گفت��ه وی، از آنجای��ی 
ک��ه آیین نام��ه واردات خودرو 
ب��ه تازگ��ی اع��الم و صبح روز 
یکش��نبه ۱۰دی س��ایت ثبت 
 س��فارش بازگشایی شد، ما نیز 
مجبور شدیم به دلیل اینکه در 
آخرین روز سال ۲۰۱۷ بودیم 
خودروهایی  واردکنن��دگان  به 
که مدل خودرو ی ش��ان ۲۰۱۶ 
بود، اع��الم کنیم ت��ا در وقت 
اداری امروز به ثبت  س��فارش 

اقدام کنند. 
ثبت  سفارش خودرو هایی که 
بیش از یک س��ال از تاریخ آن 
نداشته  اعتباری  باشد،  گذشته 
و در واقع ما خواستیم امروز به 
خودرو  وارد کننده  شرکت های 
اطالع رسانی کنیم تا سریعا به 

ثبت  سفارش اقدام کنند. 
ب��ه  پاس��خ  در  علی آب��ادی 
اینک��ه آیا بازگش��ایی س��ایت 
تاثیری  خودرو  س��فارش  ثبت  
در کاهش قیم��ت خودرو های 

دارد؟  ب��ازار  در  خارج��ی 
می افزاید: به ط��ور حتم با ثبت 
جدید  خودرو ه��ای   س��فارش 
ب��ازار،  افزای��ش عرض��ه در  و 
قیمت ه��ا کاهش پیدا می کند، 
زی��را از ابت��دا افزای��ش قیمت 
کاذب  خارج��ی  خودرو ه��ای 
بود، به این دلیل که بس��یاری 
از کارشناس��ان بازار گمانه زنی 
می کردن��د که تعرف��ه واردات 
خ��ودرو از ۱۵۰ تا ۱۸۰درصد 
افزای��ش پی��دا کن��د، ولی در 
آیین نام��ه مص��وب دولت، این 
تعرفه ه��ا ب��ه می��زان ۱۵ ت��ا 

۴۰درصد زیاد شده است. 
همچنی��ن  علی آب��ادی 
درخص��وص اینک��ه  آیا تامین 
خدم��ات پ��س از ف��روش که 
در آیین نام��ه ج��زو الزام��ات 
وارد کننده خودرو  شرکت های 
ذکر ش��ده اس��ت، برای همه 
امکان پذی��ر  ش��رکت ها  ای��ن 
نمایندگی های  گفت:  اس��ت؟ 
رس��می وارد کنن��ده خ��ودرو 
الزم  زیرس��اخت های  دارای 
از جمله تامی��ن خدمات پس 
از فروش هس��تند. اش��خاص 

حقیقی و حقوقی که خودشان 
مس��تقیم  به طور  نمی توانن��د 
ف��روش  از  پ��س  خدم��ات 
ارائ��ه دهند، طب��ق آیین نامه 
با  ای��ن اش��خاص می توانن��د 
قرارداد  رسمی  نمایندگی های 
منعق��د کرده و از امکانات آنها 
در جه��ت تامین خدمات پس 
از فروش خودرو های خود بهره 

ببرند. 
وی در ادام��ه در پاس��خ ب��ه 
اینک��ه آیا ش��رکت های کنونی 
وارد کننده خودرو کیفیت قابل 
قبولی در جه��ت ارائه خدمات 
پس از ف��روش دارن��د؟ اظهار 
می دارد: بله حتما، زیرا توسط 
مانند س��ازمان  س��ازمان هایی 
حمای��ت از مصرف کننده مورد 

بازرسی قرار می گیرد. 
ب��ه گفته عل��ی آب��ادی، هر 
ش��رکتی که نمایندگی رسمی 
خ��ودرو براس��اس قوانی��ن در 
باش��د،  داش��ته  موجود  روابط 
ثب��ت   ب��ه س��امانه  می توان��د 
و  ک��رده  مراجع��ه  س��فارش 
ثبت ن��ام کن��د و در صورتی که 
ش��رکت مذک��ور روابط مربوط 
محیط زیس��ت،  رعای��ت  ب��ه 
سوخت،  مصرف  بهینه س��ازی 
اس��تاندارد های ملی را داش��ته 
باشد، می تواند به ثبت  سفارش 

اقدام کند. 
آیا  اینک��ه  درخص��وص  وی 
ثبت  سفارش خودرو  آیین نامه 
خودرو ه��ای  کیفی��ت  ب��رای 
واردات��ی معی��ار به خصوص��ی 
را در نظ��ر گرفته ان��د )به ویژه 
چین��ی( خودرو ه��ای  ب��رای 

س��نجش  ب��رای  می گوی��د: 
کیفی��ت خودرو ه��ای وارداتی 
کمیت��ه فنی در وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت وج��ود دارد 
که بررس��ی های الزم را در این 

رابطه انجام می دهد. 
وی در پای��ان می گوید: یکی 
از موضوع��ات م��ورد بحث در 
حوزه واردات خودرو جلوگیری 
از ورود ب��ا حجم موتور ۲۰۰۰ 
سی س��ی بوده است، اما از دید 
بس��یاری از کارشناسان حجم 
موت��ور مالک خوبی برای ورود 
نبوده، در  لوک��س  خودرو های 
نتیج��ه در آیین نام��ه جدی��د 
تصمیم گرفته شد، خودرو ها بر 
اساس ارزشی نیز تعیین سطح 
ش��ده و از ورود خودرو هایی با 
قیم��ت بی��ش از ۴۰ هزار دالر 

جلوگیری شود. 

در حالی در الیحه بودجه ۹۷ ش��اهد 
کاهش درآمد هزارمیلیارد تومانی دولت 
از واردات خ��ودرو بودیم که تصمیمات 
جدی��د در زمین��ه افزای��ش تعرفه ه��ا 
نش��ان دهنده از حمایت وی��ژه دولت از 
صنعت خودرو در س��ال جدید اس��ت؛ 
موضوع��ی ک��ه پیش از این نیز س��عید 
باستانی، س��خنگوی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس ش��ورای اسالمی بر آن 
تاکید و اظهار کرده که خودروسازان باید 
قدر ای��ن فرصت ها را بدانند و در جهت 
اص��الح فرآیند تولید، بهب��ود کیفیت و 

ارتقای ایمنی خودروها بکوشند. 
به گ��زارش پدال نیوز، ای��ن تاکیدها 
در حال��ی اس��ت ک��ه پی��ش از این نیز 
علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی در بازدی��د از گ��روه صنعتی 
ایران خودرو در پاسخ به مدیرعامل این 
گروه خودروس��ازی برای حمایت بیشتر 
مجل��س از ای��ن صنعت، چهار ش��رط 
را تعیی��ن و تاکید کرد: خودروس��ازان 
در صورت رعایت این ش��روط مشمول 
حمای��ت مجلس خواهند ب��ود.  حال با 
نزدیک ش��دن ب��ه زمان بررس��ی الیحه 
بودجه ۹۷ این پرس��ش مطرح می شود 
ک��ه آی��ا مجل��س ش��ورای اس��المی و 
به وی��ژه کمیس��یون صنای��ع و معادن 
برنامه ویژه ای ب��رای حمایت از صنعت 
خ��ودرو خواهند داش��ت؟ آی��ا عملکرد 

خودروس��ازان در س��ال های گذشته با 
وج��ود حمایت های دول��ت و مجلس به 
گون��ه ای بوده که این حمایت ها با هدف 
بهبود شرایط و رضایت مصرف کنندگان 
همچنان ادامه داش��ته باشد؟ موضوعی 
ک��ه اظه��ارات نایب رئیس کمیس��یون 
صنای��ع و مع��ادن مجل��س آن را تایید 
نمی کند زیرا ب��ه گفته او، حمایت هایی 
که تاکنون از خودروس��ازان شده کافی 
بوده و هم اکنون فرصت اس��تفاده از این 

حمایت هاست. 
 

راهکار جدید حمایت از صنعت 
خودرو 

نایب رئی��س  احم��دی،  فری��دون 
کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس 
شورای اس��المی با تاکید بر اینکه تنها 
بن��د ض��روری در الیحه بودج��ه ۹۷ با 
هدف حمایت از صنع��ت خودرو، رونق 
اس��قاط خودروهاس��ت، گفت: با توجه 
ب��ه این بن��د در بودج��ه ۹۷ فضا برای 
اس��قاط بیش��تر خودروها فراهم خواهد 
ش��د و از آنج��ا که بیش��تر خودروهای 
فرسوده متعلق به قشر آسیب پذیر است 
توان آنها ب��رای خرید خودروها افزایش 
می یاب��د. وی افزود: ای��ن روند به بهبود 
تقاضای خودروی خارجی کمک فراوانی 
خواهد کرد که در نهایت س��ود آن برای 
صنع��ت خ��ودرو خواهد ب��ود. نماینده 

مردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای 
اسالمی با بیان اینکه همزمان با بررسی 
الیح��ه بودجه ۹۷ در مجلس ش��ورای 
اس��المی باید نظر کمیس��یون تلفیق را 
درب��اره حمایت از صنع��ت خودرو جویا 
ش��د، گفت: آنچه مس��لم است، تاکنون 
به اندازه کافی از صنعت خودرو حمایت 
ش��ده و حمایت ه��ای فعل��ی آخری��ن 
فرصت های داده ش��ده به خودروسازان 
داخلی است که باید از این فضا به اندازه 

کافی استفاده کنند. 
 احم��دی ادام��ه داد: به ط��ور قطع 
نمی توان به ای��ن حمایت ها همچنان 
ادامه داد زیرا مصرف کننده خودروی 
داخل��ی نیز با ضرر و زیان هایی همراه 
می ش��ود چراکه هم اکنون جان مردم 
به دلیل پایین بودن س��طح استاندارد 
فعلی خودروها در خطر است بنابراین 
با توج��ه به چنین ش��رایطی باید در 
زمین��ه حمای��ت از صنعت خ��ودرو، 
یکپارچ��ه به مس��ائل نگریس��ت که 
چنین نگاهی به صنعت خودرو نشان 
می ده��د به ان��دازه کاف��ی در جهت 
حمای��ت از ای��ن صنع��ت گام های��ی 

برداشته شده است. 
 نایب رئی��س کمیس��یون صنای��ع و 
معادن مجلس ش��ورای اس��المی تاکید 
ک��رد: به طور قطع این کمیس��یون تنها 
ب��ه آنچ��ه در الیحه بودج��ه ۹۷ درباره 

صنعت خودرو پیش بینی ش��ده، بسنده 
ک��رده و اعتقادی به حمایت بیش��تر از 
صنع��ت خودرو ندارد و تنه��ا تاکیداتی 
بر اس��قاط خودروهای فرسوده داشتند 
ک��ه به طور ج��دی در بودجه ۹۷ به آن 

خواهیم پرداخت. 
 وی در پاس��خ به الزام خودروس��ازان 
مبنی بر ارائه گزارش عملکرد به مجلس 
ش��ورای اس��المی با هدف بررسی روند 
اقدامات و حمایت مجلس از آنها گفت: 
هم اکنون خودروس��ازان مل��زم به ارائه 
گزارش عملکرد خود به مجلس شورای 
اس��المی هس��تند، اما از آنجا که شرط 
مجلس برای حمایت از خودروسازان به 
صورت شفاف اعالم ش��ده، ارائه قطعی 
این گزارش عملکرد به مجلس ش��ورای 
اس��المی به طور ویژه در دستور کار قرار 

خواهد گرفت. 
 

 مجلس به دنبال تحول در صنعت 
خودرو 

 ش��هاب ن��ادری، عض��و کمیس��یون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی نیز با 
توجه به آغاز بررس��ی بودجه س��ال ۹۷ 
در مجل��س گفت: در این جریان به طور 
قطع نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در بخش صنعت خودرو به ویژه در حوزه 
تولید داخل، واردات و صادرات به دنبال 

حمایت از این صنعت خواهند بود. 

راهکار جدید مجلس برای حمایت از صنعت خودرو

خودروسازان خودرو وارد می کنند! 
اخبار

حباب قیمتی خودروهای وارداتی 
نمی ترکد

یک کارشناس خودرو با اشاره به اینکه خودروسازی 
برای ارتقای خطوط تولید و قطعات جدید احتیاج به 
سرمایه گذاری خارجی دارد، گفت: اگرچه سایت ثبت 
سفارش باز شده اما حباب قیمتی خودروهای وارداتی 

از بین نمی رود. 
به گزارش اقتصادآنالین، امیرحسن کاکایی با اشاره 
به تعرفه های جدید پیش��نهادی دولت درباره واردات 
خ��ودرو تصریح کرد: دولت در چند س��ال گذش��ته 
تعرفه ها را به حد معقولی رسانده بود، اما این افزایش 
تعرفه ها این پیغام را می دهد که صنعت خودروسازی 
کش��ور به ش��دت تح��ت حمایت اس��ت و این تحت 
حمای��ت بودن از این جهت ک��ه صنعتگران کار خود 
را در آرامش انجام می دهند وضعیت خوبی اس��ت، اما 
سوال این است که این تعرفه ها مشکل صنعت خودرو 
را ح��ل می کن��د یا خیر و به عبارتی ای��ن کار درمان 

است یا مسکن؟ 
 او در ادامه افزایش بی پش��توانه تعرفه ها را گامی به 
عقب دانس��ت و گفت: افزای��ش تعرفه ها برای صنعت 
خ��ودرو روش درمانی نیس��ت و خودروس��ازی برای 
ارتقای خطوط تولی��د و تولید قطعات جدید احتیاج 
به سرمایه گذاری خارجی دارد، به عالوه اگر تعرفه ها به 
صورت بی پش��توانه باال برود دوباره چند سال به عقب 

برمی گردیم. 
 کاکایی با اشاره به مشکالت اساسی صنعت خودرو 
و لزوم رس��یدگی به این مش��کالت همگام با افزایش 
تعرفه ها اظهار کرد: رسیدگی به فضای کسب و کار و 
نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری های خارجی از جمله 
این مسائل است که باید هم زمان با باالبردن تعرفه ها 

به آنها رسیدگی شود. 
 این کارش��ناس خ��ودرو افزایش ه��ا را مانعی برای 
پیشرفت خودروهای داخلی دانست و خاطرنشان کرد: 
این تعرفه ها جلوی معلول را می گیرد نه علت و اگر ما 
جلوی واردات را بگیریم خودروهای تولیدی ما قابلیت 

رقابت با خودروهای خارجی را نخواهند داشت. 
 او درب��اره از بین رفتن حب��اب قیمتی خودروهای 
وارداتی بعد از بازش��دن س��ایت ثبت سفارش تصریح  
کرد: حباب قیمتی ایجادشده از بین نمی رود و احتماال 
شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود و خودروهایی مثل 
لکس��وس و ب ام و افزایش قیمت چش��مگیری را در 

پیش خواهند داشت. 
 کاکای��ی ادام��ه داد: وقت��ی تعرف��ه ۴۵درصد بود 
خ��ودروی ۱۰۰ میلیون��ی ۱۴۵ میلیون می ش��د، اما 
ب��ا تعرفه ۹۰درص��د همین خودرو ب��ه ۱۹۰ میلیون 
می رسد و قیمت خودرو تا حدود ۵۰ میلیون افزایش 

پیدا می کند. 
 وی با اش��اره به مش��کالت فضای کس��ب و کار و 
س��اختار تولید در صنعت خودروس��ازی تصریح کرد: 
تاثیر افزایش تعرفه ها بر خودروهای داخلی این است 
که خودروس��ازان فعال با آرامش روبه رو می ش��وند اما 
ساختار تولید و فضای کسب و کار ما با اشکال مواجه 
است؛ یعنی روی کیفیت کار نمی شود و تضمینی در 
رساندن کیفیت و به موقع رساندن خودروهای جدید 

به بازار وجود ندارد. 

3میلیارد یورو نیاز مالی در صنعت 
قطعه سازی کشور

ب��ه  نزدی��ک  نیازمن��د  قطعه س��ازی  صنع��ت 
۳میلی��ارد یورو و بیش از ۱۰۰ ه��زار میلیارد ریال 
سرمایه گذاری است، بنابراین وزارت صنعت، معدن 
و تجارت باید تسهیالت ارزی برای آنها فراهم کند 
تا بتوانند ماش��ین آالت خود را نوس��ازی کنند تا با 
تجهیزات روز، تولید قطعات باکیفیت و قابل رقابت 

انجام شود. 
»احم��د نعمت بخ��ش« در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا، 
افزود: ۸۵درص��د یک خودرو، قطعات آن اس��ت و 
ب��رای ارتقای این صنعت و همگام ش��دن با صنعت 
خودروس��ازی، نیازمند سرمایه گذاری و ایجاد واحد 
تحقیق و توس��عه برای هر قطعه س��از هستیم. وی 
اظهار داشت: براساس ضوابط وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت باید قراردادهای جدید خودروس��ازان با 
شرکای خارجی براساس س��هم حدود ۴۰درصدی 
داخلی س��ازی باش��د، اما از آنجایی که قطعه سازان 
داخلی نتوانس��تند به روز باشند، اکنون خودروهای 
جدید با ۲۰درصد س��اخت داخلی س��ازی استارت 
می خ��ورد. نعمت بخ��ش ضم��ن ی��ادآوری برپایی 
پنجمی��ن همای��ش خ��ودروی ایران که ب��ا محور 
»زنجی��ره امین رقابت پذی��ر« در روزهای ۲۴ و ۲۵ 
بهمن ماه امس��ال در تهران برگزار می ش��ود، تاکید 
کرد: صنعت قطعه سازی نیازمند یاری و توجه ویژه 
اس��ت. به گفته این مس��ئول، اکنون خودروسازان 
بزرگ کشور برای تامین قطعات مورد نیاز، همزمان 
با حدود ۶۰۰ قطعه س��از روبه رو هس��تند که رویه 
اشتباه و نادرستی است؛ چنانچه بخواهیم به سطح 
خودروس��ازان مطرح جهانی نزدیک شویم باید این 
فرآیند را تصحیح و به سمت مجموعه سازی و ادغام 

قطعه سازان حرکت کرد. 
وی گف��ت: ادغ��ام قطعه س��ازان در کش��ورهای 
پیشرفته آغاز ش��ده، درحالی که صنعت قطعه سازی 
کش��ورمان به دلیل تحریم ها و استفاه از ماشین آالت 
فرسوده از دانش روز جهان عقب است و برای رقابت 

باید دانش فنی و تجهیزات به روز داشته باشیم. 

اخبار

رانت 2000 ثبت سفارش خودروی 
آرشیوی متعلق به کیست؟ 

بررس��ی ها نش��ان می دهد که بعد از اع��الم تعرفه های 
جدید یکی از شرکت های گری مارکت با استفاده از رانت 
اطالعات��ی می تواند هزاران خودرو را ب��ا تعرفه قبلی وارد 

کشور کند. 
به گزارش پدال نیوز، باالخره بعد از چندین ماه بررسی، 
دولت تعرفه جدید واردات خودرو را اعالم و س��امانه ثبت 
س��فارش خودرو را باز کرد. براساس ابالغیه جدید تمامی 
واردکنندگان خودرو باید طبق تعرفه های جدید اقدام به 
واردات خودرو کنند. همچنین تمامی خودروهای قبلی که 
در گمرک متوقف شده نیز باید طبق تعرفه های جدید به 

کشور وارد شود. 
 این در حالی است که برخی از افراد با علم به بسته شدن 
سامانه ثبت سفارش خودرو در آینده نزدیک اقدام به ثبت 
سفارش خودرو در تعداد باال کرده اند. از این ثبت سفارش ها 
که مربوط به آخرین روزهای منتهی به بسته شدن سامانه 
ثبت سفارش اس��ت، به عنوان ثبت سفارش آرشیوی یاد 
می ش��ود. خبرها حاکی از آن است که در بین افرادی که 
قبل از بسته ش��دن ثبت س��فارش اقدام به ثبت سفارش 
خ��ودرو کرده اند تنها یک نفر دارای ثبت س��فارش باالی 
آرشیوی است. بررسی ها نشان می دهد یکی از شرکت های 
گری مارکت با اس��تفاده از ران��ت اطالعاتی موفق به ثبت 
بیش از ۲۰۰۰ ثبت س��فارش آرشیوی شده است که در 
حال حاضر می تواند با استفاده از تعرفه قبلی این چند هزار 
خودرو را وارد کشور کند. مسلما این موضوع از نشانه های 
بارز رانت و فس��اد اس��ت که باید نهادهای نظارتی در این 

موضوع ورود و با آن مقابله کنند. 

حذف طرح ترافیک به احتمال زیاد 
سال آینده اجرا نمی شود

رئی��س پلیس راهور تهران با بیان اینکه ابهامات پلیس 
برای حذف طرح ترافیک هنوز برطرف نشده است، گفت 
که حذف طرح ترافیک به احتمال زیاد س��ال آینده اجرا 

نمی شود. 
به گ��زارش مهر، رئی��س پلیس راهور تهران با اش��اره 
به اینکه ح��ذف طرح ترافیک در س��ال آینده در مرحله 
کارشناسی است، تاکید کرد: هنوز ابهامات پلیس در این 

خصوص برطرف نشده است. 
س��ردار محمدرضا مهمان��دار گفت: این طرح توس��ط 
ش��هرداری تهران ارائه شده که براساس آن پیشنهاد شده 
فروش کارت طرح ترافیک حذف و شارژ کارت جایگزین 
شود. از س��وی دیگر براساس این طرح پیشنهاد شده که 

طرح زوج و فرد پولی شود. 
وی با اشاره به اینکه فعال این طرح در مرحله بررسی 
پلیس اس��ت، گفت: از نظر م��ا هنوز این طرح ابهاماتی 
مانند مش��خص نبودن میزان تقاضای سفر روزانه، فشار 
به معابر پیرامونی زوج و فرد با پولی کردن این محدوده 

و. . . دارد. 
رئی��س پلیس راهور تهران ب��ا تاکید بر اینکه باید ابعاد 
اجتماعی و انتظامی طرح پیش��نهادی ش��هرداری تهران 
کامال بررسی ش��ود، گفت: به طور قطع اجرایی شدن این 
طرح تصمیم صرف یک نهاد یا س��ازمان نیست و حداقل 
نیازمند مصوب ش��دن در ش��ورای ترافیک شهر تهران و 

شورای شهر تهران است. 
وی خاطرنش��ان کرد: باید با روش ه��ای جدید میزان 
استفاده از خودروی شخصی را کاهش دهیم چرا که این 

امر یکی از راه های کاهش آلودگی هوا و ترافیک است. 
رئیس پلیس راهور تهران در پاسخ به سوالی در خصوص 
اینکه آیا اجرای این طرح به س��ال آینده می رسد یا خیر 
گفت: اگر امس��ال کارشناس��ی طرح از نظر پلیس نتیجه 
بدهد و مراحل دریافت مصوبات آن طی شود شاید برسد؛ 
ولی احتمال اجرایی نش��دن آن هم با این فرصت کم، زیاد 

است. 

احتمال ایجاد بازار سیاه برای 
خودروهای قدیمی با واردات خودرو

برخی فع��االن عرصه خودروه��ای خارجی پیش بینی 
می کنن��د با بازگش��ایی س��ایت ثب��ت س��فارش و ابالغ 
دستورالعمل جدید واردات خودرو، تقاضای سرکوب شده 
برخی از این خودروها به سمت مدل های قدیمی تر سوق 

یافته و شاهد ایجاد بازار سیاه برای آنها باشیم. 
روز گذش��ته معاون اول رئیس جمهوری دستورالعمل 
جدید واردات خودرو را که در هیأت وزیران تصویب شده 

بود، ابالغ کرد. 
به گ��زارش تجارت نیوز، براس��اس این دس��تورالعمل، 
واردات خودروی سواری با توجه به ماده ۴ قانون حمایت 
از مصرف کنندگان مصوب س��ال ۱۳۸۸ منوط به داشتن 
نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت های کافی و الزم 
برای ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه های الزم از 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است. 
براس��اس این دس��تورالعمل، ثبت س��فارش و واردات 
خودروهای س��واری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دالر ممنوع 

است. 
همچنین ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با 
حجم موتور باالی ۲۵۰۰ سی س��ی نیز ممنوع اعالم شده 
است. دولت در این دستورالعمل تعرفه واردات خودروهای 
س��واری با حج��م موتور تا ۱۵۰۰ سی س��ی را ۵۵درصد، 
خودروه��ای س��واری با حجم موت��ور ۱۵۰۱ ت��ا ۲۰۰۰ 
سی س��ی را ۷۵درصد و تعرفه واردات خودروهای سواری 
با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی را ۹۵درصد اعالم 

کرده است. 



سومین اجالس توسعه دهندگان وب فارسی برای فعاالن و توسعه دهندگان 
فضای مجازی ایران، ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶ در مرکز همایش های وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات برگزار می شود. به گزارش مهر، هدف از برگزاری این اجالس 

ایجاد ارتباط صمیمی و نزدیک بین دولتمردان 
و نخب��گان فضای مجازی ایران و اس��تمرار این 
امر اس��ت. از دیگر اه��داف برگزاری این اجالس 
ب��زرگ می توان به بررس��ی فض��ای وب و روند 
رشد استارت آپ ها، کس��ب وکارهای اینترنتی و 

کارآفرینی در وب ایران اشاره کرد. 
در این راستا، هفتمین جلسه کمیته راهبردی 
اجالس با حضور حمیدرضا همتی رئیس کانون 
توس��عه دهندگان فض��ای مج��ازی، نمایندگان 
س��ازمان ها و نهادهای مرتبط، اساتید دانشگاه، 

کارآفرینان و فعاالن وب ایران برگزار شد. 
محوریت این جلس��ه، نهایی س��ازی مباحث 
محتوای��ی و اجرایی و همچنین نحوه پوش��ش 

خبری اجالس در رسانه های ملی و بین المللی بود. 
رئیس کانون توس��عه دهندگان فضای مجازی در این جلسه با تأکید مجدد 
بر ایجاد ارتباط نزدیک میان دولت و فعاالن وب فارسی بیان کرد: اجالس وب 

فارس��ی از بزرگ ترین رخدادها و رویدادهای مرتبط با فضای مجازی و وب در 
کش��ور بوده و از این رو در میان فعاالن و توس��عه دهندگان فضای مجازی از 
اهمیت بس��زایی برخوردار است، بدین منظور باید این مراسم به بهترین نحو 

برگزار شود. 
وی اف��زود: یکی از اه��داف مهم اجالس در 
س��ومین دوره دعوت از کش��ورهای دوس��ت، 
همس��ایه و هم زبان بوده اس��ت ت��ا بتوانیم از 
پتانسیل های مشترک و ایجاد فضای تعاملی و 
بین اللملی استفاده کنیم. همتی گفت: اجالس 
وب فارس��ی قدمی مهم و حرکتی عظیم برای 
پیشرفت عرصه وب فارس��ی است که این امر 
ب��دون تالش و حمایت دولتمردان و همچنین 
فع��االن س��ایبری و توس��عه دهندگان فضای 
مجازی امکان نبود، فضای مجازی کشور امروزه 
بیش از هر زمانی پتانس��یل کار و گسترش را 
دارد. وی خاطرنشان کرد: فضای مجازی و وب 
فارسی، پیشرفت ها و موفقیت های جهانی را در چند سال اخیر تجربه کرده که 
این پیشرفت ها بیش از هر عاملی به سبب همت گماردن و کوشش دولتمردان 

دلسوز و جوانان کشورمان بوده است. 

جش��نواره نوآوری و کس��ب وکار »اینوکاپ« به همت مرکز رشد واحدهای 
فناوری دانش��گاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و با حمایت ستاد توسعه 

فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی برگزار می شود. 
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، جشنواره نوآوری و کسب وکار، به همت 
مرکز رش��د واحده��ای فناور دانش��گاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی راه اندازی شده است و 
با حمایت معاونت علم��ی بر دو مقوله نوآوری و 
کس��ب وکارهای فناورانه تأکید دارد. قرار گرفتن 
دو مفهوم ارزشمند نوآوری و کسب وکار در کنار 
یکدیگر نش��ان از رویکرد کارآفرینی این رویداد 
دارد. در اینوکاپ نوآوری هایی مطرح می ش��وند 
ک��ه توان خلق ث��روت و کس��ب ارزش افزوده را 

داشته باشند. 
جشنواره نوآوری و کس��ب وکار بستری برای 
ارائه دس��تاوردهای فنی و پژوهشی دانشجویان، 

اساتید، دانش آموختگان دانشگاه ها، کارآفرینان و صاحبان ایده های کسب وکار 
اس��ت. همچنین این جشنواره فرصتی برای طرح نیازمندی های صنعت است 
که در نهایت از رهگذر س��رمایه گذاری صنعت در کسب وکارهای دانش بنیان، 

دریچه ای برای همکاری مؤثر و نظام مند صنعت و دانشگاه فراهم آورد. 
بخش اصلی جش��نواره برگزاری اینوکاپ و مس��ابقه اس��ت ک��ه دو محور 

»ایده های نوآورانه« و »طرح های کسب وکار« را شامل می شود.
 در ای��ن بخش آث��ار دریافتی ط��ی فرآیند 
داوری با ش��اخص های فن��ی، مدیریتی و بازار 
مورد ارزیابی قرار می گیرند. در نهایت سه تیم 
در قس��مت ایده نوآورانه و سه تیم در قسمت 
طرح کس��ب وکار به عن��وان برترین ها انتخاب 

شده و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. 
از آنجای��ی که نام این بخش با مس��ابقه و 
رقابت گره خورده اس��ت، مراحل داوری سه 
مرحله دارد. داوری مرحله اول: بررس��ی فنی 
آثار دریافتی، داوری بر اس��اس فرم اظهاری و 
مستندات ارسالی؛ داوری مرحله دوم: داوری 
جنبه ه��ای مدیریت��ی و اقتص��ادی، داوری 
حض��وری در جلس��ه داوران ب��رای تیم های 
راه یافت��ه به این مرحله؛ داوری پایانی: داوری با تمرکز بر جذب س��رمایه و 
بازار، رویداد ۵دقیقه و ارائه در آمفی تئاتر توس��ط ۱0تیم برگزیده و انتخاب 

برترین ها. 

یک استاد دانش��گاه با بیان اینکه ۳۲درصد رشته های تحصیلی بازار کاری 
ندارند، گفت که باید روی رشته هایی تمرکز و سرمایه گذاری کنیم که پراشتغال 
و پرتقاضا باشند. مسلم خانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برآوردها نشان 

می دهد ک��ه ۳۲درصد رش��ته های تحصیلی نه 
اکنون و نه در ۱0س��ال آینده بازار کاری نخواهد 
داش��ت، لذا در اولین گام باید نس��بت به تعیین 
تکلی��ف این رش��ته ها که بیش��تر در علوم پایه، 
انس��انی و فناوری اطالعات است و توزیع آنها در 

همه حوزه ها اقدام کنیم. 
وی به روزآوری و تغییر عنوان این رش��ته ها را 
مورد تأکید قرار داد و گفت: برخی رشته های فنی 
و مهندس��ی، پزشکی و مدیریت کسب وکار بازار 
کار بس��یار خوب و مناسبی هم در حال حاضر و 

هم در افق آینده دارند. 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در کشورهای 
دیگر تمرکز روی رش��ته های پر اشتغال است ما 

نیز باید روی رش��ته هایی که پرکش��ش و تقاضا هستند سرمایه گذاری مجدد 
داش��ته باش��یم، به نحوی که برای پذیرش دانش��جویان بیش��تر و کارآمدتر، 
بهینه س��ازی نظام پذیرش و ارتقای ارتباط این رشته ها با بازار کار، بیشترین 

تعامل را با شهرک های صنعتی و کسب وکارهای واقعی داشته و تعداد زیادی 
کارآفرین از دل این رشته ها تربیت کنیم. 

خانی در عین حال تهیه و تدوین طرح ملی توانمندسازی، اشتغال پذیری و 
کارآفرینی دانشجویان را پیشنهاد کرد و گفت: 
در ای��ن طرح ملی، اقدام��ات متعدد از موضوع 
تدریس درس کارآفرین��ی، تعامل کارآفرینان 
با دانش��گاه، نامگذاری یک روز از ماه به عنوان 
روز کارآفرینی، ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی 
و حض��ور کارآفرینان به طور مس��تمر در کنار 
هر دانش��جویان پیش بینی ش��ده تا از نزدیک 
کسب وکار را لمس کنند و از موضوع کارآموزی 

و کارورزی حین تحصیل اطالع یابند. 
مش��اور ارشد کارآفرینی و کس��ب و کار در 
پایان ب��ر ض��رورت تعریف کد اش��تغال برای 
دانشجویان و ایجاد مراکز مشاوره کارآفرینی و 
خدمات شغلی در دانشگاه ها تأکید کرد و گفت: 
دانشجویان باید قبل از فراغت از تحصیل در بانک اشتغال کشور ثبت نام کنند 
و پس از وارد کردن اطالعات خود یک کد ش��غلی دریافت کنند تا آمار دقیق 

فارغ التحصیالن امروز و فردا در اختیار داشته باشیم. 

طرح توسعه بازار محصوالت دانش بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و زیر نظر مرکز فن بازار ملی ایران انجام می شود. 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، ط��رح توس��عه ب��ازار محص��والت 
دانش بنی��ان از طری��ق بازاریابی و فروش س��بد 
محصوالت B2B توسط بروکرهای فناوری، زیر 
نظر مرکز فن بازار ملی ایران و با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام می شود. 
مزای��ای این طرح کاهش هزینه های بازاریابی 
ش��رکت ها، بازاریابی محصوالت توسط بازاریابان 
مج��رب، ثب��ت کاال در س��امانه مرکز ف��ن بازار 
ملی ای��ران، ارائه محصوالت در نمایش��گاه های 
بین المللی و داخلی و همچنین عرضه محصوالت 

به مشتریان عمده و خرد است. 
در ف��از اول این ط��رح، ۹ کارگ��زار بازاریابی 
)بروک��ر( فعالیت می کنند. در ای��ن طرح که در 

حوزه های تخصص��ی و در قالب پروژه های مجزا اجرایی می ش��ود، کارگزاران 
مرکز فن بازار ملی ایران نسبت به شناسایی، ارزیابی و انتخاب محصوالت واجد 
شرایط اقدام می کنند و با ایجاد »سبد محصول« و با استفاده از ابزارهای متعدد 

همچون شرکت در نمایشگاه ها، برگزاری رویدادهای تجاری، ویزیت حضوری، 
طراح��ی و چاپ کتابچه تخصصی و... در جهت توس��عه بازار و افزایش فروش 
محصوالت س��بد تالش می کنند. فراخوان شناس��ایی کارگزاران این طرح در 
تیرماه جاری منتشر شد و پس از وصول بیش 
از ۲۵درخواست و ارزیابی های صورت گرفته و 
آموزش های الزم، ۹ کارگزار منتخب از مهرماه 
با ش��رکت های دانش بنیان وارد تعامل شده و 
شرکت های تولید کننده محصوالت دانش بنیان 
ب��رای درج کاالی خ��ود در »س��بد محصول« 
کارگزاران، می توانند ب��ا آنها همکاری کنند و 
با پرداخت مبلغی ناچی��ز از خدمات این طرح 

بهره مند شوند. 
بهره من��دی از خدم��ات ای��ن ط��رح برای 
تمام ش��رکت های فناور عضو س��امانه فن بازار 
مل��ی ایران، امکان پذیر اس��ت و آن دس��ته از 
ش��رکت هایی که در س��امانه مذکور عضویت 
ندارن��د، می توانند با عضویت رایگان در س��امانه فن بازار ملی ایران به نش��انی 
www. techmart. ir ضم��ن معرفی محصوالت و خدمات خود، از مزایای 

این طرح و سایر طرح های مشابه در فن بازار بهره مند شوند. 

باهدفبررسیرشدکسبوکاراینترنتیدرایرانبرگزارمیشود

سومیناجالسوبفارسی
باحمایتستادتوسعهفرهنگعلم،فناوریواقتصاددانشبنیانمعاونتعلمیبرگزارمیشود

نوآوریوکسبوکارهایفناورانهدر»اینوکاپ«
یکاستاددانشگاهتأکیدکرد

سرمایهگذاریرویرشتههایپراشتغال
باحمایتمعاونتعلمی

توسعهبازارمحصوالتدانشبنیانانجاممیشود

یکی از دالیلی که باعث شکست در بهبود نرخ تبدیل بازدیدکننده به خریدار 
می ش��ود، عدم داشتن بینش عمیق است. متأس��فانه اکثر مالکان کسب وکار 
گم��ان می کنند که تجزیه و تحلیل نمودارها و جداول، بینش کافی و الزم را 
به آنها ارائه می دهد، درحالی که موضوع اصلی تجزیه و تحلیل ترافیک اس��ت 
که نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد. در واقع زمانی که بینش و درک کافی 
وجود نداش��ته باشد، همچنان سؤاالتی وجود خواهند داشت که نمی توان به 
آنها پاسخ روشن و واضحی داد. این نکته را فراموش نکنید که تجزیه و تحلیل 
ترافیک تنها برای درک بازدیدکنندگان وب س��ایت با استفاده از میانگین ها، 
نمودارها و اقدامات صورت گرفته مؤثر خواهد بود، اما درک کافی نس��بت به 
دلیل اعمالی که مخاطبان انجام می دهند را به ش��ما نخواهد داد. در واقع با 
تجزیه و تحلیل متوجه می شوید که مثال 4۵درصد مخاطبان، سایت را ترک 
کرده اند، اما هرگز متوجه دلیل ترک سایت توسط آنها نخواهید شد. برای اینکه 
متوجه ش��وید چرا بازدیدکنندگان بدون خرید سایت شما را ترک می کنند، 
می توانید اقدام به ضبط اعمال آنها بکنید یا نقشه های حرارتی براساس کلیکی 
که انجام می دهند ایجاد کنید. راه حل دیگر انجام آزمون کاربردپذیری راه دور 
یا به صورت محلی با اس��تفاده از مشتریان بالقوه سایت است، اما هیچ کدام از 
این راه ها به اندازه ارتباط مس��تقیم با مخاطب مفید نخواهند بود. دوس��تان 
عزی��زم، برای آنک��ه بتوانید نتایج نزدیک به واقعی��ت در رابطه با دالیل ترک 
سایت توسط بازدیدکننده و عدم خرید توسط او را به دست بیاورید، باید از دو 

تکنیک استفاده کنید که هر دو مکمل یکدیگر خواهند بود. 
-تکنیکاول:نظرسنجی در وب سایت

اس��تفاده از نظرس��نجی یکی از بهتری��ن روش ها برای آش��نایی با عادات، 
رفتار و دالیل رفتار کاربران اس��ت. به همین دلیل معموال سایت ها از تکنیک 
نظرسنجی استفاده می کنند، اما نکته مهم در استفاده از این تکنیک آن است 
که در هر نظرسنجی نباید بیش از یک سؤال مطرح کنید و هر بار باید فقط در 
رابطه با یک بعد از مسئله از کاربر سؤال کنید. عالوه بر آن از صفحات پاپ آپ 
برای نظرس��نجی استفاده نکنید تا موجب آزار و اذیت مخاطب نشوید، اجازه 

دهید مخاطب به میل خود در نظرسنجی شرکت کند. 
-تکنیکدوم:یکپارچهسازیبازخوردهابااستفادهازگوگلآنالیتیک

در واقع این تکنیک مکمل تکنیک اول اس��ت و باید در کنار نظرس��نجی 
به کار گرفته ش��ود. اس��تفاده از Google Analytics به شما این امکان را 
می دهد تا با اس��تفاده از تجزیه و تحلیل های انجام ش��ده و ارائه گزارش های 
مختلف، یک دید کلی را نسبت به بازدیدکنندگان سایت خود پیدا کنید. در 
واقع Google Analytics کمک خواهد کرد تا بتوانید نظرسنجی مناسب 
با رفتار کاربر را انجام دهید. به عنوان مثال اگر تعداد زیادی از کاربران بدون 
نتیجه خاصی س��ایت ش��ما را ترک می کنند، باید یک نظرسنجی برای پیدا 

کردن دلیل این رفتار انجام دهید. 
معموال 4 سؤال رایج برای تحلیل رفتار کاربران مطرح می شود: 

سؤالاول:بهچهدلیلازسایتبازدیدکردهاید؟
یک��ی از س��ؤاالت پای��ه اما بس��یار قدرتمند اس��ت که ش��ما می توانید از 
بازدیدکنندگان س��ایت بپرسید. این سؤال باعث هدف گیری بازدیدکنندگان 
جدید سایت و درک بیش��تر رفتارهای آنها و میزان اثربخشی مدل بازاریابی 
می ش��ود. معموال برای این پرس��ش چهار جواب مطرح می ش��ود که در زیر 

مشاهده می کنید: 
 - فقط می خواستم در مورد شما بیشتر بدونم

 - هدفم جست وجوی کلی در رابطه با خدمات و محصوالت شما بود
 - به دنبال یک آیتم خاص می گشتم

 - برای خرید اومدم.
همانطور که می بینید این س��ؤال به شما کمک می کند تا دلیل ورود کاربر به 
س��ایت خود را متوجه ش��وید و با اهداف و مقاصد آنها آش��نا شوید. در واقع این 
س��ؤال کمک می کند که بتوانید متوجه  شوید چند درصد از مراجعان پتانسیل 
تبدیل ش��دن به مش��تری را دارند و چند درصد از آنها با قصد خرید وارد سایت 
ش��ما ش��ده اند. این اطالعات کمک می کنند تا بتوانید برای تبدیل بازدیدکننده 
به مش��تری برنامه مدون و بهتری را تدوین کنید تا بتوانید نرخ تبدیل را بهبود 

ببخشید. 
سؤالدوم:چراسایتراترکمیکنید؟)بدونانجامخریدیاثبتنام(
 این س��ؤال به ش��ما یک کمک بس��یار بزرگ برای پیدا کردن نقاط ضعف

 وب سایت خواهد کرد. عالوه بر آن، باعث می شود که با بازدیدکنندگان خود 
بیش��تر آشنا شوید و نس��بت به رفتارها و نیازهای آنها آشنایی بیشتری پیدا 
کنید. معموال گزینه هایی که برای این سؤال مطرح می شوند به شکل زیر است: 

 - جست وجو کردم، اما محصولی که به آن عالقه مند باشم رو پیدا نکردم
 - من نتونستم آیتمی رو که دنبالش بودم پیدا کنم

 - من آیتمی رو که دوست داشتم پیدا کردم، اما االن آمادگی انجام خرید 
و ندارم

 - من نتونستم آیتمی رو که بهش عالقه مند هستم، خریداری کنم
 - اطالعاتی رو که می خواستم پیدا نکردم.

در واقع با مطرح کردن این س��ؤال می توانید مش��کالت س��ایت خود را به 
صورت مشخص و واضح شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام کنید تا بتوانید در 

افزایش نرخ تبدیل بازدیدکننده به خریدار موفق تر عمل کنید. 
سؤالسوم:بهدنبالچهاطالعاتیمیگردید؟

این سؤال به شما کمک می کند متوجه شوید اطالعاتی که در سایت منتشر 
می کنی��د تا چه اندازه کام��ل، مفید و مؤثر بوده اس��ت. در واقع افزایش نرخ 
تبدیل بازدیدکننده به مشتری وابسته به اطالعاتی است که در سایت منتشر 
می کنی��د. این اطالعات معموال در رابطه با نحوه فرآیند خرید، پرداخت پول، 
میزان امن بودن فرآیند خرید و قوانین حفاظت اطالعات شخصی است. البته 
گزینه های این س��ؤال برخالف سؤاالت قبلی الگوی خاصی ندارد و وابسته به 
کس��ب و کار شما خواهد بود. به عنوان مثال برای یک صرافی این گزینه ها در 

نظر گرفته شده است: 
 - برای درک چگونگی فرآیند انتقال پول

 - برای درک میزان امن بودن فرآیند انتقال پول
 - برای درک نرخ تبادالت ارزی

 - سایر موارد.
همانطور که می بینید اگر کاربر نتواند اطالعات مورد نظر خود را پیدا کند، 
به کسب و کار شما اعتماد نخواهد کرد و باعث می شود شما در فرآیند تبدیل 

بازدیدکننده به مشتری با مشکل مواجه شوید. 
سؤالچهارم:آیاشماسایتمارابهدیگرانپیشنهادمیدهید؟

این س��ؤال کمک می کند تا ش��ما به طور کلی از میزان رضایت کاربران از 
س��ایت با خبر شوید. همچنین می توانید متوجه این نکته شوید که آیا واقعا 
سایت شما به اندازه کافی مفید است و به تمام نیازها و انتظارات کاربران پاسخ 
می دهد یا خیر. در واقع می توانید با این سؤال از میزان رضایتمندی کاربر در 
مواردی مثل تجربه کاربری، فرآیند خرید کاال، پاسخگویی به سؤاالت، مقاالت 

منتشر شده و محصوالت یا سرویس های ارائه شده، آگاه شوید. 

ام��روزه، واژه رهبری معنای متفاوتی گرفته اس��ت و برای موفقیت در این 
جایگاه، باید ویژگی هایی داشت که در ادامه آمده است. 

برای موفقیت در کس��ب و کارتان، باید همواره به فکر بهبود مهارت های تان 
باشید. می توانید از نکاتی که در این سال ها و از طریق تجربه به دست آورده اید، 
استفاده کنید و برای موفقیت تیم تان به کار گیرید. پنج نکته ای که در زیر به 

نقل از زومیت آمده است، در آینده ای نزدیک حتما به دردتان خواهد خورد. 
اگرتیمخودرابرایموفقیتبرپاکنید،آنراتجربهخواهدکرد

موفقیت رهبر یک گروه بستگی به حمایت تک تک اعضای گروه از او دارد. 
اکثر افرادی که در مسند مدیریت هستند، تنها به فکر عملکرد خود هستند و 

کمتر به نیاز های فردی و شخصی افراد تیم می پردازند. 
 کاری��ن ش��واِنبارت )Karyn Schoenbart(، مدی��ر اجرای��ی گ��روه ان 
پی دی )NPD Group( و نویسنده مام بی  ای )Mom. B. A(، در این باره 
می گوید: »موفقیت یک مدیر یا رهبر تنها به عملکرد او وابسته نیست، بلکه به 

موفقیت همه افراد تیم وابسته است. 
بنابرای��ن، مدلی که م��ن در رهبری 
اس��تفاده می کنم بیش��تر بر مبنای 
کمک به بقیه افراد برای بهترین بودن 

و در نتیجه موفقیت تیم است.«
تغییرچینشسنتی

سازمانها
 ،)John Donahoe( جان دوناهو
 )eBay( مدیر اجرایی پیشین ای بِی
و مدیر اجرایی ش��رکت سرویس ناو 
)ServiceNow(، با چینش سنتی 
س��ازمان ها، مواف��ق نیس��ت. در این 
نوع، چینش بر مبنای این اس��ت که 
ف��ردی در باالترین نقطه و افرادی در 
پایین ترین ضل��ع مثلث قرار دارند. او 
می گوید: »چینش سنتی سازمان ها 
بر اس��اس یک مثلث است که مدیر 
اجرایی در باالترین نقط��ه قرار دارد 
و بقیه افراد در پایین آن هستند، اما 
مدلی که من آن را بسیار کاربردی و 

کاربردی می دانم، کامال بر عکس است. در باالترین نقطه این چینش، مشتریان 
قرار دارند که هدف ما خدمت به آنان است و این مشتری است که با کارکنان 

ما که جایگاه بهتری را در شرکت دارا هستند، در ارتباط است. 
جان اضافه می کند: »کارکنان ما هس��تند که هر روز با مشتریان در ارتباط 
هس��تند و در نظر من آنها در باالترین نقطه این چینش قرار دارند. به عنوان 

مدیر اجرایی، جایگاه من پایین تر از آنان است.«
 شناسایی افرادی که در کسب و کار یا زندگی شخصی به موفقیت رسیده اند

به عنوان یک رهبر، می دانید که تشویق افراد برای پیشرفت، امری ضروری در 
کسب و کار است. در مطالعه ای که توسط گالوپ انجام شده است، شرکت هایی 
که بیش��ترین مش��ارکت کارمندانش را دارد، از تشویق و ترفیع افراد به عنوان 

عاملی مهم در به وجود آوردن تعهد و مسئولیت پذیری استفاده می کند. 
داگ داویدس��ون )Doug Davidson(، مدی��ر اجرایی و رئیس ش��رکت 
ساخت و س��از نیو س��اوث )New South Construction Co.(، که یکی 
از ش��رکت هایی است که دارای رشد بس��یار چشمگیری بوده است، می گوید: 

»طی تجربیاتی که به دست آورده ام، نه تنها افراد را به خاطر دستاوردهای شان 
در کسب و کار، بلکه باید در قسمت های مهم زندگی شان همانند تولد، قهرمانی، 
مراسمات و... تشویق شان کنیم. بیشتر مدیران به این نکته توجه دارند که این 
روش، آنها را به کارکنان شان نزدیک تر و وفاداری و مشارکت شان را در کارشان 

بیشتر می کند.« 
آموزشافرادبایادگیریمنظموپیوسته

ی��ک رهبر با تجربه، برای توس��عه فرهنگ کاری، در اغلب م��وارد به ایجاد 
محیط��ی که کارکنان آن همانند افراد یک جامعه به یکدیگر کمک می کنند، 
تالش می کند. افراد به کار و وظیفه بقیه اهمیت می دهند و از موفقیت همدیگر 
خوشحال می شوند. این نکته ای مهم برای داشتن یک کار گروهی عالی و جلب 

رضایت مشتریان است. 
یکی از راه های ایجاد چنین فرهنگی، از طریق ایجاد آموزش هایی است که 

افراد را به یکدیگر نزدیک می کند و کار گروهی را افزایش می دهد. 
 ،)Matt Pittman( پیتَمن  مت 
ُکتاپکس��ی  ف��روش ش��رکت  مدیر 
)Cotopaxi(، در این مورد می گوید: 
هر جمعه، تمام افراد شرکت به مدت 
دو س��اعت دور هم جمع می ش��وند 
و در م��ورد دس��تاوردهای خ��ود در 
کسب و کار و هم در زندگی شخصی، 
صحبت می کنند. در نهایت جلسه با 
یک رویدادی تمام می ش��ود که برای 
یادگی��ری نکات جدیدی اس��ت که 
شاید افراد دیگر تا به حال آن را تجربه 
نکرده اند. تابه حال تجربیات جدیدی 
داشتیم؛ در مورد سفر کردن با بودجه 
بسیار کم، کالس های نقاشی، رفتن به 
کالس های موسیقی و مواردی از این 
قبیل که خارج از زندگی کاری است. 
دادنفرصتهایبیشتربهافراد
برایداشتنزندگیمتعادل

در عص��ر جدید، نکته اساس��ی در 
موفقیت، ش��ناخت دقیق در تعریف 
مش��تریان است. به همین دلیل، بیشتر ش��رکت ها، کارکنان شان را مهم ترین 
مشتریان ش��ان می دانند. این بدین مفهوم است که کارکنان یک شرکت باید 
اهمیت بیشتری نسبت به مش��تریان داشته باشند. در این راستا، یکی از این 
موارد، ارزش دادن به کارمند خود و دادن زمان کاری منعطف است. تحقیقات 
نشان داده است که امروزه، کارکنان به انعطاف پذیری بیشتری در انتخاب مکان 

و زمان کار خود احتیاج دارند. 
دادن انعطاف پذیری به این مفهوم است که زمان کاری را برای کارکنان آزاد 
گذاش��ته و آنان برنامه خود را داشته باش��ند. برای مثال، شروع کار در ساعت 
۵ صبح و ترک کردن کار در ظهر اس��ت؛ بر خالف س��اعت کاری ۹ تا ۵ بعد 
از ظهر که در همه ش��رکت ها مرسوم است. مکان کاری هم در این موارد باید 
به گونه ای طراحی شود که کارکنان بتوانند در آنجا هر روز تجدید انرژی کنند 
و از کار کردن لذت ببرند. این باعث می شود تا آنها در محیط کاری خود بهتر 

عمل کنند. 
INC:منبع

جفبزوس،بنیانگذارآمازون،باوجودسیاستهایضدآمازونیدونالدترامپ،
سال۲۰۱۷راباداشتنثروتی۹۹میلیارددالریبهپایانبردکهازاینرولقب

ثروتمندترینانسانرویکرهزمینرایدکمیکشد.
بهگزارشزومیت،جفبزوس،مدیرعاملوبنیانگذارموفقآمازون،سال۲۰۱۷
رابهعنوانثروتمندترینانسانرویکرهزمینبهپایانبرد.براساسبرآوردهای

انجامشده،بزوسثروتی۹۹میلیارددالریدراختیاردارد.بزوسدرحالیاینعنوان
رابهخوداختصاصدادهاستکهدونالدترامپ،رئیسجمهورایاالتمتحدهآمریکا،

بهعنوانیکیازمنتقدانآمازونعملمیکندوسیاستهاییبهضررآمازونبه
اجراگذاشتهاست.ثروتجفبزوسدرمقایسهباپایانسال۲۰۱۶شاهدافزایشی

۳۳میلیارددالریبودهاست.
باتوجهبهاینکهثروتجفبزوسوابستهبهارزشسهامآمازوناست،باتغییرات
قیمتسهامباالوپایینخواهدرفت،حالآنکهدرحالحاضرجفبزوسباثروت
۹۹میلیارددالریباالترازبیلگیتسباثروت۹۱.۸میلیارددالریووارنبافتبا

ثروت۸۵.۳میلیارددالریقراردارد.
جفبزوسدرماهجوالیموفقشدباعبورازبیلگیتسخودرابهعنوان

ثروتمندترینفردرویکرهزمینمطرحکند.رشدروزافزونآمازونوافزایش
ارزشسهاماینکمپانیرابایدیکیازعواملاصلیدرافزایشثروتبزوسخواند
وازسوییدیگر،بیلگیتسبخشیازثروتخودرادرامورخیریهسرمایهگذاری

میکند.برایمثالویدرسالهایگذشتهنزدیکبه۳۵میلیارددالردرامورخیریه
سرمایهگذاریکردهاست.

جفبزوسچندهفتهپیشودرجریانجمعهسیاهموفقشدبهرکوردثروت
۱۰۰میلیارددالریبرسد؛امابیلگیتسداشتنثروت۱۰۰میلیارددالریرادرسال
۱۹۹۹وهمزمانباقیمتباالیسهاممایکروسافتدردورانحبابداتکامتجربه

کردهبود.
دونالدترامپجمعههفتهپیشباانتقادازقیمتهایپایینادارهپستآمریکاکه

درحالضرردهیاست،سرویسدهیارزاناینادارهرابهنفعآمازونوشرکتهایی
نظیرآنخواندکهنتیجهآنثروتاندوزیجفبزوساست.هرچندافزایشقیمت
سرویسدهیپستآمریکادرپیدستورترامپمنجربهکاهش۱.۴درصدیارزش
سهامآمازونشد،امابایدبهایننکتهتوجهکردکهارزشهرسهمآمازونطییک

سالاخیربیشاز۵۸درصدافزایشپیداکردهاست.
آمازوندرپیآناستتاباراهانداختنسرویسحملونقلخودکهشاملخرید

هواپیماهایباربری،انواعکامیونهاوراهاندازیشبکهپهپادهابرایارسالکاال
است،هزینههاراکاهشوکیفیتخدمترسانیرابیشازپیشافزایشدهد.این

کمپانیهمچنینازنظرفروشسختافزاروایجادسرویسهایاستریمنظیراستریم
ویدئونیزپیشرفتهایخوبیکردهاست.بایددیدکهسال۲۰۱۸برایآمازونچه

تغییراتیبههمراهخواهدداشت؟
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یادداشـتدریچه

رئی��س پارک علم و فن��اوری آذربایجان غربی گفت که هفتمین رویداد ش��تاب 
آذربایج��ان )روش��ا( کارآفرینی در ۲00 دقیقه در ارومیه برگزار می ش��ود. حس��ن 
حی��دری در گفت وگو با ایس��نا، افزود: رویداد کارآفرین��ی در ۲00 دقیقه به عنوان 
هفتمین رویداد از سری رویدادهای شتاب آذربایجان )روشا( با موضوع اینترنت اشیا 
8 بهمن ماه امسال در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه واقع در پردیس دانشگاه 
ارومیه برگزار می شود. وی ادامه داد: در این رویداد به ایده پردازان در یک بازه زمانی 
۳دقیقه ای فرصتی داده می شود تا با بیان ایده خود آن را از لحاظ عامه پسند بودن 
ب��رای حضار و قانع کننده بودن برای داوران فنی و فعاالن اقتصادی جهت راه اندازی 
یک کسب وکار بسنجند و در کنار دوستان خود با ایده های نوی دیگران آشنا شده و 

شبکه ای از دوستان و متخصصین برای ارتباطات آتی خود ایجاد کنند. 

هفتمینرویداد»کارآفرینی
در۲۰۰دقیقه«برگزارمیشود

برنامه دو روزه »دوس��ت علم��ی نانو« به همت بنیاد نخبگان اس��تان ایالم 
برگزار ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، در راس��تای 
برنامه ه��ای توان افزای��ی و مهارت آموزی مس��تعدان برتر و ب��ه منظور هدایت 
اس��تعدادهای دانش آموزی، برنامه دو روزه »دوست علمی نانو« به همت بنیاد 
نخبگان استان ایالم و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد. 
در روز نخس��ت ای��ن کارگاه، داوود نظ��ری، برگزیده المپیاد آزمایش��گاهی 
ش��یمی و مخترع  برگزی��ده بنیاد ملی نخبگان مباحث مرتبط با ش��یمی آلی 
نوین را برای دانش آموزان ارائه داد و آنان را با پیشرفت های این حوزه از علم 
آشنا کرد. در ادامه، کارگاه خالقیت و کارآفرینی در شیمی توسط امیرمسعود 
رضا دوست، عضو هیأت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و کارآفرین 

حوزه نانو برای شرکت کنندگان برگزار شد. 

باهدفآموزشکارپرینترهایسهبعدی

برنامه۲روزه»دوستعلمینانو«برگزارشد

امیرقمصری



عرص��ه بازاریاب��ی معم��وال ب��ا خالقیت و 
تالش ب��رای ارائه محتوای جذاب ش��ناخته 
می شود. در این راستا بازاریاب ها تمام تالش 
و دس��تاوردهای آکادمیک ش��ان را ب��ه کار 
می گیرند. ش��اید تالش بی وقفه و استفاده از 
هم��ه امکانات موجود ب��رای موفقیت در هر 
کاری کافی به نظر برس��د. ب��ا این حال پری 
مارش��ال در مصاحبه اخیرش با کیت کرنس 
و توماس ملوچ، نویس��ندگان کتاب راهنمای 
جام��ع برای تبلیغ��ات در فیس ب��وک، روی 
دیگر س��که بازاریابی و تبلیغات را به نمایش 
گذاشته اس��ت. به عنوان فردی که در زمینه 
تبلیغات و بازاریابی فعالی��ت دارد، چگونه از 
آمادگ��ی یک کمپین یا آگهی برای انتش��ار 
مطمئن می ش��وید؟ بدون شک پرسش هایی 
که در براب��ر هر تبلیغی قرار دارد ش��فافیت 
پی��ام و توانایی اش در انتقال درس��ت آن به 
مخاطب اس��ت. اگرچ��ه معیاره��ای آگهی 
خ��وب را می توان توس��عه داد و در عمل هم 
این توسعه در بسیاری از مقاله های پژوهشی 
و علمی صورت گرفته اس��ت، با این حال در 
اینجا قص��د ارائه بحثی آکادمی��ک را ندارم. 
برهمین اس��اس در گفت وگویی صمیمانه با 
کیت کرنس و توماس ملوچ به پرس��ش هایی 
که پیش از انتش��ار رسمی آگهی باید بدان ها 
پاس��خ دهیم، پرداخته ایم. این پرسش ها در 
راس��تای اطمینان از توانایی آگهی در جلب 

نظر مخاطب ارائه شده است. 
چگونه پیام مان را منحصر به فرد و 

جذاب کرده ایم؟ 
در این مرحله فرقی ندارد محصول یا پیام 
تبلیغاتی ش��ما چقدر فوق العاده است، هدف 
اصلی تمرکز ب��ر روی برداش��ت مخاطب از 
آگهی تان است. اگر مخاطب به پیام تبلیغاتی 
ش��ما توجه نکرده و اهمیتی بدان ندهد، کل 
پروژه بازاریابی تان با شکس��ت مواجه خواهد 
شد. گاهی اوقات به عنوان دست اندرکار یک 
آگهی انتظار موفقیت گس��ترده اش را داریم، 
با ای��ن حال در مقام عمل تنها شکس��ت به 
س��وی ما خواهد آمد. این امر به بیان توماس 
به دلیل تفاوت دی��دگاه ما با مخاطب هدف 
است: »شاید جالب باشد که بیشتر آگهی های 
موف��ق ب��ا پیش بینی جذب متوس��ط توجه 

مردم راهی بازار ش��ده اند. این بدان معناست 
که برداش��ت بازاریاب ها از محتوای تبلیغاتی 
با مردم به عنوان ه��دف این فرآیند طوالنی 
بسیار متفاوت است. برهمین اساس چاره ای 
جز تالش برای بررس��ی آگهی ها از نقطه نظر 

مردم عادی وجود ندارد.«
به طور معمول مواجهه با پرس��ش هایی که 
از نقطه نظری متفاوت با ما طراحی ش��ده اند، 
درک سیس��تم ادراکی م��ردم در برخورد با 
آگهی های تبلیغاتی را ساده س��ازی می کنند. 
به عنوان مثال به پرسش های زیر توجه کنید: 
- آگهی ه��ای تحس��ین ش��ده از س��وی 

مخاطب ها چه تفاوتی با آگهی ما دارد؟ 
- آیا امکان افزودن خالقیت بیشتر به آگهی 

فعلی وجود دارد؟ 
- چگونه آگهی فعلی را با اتفاق های جاری 

سطح جامعه هماهنگ تر کنیم؟ 
- چط��ور تفاوت دیدگاه خود یا مخاطب را 

از بین ببریم؟ 
پرسش های فوق، به جز مورد آخر، نیازی به 
توضیح ندارند. سازوکار نزدیک سازی دیدگاه 
حرف��ه ای بازاریاب ها به مش��تریان معمولی 
نزدیک به س��ه ده��ه بح��ث داغ حوزه های 
آکادمی��ک ب��وده اس��ت. صرف نظ��ر از این 
بحث های دانش��گاهی، کیت کرنس شیوه ای 
ساده برای این مشکل یافته است: »اگر قصد 
آگاهی از نظ��ر مخاطب ها در مورد آگهی تان 
را داری��د، یک جمع کوچک از آنها را دور هم 
جمع کنید. توجه داش��ته باش��ید این جمع 
نباید شامل دوستان تان باشد. به طور تصادفی 
اف��رادی را انتخاب کنید و آگهی تان را به آنها 
نش��ان دهید. نظر این افراد بیشترین انطباق 
با مخاطب های معمولی را خواهد داش��ت. در 
هر صورت این افراد هم جزئی از مخاطب های 

معمولی هستند. 
اهمیت پیام ساده و قابل فهم

انسان عاش��ق سادگی اس��ت. ما هرچه را 
به س��ادگی متوجه ش��ویم، دوست خواهیم 
داش��ت. در عالم هنر موس��یقی هایی با ریتم 
روان محوبیت باالیی دارند. در زمینه آموزش 
نیز کودکان حروف الفبا را با شیوه های ساده 
یاد می گیرند. این یک اصلی روان ش��ناختی 
اس��ت. کرنس اعتقاد زیادی به کاربرد اصول 
روان ش��ناختی در بازاریاب��ی و تبلیغات دارد: 
»نگاهی به آگهی ه��ای موفق یک دهه اخیر 

به خوبی بیانگر لزوم استفاده از دستاوردهای 
پژوهشی سایر علوم مانند روان شناسی است.« 
پرس��ش اصلی در این مرحله بسیار واضح 
است: چگونه آگهی مان را تا حد امکان ساده 
کنیم؟ شاید در نگاه اول این کار بسیار راحت 
ب��ه نظر برس��د. با این حال تعریف س��ادگی 
میان افراد متفاوت اس��ت. همین امر فرآیند 
ساده س��ازی را دش��وار خواهد کرد. برهمین 
اس��اس راهکار موردنظر ملوچ اگرچه اندکی 
عجیب به نظر می رسد، اما در عمل امتحانش 
را پ��س داده اس��ت: »بهتری��ن کار توجه به 
موس��یقی های برتر یک دهه اخیر اس��ت. در 
واقع اغلب هنرمندان به منظور جلب مخاطب 
بیشتر از سراسر دنیا متن موسیقی های خود 
را به سادگی هرچه تمام تر می نویسند. مراجعه 
به 100 موزیک برتر گوگل نقطه خوبی برای 
شروع فرآیند ساده سازی است. اگرچه آرشیو 
عظی��م iTunes نیز یکی دیگر از منبع های 

مطمئن در این زمینه محسوب می شود.«
آیا تیتر آگهی باید شامل یک 

پرسش باشد؟ 
در بیشتر مواقع مشتریان آگاهی چندانی از 
عالقه شان نسبت به یک محصول ندارند. این 
امر به دلیل مواجهه اتفاقی بس��یاری از افراد 
با آگهی های تبلیغاتی اس��ت. به عنوان مثال 
مدل کالس��یک تبلیغات در تلویزیون بدون 
هیچگونه اعالم قبلی و درس��ت وسط سریال 
محبوب بسیاری از مردم به نمایش در می آید. 
بدن ش��ک در چنین ش��رایطی نباید انتظار 
تح��ول عجیبی در ذهنیت م��ردم و دریافت 
سفارش های فراوان داش��ته باشیم. از یکسو 
امکان اع��الم قبلی تبلیغات وجود ندارد، زیرا 
عنصر هیجان را در تبلیغات از بین خواهد برد. 
از سوی دیگر باید چاره ای برای اقناع مخاطب 
یا دس��ت کم تس��هیل فرآیند تصمیم گیری 
وی گرفت. بهتری��ن راهکار به عقیده کرنس 
و ملوچ استفاده از پرسش هایی برانگیزنده به 
عنوان تیتر تبلیغات بازاریابی است. ملوچ در 
این زمینه به پرسش خاصی اشاره نمی کند، 
بلکه به ذکر ویژگی های چنین پرسش هایی 
می پردازد: »پرسش��ی که در تیتر یک آگهی 
درج می ش��ود بای��د عالوه بر ج��ذب نگاه ها، 
سیستم ادراکی فرد را نیز برانگیزد. در صورت 
موفقیت در این امر تعداد زیادی از مخاطب ها 
تصمیم به خرید محصول تان خواهند گرفت«. 

مل��وچ در ادام��ه اضاف��ه می کن��د: »چنین 
پرسش هایی باید جسورانه و بیانگر اطمینان 
شما از کیفیت باالی محصول تان باشد. البته 
توجه کنید که با خودس��تایی بیش از اندازه، 
مش��تری را نسبت به هدف کس��ب وکارتان 

ناامید نسازید.«
یکی از مش��کالتی ک��ه در تهیه تیترهای 
تبلیغاتی با آن مواجه هس��تیم، انتخاب میان 
سادگی یا استفاده از ظرافت های ادبی است. 
اگر به توصیه های قبلی این مقاله توجه کنیم، 
باید تا حد امکان تیتر ساده و روشنی انتخاب 
کنیم. با این حال توجه به این نکته که اغلب 
افراد به مطالب بسیار ساده توجه نمی کنند، 
ضروری اس��ت. در حقیقت این نوع عبارت ها 
تبدیل به کلیش��ه می ش��وند. بدون شک از 
کلیش��ه نباید انتظار تأثیرگذاری باال داشت. 
برهمی��ن اس��اس در این مرحل��ه همه چیز 
بس��تگی به توانایی ما در ترکیب س��ادگی و 

زیبایی های ادبی خواهد داشت. 
هدف گذاری روی احساسات مخاطب

یک��ی از ضرورت ه��ای عرص��ه بازاریاب��ی 
تأکید روی احساس��ات مخاطب است. با این 
حال پیش از آن باید در مورد احساس��ی که 
آگهی م��ان در مخاطب برمی انگی��زد، تأمل 
کنیم. ب��ه عبارت بهتر، هدف م��ا از طراحی 
آگهی انتقال چه احساسی به مخاطب است؟ 
یک مث��ال که باعث روش��نگری بحث مان 
می شود، آگهی فروش ویژه Early Birds در 
پایان سال 2009 است. در این آگهی از آالرم 
Low Battery آیفون برای تحریک مردم به 
خرید از فروشگاه استفاده شده بود. اگرچه این 
تصویر ارتباط مس��تقیمی با فروش ویژه یک 
شرکت ندارد، با این حال احساس اضطراب و 
لزوم اقدام سریع را در مخاطب برمی انگیزد. با 
نگاهی دقیق به آگهی تبلیغاتی مذکور به عمق 
تیزبینی دس��ت اندرکاران آن در جلب توجه 
مخاطب با تصویری به ظاهر ساده پی خواهیم 
ب��رد. ب��ه منظ��ور پیش��گیری از برانگیختن 
احساسات مخاطب به صورت اشتباه، توصیه 
توماس ملوچ نمایش آن برای گروهی کوچک 
از مردم به عنوان نمونه آزمایشی است. به این 
ترتیب اگر خطایی در فرآیند انتقال احساسات 
رخ داده باشد، پیش از آنکه تبدیل به اشتباهی 

مرگبار شود، ختم به خیر خواهد شد. 
entrepreneur. com :منبع

پرسش هایی که پیش از انتشار آگهی تبلیغاتی باید به آنها پاسخ داد

حلقه گم شده بازاریابی
کارگاه برندینگ

اشتباهات رایج در انتخاب نام برند

انتخاب نام برند یکی از اولین مراحل در ایجاد کسب وکار 
و مهم تری��ن بخ��ش آن اس��ت. در واقع انتخ��اب نامی به 
یادماندن��ی، یکی از عناصر کلی��دی در موفقیت محصول، 
سرویس و کسب وکار شما در بازار رقابت است و امروزه در 

حوزه بازاریابی اینترنتی نیز بسیار تأثیر دارد. 
نام تجاری که ش��ما انتخاب می کنید جوهر کسب وکار 
اس��ت و به نوعی بیزینس ش��ما را تعریف می کند )مانند 
نیوس��ئو(. بنابرای��ن ب��رای اف��رادی که قص��د دارند یک 
کس��ب وکار جدید راه اندازی کنند، نام تجاری یک چالش 
دله��ره آور خواهد بود. همانطور ک��ه می دانید یک انتخاب 
ضعیف می تواند در آینده باعث محدود شدن و جلوگیری 
از بهبود کس��ب وکار شما شود. در این پست چند نمونه از 
نام های تجاری که می توانند در آینده باعث شکست شرکت 
و ناکام��ی در حوزه بازاریابی و فروش ش��وند، خدمت تان 

معرفی می کنم. 
نام تجاری مبتنی بر مکان

فرض کنید که ش��ما پنجره های دو جداره در مشهد به 
فروش می رسانید و نام انتخابی شما »مشهد پنجره« است. 
در واقع شما با انتخاب این اسم موقعیت جغرافیایی را تحت 
پوش��ش قرار داده اید، اما اگر فرض کنیم که مردم شهری 
دیگ��ر مانند تهران نیز به دلیل کیفیت مناس��ب پنجره ها 

تقاضای خرید داشته باشند، چه اتفاقی می افتد؟ 
اگر شما قصد داشته باشید که کسب و کار خود را کوچک 
نگه دارید، آنگاه انتخاب نام تجاری براساس مکان جغرافیایی 
کاری بس��یار معق��ول و درس��ت خواهد بود، ام��ا اگر قصد 
دارید کس��ب  وکار خود را به فراتر از مکان جغرافیایی خود 
توس��عه بدهید، آنگاه انتخاب یک اس��م که در آن نام شهر 
ی��ا مکان جغرافیایی وجود دارد، کاری اش��تباه خواهد بود. 
زیرا مشتریان بالقوه در مناطق دیگر تصور می کنند که شما 
خدمات و سرویس خود را در منطقه ای خاص ارائه می دهید. 

نام تجاری مبتنی بر کسب وکار خانوادگی
در انتخ��اب ن��ام برند ب��رای کس��ب وکار خانوادگی به 
موضوعات عجیب و جالبی برخورد می کنیم. به عنوان مثال 
این نام ها بیشتر نشان دهنده افتخار، محبت و چیزی آشنا 
است. مانند عظیمی و پسران که نشان دهنده پیوند پدرانه، 
س��نت و نوستالژی است. با این حال نام تجاری خانوادگی 
می تواند اش��کاالتی داش��ته باشد. ش��اید فرزندان شما در 
آینده تصمیمی برای ادامه کس��ب وکار خانوادگی نداشته 
باشند که باعث فروریختن و نابودی امپراتوری کسب و کار 
خانوادگی شما خواهد شد یا اینکه در صورت اجرا ممکن 
است با اشکاالت قانونی در ثبت آن مواجه شوید. نام تجاری 
ش��ما باید تمام اتفاقات و تغییر و تحوالت آینده را پوشش 
دهد. همچنین باید معرف توانایی ها و خدماتی باش��د که 
کسب و کارتان ارائه می دهد. در نهایت آنکه نام تجاری باید 
به گونه ای انتخاب شود که در صورت هر تغییر یا توسعه ای 

در کسب وکار بتوان باز هم از آن استفاده کرد.

نام های نشان دهنده جمعیتی خاص
فرض کنید در اصفهان شرکتی وجود دارد که دوچرخه 
کرایه می دهد. این ش��رکت با هدف فرهنگ س��ازی بین 
دانش آموزان، نام »دوچرخه دانش آموز« را انتخاب می کند، 
ام��ا بعد از مدتی متوجه می ش��ود که گردش��گران نیز به 
استفاده از دوچرخه تمایل دارند، ولی به دلیل اسم انتخابی 
از این شرکت دوچرخه کرایه نخواهند کرد. در این صورت 
شرکت دو راه بیش��تر ندارد، اول اینکه قید این مشتریان 
بالقوه را بزند و کسب و کار خود را توسعه ندهد یا اینکه برای 
توسعه و ارائه خدمات به گردشگران نام خود را تغییر دهد. 
فکر نمی کنید که این انتخاب اشتباه باعث صدمه خوردن 
به اعتبار کسب و کار شود؟ دوستان عزیزم به خاطر بسپارید 
که انتخاب نام تجاری که در آن از یک جمعیت خاص نام 
برده می شود باعث محدود شدن شما در آینده خواهد شد 

و به کسب وکارتان نیز لطمه می زند. 

نام تجاری مبتنی بر محصولی خاص
در این مرحله می توان دوباره به همان اس��م »مش��هد 
پنجره« نگاه کرد. این نام نش��ان می دهد که کس��ب و کار 
تنه��ا مبتنی بر فروش و ارائه خدمات برای پنجره اس��ت. 
همان طور که می بینید نمی توان با این اس��م کس��ب وکار 
را توسعه و محصول دیگری را ارائه داد. به عنوان مثال اگر 
روزی مالک کس��ب وکار تصمیم بگیرد که عالوه بر پنجره 
به ف��روش در نیز اقدام کند، آنگاه با این اس��م دیگر قادر 
به انجام ای��ن کار نخواهد بود، زی��را در صورت فروش در 
مش��تریان تصور می کنند به دلیل نام انتخابی کسب وکار 
فقط پنجره می فروشد. بنابراین در انتخاب نام نهایت دقت 
را داشته باشید و تمام موارد از جمله توسعه و ارائه خدمات 

جدید را در نظر بگیرید. 

انتخاب نام های منحصر به فرد
به عنوان یک مثال بسیارخوب می توانید برند اپل را در 
نظر بگیرید. همانطور که مشخص است، این برند در اصل 
هیچ رابطه ای با تکنول��وژی ندارد. به همین دلیل انتخاب 
این گونه نام ها می تواند چالش هایی را برای شما در صورت 
غیرمرتبط بودن، ایجاد کند. ابتدا باید بتوانید این نام را به 
کس��ب وکار خود مرتبط و بعد از آن فرآیند برند س��ازی را 
ش��روع کنید. طبیعتا انجام این کار با توجه به نام انتخاب 
شده کار چندان راحتی نخواهد بود و نیازمند تالش بیش 
از حد و صرف هزینه های هنگفت است. یعنی همان کاری 
که شرکت اپل انجام داد، اما باز هم ممکن است که به دلیل 
انتخاب یک نام منحصربه فرد کاربران و مشتریان برداشت 

اشتباهی از کسب وکار شما داشته باشند. 
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دیدگاه

 کتابچه برند چیست؟ 
بسیاری از ش��رکت های بین المللی برای برندهای خود 
برندب��وک یا کتابچه برند تهیه و نگهداری می کنند، اما با 
مراجعه ب��ه برخی از س��ازمان های دولتی و خصوصی در 
ایران متوجه می شویم که بسیاری از برندهای مطرح ایرانی 

دارای برندبوک نیستند. 
تعریف برندبوک

کتابچه برند )Brand Book( س��ندی اس��ت شامل 
عناصر برن��د )Brand Elements( که اس��تانداردها و 
خط��وط راهنمای کلی )Guidelines( مربوط به برند را 
بیان می کند.  کتابچه برند، مجموعه ای گردآوری شده از 
یک س��ری اصول و قوانین اس��ت که به این سؤال پاسخ 

می دهد:  »برند شما چطور و چه کار می کند؟« 
برندبوک ممکن اس��ت بر اس��اس مقتضیات سازمانی 
س��ندی طوالنی و چند صد صفحه ای باشد یا آنکه صرفا 
در قالب چند صفحه تدوین شود، اما معموال قالب کلی این 
سند مشابه است. تدوین این سند موجب ایجاد هماهنگی 
و یکپارچگی در کلیه فعالیت های برندینگ و مارکتینگ )از 
قبیل تبلیغات، روابط عمومی و ارتباط با مشتریان( می شود 
و حس انسجام در شخصیت و تصویر برند را نزد مشتریان 

تقویت می  کند. 
چرا کتابچه برند مهم است؟ 

هر شرکت و سازمانی برای اطمینان از اینکه پیام برند از 
طریق تمام فعالیت های بازاریابی و کانال های ارتباطی اش 
به صورت یکسان بیان می شود، نیازمند برند بوک یا همان 
کتابچه برند اس��ت. همچنین برای اطمینان از اینکه تمام 
محتوای بصری فعالیت های برند در ارتباطات و بازاریابی و 
درهنگام بیان هویت برند، یکپارچه لحاظ شوند. )یعنی هر 

آنچه مخاطب از برند می بیند و دریافت می کند. (
کتابچ��ه برند با توجه به دو نکته ف��وق به تیم نوآوری و 
خالقیت و برندین��گ کمک می کند تا بتوانند فعالیت های 
جدی��د بازاریابی و متنوع برندینگ را با تمرکز بر المان های 
اصل��ی برند، به گونه ای لحاظ کنند که با هس��ته برند هم 
راستا باشد و هویت برند دچار تغییر نشود. مرور برندبوک در 
درون سازمان نیز موجب می شود که کارکنان برند، دیدی 
هم راستا و درکی تقریبا مشابه در مورد برند داشته باشند. 
دفترچه برند به تیم برندینگ شرکت در هنگام برون سازی 
برخ��ی از فعالیت های برند به آژانس ه��ای بازاریابی کمک 
می کند، چرا که تیم ه��ای بازاریابی با صرف زمان کمتری، 

با هسته برند و نوع استراتژی های آن آشنا خواهند شد. 
برند بوک شامل چه مواردی است؟ 

کتابچه برند شامل موارد زیر است: 
-  نگاه کلی به تاریخچه شخصیت و اهداف برندتان

)Brand Terminology( واژه شناسی برند  -
-  لوگو، آرم و شعار ثابت تبلیغاتی )به همراه توضیح آن، 

که چرا این لوگو؟ چرا این شعار؟(
-  مثال هایی از حالت صحیح و نادرس��ت لوگوی ش��ما 

-  رنگ برند شما
-  فونت اختصاصی برند

-  کارت ویزیت، روش طراحی آن و مفاهیم درون آن
کتابچه برند برای چه کسانی در شرکت الزم است؟ 
کتابچه برند که حاوی تمام اس��تانداردهای اصلی برند 
است، می تواند برای تمام کسانی که به نوعی با برند مذکور 
س��روکار دارند، مفید باش��د. از کارکنان شرکت گرفته تا 
اعضای دپارتم��ان بازاریابی و برندینگ، طراحان وب، تیم 
تحقیق و توس��عه، و تیم های بازاریابی ه��م یار با برند در 

فعالیت های تبلیغاتی. 
بهترین زمان برای نوشتن برند بوک

بهتری��ن زمان ب��رای طراحی و نوش��تن کتابچه برند، 
زمانی ا س��ت که توس��ط یک آژانس برندینگ، هم زمان با 
آغاز فعالیت های آژانس بازاریابی )که با آن کار می کنید( و 
هم زمان با طراحی لوگوی شما نوشته شود. به این صورت 

فعالیت های شما یکپارچگی بیشتری خواهند داشت. 
چه کسانی می توانند در تهیه کتابچه برند نقش 

داشته باشند؟ 
دپارتم��ان بازاریابی و برندینگ ب��ا توجه به نظرات تیم 
مدیریت در تهیه، تدوین، بازنگری و توس��عه کتابچه برند 
بیش��ترین نقش را در تهیه آن دارند. گاهی برای توس��عه 
و بهبود اس��تانداردهای برندبوک از مش��اوران بازاریابی و 
یا ش��رکت های بازاریابی نیز دعوت به همکاری می ش��ود، 
چراکه گاهی نحوه تحلیل و نگرش آنها با توجه به تجربیات 
و همکاری با سایر برندها در این زمینه موجب می شود که 
نکاتی ارزنده که از دید تیم بازاریابی برند در داخل شرکت 
به دور مانده را یادآوری شود که می تواند در توسعه و بهبود 

برند و فعالیت های آتی آن بسیار مؤثر باشد. 
مزیت های رقابتی برند در کتابچه برند

مزیت های رقابتی یک برند، یکی از موارد مهمی اس��ت 
که در تعیین و اجرای استراتژی های برندینگ یک شرکت 
نقش مهمی دارند و به توانمندی های برند در مقایس��ه با 
رقبایش و نحوه بیان این نقاط قوت در پیام برند به وضوح 

و با جزییات در کتابچه برند پرداخته می شود. 
سخن آخر

برندبوک همانند هر س��ند دیگری در سازمان نیازمند 
ارزیابی و تعدیل به صورت دوره ای اس��ت. محتوا و میزان 
ورود ب��ه جزییات نیز بس��تگی به ضرورت های س��ازمانی 
دارد. به ط��ور کلی هرچه این س��ند دقیق تر تدوین و اجرا 
ش��ود تصویر منسجم تری از برند در ذهن مشتریان نقش 
خواهد بس��ت، ام��ا بهتر اس��ت از ورود ب��ه جزییات غیر 
ضروری به خصوص م��واردی که در بازه های زمانی کوتاه 
تغییر می یابند اجتناب شود. با توجه به اهمیت برندبوک 
در برقراری ارتباطات بازاریابی یکپارچه)IMC( پیشنهاد 
می کنیم اگر دارای دانش و تجربه کافی در زمینه مباحث 
مارکتینگ نیستید حتما از وجود یک مشاور حرفه ای بهره 

بگیرید. 
bigwallet :منبع

BRAND

امیر قمصری

ترجمه: علی آل علی  
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کااله��ای لوکس ب��ه کاالهایی گفته 
می ش��ود ک��ه جنبه تجمالتی داش��ته 
و ج��زو کاالهای ضروری ب��رای عموم 
مردم محسوب نمی شوند. میزان تقاضا 
برای آنها زمان��ی افزایش پیدا می کند 
ک��ه میزان درآم��د اف��راد افزایش پیدا 
می کند، در نتیجه ب��رای بازاریابی این 
کاالها الزم اس��ت از راهکارهایی که در 
ادام��ه به نقل از پ��ارک بازاریابی ایران 

می آیند استفاده کنید.
 1- نیازی به ایجاد مزیت رقابتی 

نیست
در بازاریابی س��نتی حتم��ا باید یک 
مزیت رقابت��ی در بازار ایجاد ش��ود تا 
بتوانید فروش باالیی داش��ته باش��ید. 
درحالی ک��ه در کااله��ای لوکس تمایز 
ایج��اد کردن با رقیبان چندان اهمیتی 
ن��دارد، بلکه الزم اس��ت کاالی ش��ما 
منحصربه فرد باش��د. بر اس��اس تجربه 
مش��اوره بازاریابی می توان گفت کاالی 
لوکس��ی که ش��ما عرضه می کنید باید 
صاح��ب یک هویت مس��تقل باش��د تا 
بتواند مشتریان را به سمت خود جلب 
کند. بنابراین، کاالی لوکس الزم است 
هوی��ت خاصی داش��ته باش��د نه صرفا 
جایگاه خاص. بهتر است این نکته مهم 
در بازاریابی کاالهای لوکس را به خاطر 

داشته باشید. 
2 - نی�ازی نیس�ت بی نقص ترین 

باشید
بس��یاری از کااله��ای لوکس��ی که 
وج��ود دارد این ط��ور نیس��ت که هیچ 
ایرادی نداشته باش��ند یا اینکه نسبت 
به کااله��ای دیگر کمتر نقص داش��ته 
باش��ند، بلک��ه الزم اس��ت زیبای��ی و 
ویژگی های هنری برجس��ته ای داشته 

باشند. 
3- برخ�اف بازاریاب�ی س�نتی، 
اولوی�ت  در  لوک�س  محص�والت 

هستند نه مشتریان
برعک��س بازاره��ای س��نتی ک��ه در 
آنه��ا مش��تریان در اولویت هس��تند و 
محصوالت باید متناس��ب ب��ا نیازها و 
سلیقه های مش��تریان تولید شود، ولی 

در محصوالت لوک��س این محصول یا 
برند اس��ت که در اولویت اس��ت و هر 
چق��در هم مش��تریان انتقادات��ی را به 
آن وارد کنن��د یا از برخ��ی از جنبه ها 
یا طراحی های آن راضی نباش��ند شما 
نباید محص��ول را تغییر دهید، زیرا در 
محصوالت لوکس این طراحی است که 
اولویت دارد و ش��ما نیازی نیست این 

ترکیب را به هم بزنید.
 4- مش�تریان قبلی برای ش�ما 

کافی هستند
ما در بازارهای سنتی همواره به دنبال 
این هس��تیم که مش��تریان جدیدی را 
پیدا کنیم و بتوانیم میزان تولید کاال و 
سپس درخواست و تقاضای آن از طرف 
مش��تریان را افزایش دهیم، درحالی که 
در کاالهای لوکس نیازی نیس��ت شما 
به دنبال مش��تریان جدید باش��ید. اگر 
شما قرار باشد تعداد مشتریان خودتان 
را افزای��ش دهید، بنابرای��ن ناخودآگاه 
طیف ه��ای مختلف مردم ب��ا توان های 
مال��ی متفاوتی جزو مش��تریان ش��ما 
خواهند ش��د و این کیفیت محصول یا 
لوکس بودن آن را در معرض خطر قرار 

می دهد. 
5- کمیاب باشید

کااله��ای لوکس بنا به ش��رایطی که 
دارند باید س��عی کنند تع��داد آنها در 
بازار محدود باش��د تا مش��تریان خود 
و موقعی��ت محص��ول را حف��ظ کنند. 
اتومبیل بنز با اینک��ه طرفداران خاص 
خود را دارد، ولی یکی از سیاس��ت های 
این ش��رکت تولید کم محصول است تا 
در ب��ازار کمیاب باش��د. در واقع با این 
روش به ارزش محصول خود می افزاید. 
این سیاس��تی بود که پول مجازی بیت 
کوین از آن برای باال بردن ارزش خود 

استفاده کرد.
 

کار تیمی و متعهدانه، رمز موفقیت 
در بازاریابی محصول لوکس

با اینکه همیش��ه در بحث بازاریابی، 
تمرک��ز اصلی روی تبلیغات و اثر آن بر 
ذهنیت مشتریان بوده است، اما زمانی 

 که به برندهای لوک��س موفق و بزرگ 
دنی��ا نگاهی بیندازی��د متوجه خواهید 
شد که روابط درون س��ازمانی و ارزش 
کارهای تیمی اس��ت که نقش اساسی 
را در موفقی��ت آنها ب��ازی می کند. هر 
س��اله، ش��رکت ها و برنده��ای بزرگ 
به عن��وان ۱۰ محیط کاری برجس��ته 
شناخته و معرفی می شوند. این برندها، 
ب��رای تمای��ز بهتر برندش��ان، فرهنگ 
درون سازمانی غنی و کارکنانی متعهد 

و باانگیزه دارند. 
بس��یاری از اف��راد عقی��ده دارند که 
برندها و ش��رکت های برت��ر، نیروهای 
انسانی بااس��تعداد و قوی را پیدا کرده 
و ج��ذب خ��ود می کنن��د، درحالی که 
ش��رکت ها و برندهای ب��زرگ، نیروی 
انسانی قوی و مس��تعد را می پرورانند. 
مس��لما کارکنان��ی که ب��ا پیگیری و با 
جدی��ت و دلس��وزانه ب��ه فعالیت خود 
ب��رای بازاریابی محص��ول لوکس ادامه 
می دهن��د، راندمان و به��ره وری باالیی 
دارن��د و ب��ه احتمال کمتری ش��غل یا 

محیط کاری خود را تغییر می دهند. 
پژوهش ه��ا ثاب��ت کرده اند که در هر 
سازمان یا ش��رکتی که تعهد کارکنان 
آنها نس��بت به سازمان باالست، سود و 
به��ره وری نیز در آنجا باال بوده و میزان 
شکست به شکل چش��مگیری کاهش 
پیدا می کند. کارکنانی که به شرکت و 
برند لوکس خود ایمان دارند، به قوانین 
و فرهنگ��ی که حاکم ب��ر فضای کاری 
آنهاس��ت تعلق خاطر و تعهد دارند. در 
نتیجه، کارایی ش��رکت س��یر صعودی 

پیدا می کند. 
همچنین، این افراد نقش س��فیر آن 
ش��رکت ها و برندها را ب��رای بازاریابی 
کاالی لوک��س برعهده دارند. در دنیای 
کنونی، فعالیت های تبلی��غ برند دیگر 
تنه��ا به عهده بخش بازاریابی ش��رکت 
نیس��ت، بلکه هر ی��ک از کارکنان برند 
و منابع انس��انی در این شرکت ها نقش 
مهم��ی در تبلیغ و بازاریابی برند دارند. 
ب��ه دلیل  نقش بس��یار مه��م کارکنان 
در موفقی��ت ش��رکت ها و برندها بهتر 

اس��ت متخصصانی که در بخش منابع 
انس��انی فعالیت می کنند ب��رای ایجاد 
تجارب خوش��ایند و ارتباط مناس��ب با 
کارکنان برای آنها یک سیستم پاداش 
ترتیب دهن��د. در نتیجه، همانطور که 
در بازاریابی و فروش، تجربه مش��تریان 
بس��یار اهمیت دارد، در این زمینه نیز 
تجارب کارکنان بسیار مهم است و باید 

در اولویت قرار داده شود. 
پاداش های مناس��ب و به موقع یکی 
از عوام��ل مه��م در افزای��ش وفاداری 

کارکنان است. 
مس��ئله مه��م در ارائه پ��اداش برای 
کارکنان، آگاهی آنها از میزان بودجه ای 
اس��ت که برای پ��اداش آنها اختصاص 
داده می ش��ود. تحت این شرایط است 
که وفاداری کارکنان افزایش می یابد و 
روابط بین کارکنان و کارفرمایان بهبود 

پیدا می کند. 
بهتر اس��ت برنامه های درون سازمانی 
را ط��وری طراحی کنید که از جذابیت 
کافی برخوردار باشد و کارکنان بتوانند 

آن را تشخیص دهند. 
عالوه بر همه اینه��ا، برای بازاریابی 
روش  بهتری��ن  لوک��س،  محص��ول 
برق��راری ارتباط ب��ا کارکنان تان این 
اس��ت ک��ه با زب��ان آنها با خودش��ان 
ارتب��اط برقرار کنی��د. می توانید برای 
ای��ن منظور، جلس��ات رودررو ترتیب 
دهید، به آنه��ا ایمیل یا پیامک بزنید 
ی��ا اینکه تماس های تلفنی و تصویری 

داشته باشید. 
مهم است که نحوه ارتباط های شما 
با کارکنان تان و س��ایر روابط موجود 
در درون س��ازمان ب��ه ش��کل روزانه 
م��ورد رس��یدگی قرار بگی��رد و برای 
اط��الع صحی��ح از نیازه��ا و تمایالت 
کارکنان تان از آنها نظرخواهی کنید. 

به ط��ور کل��ی، باید همیش��ه میزان 
انگی��زه کارمندان و تقوی��ت همکاری 
آنها را ب��رای بازاریابی کاالهای لوکس 
مد نظر ق��رار دهید و به اهمیت آن در 
افزایش جایگاه برند و شرکت تان توجه 

داشته باشید. 

چرا استفاده از تلگرام برای تولید شیوه های بازاریابی کاالی لوکس را باید متفاوت اتخاذ کنید
محتوا اشتباه است؟ 

تقریبا از اواخر دهه 8۰ وبالگستان فارسی روزبه روز 
کوچک تر ش��د و با ورود به دهه ۹۰ این ش��بکه های 
اجتماعی بودند که توانستند قدرت را به دست بگیرند 
و سهم بزرگی از ترافیک اینترنت کشور را از آن خود 

کنند. 
در سه سال گذشته تلگرام و اینستاگرام این شانس 
را داش��تند ک��ه از نفرین فیلترین��گ در امان بمانند 
و فض��ای الزم ب��رای رش��د و به محبوبیت رس��یدن 
در ای��ران را ب��ه دس��ت آورند. این دو اپلیکیش��ن به 
جرات محبوب ترین رس��انه هایی هستند که تاکنون 
توانس��ته اند در ایران فعالیت کنن��د و تأثیری فراتر از 

رسانه های سنتی بر جامعه ایران داشته باشند. 
طبق آماره��ا تلگرام بیش از ۴۰میلی��ون کاربر در 
ای��ران دارد که س��هم ۶۰درص��دی از ترافیک ایران 
را به خود اختصاص داده اس��ت. آم��اری که از وجود 
۲۴۰هزار کانال تلگرامی فعال و رکورد چند میلیونی 
ارسال پست در هر شبانه روز منتشر شده است واقعا 
خیره کننده و حیرت آور است. تمامی این آمارها نشان 
می دهد کاربران ایرانی چقدر تش��نه به دست آوردن 
و انتش��ار آزاد اطالع��ات و خوان��دن مطالب مختلف 

هستند. 
در اینکه کانال های تلگرام و پیج های اینس��تاگرام 
توانسته اند جای خالی رس��انه های مستقل در کشور 
را پر کنند شکی نیست. این اپلیکیشن ها نه تنها نقش 
پررنگی در اطالع رسانی سریع و پخش گسترده اخبار 
می��ان کاربران ایرانی ایفا می کنند، بلکه موجب تکان 
خ��وردن بازار دیجیت��ال مارکتین��گ و رونق گرفتن 
کس��ب وکارهای کوچک نیز شده اند. با تمام تغییرات 
مثبت��ی که تلگ��رام و اینس��تاگرام در جامع��ه ایجاد 
کرده اند، ش��رایطی به وجود آمده اس��ت که ادامه آن 

به نابودی وب فارسی ختم خواهد شد. 
- تلگ�رام و اینس�تاگرام ب�رای تولید محتوا 

ساخته نشده  اند
اگرچه روزانه میلیون ها مطلب در کانال های تلگرام 
و پیج های اینس��تاگرام منتشر می ش��ود، باید به این 
نکته توجه داش��ت کار اصلی آنها برق��راری ارتباط و 
اش��تراک گذاری اس��ت نه تولید محتوا آن هم از نوع 
متنی؛ اگر چنین کاری انجام می ش��ود کامال اشتباه 

است. 
درس��ت اس��ت که کانال ه��ای تلگ��رام و پیج های 
اینستاگرام رس��انه های اجتماعی موفقی هستند، اما 
پلتف��رم و ابزارهای الزم برای تولی��د محتوای متنی 
را در اختیار ندارند و نمی توانند مطالب را به ش��کلی 

مناسب در اختیار مخاطب قرار دهند. 
چه کس��ی از خواندن مطالب خش��ک و یکنواخت 
کانال ه��ای تلگرام و عذاب دنبال کردن متن های تکه  
پاره ش��ده در اینستاگرام رضایت دارد؟ چقدر تا حاال 
توانسته اید یک پس��ت خوب را دوباره در تلگرام پیدا 

کنید و به آن ارجاع دهید؟ 
- موتورهای جس�ت وجو به محتوای منتش�ر 

شده دسترسی ندارند
هن��وز هم بهتری��ن و راحت ترین راه ب��رای یافتن 
محت��وای م��ورد نظرم��ان اس��تفاده از موتوره��ای 
جست وجو است. از میان حجم عظیم محتوای تولید 
و منتشر ش��ده در تلگرام و اینستاگرام، هیچ چیز در 
موتورهای جس��ت وجو ایندکس نمی  شود، در نتیجه 
نمی ت��وان همچون صفحات اینترنتی، با کمک گوگل 
آنها را پیدا کرد و به محتوای آنها دسترس��ی داشت؛ 
این خود یک��ی از بزرگ ترین دالیل مناس��ب نبودن 
کانال های تلگرام و پیج های اینس��تاگرام برای تولید 

محتوای متنی است. 
صده��ا نف��ر وق��ت و انرژی خ��ود را ص��رف تولید 
محتوایی می کنند که فقط چند روز عمر دارد و هیچ 
اثری از آن در آینده باقی نمی ماند؛ محتوایی که حتی 
اگر صد در صد هم زرد باشند، باز هم در آینده به آنها 
نیاز پیدا خواهیم کرد. گویی کتابخانه ای که هر روز با 
هزاران کتاب ارزشمند پر می شود و در پایان روز همه 

کتاب ها به آتش کشیده می شوند! 
- تلگرام روی لبه تیغ راه می رود

روزی نیس��ت که در مورد مس��دود ش��دن تلگرام 
خبری منتشر نش��ود و مسئوالن کشور برای مدیران 
تلگرام خط و نشان نکشند. اگرچه تلگرام و اینستاگرام 
تاکنون توانس��ته اند از این معرکه جان س��الم به در 
ببرند، ولی خیلی خوب می دانیم ممکن است همین 
فردا صبح تلگرام در ایران از کار بیفتد و تمام کانال ها 
و محتوای منتش��ر شده روی آنها دود شود. قطعا اگر 
چنین اتفاقی رخ دهد بخش بزرگی از محتوای فارسی 
به یک باره ناپدید می ش��ود و همه ما غصه از دس��ت 

رفتنش را می خوریم. 
هرچه نویس��ندگان و صاحب نظران ایرانی، به جای 
انتشار مطالب خود در وبالگ ها و صفحات اینترنتی، 
به کانال های تلگرام و پیج های اینستاگرام روی بیاورند 
محتوای فارسی وب روز به روز تهی ترمی شود. به این 
ترتیب در چند س��ال آینده به ج��ز چند خبرگزاری 
کپی کار و سایت های اسپم چیزی باقی نخواهد ماند 

که محتوای الزم را در اختیار کاربران قرار دهد. 
برای خارج ش��دن از این وضعیت باید وبالگس��تان 
فارسی را دوباره احیا کرد و جریان تولید محتوا را  به 

مسیر درست خود بازگرداند.
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چک لیست بازاریابی اینستاگرامی 
که هر کسب وکاری به آن نیاز دارد

اینس��تاگرام یکی از پرکاربردتری��ن و محبوب ترین 
شبکه های اجتماعی است که میلیون ها کاربر در سراسر 
جهان دارد. بس��یاری از افراد همچون وبالگ نویس��ان، 
کارآفرینان، نوجوانان، بزرگس��االن، افراد مش��هور و… 
از این ش��بکه اجتماعی اس��تفاده می کنند. بسیاری از 
ش��رکت ها نیز هنگام تدوین اس��تراتژی های بازاریابی 
اینترنت��ی خود، تبلیغات از طریق اینس��تاگرام را جزو 
آیتم های اصلی در نظر می گیرند. بنابراین اینس��تاگرام 
یک پلتفرم عالی برای نمایش کس��ب وکار ش��ما است. 
راه ه��ای زیادی ب��رای بازاریابی در اینس��تاگرام وجود 
دارد. اگرچه هر کسب وکاری دارای یک برنامه بازاریابی 
متف��اوت اس��ت، اما اصول کل��ی بازاریاب��ی برای همه 
شرکت ها مشابه است. در این مقاله چک لیستی معرفی 
می ش��ود که می توانید از آن استفاده کنید تا مطمئن 
شوید پروفایل اینستاگرام شما برای تبلیغ کسب وکارتان 

نهایت کارایی را دارد. 
چک لیست پروفایل اینستاگرام

اگر تاکنون برای کس��ب وکار خود اکانت اینستاگرام 
نس��اخته اید، همین االن برنامه اینس��تاگرام را دانلود و 
نصب کنید. برای وارد ش��دن به اینس��تاگرام از آدرس 

ایمیل شرکت خود استفاده کنید. 
- نام اینستاگرام

نام شرکت تان را برای اینستاگرام خود انتخاب کنید و 
اطمینان حاصل کنید که پیدا کردن آی دی اینستاگرام 

شرکت تان راحت باشد. 
- بایو اینستاگرام

بایو اینس��تاگرام خود را به گونه ای بنویس��ید که در 
ذهن بازدیدکنندگان باقی بماند. اطمینان حاصل کنید 
ک��ه به خوبی حوزه کاری ش��رکت خ��ود را توصیف  و 
عالیق شخصی خود را هم در آن بیان کرده اید. فراموش 
نکنید که لینک پیوند به وب س��ایت خ��ود را در بایو 

اضافه کنید. 
- عکس پروفایل

از عکس پروفایل به عنوان راهی برای برندسازی خود 
استفاده کنید. سعی کنید عکس پروفایل ساده، واضح 
و قابل تش��خیص باشد. یک پیشنهاد عالی برای عکس 

پروفایل، استفاده از لوگوی شرکت است. 
)Follow( فالوو کردن -

سایر کس��ب وکارهای موجود در نیچ مارکت خود را 
فالوو کنید. این امر یک راه بسیار عالی برای پیدا کردن 
دوستان دیگر و به دست آوردن فالوورهای بیشتر است. 

- بیزینس
وارد قسمت تنظیمات )setting( شوید و اینستاگرام 
خود را ب��ه حالت بیزنس )Business( تغییر دهید. با 
این کار نرخ بازدید از پس��ت های ش��ما باالتر می رود و 
همچنین این امکان را به شما می دهد که بتوانید آمارها 
و تبلیغات را مش��اهده و ب��ه برخی خصوصیات اضافی 

دیگر نیز دسترسی پیدا کنید. 
چک لیست عکس

- گرفتن عکس
به عکاسی بپردازید، می توانید با گوشی موبایل خود 
هم عکس های خیلی جذابی بگیرید. تنها کافی اس��ت 
زاویه مناسب را انتخاب کنید، میزان نور را تنظیم کنید 

و عکس خود را بگیرید. 
- ویرایش کردن )Editing( تصویر

همیش��ه عکس های خود را به یک ش��کل ویرایش 
کنید. فیلتر، اکسپوژر )Exposure(، کنتراست، غلظت 
رنگ و به طور کلی تنظیماتی را که مورد عالقه تان است 
برای تمام عکس های تان به کار ببرید. مطمئن ش��وید 
فیلتری که انتخاب می کنید با برند و وب س��ایت شما 
هماهنگی داشته باشد، به این صورت مشتریان با برند 
شما آشنایی پیدا می کنند. چک لیست پست کردن و 

به اشتراک گذاشتن مطالب
- قبل از به اشتراک گذاشتن یک محتوا سؤاالت زیر 

را از خود بپرسید: 
- آیا این محتوا برای مخاطبان من اهمیت دارد؟ 

- آیا این محتوا برای برند من اهمیت دارد؟ 
- این محتوا توهین آمیز است یا خیر؟ آیا ممکن است 

از آن سو برداشت شود؟ 
- آیا اکنون زمان مناسبی برای به اشتراک گذاشتن 

این محتوا است؟ 
- آیا عنوان و متن )کپشن( آن جذاب است؟ 

- آیا محتوا با شبکه و حساب کاربری برند متناسب 
است؟ 

- کپشن
نحوه نوش��تن کپشن بسیار مهم اس��ت. با خودتان 
صادق باشید، مخاطبان شما متوجه تالش تان می شوند. 
س��عی کنید کپشن مرتبط با عکس باش��د و در ذهن 
مخاطبان خاص به نظر برسد. تعطیالت، روزهای ملی و 
و هشتگ های محبوب را در ذهن داشته باشید و از آنها 
بهره بگیرید. استفاده از یک سؤال به عنوان کپشن یک 

راه جالب برای جذب مخاطبان است. 
- زمان

اگر اینستاگرام خود را برای کسب وکار تنظیم کنید، 
می توانید ببینید چه زمان هایی برای پس��ت گذاشتن 
بهتر اس��ت و باعث می شود بیش��ترین تعامل را داشته 
باش��ید. ب��ه آن زمان ها توجه کنی��د و در حدود همان 
زمان ها پست بگذارید. با انجام این کار، قطعا تفاوت بین 

آمار بازدیدها را مشاهده خواهید کرد. 
belovedmarketing :منبع
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کتاب هایی که همه کارآفرینان 
باید بخوانند

چ��ه ی��ک کارآفرین ت��ازه کار باش��ید و چه در 
ش��غل تان فردی مج��رب و کارآزموده محس��وب 
شوید، بهتر اس��ت زمانی را به مطالعه کتاب های 

مؤثر و معتبر کسب وکار اختصاص دهید. 
هنگامی ک��ه ع��ادات اف��راد موف��ق را مطالعه 
از  یک��ی  ک��ه  متوج��ه می ش��ویم  می کنی��م، 
ویژگی های مش��ترک آنه��ا، مطالعه و یادگیری 
مداوم اس��ت. بسیاری از کارآفرینان مشتاق هم 
به اهمی��ت مطالعه واقفند، ول��ی نمی دانند که 
دقیقا چ��ه کتاب هایی کمک بیش��تری به آنها 

خواهد کرد. 
ب��ه گزارش زومی��ت، یک کتاب مناس��ب، باید 
الهام بخشی ها  از واقعیات، داستان ها،  مجموعه ای 
و راهنمایی های کاربردی در اختیار خوانندگانش 
قرار دهد. ران گیباری، کارآفرین و مدیر ش��رکت 
ب��ه   ،Idea Booth دیجیت��ال  بهینه س��ازی 
کارآفرینان جوان توصی��ه می کند از خواندن این 

پنج کتاب غافل نشوند: 

بیندیشید و ثروتمند شوید - نویسنده: 
ناپلئون هیل

کتاب مش��هور ناپلئون هیل، منبع اصلی تئوری 
»قانون جذب« اس��ت و توضیح می دهد که شما 
چی��زی را به دس��ت می آورید که بی��ش از همه، 
به آن مش��تاقید. بس��یاری از کارآفرینان به قدری 
مش��غول کارند ک��ه گاه��ی فرام��وش می کنند 
هدف شان از کار چیست. این کتاب به خوانندگان 
یادآوری می کند که اگر هدف ش��ان را همیشه در 

ذهن داشته باشند، آن را به دست می آورند. 

آن یک چیز - نویسنده: گری کلر
آیا می دانید چه کسی هس��تید؟ چه چیزهایی 
باعث موفقیت ش��ما می ش��ود؟ این ها س��ؤاالتی 
هس��تند ک��ه در کت��اب »آن یک چی��ز« مطرح 
می ش��وند. اگ��ر نمی دانی��د چه عنصری ش��ما را 
منحصربه فرد و ارزشمند می کند، این کتابی مورد 
نیاز شما اس��ت. گری کلر به شما یاد می دهد که 
ش��خصیت تان را تجزیه وتحلی��ل کنی��د و به این 
وسیله متوجه شوید که چه امری شما را از مسیر 
اصل��ی منحرف می کند. با ش��ناخت و رفع موانع، 
کارایی و سودآوری شما هم افزایش پیدا می کند. 

مدیریت روزبه روز - نویسنده: ژاکلین گلی
 »برنام��ه پرمش��غله کاری خ��ود را متوق��ف و 
بهتری��ن کارتان را آغاز کنید.« تم کتاب مدیریت 
روزبه روز بر همین اساس شکل می گیرد. بسیاری 
از کارآفرینان پرانرژی و خالق، به علت برنامه های 
بس��یار بد و عدم پیروی از یک روتین مناس��ب، 
از دس��تیابی به موفقیت باز می مانن��د. درواقع تا 
زمانی که یک برنامه قابل مدیریت نداشته باشید، 
اس��تعدادها و مهارت های ت��ان کمک��ی به ش��ما 

نمی کنند. 
اگر همیش��ه به این فکر باش��ید که چگونه باید 
مشکالت جدیدمحیط کار را حل کنید، در پایان 
روز هی��چ کار ارزش��مندی انج��ام نداده اید، ولی 
زمانی که با یک برنامه مش��خص حرکت می کنید، 
هم ارزش بیش��تری تولید می کنید و هم کارهای 
بیش��تری را به پایان می رس��انید. به عالوه شاهد 
خواهید بود که وقتی همه چیز در جای درس��تی 
قرار گرفته باش��د، مش��کالت خیلی سریع تر حل 

می شود. 
کشش - نویسنده: گابریل واینبرگ

ش��رکت های موفق، اولین شرکت هایی نیستند 
که محصوالت خود را وارد بازار می کنند و بهترین 
استارت آپ ها نیز همیشه مهم ترین محصوالت را 
عرضه نمی کنند. رش��د یا سقوط استارت آپ ها به 
کش��ش س��طوح عملیاتی آنها بس��تگی دارد. اگر 
یک ایده عالی داش��ته باشید، ولی پروسه تولیدی 
ش��ما بی کیفیت و ناکارا باش��د، هیچ درآمدی از 
این ایده کس��ب نمی کنید. کشش ساده ترین راه 
برای همس��ویی ش��رکت و اهداف شما است. این 
کتاب به ش��ما کمک می کند شرکت تان را به یک 

کسب وکار مؤثر تبدیل کنید. 
استادی - نویسنده: رابرت گرین

موفقیت ش��ما به اطالعات و دانش تان بستگی 
ندارد، بلکه به این بستگی دارد که شما چه کسی 
هس��تید. رهبران واقعی یک صنع��ت، می توانند 
راهی ب��رای موفقی��ت در صنایع دیگ��ر نیز پیدا 
کنند، چراکه اص��ول موفقیت تحت تأثیر مدارک 
آکادمی��ک ق��رار نمی گیرند و کمابی��ش همه جا 

یکسانند. 
کتاب »اس��تادی« این اصول را شرح و به شما 
نش��ان می دهد که کدام یک از این ویژگی ها را در 
درون ت��ان دارید و چ��ه مهارت هایی را باید بهبود 
دهید. هنگامی که استادی را یاد بگیرید، بقیه امور 
رنگ س��اده تری به خود می گیرند. شما می توانید 
ه��ر صنعت یا بازاری را که به آن وارد می ش��وید، 
مدیری��ت کنید. رابرت گری��ن مرجعی در اختیار 
خوانندگان گذاشته است که می توانند در صورت 
نیاز، بارها آن را مرور کنند و به خاطر بیاورند که 

چه نکاتی را نادیده گرفته اند. 
INC :منبع
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در روزهای نخس��ت س��ال 
2018 ای��ن پرس��ش مط��رح  
است که چگونه در سال جدید 
اقدامات خود را س��امان دهیم 
تا موفقیت بیش��تری به دست 
آوری��م. اگرچه هر ف��رد برای 
خود در این رابطه برنامه هایی  
ب��ا این حال  خواهد داش��ت، 
راهکاره��ا  بهتری��ن  از  یک��ی 
در ای��ن رابطه این اس��ت که 
عملکرد خ��ود را ب��ا توجه به 
توصیه های افراد موفق سامان 
دهی��م. در همی��ن راس��تا به 
روزان��ه  عادت ه��ای  معرف��ی 
افراد موف��ق خواهیم پرداخت. 
ذکر این نکته ضروری اس��ت 
که تمامی موارد معرفی ش��ده 
در ای��ن مقال��ه چکی��ده ای از 
توصیه ه��ای ب��اراک اوبام��ا و 

ریچارد برانسون است. 

1- صبح زود بیدار شوید
لذت های  از  یک��ی  اگرچ��ه 
زندگی زمان خواب و استراحت 
اس��ت، با این حال ش��ما تنها 
هنگام��ی ق��ادر خواهی��د بود 
اقدامات خود را به خوبی انجام 
دهید که زمان کافی در اختیار 
داشته باشید. بدون تردید این 
ام��ر با خوابیدن ه��ای طوالنی 
میسر نخواهد شد. در واقع به 
هر میزان که طول اس��تراحت 
بیش��تری داش��ته باش��ید به 
هم��ان میزان از انج��ام کاری 
عق��ب خواهی��د مان��د. بدون 
تردی��د اف��رادی ک��ه خواهان 
موفقیت باالیی هس��تند، الزم 
است در زمینه مدیریت زمان 
خود اقدام��ات مؤثری را انجام 
دهند. یک��ی از بهترین گام ها 
در این رابطه همین امر است. 
مثال بارز این امر دو فرد موفق 
جه��ان در دو عرص��ه کام��ال 
اوباما  ب��اراک  متفاوت اس��ت. 
)رئیس جمه��ور س��ابق آمریکا 
و برن��ده جایزه صل��ح نوبل( و 
ریچارد برانس��ون )کارآفرین و 
مالک شرکت جهانی ویرجین( 
تنه��ا 5س��اعت از ش��بانه روز 
خ��ود را به خ��واب اختصاص 
می دهن��د. اگرچ��ه این امر در 
ابت��دا کمی س��خت ب��ه نظر 
با این حال واقعیت  می رس��د 
این اس��ت که بدن انس��ان از 
این قابلیت برخوردار است که 
خود را با ش��رایط جدید وفق 
دهد. درواقع این شما هستید 
که تصمیم خواهید گرفت بدن 
خود را ب��ه رفتارهای خوب یا 
بد عادت دهی��د. این امر تنها 
از نظر زمان بندی مهم نبوده و 

تأثیرات بسیاری روی سالمتی 
افراد خواهد داشت. 

2- هن�ری را فرا گرفت�ه 
خ�ود  روی  هم�واره  و 

سرمایه گذاری کنید
اگرچ��ه پ��ول درآوردن یک 
هنر محس��وب می شود، با این 
حال هیچ ف��ردی را نمی توان 
و  کم��ال  قله ه��ای  اوج  در 
موفقی��ت تصور ک��رد که تنها 
امتیاز وی ثروت مادی باش��د. 
توصی��ه  هم��واره  همچنی��ن 
می شود منابع درآمدی خود را 
متنوع سازید. در واقع همواره 
باید این انتظار را داشته باشید 
که کار ش��ما با مشکل مواجه 
ش��ود، به نحوی که دیگر قادر 
ب��ه ادام��ه دادن آن نباش��ید. 
تحت این ش��رایط اگر نتوانید 
اقدام دیگری صورت دهید، با 
معضل بیکاری مواجه خواهید 
ش��د. در همی��ن راس��تا هنر 
مدنظ��ر می تواند کامال مرتبط 
با حرفه ش��ما یا متفاوت با آن 
باشد. در واقع هدف این است 
که س��طح توانایی های خود را 
افزایش دهید. با این حال این 
امر تنها خواس��ته ش��ما نبوده 
و انج��ام کاره��ای هن��ری در 
س��المت روان و آرامش درون 
تأثیر بس��زایی خواهد داشت. 
بر  امروزه اکث��ر صاحب نظران 
این عقیده هستند که بهترین 
اقدام سرمایه گذاری روی خود 
بوده و الزم است در این رابطه 

اقدامات الزم صورت گیرد.
 

3- س�ؤاالت درس�ت را 
مطرح کنید

یک��ی از مش��کالت ب��زرگ 
افراد این اس��ت که وقت خود 

را برای انجام کارهای نادرست 
تل��ف می کنند.  و غیرضروری 
بدون تردید یکی از دالیل این 
امر این اس��ت که افراد هدف 
مش��خصی برای خ��ود ندارند. 
ب��ا این حال همواره مش��اهده 
ش��ده اس��ت که برخی  افراد 
حت��ی ب��ا در اختیار داش��تن 
هدفی مش��خص، بازهم دچار 
سردرگمی می شوند. در همین 
راس��تا و ب��رای جلوگی��ری از 
این امر ضروری اس��ت که در 
ای��ن رابطه تقس��یم بندی های 
درس��تی را ص��ورت دهید. در 
واقع یک هدف قابل دسترس 
ش��امل دو بخش کوتاه مدت و 
بلندمدت است. برای دستیابی 
به این امر ضروری است که از 
خود سؤاالت درستی بپرسید. 
ب��رای مث��ال ب��رای رس��یدن 
به هدف خ��ود چ��ه اقدامات 
را  کوتاه مدت��ی  و  بلندم��دت 
از  دهی��د.  انج��ام  می توانی��د 
ضعف های ب��زرگ افراد بدون 
تردید این اس��ت که زمانی را 
با خود خلوت نمی کنند. بدون 
تردی��د هنگامی که کاری را با 
فکر و برنامه ریزی ش��ده انجام 
دهی��د، موفقیت بیش��تری به 

دست خواهید آورد. 
به عنوان نکت��ه آخر در این 
بخش ض��روری اس��ت بدانید 
که س��ؤاالت ش��ما تنها نباید 
در رابطه با خ��ود بوده و الزم 
است که در برخورد با سایرین 
نیز در مطرح کردن آن کمال 
دق��ت را داش��ته باش��ید. این 
ام��ر ب��دون تردی��د منجر به 
پاس��خ های بهتری خواهد شد 
و همچنین ش��ما را به عنوان 
فردی خوشفکر و دقیق مطرح 

خواهد ساخت. 

4- تنه�ا در یک ش�بکه 
اجتماع�ی حض�ور داش�ته 

باشید
اگرچه بیش��تر اف��راد صرفا 
برای تفری��ح و گذراندن وقت 
ثبت ن��ام  ش��بکه ها  ای��ن  در 
می کنند با این حال بس��یاری 
از صاحبان مش��اغل و فعاالن 
اقتص��ادی نگاه��ی متفاوت به 
ای��ن ام��ر داش��ته و از آن به 
عنوان پلی برای دس��تیابی به 
اهداف خود استفاده می کنند. 
با این ح��ال در صورتی که در 
این رابط��ه مدیری��ت الزم را 
نداشته باشید با مشکل مواجه 
بزرگ تری��ن  ش��د.  خواهی��د 
معضل این ش��بکه ها وقت گیر 
ب��ودن آنها ب��وده و همین امر 
باع��ث می ش��ود که نی��از به 
مدیری��ت آن ض��روری به نظر 
برس��د. در همین راس��تا بهتر 
اس��ت تنوع را کن��ار بگذارید 
و مطاب��ق نیاز خ��ود بهترین 
گزینه را انتخاب کنید. اگرچه 
در حال حاض��ر فیس بوک در 
صدر بیش��ترین تع��داد کاربر 
ق��رار دارد، ب��ا این ح��ال این 
ام��ر به ای��ن معنا نیس��ت که 
بهترین گزینه اس��ت. در واقع 
جالب اس��ت بدانید که تقریبا 
تمامی سیاستمداران توییتر را 
به علت امکاناتی که در اختیار 
کارب��ر خ��ود ق��رار می ده��د، 
مناس��ب تر می دانن��د. در این 
رابط��ه هیچگون��ه توصی��ه ای 
وجود ندارد و ه��ر فرد باید با 
توجه ب��ه نیاز خود اق��دام به 
تصمیم گی��ری کن��د. به طور 
مختصر در این بخش شما باید 
از می��ان گزینه ه��ای موجود، 
بهترین گزینه را انتخاب کنید 
و باقی موارد را نادیده بگیرید. 

در این رابط��ه افزایش آگاهی 
نس��بت به ویژگی های هریک 
گام نخست محسوب می شود.

 
5- زندگ�ی خ�ود را ب�ه 

هدفی گره بزنید
یک انسان موفق همواره باید 
ب��رای پرس��ش »از زندگی چه 
می خواه��م؟« در کمتر از پنج 
ثانیه پاسخ مناسب داشته باشد. 
درواق��ع این امر طبیعی اس��ت 
ک��ه هر ف��ردی در زندگی خود 
خواس��ته های متع��دد و متنوع 
و متفاوتی نس��بت به س��ایرین 
داشته باشد. با این حال در این 
رابطه ضروری اس��ت که اهداف 
حیات��ی خ��ود را جداگانه مورد 
بررس��ی قرار دهی��د. این موارد 
هم��واره باید مورد توجه ش��ما 
باشند. در این رابطه شما تحت 
هیچ شرایطی نباید از این دسته 
از خواس��ته های خ��ود منصرف 
ش��وید. با این ح��ال این امر به 
شما کمک خواهد کرد تا ضمن 
شناس��ایی م��وارد غیرضروری، 
در صورت نی��از اقدام به حذف 
نکنید  فرام��وش  آنه��ا کنی��د. 
در صورت��ی ک��ه م��رزی میان 
نداش��ته  وجود  ش��ما  اه��داف 
باش��د ممکن اس��ت هر ناکامی 
را پای��ان راه بدانید. درحالی که 
با نگاهی واقع بینانه ممکن است 
شکست شما تنها در یک مورد 
غیرض��روری زندگ��ی رخ داده 
اس��ت. این امر در حفظ انگیزه 
و انرژی افراد اهمیت بس��زایی 
داش��ته و اس��ترس و فشار را از 

وی دور خواهد ساخت. 

6- اهمیت و جایگاه زنان 
را نادیده نگیرید 

در آخری��ن بخش نیز اوباما 
عقیده دارد ک��ه جهان امروز 
دس��تخوش تغییرات بسیاری 
شده اس��ت و در حال حاضر 
اهمی��ت حض��ور فع��ال زنان 
در اجتم��اع و به خصوص در 
امور تجارت و کس��ب وکار به 
شدت افزایش یافته است. این 
امر به نحوی اس��ت که دیگر 
نمی توان تفاوتی در این رابطه 
میان مردان و زنان قائل شد. 
در همین راس��تا الزم اس��ت 
ت��ا ن��گاه جنس��یتی را کنار 
بگذاری��م و از اعمال تبعیض 
رابط��ه جلوگی��ری  ای��ن  در 
کنی��م. همچنی��ن برانس��ون 
بر این باور اس��ت که زنان از 
ویژگی هایی برخوردار هستند 
که باعث می شود حضور آنها 
در شرکت به کاهش ضعف ها 

منجر شود. 
 www. fortune. com :منبع

موفقیت در سال 2018 از زبان افراد موفق

چگونه در سال جدید میالدی موفق ظاهر شویم؟ 
کارآفرینی استارتآپ

چرا همه  استارتاپ  ها به هیأت 
مشاوره نیاز دارند؟ 

هم��ه کارآفرینان به مربیان و مش��اورانی نیاز دارند که 
وجهه واقعی کس��ب وکار را به آنها نش��ان دهد، ولی چه 

ویژگی هایی در انتخاب این افراد اهمیت دارد؟ 
کارآفرینان جوان این جمله را دوس��ت دارند: »باید این 
مسئله را با هیأت مدیره در میان بگذارم.« این جمله به طور 
ضمنی می گوید که آنها در حال اداره یک ش��رکت موفق 
هستند، اما بیایید تفاوت هیأت مدیره و هیأت مشاوران را 

روشن کنیم. 
هیأت مشاوران یکی از بخش های رسمی شرکت به 
ش��مار نمی رود. این هیأت از افرادی تشکیل شده که 
اغل��ب اوقات از آنها مش��اوره می خواهیم و گاهی هم 
نقش مربی ما را بازی می کنند. اغلب اوقات این افراد 
به طور رسمی در جلسات مهم کاری شرکت می کنند. 
ممکن است دستمزد آنان را به صورت نقدی یا سهام 
ش��رکت پرداخت کنیم، ولی عموم��ا حق الزحمه کار 
آنان، بخش��ی از حقوق و دس��تمزد کارمندان شرکت 

محسوب نمی شود. 
به گزارش زومیت، هیأت مدیره و هیأت مش��اوران، هر 
دو پاداش دریافت می کنند، اما هیأت مدیره درواقع نیروی 
کنترل کننده شرکت است. آنها حق رأی دارند و نظرشان 

در تصمیم گیری های شرکت واقعا مؤثر است. 
واقعیت این است که همه استارت آپ ها به هیأت مدیره 
نیاز ندارند، ولی بس��یاری از مواقع ب��ه مربیانی که بدون 
اعمال نف��وذ در تصمیم��ات نهایی و نشس��تن بر صندلی 
س��هامداران، راهنمای راه باش��ند احتیاج پیدا می کنند. 
کمک گرفتن از مشاوران نه تنها در مراحل اولیه راه اندازی 
اس��تارت آپ، بلکه در همه نقاط عطف مس��یر )مثال قبل 
از عرض��ه محص��ول به ب��ازار یا مرحله اع��الم فروش( به 
کارآفرین��ان کم��ک می کند. به همین دلیل بهتر اس��ت 
کارآفرینان و مؤسس��ین اس��تارت آپ، وقتی می خواهند 
گروهی از مش��اوران را دورهم جم��ع کنند، به این نکات 

توجه کنند.
 یک مشاور خوب حقیقت را به شما می گوید

بس��یاری از کارآفرینان هنوز تصوری س��نتی در مورد 
مش��اوران در ذهن ش��ان دارند. ولی این تصویر همیش��ه 

درست نیست. چرا؟ 
وکیل، والدین یا دوس��تان نزدیک تان، آنچه را که واقعا 
نیاز دارید به شما نمی گویند. شاید این افراد مشوقان خوبی 
باشند، ولی مهم است افرادی را کنارتان داشته باشید که 
صریح و روش��ن، امور جاری را بررس��ی کنند. افرادی که 
در صورت لزوم بگویند »ببینید، ش��ما فروش��نده خوبی 
نیستید. مهارت های حسابداری تان هم کامل نیست. بهتر 
است چند نفر را استخدام کنید که این وظایف را درست 

انجام بدهند.«
یک هیأت مشاوره صالح، تالش می کند وضعیت 

کار شما را بهبود دهد 
نکته مهمی که باید به یاد داش��ته باشید این است که 
مشاوران، نباید سهمی در شرکت داشته باشند، زیرا در این 
صورت ممکن اس��ت شما را به نحوی راهنمایی کنند که 
منافع شخصی خودشان تأمین شود. به همین دلیل باید 
وقت بگذارید و با صبر و دقت، افراد واجد شرایط و شایسته 

را انتخاب کنید. 
دوستان و بستگان نباید در جایگاه مشاور قرار 

بگیرند
بس��یار ضروری اس��ت که مش��اوران تان را بر اس��اس 

صالحیت انتخاب کنید نه روابط دوستی و خویشاوندی. 
دوستان و بستگان، به ش��ما اهمیت می دهند، ولی 
لزوما مشاوران خوبی برای تان نخواهند بود. افرادی که 
با شما ارتباط عاطفی دارند، دوست ندارند ناراحت تان 
کنند و به همین علت نه حقایق س��خت را با ش��ما در 
می��ان می گذارند و نه از بلندپروازی های ریس��ک پذیر 

حمایت می کنند. 
فق��ط زمانی می توانی��د از این افراد در هیأت مش��اوره 
استفاده کنید که مهارت های قابل توجهی داشته باشند و 

ارزش بسیار زیادی به کارتان اضافه کنند. 
ش��ما به افرادی نیاز دارید که خیلی بهت��ر از خانواده، 

خویشان و دوستان نقش مربی را به عهده بگیرند. 
مشاوران می توانند نقش شان را به عنوان مربی 
شروع کنند و بعد به شریک شما تبدیل شوند

ارزش هیأت مش��اوران، در تجربیات و دانش��ی تعریف 
می شود که شخص شما فاقد آن هستید. 

اغلب اوقات، وظیفه مشاوران مربیگری کارآفرینان است. 
بس��یاری از افراد باتجربه ای که در یک صنعت بازنشسته 
می شوند، ترجیح می دهند دوباره بخشی از یک مجموعه 
کاری جدید باش��ند. این افراد ه��م می توانند نقش مربی 
را به عهده بگیرند. بااین حال بهترین مش��اوران، برای ارائه 
خدمات شان به انگیزه نیاز دارند. این بدان معنی است که 
شما باید با پیشنهاد یکی از موارد زیر، تالش کنید آنها را 

به استارت آپ تان جذب کنید: 
- سهم کوچکی از کسب وکارتان

- پرداخت هزینه ثابت حضور در جلسات یا حق الزحمه 
ساعتی

نکت��ه مهم این اس��ت که هر ی��ک از اعض��ای هیأت 
مش��اوران، باید مهارت ها و تجربیات خاصی داشته باشند 
و بتوانند ارزشی متفاوت برای شرکت تان خلق کنند. فکر 
کنید که پای میز شام نشسته اید. مسلما نمی خواهید که 

پنج نفر، یک مدل غذا را به شما تعارف کنند. 
بنابرای��ن اگر یک کارآفرین جوان هس��تید، پیش��نهاد 
می کنی��م در مرحل��ه اول، از یک مرب��ی کمک بگیرید و 
در عوض یکی از صندلی ه��ای آینده هیأت مدیره  را به او 
پیشنهاد کنید. به این ترتیب مطمئن خواهید بود که او با 

انگیزه ای قوی شما را راهنمایی می کند. 
INC :منبع

مترجم: امیرآل علی 
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند- معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در 
آیین افتتاح فاز نخست طرح دائم پست 33/132 کیلو ولت کوی ملت 
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان گفت: امروز و فردا 210 میلیارد 
تومان پروژه ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان در شهرهای اهواز، 
باغملک و ایذه افتتاح یا کلنگ زنی می شود. هوشنگ فالحتیان در 
جمع خبرنگاران افزود :خوزس��تان از استان های با بیشترین میزان 
مصرف انرژی است، بنابراین باید زیرساخت های برق از جمله ظرفیت 
نیروگاهی مورد نیاز و پست های برق در ولتاژ های مختلف در سطح 
اس��تان به میزان مورد نیاز برای عبور از پیک بار تابس��تان 97 آماده 
ش��وند. وی ادامه داد: پس از حوادث بهمن ماه س��ال 95 و خاموشی 
ایجاد ش��ده به واسطه گرد و غبار، برنامه ریزی منسجمی در سطح 
خوزستان برای تعمیر و نگهداری شبکه های برق استان انجام شده 
است.  فالحتیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه برق استان 
 اظهار داش��ت: در حال حاضر بی��ش از 30 گروه عملیاتی خط گرم 
) خطوط برق دار( در استان نسبت به بهینه سازی و انجام تعمیرات 

 الزم برای آماده کردن ش��بکه برق استان جهت تابستان 97 فعالیت 
می کنند. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اضافه کرد: در زمینه 
شس��ت و ش��و و سیس��تم های زیربنایی صنعت برق، ماشین آالت 
مختلفی در سطح برق منطقه ای و شرکت های توزیع استان و اهواز 
خریداری ش��ده و به صورت دوره ای مشغول تمیز کردن تاسیسات 
هستند تا پایداری شبکه حفظ ش��ود.  وی اعتبار پروژه های افتتاح 
شده در اهواز را شش میلیارد و400 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: 

ظرفیت فعلی پست کوی ملت 50 مگا ولت آمپر است که در آینده 
ظرفیت آن به 100 مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت و در کنار آن، 
خط انتقال آن نیز به صورت دو مداره اجرا می شود. فالحتیان اضافه 
کرد : دو پروژه پس��ت و خط 400 کیلو ولت در شهرستان باغملک 
که نقش بسیار راهبردی برای این منطقه خواهد داشت و نیز پروژه 
افزایش ظرفیت پست 132 کیلو ولت باغملک نیز روز دوشنبه افتتاح 
می شوند.  وی همچنین در مورد اعتبار 1500 میلیارد تومانی مصوب 
شده دولت به صنعت برق استان نیز گفت: طبق مصوبه هیئت دولت 
در فروردین ماه امس��ال، مقرر شده در مدت سه سال 1500 میلیارد 
تومان به صنعت برق استان کمک شود و مساعدت هایی هم در این 
زمینه انجام شده است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: 
این تخصیص اعتبار جزو تکالیف و وظایف قانونی وزارت نیرو است، 
بنابراین این مجوز به برق منطقه ای خوزستان و شرکت های توزیع 
برق خوزس��تان و اهواز داده شده تا برای تامین سرمایه گذاری الزم 

برای پایداری شبکه برق، مناقصات الزم را انجام دهند.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار کرج گفت: مطالعات 
جامعی توسط این مجموعه در رابطه با زلزله، شناسایی گسل های 
فعال، پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای و میزان خسارات احتمالی 
در زمان بروز این حادثه صورت گرفته اس��ت که برای مدیریت 
اصولی بحران و کاهش چشمگیر تلفات جانی و مالی در اختیار 
دس��تگاه های شهری و اس��تانی البرز قرار میگیرد.  دکتر اصغر 
نصیری عنوان کرد: شهرداري کرج با کمک پژوهشگاه بین المللی 
زلزله شناسی، مطالعات جامعی را در زمینه لرزه خیزی، شناسایی 
گس��ل ها و پهنه بندی ژئوتکنیک مخصوص این کالنش��هر به 
انجام رس��انده است.  شهردار کرج گفت: بر اساس این مطالعات، 

میزان آسیب پذیری و خسارات احتمالی مناطق ده گانه در زمان 
وقوع زلزله، با توجه به نوع ساختمان ها و میزان جمعیت موجود 

مورد بررسی قرار گرفته است و در قالب “نقشه پراکندگی درصد 
خسارات ساختمان ها”در تمامی سطح شهر در اختیار دستگاه ها 
و ش��هروندان قرار می گیرد. نصیری افزود: مطالعات جامع زلزله 
شناس��ی شهر کرج از سال 92 توس��ط شهرداری این کالنشهر 
آغاز شده و نتایج این مطالعات در اختیار سازمان نظام مهندسی 
اس��تان البرز برای اعمال در محاسبات سازه ای و بازنگری طرح 
تفصیلی شهر قرار گرفته است.  وی ادامه داد: شهروندان از “نقشه 
پراکندگی درصد خس��ارات ساختمان ها” که بر اساس احتمال 
وقوع زلزله در شهر کرج تدوین شده است، می توانند در راستای 

تقویت و استحکام بناهای خود استفاده کنند.

اصفهان - قاس�م اس�د- کارکنان و پیمانکاران شرکت 
توزی��ع برق اصفهان 31 میلیون تومان به زلزله زدگان غرب 
کش��ور هدیه کردند : در آذر ماه س��ال جاری 150دستگاه 
بخاری برقی و دو تن برنج به مبلغ 24 میلیون تومان توسط 
پیمانکاران شرکت خریداري و به مناطق زلزله زده کرمانشاه 
ارس��ال ش��د هیات امنا پیمانکاران اعالم ک��رد تجهیزات و 

کااله��اي خریداري ش��ده با نظارت هالل احمر کرمانش��اه 
توسط نمایندگان پیمانکاران در روستاها و مناطق زلزله زده 
مورد نیاز به صورت مستقیم تحویل خواهد شد این کامیون 
سه شنبه شب به سمت کرمانشاه حرکت نمود. گفتني است 
هم��کاران ما در ش��رکت نزدیک به 7/5 میلی��ون تومان به 

هموطنان آسیب دیده ناشي از زلزله هدیه کردند .

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در آغاز سفری دو روزه به خوزستان:

210میلیاردتومانپروژهشرکتبرقمنطقهایخوزستانافتتاحیاکلنگزنیمیشود

به منظور مدیریت اصولی بحران

شهرداری کرج مطالعات زلزله شناسی شهر را در اختیار دستگاه های البرز قرار می دهد

جمع آوری ۲۴ میلیون تومانی گلریزان توسط کارکنان و پیمانکاران شرکت توزیع برق اصفهان 

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز - داری�وش باق�ر ج�وان 
گ�ف��ت : در آذر م��اه 1396 تع��داد 11059624 ت��ردد در ج��اده 
ه��اي اس��تان صورت گرفته ک��ه 28  درص��د از کل ترددها مربوط 
 به وس��ایل نقلیه س��نگین بوده که بیش��ترین حجم تردد در محور

 بندرعباس- بندرشهید رجایي با 250593 وسیله نقلیه ، بیشترین 
تردد وسایل نقلیه سنگین را داشته است . مدیرکل راهداري و حمل 
ونقل جاده اي اس��تان گفت : متوسط نرخ جریان ترافیک در سطح 
جاده هاي اس��تان معادل 234 وس��یله نقلیه در ساعت بوده، ضمن 
اینکه بیشترین نرخ این جریان ترافیکي مربوط به بندرعباس-بندر 
شهید رجایي با نرخ جریان تردد 1059 وسیله نقلیه در ساعت بوده 
است و س��رعت متوسط تردد در ش��بکه راههاي داراي تردد شمار 
اس��تان در مدت مذکور را 73 کی�لومت�ر در س�اعت ع�نوان ک��رد 

و اف��زود : بیشترین س�����رعت متوسط در این مدت 99 کیلومتر 
 درس��اعت مربوط به محور سه راهي چارك - بندرلنگه  بوده است. 
وي خاطر نشان کرد: کمترین نرخ جریان ترافیک در این ایام با 29 تردد 
وسیله نقلیه در ساعت مربوط به محور المرد- سه راهي چهوو بوده و 

گفتني است که 11 درصد وسایل نقلیه در جاده هاي استان فاصله طولي 
مجاز بین دو خودرو را رعایت نکرده اند و بیشترین تخلف عدم رعایت 
 فاصله طولي مجاز مربوط به محور بندرش��هید رجائي-بندرعباس با

161214 وسیله نقلیه به ثبت رسیده است. قابل ذکر است از مجموع 
کل تردد 8 درصد وسایل نقلیه در جاده هاي استان سرعت مجاز را 
رعایت نکرده اند و بیشترین تخلف عدم رعایت سرعت مجاز مربوط 
به محوردرگهان - قش��م با 57367 وس��یله نقلیه به ثبت رس��یده 
 اس��ت. داریوش باقر جوان با تاکید براینکه درتمام محورهاي استان 
دوربین هاي تردد شمار وکنترل سرعت این اداره کل درطول شبانه 
روز بر تردد و فعالیت رانندگان نظارت مي کنند بیان داشت : اطالعات 
متخلفین س��رعت غیرمجاز بصورت آنالین ومستقیم جهت اعمال 

قانون به پلیس راهور ارسال میگردد.

مدیرکل راهداري وحمل و نقل جاده اي هرمزگان از حجم تردد وسایل نقلیه درآذر ماه1396 خبر داد

اراک- مینو رستمی- مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی گفت: 
شهرداری به منظور گازرسانی به سکونت گاه های غیررسمی در ساوه 
برای صدور مجوزهای الزم مش��کلی ندارد.  جواد مهندس در جلسه 
بررس��ی گاز س��اوه با تأکید بر ضرورت خدمت رسانی به مردم اظهار 
داشت: مردم ما شایسته بهترین خدمات هستند و با کوتاهی در ارائه 
خدمات در برابر خداوند و مردم پاس��خ گو هس��تیم. وی افزود: تعداد 
خانوار ش��هری بهره مند از نعمت گاز در ساوه 61 هزار و 411 خانوار 
که همه از نعمت گاز بهره مند هستند و جمعیت روستایی 14 هزار و 
691 خانوار که از این آمار حدود 13 هزار و 255 خانوار از نعمت گاز 
برخوردارند. مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی تصریح کرد: بحث 

گازرسانی به 17 روستا در بخش مرکزی ساوه و نوبران در دستور کار 
قرار دارد و آمادگی برگزاری مناقصه را داریم، مسائل قانونی، محدودیت 
مالی سبب شده تا روند گازرسانی به این روستاها با تأخیر انجام شود. 
مهندس بیان کرد: در اس��تان مرکزی شهرستان های ساوه، زرندیه و 
تفرش به س��بب موقعیت جغرافیایی و بافت جمعیتی با مشکل گاز 
مواجه هستند ولی به طور کلی 98 درصد ساکنان ساوه و 91 درصد 

روستاها از نعمت گاز بهره مند هستند. 
وی ادام��ه داد: در ارتباط با انش��عابات 
موقت گاز مجوزهایی صادر شده اما نیاز 
به آیین نامه اجرایی دارد و منتظر صدور 

مجوز از س��وی هیئت وزیران هستیم. مدیرعامل شرکت گاز استان 
مرکزی تأکید کرد: در راستای گازرسانی به سکونت گاه های غیررسمی 
در شهر ساوه برای صدور مجوزهای الزم شهرداری باید همکاری های 
الزم را داشته باشد در این صورت شرکت گاز مشکلی درباره گازرسانی 
به محله های مذکور از جمله فانوس آباد, عباس آباد, یحیی آباد, سید 
اسحاق و پشت اداره بیمه و برق و خیابان صیاد شیرازی مشکلی ندارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی: 

مشکلی برای گازرسانی به مناطق حاشیه نشین ساوه وجود ندارد 

قزوی�ن - خبرن�گار فرصت 
ام�روز  - نظارت عالی��ه در حوزه 
های  بهره برداری،دیس��پاچینگ و 
ایمنی با حضور تیم ارزیابی شرکت 
توانی��ر ب��ه سرپرس��تی  مهندس 
سیدی در سه روز کاری در شرکت 
توزی��ع نیروی برق اس��تان قزوین 
 انجام شد مهندس سیدی معاونت

 بهره ب��رداری ایالم  و سرپرس��ت 
گروه نظارت  عالیه ش��رکت توانیر  

در جلس��ه اختتامی��ه  ضمن تش��کر از فعالیتهای 
انجام ش��ده در ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
 قزوی��ن گف��ت  : این نظارت ه��ا و ارتباطات به نفع 
شرکت های توزیع و توانیر است و  می تواند نتیجه ای 
خوب برای پروژه ها داشته باشد. وی  در ادامه  گفت 
: در این ارزیابی ها  بیان نقاط قوت  و ضعف  ارزش 
دارد و موجب الگوبرداری شرکتهای توزیع از یکدیگر 
شود و  میتوان با ارائه راهکارهای پیشنهادی ناظرین 
نقاط ضعف را بهبود بخش��ید . مهندس سیدی در   
ادامه گفت  : بهره برداری رکن و پایه تمام شرکتهای 
توزیع اس��ت و تاثیر زیادی در تامین برق و پایداری 

 شبکه دارد در بحث بودجه ها باید 
اط��الع رس��انی بهت��ری ش��ود تا 
هم��کاران بهتر در انج��ام امورها و 
تامین تجهی��زات مطلع باش��ند . 
مهندس س��عید بهادیوند چگینی 
مدیر عامل ش��رکت توزیع نیروی 
ب��رق اس��تان قزوی��ن در  جلس��ه 
اختتامیه  در بخش��ی از سخنانش 
ضمن  عرض خیر مقدم و تشکر از 
ناظرین  با اشاره به اهمیت موضوع 
نظارت  عالیه در بخش بهره برداری در ش��رکتهای 
توزیع برق گفت : یکی از اهداف این نظارت ها ارتقاء 
سطح شرکتهای توزیع  است که با بررسی نقاط ضعف 
و قوت توس��ط کارشناسان موجب بهبود عملکرد  و 
راندم��ان کاری  آنها  می گردد . وی در ادامه با توجه 
به اهمیت بحران افزود : در بحث بحران ما همکارانی 
داریم  که همواره پیشتاز هستند و  در  مناطق بحران  
بصورت داوطلبانه اعزام می ش��وند و برای کمک به 
سایر هموطنان پیشتازانه عمل می کنند . خواهشمند 
است دستور فرمایید نسبت به انتشار خبر مذکور در 

آن نشریه  اقدام الزم را بعمل آورند.

برنامه نظارت عالیه در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 
در بخش های بهره برداری ،دیسپاچینگ و ایمنی انجام شد

مدیرعامل آبفاشهری مازندران اعالم کرد
نقش مهم تشکیل شرکت های آب و فاضالب در ارتقای بهداشت عمومی، 

سالمت جامعه و حفظ محیط زیست 
ساری – دهقان - مدیرعامل آبفاشهری مازندران، تشکیل شرکتهای آب و فاضالب نقش مهمی 
در ارتقای بهداشت عمومی، سالمت جامعه و حفظ محیط زیست داشته است ،گفت: این شرکتها از 
زمان تاسیس تاکنون منشا خدمات ارزنده ای بودند. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از شرکت 
آبفاش��هری مازندران، مهندس ذاکری با اشاره به فرا رسیدن 11 دی ماه سالروز تاسیس شرکتهای 
آب وفاضالب گفت: با پایان یافتن هشت سال دفاع مقدس وضعیت بهداشت محیط شهرها والزام و 
ضرورت جمع آوری، انتقال و ساماندهی فاضالب و تاسیسات آب رسانی شهرها و واحدهای صنعتی، 
مقدمات تصویب قوانینی را دراین زمینه به وجود آورد. وی، افزود: برهمین اساس قانون تشکیل »شرکت های آب وفاضالب« درتاریخ 
چهارم اسفند 1369 تصویب و ابالغ شد. مدیر عامل آبفاشهری مازندران، با بیان اینکه این شرکت در 15 اسفند سال 70 تشکیل و با 
تحویل گیری دو شهر بابل و گرگان آغاز بکار نمود. مهندس ذاکری تصریح کرد: ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات 
مرتبط با جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضالب ، همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات 
مربوط به جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضالب از مهمترین اهداف تشکیل شرکت آبفاشهری مازندران است. مدیر عامل آبفاشهری 
مازندران، تعداد مشترکین این شرکت در بدو تاسیس را 62500 نفر، طول کل شبکه را 767 کیلومتر، حجم مخازن ذخیره را 41400 
متر مکعب، تعداد منابع تامین را 37 حلقه عنوان کرد. مهندس ذاکری جمعیت تحت پوشش آبفاشهری مازندران را در حال حاضر 
3,188,450 نفر و تعداد شهرهای تحت پوشش را 58 شهر دانست و گفت: 1032 کیلومتر خطوط انتقال آب و 7279 کیلومتر شبکه 
آب در این استان ایجاد شد. مدیر عامل آبفاشهری مازندران، با بیان اینکه 1715 کیلومتر شبکه فرسوده در این استان وجود دارد، 
افزود: 290 حلقه چاه ، 32 دهنه چشمه و سد و 441688 متر مکعب مخازن برای آبرسانی به مشترکین فعال است. مهندس ذاکری، 
ظرفیت استحصالی از آبهای زیرزمینی را 210 میلیون مترمکعب و آبهای سطحی)چشمه و سد( 41 میلیون مترمکعب در سال عنوان 

و تصریح کرد: نیاز آبی این استان 314 میلیون مترمکعب است که ساالنه 63 میلیون مترمکعب در سال کمبود آب وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان:
حمل و نقل و راهداری ۲ مساله خیلی حساس در اقتصاد هستند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- نماینده ولی فقیه در گلس��تان و امام جمعه گرگان در دیدار با مدیران و کارکنان ستادی و 
شهرستانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به مناسبت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری؛ دو بخش حمل و نقل 
و راهداری را، دو مساله ای خیلی حساس از جهات مختلف در اقتصاد کشور و استان برشمرد.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، آیت ا..."سید کاظم نورمفیدی"، دالیل اهمیت و حساسیت این دو بخش را، اهمیت 
و نگهداری ایمن سرمایه ملی راه ها و وابسته بودن اقتصاد استان به حمل و نقل باری و مسافری بیان کرد.وی به همین جهت، اصالح 
و ایمن سازی راهها و نظام مند شدن حمل ونقل جاده ای را، با مدیریت، برنامه ریزی و نظارت صحیح؛ راهکاری مهم برای ارتقای این 
دو بخش ذکر کرد که رعایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان را بدنبال داشته باشد.امام جمعه گرگان همچنین به فعاالن 
این عرصه ها از جمله راهداران و رانندگان توصیه کرد که هرگونه فعالیت در حیطه وظایف خود را با نیت رضای خداوند و خدمت به 
مردم انجام دهند تا به عمل صالحی برای آنان در این دنیا و در روز آخرت قرار گیرد.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان 
نیز، پیش از سخنان نماینده ولی فقیه در استان به ارائه گزارشی مختصر از وضعیت کنونی و شرح وظایف اداره کل پرداخت که از 
 جمله آنها می توان به تفکیک مدیریت راهداری از بدنه ادارات کل راه و شهرسازی و الحاق آن به ادارات کل حمل و نقل و پایانه ها و
 شکل گیری ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای بیان کرد و گفت: نگهداری و صیانت از حدود پنج هزار کیلومتر از راه های 
برون شهری استان، ساماندهی و نظارت بر فعالیت حدود 10 هزار ناوگان باری و مسافری، 150 شرکت باری،مسافری و 20 شرکت 
حمل و نقل بین المللی و 15 هزار راننده در بخش حمل و نقل جاده ای استان از دیگر وظایف و مسئولیت های اداره کل است که 
همانند گلبول های بهم پیوسته، وظیفه خدمات رسانی به جامعه را بویژه در فصول سرد و شرایط بحرانی و مواقع ضروری برعهده 
دارند.به گفته "مهدی میقانی"، واگذاری بخش قابل توجهی از تصدی گری های اداره کل به صنوف، اتحادیه ها و تشکل های صنفی 
مرتبط و تس��ویه مطالبات پیمانکاران و مسئولیت رس��یدگی به امور بیش از 460 نیرو از موارد دیگری است که بار مالی و معنوی 
گسترده ای را بر اداره کل تحمیل می کند.به اعتقاد وی، رسیدگی به این امور و نگهداری مستمر راهها به منابع پایدار مالی نیاز دارد 
اما تخصیص ناچیز منابع در سال، پرداختن به این مسایل را سخت کرده است.هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری از 26 آذر،آغاز 

شده و تا یکم دی ماه ادامه دارد که نکوداشت این ایام در استان گلستان با برنامه های متنوعی همراه است.

شاخص های عملکردی در مخابرات شهرستان های بندرترکمن و گمیشان بررسی شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با توجه به تکالیف سنگینی که درشاخصهای فنی و مالی داریم باید تالشمان را بیشتر نماییم.

مهندس غالمعلی شهمرادی که درجلسه بررسی شاخصهای عملکردی ادارات مخابرات شهرستانهای بندرترکمن و گمیشان سخن 
می گفت ضمن تاکید بر تالش بیشتر جهت تحقق تعهدات افزود: در شرایط کنونی ، در راستای کسب درآمد و کاهش ال وصولی باید 
اقدامات جدی تری صورت گیرد .وی با توجه به میزان سهم بازار در این دوشهرستان گفت: تمایل مشترکان به استفاده از محصوالت 
و سرویسهای مخابرات کامال قابل مشاهده است و این فرصتی است که باید از آن به بهترین شکل استفاده شود.مدیر مخابرات منطقه 
گلستان تشکیل تیم های کاری منسجم و هدفمند و فعال را در این زمینه موثر دانست و ادامه داد:  با ظرفیتهای فنی موجود در 
این دو شهرستان روند رو به رشد و تحقق اهداف در نظر گرفته شده مورد انتظار است .مهندس شهمرادی با اشاره به ارزش بهره 
 وری درشرکتهای  خدمت رسان اضافه کرد : تعامل در بخشهای مختلف شرکت  و پشتیبانی همه جانبه ستاد از ادارات شهرستان 
زمینه ساز پیشرفت در طرح ها و پروژه ها خواهد شد و این مهم در مخابرات منطقه گلستان وجود داشته و امیدواریم بابهره مندی 

اصولی از  تمامی امکانات و پتانسیل نیروی انسانی توانمند ، بتوانیم عملکرد قابل قبولی در پایان سال 96 داشته باشیم.

نرم افزار موبایل "خدمات الکترونیک گاز گیالن" راه اندازی شد 
 رشت- مهناز نوبری - در راستای تحقق شعار شرکت ملی گاز ایران 
" رسیدن از کمیت به کیفیت با تغییر در رفتار و فرآیندها" و نیز افزایش 
سطح رضایتمندی مشترکین عزیز، نرم افزار موبایل "خدمات الکترونیک 
گاز گیالن" راه اندازی شد.حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
با بیان این خبر اظهار داشت: مشترکین گرامی زین پس می توانند از طریق 
این نرم افزار، خدماتی از قبیل پرداخت قبض، اخبار و اطالعیه های گاز، 
اعالم کارکرد کنتور و شکایات و درخواست خود را انجام دهند.وی ادامه 
داد: همچنین در بخش پشتیبانی این نرم افزار راه ارتباطی با شرکت گاز قرار گرفته تا مشترکین عزیز بتوانند در اسرع وقت با این شرکت 
ارتباط برقرار نمایند.مهندس اکبر ادامه داد: هر نوع نرم افزاری در شروع کار خود ممکن است دچار اشکاالتی باشد و نرم افزار شرکت گاز گیالن 
 نیز از این قاعده مستثنی نیست فلذا از همه مشترکین گرامی می خواهیم تا با مراجعه به سایت اینترنتی شرکت گاز استان گیالن به آدرس

 www.nigc-gl.ir و نصب و اس��تفاده از این نرم افزار، اش��کاالت احتمالی را جهت رفع، به ما منعکس نمایند.مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن در پایان با تاکید بر انجام اقداماتی درجهت ارتقای سطح رضایتمندی مشترکین گفت: این نرم افزار در آینده همه خدماتی 

که قابلیت انجام بصورت مجازی دارند را پوشش خواهد داد که این کار باعث صرفه جویی در وقت و هزینه مشترکین عزیز خواهد شد.

کشف بیش از ۴53 کیلوگرم مواد مخدر در آب هاي بوشهر 
بوشهر-  خبرنگار فرصت امروز-  فرمانده دریاباني استان بوشهر از کشف بیش از 453 کیلوگرم مواد مخدر تریاك در آبهاي 
حوزه پایگاه دریاباني بوشهر خبر داد.. سرهنگ پاسدار ولي ا... رضایي نژاد فرمانده دریاباني استان بوشهر در اعالم این خبر گفت:کارکنان 
پایگاه دریاباني بوشهر موفق شدند با اقدامات اطالعاتي و عملیاتي یک فروند شناور که حامل 453 کیلوگرم تریاك بود را  پس از 
درگیري و مجروح شدن یکي از قاچاقچیان در حوزه آبهاي پایگاه دریاباني بوشهر، توقیف نمایند. وي در ادامه افزود: در این درگیري، 
قاچاقچیان با واکنش سریع و آتش پرحجم دریابانان بوشهر مواجه شدند و توان مقابله و اقدام خاصي را نداشتند و با بجا گذاشتن مواد 
مخدر و دیگر تجهیزات و با استفاده از تاریکي شب از منطقه فرار نمودند. در این عملیات عالوه بر مواد مخدر، شناورحامل مواد کشف 
و توقیف گردید. سرهنگ رضایي نژاد افزود : مقدار 453 کیلوگرم از نوع تریاك از این شناور کشف و تحویل مقامات قضایي گردید. 
فرمانده دریاباني بوشهر  در ادامه بیان داشت: مردم والیتمدار استان بوشهر که خود مرزبانان واقعي آب هاي خلیج فارس هستند با 
همکاري و تعامل خوب و سازنده با دریابانان این استان، همواره خواهان امنیت پایدار و برخورد با قاچاقچیان و مخالن نظم اقتصادي 

کشور هستند.

برگزاری شورای آموزش در منطقه خلیج فارس
 بندرعباس-  خبرنگار فرصت امروز- جلس��ه ش��ورای آموزش با موضوع تدوین تقویم آموزشی سه ماهه چهارم در منطقه 
خلیج فارس برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس ، مسئول آموزش 
منطقه خلیج فارس گفت : باتوجه به راه اندازی پروژه IDP درمنطقه خلیج فارس ، تقویم آموزشی بر این اساس تنظیم می شود. 
حسن بهاروند ادامه داد: کارکنانی که عدم آموزش آنها مشخص شده شناسایی و درصدد اعزام آنها جهت آموزش  به سایرمناطق 
هستیم.  رئیس آموزش فنی تخصصی شرکت خطوط لوله و مخابرات در ادامه این نشست افزود : نیازهای آموزش سه ماهه چهارم 
براساس تعداد کارکنان هر منطقه طراحی می شود که بر این اساس چهار دوره به منطقه خلیج فارس اختصاص یافته است. مسعود 
انصاری ادامه داد : دوره های اختصاص یافته شامل سه دوره تخصصی و یک دوره مدیریت است. وی بیان کرد : با در اختیار قرار دادن 

بسته های اینترنتی ، شرایط برای حضور در دوره های آموزشی اینترنتی مهیا خواهد شد.



در مواق��ع به خصوصی، ش��ما متوجه می ش��وید که 
توس��ط گروهی از اف��راد یا یک رئیس آسیب رس��ان 
احاط��ه ش��دید. طبیع��ی اس��ت تحم��ل طعنه ه��ا و 
انرژی های منفی این گونه افراد به شدت سخت است 
و نمی توان همیش��ه صبر پیش��ه کرد. از طرف دیگر، 
اس��تعفا دادن و خالی کردن میدان نیز به نوعی پاک 
کردن صورت مسئله بوده و نمی تواند راه حل مناسبی 

در این زمینه باشد. 
ب��ه گزارش دیجیات��و، در این مواقع س��ه تکنیک و 
راه حل کارگش��ا وجود دارد که می تواند کنار آمدن با 

طعنه های یک رئیس آسیب رسان را آسان کند: 

۱- به حرف های رئیس آسیب رسان خود بخندید
می دانید که بسیاری از افراد آسیب رسان، حرف های 
منف��ی را در قالب ش��وخی بی��ان  می کنند و س��عی 
می کنند با طعنه  زدن به ش��ما آسیب برسانند. یکی از 
راه های مقابله با این افراد، این اس��ت که به حرف های 
طعنه آمیز او بخندید و قسمت منفی صبحت های او را 
نشنوید. تصور کنید که این رئیس آسیب رسان دوست 

شماس��ت و در باره مطلبی بی ربط با شما شوخی کرده 
اس��ت. بدین ش��کل نه تنها اثر و آسیب کنایه او را کم 
کرده اید، بلکه با خندیدن انرژی منفی ایجاد ش��ده را 
خال��ی کرده  و یک فاصله احساس��ی میان خود و فرد 

آسیب رسان ایجاد می کنید. 

۲- از تکنی�ک فاصله گی�ری موقت اس�تفاده 
کنید

یکی از راه های کنار آمدن با یک رئیس آسیب رسان 
استفاده از تکنیک فاصله گیری موقت است. 

 »باب س��اتون« مدرس رفتار س��ازمانی در دانشگاه 
اس��تنفورد آمریکا، این تکنیک را بدین ش��کل معنی 
می کن��د که فرد می تواند به ج��ای تمرکز روی میزان 
ناراحتی کنونی خود، میزان رنجش را پس از گذش��ت 
یک هفته، یک ماه یا یک س��ال بس��نجد و ببیند که 
آن زمان چه نظری راجع به این اتفاق خواهد داشت. 
مس��لما یک طعنه کوچک نمی تواند تأثیری اساسی 
بر احساس یک سال بعد افراد بگذارد، پس بهتر است 

به همین دلیل رنج موقت را نیز نادیده گرفت. 

۳- تص�ور کنید که متخصصی در حال تحقیق 
درباره آسیب رسانان هستید

تکنی��ک پایانی و بام��زه کنار آمدن ب��ا یک رئیس 
آسیب رس��ان این اس��ت که تصور کنی��د متخصصی 
در ح��ال جم��ع آوری و بررس��ی نمونه ه��ای مختلف 
آسیب رس��انان هس��تید. با تصور خود ب��ه عنوان یک 
»آسیب رسان ش��ناس«، به جای آنک��ه از آزار دیگران 
ناراحت ش��وید با مش��اهده عملکرد چنین گونه نابی 
از آسیب رسانان خوشحال شده و جایی برای ناراحتی 

نمی گذارید. 
از آنجایی که این راهکار ها بس��یار س��اده هس��تند 
ممکن اس��ت مشکل آفرین باش��ند. بدین شکل که با 
قوی ش��دن در به کارگیری چنین راهکارهایی، دیگر 
به دنب��ال فرار از موقعیت های آسیب رس��ان نخواهید 
ب��ود و قرار گرفتن در وضعیت های مخرب به طور کلی 
خطرناک است. پس بهتر است با احتیاط آنها را به کار 
ب��رده و با تعریف دوباره ش��رایط، آس��یب کمتری از 

مواجهه با یک رئیس آسیب رسان دید. 
Inc :منبع 

چگونه با یک رئیس آسیب رسان کنار بیاییم؟ 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 87۱ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: توصیه نخس��ت ما مطالعه چند 
کت��اب یا تعدادی مقاله درباره نح��وه رفتار با کارمندان 
است. ارتباط با زیردستان بسیار حساس و پیچیده است 
و گذش��ته از ویژگی های شخصیتی هر فرد چه مدیر و 
چه کارمن��د، از قوانین خاصی ه��م تبعیت می کند که 
دانس��تن آنها می تواند مفید باش��د. بنابراین سعی کنید 

ابتدا این اصول را فراگیرید.
ام��ا همان ط��ور که گفته ش��د انس��ان ها بس��یار 
پیچیده ان��د و هر فرد ویژگی ه��ای منحصر به فردی 

دارد، توصی��ه می کنی��م کارمندان خ��ود را به طور 
دقیق بشناسید. توجه به رفتارهای آنها، عادات شان و 
عالقه مندی هایشان بسیار مهم است. آنها را زیر نظر 
بگیرید و س��عی کنید به صورت غیرمستقیم درباره 
آنها از همکارانشان بپرسید. اگر تعداد کارمندان شما 
زیاد اس��ت نتایج تحقیقات خود را یادداش��ت کنید. 
دانس��تن نقاط قوت و ضعف کارمندان و ویژگی های 
اخالقی ش��ان می توان��د ش��ما را در موقعیت ه��ای 
مختل��ف که با آنها برخورد داری��د یاری کند. گفتن 
یک جمل��ه در یک موقعیت مناس��ب ب��ه یک فرد 
مش��خص می تواند بسیار تأثیرگذار باشد. جایی باید 

دوستی کرد و جایی دیگر تحکم. نکته آخر اینکه به 
ویژگی های شخصیتی خودتان اشاره کردید. بررسی 
کنید که این ویژگی ها چیس��ت که اجازه نمی دهد 
ش��ما درس��ت مدیریت کنید. بعضی وقت ها با کمی 
تعمق راجع به شخصیت مان به نکات جالب توجهی 
دس��ت می یابی��م و متوجه می ش��ویم آنچ��ه را که 
نقطه ضعف به حساب می آوریم، نقطه قوت ما است. 
فقط از آن درس��ت اس��تفاده نکرده ایم. از دوستان و 
همراه��ان نزدیک و مورد اعتماد خود کمک بگیرید 
و ش��خصیت خودتان و رفتارهایتان را به طور دقیق 

تحلیل و ارزیابی کنید.

معضل حرف ناشنوی کارمندان 

پرس�ش: مدیری هس�تم که با وجود بهره مندی از تجربه و دانش در حوزه کاری ام، به خاطر ویژگی های ش�خصیتی ام، 
کارمندان از من حرف شنوی ندارند، چطور می توانم این معضل را حل کنم؟

کلینیککسبوکار

چگونه می توانید در شغل تان، هدف 
بیابید

اغلب ما آن قدر گرفتار برنامه های پرمشغله کاری خود 
هس��تیم که فراموش کرده ایم چ��ه چیزهایی در زندگی 

اهمیت بیشتری برایمان دارند. 
ام��روزه جوان��ان صرفا با یک حق��وق ماهانه خوب، به 
رضایت ش��غلی نمی رس��ند. آنها می خواهند شغل ش��ان 
معنی و هدف خاصی داش��ته باش��د، اما چگونه می توان 

چنین کاری پیدا کرد؟ 
ب��ه گزارش زومیت، اش��لی اس��تال در مقاله ای که در 
نش��ریه فوربس منتشر ش��د، توضیح می دهد که چگونه 
س��ال ها وقت خود را برای تحصیل در رش��ته دیپلماسی 
خارجی صرف کرد و دو مدرک کارشناس��ی ارشد گرفت 
تا اینکه ش��غلی به عنوان مربی کس��ب وکار پیدا کرد. او 
می گوید زمانی که مس��یرش را آغاز کرده بود، هرگز فکر 
نمی ک��رد روزی خود را در چنی��ن جایگاهی ببیند. ولی 
این شغل او را کامال به رضایت روحی رساند. کم نیستند 
جوانانی که چنین تجربه ای را پش��ت سر می گذارند. آنها 
راهی را شروع و خودشان را در آن مسیر غرق می کنند، 
س��پس به موقعیت��ی برمی خورند که گوی��ی آنها را صدا 
می کند. گاهی اوقات ش��ور و اشتیاق واقعی زمانی ظهور 

می یابد که اصال انتظارش را ندارید. 
بااین حال اغلب مردم وقتی به این نقطه می رس��ند، در 
مورد مس��یر جدید زندگی شان دچار تردید و درماندگی 
می ش��وند. آنها از خودش��ان می پرس��ند آی��ا این همان 
راهی اس��ت که باید ادام��ه بدهند؟ آیا با تغییر مس��یر، 
امنیت شان را از دست می دهند؟ اگر اشتباه کرده باشند 

چه می شود؟ 
زمانی ک��ه متوجه می ش��وید مدت ها مس��یری را طی 
کرده اید که هیچ کمک یا خدمتی به ش��ما نکرده است، 
ای��ن چند س��ؤال را از خودتان بپرس��ید. هرچند ممکن 
اس��ت فکر کردن به این پرس��ش ها، حس خوبی نداشته 
باشد، ولی پیش از اینکه یک قدم بزرگ بردارید و جهت 
زندگی ت��ان را کامال ع��وض کنید، روی پاس��خ های تان 

تأمل کنید: 
آیا واقعا خوشحالید؟ 

ب��ا صداق��ت ارزیاب��ی کنید ک��ه این ش��غل واقعا چه 
احساسی به ش��ما می دهد. همه ما روزها، هفته ها حتی 
ماه های س��ختی در دفتر کارم��ان گذرانده ایم. آیا صرفا 
خس��ته اید یا اینکه حس می کنید بی اراده در این مسیر 
ش��غلی حرکت می کنید؟ برای مثال اش��لی استال کامال 
ح��س می کرد که دیگ��ر عالقه ای به دیپلماس��ی ندارد، 
ولی به خاطر ترس از تغییر، همچنان مس��یرش را ادامه 
م��ی داد. اگر اهداف س��ابق تان دیگر ش��ما را به هیجان 
نمی آورند، وقتش رسیده است که از خودتان سؤال کنید 

واقعا چه می خواهید؟ 
می خواهید خودتان را به چه کسی ثابت کنید؟ 

فق��ط به این دلیل که اس��تاد موردعالقه تان به ش��ما 
گفته بود باید یک وکیل بزرگ شوید، یا اینکه والدین تان 
همیشه آرزو داش��تند در رشته های فنی درس بخوانید، 
به این معنی نیس��ت که حتما بای��د این راه ها را انتخاب 
کنی��د. پیش از هر چیز باید به عالیق واقعی و درونی تان 
نگاه کنید. مهم نیست که دیگران از شما چه می خواهند. 
اگر بزرگ ترین انگیزه ش��ما این باش��د که خودتان را به 
دیگران ثابت کنید، هرگز به رضایت ش��غلی دس��ت پیدا 
نمی کنید. خ��وب فکر کنید تا زمانی که مطمئن ش��وید 
اعمال و انتخاب های تان، از علل درستی انگیزه گرفته اند. 

آیا راه دیگری هم هست؟ 
از خودتان بپرس��ید که برای رس��یدن ب��ه موفقیت ها 
و نق��اط عطف زندگ��ی کاری، چه فش��ارهایی را تحمل 
می کنید؟ آیا آن قدر خودتان را در چارچوب های س��خت 
و چک لیس��ت های متعدد غرق کرده اید که دیگر متوجه 
نیس��تید در دنیای اطراف تان چه می گذرد؟ آیا این نیاز 
دائم��ی ب��ه کنترل اوض��اع، ش��ما را از خالقیت و درک 
فرصت های جدید، باز داش��ته است؟ این محدودیت ها را 
کن��ار بگذارید و به اهداف ب��زرگ قدیمی تان فکر کنید. 
آی��ا این چیزی بود که می خواس��تید؟ ب��ه اهداف فعلی 
فک��ر کنید و ببینی��د چه بخش های��ی از آن، واقعا برای 
ش��ما اهمیت دارد. به این ترتیب افق دیدتان را وس��یع تر 
می کنید و متوجه می شوید که چه راه های دیگری برای 
زنده نگه داشتن اهداف اصلی تان وجود دارد. گاهی اوقات 
ما می توانیم از راه هایی ک��ه اصال انتظارش را نداریم، به 

هدف های مان دست پیدا کنیم. 
می خواهید چه اتفاقی بیفتد؟ 

زمانی می توانید به این س��ؤال پاسخ دهید که فهمیده 
باش��ید چه چیزی برای ش��ما اهمیت بیشتری دارد. این 
س��ؤال به جریان کاری تان بس��تگی دارد و گاهی همین 
موضوع اس��ت که اج��ازه نمی دهد به مس��یرهای جدید 
فک��ر کنید. پای خود را از روی پدال گاز بردارید و کمی 
به مناظر اطراف ن��گاه کنید. به جای اینکه مدام در حال 
رفت وآمد باش��ید، بیشتر متمرکز شوید و ایده های تان را 

مرور کنید. 
بس��یاری از مردم با چنان سرعتی حرکت می کنند که 
متوج��ه نیس��تند در دنیای اطراف چه می گذرد. اش��لی 
اس��تال در مقال��ه خود، م��ردم را به کم کردن س��رعت 
دع��وت نمی کند، بلک��ه توصیه می کن��د به جای تحمل 
دائمی فش��ار و تالش های بی وقفه، خودشان را به جریان 
زندگی بسپارند. این فرآیند به اغلب مردم کمک می کند 
هدف های بس��یار جالبی در زندگی ش��ان پیدا کنند و به 
پیش��رفت های بزرگی که با تغییرات، صلح و همبستگی 

همراه است، دست یابند. 
اگر آمادگی دارید که شور و عالقه خودتان را پیگیری 
کنید، به یاد داش��ته باش��ید که کمی آهس��ته تر حرکت 
کنید و ج��اده جدیدی بر مبنای آنچه واقعا برای ش��ما 
اهمیت دارد انتخاب کنید. گرچه حرکت های بزرگ مثل 
تغییر ش��غل، مس��تلزم اراده آهنین اس��ت، اما در پایان 
ارزش هم��ه س��ختی های آن را دارد و بازه��م به خاطر 

داشته باشید که همیشه به خودتان پایبند بمانید. 
FORBES :منبع
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مسیر موفقیت

چرا برخی افراد نمی توانند کار گروهی 
انجام دهند؟ 

بس��یاری از افراد در جامعه به کار دیگران اعتمادی ندارند 
و فکر می کنند نتیجه کار آنها از همه بهتر اس��ت. به همین 
دلی��ل تمایلی به انج��ام کار گروهی ندارن��د و از اینکه همه 
کارها را خودش��ان انجام دهند، ل��ذت می برند.  کار گروهی 
مهارت بسیار مهمی است و به پیشرفت انسان کمک می کند. 
مش��خص است که کارهای گروهی، نتیجه بهتری از کارهای 
انفرادی دارند و احتمال موفقیت در کارهای گروهی بیش��تر 
اس��ت. متأس��فانه در جامعه ما، کار گروهی بسیار کم انجام 
می ش��ود و بیشتر افراد تمایل دارند کارهای شان را خودشان 
انجام دهند. در نوشتار زیر به نقل از نوپانا می خواهیم دالیل 
عدم تمایل افراد به انجام کار گروهی را با هم بررسی کنیم. 

تمایل به انجام همه کارها
در جامعه ما برخی افراد دوست دارند دارای چندین شغل 
و نقش در جامعه باشند. آنها می خواهند با این کار هم درآمد 
بیشتری کسب کنند و هم جایگاه اجتماعی باالیی به دست 
آورند. متأسفانه در جامعه ما از سن کم به کودکان می گویند 
ک��ه باید کارهای زیادی در زمینه های مختلف بلد باش��ند و 

همه مهارت ها را کسب کنند. 
اما باید سعی کنید این طرز فکر نادرست را از بین ببرید و 
به کودکان یاد دهید که بر اساس توانایی های شان یک مسیر 
خاص را انتخاب  و س��عی کنند در این مسیر بهترین باشند. 
در این ص��ورت میزان انجام کارهای گروهی زیاد می ش��ود، 
کیفیت کارها بهتر می شود و در نهایت جامعه رشد می کند. 

لذت از کار انفرادی
بس��یاری از افراد در جامعه به کار دیگران اعتمادی ندارند 
و فکر می کنند نتیجه کار آنها از همه بهتر اس��ت. به همین 
دلیل تمایلی به انجام کار گروهی ندارند و از اینکه همه کارها 
را خودشان انجام دهند لذت می برند. برخی افراد هم دوست 
ندارند به نظرات دیگران گوش دهند و می خواهند هر کاری 
را که به نظر خودشان درست است انجام دهند. این افراد تنها 
در صورت��ی می توانند کار گروهی انجام دهند که خود راهبر 

گروه باشند و همه نظرات آنها انجام شود. 
ترس از دیگران

خیل��ی از افراد جامعه ما ب��ه دالیل مختلفی نمی توانند به 
دیگران اعتماد کنند و همیش��ه از اینکه در کاری با دیگران 
شریک شوند می ترسند. این افراد هوش هیجانی و اجتماعی 
پایین��ی دارند و در اکثر روابط خود با دیگران دچار مش��کل 

می شوند. 

معرفی هنرمندان، سایت های کاربردی
نام استارت آپ: مجله اینترنتی چیکو

cheeko. net :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۴

موض��وع: معرفی هنرمندان خارج��ی و ایرانی در تمام 
زمینه های هنری
توضیح بیشتر: 

وب س��ایت »مجل��ه چیکو« ب��ه معرف��ی هنرمندان، 
س��ایت های کارب��ردی، اطالعات در زمین��ه تکنولوژی و 
فن��اوری و هر آنچه هنرمندان و هنردوس��تان به آن نیاز 

خواهند داشت می پردازد. 
با این وب سایت هنرمندان خواهند توانست سبک های 
هن��ری م��ورد عالقه خود را ش��ناخته و با اله��ام از آثار 
حرفه ای ب��ه آثار هنری خود رن��گ و رویی دیگر دهند. 
عالوه بر این، این وب س��ایت برای آنها که عالقه دارند، 
نمایش��گاه مجازی برگزار خواهد کرد تا آثارش��ان بیشتر 
دیده شود و انگیزه بیش��تری برای انجام کارهای هنری 

داشته باشند. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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