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 رمزگشایی
نوسانات اخیر نرخ ارز

فرصت امروز: در چند روز گذش��ته قیمت ارز در بازار ارز جهش��ی قابل توجه داش��ت، به طوری که بس��یاری از 
فعاالن اقتصادی را غافلگیر کرد. درباره علت این نوس��انات اظهارنظرهای مختلفی صورت گرفته اس��ت که در زیر 
برخ��ی از آنه��ا را مرور می کنیم.  گرچه حداقل در ش��رایط فعلی دیگر هیچ مؤسس��ه ب��زرگ غیرمجازی فعالیت 
نمی کن��د، ولی آثار وجود آنها س��ال ها می تواند بازار پول را تحت تأثیر ق��رار دهد. در همین جریان معاون نظارت 
بانک مرکزی به صراحت از روانه شدن بخشی از ۲۱ هزار میلیارد تومان پول اختصاص یافته به موسسات اعتباری...

نوبخت اعالم کرد
 نرخ بیکاری 11.7 درصد

نرخ رشد اقتصادی 6درصد
2

2

4

معاون نظارتی بانک مرکزی مطرح کرد 

 پایان ماجرای موسسات غیرمجاز
تسویه با تمام سپرده گذاران تا پایان بهمن

چگونه همکار بهتری باشیم
چگونه با مدیران سخت گیر رفتار کنید

کسب وکار بهتر با کانال های آموزشی یوتیوب
استراتژی های بازاریابی رابطه ای

شیوه ساخت ویدئو برای اکانت کسب وکارمان در توییتر
21 نوع مختلف برند را بهتر بشناسیم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

وزیر اقتصاد سوئیس از ضرورت 
گرایش این کشور به ارزهای 

دیجیتال می گوید

رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس می گوید برای بازگشـت 
آرامش به بـازار ارز، توافق هایی بـا وزرای اقتصاد، 

صنعت و رئیس کل بانک مرکزی انجام شده که...

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

ارز با توافقات جدید مجلس و 
دولت ارزان می شود

یادداشت
 وعده ارزان شدن ارز

باور پذیر است؟ 

دالر از ابت��دای هفته جاری 
ب��ه چن��د دلی��ل گران ش��ده 
اس��ت؛ مس��ئله اول، بالتکلیف 
به نظر رس��یدن برجام اس��ت 
رسانه های  بعضی  متأسفانه  که 
رس��انه های  با  همس��و  داخلی 
معان��د غرب��ی و سیاس��ت های 
آن  به  آمری��کا  رئیس جمه��ور 
ناآرام��ی در  دام��ن می زنن��د. 
بعضی ش��هرهای کشور در ماه 
گذش��ته، کاهش دستوری نرخ 
س��ود بانکی و س��رازیر ش��دن 
نقدینگی از بانک ها و موسسات 
مال��ی و اعتباری به ب��ازار ارز، 
قیمت جهان��ی طال،  افزای��ش 
افزایش ن��رخ براب��ری دالر در 
بازار جهانی نس��بت ب��ه دیگر 
ارزها در مقط��ع فعلی از دیگر 
دالیل ب��روز رفتارهای هیجانی 
در ب��ازار ارز اس��ت. رئیس کل 
بانک مرکزی به عنوان بازارساز 
اصل��ی که بیش��تر حج��م ارز 
کش��ور را مدیریت می کند و با 
اتکا به دارایی های ارزی کشور 
مس��ئول اصلی تنظیم بازار ارز 
ش��ناخته می ش��ود، وعده داده 
است که قیمت ارز در ماه های 

پایان��ی س��ال کاهش 
2پیدا خواهد کرد و...

محسن بهرامی 
ارض اقدس

رئیس کمیسیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات 

اتاق تهران

ش��ب گذشته حسن روحانی در برنامه زنده تلویزیونی با مردم سخن گفت. 
مح��ور اصلی گفت وگو رئیس جمهوری در این برنامه وضعیت بازار ارز، بودجه، 

ریزگردها، بافت فرسوده، ناوگان مسافربری کشور و اشتغال بود. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، حس��ن روحانی، رئیس جمهوری برای 
س��ومین بار در دولت دوازدهم، در یک برنامه زنده تلویزیونی با مردم س��خن 
گفت. او در این برنامه درباره اش��تغال فراگیر، بهس��ازی و نوسازی بافت های 
فرس��وده، مبارزه با قاچاق، محیط زیست، آلودگی هوا و نوسازی ناوگان حمل 
و نقل س��خن گفت و قول هایی در بهبود ش��رایط به مردم داد. قبل از ش��روع 
گفت وگو، رضا رشیدپور، مجری برنامه قول داده بود که گفت وگویی متفاوت و 
چالشی با رئیس جمهوری خواهد داشت؛ اگرچه برنامه نه خیلی چالشی بود و 
نه اینکه همه مسائل روز کشور در این برنامه طرح شد. یکی از سؤاالتی که در 
برنامه دیشب مغفول بود ناآرامی های اخیر در کشور و دالیل آن بود. نکات مهم 

این گفت وگو را در زیر بخوانید: 
۱- حادثه کش��تی نفتکش سانچی، حادثه بس��یار تلخی بود؛ فردای حادثه 
جلس��ه ای با حضور وزرا برگزار شد و در آن جلسه خواهان تشکیل کمیته ای 
با حضور نمایندگان وزارتخانه های خارجه، نفت، راه و شهرس��ازی و کار شدم. 
وزارت خارجه به طور منظم با مسئوالن چینی و همچنین کشورهای اطراف در 

تماس بود تا کمک های الزم به این عزیزان انجام گیرد. 
۲- در ارتباط با این حادثه غم انگیز، به همه مقامات مسئول گوشزد می کنم 
که باید مسئله را در دو بعد دنبال کنیم. این حادثه چرا رخ داد و دلیلش چه 

بود و ازلحاظ حقوقی چه اقداماتی باید انجام بگیرد؟ 
3- متأسفانه دولت نهم و دهم در قبال بدهکاری که به برخی از سازمان های 
عمومی و ازجمله تأمین  اجتماعی داشت، یک سری اموال را به آنها واگذار کرده 
اس��ت. یکی از آن اموال هم همین نفتکش بوده که به آنها واگذارش��ده است 
و بنابراین درحالی که ممکن اس��ت برای مردم تعجب برانگیز باشد اما مالکیت 

نفتکش ها در اختیار سازمان تأمین  اجتماعی است. 
4- از اواخر دولت یازدهم و مخصوصا از آغاز دولت دوازدهم به سازمان تأمین 
 اجتماعی و همچنین سایر وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی دستور اکید دادم 
که بنگاه های اقتصادی ش��ان را واگذار کنند و اگر می خواهند س��هامی داشته 

باشند، سهام اقتصادی در بورس داشته باشند. 
5- بنابراین است کمیته ای که تعیین شده به کار خودش تا پایان ادامه دهد. 
هنوز معلوم نیست که چرا این حادثه رخ داده و باید طبق مقررات بین المللی، 
جعبه سیاه خوانده و بررسی شود و تیم های فنی تشکیل شود. خیلی کارهای 

دیگر نیاز دارد که این کمیته باید تا پایان کار ادامه دهد. 
6- کش��ور را باید برای حوادثی مانند زلزله آماده کنیم. طرحی از گذش��ته 
در دولت ها تصمیم گیری ش��ده بود تا س��اختمان هایی که ساخته می شود با 

مهندسی باشد که در برابر زلزله 7.4 و 7.5 مقاوم باشد. 
7- یک��ی از طرح هایی که در بودجه س��ال 97 پیش بینی ش��ده که هم به 
موضوع مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله و هم به بحث اشتغال و هم به 

زندگی و رفاه مردم مربوط می شود مسئله بافت های فرسوده است. 
8- تصمیم گرفته ایم در سراس��ر کشور طرح مقاوم س��ازی آغاز شود؛ البته 
اولین تصمیم گیری برای بازآفرینی ش��هرها و بافت های فرس��وده از سال 93 
در دولت یازدهم شروع شد و در این زمینه مقرراتی وضع و جلسات متعددی 
تشکیل و محله هایی در سراسر کشور تعیین شد که شرایط بافت فرسوده دارند 
لذا در ماه های پیش رو و س��ال آینده مردم ش��اهد یک تالش مضاعف در این 

زمینه خواهند بود. 
9- در بودجه نیز پیش بینی شده تقریبا در محله هایی که بافت فرسوده وجود 

دارد آنجایی که می توانیم زمین را اختصاص دهیم یا زمین دولتی یا شهرداری 
و یا مربوط به نهادهای عمومی، زمین مجانی برای احداث ساختمان در اختیار 
توسعه گرها قرار می دهیم و افرادی را که در بافت های فرسوده هستند به طور 
مجانی به این س��اختمان ها منتقل می کنیم. به عبارتی هر کس��ی به ازای هر 
متر ساختمان که دارد، ۱.۲ متر در ساختمان جدید شرایط مسکونی را برای 
او بدون پرداخت هزینه فراه��م می کنیم، یعنی مردم به صورت مجانی داخل 
ساختمان جدید خود می شوند و ساختمان های قدیمی آنها تخریب می شود و 

تبدیل به پارک و فضای الزم برای زندگی مردم می شود. 
۱0-  طرح بافت های فرسوده یک طرح بسیار خوبی است برای این کار ما از 
بانک ها و صندوق توسعه و بودجه دولت استفاده می کنیم و این سه مورد برای 
بافت فرسوده در کنار هم قرار می گیرد؛ اولین کلنگ آن دهه فجر در بهمن ماه 
و در تهران و برخی از شهرستان ها زده می شود و سال دیگر به سرعت این کار 
را ادامه می دهیم. این یک اقدام بسیار مبارکی هم برای مقاوم سازی، هم برای 
رفاه مرم و هم برای اشتغال است یعنی در بخش ساختمان یک اشتغال خوبی 

آغاز می شود. 
۱۱- مس��کن مهر بیرون شهر ساخته ش��ده و امکانات خدمات رسانی ندارد. 
یعنی آنجا نه آب، نه برق، نه مدرسه، نه کالنتری، نه اتوبوس و نه جاده است؛ در 
دولت یازدهم یک بخش از امکانات دولت و تالش های وزارت راه و شهرسازی، 
برای این بود که بتوانند مسکن مهر را تکمیل کرده و برق رسانی، گازرسانی و 
جاده سازی کنند. اینکه یک قوطی را به نام مسکن درست کنیم مسکن نیست 

بلکه یک سرپناه موقت است. باید خدمات ارائه بدهیم. 
۱۲- ما از ابتدا گفتیم که کاری شروع شده، دولت بعدی متعهد است که این 
خدمات را انجام دهد؛ تا پایان امسال، پرونده مسکن مهر تقریبا بسته می شود؛ 
اکثر خانه ها تحویل داده شده و همه جا برق رسانی شده، جاده ها احداث شده و 

شرایط خدماتی ایجادشده است. 
۱3-  درباره نوسانات قیمت ارز وعده دولت به مردم این است که ارز موردنیاز 
کش��ور را تأمین کند. ما خوش��بختانه درآمد ارزی مان خیلی بیشتر از مخارج 
ارزی مان است. در سال 96 تا پایان سال حدود 90میلیارد دالر ما از نفت و غیر 

نفت درآمد خواهیم داشت. 
۱4- صادرات غیرنفتی ما باالی 30میلیارد دالر است و نفت ما هم باالی این 
رقم اس��ت. بنابراین تا پایان سال چیزی حدود 90میلیارد دالر مجموع درآمد 
کشور خواهد بود. هزینه های ما حدود 75میلیارد دالر خواهد بود. یعنی درآمد 

ما بیش از مخارج ما است. 
۱5- همه تالش ها بر این است که حجم قاچاق روزبه روز کم شود. ما قاچاق 
را از ۲0میلیارد به ۱۲ میلیارد رساندیم، ولی ۱۲میلیارد هم خیلی زیاد است. 

یک میلیاردش هم زیاد است، چه رسد به ۱۲میلیارد. 
۱6- اوال دالر 4750 تومان نیس��ت، خیلی پایین تر از این است. بازهم باید 
پایین تر از این بیاید. این کاری است که باید بانک مرکزی انجام دهد. در کشور 
برای توزیع دالر اشکاالتی داریم. هیچ کجای دنیا شما پیدا نمی کنید که مردم 
بروند در خیابان اس��کناس بگیرند. هزینه ها و نیازمندی های کش��ور از طریق 

سیستم بانکی معموال انجام می گیرد. کسی اسکناس دست نمی گیرد. 
۱7- همین که ما می خواهیم در جامعه اس��کناس تقسیم کنیم، این باعث 
می شود همیشه بانک مرکزی در این زمینه در زحمت باشد. اما درعین حال ما 
به مردم به صراحت می گوییم کلیه نیازمندی های کشور اعم ازآنچه برای واردات 
نیاز است، آنچه صادرکنندگان نیاز دارند و آنچه برای خدمات نیاز است، دولت 
قطعا تأمین این خدمات را خواهد کرد و نوسانات نرخ ارز بلندمدت نخواهد بود. 
۱8- ما همیش��ه نوساناتی داشتیم، نوسانات باید تمام شود و مقامات بانک 

مرکزی دارند در این زمینه تالش می کنند و این نوس��انات بلندمدت نخواهد 
بود. حتما کمبود منابع ارزی نداریم. وضع منابع ارزی ما امروز خوب است و در 

آینده هم وضع منابع ارزی ما بهتر خواهد بود. 
۱9- اینکه می گویند دولت برای جبران کس��ری بودجه دالر را باال می برد 
و وقتی کس��ر بودجه اش تأمین ش��د ارزش دالر را برمی گرداند، قطعا این طور 
نیست. هیچ وقت به نفع دولت نیست که قیمت دالر را در بازار باال ببرد برای 
اینکه مخارجش را تأمین کند. پیش بینی های بودجه دولت از اول سال روشن 
اس��ت و بر اس��اس آن حدود قیمت ارز، مقدار فروش نفت، صادرات و واردات 
را طراح��ی می کنیم لذا به مردم به صراحت می گویم که دولت هیچ گاه دنبال 

افزایش نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه نیست. 
۲0- همانطور که زلزله به ما هش��دار می دهد که باید ساختمان ها را مقاوم 
و خود را برای ش��رایط 7 ریش��تری آماده کنید، آلودگی ها و ریزگردها هم به 
ما اعالم می کند که به محیط زیست تان برسید. ما نمی توانیم محیط زیست را 
رها کنیم؛ نمی شود به خاطر آلودگی هوا هرروز مدارس مردم در کالن شهرها 

تعطیل و سالمت مردم تهدید شود. 
۲۱- منشأ ریزگردها گاهی از داخل است که باید حل کنیم و برخی از خارج 
و کش��ورهای هم جوار مانند عراق، کویت و عربستان و کشورهای دیگر است 

که باید سیاست خارجی و منطقه ای ما و همکاری دولت ها را داشته باشیم. 
۲۲- در اهواز یک منش��أ آلودگی ما مربوط می شود به منطقه ای که عمدتا 
برای مردم بس��یار دردسرساز اس��ت؛ و آن منطقه جنوب شرق اهواز است که 
پارسال رفتم آنجا را بازدید کردم و نهال کاری آغاز شد. تاکنون در این منطقه 
5 هزار هکتار نهال کاری ش��ده و تا پایان سال 30هزار هکتار دیگر، نهال کاری 
خواهد شد، یک کانال بسیار عظیمی برای انتقال آب از کارون به این منطقه 
احداث ش��ده که آب آن فردا یا پس فردا به این منطقه می رس��د و امروز هم به 
وزیر جهاد کش��اورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور دادم تا 

به منطقه بروند. 
۲3- تقریبا تا پایان امسال مالچ پاشی 5هزار هکتار از اراضی شنی خوزستان 
که ش��ن های روان دارد، تمام می شود و سال آینده ادامه پیدا می کند؛ بعضی 
جاها را باید مالچ پاش��ی کنیم و در بعضی جاها زمین را مرطوب و نهال کاری 
کنیم و ما می خواهیم به این اقدامات سرعت ببخشیم و لذا در بودجه سال 97 

یکی از مواردی که ذکر کردیم بودجه برای مبارزه با ریزگردها است. 
۲4- شایعاتی مبنی بر حذف بودجه مقابله با گردوغبار در خوزستان، مطرح 
اس��ت اما نمی توانم بگویم حذف ش��ده؛ به دلیل اینکه ما بودجه ای که دادیم 
در کمیس��یون تلفیق اقداماتش انجام گرفته اس��ت. این بودجه باید به صحن 
علنی مجلس برود. برخی از موارد اس��ت که باید اقدامات دیگری انجام دهیم. 
آنجاهایی که از صندوق باید استفاده کنیم ما تأمین خواهیم کرد؛ به هر قیمتی 
که باشد. من به عنوان رئیس جمهور به مردم قول می دهم که این طرح را به هر 

قیمتی که باشد در سال آینده ادامه خواهیم داد. 
۲5- می خواه��م خواهش کنم از مردم، هر بانکی یا هر صندوقی اگر خالف 
متعارف به مردم قول سود داد، بدانند که اینجا خطری هست. یعنی اگر یک 
کس��ی صدا زد و گفت من سود باالتر می دهم، احساس خطر و شک و تردید 
کنند. وقتی س��ود زیاد می دهد، می خواهد چه کند و چطور می خواهد تأمین 
کند. اینها برای اینکه پول را جذب کنند، برخالف مقررات قول سود باال دادند. 
نمی خواهم بگویم مردم تقصیر دارند، می خواهم بگویم حواس شان از امروز به 

بعد جمع باشد. 
۲6-دولت باید این مشکل را حل کند. وقتی می گوییم دولت حل کند، یعنی 
از جیب مردم حل کند. یادمان نرود دولت پولی ندارد. تمام پول دولت متعلق 

به مردم است. وقتی می گوییم صندوقی ورشکسته شده و دولت پولش را بدهد، 
یعنی از مردم بدهد. یعنی همه مردم بیایند بابت ورشکس��تگی یک صندوق، 
همه بیایند مشارکت کنند. همه بیایند پول بدهند. البته ممکن است راه و چاره 

نباشد، چون ممکن است اموال آن صندوق تکافوی بدهی اش را نکند. 
۲7- تاکن��ون بی��ش از ۱۱هزار میلیارد تومان بانک مرکزی پول گذاش��ته 
است برای اینکه بتواند این 98درصدی که گفتیم مشکالتشان حل وفصل شد، 
مشکالتشان حل وفصل شود. ممکن است آن 98درصد هم ۱00درصد راضی 
نباشند، کاری ندارم. اما طبق معیارهایی که بوده بنا بوده این 98درصد با آنها 
تسویه حساب شود یعنی اصل پول شان را بر مبنای یک سود متعادل بگیرند. 

سود عادالنه هم محاسبه کنند. 
۲8- قوای قضائیه، مقننه و مجریه جلس��ات متعددی داش��ته و دارند برای 
اینکه سریع تر مسائل دادگاهی اش حل و اموال این ها محاسبه و مشخص گردد 
که کمبود اموال این ها چقدر است تا آن را تأمین و مشکل مردم را حل کنیم. 
۲9- اولین مس��ئله این ب��ود که ما بنزین و گازوییلی ک��ه در اختیار مردم 
می گذاریم مخصوصا در شهرهای بزرگ را به استاندارد برسانیم و در این زمینه 
قدم های بسیار مهمی برداشته ش��ده است؛ گازوییل با گذشته بسیار متفاوت 
است؛ بنزین در شهرهای بزرگ خوب است و البته در تمام کشور از استاندارد 
الزم برخوردار نیس��ت اما تالش ما این است که از استاندارد یورو 4 برخوردار 
باش��د. در پاالیشگاه جدید س��تاره خلیج فارس هم بر مبنای همین استاندارد 

بنزین تولید خواهد شد و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. 
30- باید وسایل نقلیه عمومی را افزایش دهیم تا مردم در روزهای آلودگی 
هوا ماشین هایش��ان را بیرون نیاورند، برای این کار باید به مترو و اتوبوس��رانی 
در ش��هرهای بزرگ کمک کنیم؛ همچنین باید آلوده کننده ها و ماش��ین ها و 
موتورسیکلت هایی که آلودگی درست می کنند را برچینیم؛ برای این مقصود 
طرحی برای خودروهای فرس��وده داریم که برای این طرح خودم در روزهای 
اخیر چند جلسه با بخش خصوصی داشته ام؛ هم برای بافت فرسوده، هم برای 
صادرات غیرنفتی و هم درزمینه خودروها جلس��اتی با بخش خصوصی و وزرا 

تشکیل دادیم. 
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فرصت ام�روز: در چند روز 
گذش��ته قیم��ت ارز در بازار ارز 
جهش��ی قاب��ل توجه داش��ت، 
از فعاالن  به طوری که بس��یاری 
اقتصادی را غافلگیر کرد. درباره 
علت این نوسانات اظهارنظرهای 
مختلفی صورت گرفته است که 
در زی��ر برخ��ی از آنه��ا را مرور 

می کنیم. 
ردپای یک »۲۱ هزار 
میلیارد« در بازار ارز! 

گرچ��ه حداق��ل در ش��رایط 
فعلی دیگر هیچ مؤسسه بزرگ 
غیرمج��ازی فعالی��ت نمی کند، 
ول��ی آثار وج��ود آنها س��ال ها 
می تواند بازار پول را تحت تأثیر 
ق��رار ده��د. در همی��ن جریان 
معاون نظ��ارت بانک مرکزی به 
صراحت از روانه ش��دن بخشی 
از ۲۱ ه��زار میلیارد تومان پول 
اختص��اص یافته به موسس��ات 
اعتباری به س��مت ب��ازار ارز و 
اثرگ��ذاری ب��ر نوس��انات اخیر 

اشاره داشته است. 
معاون  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
نظ��ارت بان��ک مرک��زی عنوان 
ک��رده در جری��ان س��اماندهی 
 موسس��ات مال��ی و اعتب��اری، 
۲۱ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
پول تازه به اقتصاد تزریق ش��ده 
که بخشی از آن به سمت بازار ارز 
و دالر رف��ت، این باعث افزایش 
تقاضا ش��د درحالی ک��ه عرضه 
مح��دود بوده اس��ت. این اعالم 
حیدری که البته تا حدی درباره 
رقم کالن ۲۱ ه��زار میلیاردی 
ح��ال  ه��ر  در  اس��ت،  مبه��م 
دالل��ت دارد ب��ر پرداخت پولی 
که به س��پرده گذاران موسسات 
اعتباری غیرمجاز منحل ش��ده 
در دو تا سه سال اخیر و به طور 
خ��اص در ماه ه��ای اخیر انجام 

شده است. 
این در حالی است که با توجه 
به سیاس��ت بانک مرکزی برای 
غیرمتش��کل  بازار  س��اماندهی 
پولی در دو تا س��ه س��ال اخیر 
اکن��ون فعالیت چند مؤسس��ه 
ب��زرگ غیرمجاز خاتم��ه یافته 
و منحل ش��ده اند که البته این 
پایان ماجرای آنها نبوده اس��ت، 
چ��را که باید وج��وه مربوطه به 
این موسس��ات  س��پرده گذاران 
ک��ه در مجموع ارق��ام کالنی را 
دربر می گیرد پرداخت می ش��د. 
اما با توجه به رخ دادن تخلفات 
س��نگین در این موسس��ات که 
موجب از هم پاشیدگی ساختار 
آنه��ا ش��د، در نهای��ت مناب��ع 
جذب شده از مردم نه تنها به طور 
نق��د بلکه حت��ی در قالب ملک 
نیز چندان وجود نداشت و قابل 
کش��ف نبود و اگر هم سپرده ها 
تبدی��ل به مل��ک ش��ده بودند 
امکان ف��روش و نقدش��وندگی 
آنها بس��یار پایین ب��ود. بر این 
اس��اس تصمیم بر این ش��د تا 
ب��ا وثیق��ه گرفتن ای��ن امالک، 
بان��ک مرک��زی خ��ط اعتباری 
سپرده گذاران  و  داده  اختصاص 

تعیین تکلیف شوند. 
 ۵۰۰ و  ه��زار   ۲۱ اکن��ون   
میلی��ارد تومان��ی ک��ه مع��اون 
نظ��ارت بان��ک مرک��زی از آن 
س��خن گفت��ه می تواند ش��امل 
س��پرده گذاران  ب��ه  پرداخ��ت 
تعاونی ه��ای منح��ل ش��ده به 
ویژه فرش��تگان، افض��ل توس، 
آرم��ان و البرز ایرانی��ان که در 
سال جاری تا سپرده های بیش 
از ۲۰۰ میلی��ون توم��ان آنه��ا 
تعیین تکلیف ش��دند، باش��د و 
درگیر  دیگر  تعاونی ه��ای  البته 
س��اماندهی را هم شامل خواهد 
ش��د. با این حال دقیقا مشخص 
نیس��ت که این رق��م مربوط به 
ک��دام موسس��ات اس��ت چون 
۴۵۰۰ میلی��ارد ب��رای افض��ل 
توس، آرم��ان و الب��رز ایرانیان 
مصوب شد و برای فرشتگان هم 
احتماال ح��دود ۴۰۰۰ میلیارد 

تومان باشد، ولی مابقی می تواند 
به س��ایر موسس��ات اختصاص 

داشته باشد. 
اکن��ون  ص��ورت  ه��ر  در 
این موسس��ات  س��پرده گذاران 
ک��ه در ماه ه��ای قب��ل تاکنون 
در جریان دریاف��ت وجوه خود 
قرارگرفت��ه و مناب��ع نقدی در 
از  می توانن��د  دارن��د  اختی��ار 
مخاطب��ان بازار ارز بوده و وجوه 
خود را برای س��رمایه گذاری به 
س��مت ب��ازاری ببرند ک��ه این 
روزه��ا نوس��ان قیمت داش��ته 
و ط��ی چهار م��اه اخیر تا بیش 
از ۷۰۰ توم��ان رش��د قیمت و 

سودآوری داشته است. 
 ترس از مالیات بازار ارز را 

تحریک کرد
ام��ا دیگر موردی که فرش��اد 
حیدری به آن اش��اره داش��ته و 
در نوس��ان ارزی دخیل دانسته 
است، به برخی شایعات در مورد 
س��پرده های  از  مالیات گی��ری 
بانکی اختصاص دارد. وی گفته 
برخی اظهارات غیرکارشناس��ی 
از جمل��ه اینک��ه قرار اس��ت از 
مالیات  مردم  بانکی  سپرده های 
اخذ ش��ود موجب ت��رس مردم 
می ش��ود و عده ای نگران شده و 
پول خود را از بانک ها خارج و به 

دنبال خرید دالر می روند. 
دالالن ارزی هم هستند

در کن��ار دالیل��ی ک��ه معاون 

نظارت بانک مرکزی مطرح کرده، 
س��فته بازی و تحرک های برخی 
دالالن خاص ارزی دیگر مواردی 
است که در جریان نوسان بازار از 
عوامل تش��دید کننده آن عنوان 
ش��ده و حتی در برخ��ی خبرها 
آمده بود که با متهمان ارزی نیز 
در این باره برخورد ش��ده است. 
با این حال اتفاق بعیدی نیست، 
زمانی که بازار در نوس��ان بوده و 
احتم��ال افزایش قیم��ت در آن 
وج��ود دارد فعاالن ب��ازار ارز نیز 
تحرک بیش��تری برای سودآوری 
داش��ته و ب��ه ه��ر کاری ب��رای 
دس��تیابی به اهداف ش��ان دست 

بزنند. 
ریشه های بین المللی

میرمعین��ی،  س��یدحمید 
ب��ازار س��رمایه در  کارش��ناس 
روزنام��ه »ایران« نوش��ت: طی 
هفته های اخی��ر موضوع اجرای 
قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده 
در امارات و در نتیجه مشکالت 
ایجاد ش��ده ب��رای صرافی های 
موج��ب  ارز،  انتقال دهن��ده 
اخالل هایی در جریانات ورودی 

ارز به کشور شده است. 
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه یکی از 
مهم تری��ن منابع انتق��ال ارز به 
کشور، امارات است، طبیعتا این 
اخالل در بازار ارز نیز تأثیرگذار 
اس��ت. بعد دوم به طرف عرضه 
بخ��ش غیردولت��ی برمی گردد. 
ک��ه  بزرگ��ی  ش��رکت های 
صادرات  عرص��ه  در  به خصوص 
پتروشیمی و فرآورده های نفتی 
فعال هس��تند، عرض��ه ارز خود 
را برای کس��ب منافع بیشتر از 
افزایش نرخ ارز محدود کرده اند. 

ضم��ن اینک��ه در کن��ار ای��ن 
موضوع نمی توان از نقش تسویه 
طرف های  مال��ی  حس��اب های 
صادرکننده های  ب��ا  بین المللی 
ایرانی نیز غافل ش��د. چراکه هر 
وقت این تسویه حساب ها خارج 
از ب��ازه زمان��ی مت��داول انجام 
گیرد، دسترس��ی به منابع ارزی 
توس��ط این ش��رکت ها محدود 
ش��ده و طبیعتاً عرض��ه ارز این 
صادرکننده ه��ا ب��ه ب��ازار دچار 

اختالل خواهد شد. 
در عی��ن ح��ال عل��ت دیگر 
تهدی��دی  مناب��ع  در  بای��د  را 
بین المللی علی��ه ورودی ارز به 
کش��ور مش��اهده کرد. ب��ه این 
ص��ورت که ب��ا وج��ود تأثیرات 
مثبت برجام بر فضای مراودات 
مالی و ارزی ایران با دنیا، هنوز 
محدودیت ها در این مسیر کاماًل 
برطرف نشده اند و طبیعی است 
ک��ه تأثیر کلی ع��دم رفع کامل 
محدودیت ه��ای  و  تحریم ه��ا 
پولی بر ب��ازار عرضه و تقاضای 
ارز ای��ران تأثیرگذار خواهد بود. 
اگرچ��ه ای��ن یک رون��د خطی 
مشخص اس��ت اما در بازه هایی 
مانن��د ش��رایط ام��روز می توان 
تأثی��ر ای��ن تهدیده��ا و تداوم 
محدودیت ه��ا را پررنگ تر دید. 
به خص��وص ب��ا تهدیدات��ی که 
علیه  آمری��کا  رئیس جمه��وری 
برج��ام مط��رح ک��رده اس��ت، 

فضای تردی��د و ترس اقتصادی 
را افزای��ش داده و طبیعت��اً ب��ا 
توجه به اینک��ه اعالم کرده این 
آخرین باری اس��ت ک��ه تعلیق 
تحریم ها را تمدید خواهد کرد، 
فضای تردید در اقتصاد ایران را 
افزایش داده که بر همه جوانب 
اقتصاد و از جمله بازارهای مالی 
و پول��ی تأثیرگ��ذاری خ��ود را 

اعمال خواهد کرد. 
اما ف��ارغ از عوامل پیش گفته 
سیاس��ت های اقتص��ادی دولت 
نیز یک عامل مهم نوسانات نرخ 
ارز به شمار می رود. دولت خود 
مهم ترین بازیگر بازار ارز اس��ت 
و طبیعت��اً هر تحرکی از س��وی 
دولت در زمین��ه ارزی می تواند 
زمینه را برای نوس��انات فراهم 
کن��د، به خص��وص اگ��ر دولت 
تأمین کس��ری  مانند  اهداف��ی 

بودجه را دنبال کند. 
مجموع��ه عوام��ل پیش گفته 
تقاضای  موج��ب ش��ده ضل��ع 
بازار ارز وارد فاز هیجانی ش��ود. 
برخی از م��ردم با توجه به روند 
افزایش��ی قیمت ارز، به منظور 
حف��ظ ارزش دارای��ی خ��ود یا 
کس��ب س��ود بیش��تر، تقاضای 
واف��ری ب��ه دریاف��ت ارز پی��دا 
می کنن��د و همچنی��ن در این 
ب��ازار برای دالالن  فضا طبیعتاً 
و س��ودجویان هم مناسب است 
که بازار سیاه ارز را برای کسب 
منفعت ایجاد کنند. این مسائل 
تقاضا  موجب می ش��ود  طبیعتاً 
برای ارز ب��ه یکب��اره چندبرابر 
ش��ود و زمین��ه ب��رای افزایش 

نوسانات فراهم شود. 
م��ا اکنون طبق گفته مقامات 

ذخی��ره  از  دول��ت،  اقتص��ادی 
ارزی خوبی برخوردار هستیم و 
طبیعتاً یکی از مهم ترین عوامل 
حل چالش نوس��انات اخیر نرخ 
و  جهت گیری ه��ا  تغیی��ر  ارز، 
سیاس��ت های اقتص��ادی دولت 
اس��ت که موجب خواهد شد در 
بازار عرضه و تقاضای ارز آرامش 
حاکم ش��ود. با این حال تجربه 
نشان داده است بازدهی بازار ارز 
و س��رمایه گذاری در این جهت، 
ثبات چندانی نداشته و نوسانات 
غیرقابل پیش بینی، ریسک ها را 

در این حوزه افزایش می دهد. 
علت افزایش نرخ دالر از 

زبان جالل پور
رئیس س��ابق ات��اق بازرگانی 
ای��ران معتقد اس��ت اگر قیمت 
ارز در سیس��تم عرضه و تقاضا 
تعیین ش��ود و نرخ آن بر اساس 
مابه التف��اوت نرخ تورم داخلی و 
تورم خارجی به صورت تدریجی 
افزای��ش یاب��د، دچ��ار وضعیت 
فعلی نمی ش��ویم که یکباره فنر 

ارز رها شود. 
محسن جالل پور در گفت وگو 
با ایس��نا، درباره دالیل افزایش 
قیمت ارز در روزهای گذش��ته 
اظهار ک��رد: اتفاقی که امروز در 
مورد ارز رخ داده است، غیرقابل 
ط��ول  در  نب��ود.   پیش بین��ی  
۲۰ س��ال گذش��ته باره��ا این 
آزمایش در کشور رخ داده و هر 

بار هم نتیجه آن را دیده ایم. 
وی اف��زود: وقتی م��ا با تورم 
روبه رو هستیم و افزایش قیمت 
را در کااله��ا و خدمات مختلف 
می بینیم به تبع آن روی ارز که 
خود یک کاال است این افزایش 
قیم��ت را مش��اهده می کنی��م. 
اولی��ن ب��ار این اتفاق در س��ال 
۱۳۷۴ در دوره ای که یکس��ری 
اقتص��ادی در حال  اصالح��ات 

انجام بود، افتاد. 
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران 
ادام��ه داد: هر دفعه که قیمت ارز 
را در بانک مرکزی و در شرایطی 
ک��ه ت��وان ف��روش ارز حاصل از 
صادرات نفتی را داریم به صورت 
مصنوعی و غیرطبیعی قیمت ارز 
را فش��رده می کنیم سرانجام این 
فن��ر روزی جهش پیدا می کند و 
گرفتاری های ج��دی را به وجود 

می آورد. 
ک��رد:  تصری��ح  جالل پ��ور 
ب��ه همین دلی��ل هم ب��ود که 
برنامه چهارم  از  برنامه نویس��ان 
به بعد قید کردند که سیاس��ت 
اس��المی،  جمه��وری  ارزی 
ارزی ش��ناور مدیریت  سیاست 
شده است و باید در طول زمان 
بر اساس مابه التفاوت نرخ تورم 
داخل��ی و تورم خارجی به مرور 
به قیمت ارز افزوده شود. یعنی 
اگ��ر امس��ال ۲۰ درص��د تورم 
داری��م و مثاًل ت��ورم خارجی را 
ه��م متوس��ط 6درص��د درنظر 
مابه التفاوت  ۱۴درص��د  بگیریم 
آن باید در یک س��ال به صورت 
تدریج��ی بر قیم��ت ارز افزوده 
ش��ود ام��ا عم��اًل می بینیم این 
اتفاق نمی افتد و فنر ارز جهش 

پیدا می کند. 
قیمت کی پایین می آید؟ 

اطمینان ه��ای  و  توصیه ه��ا 
مقام ه��ای دولت��ی از س��خنان 
حس��ن روحانی ت��ا رئیس کل 
بانک مرکزی همگی نش��انه آن 
اس��ت که ش��رایط این روزهای 
قیمت دالر موقتی اس��ت. با این 
حال ابهام هایی هم درباره آینده 
قیم��ت دالر وج��ود دارد. اینکه 
ت��ب ۴ه��زار و ۵۰۰ تومانی که 
ط��ی دو روز گذش��ته تا ۴ هزار 
و ۷۰۰ هم ب��اال رفته، فروکش 
کند قیمت دالر روی چه نرخی 
می ایس��تد؟ س��والی اس��ت که 
خیلی ها به دنبال آن هس��تند. 
پاس��خ این س��وال از این جهت 
اهمیت دارد که هرگونه نوسان 
قیم��ت ارز روی قیمت کاالهای 
وارداتی تأثیر گ��ذار خواهد بود. 
هرچند خیلی از سودجوها این 
روزها به دنب��ال افزایش قیمت 
دالر ب��ر روی کااله��ای خ��ود، 
۱۰ درص��د کش��یدند، ب��ا این 
حال اقتصاددانان می گویند این 

شرایط پایدار نیست. 
مرتضی ایمانی راد، اقتصاددان 
و تحلیلگ��ر مس��ائل اقتص��ادی 
در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال در 
اینس��تاگرام خود نوشت: »البته 
س��وال درس��ت تر این است که 
دالر چرا اینق��در دیر باال رفته، 
حجم واردات بس��یار بیش��تر از 
صادرات است، انتقال دالر ناشی 
از ص��ادرات نفت به س��ختی به 
داخل منتقل می ش��ود، ما هنوز 
یوترن هس��تیم،  گرفتار تحریم 
س��طح تمایالت خریداران دالر 
بسیار باالست، در ماهی هستیم 
که تقاض��ا برای دالر باالس��ت. 
اینها تع��دادی از عوامل افزایش 
قیم��ت دالر اس��ت.حتماً بانک 
مرکزی بیکار نمی نش��یند چون 
قیمت دالر ب��رای نظام حیاتی 
اس��ت، بنابراین انتظار داریم با 
بانک مرک��زی قیمت  دخال��ت 

دالر مقداری پایین بیاید.«
او اضاف��ه کرده: »ولی س��وال 
اساس��ی این اس��ت که آیا این 
ب��ار هم بانک مرک��زی می تواند 
ب��ه میزان قاب��ل توجهی قیمت 
دالر را پایی��ن بی��اورد )یعن��ی 
ح��دود ۴ هزار توم��ان(؟ اینکه 
بان��ک مرکزی به بازار ورود کند 
و قیم��ت دالر را پایی��ن بیاورد، 
بس��یار محتمل اس��ت، ولی به 
نظر می رسد این بار نیروی بازار 
بس��یار قوی ت��ر از دفعات پیش 
اس��ت و این در حالی است که 
بانک مرکزی هم قدرت س��ابق 
را ن��دارد و برآیند این دو اصالح 

محدود قیمت دالر است.«
ی��ادآور ش��د: در س��ال  وی 
۱۳۹۰ وقتی فن��ر در بهمن ماه 
جهش پیدا کرد دلیل آن تحریم 
بان��ک مرکزی ب��ود و نرخ ارز از 
۱۲۰۰ تومان به بیش از ۲۰۰۰ 
تومان رس��ید. افزایش این دفعه 
قیم��ت ارز هم عوام��ل دیگری 
دارد. در روزهای اخیر مس��ائل 
متعددی اتفاق افتاد که از جمله 
آن حس��اب های بانکی در دوبی 
و مس��ئله ای بود که ب��رای ارز 
در دوب��ی پیش آمد. این عاملی 
شد که جرقه الزم برای افزایش 
قیم��ت ارز زده ش��ود که ظرف 
چند روز حدود ۱۲درصد قیمت 
ارز افزایش پیدا ک��رد؛ بنابراین 
اش��تباهی  سیاس��ت های  اینها 
اس��ت ک��ه در ط��ول دهه های 

گذشته وجود داشته است. 
رئیس س��ابق ات��اق بازرگانی 
ایران اظه��ار کرد: اگ��ر از ابتدا 
نگاه م��ان این بود ک��ه دالر در 
سیس��تم عرضه و تقاضا تعیین 
ش��ود که بخش��ی از آن توسط 
دول��ت از طری��ق ارز حاصل از 
ف��روش نف��ت به دس��ت آید و 
بخش��ی هم از صادرات حاصل 
این گونه  ش��رایط  امروز  ش��ود، 

نبود. 

رمزگشایی نوسانات اخیر نرخ ارز
خبــر

نوبخت اعالم کرد
نرخ بیکاری ۱۱.7 درصد، نرخ رشد 

اقتصادی 6درصد
محمدباقر نوبخت روز سه شنبه با حضور در جلسه علنی 
مجلس شورای اس��المی گفت بر اساس پیش بینی دولت 
باید تا پایان سال در مجموع ۴۵هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار تملک دارایی سرمایه ای در طرح های عمرانی مصرف 

شود. 
وی ادامه داد: برای سال ۹۵ که ۲۳8 هزار میلیارد تومان 
عملکرد داشتیم رش��د اقتصادی ۱۰.8 با احتساب نفت و 

بدون احتساب نفت رشد اقتصادی 6.۲ درصد بود. 
به گزارش ایرنا، معاون رئیس جمهوری اظهار داشت: آثار 
این عملکرد این است که در شش ماهه اول امسال نسبت 
به سال قبل رش��د اقتصادی با احتساب نفت 6.۵ و بدون 

احتساب نفت 6 درصد است. 
نوبخت گفت: همچنین رشد اقتصادی در شش ماهه اول 
سال گذشته با احتساب نفت 8.8 درصد و بدون احتساب 

نفت ۷.۳ درصد بود. 
وی اف��زود: نکته قابل توجه این بود که در ش��ش ماهه 
اول امس��ال هیچ یک از رش��د محصول ناخالص داخلی و 
ارزش افزوده منفی نبوده است و رشد اقتصادی در بخش 
س��اختمان که همیش��ه منفی بود ولی در شش ماهه اول 

امسال مثبت ۲.۳ درصد شد. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در صنعت و 
تأمین آب و برق و گاز درهمین دوره که در بخش معادن 
رش��د اقتصادی منفی ۵ بود در شش ماهه اول امسال ۲.۷ 

مثبت شد. 
نوبخت ادامه داد: نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
مطلع باش��ند مس��ئوالن مرکز آمار را هم دعوت کنند تا 
این اعداد را به صورت کارشناسی بررسی کنند چراکه این 
اعدادی نیست که بگوییم حس نمی کنیم، چنین اتفاقی 

افتاده است. 
وی گف��ت: مش��کالت فراوان��ی در اقتص��اد داریم و در 
شش ماهه اول 6۱۴ هزار نفر نسبت به سال قبل وارد بازار 
کار شدند اما برای نخستین بار ۷۹۵ هزار نفر مشغول به کار 
شدند یعنی ۱8۱ هزار از بیکاران سال گذشته در جمعیت 

بیکار شاغل شدند. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نرخ بیکاری 
در شش ماهه اول به ۱۱.۷ درصد کاهش یافت درحالی که 
نرخ بیکاری در س��ال ۹۵ ح��دود ۱۲.۴ درصد بود که این 
رخداد ناش��ی از تأثیر مثبت خود را در ش��اخص بیکاری 

نشان داد. 
نوبخت با اشاره به شاخص تورم، گفت: براساس عملکرد 
بودجه وس��ایر متغیرهای کالن اقتصادی تورم در دوازده 
ماهه امسال نسبت به دی ماه سال گذشته برای خوراکی ها 

۱۳درصد و در غیر خوراکی ها 6.6 درصد بود. 
وی ادام��ه داد: پیش بینی ما برای س��ال آینده برمنابع 
ومص��ارف الیحه بودج��ه ۹۷ که تقدیم مجلس ش��ورای 
اس��المی ش��د اینس��ت که رش��د اقتصادی ۵.8 درصد با 
احتساب نفت و بدون احتساب نفت 6 درصد باشد و رشد 

سرمایه گذاری ۱۱.۲ درصد است. 
رئیس س��ازمان برنامه و بودج��ه درباره عملکرد بودجه 
س��ال ۹6 اظهار داش��ت: در بررسی بودجه ۹6 مقایسه دو 
عدد قابل توجه اس��ت اینکه پیش بینی دولت این بود که 
ب��ا فرض قیمت هر بش��که نفت ۵۰دالر و واریزی س��هم 
صندوق ۲۰ درص��د، حدود ۳۰۹ هزار میلی��ارد تومان از 
محل درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای منابع مالی 
کس��ب کند.  نوبخت افزود: اما برخی کارشناسان معتقد 
بودن��د قیمت نفت فراتر از این رقم برود، بنابراین س��قف 
دیگ��ری با نفت ۵۵ دالری در نظر گرفته ش��د که معادل 
ای��ن افزایش قیمت ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع افزایش 
می یابد که از سوی مجلس شورای اسالمی مورد تأیید قرار 
گرفت و بودجه سال ۹6 به ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسید. 
وی افزود: مجلس ش��ورای اس��المی پیش بینی منابع 
را تغیی��ر داد و این رق��م را به ۳۴6 ه��زار میلیارد تومان 
بودجه افزایش داد، البته این در ش��رایطی بود که واریزی 
۲۰درصدی به صندوق توس��عه باید به ۳۰درصد افزایش 

یابد که با این وضعیت و درآمدها تقلیل می یابد. 
رئیس س��ازمان برنامه وبودجه اضاف��ه کرد: پیش بینی 
دولت برای فروش نفت به ازای هر بش��که ۵۰ دالر کاماًل 
درست بود، به طوری که االن براساس گزارش وزارت نفت 
برای ۱۰ ماهه اول اندکی بیش از ۵۰ دالر به طور متوسط 
توانس��تیم نفت بفروشیم.  نوبخت افزود: اولین پیش بینی 
دولت در الیحه ۹6 معطوف به فروش نفت درست بود ولی 
سرجمع آنچه پیش بینی کردیم در بودجه تحقق پیدا نکرد 
چون دولت با ۲۰درصد واریزی را به صندوق پیشنهاد کرد، 

درحالی که مجلس به ۳۰درصد افزایش داد. 
وی ادامه داد: براس��اس پیش بین��ی دولت ۱۰۰ درصد 
منابع بودجه ۹6 محقق خواهد ش��د ولی براساس مصوبه 

مجلس شورای اسالمی ۹۰درصد محقق می شود. 
نوبخت گف��ت: در بخش واگذاری دارایی های س��رمایه 
 ک��ه در الیح��ه بودج��ه ۱۰6 هزارمیلیارد توم��ان بود به
 ۱۱۹ هزارمیلی��ارد تومان افزایش یاف��ت که در۱۰ ماهه 

امسال ۷۹ هزار میلیارد تومان محقق شده است. 
وی اف��زود: در بخش واگ��ذاری دارایی های مالی هم به 
پیش بین��ی دولت در الیحه بودجه ۱۴ هزارمیلیارد تومان 
اضافه ش��د و در مجم��وع ۵۵ هزار و۴۰۰ ه��زار میلیارد 
تومان باید کس��ب منبع کنیم که نسبت به تحقق الیحه 

۱۲۵درصد و نسبت به مصوب ۱۰۲درصد است. 
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه اضاف��ه ک��رد: در 
 بخ��ش اعتب��ارات هزینه ای هم پیش بینی این اس��ت که 
۱8۵ هزارمیلیارد تومان پرداخت شود که در دو ماهه آینده 
۵۰ هزار میلیارد پرداخت می ش��ود و در حد ۱۰۰ درصد 

اعتبارات هزینه ها را خواهیم داشت. 

یادداشت

 وعده ارزان شدن ارز
باور پذیر است؟ 

دالر از ابتدای هفت��ه جاری به چند دلیل گران 
شده است؛ مس��ئله اول، بالتکلیف به نظر رسیدن 
برجام است که متأسفانه بعضی رسانه های داخلی 
همس��و با رس��انه های معاند غربی و سیاست های 
رئیس جمه��ور آمری��کا ب��ه آن دام��ن می زنن��د. 
ناآرامی در بعضی ش��هرهای کشور در ماه گذشته، 
کاهش دستوری نرخ س��ود بانکی و سرازیر شدن 
نقدینگ��ی از بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری 
به ب��ازار ارز، افزایش قیمت جهان��ی طال، افزایش 
ن��رخ برابری دالر در بازار جهانی نس��بت به دیگر 
ارزها در مقطع فعلی از دیگر دالیل بروز رفتارهای 
هیجانی در بازار ارز است. رئیس کل بانک مرکزی 
به عنوان بازارساز اصلی که بیشتر حجم ارز کشور 
را مدیری��ت می کند و با اتکا ب��ه دارایی های ارزی 
کش��ور مس��ئول اصلی تنظیم بازار ارز ش��ناخته 
می شود، وعده داده است که قیمت ارز در ماه های 
پایانی س��ال کاهش پیدا خواهد ک��رد و به مردم 
توصیه کرده برای رس��یدن به سود بیشتر از خرید 
ارز و س��رمایه گذاری در این بازار خودداری کنند 
چراکه زیان خواهن��د کرد. به نظر من باید به این 
گفته و البته وعده رئیس کل بانک مرکزی اعتماد 
ک��رد. من به عنوان یک ش��هروند ایرانی به تحقق 
این س��خن رئیس بانک مرکزی امیدوارم اما آنچه 
ام��روز از افزایش مقطعی قیمت ارز مهم تر اس��ت، 
ثب��ات و پیش بین��ی پذیری آن اس��ت. به هرحال 
نباید فراموش کرد که در س��ه سال گذشته رئیس 
کل بانک مرکزی بارها و بارها از واقعی ش��دن نرخ 
ارز خبر داده اند و بخش  خصوصی در انتظار تحقق 
این وعده مهم و حیاتی در اقتصاد ملی اس��ت. من 
امیدوارم هرچه زودتر این وعده هم محقق شود تا 
س��ایر وعده های رئیس کل بانک مرکزی باورپذیر 

به نظر بیاید. 
ن��رخ ارز نقش لنگری در اقتصاد کش��ور دارد و 
تمام بخش ها اعم از تولید، واردات، سرمایه گذاری، 
قاچ��اق کاال، ص��ادرات، تولی��د صادرات مح��ور و 
اش��تغال را تحت تأثیر قرار می دهد. یکسان سازی 
ن��رخ ارز ف��ارغ از اینکه این نرخ چقدر اس��ت، به 
پیش بینی پذیری اقتصاد کمک می کند. رس��یدن 
ب��ه ن��رخ مصلحتی ب��رای اقتصاد ملی ب��ه عنوان 
مقدم��ه ای برای یکسان س��ازی ن��رخ ارز ضروری 
اس��ت. می توان از روش ه��ای مختلف مثل قدرت 
براب��ری خری��د، مابه التفاوت ت��ورم داخلی و تورم 
حوزه تجارت خارجی و کش��ورهایی که ش��ریک 
تجاری ما هس��تند، نرخ واقعی ارز را تعیین کرد و 
جلوی نوس��انات مخربی را که خاصیتی جز ایجاد 
رانت ندارد گرفت. مزیت های نسبی کشور در سایه 
چندنرخی بودن ارز به فراموشی سپرده شده است 
و بای��د هرچه زودتر جلوی ای��ن فرآیند مخرب را 

گرفت. 
با توجه به پش��توانه های ارزی کشور و مجموعه 
مس��ائل دیگری که پیش نیاز تک نرخی کردن ارز 
است، مثل آینده بازار، بیمه، تضمین نرخ ارز برای 
معامالت آتی، اصالح ساختار شبکه بانکی داخلی، 
ارتب��اط گس��ترده ب��ا بانک ه��ای بین المللی برای 
تس��هیل انتقال ارز و ارتباط گسترده، برخورداری 
از مناب��ع کاف��ی برای دف��اع از نرخ واح��د ارزی، 
پاسخگویی به همه نیازهای کشور و حفظ این نرخ 
دس��ت کم در بازه زمانی یک ساله به نظر می رسد 
می توان ارز را در ب��ازه ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان در 
بازار آزاد عرضه کرد. بانک مرکزی با توجه به منابع 
ناش��ی از فروش بین المللی نفت که خوش��بختانه 
تم��ام پیش بینی های خوب در م��ورد آن به وقوع 
پیوس��ته و آزادس��ازی منابع بلوکه شده ایران در 
کش��ورهایی مثل هند، چی��ن و ژاپن می تواند این 
نرخ را دست کم تا یک سال حفظ کند و اگر بانک 
مرکزی به چنین توفیقی برس��د، مدیریت واردات، 
حمای��ت از تولید داخلی و ص��ادرات رقابت پذیر و 
س��رمایه گذاری منطقی هم محقق خواهد شد و از 

سوی دیگر سوداگری در بازار ارز پایان می یابد. 
بانک مرکزی به عنوان عامل اصلی بازارس��ازی 
همیش��ه بازار ارز را با تزریق ارز به خرده فروشی ها 
مدیریت کرده و جل��وی اثرگذاری تقاضای کاذب 
را گرفته اس��ت و اکنون کم کاری بازارس��از اصلی 
و ع��دم مداخل��ه بانک مرک��زی در این مقطع هم 
بی تأثیر بر افزایش قیمت ارز نیس��ت. عالوه بر این 
در نظر بگیرید که در شرایط فعلی کشور ما روزانه 
نزدیک به ۲۰۰ میلیون دالر مصارف ارزی دارد که 
برای واردات کاالهای مورد نیاز به کش��ور از سوی 
ش��بکه بانکی با نرخ مصوبی که برای ارز مبادله ای 
در نظر گرفته ش��ده تأمین می شود. طبیعی است 
که در این شرایط بازار خرده فروشی مثل فردوسی 
و پاس��اژ افشار و غیره نباید با توجه به سهم اندک 
از تأمین نیاز ارزی کشور بر بازار کالن اثر بگذارد. 
امیدوارم با اصالح رفتار بانک مرکزی همانطور که 
رئیس کل محترم آن وعده داده، به زودی ش��اهد 
ثبات و آرامش در بازار ارز باشیم و نرخ ارز به بازه 

منطقی که به آن اشاره کردم بازگردد. 
منبع: اتاق تهران
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رئیس جمهوری در گفت و گوی تلویزیونی 
خود، حوزه ارتباط��ات را به عنوان حوزه ای 
اش��تغال زا توصیف ک��رد و وظیفه دولت در 
این راستا را ایجاد زیرساخت های الزم برای 
فعالیت در این حوزه دانست؛ اتفاقی که البته 
باید دید تا چه حد برای عملی شدن ظرفیت 
دارد.  ب��ه گزارش ایس��نا، فضای مجازی به 
عنوان بس��تر اصلی اقتصاد دیجیتالی دیگر 
از حالت یک فضای س��رگرم کننده یا صرفا 
ارتباطی خارج شده است. حاال بخش قابل 
توجهی از کسب و کارهای جدید که میزان 
قاب��ل توجهی از حجم گ��ردش مالی را هم 
به خ��ود اختصاص داده ان��د، در این فضای 
مجازی انجام می ش��وند. فضای مجازی به 
تناسب همین قابلیت جذب سرمایه ای که 
دارد برای جذب اش��تغال هم گزینه بسیار 

جالبی به نظر می رسد. 
حسن روحانی در بخشی از صحبت های 
خود در گفت و گوی تلویزیونی خود با اشاره 
به اعمال فیلترینگ روی برخی شبکه های 
اجتماع��ی در جریان ح��وادث اخیر اظهار 
کرد: ما هم باید زیرس��اخت را و هم آزادی 
الزم را ب��رای م��ردم فراهم کنیم. به همین 
دلیل وقتی زم��ان اعتراضات ب��رای مدتی 
این ش��بکه ها بسته ش��د، وارد شدیم و این 

محدودیت برطرف شد. 
 رئیس جمه��وری ب��ا بی��ان اینکه فضای 
مجازی به ش��فافیت اطالع��ات هم کمک 
می کن��د، به نق��ل قولی از وزی��ر ارتباطات 
پرداخ��ت و گفت: وزی��ر ارتباطات می گوید 
س��االنه ۱۰۰ ه��زار ش��غل از راه فض��ای 
مج��ازی ایجاد می ش��ود. ما وظیف��ه داریم 
زیرس��اخت ها را ایجاد کنیم تا مردم بر پایه 
آن کسب و کارهای شان را ایجاد کنند. دولت 
بس��ترها را آماده کرده اس��ت. در آینده ای 
نزدیک همه کش��ور به نسل ۳ و ۴ اینترنت 

مجهز خواهند شد. 
یک��ی از قالب ه��ای مهم تحق��ق اقتصاد 
دیجیت��ال در کش��ور توج��ه ب��ه ح��وزه 
کس��ب و کارهای اینترنت��ی و یا نوپا اس��ت؛ 
مخصوصا ک��ه در کش��ور ما بی��کاری هم 

مس��ئله ای مهم و قابل توجه اس��ت، توجه 
به این حوزه می تواند در حل نسبی مشکل 
بیکاری هم در حد و اندازه خود موثر باشد. 
بذل توجه لزوما به معنای حمایت دولتی از 
این کسب و کارها نیست بلکه مهم تر از آن 
رفع موانع قانونی و مقرراتی از س��ر راه آنها 

است. 
هرچند به نظر می رسد کسب و کارهای 
اینترنتی به لحاظ ماهیت مجازی که دارند 
کمتر نیروبر هستند و نیروی انسانی اندکی 
را طلب می کنند؛ با این حال اما یک نمونه 
بارز از مش��اغلی که در ماه های اخیر توسط 
حوزه فناوری اطالعات رش��د جهشی پیدا 
کرد، تاکسی های اینترنتی است که حاال به 
فراگیری قابل توجهی رسیده است. به راحتی 
هرچه تمام تر کس��انی که یک وسیله نقلیه 
ع��ادی دارن��د، می توانند با عضوش��دن در 
باش��گاه رانندگان این س��رویس ها ش��غلی 
معق��ول و با حقوق مکفی ب��رای خود پیدا 
کنن��د. فناوری اطالع��ات در واقع در اینجا 
وظیفه مدیریت متمرکز، س��ریع و گسترده 

را انجام می دهد. 
اساس��ا درباره تاثیر فن��اوری اطالعات بر 
اش��تغال دو نگرش وجود دارد؛ نگرش اول 
به ایجاد مش��اغل جدی��د در عرصه فناوری 
اطالعات توجه دارد و ایجاد مشاغل در این 
حوزه را نویدبخش رش��د اش��تغال می داند. 
براس��اس این دی��دگاه فن��اوری اطالعات 
زمینه ساز ایجاد فرصت های شغلی جدیدی 

خواهد بود ک��ه بر نرخ اش��تغال می افزاید. 
نگرش دوم هم که ارتقای نقش ماش��ین ها 
و سیستم های کامپیوتری در کسب وکار را 
مطرح می کند معتقد است چنین حرکتی 
حذف تدریجی جایگاه انس��ان در مش��اغل 
موج��ود و در نتیج��ه کاه��ش فرصت های 

شغلی را به دنبال دارد. 
در همین ب��اره محمدجواد آذری جهرمی 
- وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات – در 
حاشیه مراسمی در پاسخ به سوال ایسنا در 
مورد مس��ئله  بودن یا نبودن ایجاد اشتغال 
برای دولت در طرح حرکت به سمت اقتصاد 
دیجیتال پاسخ داده بود: سوددهی طرح های 
اقتصادی و اقتصاد دیجیتال با ایجاد اشتغال 
رابطه مستقیم دارد. در بحث کالن با جنسی 
از اشتغال )س��نتی( به جنس دیگر )نوین( 
تغییراتی داریم. ما نمی توانیم جامعه را عقب 
نگه داریم بلکه باید از امکانات هوشمند نسل 
جدید هم اس��تفاده کنیم، اما باید با فکر به 
این مقوله وارد ش��ویم تا همین افرادی که 
در مشاغل سنتی هستند را توانمند کنیم تا 
در اقتصاد دیجیتال هم نقش داشته باشند. 
او اف��زود: اش��تغال در فض��ای جدی��د را 
می ت��وان با آموزش ب��ه بخش های مختلف 
تثبیت کرد. به این صورت که کسانی بیایند 
و در این عرصه فعالیت کنند که خودش��ان 
صاحب فن و کسب و کاری در حوزه سنتی 

هستند. 
آذری جهرمی همچنی��ن در جایی دیگر 

گفت��ه بود: پ��روژه ای ب��ا هم��کاری وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی تحت عنوان 
»طرح تکاپو« طراحی ش��ده اس��ت که در 
آن مکانیزم های رشد خالقیت های جوانان 
و دانش��جویان در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
که در س��فر اخیر خود به اس��تان سیستان 
و بلوچس��تان در آن اس��تان مرکز توس��عه 
کس��ب وکارهای نوپا را راه اندازی کردیم که 
در آن مش��اوره هایی به جوانان جویای کار 

داده می شود. 
پی��ش از این نیز ابوالحس��ن فیروزآبادی 
- رئی��س مرکز مل��ی فضای مج��ازی - با 
بیان اینک��ه رئیس جمهوری ن��گاه ویژه ای 
به ایجاد اش��تغال از طری��ق فضای مجازی 
دارد، گفته بود: اش��تغال در فضای مجازی 
با سرمایه گذاری کمتری ایجاد می شود و به 
همین دلیل مرک��ز توجه دولت قرار گرفته 
است و مطالعات گسترده ای انجام گرفته تا 
در ساختار شورای عالی و مرکز ملی فضای 
مجازی هم به اقتصاد دیجیتال به طور ویژه 

پرداخته شود. 
در این باره به نظر می رسد اقدامات وزارت 
ارتباطات در حوزه تضمین افزایش سرعت 
به عنوان یک زیرساخت جدی در این حوزه 
قابل تقدیر اس��ت، اما کافی نیس��ت. برای 
توس��عه اقتصاد دیجیتال در کش��ور باید به 
استارت آپ ها و مخصوصا تجارت الکترونیکی 
توجه کرد چراکه این مقوله بسیار می تواند 
در ایجاد بس��ترهای اقتص��ادی هماهنگ با 
فناوری اطالع��ات موثر باش��د؛ از اقدامات 
تاثیرگذار در این حوزه تضمین حمایت های 
قانونی و یا حداقل برداشتن موانع مقرراتی از 

پیش روی این کسب و کارهاست. 
گفتنی اس��ت اقتص��اد دیجیتالی که در 
مواردی اقتص��اد اینترنت��ی، اقتصاد نوینی 
ی��ا اقتصاد ش��بکه ای هم نامیده می ش��ود، 
اقتصادی اس��ت که ب��ر پای��ه فناوری های 
دیجیتال شامل شبکه های ارتباط دیجیتالی 
)اینترنت و دیگر شبکه های ارزشی افزوده( 
رایانه ه��ا، نرم اف��زار و دیگ��ر فناوری ه��ای 

اطالعاتی مرتبط استوار است. 

درحالی که به دلیل تجربه های پیش��ین 
در برخورد با ش��بکه های اجتماعی، مردم 
نگ��ران دائمی ش��دن فیلتر اینس��تاگرام و 
تلگرام بودند، اما با دستور رئیس جمهوری 
رفع فیلتر اتفاق افتاد؛ حس��ن روحانی باز 
هم درب��اره بازش��دن ش��بکه هایی که در 
دولت های قبلی فیلتر ش��ده بودند، گفت: 
کلید دولت یازدهم نتوانست آن را باز کند، 
اما امیدواریم کلید دول��ت دوازدهم بتواند 

این کار را بکند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، رئیس جمه��وری 
دوش��نبه ش��ب در برنامه ای تلویزیونی به 
ب��رای فضای  ایجادش��ده  محدودیت های 
مجازی اشاره کرد و در توضیح این موضوع 
که چرا با وجود تاکید بر اینکه دست وزیر 
روی دکم��ه فیلترینگ نمی رود، این اتفاق 
افتاد، گف��ت: اگر این فضا برای چند روزی 
محدود ش��د برخی در اذهان شان این بود 
که این بهانه ای بوده اس��ت که این فضا را 
برای همیش��ه ببندیم، اما این گونه نیست. 
هر چیزی ممکن اس��ت در یک مقطعی به 
دلیل اضطرار انجام شود، اما مهم این است 
که دائمی نش��ود. البته که باید از اخالق و 
ایمان مردم هم در این زمینه حفاظت شود. 
وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی در زمین��ه 
محدودیت ه��ای اعمال ش��ده در فض��ای 
مجازی و شبکه های اجتماعی مانند توییتر 
از سویی و اس��تفاده اکثر مسئوالن از این 
فضا از س��وی دیگر و تناقض این وضعیت 
اظهار کرد: اش��کال شما به نظر من اشکال 
واردی اس��ت و م��ا در ح��د توان م��ان در 
دستگاه مجریه تالش خود را انجام داده ایم 

که این فضا برای مردم بازتر باشد. 
روحان��ی در ادامه با بیان اینکه برخی از 
این فضاها قبل از دولت یازدهم بسته شد، 
افزود: کلید دولت یازدهم نتوانس��ت آن را 
باز کند، اما امیدواریم کلید دولت دوازدهم 
بتواند این کار را بکند. البته شما می دانید 

ک��ه دولت یازدهم و دوازدهم چه رنج هایی 
برای این فضای آزاد و حفظ آن برای مردم 
کشیده اس��ت. ان ش��اءاهلل همه مسئوالن 
با همکاری یکدیگ��ر این آزادی را تضمین 
می کنیم، هم اینکه نگرانی مردم در زمینه 
اخالق و فرهنگ جامعه و نسل جوان مرتفع 

شود. 
وعده آزادی و عدم محدودیت در فضای 
مجازی همواره یکی از درخواست های مردم 
بوده اس��ت و حس��ن روحانی هم در اولین 
دوره ریاست جمهوری خود و نیز در زمان 
تبلیغات برای آغاز دومین دوره، همواره بر 
آن تاکید داش��ت. اینکه قرار نیست مانند 
دولت های قبلی شبکه های اجتماعی فیلتر 

شوند و فیلتر بمانند. 
ش��اید انتخاب ی��ک وزیر ج��وان برای 
ح��وزه ارتباطات و فن��اوری اطالعات یکی 
از مهم ترین گام ها ب��رای تحقق وعده های 
رئیس جمهوری باشد. کمااینکه محمدجواد 
آذری جهرمی ه��م از ابتدای نشس��تن بر 
مس��ند وزارت ب��ر ل��زوم آزادی در فضای 
مجازی تأکید داش��ته و ایستادگی در برابر 
فناوری و پیشرفت در این عرصه را منطقی 

نمی داند. 
اگر چه فیلترینگ شبکه های اجتماعی از 
فیس بوک و توییتر و پیام رسان هایی مانند 
وایبر و وی چت برای مدتی در کشور مرسوم 
ش��ده و با فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام 
انتظ��ار می رف��ت این ش��بکه اجتماعی و 
پیام رسان هم به سرنوشت پیشینیان خود 
دچار ش��وند، اما با رفع فیلتر آنها که اتفاقا 
عده زیادی مخالفت خود را نس��بت به این 
کار اعالم کردند، یکی از بزرگترین تفاوت ها 
آشکار ش��د؛ اینکه اگرچه رئیس جمهوری 
وعده داده دست وزیر ارتباطات روی دکمه 
فیلترین��گ نرود، اما اگ��ر بنا به مقتضیات 
زمان و فضای جامعه برای مدتی این اتفاق 

افتاده، دائمی نخواهد بود. 

کلید روحانی توییتر را باز می کند؟ 

ظرفیت ساالنه ۱۰۰هزار شغل در فضای مجازی

اشتغال زایی در بستر فضای مجازی از ایده تا عمل
خبــر

راه کم کردن هزینه های زندگی 
مردم چیست؟ 

از نگاه یک کارش��ناس ح��وزه کار، مهم ترین چالش 
فعل��ی، قدرت خری��د مردم اس��ت و بهترین راه کمک 
به بهبود وضع زندگی خانواره��ا، کم کردن هزینه های 

بیمه ای و حامل های انرژی است. 
علی اکب��ر لباف��ی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
اگر دنبال بهترش��دن وضع اقتصادی و معیشتی مردم 
هس��تیم باید هزینه های��ی که در اختیار دولت اس��ت 
جایگزین دستمزد ش��ود و دولت در بخش هزینه های 

انرژی، بیمه ، عوارض و مالیات ها به کمک بیاید. 
وی ادامه داد: متاس��فانه در بحث دس��تمزد، شورای 
عال��ی کار تاکنون راحت تری��ن کار را دنبال کرده و هر 
س��ال حداقل دستمزد را با ضرب در یک عدد و فرمول 
تعیین کرده اس��ت.  به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، 
بهترین راه بهبود معیشت و قدرت خرید مردم این است 
که هزینه های زندگی آنها را کاهش دهیم و دولت درباره 
هزینه ه��ای آب و برق و گاز، مالیات و گمرکات از خود 
مایه بگذارد و آن را جایگزین افزایش ها کند تا هم توان 
خرید آحاد جامعه باال برود، هم تولید به رونق برس��د و 

هم قیمت تمام شده کاهش یابد. 
لبافی با اشاره به اهمیت دادن کشورهای دیگر به مقوله 
تولید، گفت: بس��یاری از کش��ورها نگاه ویژه ای به تولید 
خود دارند و به تولیدکننده و بقای او کمک می کنند. ما 
هم باید فشارها را از تولید برداریم و دنباله روی سیاستی 
باش��یم که به جای رکود، توانمندسازی مردم را به اثبات 
برساند.  او تاکید کرد: شخصا معتقدم اگر مزد را به فرض 
۱۵درصد افزای��ش می دهیم، باید در کنارش هزینه های 
بیم��ه ای یا عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را به حداقل 
برسانیم.  این کارش��ناس حوزه کار خاطرنشان کرد: در 
صورت��ی که تعداد اش��تغال حفظ ش��ود، مقرری بگیران 
بیمه بیکاری هم کاهش خواهن��د یافت و در این حالت 
از صن��دوق بیمه بیکاری که س��الی ۳۰۰ هزار نفر عضو 
دارد، می توان به عنوان جایگزین استفاده کرد و با افزایش 
تعداد اشتغال، سرانه های پرداختی به صندوق های بیمه را 
افزایش داد.  به گفته لبافی در شرایط کنونی قدرت خرید 
افراد مهم ترین چالش کش��ور اس��ت چون با وجود آنکه 
تولید به نس��بت گذشته دو برابر شده، تغییری در قدرت 
خرید مردم به وجود نیامده و در بیشتر مواقع کاهش هم 
یافته است، بنابراین وقتی با انباشت کاال در بازار مواجهیم 
و نقدینگی دست مردم کم است، نمی توان انتظار داشت 
افراد کاالی داخل را خریداری کنند تا بازار کار به تحرک 

درآید و تولید رونق بگیرد. 

یادداشت

رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران:
نمایشگاه امالک و مستغالت امسال 

را تایید نمی کنیم
رئیس اتحادیه مشاوران امالک می گوید مهم ترین 
خروجی های نمایش��گاه امالک و مس��تغالت، فروش 
آپارتمان در دوبی، ترکیه، قبرس و دیگر کشورهاست 

ازاین رو ما نمایشگاه امسال را تایید نمی کنیم. 
به گزارش ایس��نا، رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
تهران گفت: نمایش��گاهی که قرار است تحت عنوان 
امالک و مس��تغالت در بهمن ماه امسال برگزار شود 
مورد تایید ما نیس��ت، زیرا بعد از انجام انتخابات در 
اتحادی��ه، قصد داش��تیم با اصالح فرآین��د برگزاری 
نمایش��گاه، امس��ال را تنفس بدهیم و س��ال آینده 
نمایش��گاهی برگ��زار کنیم ک��ه نفع م��ردم و حوزه 
مس��کن در آن باش��د، اما از طرف ش��رکت سهامی 
نمایش��گاه های بین المللی به ما گفتند به دلیل اینکه 
مس��ئوالن قبل��ی اتحادی��ه درخواس��ت داده اند باید 
امس��ال هم برگزار کنید؛ درحالی که قاعدتا ما اجازه 
داریم در مورد فعالیت ه��ای صنف، خودمان تصمیم 

بگیریم نه اینکه از بیرون به ما تحمیل شود. 
مصطف��ی  قلی خس��روی اف��زود: قب��ل از برگزاری 
انتخاب��ات اتحادی��ه ک��ه کاندیداها درگی��ر این فضا 
بودند، ظاهرا ریاس��ت قبلی اتحادیه در تاریخ هشتم 
شهریورماه درخواس��تی مبنی بر برگزاری نمایشگاه 
امالک و مستغالت ارائه داده اند. روز بعد از انتخابات 
ک��ه با انتخاب حقیر به عنوان منتخب اول همراه بود، 
از روابط عمومی اتحادیه با من تماس گرفته شد که 
نمایشگاه امسال را چه کار کنیم. بنده عرض کردم من 
که فعال مس��ئولیت را تحویل نگرفته ام اما به اعتقاد 
من نمایش��گاهی که صرفا برای نش��ان دادن ویترین 
مغازه ها باش��د یا خارجی ها بیایند آپارتمان های خود 
را در آن بفروش��ند و نفع��ی برای اتحادی��ه و مردم 

نداشته باشد مورد قبول نیست. 
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک خاطرنشان کرد: 
شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران با این استناد 
ک��ه اتحادیه قبال درخواس��ت داده، عن��وان می کند 
که م��ا طبق این درخواس��ت با خارجی ه��ا قرارداد 
نوشته ایم و باید نمایشگاه امالک و مستغالت برگزار 
ش��ود. اما حرف ما این اس��ت که نبای��د قبل از عقد 
ق��رارداد با م��ا، خارجی ها را دع��وت می کردند. اگر 
قراردادی با ریاس��ت قبلی اتحادیه بس��ته شده بود 
قطعا م��ن باید به آن تمکین می ک��ردم؛ درحالی که 
هیچ قراردادی تنظیم نش��ده و الزامی برای برگزاری 

نمایشگاه نیست. 
قلی خس��روی با بی��ان اینکه نمایش��گاه امالک و 
مس��تغالت در س��ال های قب��ل به ص��ورت فانتزی و 
فرمایشی برگزار شده است، افزود: در طول نمایشگاه 
عده ای به عنوان مجری حضور می یابند که مسئوالن 
نمایش��گاه تعیین می کنن��د و در واقع م��ا به عنوان 

صاحب اصلی، نقش چندانی در آن نداشته ایم. 
قرار اس��ت پنجمین نمایشگاه بین المللی امالک و 
مس��تغالت از سوم تا شش��م بهمن ماه به مدت چهار 
روز در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران 

برگزار شود. 

 تنش های آب و برق
در انتظار سال 97

وزی��ر نی��رو از وجود مش��کالتی در دو حوزه آب و 
تولید انرژی در سال ۱۳97 خبر داد و گفت در کنار 
تالش هایی که برای برخورد با این مس��ائل خواهیم 
داش��ت، فرصت کم نظیری برای وزارت نیرو به وجود 
آمده ت��ا بتواند طرح ها و برنامه هایی را که مس��تلزم 

فراهم شدن شرایط بوده اجرایی کند. 
به گزارش ایس��نا، رض��ا اردکانیان روز سه ش��نبه 
در گردهمای��ی مدیران ارش��د صنعت ب��رق با بیان 
اینک��ه مدیران ارش��د وزارت نیرو ب��ه دنبال اصالح، 
کاهش مص��رف، مدیریت تامین معیش��ت جایگزین 
و رفتن به س��مت نوع��ی از برنامه ریزی برای آمایش 
سرزمین هس��تند، اظهار کرد: یکی از اهداف وزارت 
نیرو همکاری و تعامل با نمایندگان مجلس ش��ورای 

اسالمی است. 
وی ادامه داد: مدیران ما در استان های مختلف در 
دو ح��وزه آب و برق در خط مقدم ارتباط و تعامل با 
نمایندگان مردم هس��تند و با توجه به اینکه ارتباط 
این افراد مس��تقیما به حس��اب وزارت نیرو گذاشته 
می ش��ود الزم اس��ت تا یک ارتباط منظم در س��تاد 

وزارت نیرو وجود داشته باشد. 
ب��ه گفته وزی��ر نیرو، عالوه بر این الزم اس��ت یک 
ارتب��اط منظم ب��ا هماهنگ��ی س��تاد وزارت نیرو با 
نماین��دگان مجل��س ش��کل بگیرد، چراک��ه در یک 
تصویرب��رداری کل��ی باید گف��ت وضعی��ت موجود 
وضعیت مطلوبی نیس��ت، چراکه ح��وزه اختیارات و 
مس��ئولیت ها آنطور که باید متناس��ب با هم تبیین 

نشده است. 
اردکانی��ان با بیان اینکه این مس��ئله موجب ایجاد 
مشکالتی شده است، اظهار کرد: اگر شرایط به همین 
روال ادامه یابد قطعا اشکاالت بیشتری ایجاد می شود 
به همین دلیل باید این مس��ائل اصالح ش��ود، اما با 
توجه به اینکه حل این مس��ائل و مش��کالت زمان بر 
اس��ت، باید به گونه ای عمل کنیم که وزارت نیرو در 
جریان ک��م و کیف مدیریت ها ق��رار گیرد و متقابال 
مدیران اس��تانی از حمایت مس��تقیم ستاد برخوردار 

شوند و به کاری بپردازند که باید صورت گیرد. 
 



مع��اون نظارت��ی بانک مرک��زی اعالم 
کرد تا پایان هفته اطالعیه بانک مرکزی 
درخصوص موسسات مالی غیرمجاز صادر 
و تا پایان بهمن کار تسویه حساب با همه 
سپرده گذاران خاتمه یافته تلقی می شود. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
فرش��اد حیدری مع��اون نظارت��ی بانک 
مرکزی در نشس��ت مش��ترک مسئوالن 
اقتص��ادی دول��ت با اعضای کمیس��یون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی، اظهار 
ک��رد: در موسس��ه ثامن الحجج تس��ویه 
حساب با س��پرده گذاران تا 300میلیون 
تومان عملیاتی ش��ده و مابقی هم تا دهه 
فجر پرداخت خواهد ش��د. ضمن آنکه به 
سپرده گذاران باالی 300 میلیون تومان 
هم اکنون 300 میلی��ون تومان پرداخت 

شده است. 
حیدری ادامه داد: در موسسه اعتباری 
فرش��تگان، ب��ه س��پرده گذاران تا 200 
میلی��ون توم��ان، 200 میلی��ون تومان 
پرداخت شده اس��ت، چراکه دارایی های 
این موسسه کفاف طلب سپرده گذاران را 
می دهد، اما آنها از تیر 94 به بعد سودی 

نمی گیرند. 
معاون نظارت��ی بانک مرک��زی افزود: 
در موسس��ات افضل، وح��دت و البرز هم 
با س��پرده گذاران ت��ا 100میلیون تومان 
تسویه ش��ده و به س��پرده گذاران باالی 
100 میلیون تومان، 100 میلیون تومان 
پرداخت ش��ده و باق��ی س��پرده گذاران 
هم ک��ه کمتر از 2درصد س��پرده گذاران 
هس��تند، 100 میلی��ون توم��ان دریافت 

کرده ان��د و در حال تس��ویه نهایی با آنها 
هستیم. 

حیدری درخصوص موسسه بدر توس، 
گفت: این موسس��ه ه��زار میلیارد تومان 
به م��ردم بدهکار اس��ت درحالی که تنها 
17 میلیارد تومان دارایی مکش��وف دارد 
و ما برای تس��ویه با س��پرده گذاران آن، 
56میلی��ارد تومان اختصاص دادیم و 61 
فقره س��ند در استان خراسان توسط قوه 
قضاییه شناس��ایی شده که در صورتی که 
معاون اول قوه قضاییه آن را قطعی اعالم 
کند، عملیات پرداخت به س��پرده گذاران 
این موسس��ه هم آغاز می شود اما دامنه 
تخلفات در این موسس��ه بسیار گسترده 

بوده و 700 میلیارد تومان سپرده جعلی 
و موهوم در این موسس��ه شناسایی شده 
یا بخشی از آن در بیرون فروخته شده اما 

در موسسه ثبت نشده است. 
معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص 
نوس��انات ن��رخ ارز در هفته ه��ای اخیر، 
غیرکارشناس��ی  اظهارات  برخ��ی  گفت: 
از جمله اینکه قرار اس��ت از س��پرده های 
بانکی مردم مالیات گرفته ش��ود، موجب 
ترس مردم می شود و عده ای نگران شده 
و پ��ول خود را از بان��ک خارج کرده و به 

دنبال خرید دالر می روند. 
وی افزود: در همین موضوع موسسات 
مالی و اعتباری، 21 هزار و 500 میلیارد 

توم��ان پول ت��ازه به اقتصاد تزریق ش��د 
که بخش��ی از آن به س��مت ب��ازار ارز و 
دالر رف��ت و موجب افزایش تقاضا ش��د 

درحالی که عرضه محدود بود. 
واگ��ذاری  درخص��وص  حی��دری 
بانک ها، گفت:  منجمدش��ده  دارایی های 
در سه س��ال گذش��ته 35 هزار میلیارد 
تومان س��هام و امالک بانک ها آزاد شده 
و امیدواریم تا پایان تیر سال آینده یعنی 
در شش ماه آینده همین میزان واگذاری 
و فروش با سرعت باال انجام شود و اهداف 
قانونگذار تامین ش��ود تا این مبالغ صرف 
افزایش سرمایه بانک ها شود اما از سویی 
باید دقت کرد که اگر سرمایه اضافه شود 
و از سوی دیگر زیان بانک ها افزایش یابد 

این اقدام هیچ تاثیری ندارد. 
وی اف��زود: باید مش��کالت بانک ها از 
درون حل شود و بانک مرکزی در تالش 
اس��ت در یک بازه 10 ساله از درون و با 
اصالح مکانیزم ها مسائلی چون سوددهی، 

ترازنامه و نقدینگی را حل کند. 
حیدری تصریح کرد: یکی دیگر از موانع 
موجود در س��ر واگذاری ها، دخالت های 
سایر دس��تگاه های نظارتی است که مانع 
از فروش و تاخیر در واگذاری ها می شود. 
وی اص��الح کارمزده��ا را یکی دیگر از 
برنامه ه��ای بان��ک مرکزی ب��رای اصالح 
نظام بانکی دانس��ت و اف��زود: در این راه 
بی��ش از هزار م��ورد اصالح انجام ش��د 
اما س��ازمان حمای��ت از مصرف کنندگان 
موضوع را به سازمان تعزیرات ارجاع داد 
که منتظر اعالم نظر این سازمان هستیم. 

اقتص��ادی مجلس  رئیس کمیس��یون 
می گوید ک��ه برای بازگش��ت آرامش به 
ب��ازار ارز، توافق هایی ب��ا وزرای اقتصاد، 
صنعت و رئیس کل بان��ک مرکزی انجام 
ش��ده که قیم��ت ارز را در روزهای آتی 

کاهش می دهد. 
اقتص��ادی مجلس  رئیس کمیس��یون 
ش��ورای اس��المی، از توافقات جدید در 
جلس��ه ب��ا وزرای اقتص��اد و صنع��ت و 
رئی��س کل بانک مرکزی برای بازگش��ت 
آرامش به بازار ارز خبر داد و گفت: قیمت 
ارز در روزه��ای آین��ده کاه��ش خواهد 
یافت، بنابراین مردم نباید س��رمایه های 

خود را به این بازار ببرند. 
 محمدرض��ا پورابراهیم��ی در پای��ان 
نشس��ت مش��ترک وزرای امور اقتصادی 
و دارای��ی و صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
و رئی��س کل بان��ک مرک��زی ب��ا اعضای 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: به دلیل اهمیت مس��ائل 
ارزی، ای��ن نشس��ت ب��ا حض��ور آقایان 
کرباس��یان، س��یف و ش��ریعتمداری در 
کمیس��یون اقتصادی برگزار شد و هدف 
آن بررس��ی آخرین وضعیت مسائل ارزی 

کشور از زبان مسئوالن ارشد دولت بود. 
اقتص��ادی مجلس  رئیس کمیس��یون 
ش��ورای اس��المی افزود: در این نشست 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی گزارش��ی از 
وضعی��ت نظام بانکی کش��ور و مس��ائل 
ب��ازار ارز ارائه داده و تصریح کرده نگرانی 
خاصی برای ایجاد تعادل در بازار عرضه و 

تقاضای ارز وجود ندارد. 
وی اب��راز کرد: تقاض��ای کاذب ارز در 
چن��د هفته اخیر باع��ث افزایش نرخ ارز 
شده که البته نمایندگان عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس نیز معتقد بودند قیمت 
ارز در ح��ال حاضر واقعی نیس��ت و این 
التهابات به دلی��ل افزایش تقاضای کاذب 
در ب��ازار اس��ت و در ای��ن مس��یر، بانک 
مرکزی مکلف شد با اقدامات موثر زمینه 

ایجاد شفافیت در بازار را فراهم کند. 
پورابراهیم��ی گف��ت: در ح��ال حاضر 
ح��دود 14 میلی��ارد دالر ارز ناش��ی از 
فروش پتروش��یمی ها و 40 میلیارد دالر 
ارز از مح��ل ص��ادرات غیرنفت��ی و در 
مجموع 90میلیارد دالر ارز، وارد اقتصاد 
کش��ور می شود که بخشی از آن براساس 
نی��از مصرف می ش��ود، اما بای��د با ایجاد 

ش��فافیت بیش��تر در ب��ازار، زمینه ایجاد 
تعادل را فراهم کرد. 

وی اضاف��ه کرد: در پایان این نشس��ت 
مقرر ش��د کمیته مشترکی از نمایندگان 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک 
مرکزی تش��کیل ش��ود تا اقدامات بانک 
مرک��زی در حوزه بازار ارز رصد ش��ود و 
پیش بینی می ش��ود با توج��ه به اقدامات 
صورت گرفته در چن��د روز آینده، قیمت 

ارز در بازار روند کاهشی داشته باشد. 
وی ادامه داد: مجلس حمایت های الزم 
را انج��ام خواه��د داد تا آرام��ش به بازار 
ارز بازگ��ردد و توافقات��ی با بانک مرکزی 
صورت گرفت��ه که ب��ا اقدام��ات موثر در 
کوتاه مدت و بلندمدت، تعادل به بازار ارز 

بازگ��ردد و در زمینه مدیریت ارز ناش��ی 
از ص��ادرات رس��یدگی های الزم صورت 
گیرد چراکه به طور مثال ش��ائبه ای ایجاد 
ش��ده بود که پتروشیمی ها قصد دارند با 
تاخی��ر در عرضه ارز حاص��ل از صادرات 

محصوالت خود، منتفع شوند. 
پورابراهیم��ی متذکر ش��د: این انتظار 
وج��ود دارد ک��ه بع��د از برج��ام، وزارت 
اقتص��اد، بانک مرکزی و وزارت خارجه و 
سایر دستگاه های ذی ربط اقداماتی انجام 
دهند تا مراودات بانکی کشور روان شود، 
به نحوی ک��ه در نقل وانتقال ارز مش��کلی 
وجود نداش��ته باش��د و همچنین باید به 
بحث مدیری��ت حواله ه��ای ارزی توجه 

شود. 

معاون نظارتی بانک مرکزی مطرح کرد 

 پایان ماجرای موسسات غیرمجاز
تسویه با تمام سپرده گذاران تا پایان بهمن

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

ارز با توافقات جدید مجلس و دولت ارزان می شود

امکان انجام پرداخت از طریق 
تلفن همراه با کیف پول همراه 

پاسارگاد )کیپاد(
بانک پاسارگاد در ابتکاری دیگر، از طریق ارائه خدمت 
کیف پول همراه پاسارگاد )کیپاد(، امکان انجام پرداخت 
از طریق تلفن همراه را برای مش��تریان خود فراهم کرده 

 است. 
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، خسرو رفیعی، 
مشاور مدیرعامل و مدیر روابط  عمومی این بانک، ضمن 
اع��الم این خبر گفت: با توجه به افزایش روزافزون نقش 
تلفن هم��راه در زندگی ش��هروندان و همگام با توس��عه 
فن��اوری و ابزاره��ای پرداخ��ت در بانک��داری و صنعت 
پرداخت، عرصه مناس��بی برای به کارگیری تلفن همراه 
در پرداخت های روزمره پدید آمده  اس��ت. در این میان، 
بانک  پاس��ارگاد، با اتکا به توان فنی ش��رکت فناپ – از 
ش��رکت های گروه مالی پاسارگاد- و با مشارکت شرکت 
ایرانس��ل، اقدام به طراحی و راه اندازی سرویس نوآورانه 
کیف پول همراه پاسارگاد با نام تجاری کیپاد کرده  است. 
وی افزود: س��رویس کیپاد بر بس��تر NFC طراحی 
شده و در حال حاضر صرفا برای گوشی های تلفن همراه 
اندروی��دی مجهز ب��ه فناوری NFC و ب��ا به کارگیری 

سیم کارت های NFC ایرانسل قابل استفاده است. 
مشاور مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد ادامه داد: کیپاد )کیف 
پ��ول همراه پاس��ارگاد( این ام��کان را ب��رای دارندگان این 
س��رویس فراهم می س��ازد تا پرداخت های با سقف 50هزار 
تومان را در پایانه های فروشگاهی مجهز به سرویس پذیرش 
کیپاد و بی نیاز از کارت ه��ای بانکی، بدون رمز و با حداکثر 
سرعت و س��هولت انجام دهند. س��رویس کیپاد همچنین 
به واس��طه حذف نیاز به اعالم رم��ز عبور، ضمن جلوگیری 
از ایجاد مخاطرات ناش��ی از اعالم رمز عبور به سودجویان، 
امنیت ویژه ای را برای منابع مالی کاربران به ارمغان می آورد. 
وی در ادام��ه ضمن اش��اره به اینک��ه در حال  حاضر 
هم میهنان مان در ش��هرهای مش��هد مق��دس و قزوین 
ام��کان بهره مندی از این خدم��ت را دارند، تصریح کرد: 

کارب��ران این س��رویس در هر یک از ش��هرهای تحت 
پوشش می توانند ضمن پرداخت هزینه سفرهای مبتنی 
ب��ر ناوگان حمل و نقل عمومی )اتوبوس، قطار ش��هری 
و موارد مش��ابه(، س��ایر پرداخت های خرد روزمره خود 
در خرده فروش��ی ها )نظی��ر س��وپرمارکت ها، نانوایی ها، 
رس��توران ها، فس��ت فودها، کیوس��ک های مطبوعاتی، 
دفات��ر تایپ و تکثی��ر و. . .( و اماکن عمومی و تفریحی 
)نظیر ش��هربازی ها و پارکینگ های عمومی( را از طریق 
تلفن هم��راه و مبتنی بر کیپاد انجام دهند. البته این امر 
مستلزم تجهیز مراکز ذکرشده به ابزار پذیرندگی کیپاد 

بوده که به تدریج انجام خواهد پذیرفت. 
مدی��ر روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد اظهار امیدواری 
کرد: با توجه به جذابیت این خدمت و نیز استقبال باالی 
کاربران گرامی از س��رویس کیپاد، انتظار می رود دامنه 
پذیرش کیپاد تا پیش از پایان سال 1396، به شهرهای 

دیگر کشور عزیزمان تسری یابد. 
رفیع��ی همچنی��ن درخص��وص قابلیت ه��ای کیپاد 
خاطرنش��ان کرد: پرداخت از طریق تلفن همراه و صرفا 
با نزدیک کردن گوش��ی به دستگاه پذیرنده کیپاد بدون 
نیاز به اتصال به اینترنت و حتی در صورت نیاز مشتری با 
تلفن همراه خاموش، انجام تراکنش پرداخت بدون نیاز به 
ورود رمز بانکی، افزایش اعتبار )شارژ کیف پول( از طریق 
درگاه پرداخت اینترنتی و یا با ش��ماره گیری #720* از 
طریق تلفن همراه، مشاهده گزارش تراکنش های اخیر و 
فعال سازی/غیرفعال سازی کیف پول به صورت موقت از 

جمله قابلیت های این خدمت هستند. 
وی در پای��ان در م��ورد نحوه بهره من��دی از خدمت 
کیپاد افزود: عالقه مندان به اس��تفاده از خدمت کیپاد، 
پس از کس��ب اطمینان نس��بت به برخورداری گوشی 
تلفن هم��راه خود از فن��اوری NFC و یا پس از خرید 
گوش��ی تلفن همراه مجهز به فناوری NFC می توانند 
از طریق مراح��ل تهیه س��یم کارت )مراجعه به مراکز 
منتخب توزیع س��یم کارت NFC ایرانسل اعم از دفاتر 
خدمات مشتریان ایرانسل، ش��عبه های منتخب بانک 
 پاس��ارگاد و مراکز مج��از )توزیع، دریافت اپلیکیش��ن 
دانلود و نصب اپلیکیش��ن های کیپاد( و پرداخت همراه 
ایرانس��ل از طریق مراجعه به سایت کیپاد(، ثبت نام و 
فعال س��ازی اپلیکیشن ها )ورود مش��خصات مورد نیاز 
در اپلیکیش��ن های کیپاد و پرداخت همراه ایرانس��ل(، 
افزایش اعتبار کیف پول )استفاده از درگاه های پرداخت 
 الکترونیک موجود در اپلیکیش��ن کیپاد با اس��تفاده از 
کارت ه��ای بانکی دارای رم��ز دوم( و پرداخت با کیپاد 
)نزدیک کردن دس��تگاه تلفن همراه به پایانه های خرید 
مس��تقر در مراکز مختلف پذیرندگی کیپاد که با نشان 
کیپاد مشخص شده اند( نسبت به نصب، فعال سازی و 

استفاده از خدمت کیپاد اقدام کنند. 
گفتنی اس��ت هم میهنان گرام��ی می توانند از طریق 
مرکز مش��اوره و اطالع رس��انی بانک  پاسارگاد به شماره 
82890، س��ایت این بانک به نشانی www. bpi. ir و 
سایت کیپاد به نش��انی www. kipaad. ir نسبت به 
کسب اطالعات بیشتر در مورد این خدمت اقدام کنند. 
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خبرنــامه

رئیس کل بانک مرکزی: 
نرخ ارز اسفند متعادل می شود

رئیس کل بانک مرکزی گفت که افزایش قیمت ارز در 
هفته های اخیر، ارتباطی با سیاست تک نرخی کردن ارز 
ندارد و آن سیاستی است که بانک مرکزی از کانال های 
خ��اص خود، پیگیری می کند.  به گزارش صداوس��یما، 
ولی اهلل سیف در پایان نشس��ت مشترک تیم اقتصادی 
دولت با اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اسالمی افزود: برای عملیاتی شدن یکسان سازی نرخ ارز، 
ما نیاز به اطمینان از وجود کانال های بانکی کافی داریم 
درحالی که االن وضع کانال های بانکی مطلوب نیست و 
یکی از پیش نیازهای این امر، افزایش س��رعت در اتصال 
ش��بکه بانکی ایران به ش��بکه های بانک��ی بین المللی و 
پذیرش استانداردهای بانکی بین المللی است.  وی افزود: 
برای دس��تیابی به این هدف، دولت دو الیحه به مجلس 
در رابطه با ضوابط و مقررات حاکم بر پولش��ویی تقدیم 
کرده است که اگر این دو الیحه در مجلس تصویب شود 
اثرات بسیار مثبتی در تنظیم روابط نظام بانکی ما با نظام 
بانکی بین المللی خواهد داشت.  رئیس کل بانک مرکزی 
همچنی��ن درباره روند حرکتی نرخ ارز افزود: پیش بینی 
ما این اس��ت که با توجه به سیاس��ت ها و اقدامات بانک 
مرکزی در روزه��ای اخیر و کاهش التهابات جامعه این 
روند، کاهش��ی خواهد ش��د و به تعادل ماه های گذشته 
بازخواه��د گش��ت.  وی افزود: روند چهار تا پنج س��ال 
گذش��ته همین بوده که ن��رخ ارز در دو م��اه آذر و دی 
افزایش یافته و در اس��فند متعادل می شود و مردم باید 
توجه کنند که کسی نمی تواند از سرمایه گذاری در بازار 
ارز سود ببرد و س��ود سپرده گذاری در نظام بانکی ما از 

درگیرکردن منابع مالی در بازار ارز بیشتر است. 

بازار ارز کمی آرام گرفت
 هرچند روز دوش��نبه قیم��ت دالر در ب��ازار آزاد با 
نوسان هایی جدی روبه رو بود به طوری که دامنه تغییر 
قیمت به بازارهای موازی و مجاور نیز کش��یده شد، اما 
روز گذشته فضایی آرامتر بر بازار حاکم شد.  به گزارش 
خبرآنالین، درحالی که بهای دالر کاهشی قابل توجه را 
نس��بت به روز دوشنبه ش��اهد بود و هر دالر به قیمت 
4555 تا 4620 تومان معامله می ش��د اما بهای س��که 
در بازار با رش��دی فزاینده همراه بود. قیمت هر قطعه 
س��که بهار آزادی طرح جدید به ی��ک میلیون و 538 
هزار تومان رسید که افزایشی در حدود 10 هزار تومان 
را نشان می دهد.   هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدی��م اما در ای��ن دوره زمانی یک میلیون و 479 هزار 
تومان فروخته ش��د.   براس��اس این گزارش ربع سکه و 
نیم  س��که نیز به قیمت 750 هزار توم��ان و 449 هزار 
تومان معامله ش��دند. هر گرم ط��الی 18 عیار در بازار 
تهران 144 هزار و 900 تومان قیمت دارد که کاهشی 

اندک را نسبت به روز قبل از آن نشان می دهد. 
 خبرهای رس��یده از ب��ازار ارز ام��ا حکایت از آن 
دارد ک��ه با صحبت ه��ای رئیس جمه��ور و اقدامات 
صورت گرفته بر ای مدیریت بازار ارز و تامین ارز مورد 
نیاز بازار، سایه ناآرامی فعال از سر بازار کم شده و در 
صورت تداوم این روند می توان امید داشت که وعده 
سیف در خصوص کاهش نرخ دالر در ماه های پایانی 

سال محقق شود. 

نرخنــامه
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معاون نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس معتقد 
 Islamic است از آنجا که به گفته او کشوری جز ایران
future  ندارد و بس��یاری از کش��ورهای منطقه بورس 
انرژی و بورس کاال ندارند، بورس ایران از دیگر بورس ها 
عقب نیس��ت. او تحریم ها را علت اصلی تنها بودن بورس 

ایران در جهان دانست. 
به گزارش ایس��نا، علی سعیدی در آستانه ۵۰ سالگی 
بورس ایران در یک نشس��ت خبری که با حضور تعدادی 
از خبرن��گاران خبرگزاری ه��ا برگزار ش��د، در پاس��خ به 
این که چرا با گذش��ت ۵۰ س��ال از تاریخ ب��ورس ایران 
همچنان اولویت مردم س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه 
نیس��ت، گفت: ما ش��اید خیلی دوست نداش��ته باشیم 
مردم مستقیماً سهم بخرند، چراکه باید برای سهم وقت 
گذاش��ت، پرتفوی تشکیل داد، ریسک محاسبه کرد، در 
مجامع حضور پیدا کرد و تحلیل تکنیکی و بنیادی انجام 

داد. 
وی ادامه داد: از عموم مردم نمی ش��ود انتظار داش��ت 
که وق��ت بگذارند و تمام این تحلیل ه��ا را انجام دهند، 
پس حضور در بازار س��رمایه باید از حالت مس��تقیم به 
حالت غیرمس��تقیم تبدیل ش��ود. امروز در مورد حضور 
غیرمس��تقیم اتفاق های خوبی افتاده و ما در حال حاضر 

در صندوق ها 2 میلیون سرمایه گذار داریم. 
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس توضیح 
داد: شاید ش��ما بگویید این 2 میلیون نفر سپرده گذاران 
بانک هس��تند، اما ما در دو ماه اخیر مقرراتی گذاش��تیم 
که صدور واحدهای سرمایه گذاری از طریق شعب ممنوع 
باش��د. البته یکب��اره این کار را نکردی��م، چراکه از قبل 
صندوق های م��ا پلتفرم خود را راه ان��دازی کرده بودند، 
در نتیجه ما از طریق پلتفرم صندوق های سرمایه گذاری 
با 2 میلیون نفر در ارتباطیم. ممکن اس��ت مردم ندانند 
که بورس چیست اما با صندوق های سرمایه گذاری آشنا 

شده اند. 
سعیدی افزود: صندوق های س��رمایه گذاری پول آگاه 
در بورس درمی آورند، اما پول س��رمایه گذار عمومی پول 
آگاه نیس��ت، چرا که ترس، هیجان، حرص و طمع ذهن 
س��رمایه گذار را آش��وب می کند. هدف ما این اس��ت که 
صندوق های سرمایه گذاری رشد کند ادعا داریم که بازار 
بدهی کش��ور براساس کار صندوق ها شکل گرفته است. 
در ح��ال حاضر صندوق های ما حدود ۱۶۰ هزار میلیارد 

تومان پول دارند که خرد خرد از س��پرده ها کنده شده تا 
تأمین مالی دولت انجام شده است. تاکنون صندوق های 
سرمایه گذاری ده ها میلیارد تومان روی تأمین مالی کار 
کرده ان��د. هنر مدیران صندوق های س��رمایه گذاری این 
خواهد بود که مردم را از طریق این صندوق ها به سمت 

بازار سرمایه بیاورند. 
معاون نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس که در 
بخش��ی از صحبت های خود گفته ب��ود معافیت مالیاتی 
در ب��ورس تهران واقعاً بی نظیر اس��ت ام��ا در عین حال 
دو دفتر بودن ش��رکت ها باعث شده این معافیت مالیاتی 
افاقه نکند تا به س��مت بورسی ش��دن بیایند، در پاسخ 

ب��ه این که آی��ا عملکرد 
نادرس��ت س��ازمان امور 
مالیات��ی را در این زمینه 
گفت:  نمی دانی��د؟  مؤثر 
مالیات��ی  سیاس��ت های 
صنای��ع  در  همیش��ه 
حت��ی  اس��ت  اثرگ��ذار 
تقس��یم  سیس��تم  روی 
س��ود در مجام��ع تأثیر 
می گ��ذارد. کش��ورهایی 
ک��ه در این مورد رش��د 
کرده اند، سیستم بانکی و 

سیس��تم مالیاتی شان بهم وصل است درنتیجه شرکت ها 
نمی توانن��د زمان وام گرفتن به بانک بگویند سودش��ان 
خیل��ی زی��اد اس��ت و در زمانی که می خواهن��د مالیات 

بدهند، بگویند ما سود نداشته ایم. 
س��عیدی ادامه داد: در آن کش��ورها مقررات مالیاتی 
آنقدر خش��ن و سخت است که شرکت ها در مخیله شان 
نمی گنجد مالیات ندهند. در س��ال های اخیر کش��ور ما 
هم به این سمت رفته است. بنابراین همین االن مجددا 
درخواس��ت ش��رکت ها برای پذیرش در بورس باال رفته 
البته شرکت ها دنبال این هستند شریک خارجی داشته 
باشند نه شریک سهامدار. دسترسی به منابع مالی نیز از 

دیگر اهداف آنهاست. 
مع��اون نظارت ب��ر نهادهای مالی س��ازمان بورس در 
پاس��خ به س��ؤالی در این مورد که آیا درحالی که بورس 
ایران با ۵۰ س��ال سابقه از بسیاری از بورس های کم سن  
و س��ال تر عقب است، برای کسانی که جشن ۵۰ سالگی 

ب��ورس را می گیرن��د عجیب نیس��ت؟ اظه��ار کرد: من 
مدیران بورس ها را در اجالس WFE و آیس��کو دیده ام، 
اصاًل این طور نیس��ت که بورس ما از بسیاری از کشورها 
عقب تر باشد. ما از حیث اندازه بازار و تنوع صنعت تقریباً 
بی نظیر هس��تیم. برای این که به این اطالعات برسیم با 
س��ایت WFE این موضوع را چک کنید آنجا اطالعات 

همه بورس ها وجود دارد. 
س��عیدی ادامه داد: از نظ��ر ابزارهایی که داریم ترکیه 
بعد از ما به صکوک متصل ش��د و اتفاقا سیس��تمی که 
برای صکوک در نظر گرفته سیس��تم نادرس��تی اس��ت، 
یعنی از نظر تکنیکال نادرس��ت طراح��ی کرده اند. آنان 
این را برای بازار سرمایه 
درس��ت  اس��المی اش 
بازار  درحالی که  کرده اند 
سرمایه اش کمیته فقهی 
از  بس��یاری  در  ن��دارد. 
بورس ه��ای م��ا از جمله 
اصاًل  اروپایی  بورس های 
ب��ورس کاال وجود ندارد. 
ش��ما بگردی��د در دنی��ا 
ببینید چند کش��ور چند 
ب��ورس کاال دارد. معدود 
کشورهایی هستند حتی 
بورس انرژی داشته باشند. خیلی از کشورهای اطراف ما 
در س��ال های اخیر بازار بدهی ش��ان شکل گرفته و اتفاقا 

جشن های خیلی بزرگی می گیرند. 
وی اظهار کرد: زمانی  که treasury bills در بورس ها 
معامله می شوند آنها جشن های زیادی با سروصدای زیاد 
می گیرند. تنها بورسی که هیچ سروصدایی ندارد و همه 
اتفاق ه��ا در داخلش می افتد بورس ماس��ت. این نقیصه 
ماس��ت که به دنی��ا نگفته ایم چه کرده ای��م. مثاًل اولین 
کش��وری که صکوک معرفی کرده ایران اس��ت ولی این 

موضوع را هیچ کس نمی داند. 
معاون نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس ادامه 
داد: islamic Future  هی��چ کش��وری ن��دارد. حتی 
فیوچرز مالزی در بازار بورس اس��المی  خود وجود ندارد. 
بحرین هم از نظ��ر ارزش بازار و هم از نظر تنوع صنعت 
از ما پایین تر اس��ت. ما حتی رفتیم ب��رای عمان بورس 
کاال ایجاد کنیم، اما آنها به ما گفتند فقط خاندان حاکم 

واردات و ص��ادرات دارن��د. بعضی از این کش��ورها اصال 
نمی توانند بورس کاال داش��ته باش��ند چ��ون انحصار آن 

دست خانواده سلطنتی است. 
س��عیدی توضیح داد: چند ب��ورس در دنیا وجود دارد 
که خیلی قدیمی هس��تند که ما همیش��ه خود را با آنها 
مقایس��ه می کنیم، مانند بورس های آمریکای ش��مالی و 
همچنین ب��ورس لندن، بورس فرانکفورت. اگر ش��ما از 
این چند بورس کمی آن طرف تر بیایید مثاًل ما با بورس 
یونان اصاًل قابل مقایسه نیستیم، بنابراین امروز بورس ما 

را به چشم کوچکی نگاه نکنید. 
وی در پاس��خ به این که پس چرا بورس ما با تمام این 
ش��رایطی که می فرمایید همچنان در جهان تنهاس��ت، 
گف��ت: در س��ال های ۱۳۸2 و Fitch ۱۳۸۳  اولی��ن 
رتب��ه را ب��ه ما داد، بع��د از آن بانک مرک��زی که اوراق 
قرضه منتش��ر ک��رد به س��ال ۱۳۸۴ برخوردیم و در آن 
س��ال Fitch از ایران رفت، لذا ما بابت این که موسسات 
بین المللی در کشور ما نیس��تند نمی توانیم اوراق قرضه 
عمومی عرضه کنیم. سرمایه گذاری های مشتاقی همین 
االن به این علت پشت دروازه های بورس تهران مانده اند. 
س��رمایه گذاران به من می گفتند ما همه این مزایا را که 
ش��ما می گویید می دانیم، فقط شما بگویید چگونه پول 

وارد ایران کنیم. 
معاون نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس درباره 
اوراق دولتی نیز گفت: اولین اوراق دولتی که منتشر شد، 
۴۰ میلیارد تومان بود که یک س��رمایه گذار سنگاپوری 
گف��ت از ای��ن مقدار م��ن ۵۰ میلیون ی��ورو می خواهم. 
یعن��ی درخواس��تش خیلی بزرگت��ر از کل انتش��ار بود. 
حت��ی کره ای ه��ا آمدند گفتند ما زیر ی��ک میلیارد پول 
در کشور شما نمی آوریم چون کمتر از این نمی ارزد، اما 
ای��ن موضوعات به بحث انتخابات آمریکا و رئیس جمهور 
جدی��د برخورد و دوباره آنها فعالیت ش��ان را کم کردند. 
در همی��ن ات��اق و دور این می��ز یک زمانی پ��ر بود از 
س��رمایه گذار خارجی. ما با نهادهای��ی بین المللی فعال 
از جمله رئیس س��ابق بورس نیویورک اینجا نشستیم و 
جلس��ه گذاشتیم. برای این که بازار سرمایه ما بین المللی 
ش��ود کار زیادی نداریم، فقط کافی اس��ت اوراق قرضه 
منتش��ر کنیم. ب��ا این نرخ ها در دنیا بس��یار پیش��رفت 
خواهیم کرد. از آنجایی که کش��ور م��ا نفت دارد، اعتبار 

باالیی برای انتشار این اوراق داریم. 

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس مدعی شد

بورسایرانعقبنیست،بلکهتحریمهامانعایجادکردهاند  صعود شاخص بورس به کانال
99 هزار واحد

در داد و س��تدهای روز جاری شاخص کل بورس 
۵9۶ واح��د صع��ود کرد و به رق��م 99 هزار و 22۴ 
رس��ید.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه 
)سنا(، در داد و ستدهای روز سه شنبه سرمایه گذاران 
بورس��ی بیش از یک میلی��ارد و 2۶۰ میلیون برگه 
س��هم، حق تقدم و س��ایر دارایی های مالی را دست 
 به دس��ت کردند.  ارزش معامالت دی��روز 2 هزار و 
9۴2 میلیارد ریال بود که در ۶۴ هزار نوبت معامالتی 
به ثبت رسید.  در بازار دیروز همه شاخص های بورس 
صعودی بودند. شاخص کل با رشدی ۵9۶ واحدی به 
رقم 99 هزار و 22۴ رسید. شاخص های بازار اول و دوم 

نیز به ترتیب ۵7۸ و ۴۵۶ واحد باال رفتند. 
پارس��یان،  گاز  و  نف��ت  گس��ترش  نماده��ای 
م��س،  مل��ی  گل گه��ر،  غدی��ر،  س��رمایه گذاری 
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و چادرملو دیروز 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص ثبت کردند. نماد 
بان��ک ملت بیش��ترین تأثیر منفی را ب��ر این متغیر 
داش��ت.  همچنین دیروز گروه های شیمیایی، فلزات 
اساسی و خودرو با بیشترین حجم و ارزش معامالت 

در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند. 
صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق 
به نماده��ای قند هکمتان، س��رمایه گذاری توس��عه 
صنعتی ایران، نفت س��پاهان، گرانیت بهس��رام، فوالد 
آلیاژی ایران، فنر س��ازی زر و ن��ورد آلومینیوم بود.  در 
مقابل نمادهای پتروش��یمی فارابی، قند مرودش��ت، 
صنعتی بهشهر، بیمه پارسیان، حمل و نقل بین المللی 
خلیج ف��ارس، گروه صنعتی بوتان و س��یمان خاش با 
بیش��ترین کاهش قیمت در انته��ای جدول معامالت 
نشستند.  س��رمایه گذاران بورس��ی دیروز برای خرید 
اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، اوراق مشارکت رایان 
سایپا، سهام پتروشیمی کرمانشاه، فوالد آلیاژی ایران، 
اوراق مشارکت شهرداری تهران و اوراق صکوک سایپا 
بیش��ترین تقاضا را ثبت کردند.  در مقابل سهام بانک 
کارآفرین، اوراق مش��ارکت شهرداری س��بزوار، اوراق 
صکوک سایپا، اوراق مشارکت شهرداری مشهد و اوراق 
مشارکت شهرداری تهران بیشترین عرضه ها را به خود 
دیدن��د.  در پایان معامالت دی��روز حق تقدم لیزینگ 
رایان سایپا با معامله 2۰۸ میلیون سهم بیشترین حجم 
معامالت و معامله بلوکی فوالد مبارکه اصفهان با معامله 
2۶۰ میلیارد ریال بیشترین ارزش معامالت را داشتند. 

 

دکتر حسینی: 
امروز؛ اوراق سلف موازی استاندارد 

نفت خام سبک داخلی عرضه می شود
امروز ۴ بهمن 9۶ اوراق سلف موازی استاندارد نفت 
خام سبک داخلی توسط وزارت امور اقتصاد دارایی به 
نمایندگی از دولت جمهوری اس��المی ای��ران در بازار 
مشتقه بورس انرژی ایران در نماد سنفت 97۱ عرضه 
خواهد شد.  دکتر سیدعلی حسینی، مدیرعامل بورس 
انرژی ایران با اعالم این خبر به پایگاه اطالع رسانی بازار 
سرمایه )سنا(، گفت: امروز؛ مجموعاً یک میلیون و 7۱۱ 
ه��زار و ۸7 قرارداد با هدف تأمی��ن مالی فعالیت های 

دولت عرضه اولیه خواهد شد. 
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، س��نفت97۱ به روش 
عرضه گسترده با قیمت ثابت به عموم سرمایه گذاران 
عرضه می ش��ود.  وی درباره مراحل عرضه توضیح داد: 
 ش��روع مرحله عرضه اولیه، رأس س��اعت 9:۳۰ مورخ

 ۴ بهمن 9۶ خواهد بود و پس از ثبت سفارش های خرید 
از سوی کارگزاران، معامالت از ساعت ۱۰ همان روز آغاز 
خواهد شد و تا معامله کامل قرارداد ها ادامه خواهد داشت.  
دکتر سیدعلی حس��ینی افزود: مهلت تسویه در دوره 
عرض��ه اولیه و معامالت ثانویه ی��ک روز کاری پس از 
انجام معامله و تس��ویه نقدی در سررسیدحداکثر پنج 

روز کاری پس از آخرین روز معامالتی خواهد بود. 

مشموالن برای دریافت سود سهام 
عدالت شماره شبا ارائه کنند

آن دس��ته از مش��موالنی که تاکنون اق��دام به درج 
شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت 
نکرده اند، الزم است برای دریافت سود سهام خود اقدام 
به درج ش��ماره شبای خود در سامانه سهام عدالت به 

نشانی www. samanese. ir کنند.
بر اس��اس مرحله دوم ساماندهی سهام عدالت، قرار 
است سود سال مالی 9۵ شرکت های سرمایه پذیر طی 

دو یا سه مرحله به حساب مشموالن واریز شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه )سنا( و به 
نقل از سازمان خصوصی سازی، بر این اساس نیز سود 
مرحله اول سهام عدالت در چند روز گذشته، به حساب 
مشموالنی واریز شده است که شماره شبای خود را در 
سامانه سهام عدالت وارد کرده و شماره شبای حساب 

بانکی آنها مورد تأیید قرار گرفته است. 
بر این اساس آن دسته از مشموالنی که تاکنون اقدام 
به درج ش��ماره شبای حس��اب بانکی خود در سامانه 
س��هام عدالت نکرده اند، الزم است برای دریافت سود 
س��هام خود اقدام به درج شماره شبای خود در سامانه 
سهام عدالت به نشانیwww. samanese. ir کنند 
تا پس از راس��تی آزمایی از س��وی بانک ها، سود سهام 
عدالت مربوط به سال مالی 9۵ شرکت های سرمایه پذیر 

به حساب آنها واریز شود. 

اخبـــار
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شماره 987

رئیس سازمان توس��عه تجارت معتقد 
اس��ت افزایش نرخ دالر بای��د به صورت 
تدریجی و براس��اس کسر تورم داخلی از 

تورم خارجی صورت گیرد. 
مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت - در گفت وگو با ایس��نا، 
درباره اینکه آیا ب��ه دنبال افزایش نرخ ارز، 
صادرات نی��ز افزایش یافته اس��ت؟ اظهار 
کرد: از گذشته نیز بارها بر این نکته تاکید 
کرده ام که نرخ دالر ب��ه تنهایی نمی تواند 
باعث توسعه صادرات شود. درواقع صادرات 
به برنامه ریزی، زمان بندی و برخی تعهدات 
خ��اص نی��از دارد و افزایش ن��رخ دالر در 
کوتاه م��دت نمی تواند در می��زان صادرات 
تاثیر چشمگیری داش��ته باشد.  وی ادامه 
داد: البته ممکن اس��ت افزای��ش نرخ دالر 

برای برخ��ی صادرکنن��دگان افزایش آنی 
درآمد به همراه داش��ته باشد اما اینکه در 
کالن تاثیرگذار باش��د، بحث دیگری است.  
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
زمانی  که ن��رخ ارز افزای��ش پیدا می کند، 
همان طور که درآمدهای صادراتی بیش��تر 
می ش��ود، هزینه هایی که برای تامین مواد 
اولیه و خرید کاال وجود دارد نیز باال می رود. 
بر همین اس��اس حتی صادرکنندگان هم 
ترجیح می دهند افزایش نرخ ارز به صورت 
تدریجی و براس��اس تفاوت تورم داخلی و 
خارجی باشد تا بتوان برنامه ریزی راحت تر 

و اصولی تری صورت داد. 
از  هیچ ی��ک  اف��زود:  خس��روتاج 
صادرکنن��دگان از افزای��ش یکب��اره نرخ 
ارز اس��تقبال نمی کنن��د، چراک��ه برخی 

کاالهای ما به گونه ای اس��ت که افزایش 
یکباره نرخ ارز اجازه س��رمایه گذاری در 

آنها را نخواهد داد. 

وارداتقطعاگرانترمیشود
وی ادام��ه داد: به عنوان مث��ال در حوزه 
محصوالت کش��اورزی برخی اقالم هستند 
که س��رمایه گذاری روی آنه��ا در میان مدت 
ج��واب می ده��د و زمان بر اس��ت. حال اگر 
شرایط را اینگونه در نظر بگیریم، چه کسی 
می دان��د که در پنج یا ۱۰ س��ال آینده نرخ 
ارز چگونه خواهد بود. بر این اساس طبیعی 
است که قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی 
در این حوزه ها از دست خواهد رفت.  رئیس 
س��ازمان توس��عه تجارت گفت: اگ��ر تمام 
بحث های اقتصادی کش��ور، سیاس��ت های 

اقتصادی را به گونه ای اعمال کند که اجازه 
نوسانات ش��دید نرخ ارز داده نشود، شرایط 
بهتری حاکم خواهد بود، زیرا به دنبال گرانی 
دالر، واردات ما نیز قطعا گران تر تمام خواهد 
ش��د.  وی ادامه داد: گرانی واردات از یک سو 
ممکن اس��ت در برخی زمینه ه��ا که تولید 
داخلی وجود دارد موجب ش��ود رقابت میان 
تولیدکننده داخلی و خارج از کش��ور بیشتر 
ش��ود اما در بخش هایی ک��ه تولید داخلی 
نداریم، افزایش ن��رخ ارز می تواند اثر تورمی 
به همراه داشته باش��د.  خسروتاج گفت: بر 
همین اساس برداشت شخصی من این است 
ک��ه افزایش یکباره نرخ ارز، برای هیچ یک از 
بخش های اقتصادی مطلوب نیس��ت و باید 
همه ما به س��مت نوعی ثبات حرکت کنیم 
و جلوی نوسانات یکباره و شدید را بگیریم. 

به��ای معامالت آتی س��نگ آهن چین 
روز سه   ش��نبه تحت تاثیر اف��ت تقاضا در 
بزرگ تری��ن مصرف کننده جه��ان، حدود 
5درصد کاهش یافت و به پایین ترین میزان 

در سه هفته گذشته سقوط کرد. 
به گزارش ایسنا، این بزرگ ترین کاهش 
یک روزه قیمت س��نگ آهن در هشت ماه 
گذشته بود که همزمان با اقدام چین برای 
محدودکردن تولید فوالد در راستای مبارزه 
با مه دود و همچنین ضعیف شدن تقاضا در 

زمستان روی داد. 
بهای معامالت س��نگ آهن برای تحویل 
در م��اه مه در بورس کاالی دالیان حداکثر 
۴.۸درص��د کاهش یافت و ب��ه 5۱۷ یوان 
)۸۱ دالر( در هر تن رس��ید که پایین ترین 
میزان از ۲۹ دس��امبر بود. بهای معامالت 

تا اواس��ط روز ۴.۳درصد کاهش یافت و به 
5۱۹.5۰یوان رسید. 

به گفت��ه یکی از مقامات ی��ک کارخانه 
فوالدس��ازی در ش��مال چین، تقاضا برای 
س��نگ آهن فوق العاده ضعیف اس��ت زیرا 
کارخانه ه��ای فوالدس��ازی تولیدش��ان را 
محدود کرده اند. زمستان در چین فعالیت 
بخش ساخت وساز را که یکی از بزرگ ترین 
مصرف کنن��دگان فوالد اس��ت کند کرده 
اس��ت. چین در راس��تای مقابله با آلودگی 
هوا، محدودیت هایی را برای تولید فوالد در 
۲۸ شهر از نوامبر تا مارس اجرا کرده است. 
طبق آمار ش��رکت اس��تیل هوم، حجم 
واردات س��نگ آهن در بن��ادر بزرگ چین 
تحت تاثی��ر تقاضای مطلوب ب��رای فوالد 
و مقابل��ه پکن با آلودگ��ی در ۱۹ژانویه به 

رک��ورد ۱5۴.۴۳ میلی��ون تن رس��ید که 
حدود ۳۰درصد نس��بت به مدت ۱۲ ماهه 
افزایش داشت و بیش��ترین میزان از سال 
۲۰۰۴ بود ک��ه منعکس کنن��ده تقاضای 
ضعیف اس��ت. این میزان سنگ آهن برای 
تولید ۹۷ میلیون تن فوالد کافی است که 
می تواند برای تولی��د ۱۰۷ میلیون خودرو 
مورد استفاده قرار گیرد. اگر این خودروها 
به صف ش��وند، صف آنه��ا به بیش از ۴۸۰ 
کیلومتر خواهد رسید. انجمن آهن و فوالد 
چین در گزارش��ی اعالم کرد با ادامه مازاد 
عرضه، هیچ مبنایی برای رشد پایدار قیمت 

سنگ آهن وجود ندارد. 
طبق اعالم متال بولتن، سنگ  آهن با عیار 
۶۲درصد برای تحویل به بندر کینگدائوی 
چین روز دوشنبه ۰.۲درصد کاهش یافت و 

به ۷۶.۶۱ دالر در هر تن رسید. 
تمایل معامله گران برای انبارسازی مجدد 
فوالد نیز در بحبوحه نگرانی ها نس��بت به 
دورنمای تقاضا، کاهش یافته است. به گفته 
تحلیلگر شرکت گلکسی فیوچرز در پکن، 
معامله گ��ران دور اول انبارس��ازی را انجام 
دادند و برای انجام دور دوم محتاط هستند 
بنابرای��ن قیمت ها در کوتاه مدت نوس��ان 

خواهد داشت. 
ب��ورس  در  میلگ��رد  مع��االت  به��ای 
معامالت آتی ش��انگهای ۱.۴درصد کاهش 
یاف��ت و به ۳۸۸۶ یوان در هر تن رس��ید. 
زغال س��نگ کک ش��و ۲.۱درصد کاهش 
یافت و به ۱۲۶۲.5۰ یوان در هر تن رسید، 
درحالی ک��ه کوک ب��ا ۱.۸درصد کاهش به 

۱۹۷۴ یوان رسید. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که بانک توسعه 
صادرات ایران ح��دود 5۰ میلیون یورو خط اعتباری 
ب��رای صادرات کاالهای ایرانی ب��ه بالروس اختصاص 
داده اس��ت که امی��دوارم بالروس در ای��ن زمینه نیز 

همکاری کند. 
 ب��ه گ��زارش تس��نیم ب��ه نق��ل از ش��اتا، محمد 
ش��ریعتمداری در چهاردهمی��ن اجالس کمیس��یون 
مش��ترک همکاری ه��ای اقتصادی ای��ران و بالروس، 
تصریح کرد: اراده رهبران و مس��ئوالن ارشد دو کشور 
بر گسترش مناسبات است و تالش بی وقفه آنها برای 
تحقق این اهداف، پتانس��یل بس��یار ارزشمندی برای 

گسترش روابط اقتصادی خواهد بود. 
وی ب��ا تاکید بر ارتق��ای روابط اقتص��ادی ایران و 
بالروس همپای روابط دوس��تانه و سرشار از تفاهم دو 
کش��ور، افزود: حجم روابط دو کش��ور با خارج آنقدر 
وسیع اس��ت که س��هم بیش��تری به روابط میان دو 
کش��ور می تواند اختصاص یابد. در گذش��ته گام های 
خوبی نیز برداشته شد اما کافی نیست و امیدوارم این 
کمیس��یون که در دوره دوم ریاس��ت جمهوری دکتر 
روحانی تشکیل جلسه می دهد، بتواند گام های خوبی 

بردارد. 
ش��ریعتمداری مبادالت اقتصادی ایران با جهان را 
بیش از ۱۶۰ میلیارد دالر و سهم مبادالت بالروس با 
جهان را حدود ۶۰ میلیارد دالر دانست و گفت: سهم 
مب��ادالت میان دو کش��ور از ۱۶۰ میلیون دالر فراتر 
نرفته که با توجه به پتانس��یل های موجود رقم کمی 

است و جا برای کار بیشتر وجود دارد. 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه این 
کمیس��یون دارای نقش��ه راه برای پیشبرد اهداف در 
س��ال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ است، ادامه داد: این نقشه 

راه در زمینه ه��ای حمل و نقل، کش��اورزی، آموزش، 
بهداش��ت و درمان، فناوری و انرژی برنامه های خوبی 

طراحی کرده است. 

برگزاریجلساتکارگروههایتخصصیدو
کشوربهصورتساالنه

ش��ریعتمداری با اش��اره به اینکه در نقش��ه راه بر 
تش��کیل جلس��ات س��االنه کارگروه های دو کشور در 
حوزه ه��ای مختل��ف ب��رای گس��ترش همکاری های 
دوجانبه تاکید ش��ده اس��ت، یادآور ش��د: همکاری با 
بالروس در حال حاضر از س��طح همکاری های ساده 
به س��وی همکاری های پیچیده فنی و مهندسی ارتقا 

یافته که قدم موثری است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه همکاری های خوب��ی در حوزه 
صنعت میان دو کش��ور آغاز شده است، گفت: ساخت 
کامیون، تجهیزات و ماش��ین آالت معدنی در دس��تور 
کار اس��ت و در آینده برای ساخت اتوبوس های برقی 

نیز اقدام می شود. 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت ب��ا تاکید بر ضرورت 
حمایت دولت و وزارت صنایع بالروس از همکاری های 
مشترک ایران خودرو و یونیسون، تصریح کرد: تقویت 
ای��ن هم��کاری م��ورد تاکید اس��ت و امی��دوارم این 
ش��رکت بتواند صادرات محصوالت تولیدی خود را به 

کشورهای عضو اوراسیا ارتقا دهد. 
ش��ریعتمداری ب��ا اع��الم اینک��ه ای��ران در تولید 
تجهیزات پزش��کی پتانسیل ها و توانمندی های خوبی 
دارد، افزود: شرکت های ایرانی در زمینه تولید دارو با 
حمایت وزارت بهداش��ت بالروس می توانند همکاری 

کنند. 
وی با اشاره به فضای فراهم شده در سایه پسابرجام، 

ادامه داد: با توجه به رفع تحریم ها و وجود زمینه های 
مناس��ب همکاری، رواب��ط کارگ��زاری بانک های دو 
کش��ور می تواند ارتقا یابد. از سوی دیگر بانک توسعه 
صادرات ایران ح��دود 5۰ میلیون یورو خط اعتباری 
ب��رای صادرات کاالهای ایرانی ب��ه بالروس اختصاص 
داده اس��ت که امی��دوارم بالروس در ای��ن زمینه نیز 

همکاری کند. 
ش��ریعتمداری با بیان اینکه رواب��ط پولی میان دو 
کش��ور می تواند برقرار شود، گفت: در گذشته این کار 
را با کشور روسیه انجام دادیم که تجربه موفقی بود. 

وی در پایان با اش��اره به ضرورت انجام بررسی های 
الزم جه��ت لغو روادید میان دو کش��ور، تصریح کرد 
که در فرآین��د صدور ویزا به خصوص برای نیروی کار 
متخصص مورد نیاز در پروژه های مش��ترک تسهیالت 

الزم اعمال شود. 
وزی��ر صنایع ب��الروس نی��ز در ای��ن اجالس با 
اش��اره به روابط دوستانه دو کش��ور گفت: منتظر 
موافقتنامه ایران با اوراسیا در سال ۲۰۱۸ هستیم 
و می توانیم نقش��ه راه کمیسیون مشترک را عملی 

و اجرا کنیم. 
ویتالی ووک با بیان اینکه در س��ال ۲۰۱۷ گا م های 
جدی برای توس��عه همکاری ها برداش��ته شد، افزود: 
گروه مشترک کاری در حوزه نفت را تشکیل دادیم و 
جلسات گروه های کاری مربوط به کشاورزی، خودرو 

و حمل و نقل بین المللی خودرو برگزار شد. 
وی با اشاره به اینکه حل و فصل مسائل بین بانکی 
نیاز به فرصت زمانی و کار بیشتری دارد، تصریح کرد: 
در زمینه گس��ترش پروازهای متقابل، همچنین برای 
حل و فصل مش��کالت شرکت کیسون و ادامه کار آن 

در بالروس آماده همکاری هستیم. 

اختصاصخطاعتباری۵۰میلیونیوروییبرایصادراتکاالبهبالروس

گرانی دالر باعث تورم می شود یا افزایش صادرات؟ 

ریزش۵درصدیقیمتسنگآهندرپیرکودبازارچین

اخبار

صادراتدامزندهدردسرسازشد
التهاببازارگوشتدرآیندهاینزدیک

رئی��س اتحادیه گوش��ت گوس��فندی گفت صدور 
مجوز صادرات دام زنده منجر به افزایش 5۰۰تومانی 

نرخ دام زنده در بازار داخل شد. 
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از افزایش 
5۰۰ تومان��ی نرخ دام زنده در بازار خبر داد و گفت: 
هم اکنون نرخ هر کیلو دام زنده ۱۶ هزار و 5۰۰تومان 
اس��ت.  به گفته وی، هر کیلو شقه گوسفندی بدون 
دنبه با نرخ ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان به مغازه دار و ۳۹ تا 

۴۰هزار تومان به مشتری عرضه می شود. 
ملکی ب��ا انتقاد از آزادش��دن ص��ادرات دام زنده، 
اف��زود: صدور مجوز ص��ادرات دام زنده، تنش قیمت 

در بازار گوشت را به همراه خواهد داشت. 
رئی��س اتحادیه گوش��ت گوس��فندی ادام��ه داد: 
ب��ا توجه ب��ه افزایش قیم��ت دام زن��ده، اتحادیه در 
ح��ال تنظیم نامه ای به س��تاد تنظیم بازار به منظور 
اطالع رسانی مبنی بر افزایش قیمت گوشت و تشنج 
مجدد بازار اس��ت.  وی با اشاره به اینکه صادرات دام 
زنده مش��روط به واردات گوش��ت، چاره ساز نخواهد 
بود، تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ دالر، واردات 
گوش��ت صرفه اقتصادی ندارد و از مس��ئوالن تقاضا 
داری��م ک��ه عمیق تر به موضوع ن��گاه کنند تا قیمت 
گوشت مجددا دستخوش تحوالت بازار قرار نگیرد. 

سهمناچیزایرانازتجارتغذای
حاللدردنیا

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت درحالی که تجارت 
غذای حالل در دنیا رو به گسترش است، اما ایران از 

این تجارت سهم باالیی ندارد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، غالمحسین 
شافعی روز گذشته در نشست صبحانه کاری اعضای 
هیأت رئیس��ه اتاق بازرگانی ای��ران که با حضور وزیر 
بهداش��ت برگزار ش��د، اظهار کرد: مهم ترین سرمایه 
هر کش��وری سرمایه نیروی انس��انی آن کشور است 
و شاید تاثیرگذارترین موضوع مهم بر مسائل انسانی 

مسئله بهداشت، درمان و تغذیه باشد. 
رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران از اقدام��ات وزارت 
بهداش��ت و توجه به طبقات فرودست جامعه تشکر 
ک��رد و گف��ت: بخش خصوص��ی و بخ��ش مردمی، 
به خص��وص فع��االن اقتص��ادی در طول س��ال های 
گذش��ته براس��اس مس��ئولیت  اجتماع��ی در بخش 
درم��ان کارهای قابل توجهی انج��ام داده اند و نمونه 
آن تشکیل موسس��ات نیکوکاری است که در جهت 
بهره وری بیشتر، نیازمند تعامل بین بخش خصوصی 

و وزارت بهداشت است. 
ش��افعی تصریح ک��رد: همچنی��ن در بخش غذا و 
صنای��ع غذایی به دلی��ل موقعیت ه��ای قابل توجه 
کش��ورمان از پتانس��یل خوب��ی ب��رای فعالیت های 

برون مرزی برخوردار هستیم. 
وی درخصوص بخش گردش��گری س��المت بیان 
کرد: در بخش پزشکی در حال به دست آوردن نقاط 
مطلوب هستیم و کشورهای اطراف ایران هم نیازمند 
استفاده از این ظرفیت کش��ورمان هستند، بنابراین 
الزم اس��ت این بخش با همکاری وزارت بهداشت و 

بخش خصوصی توسعه یابد. 
ش��افعی به تجارت غذای حالل اشاره کرد و گفت: 
درحالی که این تجارت در دنیا رو به گس��ترش است 
اما ایران از این تجارت سهم باالیی ندارد و امیدواریم 
با تعامل بین بخش خصوصی و وزارت بهداش��ت این 

بخش هم فعال تر شود. 

شرایطجدیدوارداتبرنجبه
گمرکاتکشورابالغشد

مدت زمان ثب��ت س��فارش واردات برنج و فرصت 
تمدید آن که با کاهش همراه ش��ده، به همراه تعرفه 
واردات این محصول به گمرکات کشور و مناطق آزاد 

برای اجرا اعالم شد. 
به گزارش تسنیم، علی علی آبادی فراهانی، مدیرکل 
دفتر مقررات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران 
با ارس��ال نامه ای به معقول��ی، مدیرکل محترم مرکز 
واردات و امور مناط��ق آزاد و ویژه گمرک جمهوری 
اس��المی ایران با اظهار شرایط جدید ثبت سفارش و 
واردات برنج نوشت: »ضمن ارسال تصویرنامه شماره 
جه��اد  وزارت   ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ م��ورخ   ،۲۰/۲۶۶۹۱
کش��اورزی درخصوص ثبت س��فارش و واردات برنج 

به استحضار می رساند: 
ثبت سفارش و واردات برنج از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ 
لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ مجاز می باشد. مدت اعتبار ثبت 
س��فارش تمامی محموله های برنج سه ماهه و برای 
یک ماه قابل تمدید است. حداکثر مدت اعتبار ثبت 
سفارش بروات اس��نادی، اعتبارات اسنادی و حواله 
ت��ا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ خواهد ب��ود و محموله های 
وارداتی حداکثر تا لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ قابل ورود و 

ترخیص قطعی است. 
یادآوری می گردد حقوق ورودی برنج سفید مطابق 
مفاد مصوبه ۱۳5۰۲۳/ت 5۳۸55 و اصالحیه شماره 
دبیرخان��ه   ۱۳۹5/۱۱/۳ م��ورخ   5۳۸۸5/۱۳۶۰۹۶
محترم هیأت دولت ۲۶درصد اس��ت و از تاریخ ابالغ 

مصوبه فوق )۱۳۹5/۱۱/۳( الزم االجرا می باشد.«

دریچه

وارداترسمیموبایلبااجرای
رجیستری۱6۰درصدافزایشیافت

س��تاد  ارتباط��ات  و  اطالع��ات  فن��اوری  مدی��رکل 
مرک��زی مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز گفت ک��ه از زمان 
گوش��ی  رس��می  واردات  رجیس��تری  ط��رح  اج��رای 
 تلف��ن هم��راه بی��ش از ۱۶۰درصد افزایش یافته اس��ت. 
ب��ه گزارش تس��نیم، حمیدرض��ا دهقانی نیا در نشس��ت 
خبری روز گذش��ته و در تشریح اجرای طرح رجیستری 
گفت: مجموع واردات چهار نش��ان تجاری بلک  بری، اپل، 
گوگل پیکس��ل و موتوروال که طرح رجیستری روی آنها 
اجرا شده از ابتدای آبان تا پایان دی پارسال ۷۱ میلیون و 
۶۰۰ هزار دالر بود که این رقم در مدت مش��ابه امسال به 
۱۷۶ میلیون دالر افزایش یافته و از این رهگذر ۲۸ میلیون 
دالر عواید دولتی بوده است.  وی در عین حال خاطرنشان 
ک��رد: این چهار نش��ان تج��اری اگرچه ب��ه لحاظ کمی 
۱۱درص��د حجم بازار را تش��کیل می دهند، اما ۴۰درصد 
گ��ردش مالی بازار تلفن های هم��راه را به خود اختصاص 
می دهند.  این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که تا پایان 
س��ال همه نش��ان های تجاری تلفن همراه مشمول طرح 
رجیس��تری شوند.  مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات 
س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به اینکه 
طرح ثبت گوش��ی های تلفن همراه موسوم به رجیستری 
در هر مرحله بلوغ خود را س��پری می کند، گفت: از هفته 
آینده فرآیند انتقال مالکیت گوشی های تلفن همراه اجرا 
می ش��ود.   دهقانی نیا کاربرد این طرح را مش��مول همه 
تجهیزات تلفن هم��راه خواند و گفت: ای��ن طرح به طور 
خاص برای خرید و فروش گوش��ی های دست دوم انجام 
می شود که فرد فروشنده و خریدار باید از طریق *77 # 
فرآین��د انتقال را انجام بدهند.  وی تصریح کرد: از طریق 
این سامانه ابتدا فروشنده با انتخاب گزینه سوم کد آی ام 
بی آی را وارد سیس��تم می کند و ش��ماره تلفن خریدار را 
درج می کند و سیس��تم از طریق پیامک کدی به خریدار 
ارسال می کند و خریدار در ادامه فرآیند گزینه دوم یعنی 
فعال س��ازی را انتخاب می کند پس از آن پیامکی دریافت 

می شود مبنی بر اینکه گوشی ثبت و فعال شده است.  

رشد۲۳۰درصدیسودخالص
فوالدمبارکهدر۹ماههسال۱۳۹6

ش��رکت ف��والد مبارکه ب����ا تولید و ف��روش بیش از 
5میلیون تن انواع محصوالت گرم، س��رد و پوشش��دار به 
ارزش بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان توانست به ۹۰درصد 
پیش بینی درآمد خود دس��ت یابد و ۳۶۸۰میلیاردتومان 

سود خالص، به ازای هر سهم ۴۹۱ ریال را محقق کند.
معاون اقتصادی و مالی ش��رکت ف��والد مبارکه با اعالم 
این خبر و با تاکید بر رش��د ۲۳۰درصدی س��ود خالص در 
۹ماهه سال جاری افزود: در این بازه زمانی، شرکت با فروش 
۳میلی��ون و ۷۹۹ هزار تن محص��والت گرم، یک میلیون و 
۱۰۶ه��زار تن محصوالت س��رد و ۲۲۱هزار تن محصوالت 
پوشش��دار، جمعا به میزان 5میلی��ون و ۱۲۶هزار تن انواع 
محصوالت، در مجموع ۱۱هزار میلیارد تومان درآمد حاصل 
کرد که در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 5۳درصد 
رش��د داش��ته اس��ت. وی در ادامه ضمن قدردانی از تالش 
هم��ه کارکنان گ��روه فوالد مبارکه اصفه��ان که در تحقق 
این موفقیت همکاری داشته اند به دالیل رشد 5۳درصدی 
درآمد شرکت اش��اره کرد و گفت: بهره برداری از طرح های 
توسعه ش��رکت شامل ماش��ین ریخته گری ش��ماره5، به 
بهره برداری رس��یدن گندله سازی س��نگان و طرح توسعه 
مجتمع فوالد س��با و همچنین کنترل هزینه ها در راستای 
تولید اقتصادی محصوالت و همچنین افزایش نرخ جهانی 
محصوالت در س��ال ۹۶ و کنترل هزینه های مالی با تبدیل 
نرخ تسهیالت گرانقیمت به تسهیالت ارزان تر از مهم ترین 
دالیل تحقق این رش��د بوده است. در همین زمینه مرتضی 
ش��بانی، رئیس امور سهام و مجامع شرکت نیز درخصوص 
بازده سهام شرکت برای سهامداران خاطرنشان کرد: سهام 
ش��رکت در بورس اوراق بهادار ب��ا توجه به حجم معامالت 
و ارزش س��هام آن، یک��ی از تاثیرگذارترین ش��رکت ها در 
نوسانات شاخص بورس اس��ت. این شرکت با رشد مستمر 
س��ودآوری خود و س��رمایه گذاری در طرح ها و شرکت های 
س��ودآور بورس توانسته اس��ت بازدهی قابل توجهی برای 
سهامداران به ارمغان آورد؛ به گونه ای که تقسیم ۱۰۰ ریال 
س��ود نقدی هر سهم و رشد قیمت س��هام در سال جاری 
بازده ۱۲۸درصدی برای س��هامداران داش��ته ک��ه در نوع 
خود کم نظیر بوده اس��ت. وی درخص��وص تغییرات جدید 
صورت گرفته در نوع گزارش دهی شرکت ها در بورس تصریح 
کرد: براس��اس تصمیم گیری جدید س��ازمان بورس، شکل 
گزارش دهی بودجه شرکت ها تغییر کرده است؛ به گونه ای 
که گزارش های بودجه ساالنه و مقاطع سه ماهه حذف شده 
و در عوض گزارش تفس��یری مدیریت جایگزین آن ش��ده 
اس��ت. در گزارش تفسیری مدیریت که به عنوان تفسیری 
برای صورت های مال��ی میان دوره ای اس��ت، ابعاد مختلف 
عملکرد شرکت از جمله استراتژی کالن شرکت، ریسک ها و 
چالش های پیش رو، بازارهای فروش محصوالت، طرح های 
سرمایه گذاری و منابع تامین مالی آن، سیاست های شرکت 
درخصوص ساختار سرمایه و منابع تامین مالی، سیاست های 
تقس��یم سود و موارد متعدد دیگر تبیین و تشریح می   شود. 
 EPS رئیس امور سهام و مجامع شرکت درخصوص گزارش
شرکت های بورس یادآور شد: براساس رویه جدید سازمان 
بورس، EPS پیش بینی شده شرکت ها که معموال در ابتدای 
 EPS س��ال ارائه می شود، تغییر کرده اس��ت و به جای آن
محقق شده ۱۲ماهه گذشته شرکت در سایت بورس گزارش 
می شود؛ به عنوان مثال آخرین EPS شرکت که در سایت 
بورس گزارش می شود شامل سود محقق شده ۹ماهه سال 

۹۶ و ۳ماهه آخر سال ۹5 است. 



چین پشت فرمان خودروهای 
الکتریکی می نشیند

در چین هش��تاد ش��رکت در س��اخت خودروهای 
متکی ب��ر انرژی ه��ای جدید فعالن��د و دولت چین 
می خواهد با ارائه کمک های دولتی، آنها را به سمت 
بازار جهانی خودرو هل بدهد. مدتی اس��ت که چین 
ب��ه بزرگ ترین بازار خودرو در جهان تبدیل ش��ده و 
صاحب قبل��ی این عنوان - یعنی آمریکا- را پش��ت 
سر گذاشته است. خودروسازان چینی شاید از لحاظ 
تع��داد خودروهایی که می فروش��ند در این صنعت 
به ش��دت جلو افتاده باش��ند، اما هنوز نتوانس��ته اند 
یک برند خودرو بس��ازند که به ان��دازه بی ام دبلیو یا 
آئودی یا مرس��دس یا حت��ی جنرال موت��ورز برای 
مشتریان اعتبار داشته باشد. به همین دلیل بوده که 
خودروس��ازان خارجی راه حضور در صنعت پول ساز 
خ��ودرو در چی��ن را باز دیده اند و از ای��ن بازار برای 
گسترش نفوذ خود در عرصه جهانی سود جسته اند.  
حاال اما اوضاع در حال تغییر است. شی جین پینگ، 
رئیس جمه��ور چی��ن اعالم کرده سیاس��ت های این 
کش��ور در عرصه خودرو بر اساس اولویت های جدید 
برای کاهش آلودگی و نیز کاهش وابستگی چین به 
نفت وارداتی ش��کل خواهد گرفت. این تصمیم قطعاً 
س��ود جانبی برای صنعت خودرو در این کش��ور به 
دنبال خواهد داشت. قوانین جدید زیست محیطی و 
مشوق های جدید برای تولید خودروهای مناسب به 
این معنی است که صنعت خودروهای الکتریکی در 
چین با سرعت رو به جلو حرکت خواهد کرد و حتی 
فرصت آن را خواهد داش��ت که برندهایی در س��طح 
ب��االی جهانی در عرصه خودروه��ای الکتریکی ارائه 
دهد.  کمک دولت چین چند س��الی است که باعث 
تقویت برندهای چینی و جهانی شدِن قابل توجه آنها 

شده است. از آن جمله می توان به برندهای پیشرویی 
مثل گ��روه علی باب��ا )تج��ارت الکترونی��ک(، گروه 
تن سنت )رسانه های اجتماعی( و هوآوی )تلفن های 
هوشمند( اش��اره کرد. در چین هشتاد شرکت فعال 
در عرص��ه س��اخت خودروهای مس��افری مجهز به 
انرژی ه��ای جدید فعالند و ظاهراً دولت این کش��ور 
تصمیم دارد از میان آنها، پرپتانس��یل ترین شرکت ها 
را شناس��ایی کند و با ارائه کمک های دولتی، آنها را 

به سمت بازار جهانی خودرو هل بدهد. 
مثاًل ش��رکت نی یو یکی از استارت آپ های چینی 
اس��ت که از ماه دس��امبر ش��روع به گرفتن سفارش 
برای فروش خودروهای شاس��ی بلند الکتریکی کرد. 
ظاه��راً این تحول بزرگ بعد از آن صورت گرفت که 
نی یو توانس��ت یک میلیارد دالر سرمایه جذب کند 
و یکی از س��رمایه گذاران هم ش��رکت تن سنت بود. 
ویلیام لی، مؤس��س نی یو می گوید: »خودروس��ازان 
چینی با توسعه خودروهای الکتریکی هوشمند دارند 
فرصتی بزرگ برای تبدیل ش��دن به برندهای سطح 
باال را تجربه می کنند و در این راه می توانند کارهای 

زیادی انجام دهند.«
در ح��ال حاض��ر، برندهایی مث��ل فولکس واگن و 
تویوتا هنوز دارند روی استراتژی های خود برای ارائه 
خودروی الکتریکی به بازار چین کار می کنند. اما در 
همین میان، مش��تریان چینی مشغول سفارش دادن 
خودروهای الکتریکی شرکت هایی مثل نی یو بوده اند. 
از جمل��ه این خودروها می ت��وان به ای اس ایت نی یو 
اشاره کرد که با یک بار شارژ می تواند ۵۰۰ کیلومتر 
را طی کند. قیمت این خودروی الکتریکی نزدیک به 
۶۸ هزار دالر اس��ت. این در حالی است که خودروی 
شاس��ی بلند مدل ایکس الکتریک تس��ال در چین با 

قیمت تقریباً دو برابر فروخته می شود. 
رابین ژو ، تحلیلگر سانفرد برنستاین در هنگ کنگ 
می گوید احتمال اینکه نی یو بتواند از استارت آپ های 
چینی دیگ��ر در عرصه خودروهای الکتریک موفق تر 
عمل کند باالست، چون حامیان مالی نی یو بازیگران 
قدرتمندی هس��تند. غیر از تن سنت، بیلی گیفورد و 
س��کویا کاپیتال نیز در این اس��تارت آپ خودروهای 

الکتریکی سرمایه گذاری کرده اند. 
آینده نگر/ منبع: بلومبرگ
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ی��ک  در  رئیس جمه��ور 
تلویزیونی  زن��ده  گفت و گ��وی 
با م��ردم ضمن تش��ریح برنامه 
در حوزه های  دوازده��م  دولت 
سیاس��ی  اجتماعی،  اقتصادی، 
و فرهنگی و مهم ترین مس��ائل 
روز کش��ور، ب��ه ط��رح »کلید 
ب��ه کلی��د« ب��رای جایگزینی 
اشاره کرد  فرسوده  خودروهای 
و موض��ع دول��ت در خصوص 
را  هیبریدی  خودروهای  تعرفه 

بیان کرد. 
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
حجت االس��الم  دول��ت، 

حس��ن  دکت��ر  والمس��لمین 
گفت وگوی  ای��ن  در  روحان��ی 
تلویزیونی که دوش��نبه ش��ب 
برگ��زار ش��د، ب��ا بی��ان اینکه 
تالش می کنیم در س��ال آینده 
طرح جایگزین کردن خودروی 
جدی��د ب��ه ج��ای خودروهای 
فرسوده را شتاب دهیم، افزود: 
با روند فعلی که انجام می گیرد 
ما همیش��ه عقب هستیم یعنی 

آن مق��داری که به ن��اوگان نو 
تبدیل می شود، دوباره فرسوده 
می ش��ود.  وی تصری��ح ک��رد: 
امید ما این اس��ت که از س��ال 
آین��ده و در مدت س��ه س��ال 
آین��ده تمامی ای��ن کامیون ها، 
کامیونت ه��ای  و  اتوبوس ه��ا 
فرس��وده را ب��ا تس��هیالتی که 
در اختیار رانن��دگان یا مالکان 
این خودروها قرار می گیرد، در 

کشور جمع کنیم. 
رئیس جمهور در پاسخ به این 
س��ؤال که با محصوالت داخلی 
جایگزین چ��ه می کنید؟ گفت: 
کارخانه های داخلی همه تالش 
خواهن��د ک��رد. م��ا االن همه 
شرکت های دولتی، نیمه دولتی 
و خصوص��ی را خواس��تیم که 
تال ش ش��ان را مضاع��ف کنند، 
اینک��ه بتوانیم در س��ال  برای 
7۰ ه��زار کامی��ون را جایگزین 
کنی��م. تقریب��اً چی��زی حدود 
23۰ ال��ی 24۰ ه��زار کامیون 
فرسوده در کشور داریم. حدوداً 

باید س��ه س��ال تالش کنیم تا 
این هدف محقق شود. 

اف��زود:  روحان��ی  دکت��ر 
ای��ن کامیون ها از  موتوره��ای 
خ��ارج وارد می ش��ود. ات��اق و 
بدن��ه معموالً  در داخ��ل تولید 
می ش��د. هم بای��د تولید داخل 
را افزای��ش دهی��م، ه��م باید 
واردات موت��ور را افزایش دهیم 
و هم باید تسهیالت را با قیمت 
ارزان بدهیم تا مالکان بتوانند و 

خودشان داوطلب شوند. 
رئیس جمهور گفت: بر اساس 
طرحی که داریم، به اعتقاد من 
خود مردم داوطلب خواهند شد 
تا ماش��ین فرسوده خودشان را 
تحویل دهن��د. اجرای طرح به 
ش��کل کلید به کلید هم است. 
یعنی وقتی کامیونش را تحویل 
می دهد، کامی��ون نو را تحویل 
خواهد گرف��ت. وزارت نفت ما 
متعه��د خواهد ب��ود که بخش 
ارزی ای��ن ط��رح را ب��ه عهده 
بگی��رد، به خاطر پول��ی که در 

سایه صرفه جویی ایجاد شود. 
کرد:  تصریح  روحان��ی  دکتر 
ی��ک کامی��ون فرس��وده االن 
ممکن اس��ت در 1۰۰ کیلومتر 
چیزی ح��دود ۵۰ الی ۶۰ لیتر 
گازوئیل مص��رف کند. اگر این 
به کامیون نو با استاندارد امروز 
جهانی تبدیل ش��ود، مصرفش 
نصف می شود. می شود 3۰ لیتر 
در 1۰۰ کیلومت��ر. بنابراین 3۰ 
لیتر را ما می توانیم صادر کنیم. 
بنابراین وزارت نفت ما از محل 
صرفه جوی��ی با قانون��ی که در 
اختیار دارد، بخش ارزی آن را 

تأمین می کند. 
داد:  ادام��ه  رئیس جمه��ور 
برنامه ریزی ما یک برنامه ریزی 
س��ه س��اله اس��ت، برای اینکه 
بتوانی��م در ای��ن زمینه موفق 
ش��ویم و امیدوارم ای��ن کار را 

بتوانیم انجام دهیم. 
دکت��ر روحان��ی گف��ت: هر 
قدمی که در این زمینه بتوانیم 
برداریم، م��ردم مطلع خواهند 

ش��د و این هم اشتغال درست 
می کند. مسئله نوسازی ناوگان 
حم��ل و نقل، یک بخش��ی به 
اش��تغال در س��ال آینده اضافه 
می کند و طرح های دیگری هم 

داریم. 
رئیس جمه��ور در پاس��خ به 
س��ؤالی درب��اره عل��ت افزایش 
تعرف��ه خودروه��ای هیبریدی 
گف��ت: در این م��ورد آنچه در 
دول��ت گ��زارش دادن��د، اعالم 
ش��د خودروهای��ی که ب��ه نام 
هم��ان  می آی��د  هیبری��دی 
اس��ت  معمول��ی  خودروه��ای 
که به اس��م هیبری��دی می آید 
و اگ��ر هیبریدی واقعی باش��د 
حتماً تعرفه بسیار کمی خواهد 
داش��ت. البت��ه اگ��ر هیبریدی 
واقع��ی باش��د یعنی ماش��ینی 
که واقعاً هم بتواند با س��وخت 
فس��یلی و هم با باتری کار کند 
حتماً کمک خواهیم کرد. چون 
ای��ن کم��ک به محیط زیس��ت  

است. 

اقتص��ادی  کمیت��ه  رئی��س 
کمیسیون اصل ٩۰ مجلس از بار 
صنعت خودرو س��ازی روی دوش 

مردم خبر داد. 
به گفت��ه وی، روی کاغذ مردم 
ای��ران بنزین را لیتری  هزارتومان 
می خرند و ام��ا در واقعیت برای 
ه��ر لیتر 3 ه��زار توم��ان هزینه 
می کنند. بهرام پارس��ایی، رئیس 
کمیت��ه اقتص��ادی کمیس��یون 
اص��ل ٩۰ مجل��س با اش��اره به 
این موضوع گفته اس��ت صنعت 
خودروی کشور بیش از حد تاوان 
سوءمدیریت و عدم توان رقابت را 

پس می دهد. 
پارس��ایی با بیان این که مردم 
چندی��ن ده��ه اس��ت ک��ه ب��ار 
خودروه��ای داخل��ی را به دوش 
می کش��ند، به این امی��د که این 
خودروها با صنایع خودروس��ازی 
دنیا رقابت کند، تأکید کرده است: 
خودروسازی  صنعت  متأس��فانه 
کش��ور به سمت و س��وی رقابت 

نرفته و از صنعت خودروس��ازی 
خارج��ی بس��یار عقب اس��ت و 
از لح��اظ ایمنی خ��ودرو، میزان 
س��وخت و حتی طراحی خودرو 
از دنیا عقب است. او معتقد است 
م��ردم بهای بنزین را به واس��طه 
کیفی��ت خودروهای ش��ان  عدم 

بیشتر می پردازند. 
ک��ه  اس��ت  درحال��ی  ای��ن 
فع��االن صنعت  و  کارشناس��ان 
خودرو اگرچه ضعف خودروسازان 
ام��ا  نمی کنن��د،  رد  را  داخل��ی 
ای��ن قی��اس، قیاس  معتقدن��د 
کارشناسی ش��ده نیست و مبنای 
فنی ندارد.  فربد زاوه، کارشناس 
صنعت خ��ودرو به »ش��هروند« 
می گوی��د ک��ه اگر ح��رف آقای 
پارس��ایی را مبنا ق��رار دهیم، با 
توجه به این که در کشور ما روزانه 
بین 3,۵ تا 4 لیتر بنزین مصرف 
می شود، این به این معناست که 
در کش��ورهای مورد بحث ایشان 
روزانه بین ی��ک تا یک ونیم لیتر 

بنزی��ن مصرف می ش��ود که این 
قابل قبول نیست. 

کاظ��م محمدی نیکخ��واه هم 
می گوید: قیاس ما با کش��ورهای 
توسعه یافته اشتباه است؛ چراکه 
سایه تحریم ها و جنگ تحمیلی 
مدت ها بر سر خودروسازی کشور 

ما بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ 

چه می گوید؟ 
پارس��ایی با اش��اره ب��ه مطرح  
بودن پرونده تعرف��ه خودروهای 
وارداتی در کمیس��یون اصل ٩۰ 
مجلس ش��ورای اس��المی گفته 
اس��ت: یکی از مباحث حس��اس 
کنون��ی در جامع��ه بحث خودرو 
چ��ه خودروه��ای داخل��ی و چه 
خودروهای وارداتی است که البته 
درحال حاضر پرونده خودروهای 
وارداتی در کمیس��یون اصل ٩۰ 

مجلس مطرح است. 
او ادام��ه داد: ع��ده ای س��از 
گران��ی قیم��ت بنزی��ن را س��ر 

دادند، به این بهانه که بنزین در 
کشورهای حاش��یه خلیج فارس 
به فالن قیمت فروخته می شود، 
ام��ا در ایران  هزارتومان فروخته 
می شود، لذا قیمت سوخت باید 
افزایش یابد، اما مس��ئوالن این 
س��ر موضوع را درنظر نگرفتند 
که صنایع خودروس��ازی کشور 
نتوانس��ته مصرف سوخت خود 
را همانن��د دنی��ا کاهش دهد یا 
خودروهای هیبریدی بسازد که 
نیازی به مصرف سوخت نداشته 

باشد. 
نماینده مردم شیراز در مجلس 
ش��ورای اس��المی، با بیان این که 
مصرف سوخت خودروهای ایرانی 
تقریباً سه برابر خودروهای جهانی 
استاندارد است، یادآور شد: صنایع 
خودروسازی کشور در این رقابت 
عقب مانده ان��د و در واقع درحال 
حاض��ر م��ردم کش��ور بنزین را 
لیت��ری 3 هزار توم��ان می خرند؛ 
یعنی با این مصرف باالی سوخت 

خودروه��ای داخل��ی بنزی��ن را  
هزارتومان نمی خرند. 

او با اشاره به این که دولت تعرفه 
خودروهای وارداتی را که مصرف 
س��وخت کم��ی دارن��د همانند 
و  به شدت  خودروهای هیبریدی 
به صورت تصاعدی افزایش داده 
اس��ت، افزود: ما با قید دو فوریت 
خواستار لغو این مصوبه هستیم و 
از دولت می خواهیم که منطقی بر 

این تعرفه حاکم باشد. 
این نماین��ده مردم در مجلس 
ده��م، با بی��ان این ک��ه صنعت 
خودروی کشور بیش از حد تاوان 
سوءمدیریت و عدم توان رقابت را 
پس می ده��د، ادامه داد: اگر فضا 
بسته باشد و صنعت خودروسازی 
کش��ور به صورت انحص��اری در 
دس��ت دو خودروس��از باش��د و 
فضای بازار خودرو رقابتی نباشد، 
طبیعی است که این خودروسازان 
درصدد تغییرات و سنجش ذائقه 

مشتریان نباشند. 

محمدعلی دیانت��ی زاده درباره موضوع 
»توق��ف چندماهه ثبت س��فارش خودرو 
و تأثیرگ��ذاری ش��دید آن ب��ر قیم��ت  
خودروها« به ذکر مسائلی پرداخته که به 

نقل از پدال نیوز در زیر آمده است: 
 بال��غ  بر 2۰روز از ابالغ دس��تورالعمل 
ازس��رگیری  و  خ��ودرو  واردات  جدی��د 
ثب��ت س��فارش ب��رای آن می گ��ذرد اما 
پس لرزه ه��ای این توق��ف ۵.۵ماهه هنوز 

ادامه دارد. 
 در ای��ن م��دت که قریب ب��ه نیمی از 
س��ال ط��ول کش��ید، دول��ت ب��ه بهانه 
ساماندهی واردکنندگان، هدفمندسازی 
واردات و هدایت خودروس��ازان خارجی 
ح��دود  از  داخلی س��ازی،  به س��مت 
3هزارمیلیاردتومان��ی ک��ه از این مح��ل 
نصیب��ش می ش��د، صرف نظر ک��رد. اما 
پ��س از اعالم ش��رایط جدید مش��خص 
ش��د دول��ت جی��ب بزرگ ت��ری ب��رای 
درآمده��ای خود از ای��ن محل دوخته و 

کف و س��قف تعرفه را به ترتیب به ۵۵ و 
٩۵درصد رسانده است تا جایی که حتی 
تعرفه اس��تراتژیک و حیاتی خودروهای 
هیبریدی نیز که ب��رای کاهش آلودگی 
ه��وا و کمک ب��ه حفظ س��المت مردم 
۵درصد تعیین ش��ده بود، از این جهش 

مصون نماند و 11برابر شد. 
 هرچند توقیف کامل فعالیت یک حوزه 
صنفی به منظور ساماندهی آن، متناقض 
ب��ا قوانین و حقوق ش��هروندی بوده و در 
هیچ جای دنیا هم مرسوم نیست، توجیه 
دولت این بود که ثبت س��فارش خودرو 
فقط ب��رای واردات کامل خودرو بس��ته 
مان��ده و ب��رای واردات به صورت قطعات 

منفصله باز است. 
 از س��وی دیگر مدام تأکید می شد که 
خ��ودروی وارداتی از مایحت��اج ضروری 
مردم نیس��ت ت��ا ممانع��ت از واردات آن 
تأثیر مس��تقیمی بر زندگی آنها بگذارد، 
ام��ا همگی دیدیم که ای��ن توقف پس از 

تأثیرگذاری ش��دید ب��ر قیمت ها در بازار 
خودروهای وارداتی، بر قیمت خودروهای 
مونت��اژی و تولید داخل نی��ز اثر تورمی 
خ��ود را گذاش��ت و ای��ن رون��د پس از 

بازگشایی ثبتارش نیز ادامه دارد. 
 از دیگرسو، با این توقف طوالنی، اسقاط 
خودروهای فرس��وده هم که با س��المت 
مردم گره خورده است، برای حدود نیمی 
از س��ال متوقف ش��د. این در حالی است 
یک میلیون و3۵۰هزارخودرو  س��االنه  که 
به جم��ع فرس��وده ها می پیوندند که هر 
یک بین ۶۰ ت��ا 1۰۰درصد بیش از یک 
خ��ودروی مناس��ب، مصرف س��وخت و 
آالیندگی دارن��د و دولت نیز جز گرفتن 
گواه��ی اس��قاط از دس��ت واردکنن��ده، 
وظیفه ای در جایگزین��ی آنها برای خود 
متصور نیست. بدین ترتیب، با بسته شدن 
ثبت��ارش، برنام��ه از رده خ��ارج ک��ردن 
4۸۰هزارخودروی فرس��وده نیز بر زمین 

ماند. 

 پس ل��رزه دیگ��ر این ماج��را نیز که با 
افزای��ش قیم��ت خودروه��ای خارجی و 
خودروه��ای مونت��اژی بخش خصوص��ی 
رق��م خورد، ایج��اد حاش��یه ای امن تر از 
قبل برای خودروس��ازان دولتی اس��ت تا 
ب��ا خیالی راحت تر ب��ه تولید خودروهای 
مش��کل دار خود بپردازن��د و خیال دولت 
پرداختی  از 12هزارمیلیاردتوم��ان  ه��م 
س��االنه آنها بابت مالی��ات، عوارض و… 

راحت باشد. 
 مقام��ات دولتی همچنی��ن این کار را 
موج��ب کاهش رغبت به خرید خودروی 
واردات��ی و متعاقبا کاهش واردات خودرو 
و صرفه جوی��ی ارزی می دانن��د، غافل از 
این که وقت��ی خودروه��ای تولید داخل، 
کیفی��ت، ایمن��ی و دوام الزم را ندارند و 
ب��ه س��المت جانی و مالی مردم آس��یب 
می رس��انند، هزینه های بس��یاری را هم 
به کش��ور تحمیل می کنن��د که در حکم 

دورریز ارز است. 

پس  لرزه های توقف چند ماهه ثبت سفارش خودرو

بار صنعت خودروسازی، روی دوش مردم

تعرفه خودروهای هیبریدی واقعی متعادل خواهد شد

ارزموردنیازبرایجایگزینیکامیونهایفرسودهرادولتتامینمیکند
اخبار اخبار

اجرای طرح ترافیک جدید از 
فروردین ٩7

محمدعلی نجفی در حاشیه ششمین همایش ملی 
»مدیریت آلودگی ه��وا و صدا« در جمع خبرنگاران 
درباره اج��رای طرح ترافیک جدید گفت: انش��اءاهلل 
ط��رح ترافیک جدی��د از فروردین س��ال آینده اجرا 
می ش��ود و در حال حاضر ش��ورای حم��ل و نقل و 
ترافیک ش��هر تهران آن را به تصویب رسانده، البته 
ط��رح تصویب ش��ده با ط��رح اولیه متفاوت اس��ت، 
چراک��ه ما برای همراهی بیش��تر برخی اجزای آن را 
حذف کردیم. در ش��ورای شهر تهران نیز کلیات آن 
به تصویب رس��یده و امیدواریم ظرف یکی دو هفته 
آینده جزییات آن نیز در ش��ورا طرح ش��ود. در حال 
حاضر مانعی برای اجرای این طرح از فروردین سال 

آینده وجود ندارد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، وی تأکید کرد: ب��ا اجرای این 
طرح بر اس��اس پیش بینی ما 2۰ تا 2۵ هزار دستگاه 
ورودش��ان به محدوده طرح کاهش پیدا می کند که 
به تبع آن درآمد شهرداری از این محل کاهش پیدا 

می کند. 
نجف��ی در خصوص اجرای ط��رح LEZ نیز گفت: 
براساس طرح LEZ هر وسیله نقلیه ای که وارد این 
محدوده می ش��ود و فاقد گواهی معاینه فنی باش��د، 
بای��د برگه جریمه برایش صادر ش��ود که امیدواریم 
با هماهنگی نیروی انتظامی این طرح از س��ال آینده 

برای خودروها اجرایی شود. 

 آیا ارزبری بخش تجارت خودرو 
کاهش می یابد؟ 

درحالی که مس��ئوالن تصمیم گیر در وزارت صمت 
دلی��ل تغیی��ر آیین نام��ه واردات خ��ودرو را کنترل 
واردات و جلوگی��ری از خ��روج ارز ذکر می کنند اما 
باید دید بعد از س��پری شدن ش��ش ماه، تأثیر بسته  
بودن ثبت سفارش ها و تغییر آیین نامه جدید واردات 

به چشم خواهد خورد؟ 
 ب��ه گ��زارش پدال نیوز،در پاس��خ به این س��ؤال 
بای��د گفت در آیین نامه جدی��د، واردات خودروهای 
به اصط��الح لوکس ب��ا قیمت بی��ش از 4۰هزار دالر 
محدود ش��ده و این محدودی��ت در حالی برای این 
دست از خودروها وضع ش��ده که سال گذشته تنها 
حدود 1۰درصد از س��هم بازار خودروهای وارداتی و 
به عبارتی یک درصد از بازار خودروی کش��ور به این 

خودروها اختصاص داشته است . 
 اگر بازار خ��ودرو از لحاظ وضعیت حاکم بر آن را 
بتوان به چهار مرحله تقس��یم ک��رد باید گفت بازار 
خودروی ایران از مرحله سونامی امواج یا همان بازار 
ملتهب ناشی از افزایش قیمت عبور کرده و به مرحله 
شکافت هسته ای یعنی توقف خرید و فروش رسیده 
است. با وجود افزایش تعرفه های واردات و رشد نرخ 
ارز از آنج��ا که نرخ تورم و س��ود بانکی در کنترل و 
اختیار دولت اس��ت، بنابراین نمی توان گفت التهاب 
بازار خودرو در س��ال های ٩۰ و ٩1 تکرار شده است. 
احتماال از نیمه دوم س��ال آینده بازار خودروی ایران 
وارد مرحل��ه آرامش )عروس��ک( و پس از آن مرحله 

درخت پیر یعنی تعادل خواهد شد. 
 واردات خودرو 

 این در حالی اس��ت  که بیش��ترین حجم و بخش 
از ب��ازار خودروه��ای واردات��ی که باالتری��ن میزان 
 ارزب��ری را داش��ته، بخ��ش مربوط ب��ه خودروهای
 2۰ ت��ا 3۰ ه��زار دالر با قیمت ه��ای داخلی 2۰۰ تا 
3۰۰ میلیون تومان بوده است که در آیین نامه جدید 
با افزایش تعرفه از ۵۵ به حدود ٩۰ درصد رس��یده و 
باعث افزایش 2۰ تا 3۰ درصدی قیمت رس��می آنها 

شده است. 
 ای��ن افزایش قیم��ت قطعاً تأثیر چش��مگیری بر 
حج��م واردات این خودروها نخواهد گذاش��ت و در 
کوتاه مدت ش��وکی به ب��ازار وارد خواهد کرد. اما در 
میان  و دراز مدت مش��تریان به این قیمت های جدید 

عادت خواهند کرد . 
 قطع��اً حجم و میزان ارزبری واردات در این بخش 
کاهش شدیدی نخواهد داشت اما دومین بخشی که 
از آیین نامه جدید واردات بس��یار متاثر شده، بخش 
خودروه��ای هیبریدی اس��ت که با افزایش ش��دید 

تعرفه ها مواجه شده است. 
 ای��ن افزایش تعرفه ها درحال��ی صورت گرفته که 
واردات خودروه��ای هیبرید نی��ز از کل خودروهای 
وارداتی کمتر از 1۰ درصد بوده است. با این حساب 
وزارت صم��ت در آیین نام��ه جدید خود دو بخش از 
ب��ازار خودروه��ای وارداتی را مورد ه��دف قرار داده 
اس��ت که در مجم��وع کمتر از 2۰درص��د از حجم 

واردات را به خود اختصاص می دهند. 
 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ه��دف از تصویب 
آیین نام��ه جدید کاهش ارزب��ری واردات خودرو 
و همچنین کنترل واردات بوده اس��ت. اما به نظر 
می رسد در بهترین حالت میزان واردات و ارزبری 
ب��ا ممنوعیت واردات خودروه��ای با قیمت بیش 
از 4۰ ه��زار دالر و افزایش تعرفه هیبریدی بیش 
از 2۰ ت��ا 2۵ درص��د کاهش نیاب��د زیرا با حذف 
لوکس ه��ا از ب��ازار، خودروهای کالس متوس��ط 
جایگزی��ن بخش��ی از آنها در بازار خواهند ش��د 
و همچنی��ن به طور کامل جانش��ین خودروهای 

هیبریدی می شوند. 



در نشس��ت مجمع عمومی مؤسسین س��ازمان ملی کارآفرینی ایران و 
بر اساس رأی اعضای مجمع، هیأت مدیره این تشکل ملی انتخاب شدند. 

با برگزاری انتخابات در مجمع عمومی موسسین »سازمان ملی کارآفرینی 
ایران«، اعض��ای هیأت مدیره و ترکیب هیأت 
رئیسه تعیین شدند.  به گزارش پایگاه خبری 
اتاق ایران، در این نشس��ت، یلدا راهدار، سیده 
فاطمه مقیمی، حس��ین س��اح ورزی، مجید 
ای��زدی، هادی ه��زار خانی، صمد یوس��فی و 
سجاد سنجابی به عنوان اعضای هیأت مدیره 
س��ازمان برای مدت سه س��ال انتخاب شدند. 
همچنی��ن با تصمی��م اعض��ای هیأت مدیره، 
حسین س��اح ورزی به عنوان رئیس، مجید 
ای��زدی و یلدا راهدار به عن��وان نواب رئیس و 
صمد یوس��فی نیز به عنوان خزانه دار انتخاب 
ش��دند.  حس��ین س��اح ورزی، نایب رئی��س 
ات��اق ایران در مورد س��ابقه و روند تش��کیل 

این س��ازمان گفت: از س��ال 1386 همه س��اله به همت وزارت کار و امور 
اجتماعی در سطح استان ها و به صورت ملی، جشنواره ای با عنوان امتنان 
از کارآفرینان برتر برگزار می شد که در سال 1389 بر اساس مصوبه شورای 

عالی اشتغال تصمیم گرفته شد کانون های کارآفرینی استان ها با حضور این 
برگزیدگان و یک تشکل غیردولتی به عنوان تشکل فراگیر حوزه کارآفرینی 
تشکیل ش��ود.  به گفته ساح ورزی، 31 کانون کارآفرینی در استان های 
کشور تشکیل و شورای مرکزی این کانون ها 
نیز انتخاب ش��د که اولین مأموریت خود را 
ثبت قانونی این نهادها قرار داد. ساح ورزی 
اف��زود: خوش��بختانه مردادماه امس��ال اتاق 
ایران با تأس��یس کانون ه��ای کارآفرینی در 
اس��تان ها و ایجاد س��ازمان ملی کارآفرینی 
موافقت کرد. بنا به اظهارات رئیس س��ازمان 
مل��ی کارآفرینی، در ح��ال حاضر حدود 14 
کانون استانی در سطح کشور تشکیل و ثبت 
شده اند و تأسیس کانون در سایر استان ها نیز 
در حال پیگیری اس��ت. با توجه به ضرورت 
حمایت از کسب وکارهای مبتنی بر نوآوری و 
فناوری نوین و تقویت اکوسیستم کارآفرینی 
کش��ور، س��ازمان تاش خود را برای جمع کردن همه تش��کل های حوزه 
کارآفرینی، ایجاد انسجام و اتحاد بین آنها و زیر یک چتر قرار گرفتن این 

مجموعه ها به انجام خواهد رساند. 

معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری و صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی، در راستای توس��عه صادرات و همکاری های بین المللی در 
حوزه ه��ای علمی، فناورانه و نوآورانه ش��رکت های دانش بنیان، پاویون 

ملی محصوالت دانش بنیان را در نمایشگاه 
سبیت 2018 برگزار خواهند کرد. 

ب��ه گ��زارش پای��گاه اطاع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، نمایش��گاه س��بیت آلمان به 
عن��وان بزرگ ترین و معتبرترین نمایش��گاه 
بین الملل��ی صنع��ت فن��اوری اطاع��ات و 
ارتباط��ات حوزه صنایع کامپیوتر، ارتباطات 
و مخاب��رات در تاری��خ 25-21 خ��رداد ماه 
1397 )11 ت��ا 15 ژوئن 2018( در ش��هر 

هانوفر کشور آلمان برگزار خواهد شد. 
دوره گذشته نمایش��گاه در سال 2017، 
ب��ا حض��ور 2ه��زار و 967 ش��رکت از 59 
کش��ور و 180هزار بازدیدکننده متخصص 

برگزار ش��د. ارائه محصوالتی در حوزه های مختلف ارتباطات ، شبکه و 
مراک��ز داده،  مدیریت ارتباط با مش��تری )CRM(، فروش،  بازاریابی 
و آنالی��ز داده، راهکارهای تجارت الکترونی��ک و بخش زنجیره تأمین 

جهانی، اینترنت اش��یا، راهکارهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی 
)ERP(  و منابع انس��انی )HR(، محصوالت ارتباطاتی و الکترونیکی  
و  اس��تارت آپ ها )Startups(   از جمله مهم ترین زمینه های فعالیت 

نمایشگاه مذکور است. 
ح��دود   2017 س��بیت  نمایش��گاه  در 
15 ش��رکت ایران��ی و اس��تارت آپ در کنار 
مشارکت کنندگان از سایر کشورها حضور و 
با شرکت های برتر حوزه فناوری ارتباطات و 
اطاعات، مسئوالن و صاحبان صنایع کشور 

آلمان جلسه و ماقات داشتند. 
حض��ور ایران فرصت ارزش��مندی برای 
برقراری تعامل با صاحب��ان بزرگ صنایع 
IT و فض��ای مج��ازی و همچنین معرفی 
توانمندی ه��ا و ظرفیت های ش��رکت های 
داخل��ی اس��ت. ل��ذا کلی��ه ش��رکت های 
دانش بنیان دارای توان صادراتی می توانند 
درخواس��ت خود را برای حضور در پاوی��ون ایران حداکثر تا 15بهمن 
ماه سال جاری با ثبت نام در سایت ExportCenter. ir یا تماس با 

شماره تلفن 05131939 داخلی های 114 و 112 اعام کنند. 

دبیر س��تاد توسعه فناوری اطاعات ارتباطات و فضای مجازی معاونت 
علمی با تأکید بر اهمیت شناخت کاربردهای جدید در حوزه مالی گفت: 
هدف از برگزاری این نشس��ت ضمن ارائه مطالب و همفکری در سیاست 

دیگر کشورها، افزایش کیفیت و دسترسی به 
خدمات بانکی اس��ت.  به گزارش مرکز روابط 
عمومی و اطاع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، مهدی فقیهی دبیر ستاد 
توس��عه فناوری اطاع��ات ارتباطات و فضای 
مجازی معاونت علمی، در نشس��ت تخصصی 
کارب��رد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی 
ب��ا اش��اره به اهمی��ت موض��وع فین تک ها و 
اس��تارت آپ های فعال در کشور گفت: ستاد 
توس��عه فناوری اطاعات، ارتباطات و فضای 
مجازی معاونت علمی، با توجه به گس��ترش 
فوق العاده فین تک ها و اس��تارت  آپ  های فعال 
در ح��وزه مال��ی، اق��دام به برپای��ی کارگروه 

توس��عه و حمایت از کس��ب وکارهای خاقانه از مهرماه سال جاری کرده 
اس��ت که این کارگروه با رویکرد رس��یدگی به موانع کسب وکارهای نو پا 
و اس��تارت آپ در حال فعالیت است.  فقیهی در ادامه گفت: ستاد توسعه 

فناوری اطاعات ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، سلسله جلساتی 
به منظور همفکری و ارائه راهکارهای اساس��ی در حل مسائل و مشکات 
پیش روی فناوری های نوین برگزار کرده است، ضمن آنکه در حاشیه این 
جلسات و دعوت از محققان کشورهای دیگر 
به مطالعه سیاست کشورها در حوزه فناوری 
اطاع��ات می پردازد.  دبیر س��تاد توس��عه 
فناوری اطاعات ارتباطات و فضای مجازی 
معاونت علمی، با معرفی شرکت MDECدر 
حضور استارت آپ های حاضر در این نشست 
گفت: امروز BEH HEUY CHING از 
پایه گذاران اکوسیستم مالزی و متخصص و 
صاحب نظر در صنعت فناوری مالی هستیم 
تا بتوانیم از تجربیات ایشان بهره مند شویم.  
BEH HUEY CHING در بخش دیگر 
این نشست با اشاره به موضوعات اصلی این 
برنامه بیان کرد: در نظر داریم در این جلسه 
به موضوعات��ی حول مح��ور FIN TECH & BLOCKCHAINو  
REG TECK  که همان فناوری نوین قانون گذاری در حوزه مالی است 

به بحث و گفت وگو بپردازیم. 

عضو هیأت علمی و سرپرس��ت دانش��گاه علوم پزشکی یزد گفت: اگر 
موضوع مورد تحقیق، خاس��تگاه صنعتی داشته باشد، صنعت به عنوان 

بزرگ ترین و بهترین حامی در انجام پروژه مشارکت می کند. 
محمدرض��ا میرجلیل��ی در گفت وگ��و با 
پایگاه اطاع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان با 
اش��اره به لزوم انج��ام فعالیت های گروهی 
در عرصه عل��م و فناوری، برنامه محور بودن 
را مهم ترین عام��ل موفقیت تیم تحقیقاتی 

دانست. 
وی با اش��اره ب��ه ویژگی ه��ای یک گروه 
پژوهش��ی کارآمد، اف��زود: اط��اع  گروه از 
پژوهش ه��ای نوین در جامعه علمی جهانی 
و مش��خص ب��ودن اولویت ه��ای تحقیقاتی 
می تواند پایه گذار فعالیت های اثرگذار باشد. 
میرجلیل��ی ادام��ه داد: عاوه ب��ر برنامه 
و دان��ش تحقیقات��ی و همچنی��ن اط��اع 

از اولویت ه��ای پژوهش��ی، گ��روه تحقیقاتی کارآمد برای رس��یدن به 
اثرگ��ذاری مطلوب به امکان��ات نوین و از همه مهم تر نیروی انس��انی 

متخصص و ماهری نیاز دارد که توان عملیاتی باالیی داشته باشد. 

سرپرس��ت دانش��گاه علوم پزش��کی یزد در ادامه ب��ه اهمیت تعریف 
موضوع��ات کاربردی ب��رای پروژه های تحقیقاتی اش��اره کرد و اظهار 
داش��ت: چالش ها، مشکات و مس��ائل پژوهشی باید از صنعت و دیگر 
بخش ه��ای جامع��ه ب��ه دانش��گاه ارجاع 
داده ش��ود تا محقق��ان در قالب تیم های 
تحقیقات��ی، آنه��ا را ب��ه عن��وان موضوع 

پژوهشی تعریف کنند. 
عضو ش��ورای علمی بنیاد ملی نخبگان 
اس��تان ی��زد تصریح کرد: یک��ی از دالیل 
غیرکارب��ردی بودن تحقیق��ات علمی در 
جامعه بومی، عدم س��ازگاری موضوعات با 
واقعیت ها اس��ت. در غالب موارد دانشگاه 
موض��وع را تعریف می کند و س��رمایه های 
انس��انی و امکاناتی خود را برای به نتیجه 
رسیدن آن هزینه می کند؛ در پایان و پس 
از حصول نتیجه نهایی، به دنبال مش��تری 
و مصرف کنن��ده می گ��ردد که در اکث��ر موارد نیز موف��ق به این مهم 
نمی شود، اما اگر این موضوعات از جامعه به دانشگاه ارجاع داده شود، 

فعالیت های مأموریت گرا و هدفمند خواهند بود. 

با برگزاری مجمع عمومی مؤسسین

پاویون ملی شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه سبیت 2018 برپا می شودسازمان ملی کارآفرینی ایران تأسیس شد کاربرد فناوری درحوزه مالی موجب افزایش کیفیت خدمات بانکی می شود
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یزد در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان: 

موضوعات تحقیقاتی باید خاستگاه صنعتی داشته باشند

از مس��ائل مه��م کارآفرینی تاس��یس زیس��ت بوم )اکوسیس��تم( 
کارآفرینی شامل حلقه ها و بازیگران اصلی آن اعم از پارک ها، مراکز 
رش��د، وی س��ی ها، مراکز نوآوری، ش��تاب دهنده ها و از همه مهم تر 
نیروی انسانی متخصص و خاق است. اتفاقا دانشگاه هایی در جهان 
معتبرند که عاوه بر افزایش کیفیت علمی به تاس��یس زیس��ت بوم 
فناوری نائل ش��وند. نسل جوان ایران، حداقل آن نسل تحصیلکرده 
و آش��نا به دنیای امروز، تصویر جدیدی از دنیا و مناس��بات سیاسی 
دارد. اولین بار که دولت مدرن در ایران تاس��یس ش��د، مرز موفقیت 

برای مردم این بود که به استخدام دولت دربیایند.
خانواده ها بچه های خود را به مدرس��ه و دانش��گاه می فرستادند 
ت��ا مدارک م��ورد نیاز اس��تخدام دولتی را فراهم آورن��د. آنها که 
زورش��ان می رس��ید، فرزند خود را ب��ه دانش��گاه های معتبر اروپا 
و آمری��کا می فرس��تادند تا مدرک معتبرتری به دس��ت آورند. در 
نس��ل اول مدیران دولتی به کمتر کسی برمی خورید که در خارج 
درس نخوانده باش��د و مدرک معتبر نگرفته باش��د. تعبیر »نوکر 
دول��ت« در میان قدیمی ها قابل تامل اس��ت. ارباب ه��ا نیازی به 
ش��غل نداش��تند و پول و اعتبار دولت به کارش��ان نمی آمد. صرفا 
وقتی که می خواس��تند قدرت سیاسی - اقتصادی خود را توسعه 
دهند، س��راغ قبول س��مت های دولتی می رفتند. وزیر می شدند، 
وکیل می ش��دند و ش��اه یا مردم را نمایندگی می کردند؛ اما رعایا 
چاره ای نداش��تند جز این که به خدمت ارباب ه��ا دربیایند. کدام 
ارب��اب قدرتمندتر و بانفوذت��ر از دولت؟ برای همین بیش از 100 
سال در بین طبقات مختلف رعیت مسابقه افتاد تا هر کس زودتر 
و بیش��تر ردای نوکری دولت را به تن کند، اما دنیا تغییر کرده و 
مناس��بات سیاسی پیچیده تر و متفاوت تر شده است. دیگر نه فقط 
در اروپا که در کش��ورهای در حال توس��عه نیز دولت قوی ترین و 
بانفوذترین ارباب نیست. دولت قبا فعال مایشاء بود، به کسی هم 
نبای��د جواب می داد، دس��تش هم برای اعمال ق��درت باز بود، اما 
رفته رفته جوامع بش��ری به نهادهای نظارتی متعددی رسیدند که 
دست قدرت را می بس��تند. دولت پاسخگو دولتی است که نه تنها 
به مردم، بلکه موظف اس��ت به پارلمان و نهادهای نظارتی جواب 
پس بدهد و با اجازه آنها اعمال قدرت کند. خصوصا پول حساب و 
کتابی دارد که توس��ط نهادهای ذی حساب کنترل می شود. دولت 
هم ش��بیه بنگاهی اس��ت که باید دخل و خرجش با هم بخواند و 
س��ود و زیانش معلوم شود. ش��اهان قاجار و پهلوی هر چقدر که 
در خزانه داش��تند، مختار بودند ببخشند یا در هر راهی که صاح 
می دانند هزینه کنند، اما دولت های امروزی حتی باید هزینه های 
در ح��د ریال خود را ب��ه نهادهای مختلف از جمله مردم پاس��خ 
بدهند. روی همین حساب آنها بیش از گنجایش خود نمی توانند 
نوکر اس��تخدام کنند. ضمن این که ش��أن و منزلت مردم هم باال 
رفته و دیگر مثل س��ابق حاضر نیس��تند خود را به صفت نوکری 

متصف کنند. 
بحث اس��م نیس��ت. امروز مردم ارتقای مقام پیدا کرده اند و خود 
تبدیل به یکی از مدعی های س��وال از دولت شده اند. امروز مردم از 

زاویه ای به دولت نگاه می کنند که کارفرما به کارپردازش. آن نسبت 
رعی��ت و اربابی از بین رفته، به جایش پیمانکار و کارفرما نشس��ته 
اس��ت. برای همین در خیلی از موارد کس��ر شأن کارفرماست که به 
اس��تخدام کارپردازش دربیاید. ضمن این ک��ه مگر دولت چقدر کار 
دارد و به چه تع��داد کارمند و کارگر نیاز دارد؟ یک معنای کوچک 
ش��دن دولت همین اس��ت که او دیگر قرار نیس��ت متصدی »همه 
امور« شود و مملکت را به تنهایی اداره کند. شأن دولت شأن ستادی 
و سیاس��ت گذاری است و این مردمند که باید کارهای اصلی کشور 
را پیش ببرند. لذا آن توقع اس��تخدامی کم رنگ ش��ده و بسیاری از 

جوانان سودای کار خصوصی و مشاغل شخصی دارند. 
از مش��کات جدی جامعه امروز ما بیکاری اس��ت. تقریبا همه بر 
این امر متفقند که دولت باید مش��کل اش��تغال را حل کند و زمینه 
درآمدزایی و تولید ثروت را برای مردم فراهم آورد، اما آیا این توقع 
به این معناست که دولت چند میلیون متقاضی شغل را به استخدام 
خ��ود دربیاورد و آنها را س��ر کار بگذارد؟ ضم��ن این که مگر دولت 
چ��ه تعداد کارمند می خواهد و چق��در کار دارد که نیاز به این همه 
متقاضی داشته باشد. دولت خیلی هنر کند یک درصد این جماعت 

بیکار را هم نمی تواند سر کار ببرد.
درآمد اصلی دولت فروش نفت و مالیات اس��ت. دولت با این پول 
نه فقط باید کشور را آباد کند، بلکه باید با سرمایه گذاری های مناسب 
درآم��د خود را باال بب��رد؛ اما چطور می تواند ب��ه این ماموریت های 
اصل��ی خود عمل کند در حالی که بیش��ترین درآم��دش را باید به 
کارمن��دان و کارگرانش حقوق بدهد؟ خوش��بختانه دولت دوازدهم 
الیحه بودجه را منتش��ر کرده و همگان می توانند اصل و فرع آن را 
مطالعه کنند. با یک نگاه گذرا می توانیم ببینیم که بیشترین درآمد 
دولت صرف حقوق پرس��نل می شود. پرسنل تعبیر محترمانه تری از 
همان نوکر دولت اس��ت، اما نس��ل جدید - خصوصا درس خوانده ها 
- س��وداهای دیگری در سر دارند. آ نها نه از دولت کار می خواهند و 
نه چشم ش��ان به دس��ت و جیب دولت است تا یارانه باران شان کند، 
آنها متوقعند تا دولت سیاس��ت گذاری کند و تس��هیل گری و زمینه 
زیست بوم فناوری را فراهم آورد. یعنی شرایطی بسازد تا شرکت های 
دانش بنیان و اس��تارت آپ ها بتوانند با آزادی عمل کار کنند، ایجاد 
اشتغال کنند، ثروت بسازند و در راه توسعه و آبادانی کشور قدم های 
موثر بردارند. کافی است به نسل جدید میدان دهیم تا با تولید کاال 
و خدم��ات دانش بنیان یا ارائه خدمات نوین کارآفرینی کند و دانش 

و تکنولوژی را در راه تولید ثروت به خدمت بگیرد.
اتفاقی که اطراف دانش��گاه صنعتی ش��ریف افت��اده از چند جهت 
قاب��ل مطالعه و بلکه مایه دلگرمی اس��ت و آینده ای روش��ن را نوید 
می دهد. با ایجاد بیش از 356 ش��رکت و استارت آپ کمپ در کنار 
این دانش��گاه، بس��یاری از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف 
با تاس��یس ش��رکت های خود در اطراف دانشگاه اکوسیستمی پدید 
آورده اند که اگر در س��طح کشور و س��ایر دانشگاه ها و مراکز علمی 
گس��ترش یابد، نه تنها مشکل اش��تغال را به طور کل از بین می برد، 
بلکه ارزش افزوده و ثروتی عظیم برای کش��ور می آورد. دولت فقط 
باید بتواند تس��هیل گری کن��د و موانع را از س��ر راه تحقق این امر 

ارزشمند بردارد؛ همین.
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درحالی ک��ه کارفرمایان و مدی��ران معموال اس��تفاده از پلتفرم های 
اجتماعی را در محی��ط کار تقبیح می کنند، تعامات مجازی کارکنان 

می تواند به رشد کسب وکار کمک کند. 
بی��ش از نیمی از کس��ب وکارها، ش��بکه های اجتماع��ی را به عنوان 
ی��ک منبع مثب��ت و تأثیرگذار در رونق ف��روش و افزایش درآمد خود 
می شناسند، اما تقریبا همه مدیران، نسبت به کارمندانی که در ساعات 
کاری وقت خود را به گش��ت زدن در شبکه های اجتماعی می گذرانند، 

موضعی منفی دارند.
 اس کوم��ار، یکی از نویس��ندگان نش��ریه تایم��ز، در این خصوص 
می گوید: بدون ش��ک ش��رکت ها حق  دارند از کارمندان ش��ان انتظار 
داشته باشند که در تعامات شبکه های اجتماعی، برخی آداب  و رسوم 
و موازین را رعایت کنند. بااین حال تفاوت زیادی بین درخواست کردن 
از کارمندان )برای انجام تعامات مفید و کارا( و نظارت بر توییت های 
شخصی آنان وجود دارد. نظارت شدید بر شبکه های اجتماعی می تواند 
اعتماد بین ش��رکت ها و کارمندان شان را از بین ببرد و حس وفاداری 

کارکنان را تضعیف کند. 
پی��ش از اینکه مزایای اس��تفاده کارمندان 
از رس��انه های اجتماع��ی در محی��ط کار را 
بررس��ی کنیم، توصیه می کنی��م کارفرمایان 
چارچوب ه��ا و اس��تانداردهایی مش��خص و 
رس��می را ب��رای این روال در نظ��ر بگیرند و 
آموزش کارمن��دان، مانند آموزش اس��تفاده 
و به کارگی��ری هر منبع تولی��دی دیگر را در 
اولوی��ت خود قرار دهند. همانطور که در همه 
کش��ورها پس��ت های مخ��رب، تهدیدآمیز یا 
مروج خشونت، خط قرمز شرکت ها محسوب 
می ش��وند و کارفرمای��ان می توانند در صورت 
مش��اهده و اثبات چنین حرکاتی، کارمندان 

متخلف را اخراج کنند. 
مزایای اس��تفاده از رسانه های اجتماعی در 

محل کار قابل  انکار نیس��ت، ام��ا بهره گیری از این ن��وآوری، نیازمند 
سیاس��ت های واضح، ش��فاف و بدون ابهام ش��رکت ها است؛ امری که 
متأس��فانه کمتر ش��اهد آن هس��تیم و طبیعتا زمانی که چارچوب های 
خاص��ی ب��رای تعام��ات مجازی کارمندان مش��خص نش��ده باش��د، 
بازخواست کردن آنان ممکن است قضاوت سلیقه ای به حساب  آید و به 

تنش های موجود دامن بزند. 
خبر خوب اینکه اگر ش��رکت ها به طور فعال و پویا، فرهنگ درست و 
مناسب به کارگیری این ابزارها را ترویج دهند و سیاست های روشنی در 
این حوزه وضع کنند، می توانند از این فعالیت های جانبی کارمندانشان 
س��ود ببرند. برخی از مزایای استفاده از رسانه های اجتماعی در محیط 

کار عبارتند از: 
رونق کسب وکار

طبق آمار، کسب وکارهای کوچک ساالنه به طور متوسط 35درصد از 
بودجه بازاریابی خود را صرف کمپین های بازاریابی دیجیتال می کنند؛ 
کمپین های��ی که غالب��ا مخاطبان فعل��ی را هدف ق��رار می دهند، اما 
همانطور که شانون گاس��پول در businessnewsdaily می نویسد 
محتوای به اش��تراک گذاشته ش��ده توس��ط کارکنان، 25 برابر بیشتر 

از محتوایی که توس��ط کانال های تجاری برندها به اش��تراک گذاشته 
می شود تعامل ایجاد می کند. 

با یک اس��تراتژی هوشمندانه، کارمندان می توانند به بهترین مبلغان 
ش��رکت ش��ما تبدیل ش��وند، اما این پیش��نهاد بدان معنی است که 
کارفرمایان باید احتیاط و نظارت صحیحی روی پس��ت های شبکه های 
اجتماعی داش��ته باش��ند تا مطمئن ش��وند که اطاعات محرمانه )یا 

شخصی( آنان به اشتراک گذاشته نمی شود. 
کریستین چوی، نویسنده کسب وکار، می گوید: 

مدیران باید در خصوص حریم »دوس��تی« خود با کارمندان شان در 
شبکه های اجتماعی محتاط باشند. به عاوه بهتر است با آموزش حفظ 
حریم خصوصی و اباغ دستورالعمل های کاربردی، جریان اطاعات را 

مدیریت کنند. 
بهبود روحیه شرکت

س��اده ترین راه کنترل رفتارهای کارکنان در ش��بکه های اجتماعی، 
سیاس��ت های توبیخی است. اما کارفرمایان با تش��ویق استفاده از این 
کانال ه��ا در محیط کار، می توانند روحیه مثبتی در کارمندان ش��ان به 
وجود آورند. به یاد داشته باشیم که صرف نظر 
از خط مشی شرکت، کارمندان روزانه حداقل 
یک س��اعت و نیم از وقت خود را شبکه های 

اجتماعی می گذرانند. 
به جای اینکه وقت و انرژی شرکت را صرف 
ممن��وع ک��ردن ارتباطات مج��ازی و نظارت 
ش��دید بر رفت��ار کارمندان کنی��د، می توانید 
یک پلتفرم درون س��ازمانی راه اندازی کنید و 
از طریق آن اخبار و اطاعیه های ش��رکت را 
به اشتراک بگذارید، به کارمندان تان آموزش 
دهی��د و از آنها بازخورد بگیرید. امی دگلیانو، 
مدی��ر بازاریاب��ی خ��اق، می گوی��د:  »منابع 
مورداستفاده کارکنان، اطاعات و دانشی که 
به اش��تراک می گذارند و ارتباطات اجتماعی 

آنان، می تواند مکمل و پشتیبان کارها و وظایفی آنها باشد.«
ارتباط با مشتریان جدید

ع��اوه بر فروش��ی که از طری��ق خطوط مجازی ص��ورت می گیرد؛ 
به کارگیری رس��انه های اجتماعی در محیط کار می تواند فونداس��یون 
قدرتمندی برای پایگاه مش��تریان جدی��د ایجاد کند. آنتونی جینتا در 
پورتال theolsongroup می نویسد: »کارکنان شما می توانند روابط 
حرفه ای کسب وکار را با افراد خارج از سازمان تقویت کنند. در مرحله 
بعد این روابط به فرصت هایی تبدیل می ش��وند که در غیر این صورت، 
به آنها دسترس��ی نداشتید. کافی اس��ت به کارایی شبکه های ارتباطی 
لینکدی��ن فکر کنید که درواقع بر پایه ارتباطات رس��انه های اجتماعی 

ساخته می شوند.«
صرف نظر از اینکه شرکت ش��ما چه سیاستی در پیش  گرفته است، 
ش��بکه های اجتماعی جریان مهم و غیرقاب��ل  انکاری در محیط کاری 
هس��تند. با طراحی یک سیاس��ت مدبرانه، می توانید از تأثیر و قدرت 
پلتفرم های رس��انه های اجتماعی برای رش��د کس��ب وکارتان استفاده 

کنید، بدون اینکه اعتبار و امنیت شرکت تان را به خطر بیندازید. 
FORBES/zoomit منبع

وزیر اقتصاد سوئیس معتقد است که این کشور در صورت امکان باید به صورت کامل به سمت ارزهای 
دیجیتال حرکت کند. 
سوئیس در آستانه نشست احتمالی گروه G20 با محوریت ارزهای دیجیتال، طی یک تحول ژئوپلیتیک، 
در حال گرویدن به ارزهای دیجیتال و بالک چین است. ژوهان اشنایدر - امان، وزیر اقتصاد سوئیس، در این 
رابطه می گوید: کانتون زوگ )یکی از ایالت های فدرال سوئیس( یا Crypto Valley، تاکنون راهی طوالنی 
طی کرده است. ما در این منطقه می توانیم به کسب تجربه بپردازیم. چنانچه تجارب حاصل از زوگ، مثبت 
باشند، می توانیم آن را به کل کشور گسترش دهیم. بنابراین، نباید در سطح Crypto Valley بمانیم، بلکه 
باید به سمت بدل  شدن به Crypto Nation حرکت کنیم.  )منظور اشنایدر - امان، لزوم گسترش ارزهای 
دیجیتال از سطح یک ایالت به سطح کل کشور است.(
زوگ، ایالتی است که بسیاری از شرکت های فعال در حوزه بالک چین در آن حضور دارند. از جمله این 
شرکت ها می توان به بنیاد اتریوم )Ethereum Foundation( اشاره کرد، آنها در این ایالت از حمایت دولت 
محلی بهره مند شدند و اکنون به دنبال پشتیبانی دولت ملی سوئیس هستند. 
وزیر اقتصاد سوئیس در ادامه صحبت های خود می گوید: 
کشور ]سوئیس[ به موجب هرآنچه مفهوم نوآوری را در بر دارد، رشد چشم گیری تجربه کرده است. اکنون به 
موقعیتی نوآورانه در دنیای اقتصاد رسیده ایم. ارزهای دیجیتال، بخشی از انقالب صنعتی چهارم هستند. ما در 
حال بررسی نتایج احتمالی آن هستیم. من در تالش برای شناسایی فرصت ها و ریسک ها جهت تصمیم گیری 
هستم: آیا ]ارزهای دیجیتال[ کسب وکاری آینده نگرانه با مشاغلی آینده نگرانه است یا خیر؟ از این رو است 
که من از ارگان هایی که با آن درگیر هستند، حمایت می کنم. 
وزیر اقتصاد سوئیس معتقد است که در حال حاضر، فاصله بسیاری با لزوم وضع قانون در خصوص ارزهای 
رمزپایه داریم، چرا که تجاربمان از آن بسیار محدود است و مشخص نیست که این نوآوری در آینده چه 
 G20 مسیری را طی خواهد کرد. اشنایدر امان، در قالب اشاره ای کوتاه به برنامه سوئیس در نشست آتی گروه
با محوریت ارزهای دیجیتال که توسط فرانسه و آلمان پیشنهاد شده است، گفت: 
. . . ما ]سوئیس[ باید قادر به تعیین آینده خود باشیم. ما تجارب منحصر به خود را کسب می کنیم و بی شک 
خود را با کشورهای همسایه یا رقبای دور مقایسه می کنیم. 
سوئیس در اتحادیه اروپا نیست، بنابراین حفظ بی طرفی، استقالل و خودمختاری این کشور، از دالیل 
جذابیت آن برای شرکت های فعال در حوزه بالک چین محسوب می شود. به  نظر می رسد حمایت جدی آنها از 
ارزهای رمزپایه در تضاد کامل با دیدگاه فرانسه و اکراه واضح آن نسبت به این فضا است؛ چراکه برونو له مایر، 
وزیر اقتصاد فرانسه، پیش تر صراحتا اعالم کرده بود که عالقه ای به بیت کوین ندارد. 
 .
 

در باب کارآفرینی نسل جوان مزایای جانبی به کارگیری شبکه های اجتماعی در محیط کار

 وزیر اقتصاد سوئیس
 از ضرورت گرایش این کشور
به ارزهای دیجیتال می گوید
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یادداشـتدریچــه

همزم��ان با نخس��تین همای��ش بین المللی دانش��گاه س��بز زمینه حضور 
ش��رکت های فن��اور و صاحبان فناوری ه��ای پاک و ارتباط آنه��ا با متقاضیان 

فناوری و سرمایه گذاران در قالب فن بازار فراهم شده است. 
ب��ه گزارش پای��گاه اطاع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، نخس��تین همایش 
بین الملل��ی دانش��گاه س��بز ب��ا ه��دف هم��کاری ایده پ��ردازان فن ب��ازار و 
اس��تارت آپ های سبز با حمایت ستاد توسعه فناوری انرژی معاونت علمی 17 

و 18 بهمن ماه برگزار می شود. 
در حاشیه این همایش بین المللی زمینه حضور شرکت های فناور و صاحبان 
فناوری های پاک و ارتباط آنها با متقاضیان فناوری و سرمایه گذاران، در قالب 

فن بازار فراهم شده است. 

حمایت شرکت های دانش بنیان برای 
حضور در فن بازار حوزه انرژی

نم��ودار )گراف( آناین  اس��تارت آپ ها ب��ا هدف اطاع رس��انی از وضعیت  
اس��تارت آپ ها، شتابدهنده های استارت آپی و س��رمایه گذاران این اکوسیستم 

در کشور، راه اندازی شد. 
به گ��زارش خبرگزاری مه��ر، این نمودار آناین توس��ط یک اس��تارت آپ 
راه ان��دازی و با حضور معاون علم��ی فناوری رئیس جمهور و ش��هردار تهران 

رونمایی شد. 
 »نوپاگراف«، تصویری از ارتباطات درون زیست بوم استارت آپی ایران به همراه 
نام و لوگوی اس��تارت آپ، امکان مش��اهده اطاعات تکمیلی هر اس��تارت آپ یا 
س��رمایه گذار را فراهم می کند و کاربر می تواند با کلیک روی هر لوگو، به صفحه 

اختصاصی آن استارت آپ و مشاهده اطاعات آن دسترسی یابد. 

نمودار آنالین اطالعات  استارت آپ های 
ایرانی راه اندازی شد

پرویز کرمی
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان



اگر محتوا پادش��اه دنیای آنالین باشد، 
ویدئ��و گوه��ر گرانبهای تاج��ش خواهد 
بود. براس��اس پیش بینی  پای��گاه تحلیل 
داده های بصری Cisco تا س��ال 2021 
در هر دقیقه یک میلیون دقیقه کلیپ به 
اشتراک گذاشته خواهد شد. همچنین تا 
آن زم��ان 82درصد حجم ترافیک دنیای 
مج��ازی را ویدئوه��ا به خ��ود اختصاص 

می دهند. 
از آنج��ا که کارک��رد ویدئوها در وجوه 
مختلف زندگی ما متفاوت اس��ت، توییتر 
نی��ز ش��یوه مخص��وص خ��ود را ب��رای 
اس��تفاده از هن��ر هفت��م در پلتفرم��ش 
انتخاب کرده اس��ت. این شبکه اجتماعی 
محب��وب یکی از بهتری��ن محیط ها برای 
بارگذاری، مشاهده و گفت وگوی پیرامون 
ویدئوهای مختلف محس��وب می شود. از 
ابتدای س��ال 2016 اس��تفاده از توییت 
ب��ه همراه ویدئ��و افزایش��ی 50درصدی 
داشته اس��ت. برهمین اساس شاید زمان 
تغییر اس��تراتژی بازاریابی مان در توییتر 
فرا  رس��یده باش��د. در ای��ن مقاله »راب 
متیس��ون« به بررس��ی راهکارهای تولید 
ویدئوی مناسب در توییتر پرداخته است. 

چرا استفاده از ویدئو در توییتر؟ 
آگاه��ی نس��بت ب��ه دلی��ل محبوبیت 
ویدئوه��ا چه در اینترنت و چه در محیط 
واقعی چندان دش��وار نیس��ت. کلیپ ها 
اطالع رس��انی،  مخاطب،  توانایی ج��ذب 
س��رگرم س��اختن و همچنین راه اندازی 
بحث های مختلف در میان مردم را دارند. 
براساس گزارش مرکز بازاریابی ویدئویی 
ح��دود   2017 س��ال  در   Wyzowl
79درص��د کاربران برای آگاهی از جزییات 
یک محصول تماش��ای ویدئو را بر مطالعه 
مت��ن ترجی��ح داده اند. همچنی��ن میزان 
عالق��ه افراد ب��ه خرید محص��ول در میان 
کس��انی که ویدئوی محصوالت را مشاهده 
کرده اند 84درصد بیش��تر از سایر کاربران 
بوده اس��ت. برهمین اس��اس از چند سال 
گذش��ته اس��تفاده از ویدئوهای تبلیغاتی، 
اش��تراک گذاری اتفاق های مهم به صورت 
آنالین و همچنین بهره ب��رداری از قابلیت 
اس��توری در برخی از شبکه های اجتماعی 
در میان بازاریاب ه��ا و طراح های تبلیغات 
رواج گس��ترده ای یافته است. برای فعالیت 
در توییتر و بارگذاری ویدئوهای جذاب باید 

چند نکته مهم را مدنظر داشت: 
-  93درص��د مش��اهده های ویدئ��و در 

توییتر با استفاده از گوشی های همراه رخ 
می دهد، بنابراین امکان شکار مخاطب در 

تمام طول روز فراهم خواهد بود. 
ش��بکه های  از  بس��یاری  برخ��الف    -
اجتماعی در توییت��ر ویدئوهای تبلیغاتی 
از سوی کاربران نادیده گرفته نمی شوند. 
در واقع کاربران توییتر 28 درصد بیشتر 
از کارب��ران س��ایر ش��بکه های اجتماعی 
مایل به خرید محصوالت پس از مشاهده 

کلیپ های تبلیغاتی شان هستند. 
-  در توییتر ویدئوها ش��ش برابر بیشتر 
از عکس ها و س��ه برابر بیشتر از توییت ها 

و گیف ها بازنشر می شوند. 
-  37 درص��د کارب��ران توییت��ر مایل 
ب��ه مش��اهده ویدئ��و از س��وی برندهای 

محبوب شان هستند. 

انواع ویدئوها در توییتر
ایجاد و بارگ��ذاری ویدئو در توییتر به 
چن��د روش مختل��ف امکان پذیر اس��ت. 
نخس��تین راهکار ضبط ویدئو با استفاده 
از دوربی��ن داخلی اپ توییتر اس��ت. این 
دوربی��ن اختصاص��ی ام��کان ویرایش و 
بارگذاری ویدئوی تهیه شده را به آسانی 
ب��رای کاربران فراه��م می کن��د. راهکار 
دیگر ضبط فیلم موردنظر با اس��تفاده از 
بارگذاری  باکیفیت و سپس  دوربین های 
آن از طریق اپ یا س��ایت توییتر اس��ت. 
اگ��ر اتف��اق مهم��ی در کس��ب وکارتان 
در ح��ال روی دادن اس��ت، اس��تفاده از 
سیس��تم ویدئوی آنالی��ن توییتر گزینه 
جذابی به نظر می رس��د. ب��ه این ترتیب 
کارب��ران امکان مش��اهده زن��ده اتفاقات 
کسب وکارتان را خواهند داشت.  آخرین 
ش��یوه بارگذاری ویدئو استفاده از امکان 
 Promoted ویژه توییتر تح��ت عنوان
Videos ی��ا ویدئوه��ای ترویج ش��ونده 
اس��ت. این نوع از ویدئوها به صورت ویژه 
برای کاربران به نمایش در می آید. به این 
ترتی��ب هرکدام از فالوورهای ش��ما پیام 
رس��می مبنی بر بارگ��ذاری کلیپ تان از 

سوی توییتر دریافت خواهند کرد. 

نکات مهم در ساخت ویدئو توییتری
به هنگام س��اخت ویدئو در توییتر باید 

به چند نکته مهم توجه کنید: 
-  ویدئو ش��ما به طور معمول باید بین 
0.5 تا 140 ثانیه باش��د. البته ویدئوهای 
ترویجی امکان استفاده از زمان بندی 10 

دقیقه ای را دارند. 
-  فرم��ت ویدئوی ش��ما ب��رای موبایل 
باید MP4 و MOV باش��د. در وب نیز 

 AAC و   MP4، H264 فرمت ه��ای 
مجاز هستند. 

-  باتوج��ه ب��ه محدودیت زمانی ش��ما 
ام��کان بارگ��ذاری ویدئوهایی بین 15 تا 
512 مگابایت را خواهید داشت. در مورد 
ویدئوهای ترویجی نیز حداکثر حجم باید 

یک گیگابایت باشد. 
-  وض��وح تصاوی��ر در توییت��ر حداقل 
32*32 و حداکثر 1024*1280 است. 

توصیه ها و ایده هایی برای کسب وکار
در اینج��ا برخی ایده های و توصیه های 
مناس��ب برای س��اخت ویدئ��و مرتبط با 
کسب وکار را ارائه خواهم کرد. با این حال 
توجه داشته باش��ید که اینجا آموزشگاه 
فیلمس��ازی نیس��ت. همچنین در پایان 
کار ش��ما تبدیل به اس��تیون اسپیلبرگ 
نخواهید ش��د. این بخش از مقاله تنها به 
بی��ان نکات و ایده های مه��م و تاثیرگذار 
در بازاریاب��ی ویدئویی مبتن��ی بر توییتر 

می پردازد. 

توییت ها را ریپالی کنید
پاس��خ به توییت های کارب��ران بیانگر 
فعالیت مداوم و توجه کس��ب وکارتان به 
مش��تریان و تحوالت عرصه توییتر است. 
همچنین این کار توجه تان به فالوورهای 
صفحه رسمی شرکت را نشان می دهد و 
احتمال عالقه سایر افراد به دنبال کردن 

پیج تان را افزایش خواهد داد. 
پاس��خ به یک توییت ب��ا ویدئو راهکار 
بس��یار خالقانه ای برای برق��راری رابطه 
پای��دار ب��ا دیگران اس��ت. کلیپ س��ازی 
فرصت مناس��ب برای غافلگیری، تزریق 
هیج��ان و ج��ذب مخاط��ب محس��وب 
می شود. این استراتژی به ویژه در زمینه 
خدمات مشتریان کاربرد بیشتری خواهد 
داش��ت. به عنوان مثال پاس��خ به توییت 
یک��ی از کاربران در مورد نحوه اس��تفاده 
از یک��ی از محصوالت ت��ان ب��ا ویدئویی 
آموزشی یک پاسخ برای خیل عظیمی از 
کاربران محسوب می شود. به این ترتیب 
عالوه بر توجه به مخاطب از پرسش های 

تکراری نیز جلوگیری خواهید کرد. 

ایجاد اتاق پرسش و پاسخ
تا مدت ها تنها امکان پرس��ش و پاسخ 
می��ان کارب��ران و مس��ئوالن ش��رکت ها 
مالقات مستقیم یا ارتباط از طریق تلفن 
بود. ب��ا این ح��ال پیش��رفت تکنولوژی 
امکان های جدیدی را بر روی ما گش��وده 
است. با توجه به آمار باالی کاربران توییتر 

اجرای زنده یک برنامه از طریق سیس��تم 
پخش آنالین آن به منظور پاس��خگویی 
مس��تقیم به پرسش های کاربران انتخاب 
جذابی به نظر می رسد. به این ترتیب هر 
کاربر به ویدئوی زنده ش��ما وارد ش��ده و 

پرسش اش را مطرح می کند. 
توجه داش��ته باش��ید که اطالع رسانی 
در م��ورد زم��ان و نحوه پخ��ش آنالین 
ویدئ��و اهمیت باالیی دارد. به این ترتیب 
احتم��ال ورود هرچه بیش��تر کاربران به 
س��رویس پخش زنده تان افزایش خواهد 

یافت. 

بهترین ابزار آموزش و اطالع رسانی
اطالع رس��انی  برای  ویدئویی  س��اخت 
در مورد برندت��ان یا ارائه اطالعات دقیق 
پیرام��ون یک��ی از ویژگی ه��ای منحصر 
به فرد محص��ول جدید ش��رکت راهکار 
هیجان انگیزی ب��رای جلب نظر مخاطب 
اس��ت. ترکی��ب مناس��ب اطالع��ات ب��ا 
س��رگرمی نقش مؤث��ری در موفقیت مان 
در این مرحله دارد. به این ترتیب ش��اید 
اس��تفاده از کپش��ن مناس��ب به منظور 
جلب نظ��ر کاربرانی که قصد قبلی مبنی 
بر مش��اهده ویدئوی تان نداش��ته باشد، 
اهمی��ت یابد. همچنی��ن تهیه ویدئوهای 
بی ص��دا راهکار مناس��ب دیگ��ری برای 
جلب نظر کاربران به ویدئوهای آموزش��ی 
اس��ت. به ای��ن ترتیب بای��د از جلوه های 
بصری در ساخت ویدئوهای مان استفاده 
کنی��م تا نی��از کارب��ران به اس��تفاده از 
اسپیکر یا هدفون برای درک ویدئوی مان 
از بین برود. در این زمینه مشاهده نحوه 
مدیریت اکانت جنرال الکتریک در توییتر 
منبع مناسبی برای الگوبرداری محسوب 

می شود. 

نمایش پشت صحنه کسب  وکار
نمای��ش آنچه در پش��ت ظاهر ش��یک 
و ج��ذاب برندتان در جریان اس��ت برای 
بس��یاری از مخاطب ها برانگیزنده خواهد 
بود. توجه داش��ته باش��ید که این نوع از 
کلیپ ه��ا باید از الگوی رایج فیلمس��ازی 
تبلیغات��ی به دور باش��د. به ای��ن ترتیب 
فضای��ی خودمانی و احساس��ی را ایجاد 
خواهید کرد. این ش��یوه کاربرد بس��یار 
زیادی در میان رستوران ها دارد. به عنوان 
مثال، مؤسس��ه بازاریابی غذایی کانادا در 
اکانت ه��ای رس��می اش در ش��بکه های 
مجازی پشت صحنه تهیه غذای بسیاری 

از کسب وکارها را به نمایش می گذارد. 
hootsuite :منبع

شیوه ساخت ویدئو برای اکانت کسب وکار در توییتر
کارگاه برندینگ

معرفی انواع برند
۲۱ نوع مختلف برند را بهتر 

بشناسیم )۱(

م��ا اغلب ب��ه گون��ه ای در مورد »برن��د« صحبت 
می کنی��م که انگار فقط یک نوع برند وجود دارد، اما 
اینگونه نیس��ت، در حقیقت معنا و مفهوم این واژه با 
توجه به زمینه ای ک��ه در آن فعالیت می کند، تغییر 
می یاب��د. برای برند طبقه بندی های مختلفی معرفی 
ش��ده، در این مقاله سعی شده انواع برند که تاکنون 

شناخته شده اند، معرفی شود. 
از آنجای��ی ک��ه برندس��ازی از ضرورت ه��ای هر 
کس��ب و کاری محسوب می شود الزم است انواع برند 
را به خوبی بشناس��ید تا نوعی از برن��د را برگزینید 
که بیش��ترین هماهنگ��ی را با اس��تراتژی بازاریابی 

شرکت تان داشته باشد. 
)Product brand(۱- برند محصول

بهب��ود ادراک و دیدگاه نس��بت ب��ه محصوالت و 
کاالها به گون��ه ای که در ارتباط با ایده ها و عواطفی 
باش��ند ک��ه فراتر از ظرفی��ت کارکردی آنها اس��ت. 
برنده��ای کاالهای مصرفی )CPG( که از طرفی به 
  )FMCG( عنوان برندهای کاالهای مصرفی بی دوام
هم ش��ناخته می شوند، در زمره برندهای محصوالت 
قرار می گیرند. ش��اید این نوع برند معمول ترین نوع 

برند باشد که روی هر کاالیی می بینید. 
)Service brand( ۲- برند خدمات

شبیه به برند محصوالتند، اما ارزش ادراک شده از 
خدمات هم به آن اضافه می ش��ود. از چندین لحاظ 
س��خت تر از توس��عه برند محصوالت اس��ت، چرا که 
خود خدمات به تنهایی به اندازه محصوالت ملموس 
نیست و برای خدمات حرفه ای مناسب است. این نام 
تجاری بازاریابان را قادر می س��ازد تا از رقابت بر سر 
مهارت جلوگیری کنند )که در حوزه خدمات اثبات 
برتری و بحث بر س��ر قیمت کار دش��واری است( و 
برند خود را به صورت حس��ی توسعه دهند. وفاداری 
و انتظ��ارات مربوط به تکنول��وژی مدل های آنالین 
جدید، مانند برندهای حق اشتراکی که افراد مبلغی 
را ب��ه ص��ورت ماهانه یا س��االنه برای دسترس��ی به 
خدمات / کاال و محتوا پرداخت می کنند، به س��رعت 
در حال تغییر هس��تند. ب��ه عنوان مث��ال کاالهای 
بسیاری با نرم افزارهایی به بازار می آیند که با تجربه 
و ارزش ادراک ش��ده اف��راد از برند ادغام می ش��وند 
)مانند مش��اهده داخل یخچال از طریق گوشی تلفن 

در جایی خارج از منزل(

)Personal brand( ۳- برند شخصی
به عنوان برند فردی هم ش��ناخته می شود. برندی 
ش��خصی اس��ت که افراد برای خود می س��ازند تا از 
ای��ن طریق قادر باش��ند فرصت های ش��غلی خود را 
افزای��ش دهند. برن��د فردی یا برند ش��خصی اغلب 
ب��ا توجه به آنک��ه افراد چگونه توانایی ها و محاس��ن 
خود را ب��ه معرض نمایش می گذارن��د و خود را در 
ش��بکه های اجتماع��ی بازاریابی می کنند )درس��ت 
خواندی��د  »بازاریابی«، خوب اس��ت بدانید بازاریابی 
فقط مختص کاال و خدمات نیست. هر فردی روزانه 
با ارتباط��ات، رفتارها و کارهایی ک��ه انجام می دهد 
خود را در جامعه بازاریابی می کند(، شکل می گیرد. 
کارشناسان در معرفی آن به عنوان یکی از انواع برند 
ش��ک دارند، چون با اینکه روشی برای ایجاد ارزش 
افزوده محس��وب می ش��ود، اما فاقد مدل کسب وکار 

برای اجرا و تجاری سازی استراتژی است. 
)Public brand(۴- برند عمومی

به عنوان برندس��ازی دولتی هم شناخته می شود. 
برخی از کارشناس��ان ب��ر این باور ند ک��ه نمی توان 
موجودیت��ی را ک��ه چی��زی تح��ت عن��وان انتخاب 
مش��تریان و م��دل رقابت��ی وابس��ته ب��ه آن وجود 
ن��دارد، »برند« ک��رد. این ب��ه آن معنا نیس��ت که 
ش��ما نمی توانید از نظم و متدولوژی استراتژی برند 
برای آگاهی بخش��یدن به س��هامداران خود و کسب 
اعتماد نهادهای دولتی، اس��تفاده کنی��د. به همین 
دلیل گفته می ش��ود نهادهای دولتی بیش��تر از آنکه 
ب��ه برند احتیاج داش��ته باش��ند، به توس��عه نمادی 
اطمینان بخ��ش نیاز دارند. چراک��ه امروزه برندهایی 
در بخش خصوصی وج��ود دارند که همانند خدمات 
عمومی، تم��ام زندگی ما را تحت الش��عاع خود قرار 
داده اند. مانند گوگل که شاید قادر نباشیم بدون آن 

یک روز خود را به شب برسانیم. 
ادامه دارد. . . 
belovedmarketing :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

اثربخشی ارتباطات در تبلیغات و 
روابط عمومی 

برای دس��تیابی به ارتباطات اثربخش، الزم اس��ت 
برنامه  ریزی الزم بر اس��اس تحلی��ل ارتباطات، قبل 
از اقدام��ات انجام ش��ود.  همچنین اثربخش��ی روابط 
عموم��ی و فعالیت ه��ای ارتباطی، ب��ه تحلیل کامل 

عناصر ارتباطی بستگی دارد. 
ما برای ش��ناخت کامل و تحلی��ل ارتباط، نیازمند 
تحلیل فرستنده، تحلیل پیام، تحلیل کانال ارتباطی، 
تحلی��ل گیرنده، تحلیل تأثی��رات، تحلیل پارازیت و 

تحلیل شرایط وقوع ارتباط هستیم.  
۱- تحلیل فرستنده

در تحلیل فرستنده حداقل باید اعتبار فرستنده را 
مدنظر قرار داد.  اعتبار فرستنده به موارد زیر وابسته 

است:
ال��ف: قبل از برقراری ارتب��اط )اعتبار اولیه: ظواهر 

و سوابق(
ب: حین برقراری ارتباط )اعتبار ثانویه: عملکرد(

ج: بعد از برقراری ارتباط )اعتبار نهایی: اولیه + ثانوی(
۲- تحلیل پیام

روش مرسوم تحلیل محتوا با محوریت تحلیل پیام 
انج��ام می گیرد.  در تحلیل پی��ام بایدبه تحلیل انواع 

پیام شامل موارد زیر توجه کنیم:
- فی نفسه )اصلی(

- برداشتی )فرستنده(
- ارسالی )فرستنده(
- دریافتی )گیرنده(
- ادراکی )گیرنده(

۳- تحلیل کانال )رسانه(
با ای��ن پیش فرض مک لوهان که »رس��انه همان 
پیام اس��ت«، تأکید بر توانمندی های ذاتی رس��انه  ها 
دارد و اینک��ه هر کدام از رس��انه  ها تأثیرات متفاوتی 
ب��ر مخاطبان دارند، حتی با پیام های مش��ترک.  زیرا 
ارتباط��ات رو در رو، رس��انه  های فردی، رس��انه  های 
جمعی و روش های نوین ارتباطی در ذات خود، افراد 
را ب��ه گونه  های متفاوتی ج��ذب کرده و به گونه  های 

متفاوت بر آنها تأثیر می گذارند. 
۴- تحلیل گیرنده

مخاطب��ان به دلیل تفاوت های ف��ردی، به گونه  های 
متفاوتی از فرستنده، رسانه، پیام و… تأثیر می  پذیرند. 

- جنس )مرد و زن(
- سواد )بیسواد/ کم سواد/ بزرگسال(

- مذهب
- فرهنگ

- سن )خردسال/ میانسال/ بزرگسال(
- پای��گاه )اجتماع��ی و اقتص��ادی( افراد، س��هم 

عمده ای در شدت و سرعت انتقال پیام دارند. 

5- تحلیل تأثیرات
هرچند ش��دت، س��رعت، جهت و قدرت تأثیرات 
ارتباطی به توانمندی های فرس��تنده، ن��وع و اندازه  
پیام، ویژگی ها و ش��رایط گیرنده، وج��ود پارازیت و 
نوع رس��انه بر می  گردد، اما بیش از هر چیزی تحت 
تأثیر شدید ش��رایط زمانی، مکانی و اجتماعی وقوع 

ارتباط است. 
همه   این شرایط تأثیرات پیش بینی شده )تأثیرات 
آن��ی(، پیش بینی نش��ده )پیامدهای آت��ی( را برای 

فرستنده، گیرنده و اجتماع در پی دارد. 
6- تحلیل پارازیت

پارازیت ه��ای ن��رم اف��زاری )ویژگی ه��ای خاص 
فرستنده و گیرنده و …(، پارازیت های سخت افزاری 
و پارازیت های ساختاری باید در تحلیل ارتباط مورد 

توجه قرار گیرد. 
7- تحلیل شرایط وقوع ارتباط

تحلیلگ��ر ارتباط باید به ش��رایط وقوع ارتباط و به 
طور ویژه به ش��رایط زمانی و مکانی وقوع آن توجه و 

تأکید داشته باشد. 
در میان فعالیت های رواب��ط عمومی، آنچه میزان 
اثربخش��ی آن بیش از س��ایر فعالیت های باید مورد 
توجه قرار گیرد، بررسی اثربخشی پیام های تبلیغاتی 
اس��ت، زیرا بخش عمده ای از فعالیت ها و هزینه  های 

روابط عمومی صرف تبلیغات می  شود. 
M 5مدل

برای برنامه ریزی تبلیغاتی، الگوهای متفاوتی وجود دارد 
که از معروف ترین آنها می توان به الگوی M5 اشاره کرد. 

- در گام اول این الگو، هدف تعیین می  شود. 
- سپس بودجه   الزم برای تبلیغات تخصیص می یابد. 

- در گام بعدی نس��بت ب��ه تصمیم  گیری رایج به 
پیام تبلیغاتی اقدام می  شود. 

- برنامه ریزی رسانه ای صورت می پذیرد. 
- نهایتا به منظور تعیین اثربخشی برنامه   تبلیغات، 
نتایج به دس��ت آمده با اهداف از پیش تعیین ش��ده 

مقایسه می  شوند. 
modir. tv :منبع

مهسا احمدپور

ترجمه: علی آل علی  
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یوتیوب یک��ی از بهتری��ن پلتفرم های 
یادگی��ری موضوعات  ب��رای  اجتماع��ی 
مختل��ف اس��ت. از کلیپ ه��ای آموزش 
گفت وگ��وی مناس��ب در مصاحبه ه��ای 
اس��تخدامی گرفت��ه تا یادگیری ش��یوه 
کار یا گجت های هوش��مند و مش��اهده 
سخنرانی افراد برجسته دنیای کسب وکار 
تنها با چند کلیک در یوتیوب امکان پذیر 

خواهد بود. 
اگرچه یوتی��وب منبع مناس��بی برای 
یادگی��ری ام��ور متنوع اس��ت، ب��ا این 
ح��ال در بس��یاری از مواق��ع کاربران را 
دچار س��ردرگمی می کند. این امر نه به 
دلیل محیط کارب��ری نامطلوب، بلکه بر 
اث��ر عدم آگاهی از هدف جس��ت وجو در 
یوتی��وب اتف��اق می افتد. براین اس��اس 
بس��یاری از ما زمان های طوالنی در روز 
را به جس��ت وجوی مطالب موردنظرمان 
اختصاص می دهیم. این امر به س��ادگی 
زمان ارزش��مند افراد را به هدر می دهد. 
بررس��ی ها نش��ان می ده��د ک��ه به طور 
متوس��ط ه��ر ف��رد در ط��ول م��اه بین 
10 ت��ا 15 س��اعت از وق��ت خ��ود را به 
جست وجوی اینترنتی اختصاص می دهد. 
ب��دون ش��ک صرفه جویی در ای��ن زمان 
ب��ه نفع همه م��ا خواهد بود. ب��ه منظور 
صرفه جوی��ی در زمان ای��ن مقاله به قلم 
»کایلین��گ چونگ« به بررس��ی بهترین 
بازاریاب های  ب��رای  کانال ه��ای یوتیوب 
عرصه شبکه های مجازی پرداخته است. 

Moz: یادگیری اصول جست وجو و 
طراحی استراتژی

Moz  نام یک ش��رکت فعال در زمینه 
بازاریابی آنالین است. مهم ترین محصول 
این مؤسسه موتور جست وجوی دقیق اش 
اس��ت. برهمین اس��اس عم��ده فعالیت 
Moz در دنیای مجازی براساس آموزش 
ش��یوه های اس��تفاده از بهین��ه از موتور 
جس��ت وجوی اش توس��عه یافته اس��ت. 
کاربران��ی که وقت کاف��ی برای یادگیری 
نحوه کار با این موتور هوشمند را ندارند، 
کانال یوتیوب شرکت کلیپ های آموزشی 
ی��ک یا دو دقیقه ای را ب��ه صورت روزانه 
بارگ��ذاری می کن��د. موضوع��ات عمده 
کلیپ ه��ای  این کانال ش��امل مواردی از 
قبیل ش��یوه های اس��تفاده از حداکثری 
از کلیدواژه ه��ا ب��ه منظور بهب��ود نتایج 
جس��ت وجو و همچنین نحوه استفاده از 
تصاوی��ر در بازاریابی مبتنی بر موتورهای 

هوشمند جست وجو است. 
ع��الوه ب��ر کلیپ ه��ای روزان��ه امکان 
 Whiteboard برنام��ه   مش��اهده 
Friday  ب��ا اجرای مدیرعامل ش��رکت، 
رند فیشکین نیز به صورت هفتگی وجود 
دارد. محتوای این برنامه بسیار صمیمی 
و تا ح��د امکان به دور از ادبیات پیچیده 
است. هدف اصلی فیشکین بیان مفاهیم 
پیچیده و دش��وار حوزه بازاریابی مبتنی 
بر موتورهای جس��ت وجوگر هوشمند در 

قالب برنامه ای ساده است. 
Unbounce : طراحی صفحات بهتر

ف��روش  زمین��ه  در    Unbounce
ب��رای طراح��ی  آموزش��ی  محص��والت 
صفح��ات وب اعتبار باالیی دارد. بیش��تر 
این ش��هرت به دلیل ارائ��ه نرم افزارهایی 
ب��رای طراحی وب بدون نی��از به آگاهی 
از ش��یوه های برنامه نویس��ی و کده��ای 
مختل��ف اس��ت. کان��ال یوتی��وب ای��ن 
ش��رکت دربرگیرنده ویدئوه��ای جانبی 
متنوع��ی در زمینه های��ی نظیر چگونگی 
تاکتیک ه��ای  صفح��ات،  س��اماندهی 
انتخ��اب قالب با توجه به متن موردنظر و 
همچنین طراحی فهرست های کاری در 

وبسایت هاست. 
عالوه ب��ر ارائ��ه کلیپ های آموزش��ی 
و  نظ��رات    Unbounce جانب��ی، 
بازاریاب��ی  متخصص��ان  راهنمایی ه��ای 
آنالین را نی��ز در اختیار مخاطبانش قرار 
می ده��د. مهمان ه��ای این برنام��ه افراد 
صاحب نظ��ری همانن��د ماری اس��میت 
)کارش��ناس ارش��د بازاریابی و توس��عه 
کس��ب وکار در فی س��بوک و شبکه های 
اجتماع��ی متن مح��ور(، آپری��ل دانفورد 
و همچنی��ن بس��یاری از مدیران س��ابق 

شرکت های بزرگ هستند. 

Likeable Media: توصیه هایی 
برای اداره بهتر کسب وکار

ش��بکه   ی��ک    Likeable Media
اجتماعی گس��ترده اس��ت. دفتر مرکزی 
مؤسسه در شهر نیویورک قرار دارد. این 
 Verizon مجموعه به برندهای��ی نظیر
زمین��ه  در   Jet Blue و   Wireless
ایجاد و توس��عه کسب وکارشان از طریق 
تهی��ه محت��وای دیجیتال��ی طبقه بندی 
ش��ده کم��ک می کن��د. کاری کارپن به 
ای��ن مجموعه هدف  عن��وان مدیرعامل 
اصل��ی Likeable Media  را افزایش 
س��طح عمومی تبلیغات آنالی��ن و اداره 
کس��ب وکارهای دیجیتال عن��وان کرده 
اس��ت. ب��ر ای��ن اس��اس آم��وزش نحوه 
بازاریاب��ی دیجیتالی و همچنین الگوهای 
ب��ا آخری��ن  همگام س��ازی کس��ب وکار 
دس��تاوردهای دنیای تکنولوژی محتوای 
عم��ده کان��ال یوتی��وب این ش��رکت را 

تشکیل می دهد. 
س��ازمانی،  مس��ائل  ب��ر  ع��الوه 
دس��ت اندرکاران مجموعه به مش��کالت 

کارمندان نیز توجه دارند. به عنوان مثال 
هر چند روز یک ب��ار یکی از دغدغه های 
کارمندان مورد بحث وگفت وگو از س��وی 
کارش��ناس های ش��رکت ق��رار می گیرد. 
آخرین بحث این مجموعه نحوه مدیریت 
زندگ��ی ش��خصی و کار حرف��ه ای برای 
مادرانی با کودکان یک تا پنج س��اله بود. 
در این زمینه مصاحبه های کارپن با زنان 
موفقی همچون لیزا کالید )مسئول امور 
مش��تریان و نیروی انسانی بانک مرکزی 
آمریکا( محتوای جذابی را برای هر کاربر 

فضای مجازی فراهم می کند. 

Video Influencers: راهکارهایی 
برای پیروزی در ساخت کلیپ

میزان س��رمایه گذاری ش��رکت ها روی 
کلیپ ه��ای تبلیغاتی در ی��ک دهه اخیر 
پیش��رفت قابل مالحظه ای داشته است. 
براس��اس بررسی ها در س��ال 2017 این 
حوزه تبلیغاتی 130 درصد رشد به خود 
دیده اس��ت. ب��ا توجه به عدم مش��اهده 
هرگون��ه کاهش س��رعت در رون��د رو به 
رشد ساخت کلیپ تبلیغاتی پیش بینی ها 
از ادام��ه رش��د سرس��ام آور ای��ن حوزه 

حکایت دارد. 
Video Influencers  ی��ک پایگاه 
داده ه��ای طبقه بن��دی ش��ده در زمینه 
بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی 
اس��ت. کانال ای��ن مؤسس��ه در یوتیوب 
پ��ر از ویدئوهای��ی با اجرای س��ین کانل 
و بنج��ی تراویس اس��ت. ه��ر دو مجری 
این برنامه های دارای س��ابقه درخش��ان 
در زمینه س��اخت ویدئوه��ای تبلیغاتی 
هس��تند. کانل بخش »تفکر رس��انه ای و 
تلویزیونی« و تراویس به همراه همسرش 
بخ��ش کارشناس��ی تبلیغ��ات را اج��را 

می کنند. 
تبلیغ��ات  و  بازاریاب��ی  زمین��ه  در 
 Video ویدئومحور هیچ کانال��ی مانند
پی��دا  یوتی��وب  در   Influencers
استراتژی های  منظم  بررس��ی  نمی شود. 
ساخت کلیپ تبلیغاتی، آخرین ابزارهای 
تولی��د کلیپ های باکیفی��ت و همینطور 
بررس��ی راهکارهای خ��اص بازاریابی در 
هرکدام از ش��بکه های اجتماعی محبوب 
محوره��ای  محبوب تری��ن  جمل��ه  از 
ویدئوهای این کانال محس��وب می شوند. 
اجرای این بخش از کلیپ ها برعهده گری 

واینرچانک است. 

TED Talks : برای الهام گیری
TED Talks  با حضور کارشناس های 
خبره در زمینه های مختلف کس��ب وکار 
منبع اصلی برای دریافت ایده های جدید 
و تقوی��ت خالقیت محس��وب می ش��ود. 
به طور سنتی این مجموعه سخنرانی ها با 
هدف بحث پیرامون تکنولوژی، سرگرمی 
و طراحی صنعتی پایه گذاری شده بود. با 
این حال امروزه تقریبا هر موضوع مربوط 
به انس��ان ها )حتی وضعیت زندانیان در 
کره ش��مالی( در این برنامه به گفت وگو 

گذاشته می شود. 
چنین تنوع��ی در موضوعات به همراه 
 TED Talks ارائه کارشناس��ان برت��ر
را ب��دل ب��ه بهتری��ن کان��ال یوتیوب در 
زمین��ه الگوب��رداری و آم��وزش خ��الق 
کرده اس��ت. با نگاهی س��اده ب��ه کانال 
یوتیوب این مؤسس��ه، امکان دس��تیابی 
به برتری��ن ویدئوه��ا از نظ��ر کاربران و 
همچنین کلیپ های توصیه شده از سوی 

کارشناسان برنامه وجود خواهد داشت. 

Hootsuite: توصیه هایی در زمینه 
بازاریابی، استراتژی و تبلیغات

Hootsuite  م��کان مناس��بی برای 
یادگیری سواد رسانه های جمعی است. از 
کاربران مبتدی گرفته تا کارش��ناس های 
برت��ر، همگی از مطالب این مؤسس��ه در 
کان��ال یوتیوبش اس��تفاده می کنند. اگر 
ب��ه تازگی از ش��بکه های اجتماعی برای 
توسعه کس��ب وکارتان استفاده می کنید، 
 Hootsuite یوتی��وب  کان��ال  در 
توصیه ه��ای بس��یار زیادی ب��رای بهبود 
هرچه بهتر اکانت های تان خواهید یافت. 
عالوه بر ارائه مطالبی در زمینه ش��روع 
فعالیت ه��ای بازاریاب��ی، تی��م مؤسس��ه 
مطال��ب حرفه ای ت��ری را نی��ز در اخیتار 
مخاطب ه��ای ماهر قرار می دهند. فروش 
و تبلیغ��ات آنالین از جمل��ه موضوعاتی 
 Hootsuite با سطح آموزش��ی باال در

محسوب می شوند. 
کان��ال م��ا همچنین فهرس��ت کاملی 
ب��ا  گرفت��ه  ص��ورت  مصاحبه ه��ای  از 
کارآفرینان برتر س��ال های اخی��ر را نیز 
در اختیار کاربران ق��رار می دهد. تمرکز 
روی راهکاره��ای کالن باعث غفلت تیم 
کارشناس��ی Hootsuite  نشده است. 
برهمین اساس مفاهیم جزئی کسب وکار 
مانن��د تمرین ه��ای برای حف��ظ تمرکز 
در محی��ط کار، ایحاد تع��ادل در زندگی 
شخصی و کار و برقراری ارتباط چهره  به 
چهره مؤثرتر با همکاران با جست وجویی 
س��اده در می��ان دیگ��ر کلیپ ه��ا قابل 

مشاهده خواهند بود. 
طراح��ی عم��ده کلیپ ه��ای ش��رکت 
به منظور س��هولت در کارب��رد حتی در 
زمان جابه جای��ی از محل کار به منزل و 
برعکس صورت پذیرفته اس��ت، بنابراین 
در ه��ر زمان و مکانی امکان اس��تفاده از 
 Hootsuite کلیپ های کان��ال یوتیوب

وجود دارد. 
hootsuite :منبع

آموزش تاکتیک های بازاریابی، فروش، تبلیغات و مدیریت کسب وکار در یوتیوب

 استراتژی هایکسب وکار بهتر با کانال های آموزشی یوتیوب
بازاریابی رابطه ای 

R e )رر شماره قبل گفتیم که بازاریابی رابطه ای 
lationship marketing( پرداخت به یک رابط 
یا آشنا برای هدایت ترافیک )مشتری( به وب سایت 
)کسب وکار( شما است. در این شماره پنج استراتژی 
را آورده ایم که در طراحی برنامه بازاریابی رابطه مند 
مورد توجه قرار می گیرد. این استراتژی ها  مستقل از 
یکدیگر نیستند، می توانند به طور ترکیبی یا جداگانه 

مورد استفاده قرارگیرند.

1- تعیین خدمات اصلی
یکی از اس��تراتژی های کلیدی و حیاتی بازاریابی 
رابطه من��د، طراح��ی و ایجاد یک خدم��ت اصلی به 
گونه ای است که بتوان بر اساس آن با مشتری ایجاد 

رابطه کرد. 
یک خدمت اصلی ایده آل، به واس��طه خصوصیات 
منحصر به فرد در جهت تأمین نیاز مشتریان آنها را 
جذب می کند. کیفیت عالی آن، رابطه ایجاد شده را 
در بلندم��دت حفظ می کند و در طی زمان زمینه ای 

را برای فروش سایر خدمات فراهم می سازد. 

۲- برقراری رابطه باب طبع هر مشتری 
ماهی��ت خدمت به گونه ای اس��ت ک��ه فرصتی را 
برای بسیاری از شرکت های خدماتی فراهم می آورد 
که بتوانند رابطه ای ش��خصی و س��ازگار با تک تک 
مش��تریان خود برقرار کنند. ش��رکت های خدماتی 
می توانن��د ب��ا آگاه��ی از ویژگی ه��ا، خصوصیات و 
انتظارات هر مش��تری و جم��ع آوری این اطالعات و 
ب��ه کارگیری آنها در رویارویی با مش��تری، خدمات 
خود را منطبق و س��ازگار با موقعیت های مورد نظر 

مشتریان عرضه کنند. 
ایجاد روابط با طبع هر مش��تری زمانی  که توانایی 
کارکن��ان خصوصا در بخش فروش، ب��ا قابلیت های 
مبادله الکترونیکی داده همراه شود بسیار چشمگیر 
اس��ت. س��ازمان هایی که EDI)مبادله الکترونیکی 
داده ه��ا( را به کار می گیرن��د می توانند روابط کاری 

نزدیکی با مشتریان خود برقرار کنند. 

۳- ارائه خدمات جنبی 
ارائه خدمات جنبی یکی دیگر از اس��تراتژی های 
بازاریاب��ی رابطه مند اس��ت. خدمات جنبی ش��امل 
عرضه خدمات اضافی به همراه خدمت اصلی است، 
ب��ه گونه ای که آن را از س��ایر خدمات ارائه ش��ده 
توس��ط رقبا متمایز سازد. مسئله مهم این است که 
خدمات جنبی باید از دید مشتری ارزشمند باشند. 
یکی از انواع خدمات جنبی که توس��ط شرکت های 
موف��ق به طور گس��ترده ب��ه کار گرفته می ش��ود، 
ایجاد باش��گاهی برای مش��تریان ارزن��ده و وفادار 
است. شرکت مش��تریان اصلی خود را به باشگاهی 
که توس��ط خود او تأمین مالی می ش��ود، دعوت و 
خدم��ات ویژه ای به آنها عرض��ه می کند. این روش 
باعث افزایش پرستیژ مشتریان می شود و بستری را 
فراهم می سازد تا شرکت از طریق ابزارهای پیشبرد 
فروش، کاتالوگ ها و غیره، ارتباط خود را با مشتری 

کلیدی حفظ کند. 

۴- قیمت گذاری رابطه مند 
از  یک��ی  در  ریش��ه  رابطه من��د  قیمت گ��ذاری 
ایده های قدیمی  بازاریاب��ی دارد که اذعان می کند: 
»قیمت های مناسبی برای مشتریان ارزنده خود در 

نظر بگیرید.«
 قیمت گذاری رابطه مند بدین معناست که قیمت 
خدمت باید به گونه ای تعیین شود که ایجاد و حفظ 
روابط بین خریدار و فروش��نده را تقویت و تش��ویق 
کند، اگرچه تحقیقات مق��داری در ادبیات بازاریابی 
مفه��وم جدی��دی نیس��ت، برخ��ی از ش��رکت های 
خدماتی آن را به شیوه های نوآورانه به کار می گیرند. 
به عن��وان مثال، این��ک ش��رکت های بیمه فعال 
در ای��ران به رغم نرخ های ثابت بیمه ای که توس��ط 
ش��ورای عال��ی بیمه تعیین ش��ده اس��ت ب��ا دادن 
تخفیف های قانون��ی )از جمله تخفیف های گروهی( 
به بیمه گذاران، مش��تریان ارزن��ده و کلیدی خود را 

حفظ می کنند. 

۵- تأکید به بازاریابی داخلی  
مفه��وم بازاریاب��ی داخل��ی اولین ب��ار از بازاریابی 
خدمات شروع شد. در واقع هدف آن بهبود عملکرد 
پرس��نلی اس��ت که در ارتباط مس��تقیم با مشتری 
هس��تند. در نتیجه ای��ن کار، کیفی��ت خدمات باال 

می رود. 
امروزه، این مفهوم نه تنها در س��ازمان های خدماتی 
بلکه در س��ایر س��ازمان ها نیز کارب��رد دارد. بازاریابی 
داخلی، ب��ه منزله ایجاد یک بازار داخلی در س��ازمان 
توسط کارکنان است. اعضای این بازار باید برای برآورده 
کردن نیازها و خواسته های مشتریان خارجی، آموزش 
ببینن��د و پ��اداش دریافت کنند و برانگیخته ش��وند. 
فعالیت های بازاریابی داخلی، منجر به اصالح ارتباطات 
داخل��ی و افزایش آگاهی و بصیرت مش��تری از طریق 
پرس��نل می ش��ود و بین این فعالیت ها و عملکرد بازار 
داخلی ارتباط برقرار می کنند. یکی از اس��تراتژی های 
محوری و اساس��ی بسیاری از س��ازمان های خدماتی، 

بازاریابی داخلی است. 
bigwallet :منبع

 

بهترین شرکت های کوچک آمریکا)۲(
غول های کوچک فوربس در سال 

۲017

این دومین فهرس��ت ساالنه فوربس از غول های کوچک 
اس��ت، 25 ش��رکت که ارزش بزرگی و وسعت را از توسعه 
ش��رکتی بیشتر می دانند. آنها با رش��د و توسعه مخالفتی 
ندارند، تنها به هر قیمتی دست یافتن به آن را نمی پذیرند. 
ما 25 کس��ب وکار را برگزیدیم که دارای الگوهای مناسب، 
ترازنامه های قوی و سودهای ثابت بوده و همه دارای مالکان 
خصوصی اند و از نوع ش��رکت های سهامی خاص هستند. 
آنها در جوامع ش��ان دخیل هس��تند. این شرکت ها از نظر 
دیگران، در زمینه های کاری شان چشمگیر تلقی می شوند 
و کارهایی را انجام می دهند که هر کس��ب وکاری می تواند 
آنها را فرا گیرد. در اینجا فهرستی از شرکت های رتبه بندی 
نشده را مشاهده می کنید که همگی از مجموعه گسترده ای 
از صنایع، از جمله صنعت کارخانه ای و آمریکایی هستند. 

HED دوچرخه سازی
روزویل، مینسوتا

مؤسسان: استیون و آن هد )مدیرعامل اجرایی(
درآمد: 10 میلیون دالر

تعداد کارمندان: ۴8 نفر
و  س��ه گانه  ورزش ه��ای  در  ش��رکت کنندگان  ب��رای 
دوچرخه س��واران حرفه ای )از جمله لنس آرمس��ترانگ(، 
دوچرخه س��واری HED بهتری��ن م��کان ب��رای خریدن 
سریع ترین دوچرخه ها اس��ت، آن هم از زمانی که استیون 
هد شروع به ساخت آنها برای فروشگاهش در سنت پائول 
مینس��وتا در اواسط دهه 80 کرد، اما پس از مرگ ناگهانی 
اس��تیون در س��ال 2014، زن بیوه و ش��ریک تجاری اش، 
آن ه��د، باید تصمیم خود را برای ق��دم بعدی می گرفت. 
امروزه، ش��رکت دوچرخه س��ازی HED  پر رونق است و 
چرخ های دوچرخه که قیمت ش��ان از جفت��ی 90 دالر )با 
لبه آلومینیومی( تا جفتی 6000 دالر )کامپوزیت کربنی( 
متغیر بوده. مجموعه ای جدید از گران ترین اس��کلت های 
دوچرخه را که برای دوچرخه Gervelo P5X  س��اخته 
می ش��وند می فروشد. HED ساخت دوچرخه هایش را در 
یک کارخانه 24000 متر مربعی در روزویل انجام می دهد، 
که 20درصد کارمندان برای بیش از 10 سال است در آنجا 
کار می کنند و 10درصد از کارمندان »بومرنگی« هستند، 
یعنی کس��انی که قبال آنجا را ترک کرده و مجددا به این 

شغل بازگشته اند. 
Motawi کاشی کاری

آن آربور، میشیگان
مؤسس و مدیرعامل اجرایی: ناوال موتاوی

درآمد: ۳ میلیون دالر
تعداد کارمندان: ۳۳ نفر

ناوال موتاوی، 52 ساله، در دانشگاه میشیگان به مطالعه 
سرامیک پرداخت و کاشی س��ازی را در کوزه گری پوابیک 
دیترویت فرا گرفت و 25 سال پیش شرکت خود را تأسیس 
کرد تا کاشی های هنری را بسازد و نصب کند. این تبدیل 
از هنرمند به مالک کس��ب وکار آس��ان نبود، اما او عاقبت 
متوجه ش��د که: »من نمی خواس��تم یک هنرمند کوچک 
کاش��ی هنری باشم که هیچگاه کار خود را به موقع انجام 
نداده و کاغذبازی هایش همه به هم ریخته است.« در سال 
2003، او تکنیک های تولید ناب به س��بک تویوتا را اتخاذ 
کرد و سیس��تمی را ابداع کرد که تنها کاش��ی های مورد 
نیاز را می س��اخت تا اینکه تعداد بسیار زیادی از کاالهای 
موجود نیمه تمام را نگه دارد. چنین کاری برای یک فعالیت 
اقتصادی کوچک با تعداد زیادی از کاال نامعمول است. در 
س��ال 2009، او اس��تفاده از مجموعه ای از نمایشگاه هایی 
را که باعث کند ش��دن روند س��وددهی می شدند متوقف 
س��اخت، اگرچه، این کار باعث اتمام شراکت بین او و برادر 
کوچکترش شد. امروزه، شرکت کامال به موتاوی تعلق دارد 
و اطالعات مالی ش��رکت با کارمندانش در میان گذاش��ته 
می شود که آنها پاداش های سود مبنایی را دریافت می کنند. 

W. S. Badger
گلیسوم، نیوهمپشایر

مؤسس و مدیرعامل اجرایی: بیل وایت
درآمد: 16 میلیون دالر

تعداد کارمندان: 100 نفر
»بادجر بیل« وایت به طور تصادفی وارد کس��ب وکار شد 
تا مش��کل خود را حل کن��د: وایت ک��ه در آن زمان یک 
نجار بود، متوجه ش��د انگشتانش از زمستان های سخت و 
طاقت فرسای نیوهمپشایر چاک و ترک خورده اند و او شروع 
به استفاده از موم و روغن زیتون کرد تا آنها را نرم کند. در 
سال 1995، او مرهم بادجر را در اتاق پشتی خانه اش تولید 
کرد و آن را در فروشگاه ها در یک جعبه چوبی می فروخت: 
»م��ن به فروش��گاهی می رفتم و م��ردم می گفتند ما موم 
Burt’s Bees را داری��م و من می گفتم محصول من بهتر 
است. و بعد من را از فروشگاه بیرون می انداختند، انگار که 
مذهب ش��ان را تهدید کرده بودم.« امروزه وی. اس. بادجر 
مجموعه کامل��ی از کاالهای مراقبت پوس��تی ارگانیک را 
تولید می کند که فروش مستقیم دارد و به خرده فروش هایی 
همچ��ون Whole Food و Cracks Barrel عرض��ه 
می ش��ود. در س��ال 2011، وی. اس. بادجر تبدیل به یک 
شرکت سودی شد. دستمزد برای یک کارمند تمام وقت با 
بیشترین میزان حقوق، 5 برابر کارمندی با کمترین میزان 
حقوق است که 15 دالر در ساعت است و بیش از دو برابر 
حداقل دس��تمزد نیوهمپشایر. قسمتی از سودها از طریق 
تقسیم سود )7درصد( به کارمندان و به کمک های خیریه 

)10درصد( می رسد. 
ادامه دارد. . . 
forbes :منبع
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اگر می خواهید در کسب وکار موفق شوید، اول 
این مهارت ها را کسب کنید

۱۵ مهارتی که هر کارآفرین باید در 
سال ۲۰۱۸ کسب کند )3(

در ش��ماره های قبل ب��ه 10 مهارت اولیه اش��اره 
کردیم و در ادامه پنج مهارت نهایی را مرور خواهیم 

کرد. 
۱۱- آزمایش

اگر هیچوق��ت تالش نکنید، هی��چ وقت نخواهید 
دانس��ت. این یک قانون مشخص در تولید محصول، 
تحقی��ق ب��ازار و روی آوردن ب��ه مدل ه��ای جدید 
کسب وکار است. انجام آزمایش های کوچک، منظم و 
منطقی می تواند به پیشرفت های بزرگ و جدیدی در 
کسب وکار منجر شود. یکی از آزمایش های شخصی 
من برای تأیید اعتبار یک ایده کسب وکار در ۳0 روز، 
باعث شد با یک برند بس��یار معروف برای مشارکت 
در تولید یک محصول آنالین، قرارداد ببندم. بهترین 
قس��مت، این اس��ت که این کار، مخاطبان برند را به 
بی��ش از ۳00000 نفر افزایش داده اس��ت. آزمایش 
و تأیی��د اعتبار، فقط راه های کس��ب درآمد جدید را 
برای من باز نکرده اس��ت، بلکه زمینه مشارکت های 

استراتژیک جدید را نیز برایم فراهم کرده است. 
۱۲- استخدام و استعدادیابی

چون به تنهایی نمی توانید، بنابراین برای دستیابی 
ب��ه اهداف تان ب��ه کمک افراد نیاز داری��د. به همین 
دلی��ل، به توانایی ش��ناخت اس��تخدام های جدید و 
درس��ت نیاز خواهید داشت. شما نباید چیزی کمتر 
از آنچه کس��ب وکارتان نیاز دارد بپذیرید. اگر مراقب 
نباش��ید، با استخدامی جدید روبه رو خواهید شد که 
انرژی و بودجه ش��ما را می گیرد و در عوض، چیزی 
به ش��ما نمی دهد. زمانی که به دنبال آوردن استعداد 
به کسب وکار خود هس��تید، سخت گزین، باهوش و 

قانونمند باشید. 
۱3- مدیریت شکست

اس��ترس می تواند اس��ترس زا باش��د. اما شکست 
می تواند ویرانگر باشد. شکست های بزرگ می توانند 
انگیزه ش��ما را کشته و افکار ش��ما را برای هفته ها، 
ماه ها یا حتی س��ال ها تحت تأثیر قرار دهند. درست 
مانند ازدواج ها و ش��غل های هالیوودی، کسب وکارها 
ه��م همیش��ه شکس��ت می خورن��د. راز موفقیت به 
عنوان یک کارآفرین، س��رپا شدن دوباره، بلند شدن 
و ب��ه کارگیری آن چیزی اس��ت که به س��ختی یاد 
گرفته اید، بنابراین دفعه بعدی نتایج متفاوتی کسب 

خواهید کرد. 

۱۴- به اشتراک گذاری و همکاری
تمای��ل، تعهد و مه��ارت برای به اش��تراک گذاری 
منظم و مؤثر کار خود، شما را به رسیدن به اهداف تان 
نزدیک تر می کند. این یک مس��ئله اتفاقی نیست که 
به اشتراک گذاری اطالعات، سرمایه گذاری جمعی و 
منبع باز، مفاهیمی کلیدی در توصیف ارکان اقتصاد 
نوین هس��تند. اندروید، ویکی پدیا و کیک اس��تارتر، 
فقط چند مثال از تأثیر اش��تراک گذاری و همکاری 
در محصوالت و خدمات تغییر دهنده صنعت هستند. 
به عنوان یک کارآفرین، به اشتراک گذاشتن اهداف، 
پیش��رفت و چالش های ت��ان در کانال ه��ای مختلف 
می تواند باعث راه حل های ش��گفت، ارتباطات قوی 

و پیشگامی در کسب وکار شود. 
۱۵- تفکر طراحی

الزم نیست یک طراح گرافیک باشید تا مهارت های 
فکری را طراحی کنید. در کس��ب وکار، تفکر طراحی 
به چارچوبی برای ارزیابی مش��کالت و ایجاد راه حل 
اش��اره دارد که به ش��کلی خاص، با مشکلی که سر 
راه ت��ان ق��رار گرفت��ه اس��ت، مقابله می کن��د. برای 
کارآفرینان، تفک��ر طراحی می توان��د به محصوالت 
ابداع��ی و پیش��رفت های قابل توجه در بس��یاری از 
زمینه ها از جمله بازاریابی، تولید، برندینگ و... منجر 

شود. 
هر س��ال جدید، کارآفرینان به کارهای قبلی خود 
ن��گاه و مس��یر جدیدی را با ه��دف افزایش عملکرد 

نسبت به سال قبل تعیین می کنند. 
راه ه��ای  آین��ده،  کس��ب وکار  موفقی��ت  ب��رای 
برنامه ریزی زیادی وجود دارد، اما سرمایه گذاری در 
خود با کسب مهارت های جدید و بهبود مهارت های 
موجود، یکی از هوش��مندانه ترین تصمیم هایی که به 

عنوان کارآفرین می توانید بگیرید، باقی می ماند. 
فکر می کنید کدام مهارت، صنعت شما را در سال 

۲01۸ تحت الشعاع قرار می دهد؟ 
thebalance :منبع
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اغلب افراد س��اعات بس��یاری 
را در مح��ل کار خ��ود س��پری 
می کنن��د و ب��ه همی��ن دلیل 
از  آن  فض��ای  ب��ودن  مس��اعد 
اهمیت بس��یار باالیی برخوردار 
خواهد بود. در واقع قرار اس��ت 
ش��ما برای چندین سال روزانه 
س��اعاتی را در مح��ل کار خود 
س��پری کنی��د و ای��ن ام��ر در 
صورت��ی ک��ه با س��ختی همراه 
باش��د، مشکالت بس��یاری را به 
همراه خواهد داش��ت. به همین 
دلی��ل از اقدامات هوش��مند در 
ای��ن زمینه، بهب��ود روابط خود 
با س��ایر همکاران است. آمارها 
در  ک��ه  اس��ت  آن  از  حاک��ی 
راستای کاهش فشار و استرس 
کاری، افراد باید از سطح شادی 
مطلوبی برخوردار باش��ند، برای 
رس��یدن ب��ه این ه��دف بدون 
تردید داشتن یک دوست خوب 
عامل تعیین کننده خواهد بود. 
یکی از عوامل رضایت ش��غلی و 
افزایش راندمان کاری، احساس 
خ��وب در محل کار اس��ت که 
ای��ن ام��ر گام بزرگ��ی در این 
زمینه محس��وب می شود. با این 
ح��ال نبای��د انتظار داش��ت که 
مدیریت یا ف��ردی دیگر در این 
زمین��ه اقدامی کن��د، بلکه نیاز 
اس��ت خود ش��ما در این زمینه 
پیش قدم باشید. در همین راستا 
و در ادامه به بررسی راهکارهای 
عملی و در عین حال س��اده در 

این زمینه خواهیم پرداخت. 

۱- صبح خود را با سالمی 
گرم آغاز کنید 

بس��یاری از کارمندان صبح ها 

با ظاهری ناآراسته و خسته وارد 
محل کار خود می شوند. این امر 
در ن��گاه اول باعث خواهد ش��د 
کمتر کس��ی تمایل ب��ه نزدیک 
ش��دن به ش��ما را داش��ته باشد. 
به همی��ن دلیل ضروری اس��ت 
مدیریت درس��تی روی س��اعت 
خواب خود داشته باشید تا انرژی 
الزم و زمان کافی برای رس��یدن 
به خود، فراهم ش��ود. با این حال 
اولین گام در راستای یک ارتباط 
خوب با سایرین در محل کار در 
برخورد اول صبح است که توصیه 
می شود با رفتاری گرم و صمیمی 

صورت گیرد. 

۲- هنر مکالمات کوتاه را 
فرا گیرید 

همواره افرادی که بیش  از حد 
معمول ب��ه صحبت می پردازند، 
آزار دهن��ده هس��تند. ای��ن امر 
از  کاری  محی��ط  در  خصوص��ا 
برخ��وردار  بیش��تری  اهمی��ت 
می ش��ود. درواقع محیط کار به 
صورتی اس��ت که در آن وظیفه  
اصلی هرکارمند انجام درس��ت 
کار خ��ود اس��ت. ب��دون تردید 
برای رس��یدن به این هدف نیاز 
اس��ت تا افراد از سطح مطلوب 
بدون  باش��ند.  برخوردار  تمرکز 
تردی��د پرحرفی ش��ما خصوصا 
زمانی ک��ه همکارت��ان به کاری 
مش��غول است زمینه س��از بروز 
خ��وردن  بره��م  و  اختالف��ات 
ارتباط دوس��تانه ش��ما خواهد 
ش��د. ب��ه همین  دلی��ل همواره 
بدانید ک��ه در کجا باید صحبت 
کنید و در چ��ه مواقعی نیاز به 
سکوت ش��ما اس��ت. همچنین 
ض��روری اس��ت که ب��ا همکار 
خ��ود در زمینه مس��ائل خارج 

از محی��ط اداری نیز به صحبت 
بپردازید. ای��ن امر باعث خواهد 
ش��د یکدیگر را بهتر بشناسید، 
راحت ت��ر درک ک��رده و ارتباط 

مستحکم تری را تجربه کنید. 

3- نظرافراد را جویا شوید
تمای��ل طبیعی اکثر افراد این 
اس��ت که در زمین��ه موضوعات 
مختلف از آنها نظرخواهی شود. 
در این زمینه موضوع مورد نظر 
تفاوت��ی ن��دارد و می توانید در 
زمینه تمامی موضوعات از موارد 
بسیار س��اده و پیش پا افتاده تا 
مس��ائل مهم کاری ای��ن اقدام 
را انج��ام دهی��د. همچنین نوع 
واکنش و لحن شما نیز می تواند 
معجزه کند. در واقع نحوه بیان 
نظر و همچنین مراتب قدردانی 
پس از آن باعث خواهد ش��د در 
افراد ح��س خوب��ی از در کنار 
ش��ما بودن ایجاد شود. این امر 
حت��ی در صورتی ک��ه نظر ارائه 
شده برای شما مفید نباشد نیز 

ضروری است. 

۴- بدگویی و پشت سر 
حرف زدن را کنار بگذارید

اگر خواهان ایجاد دوس��تی با 
همکار خود هس��تید، هیچ چیز 
به ان��دازه صداقت در این زمینه 
تأثیرگذار نخواهد بود. به همین 
دلی��ل ضروری اس��ت همواره با 
هم��کاری که وی را ب��ه عنوان 
دوس��ت خود می شناسید، رفتار 
صادقانه داش��ته باش��ید. با این 
حال ای��ن امر به معن��ای بیان 
تمام موارد نیس��ت. درواقع هر 
ف��ردی باید از حریم ش��خصی 
خاصی برخوردار باش��د که این 
امر تنها مختص زندگی شخصی 

نیست و مسائل کاری را نیز در 
ب��ر می گیرد. بدون تردید ش��ما 
نیز دوست ندارید که پشت سر 
ش��ما صحبت شود. این امر تنها 
در یک مورد خوش��ایند خواهد 
بود که در رابط��ه با خوبی های 
شما باش��د. با این حال بدگویی 
برای هیچ فردی جالب نیس��ت 
در  را  منف��ی  واکنش ه��ای  و 
پی خواهد داش��ت. ب��ه همین 
دلیل الزم اس��ت خود اقدام به 
انجام ای��ن کار نکرده و در برابر 
همکاری که قصد انجام این کار 
را دارد با سردی رفتار کنید، به 
نحوی که وی حس کند ش��ما 
هیچگون��ه تمایلی ب��ه دریافت 
اطالعات در رابطه با فرد مذکور 
ندارید. ب��ا این ح��ال نوع پس 
زدن ش��ما باید به نحوی باش��د 
که ف��رد مقابل را دچار ناراحتی 
نکند. بدون تردی��د در صورتی 
که همکار ش��ما بداند که ش��ما 
ج��زو مع��دود اف��رادی بوده اید 
ک��ه اقدام ب��ه بدگوی��ی نکرده، 
به مراتب رفتار بهتری با ش��ما 

خواهد داشت. 

۵- همواره خانواده خود 
را ناظر اعمال و رفتار خود 

بدانید
بروز مش��کالت امری طبیعی 
اس��ت با این ح��ال در برخی از 
ای��ن بحث ها اف��راد جمالتی را 
ب��ه زبان می آورند ک��ه منجر به 
زمینه دوس��تانه  خراب ش��دن 
افراد خواهد شد. فراموش نکنید 
که در شرکت ش��ما نمی توانید 
ارتب��اط خ��ود را با اف��راد قطع 
ک��رده و به تنهای��ی کار خود را 
انج��ام دهی��د. این امر بیش��تر 
ش��بیه یک ش��عار پوچ است تا 

راهکار عملی. در همین راس��تا 
توصی��ه می ش��ود تا ب��ه نحوی 
رفت��ار کنید که تم��ام پل های 
بازگش��ت ب��ه ارتباط خ��وب با 
فرد مذکور خراب نشود. راهکار 
مناسب در این زمینه این است 
که تصور کنید مشغول یاددهی 
اصول رفتاری با فرد عصبانی به 
فرزندان خود هستید، تحت این 
شرایط ش��ما نمی توانید از خود 
رفتاری ناشایست بروز دهید. با 
این حال این امر نباید به نحوی 
باش��د که ف��رد مقاب��ل به خود 
اجازه هرگون��ه رفتاری را بدهد. 
بدون تردید رفت��ار محکم و در 
عین حال متشخصانه شما باعث 
می ش��ود همگان شما را صاحب 
ح��ق بدانند و این فرد عصبی را 
نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. 

6- تعریف و تشویق را 
فراموش نکنید

از کار باعث  خستگی ناش��ی 
می شود افراد نیاز به تجدید قوا 
داشته باش��ند. یکی از اقدامات 
در این زمینه این است که مورد 
تحس��ین دیگران ق��رار گیرند. 
این امر باعث خواهد ش��د تا به 
نحوی دلنش��ین کار خود را به 
انجام  اتمام برس��انند و آم��اده 
کاری جدی��د ش��وند. به همین 
دلیل در شرکت در تالش باشید 
برای یکدیگر انرژی بخش بوده و 
همواره یکدیگر را مورد تشویق 
و تعریف ه��ای گوناگ��ون ق��رار 
دهید. ای��ن امر نه تنها در زمینه 
اقدام��ات مثبت افراد بلکه حتی 
در زمین��ه اش��تباهات نیز باید 

صورت گیرد. 
ادامه دارد. . . 
rd :منبع

چگونه همکار بهتری باشیم )1(
کارآفرینی دیدگاه

بررسی راهکارهای موفقیت در محیط کاری
چگونه با مدیران سخت گیر رفتار 

کنید )۲(

در مقاله گذش��ته به بررس��ی چهار م��ورد اول در 
زمین��ه نحوه تعامل با مدیران سرس��خت پرداختیم. 
در ادام��ه کار را با تحلیل باق��ی موارد ادامه خواهیم 
داد. توجه داش��ته باشید که الزم است میان دو واژه 
سرس��خت و آزار دهنده تفاوت قائل ش��ویم. مدیران 
سرس��خت در واق��ع افرادی هس��تند که یکس��ری 
رفتاره��ای خاص و بعضا س��خت گیرانه دارند. با این 
حال نوع دوم شامل افرادی می شود که بنا بر دالیل 
مختلف صرفا هدفی جز اذیت کردن کارمندان خود 
و تحت فش��ار ق��رار دادن آنها ندارن��د که تحت این 
شرایط توصیه می شود اولویت را تغییر کار خود قرار 

دهید. 
۵- خود را با خواسته های مدیریت وفق دهید

بس��یاری از کارمندان اقداماتی را در دس��تور کار 
خ��ود ق��رار می دهند ک��ه از اهمیت کمت��ری برای 
ش��رکت برخوردار اس��ت. ای��ن امر می توان��د بیانگر 
این نکته باش��د که ش��ما فردی س��رکش هستید و 
اعتقادی به سیاس��ت های ش��رکت نداری��د. اگرچه 
این امر ممکن اس��ت صرفا به علت عدم آگاهی شما 
نسبت به این موضوع باشد، با این حال توجه داشته 
باش��ید که مدیران به قدری مشغله کاری باال دارند 
که قادر نخواهند بود روی چنین مس��ائلی بسیار ریز 
و دقیق ش��وند. به همین خاطر الزم اس��ت از ایجاد 
س��وءتفاهم های احتمالی جلوگیری شود. در همین 
راستا همواره نظر مدیر خود را جویا شوید و اقدامات 

خود را براساس خواسته های آنان شکل دهید. 
6- خوشرویی را فراموش نکنید

هر انس��انی در مقابله با افرادی که از خوش��رویی 
خاص��ی برخوردارن��د، ب��ا مالیمت بیش��تری رفتار 
می  کنند. به هر میزان که رئیس ش��ما فردی خشک 
و غیرقاب��ل انعطاف به نظر برس��د، نمی توانید وی را 
خ��ارج از محدوده ذکر ش��ده قرار دهی��د. به همین 
خاطر همواره رفت��ار مهربانانه با مدیر خود داش��ته 
باشید. گاهی حتی یک لبخند ساده می تواند معجزه 
کند. همچنین ضروری اس��ت ک��ه انتظارات خود را 
ت��ا حد امکان کاهش دهید، ای��ن امر به دلیل آن که 
ممکن است شرایط شرکت دستخوش تغییرات شود 
بهتر اس��ت تا همواره در سطح حداقل باشد. این امر 
ب��ه نوعی بیانگر حرفه ای بودن ش��ما خواهد بود که 

بدون شک از نظر مدیران به دور نخواهد ماند. 
7- از اصول روان شناسی کمک بگیرید

ای��ن امر طبیعی اس��ت که حتی با ب��ه کار بردن 
تمامی موارد معرفی ش��ده، تغیی��ر چندانی در رفتار 
مدیریت با ش��ما حاصل نش��ود. تحت این ش��رایط 
ضروری اس��ت تأثیر گذاری را از عمق سطحی خارج 
کنید. روان شناس��ی علمی است که می تواند در این 
رابطه کمک ش��ایانی به شما کند و با راهنمایی های 
خ��ود ش��ما را در مس��یر درس��ت خواس��ته ای که 
دارید، قرار دهد. در ای��ن رابطه الزامی برای مطالعه 
کتاب ه��ای این حوزه وجود ندارد و اس��تفاده از یک 
روان شناس خوب و کمک گرفتن از وی کامال کافی 

و مفید خواهد بود. 
۸- صمیمیت بیش از حد را کنار بگذارید

این امر یک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که هیچ 
فردی را نمی توانید بیابید که بدون عیب باشد. با این 
ح��ال در صورتی که خود را در تالش برای رفع آنها 
نشان ندهید ممکن است با مشکالت بسیاری مواجه 
ش��وید. بدون تردید ع��ادات و رفتارهای نادرس��ت 
ش��ما خصوصا در مواقع��ی که ایجاد مش��کل برای 
بدنه ش��رکت کند، دیر یا زود ب��ا واکنش های منفی 
مدیریت مواجه خواهد شد. در راستای جلوگیری از 
وقوع چنین اتفاقاتی الزم است منتظر تذکر مدیریت 
نباشید و خود اقدام به اصالح آنها کنید. توجه داشته 
باش��ید که مدیران س��ختگیر همواره نکات منفی را 
م��ورد توجه قرار خواهن��د داد، به همین خاطر الزم 
است همواره اقدامات خود را مورد بازبینی قرار دهید 
تا نس��بت به درستی هر یک اطمینان الزم را کسب 
کنی��د. همچنین ارتب��اط خوب همواره ب��ه معنای 
صمیمیت نیس��ت. درواقع این امر کامال بس��تگی به 
خصوصیات اخالقی مدیر ش��ما دارد و در صورتی که 
در این رابطه به درستی اقدام نکنید، ممکن است با 

نتایج کامال برعکس مواجه شوید. 
9- ق�دردان باش�ید و هم�واره آن را به نمایش 

درآورید
در زمینه هر اق��دام مثبتی از جانب مدیریت الزم 
اس��ت خود را قدردان آن نشان دهید. این امر باعث 
خواهد ش��د تا مدی��ران همواره انگی��زه ادامه دادن 
این روند را داش��ته باش��ند. البته این امر به معنای 
چاپلوسی نیس��ت، بلکه تنها قدردانی را مدنظر قرار 
می ده��د. با این ح��ال این امر تنه��ا نباید در زمینه 
اقدام��ات مثبت باش��د. گاه��ی یک نقد درس��ت و 
گوشزدی به موقع نیز ش��ما را در مسیر بهتری قرار 
خواهد داد که اگرچه در ابتدا تحمل آن دشوار است، 

با این حال نباید مانع تقدیر شما شود. 
thebalance :منبع
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اخبار

تبریز - اس�د فالح- رئیس کمیس��یون فرهنگی شورای شهر 
تبریز با تاکید به اینکه دو مولفه سیاست گذاری و نظارت برنامه اصلی 
ش��ورای شهر اس��ت، گفت: اگر این مراحل به خوبی طی شود قطعاً 
به لحاظ فرهنگی رش��د خوبی خواهیم ک��رد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبری��ز، دکتر فرج محمدقلی زاده در گفتگ��و با خبرنگاران افزود: 
اگر بخواهیم معضالت ش��هر را نام ببریم می توان به آلودگی بصری، 
صوتی و تنفسی، ترافیک، بحران های احتمالی  اشاره کرد که اساس 
همه این معضالت در درون فرهنگ نهفته ش��ده اس��ت. وی راهکار 
تمام مشکالت را آموزش از دوران کودکی و خانواده دانست و گفت: 
رسانه ها  نیز در حل مشکالت می توانند نقش بزرگی ایفا کنند. وی با 
اشاره به اینکه آموزش یکی از اولویت های اصلی کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر اس��ت، گفت: شهرداری تبریز تفاهم نامه ای با آموزش 
و پرورش اس��تان منعقد کرده که باید جامع تر و منس��جم تر وارد 
عمل شد و موضوعات به صورت هدف مشخص برای مقاطع تحصیلی 

تدوین شود. عضو شورای شهر تبریز به رویداد تبریز ۲۰۱۸ اشاره کرد 
و گفت: متاسفانه تا به امروز در جذب گردشگر سهم کمی داشته ایم در 
صورتی که استان ظرفیت زیادی در این زمینه دارد . وی افزود: طبق 
برآوردی که متخصصان انجام داده اند برای ایجاد یک شغل حداقل 
پولی که الزم اس��ت ۲۵۰ میلیون تومان اس��ت  که در توان  بخش 

دولتی و خصوصی نیست ولی با ورود چند توریست به شهر پنج شغل 
ایجاد می شود. قلی زاده تصریح کرد: با ورود گردشکر به شهر عالوه 
بر ایجاد اشتغال، می توان تعامالت فرهنگی نیز داشته باشیم که عقل 
و خرد نش��ان می دهد که باید به طرف جذب گردشکر و اهتمام به 
صنعت توریسم رفت. وی با اشاره به اینکه برای جذب گردشگر نیاز 
به مقدمات و فراهم سازی بسترهاست، گفت: اصلی ترین مقدمه برای 
جذب گردشگر، مقدمات فرهنگی است زیرا باید یک فروشنده، راننده، 
هتل دار، رستوران دار و سایرین بدانند که چگونه باید با یک گردشگر 
رفتار کنند. رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز اضافه کرد: 
باید به گونه ای رفتار کرد که یک گردشگر گردشگران دیگری را نیز 
به شهر دعوت کند و به عنوان مبلغ باشد. وی متذکر شد: گردشگران 
اروپایی و آمریکایی صرفاً برای دیدن برج ها و مجتمع های تجاری ما 
نمی آیند بلکه می خواهند با فرهنگ و نحوه زندگی شهروندان ما آشنا 

شوند که در این امر آموزش بسیار پراهمیت است.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- احمد مجرد مدیر منطقه 
ارومیه گفت: کارگروه گش��ت مش��ترک ش��رکت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي و پلیس آگاهي استان با استفاده از دستگاه 
س��وخت یاب و به طرز ماهران��ه اي مقدار 3۱ هزار لیتر نفتگاز 
قاچاق را کش��ف و ضبط کردند. مجرد افزود: این مقدار نفتگاز 
غیرمجاز از ۱۲ دستگاه تریلی  ترکیه ای و ۹ دستگاه اتوبوس 
ایرانی که به شکل جاساز دپو شده بود کشف و ضبط شد.وی 
گفت: عالوه بر انتقال نفتگاز کشف شده به انبار نفت ارومیه و 
توقیف خودروها به مقدار  ۷۷۹ میلیون ریال به عنوان تعدیل 
ارزش ریالی سوخت از مالکین خودروها اخذ و به حساب دولت 
واریز شد. مجرد با بیان اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی منطقه ارومیه در برخورد با سوداگران قاچاق سوخت همه 
همت و تالش خود را به کار می بندد، ابراز داش��ت: طرح های 

مبارزه با قاچاق سوخت از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ارومیه با تشکیل چندین تیم مشترک بازرسی اعم 
از تیم کشف جاسازی و کنترل باک غیراستاندارد در حال اجرا 
است و با مش��ارکت پلیس آگاهی و سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اس��تان به شدت با قاچاقچیان سوخت برخورد 
می کند. مجرد مدیر منطقه ارومیه عنوان کرد: در راستای جامه 
عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری کارکنان شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه با بهره گیری کامل 
از دستگاههای الکترونیکی کنترل سوخت در مرزهای منطقه 
و با اقتدار تمام با مخالن نظام اقتصادی و عرضه خارج از شبکه 

سوخت برخورد خواهد کرد.

تبریز  - اسد فالح- معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان 
شرقی با اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و ترکیه، گفت: 
این اش��تراکات می تواند زمینه رفت وآمد گردش��گران دو کش��ور را 
فراه��م کند که رویداد تبری��ز ۲۰۱۸ فرصت خوبی برای تحقق این 
موضوع اس��ت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، رحیم ش��هرتی فر در 
دیدار با سرکنسول جمهوری ترکیه در تبریز با اشاره به اینکه روابط 
ایران و ترکیه در س��ال های اخیر محکم تر از قبل شده، افزود: امروز 
س��رمایه گذاران ترک در بخش های مختلف اس��تان حضور دارند و 
خوش��حالیم که ش��هر تبریز مورد توجه آنها قرار گرفته است. وی با 
بیان اینکه عالقه مند حضور بیشتر سرمایه گذاران ترکیه ای در استان 
هستیم، گفت: بسترهای این امر آماده است و امیدواریم با همکاری 
کنسول گری ترکیه ش��اهد تحقق آن باشیم. شهرتی فر تأکید کرد: 
تالش می کنیم موانع سرمایه گذاری را در چارچوب قانون رفع کنیم 

تا سرمایه گذاران ترک به راحتی بتوانند در استان سرمایه گذاری کنند. 
معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به حضور گردشگران ایرانی 
در ترکیه، گفت: انتظار داریم که این رفت وآمدها دوطرفه باشد و در 
این خصوص آژانس های مسافرتی و گردشگری ترکیه می توانند نقش 

بسزایی ایفا کنند. وی افزود: رویداد تبریز ۲۰۱۸ با توجه به اشتراکات 
فرهنگی و تاریخی بین تبریز و ترکیه فرصت مناس��بی برای توسعه 
روابط دو کش��ور است. سرکنسول ترکیه در تبریز هم با بیان اینکه 
یکی از اولین اقدامات کنس��ول گری توس��عه روابط و همکاری های 
کش��ورش با اس��تان آذربایجان ش��رقی بوده، اظهار داشت: همیشه 
از س��رمایه گذاران ترکیه برای حضور در تبریز دعوت می کنم، البته 
در مقابل از س��رمایه گذاران تبریزی نیز برای حضور در ترکیه دعوت 
می کنیم چراکه تعامالت و روابط باید دوطرفه باشد. فاهری چاغالر با 
اشاره به رشد روزافزون حضور شرکت های ترک در تبریز، بیان کرد: هر 
زمان هیأتی تجاری از ترکیه وارد ایران می شود آن ها را برای آشنایی 
با ظرفیت ها و پتانس��یل های تبریز دعوت می کنیم. وی ادامه داد: به 
دنبال برگزاری کنفرانسی در خصوص گردشگری با حضور آژانس های 

گردشگری ترکیه و اروپا در شهر تبریز هستیم.

اهواز - ش�بنم قجاوند- نوراله ش��کیبایی در گفتگو با خبرنگار 
شرکت برق منطقه ای خوزستان محورهای انجام شده را تشریح کرد 
و گفت: اولین اقدام، جهت رفاه حال همکاران قرارداد مشخص شرکت 
انجام گرفته است، بدین ترتیب که در ۹ ماهه سپری شده با حمایت 
های مدیرعامل ش��رکت ۲۱۵ نفر از همکاران ب��ه همراه ۵۸۵ نفر از 
خانواده های آنان به مش��هد مقدس اعزام شدند، این امور با پیگیری 
های معاونت مالی و پشتیبانی و تالش همکاران امور مهندسی و سایر 
واحدهای شرکت انجام شده است. وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدام ها 
در شش ماهه نخست سال ۹6، اسکان ۱۲۰۰ نفر از همکاران رسمی 

و قرارداد مش��خص و خانواده های آنان در س��فرهای تفریحی سراسر 
کشور بوده است. مدیر امور مهندسی و خدمات عمومی معاونت مالی 
و امور پش��تیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان میزبانی از حدود 
3۰۰ نفر از همکاران صنعت برق کش��ور در ایام اربعین را اقدام دیگر 
این واحد دانست و افزود: اسکان و تامین پارکینگ برای ماشین های 
این همکاران در ش��هرهای منتهی به مرزهای چذابه و شلمچه اقدام 
دیگری بوده که الزم اس��ت از مدیرت حراست و امور محرمانه، مدیر 
امور بهره برداری ناحیه جنوب و همکاران بهره برداری ناحیه غرب که با 
این واحد همکاری صمیمانه ای داشتند تشکر کنم. شکیبایی در بخش 

دیگری از صحبت های خود به وظیفه امور مهندسی و خدمات عمومی 
در مدیریت بخش خدمات مهندس��ی و مج��ری پروژه های عمومی 
شرکت اشاره کرد و گفت: جمعاً 33 پروژه عمرانی و تعمیراتی عمده و 
متوسط در ۹ ماهه نخست سال انجام شده و یا در دست اقدام و تامین 
اعتبار است. وی با تشکر از همکاران کلیه واحدهای شرکت به خصوص 
امور مهندسی و خدمات عمومی، بیان کرد: امید است که شرکت برق 
منطقه ای خوزستان که از نام آشناترین واژه های صنعت برق کشور 
اس��ت بتواند همانند گذش��ته در خدمت رفاه مردم و تامین خدمات 

رفاهی بهتر از گذشته برای همکاران، قدمی بیش از پیش بردارد.

مشهد- صابر ابراهیم بای - به گزارش روابط عمومی مخابرات 
منطقه خراس��ان رضوی، مدیر مخابرات منطقه خراس��ان رضوی در 
س��مینار تخصصی و آموزش��ی که با موضوع تجهیزات شبکه ثابت 
مخابرات با حضور جمعی از کارشناس��ان مخاب��رات در هتل همای 
مش��هد برگزار ش��د بیان کرد :برگزاری چنین سمینارهای که باعث 
تبادل اطالعات در زمینه فناوری اطالعات می شود تا حد بسیار زیادی 
در جهت پیش��برد اهداف مخابرات تاثیر گذار و مفید است. مهندس 
کارگزار گفت :خوش��بختانه مخابرات منطقه خراسان رضوی در ارائه 
خدمات ارتباطی در کشور پیش رو است و ما برای ارائه خدمات بهتر 
به مش��تریان خود  همواره تالش می کنیم و  با اس��تفاده از وس��ایل 
ارتباطی روز دنیا کیفیت خدمات را نسبت به گذشته افزایش می دهیم. 

وی برگزاری چنین سمینارهای را باعث تعامل بهتر و بیشتر شرکت 
مخابرات ایران با ش��رکت های ارائه دهنده تجهیزات الکترونیکی روز 
دنیا دانست و افزود :یکی از نقاط مثبت این سمینارها تبادل اطالعات 

و همچنین معرفی تجهیزات جدید در حوزه فناوری و ارتباطات است. 
مهندس اروجی معاون شبکه مخابرات منطقه خراسان رضوی هم در 
این س��مینار تخصصی گفت :ما به عنوان اپراتور همراه اول در کشور 
ک��ه بیش��ترین و با کیفیت ترین خدم��ات را در زمینه های مختلف 
ارتباطی به مردم ارائه میکنیم باید بتوانیم با علم روز دنیا و ش��رکت 
های که در زمینه فناوری اطالعات فعالیت می کنند همسو شویم و 
تعامل سازنده ای را با آنها برقرار کنیم. گفتنی است این سمینار توسط 
متخصصان فنی شرکت هواوی و با  مساعدت و همکاری مدیر مخابرات 
منطقه خراسان رضوی برگزار شد و معرفی محصوالت این شرکت در 
حوزه فناوری و همچنین آموزش های در زمینه شبکه های مخابراتی 

از جمله اهداف مهم این سمینار یک روزه در مشهد بود.

س�اری - دهقان - دکتر محسن اعرابی، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی مازندران یکی از دالیل مرگ و میر در کش��ور و دنیا را 
بیماری هاي غیر واگیر دانست و اظهار کرد: امروزه به دلیل تغییر شیوه 
زندگي، افزایش مصرف غذاهاي پرکالري به ویژه فست فودها و کاهش 
مصرف سبزیجات، لبنیات و حبوبات وعدم تحرک بدني بیماري هاي غیر 
واگیر در جامعه افزایش پیدا کرده است. وی یکی از دالیل اصلی بیماری 
دیابت، سکته های قلبی و مغزي، انواع سرطان ها و اضافه وزن و چاقي را 
تغییر سبک زندگي عنوان کرد و گفت: بر اساس آمار روزانه ۸۰۰ تا ۸۵۰ 
نفر در کشور فوت مي کنند که حدود ۴6درصد به علت بیماریهاي قلبي 
عروقي و ۱۴درصد آن سرطانهااس��ت. دکتر اعرابی با بیان اینکه چاقی 
یکی از مهمترین عوامل بیماری های قلبي عروقي، دیابت، سرطان ها و 
... است، افزود: اضافه وزن و چاقي پنجمین عامل خطر مرگ و میر در 
دنیا و سومین عامل خطر در کشور است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم 

پزش��کی مازندران ادامه داد: براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی 
۴۴ درصد باردیابت ، ۲3درصد بارنارس��ایی قلبی و بین ۷ تا ۴۱درصد 
بارس��رطان ها به علت اضافه وزن و چاقی اس��ت. دکتر اعرابی با بیان 

اینکه بر اساس آمار س��ازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱6، بیش از 
۹/۱میلیارد بزرگساالن ۱۸ سال و باالتر دارای اضافه وزن هستند، گفت: 
از این تعداد بیش از 6۵۰ میلیون نفر بزرگس��ال چاق هس��تند. معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطر نشان کرد: چاقی و اضافه 
وزن به دلیل تغییر در الگوی مصرف غذایی، مصرف بی رویه مواد قندي 
و چربي ها، غذاهاي چرب و سرخ شده، فست فودها و کم تحرکي ایجاد 
مي ش��ود. وی اضافه وزن و چاقی در کودکان را تهدید جدی دانست و 
اظهارکرد: چاقی در کودکی و نوجوانی به عنوان یک چالش جدی قرن 
۲۱ و یک مشکل حاد بهداش��ت عمومي در جهان مطرح است. دکتر 
اعرابی افزود: بر اس��اس گزارش سازمان بهداشت جهانی شیوع جهانی 
اضافه وزن و چاقی دوران کودکی از ۲/۴درصد در س��ال ۱۹۹۰ به ۷/6 
درصد در س��ال ۲۰۱۰ افزایش یافته است که انتظار می رود این روند 

تا سال ۲۰۲۰ به ۱/۹درصد ) 6۰ میلیون کودک( افزایش پیدا کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تبریز:

دو مولفه سیاست گذاری و نظارت برنامه اصلی شورای شهر است  
جذب گردشگر نیازمند مقدمات فرهنگی و فراهم سازی بسترها است 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه خبر داد

 کشف ۳1 هزار لیتر سوخت قاچاق در مرز سرو 

سرکنسول ترکیه در تبریز:

پیگیر برگزاری کنفرانس گردشگری با حضور آژانس های گردشگری ترکیه و اروپا در شهر تبریز هستیم

توسط مدیر امور مهندسی و خدمات عمومی معاونت مالی و امور پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان صورت گرفت

تشریح  گزارش عملکرد 9 ماهه سال 96

برگزاری سمینار آموزشی تخصصی و آموزشی در زمینه تجهیزات شبکه ثابت مخابرات

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرد

اضافه وزن و چاقی پنجمین عامل خطر مرگ و میر در دنیا و سومین عامل خطر در کشور

اجرای 26 طرح برق رسانی برازجان نیازمند ۳1 میلیارد ریال اعتبار است
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی 
برق اس��تان بوشهر گفت: اجرای ۲6 طرح حوزه کاهش تلفات برق برازجان شامل طرح 
هایی از جمله نصب پس��ت توزیع هوایی، اصالح ش��بکه فرسوده از طریق تعویض سیم 
مسی به کابل خود نگهدار، نیازمند 3۱ میلیارد ریال اعتبار است. به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، صادق زنده بودی در این ارتباط اظهار داشت: این 
تعداد پروژه به منظور "کاهش تلفات شبکه برق شهر برازجان" پیش بینی شده که پس 
از تامین اعتبار و اخذ مجوز از شرکت توانیر انجام و به بهره برداري خواهد رسید. وی بیان کرد: در حال حاضر با توجه به فرسودگی 
و طوالنی بودن ش��عاع تغذیه فیدرهای فش��ار ضعیف و در نتیجه وجود ضعف ولتاژهای شدید در این مناطق از شهر برازجان، لزوم 
اجرای این طرح ها بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است. وی ادامه داد: با توجه به نتایج ارائه شده در مطالعات صورت گرفته با اجرا 
طرح های پیش بینی شده کاهش تلفات سالیانه به  میزان چهار هزار و 6۲۹  مگاوات ساعت خواهد بود. مجری طرح کاهش تلفات 
توانیر در شهر برازجان نیز در حاشیه بازدید خود از تاسیسات برق شهر این شهر گفت: اقدامات و مطالعات شرکت توزیع نیروي برق 
استان بوشهر که در جهت کاهش تلفات برق مثبت ارزیابی شده و انتظار می رود که با تالش و جدیت بیشتر اهداف کاهش تلفات 
در برازجان نیز تحقق پیدا کند. سیدرضا میرزا زاده حسینی افزود: با احتساب هزینه تمام شده هر کیلووات ساعت برق و با در نظر 
گرفتن اثرات کاهش آالیندگي هاي زیست محیطي، صرفه جویي در مصرف سوخت و عدم نیاز به سرمایه گذاري هاي جدید، متوسط 
مدت زمان بازگشت سرمایه طرح ها کمتر از دو سال خواهد بود.  وی بیان کرد: اجراي این طرح ها منجر به بهبود قابل مالحظه اي در 
سایر شاخص هاي بهره برداري شبکه از قبیل پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات غیرفني مانند برق هاي غیرمجاز، افزایش طول عمر تجهیزات 

و رضایت مندي مشترکین می شود.

تجهیز ناوگان تاکسی شهری به سیستم پرداخت الکترونیکی کرایه و تاکسی موبایل 
سمنان- زیاری- سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سمنان همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی ، از اجرای طرح تاکسی موبایل و پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی درشهر اخالق خبر داد. مجید کاشی گفت : هدف از اجرای 
طرح تاکسی موبایل و پرداخت الکترونیک که در واقع دو پروژه به موازات هم هستند ، بهبود وضعیت معیشتی رانندگان و نیز دسترسی 
سریع و آسان شهروندان به خدمات ناوگان تاکسی شهری است.  به گفته وی کاهش  هزینه ها و زمان سفر، امکان پرداخت غیرنقدی 
کرایه و رفع مشکل نداشتن پول خرد، امکان توقف در طول سفر و اطالع مسافر از قیمت کرایه با استفاده از اپلیکیشن تاکسی موبایل 
از دیگر مزایای اجرای این طرح است.  کاشی خاطر نشان کرد: در فاز اول این طرح  ۱۵۰ نفر از مالکین تاکسی شهری  نسبت به 
ثبت نام اقدام کردند و تجهیزات مربوطه به آنان تحویل داده شده است . کاشی افزود : به منظور آشنایی رانندگان ثبت نام شده در 
این طرح یک دوره کالس آموزشی با حضور نماینده و مجری طرح در سالن اجتماعات شهید مطهری سمنان برگزار شد .از مدعوین 
این کالس آموزشی عباس آلبویه نایب رئیس شورای اسالمی شهر سمنان ، سرهنگ عباسی از پلیس راهور و مهندس حسینی به 

نمایندگی از شرکت اینفو تک مجری طرح بودند. 

تاکید مدیرکل تعاون و کار هرمزگان بر اهتمام بیشتر واحدهاي صنفي در 
جذب کارورزان فارغ التحصیل

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعي هرمزگان با اشاه به اینکه بیشترین فرصتهاي شغلي 
در بخش اصناف وجود دارد بر اهتمام بیش��تر واحدهاي صنفي در جذب کارورزان فارغ التحصیل اس��تان در این بخش تاکید کرد. 
"مهندس سلیمي" در نشست با نمایندگان اتاق اصناف استان که با حضور کارشناسان وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعي و رئیس 
اتاق اصناف مرکز هرمزگان در محل اتاق اصناف  استان برگزار شد، در خصوص طرح کارورزي و مزایاي آن گفت: بخش اصناف یک 
ظرفیت بالقوه برای ایجاد اشتغال است و با توجه به  معافیتهاي بیمه اي که در این طرح در نظر گرفته شده است اصناف مي تواند از 
این ظرفیت براي جذب نیروي کار استفاده نماید. وي با بیان اینکه اجراي طرح کارورزي در استان از اول تیرماه سالجاري با سهمیه 
بیش از 3 هزار و ۹۰۰ فارغ التحصیل دانشگاهي آغاز شده است، افزود: این طرح با هدف جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار در 
مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد ودکتری بین گروه سني ۲۵ تا 33 می باشد. آشنایی با محیط کار، تبدیل علوم تئوری 
به کاربری و مهارت آموزی را از مزیت های این طرح نام برد و گفت: اجرای این طرح موجب ایجاد انگیزه کارآفرینی، ارتقای خالقیت 
در بین فارغ التحصیالن دانشگاهی وافزایش قابلیت جذب دانش آموختگان درمحیط کسب وکار می شود. دوره کارورزی حداقل چهار 
ماه وحداکثر شش ماه برای هرکارورز و میزان حق الزحمه یک سوم حداقل حقوق مصوب سال ۱3۹6)حدود3۱۰ هزارتومان ( برای 
هرماه تعین گردیده است وهمچنین درصورت جذب کارورزان در واحد وبنگاه اقتصادی مربوطه، دولت تا دو سال ۱۰۰ درصد حق 
بیمه کارفرمایان را پرداخت خواهد کرد، بعبارت دیگر کارفرمایان تا دو سال از پرداخت حق بیمه در قبال جذب کارورزان در بنگاه 
اقتصادی معاف خواهند شد. رئیس اتاق اصناف مرکز هرمزگان نیز در این نشست گفت: اتاق اصناف در این بخش ظرفیت ویژه ای 

دارد که می تواند راهگشا باشد.

غنی سازی جنگل با نهال در شهرستان آبدانان
ایالم- هدی منصوری- هدف از غنی سازی جنگل، افزایش انبوهی تاج پوشش و هدایت توده جنگلی به سمت وضعیت نهایی 
)کلیماکس( جامعه جنگلی می باشد.  باتوجه به شرایط پوشش گیاهی مناطق جنگلی شهرستان آبدانان که در سالهای اخیر دچار 
پدیده خش��کیدگی جنگل های بلوط ش��ده و خسارات زیادی به جنگل های مناطق دینارکوه و کبیرکوه این شهرستان وارد شده 
است، از ابتدای سال جاری تا کنون در منطقه کبیر کوه ۵۰۰ هکتار و در منطقه دینارکوه 6۰ هکتار از عرصه های این شهرستان با 
گونه های بومی و سازگار با منطقه و مشارکت مردم، NGO ها و تعاونی های جنگلداری و بهره برداری توسط اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان ایالم نهال کاری گردیده است.  مهمترین گونه های کاشته شده در منطقه کبیرکوه شامل بلوط، بنه، بادام کوهی، 

گل محمدی، زالزالک و در منطقه دینار کوه شامل زالزالک، بنه، بلوط و داغداغان بود. 
همچنین مهمترین اهداف انجام این پروژه شامل موارد زیر بود:

- تقویت جنگل های تخریب شده و کمک به تجدید حیات آنها
- باال بردن تنوع زیستی در جنگل های تخریب یافته استان

- تنظیم برنامه های مدیریت پایدار جنگل براساس توان اکولوژیک منطقه
-  متمرکز نمودن عملیات احیاء و تقویت پوشش گیاهی در نقاط مستور که احتیاج به مداخله و همیاری انسان در بازسازی و 

بازگشت اکوسیستم به حالت اولیه و اوج دارد
- حفاظت و نگهداری از عرصه های طبیعی موجود و تثبیت حاکمیت با نقش آفرینی مردم 

- توانمندسازی بهره برداران و جوامع محلی به انجام امور و استمرار تولید جنگل توسط بخش مردمی، تعاونی و خصوصی .

افتتاح بزرگ ترین مدرسه خیرساز استان قزوین 
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- آیین افتتاح دبستان۱۷کالسه دخترانه صادقین 
در محله پونک قزوین به همت خیرین و با حضور رییس جامعه خیرین مدرس��ه س��از 
کشور،مدیرکل مش��ارکتهای مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور ، مدیرکل نوسازی 
مدارس اس��تان و جمعی از مس��ئولین برگزار ش��د.  به گزارش روابط عمومی اداره کل 
نوسازی مدارس استان قزوین آیین افتتاح دبستان۱۷کالسه دخترانه صادقین در محله 
پونک قزوین که به همت خیرین محترم مهندس ابوالقاسم صادقین و حاج احمد حاجی 
فتحعلی احداث شده بود با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار شد. دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور در 
این مراسم تعداد خیرین را 6۵۰ هزار نفر اعالم کرد و گفت : 3۷ درصد از کل مدارس کشور با همت خیرین احداث شده است. وی 
از وجود ۴ هزار و ۷۰۰ پروژه نیمه تمام در کشور خبر داد و گفت:  ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا مدارس ایمن سازی 
شوند. هم اکنون ۵3۰ دانش آموز در این واحد آموزشی مشغول به تحصیل هستند. برای احداث این پروژه با ۲۱۰۰ مترمربع زیربنا 
۲۲ میلیارد ریال هزینه شده است. این دبستان بزرگترین پروژه خیرساز استان در سال جاری است . هم اکنون 6 هزار نفر با مجمع 

خیرین مدرسه ساز استان قزوین مشارکت داشته و ۲۰۰نفر نیز مدرسه ساخته اند.
 

صدور 24 گواهی استاندارد معیار مصرف انرژی در استان مرکزی
اراک - مینو رستمی- مدیرکل استاندارد استان مرکزی از صدور ۲۴ گواهی استاندارد معیار مصرف انرژی در ۹ ماهه سال جاری 
در اس��تان خبر داد.  س��احل سها  افزود: قانون اصالح الگوی مصرف انرژی برخی کارخانه ها، صنایع و کارگاه ها را ملزم به کاهش 
مصرف انرژی یا تغییر نوع سوخت کرده است، بنابراین اصل سازمان ملی استاندارد ایران تاکنون 3۴ صنعت انرژی بر مختلف را مشمول 
استاندارد اجباری تعیین معیار مصرف انرژی اعالم کرده است که این صنایع جهت اخذ نشان استاندارد کاالی خود عالوه بر داشتن 
کیفیت کاال و خدمات، ملزم به رعایت استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی در آن صنعت نیز هستند.  وی اظهار کرد: اداره کل 
استاندارد استان مرکزی با ابالغ قوانین به مراکز صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری تعیین معیار مصرف انرژی، این مراکز را 
ملزم به اجرای این استاندارد و تعیین معیار مصرف حامل انرژی در خدمت خود کرده است و بر این اساس از ابتدای سال جاری ۲۴ 
گواهی معیار مصرف انرژی صادر شده که از این تعداد ۱3 گواهی در حوزه ساختمانی و معدنی، ۹ گواهی در حوزه غذایی و کشاورزی، 
یک گواهی در حوزه شیمیایی و یک گواهی نیز در حوزه مکانیک و فلزشناسی بوده است.  سها خاطرنشان کرد: ساالنه بخش قابل 
توجهی از منابع انرژی کشور به دالیل مختلف چون مناسب نبودن فناوری، ارزان بودن انرژی و عدم دقت در مصرف مستوجب اتالف 
شده و این امر عالوه بر کاهش منابع خدادادی انرژی کشور، افزایش آلودگی و صرف هزینه های سنگین استحصال، تولید، انتقال و 

توزیع انرژی را به دنبال داشته است. 
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توضیح بیشتر: 
مکالمهزبانانگلیس��یرااتوماتیک،بدونفکرکردن
یادبگیرید.خودتانراآموزشدهیدکهمکالماتسریع
انگلیسیرادرککنید.بهسرعت،بدونلهجه،طبیعی
وب��هنرمیصحبتکنید.بااطمین��انخاطربادیگران

ارتباطبرقرارکنید.

هرگزقدرتروابطعمومیرادرموفقیتشرکتها
ومخصوصاش��رکتهایکوچکدستکمنگیرید.با
استخدامتولیدکنندهمحتوایحرفهای،شانسدیده

شدنخودرادررسانههاافزایشدهید.
تبلیغاتوبازاریابیازجملهمواردیهستندکهبعد
ازساختنطرحکس��بوکاردرنظرگرفتهمیشوند.
صاحبانکس��بوکارمعم��والارزشرواب��طعمومی
)PR(رافراموشمیکنن��د،درصورتیکهیکروابط
عمومیخوبوقویمیتوانداستراتژیهایتبلیغات
وبازاریابیراتقویتکن��د.روابطعمومیازتبلیغات
ارزانترامابههماناندازهیابیش��ترتأثیرگذاراستو
ارزشواعتب��ارزیادیبهمحص��والتوخدماتبرند
میده��دتاجاییکهحتیمتخصصانوافرادباتجربه
توصی��همیکنن��داگربودج��هکافیب��رایتبلیغات
گس��تردهکس��بوکارخودندارید،رویبهبودروابط
عمومیش��رکتتمرک��زکنید.راهه��ایزیادیبرای
تقوی��تروابطعمومیوجوددارن��د،اماقدرتباالی
رس��انههارانمیتواندراینزمینهنادیدهگرفت.در
ادام��هاینمقال��هبهمعرفیراههای��یمیپردازیمکه
ب��هتقویتروابطعمومیش��رکتهایکوچککمک

میکنند.
۱- شبکه های اجتماعی را شناسایی کنید

اینروزهاش��بکههایاجتماعینق��شپررنگیدر
روابطعمومیش��رکتایفامیکنند،بنابراینلیستی
ازتمامس��ایتهاییکهدرآنهاعضوهس��تیدتهیهو
گزارشعملکردهریکرایادداش��تکنید.نقدهای
منفیومثبتیکهازبرندمیشوددرنظربگیریدودر
برنامهریزیهایآیندهش��رکتلحاظکنید.همچنین
ب��اکاربرانومش��تریهایخوددرارتباطباش��یدو

سؤالهایانظراتشانرابدونپاسخنگذارید.
۲- فعالیت شرکت را به خوبی تعریف کنید

فرام��وشنکنیدکهبایددرصفحهاولس��ایت،
تم��امش��بکههایاجتماعیخ��ودرامعرفیکنید
وبهآنه��الینکبدهید.همچنی��نیکمتنتهیه
وکارخ��ودرابهط��ورکام��لدرآنتعریفکنید.
اینمتنرادرتمامش��بکههایاجتماعیکهعضو
هس��تیددرقس��متتوضیحاتواردکنیدوبرای
کس��باطالعاتبیش��تربهس��ایتاصلیشرکت
لینکبدهید.واردکردناطالعاتتماسش��رکت

رافراموشنکنید.
۳- لیستی از رسانه های محلی تهیه کنید

هرش��رکتیبایدفهرس��تیازرس��انههاییکهدر
اطراف��شقراردارندتهیهکندت��ابتوانداخبارجدید
رادرس��ریعترینزم��انممکنمنتش��رکند.گاهی

اوقاتکس��بوکارهااتفاقاتخ��وبوهیجانانگیزی
تجربهمیکنندوبهتراس��تاینموضوعراازطریق
وبسایتهایارس��انههایخبریپوششدهند.این

کاریکیازبهترینروشهایتبلیغاتبرنداست.
۴- رسانه های مرتبط با صنعت خود را شناسایی 

کنید
امروزههرصنعتیرسانه،سایت،مجلهیاپادکست
مرتبطباخودداردوجدیدتریناخبارحوزهمربوطه
ازای��نطری��قبااف��رادعالقهمنددرمیانگذاش��ته
میش��ود.بهترینکارایناس��تکهلیس��تیازاین
رس��انههانیزدراختیارداش��تهباش��یدوهرازگاهی
مطال��بمرتبطباحوزهفعالیتش��رکترابانامبرند

خودمنتشرکنید.
۵- یک نویسنده قوی استخدام کنید

پس��تهاییکهدرقس��متوبالگس��ایتوسایر
رسانههامنتش��رمیشوند،بس��یارقدرتمندهستند.
بنابرای��نبهاکثربرندهاتوصیهمیش��ودکهفردیبا
مهارتهاینویس��ندگیباالرادرتیمخوداستخدام
کنند؛فردیکهآش��ناییضمن��یباصنعتمرتبطبا
فعالیتهایش��رکتداش��تهباش��دوبتواندمحتوای

تأثیرگذارتهیهکند.
INC/zoomit :منبع

چرا روابط عمومی برای موفقیت کسب وکارهای کوچک الزامی است

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 890 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس:ازنظ��ربرندین��گاساس��ا
تغیی��ررنگس��ازمانیبعداز۱5س��المنطقیبه
نظرنمیرس��د.راجعبهتغییروحف��ظرنگاخیرا
اختالفنظرهای��یبینبرخیازمتخصصانبهوجود
آمدهاس��ت.کارشناس��انبرندینگباسابقهقائلبه
اینموضوعهس��تندکهرنگلوگوورنگسازمانی
جزی��یازش��خصیتکاالوس��ازماناس��تویکی
ازاجزای��یکهبرندرامیس��ازدهمینرنگاس��ت.
بنابراینوقتیشمارنگراعوضمیکنیدبهمعنای

آناستکهیکبرندجدیدمتولدکردهایدکهدیگر
برندقبلینیس��تواس��تداللهایزی��ادیازنظر
روانشناس��یخریدوجامعهشناس��یهمبرایاین
منظورارائهمیشود.اس��تداللهاآنقدرقویهست

کهاکثربرندهایدنیااقدامبهاینکارنکردهاند.
امااخی��رابرخ��یازکارشناس��انمعتقدندرفتار
م��ردمدردنیایپرس��رعتدیجیتالعوضش��ده
اس��تومردمهمانتظاردارن��دوهمآمادگیدارند
وهممیخواهندکهباتنوعبیش��تریروبهروشوند.
آنهااعتقاددارندذائقههاتغییرکردهاس��تومردم
حوصلهدیدنلوگوهایتکراریوبارنگهاییکسان

وهمیشگیراندارندوتغییردررنگهامیتوانداثر
مثبتیبههمراهداشتهباشد،اماهمانطورکهگفتم
تعدادمخالفانبیشتراستوالبتهاینموضوعحتما
بهنوعش��رکتوفعالیتیکهانجاممیدهدبستگی

زیادیدارد.
بنابراینتوصیهمیکنیمباچندکارش��ناسخبره
دراینخصوصمش��ورتکنیدوبههیچوجهسریع
تصمیمنگیری��د.ضمناینکههمیش��هراهحلهای
میان��هاینیزوجوددارد،مانن��دتغییررنگلوگوبه
مناس��بتهایخاص.اینامرروحیهتنوعپذیربشر

کنونیراهمتاحدیارضامیکند.

تغییر رنگ سازمانی 

پرس�ش: ۱۵ سال اس�ت که در زمینه تولید لوازم خانگی فعالیت می کنم. به توصیه یکی از مشاوران تصمیم دارم رنگ 
س�ازمانی ش�رکت را تغییر بدهم. این اقدام چه مزایا و معایبی دارد و چطور می توانم تش�خیص بدهم که تصمیمی که 

گرفته ام، تصمیم درستی است؟
کلینیککسبوکار

مسیر موفقیت
چگونه فعالیت های فوق برنامه شما 

باعث موفقیت تان در کار خواهد شد؟ 

عص��ردیجیتالم��رزمیانکاروزندگ��یراازمیان
برداش��تهوروزب��هروزآنهارابهه��منزدیکمیکند.
اینفاصلهبرایبرخیازش��اغالنحتیمرزمشخصی
ه��منداردوبهطورکلیازبینرفتهاس��ت.اینروزها
فعالیتهایفوقبرنامهش��مامیتواندنقشیاساسیدر

بارخوردمحیطکاریتانایفاکند.
نهاشتباهنکنید،منظورایننیستکهتماموقتخود
رابهفعالیتکاریبپردازیدوساعاتاضافهکاریجمع
کنید.ممکناس��تبرخیازفعالیتهایفوقبرنامهتان
)حتیآنهای��یکهتفریحبهحس��ابمیآیند(موجب
ش��وندکهنحوهنگرشهمتایانورؤسایتاننسبتبه

شماتغییرکند.
ش��مامیتوانی��دباانتخابدرس��تای��نفعالیتها،
موجبش��ویدکهباهوشتر،بانفوذتروتأثیرگذارتربه
نظربرس��ید.فعالیتهایفوقبرنامهدرصورتمناسب
بودنمیتوانندبهچندش��کلب��هموفقیتتانکمک

کنند.

به شما توانمندی های جدیدی اضافه می کنند
ارتباط��اتکاریخودرابهوس��یلهآش��ناییباافراد
جدی��ددرفعالیتهایف��وقبرنامهگس��ترشدهید.
فعالیتت��انرادری��کارگانعامالمنفعه،کمیتههای
مختل��فیاباش��گاههاافزای��شدهی��دوازاینطریق
تواناییهاییجدیدکسبکنید.مطمئنااینتواناییها
میتواننددرمحیطکاریبهیاریش��مابیایند.اصوال
اف��رادیکهدرمراس��مهایمختلفش��رکتمیکنند
ایدههایجالبیازفعالیتهایفوقبرنامهبهجلس��ات
کاریمیآروند.برخورداریازتواناییهایمختلفشما

رابهفردیچندبعدیتبدیلمیکند.

خالقیت شما را تقویت می کنند
ش��بکهارتباطیش��مابهعنوانیککارمندمیتواند
همیشهارزشمندباشد.باگستردهشدندایرهارتباطیتان
میتوانیدراهکارهایبیشتریارائهدرنتیجهمشکالترا
سریعترحلکنید.بادرگیرشدندردونوعفعالیتکاری
وغیرکاریمیتوانیدش��بکهاجتماعیخ��ودراباالبرده،
راهحله��ایبهتریپیداک��ردهونوعتفکرمتفاوتیرابه

محیطکارخودواردکنید.

منابع بیشتری در اختیار شما می گذارند
اگ��رصاحبیکبرندغی��رکاریمعتبرباش��ید،در
جامع��هکاریخودش��ناختهش��دهترخواهی��دبودو
طرف��دارانخودراپیداخواهیدک��رد.اینبدینمعنی
اس��تکهدسترسیبیشتریبهرهبرانکلیدیوافراد
تأثیرگذاردرصنعتتانخواهیدداش��ت.درستاست
کهشهرتعواقبخطرناکیدارد،اماشناختهشدندر
بینفعاالنبخشکاریمیتوانددسترس��یهایخوبی
نهتنهادربینهمکاران،بلکهفعاالنبخشهایمتفاوت

برایتانبهارمغانآورد.

شما را به فرد تأثیرگذارتری تبدیل می کنند
وقت��یش��مامطالب��یغی��رکاریدرلینکدی��نیا
ش��بکههایاجتماعیمختلفمنتشرکردهوباکاربران
دیگربهاشتراکمیگذارید،توجهمخاطبانرابهطرز
تفکرخودجلبمیکنید.افرادبهحرفش��مابیش��تر
گوشدادهوگروهیدنبالکنندهپیداخواهیدکرد.

شما را مفیدتر جلوه می دهند
زمانیکهباافرادخارجاززمینهکاریتانارتباطبرقرار
میکنید)برایمثالبامدیرروابطعمومییکشرکت
فع��الدرزمینهمحیطزیس��ت(میتوانی��دباتوجهبه
عقای��دوتفکراتطرفمقابلدرسه��ایخوبیبرای
بهکارگیریدررس��یدنبهاه��دافکاریخودآموخته
ومؤثرت��رعم��لکنید.ای��نروشباعثمیش��ودکه
نظرهایمتفاوتیدرانجاممس��ئولیتهایشغلیخود

بهکارگیرید.

شما را به سفیری از محیط کارتان مبدل 
می کنند

زمانیک��هاتفاق��اتکاریخودرابادوس��تانتانبه
اش��تراکمیگذاریدبهنوعیس��فیرمحی��طکارخود
میش��وید.دراینصورتتبلیغاتمجانیبرایفعالیت
ش��ماوش��رکتتانبهوجودمیآید.البت��هبایدتوجه
داشتهباش��یدمطالبیرابهاشتراکبگذاریدکهتأثیر
مثبتیداش��تهومحرمانهنباشند.بدینشکلاشتیاق
شماباتوجهبهبازخوردیکهمیگیریدبیشترمیشود.

 توانایی مدیریتی شما را تقویت می کنند
پذیرفتنمس��ئولیتیککالسی��ارهبریفعالیت
فوقبرنام��ه،ب��هش��ماای��نموقعی��ترامیدهدکه
تواناییه��ایمدیریتیخودرابهبودببخش��ید.دراین
صورتمجب��ورخواهیدبودبرایلذتبردنازفعالیت
فوقبرنام��هخ��ود،ادارهیکگروهرابهدس��تبگیرید
ومدیری��تکنید.ای��نمهمباعثمیش��ودحتیاگر
مسئولیتمدیریتیدرش��غلخودنداریدتواناییهای
مهمیکس��بکنیدت��ادرزمانمناس��بازآنهابهره

گیرید.
شایددربرخیمواردعالیبودندرانجاممسئولیتها
برایپیشرفتتانکافینباشد.دراینصورتمیتوانید
تواناییهاییخ��ارجازمحیطکارخودایجادکنیدوبا
بهرهگیریازای��نقابلیتها،عملکردتانراارتقادهید.
دراینصورتبهمهرهایبدونجایگزیندرمحیطکار

وبالعکستبدیلخواهیدشد.
forbes/digiato :منبع

پارسا  امیری

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

        چهارش�نبه   ۴ بهمن ۱۳96    ش�ماره 987   صفحه۱6  

 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

تخته سیاه

برند شما مشغول انجام چه کاری 
است؟ 

گ��وگلوآمازوننمونهایازش��رکتهایثروتمندبا
امیالظاهرابیپایاندرزمینهرش��دوتوس��عههستند.
آنهانش��انمیدهندکهبرندهایبزرگچهکاریانجام
میدهن��د.»نزدیکبینیمارکتینگ«)منتشرش��دهدر
سال۱۹۶۰(یکیازبیشترینمقاالتدوبارهچاپشده
درب��ارهبازبین��یتجارته��اروارداس��ت.دراینمقاله
لویتاس��تداللمیآوردکه»هرصنعتاصلیوبزرگ
بهیکب��ارهبهیکصنعترش��دیافتهتبدیلش��د،اما
دلیلاینکهرشدوتوسعهصنایعتهدید،کندیامتوقف
میش��ودایناس��تکهیکضعفمدیریتیدرونآنها

وجودداشتهاست.«
بهگزارشهورموند،مش��اهدهاوک��هبیشازنیمقرن
پیشصورتپذیرفته،باش��رایطکنونیبیشازهرزمان
دیگریمرتبطاس��ت.براس��اساظهارنظرلویتگاهی
اوق��اتکوتهفک��ریمدیریت��یمیتوانددرپاس��خهاو
عکسالعمله��اازجانبصنایعیک��هدرمعرضهجوم
وتخطیرقبایس��لطهجووپرتکاپونظیرگوگل،آمازون
واپلهستند،مشاهدهش��ود.عکسالعملهاییکهیک
ش��رکتمحاصرهش��دهودرمعرضهج��ومدردفاعاز
موقعیتوتخص��صخودمیتواندانج��امدهدعبارتند
ازبررس��یفرهنگشرکت،بررسیارتباطبامشتریانو

بررسیمجدددالیلوجودیآنها.
بهعبارتدیگر،آنهابایددرحالکش��فپتانس��یلکامل
برندتجاریخودباش��ندوازخودشانبپرسندکهبرندما
مش��غولانجامچهکاریاس��ت؟هنگامیکهاپلدرسال
۲۰۰۷باآیفونواردعرصهرقابتشد،مدیراجراییشرکت
استرالیاییتلسترابایکبیانیهبهیادماندنیازاپلانتقادکرد،
چراکهازنظرآنهااپلیکسازندهتلفنهمراهنیستوتلفن
بیسیمرشتهآنهانیس��ت.امروزهآیفون،اپلرابانیمیاز
عوایدودرآمدهایخودودوس��ومس��ودهایبرآوردهشده
خودبهجلومیراند.تلستراهنوزهمدرحالانجامکارخود

استودرحقیقتبهرشتهخودچسبیده.
اینموضوعکهدادگاههایمربوطبهورشکستگیهای
ش��رکتهامملوازبرندهاییاستکهباکوتهفکریهای
مدیریت��یتنه��اب��هانج��امکارخ��ودادام��هدادهاندو
تهدیده��ایمربوطبهرقباییراک��هدرزمینهتخصصی
آنه��افعالیتندارن��دوبهآنهانزدیکمیش��وندنادیده

میگیرند،چندانهمقابلچشمپوشینیست.


معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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