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پرونده موسسات غیرمجاز بسته می شود؟

 جدال غیرمجازها
با اقتصاد ایران

بحث جمع آوری موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده گذاران این موسسات طی ماه های گذشته به یکی از 
مهم ترین مس��ائل اقتصادی کش��ور بدل شده تا جایی که پای سران سه قوه نیز به این پرونده باز و هیاتی سه نفره 
متش��کل از نمایندگان سران سه قوه برای تعیین تکلیف این موسسات تشکیل شده است. این در حالی است که 
موسسات غیرمجاز طی سال های فعالیت شان ضربه بزرگی به اقتصاد ایران زدند که ضرورت مقابله با این معضل...

مهم ترین رویدادهای اجالس داووس به روایت مجمع جهانی اقتصاد

در داووس 2018 چه گذشت؟ 
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پاسخ رئیس سازمان برنامه و بودجه به گزارش دیوان محاسبات کشور

روشنگری درباره گزارش تفریغ بودجه 95

رمز موفقیت گوگل در کارگروهی
20 میلیاردر جوان و خودساخته

چگونه محصول مان را به مشتریان آتی بفروشیم؟ 
غول های کوچک فوربس در سال 2017 
الزامات تبلیغات در شبکه های اجتماعی

تبلیغات رسانه اجتماعی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 فیلم جدید اسپیلبرگ
با آیفون فیلمبرداری می  شود

4
اخیـرا بانـک مرکزی بخشـنامه ای بـه بانک ها ابـالغ کرد که 

در نتیجـه تغییراتـی در انجـام تراکنش هـای مالی، 
دسترسی به حساب  مشتریان بانک ها برای عواملی...

اثرات بخشنامه اخیر بانک مرکزی در شبکه بانکی

دسترسی به حساب های بانکی 
محدود شد

یادداشت

فقر تخصص مدیران

گوناگون  پارامترهای  سلسله 
و متفاوت��ی در پیش بینی پذیر 
ای��ران  در  اقتص��اد  نب��ودن 
دخال��ت دارد، ام��ا مهم تری��ن 
عامل آن دخالت دولت اس��ت. 
هیچ  تقریب��اً  بخش خصوص��ی 
نقش��ی در اقتصاد کالن ندارد. 
وقتی درآمدهای کش��ور ناشی 
از نفت باش��د و دولت با اتکا به 
بخواهد کشور  نفت  اس��تخراج 
را اداره کند، همین ش��رایط را 
خواهیم داش��ت. البته در حال 
حاضر درآمده��ای نفتی کمتر 
ش��ده و دول��ت می     خواه��د به 
کند.   اتکا  مالیات��ی  درآمدهای 
یک��ی از مش��کالت اقتص��اد و 
مدیری��ت در ای��ران، نبود اتاق 
فکری اس��ت که تمام مس��ائل 
کش��ور را به صورت همه جانبه 
ببین��د و برنامه بلندمدتی برای 
اقتص��اد کش��ور تدوی��ن کند. 
تصمی��م  روزان��ه  دولتم��ردان 
بخش��نامه های  و  می گیرن��د 
خلق الس��اعه برای اقتصاد ابالغ 
می کنن��د.  پ��س از گذش��ت 
چه��ار دهه از انقالب اس��المی 
ای��ران، هنوز مش��کالت زیادی 

در اقتص��اد و مدیریت 
2کشور وجود دارد...

امیرمنصور 
عطایی

فعال اقتصادی

کشور درحالی برای قطع واردات بنزین خیز 
برداش��ته که از اظهارات برخی مسئوالن آغاز 
واردات گازوئیل برداش��ت می ش��ود، به طوری 
که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا 
ب��ر بی کیفیت ب��ودن گازوئیلی ک��ه در برخی 
کالنشهرها توزیع می شود تأکید کرد و از قول 
وزارت نفت اعالم کرد باید گازوئیل استاندارد 
وارد ش��ود؛ نقل قولی ک��ه نفتی ها آن را کذب 
محض دانس��تند و اعالم کردند تولید گازوئیل 
با کیفیت در کشور پاسخگوی نیازمان است. 

به گزارش ایس��نا، عیس��ی کالنتری رئیس 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در نشس��ت 
تخصصی نحوه اجرایی کردن قانون هوای پاک 
که ۲۶ دی ماه برگزار ش��د ب��ا تأکید بر اینکه 
برای دستیابی به هوای پاک باید اراده ملی به 
وجود آید، گفت: برای تأمین آب پاک و غذای 
سالم نیز باید عزم ملی داشته باشیم. متأسفانه 
در ش��رایط فعلی وقتی ش��روط دس��تیابی به 
هوای پاک ظه��ور پیدا می کن��د همه پا پس 
می کش��ند. وزارت نف��ت اع��الم می کن��د که 
نمی توان��د گازوئیل اس��تاندارد تولی��د کند و 

می گوید گازوئیل استاندارد وارد کنید. 
 گازوئیل توزیعی در مشهد و اصفهان

غیر استاندارد است
وی با اشاره به ضرورت تأمین سوخت استاندارد 
برای خودروهای دیزلی اظهار کرد: برای خرید و 
نصب فیلتر دوده روی وسایل نقلیه دیزلی چند 
میلیون تومان هزینه می شود، اما چون سوخت 
نامناسب است این فیلتر در عرض ۲۴ ساعت از 
بین می رود. متأسفانه در شرایط حاضر گازوئیل 
توزیعی در مشهد و اصفهان غیر استاندارد است. 
در ش��رایطی که وزارت نفت نمی تواند گازوئیل 
اس��تاندارد تولید کند اصال نباید گازوئیل تولید 
کند. دو س��وم آلودگی شهرهای بزرگ از جمله 
تهران مربوط به خودروهای گازوئیل سوز فرسوده 
است. این خودروها باید جایگزین شوند. در حال 
حاضر ش��اهد تردد کامیون ۴۵ س��اله در تهران 

هستیم. 

سخنان کالنتری زمزمه های واردات گازوئیل 
را بر س��ر زبان ها انداخت، شائبه ای که سعید 
مداح مروج، مدیرهماهنگی و نظارت بر تولید 
ش��رکت ملی پاالی��ش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی آن را کذب محض دانست و بر استاندارد 

بودن گازوئیل تولیدی کشور تأکید کرد. 
تولید گازوئیل استاندارد را می توان با 

سند ثابت کرد
مروج درمورد غیر اس��تاندارد بودن گازوئیل 
توزیع��ی در کالنش��هرها توضی��ح داد: ممکن 
اس��ت انتقال گازوئیل اس��تاندارد در مقاطعی 
ب��ه دالیل مختلف از طریق خطوط امکان پذیر 
نباش��د که این اتفاق بسیار نادر است. در حال 
حاض��ر میزان تولید نفت گاز اس��تاندارد یورو 
متناس��ب با نیاز هشت کالنش��هر کشور است 
و واحدهای تولید گازوئیل پاالیشگاه ها به طور 

پیوسته در سرویس هستند. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه ادعای��ی مبنی بر 
اینک��ه نف��ت گازی که در کالنش��هرها توزیع 
می شود منطقی نیست، اظهار کرد: گازوئیلی 
که در هشت کالنش��هر توزیع می شود کامال 
اس��تاندارد اس��ت و می توان این ادعا را طبق 
برنامه ه��ا و جداولی که موجود اس��ت اثبات 
کرد. ممکن اس��ت در مقطعی که از گازوئیل 
این شهرها نمونه برداری شده است بر حسب 
تصادف یکی از واحده��ای تولید کننده دچار 
مش��کل بوده یا همکاران پخش نتوانس��تند 
محمول��ه را ب��ه مقصد مورد نظر برس��انند و 
گازوئیل��ی که توزیع ش��ده در آن روز خاص 

استاندارد نبوده است. 
درخواست واردات گازوئیل از سوی 

وزارت نفت کذب محض است
مدیرهماهنگ��ی و نظارت بر تولید ش��رکت 
مل��ی پاالی��ش و پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی 
درم��ورد اظه��ارات رئیس س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت مبن��ی ب��ر اینک��ه وزارت نفت 
اعالم کرده باید گازوئیل اس��تاندارد وارد شود، 
گف��ت: نمی دانم این موض��وع را از چه منبعی 

گفته اند، اما ای��ن مطلب صحت ندارد و کذب 
محض اس��ت. برای اثبات حرف من می توانند 
از واحده��ای تولید کننده نمون��ه بگیرند و در 
مراکز داخل یا خارج از کش��ور آزمایش کنند 

تا مطمئن شوند. 
جزییات تولید گازوئیل در پاالیشگاه های 

کشور
مروج درمورد میزان گازوئیل اس��تانداردی 
که در کش��ور تولید می ش��ود، توضیح داد: در 
حال حاضر در پاالیش��گاه ته��ران روزانه ۹ تا 
۱۱میلی��ون لیت��ر، در پاالیش��گاه اراک روزانه 
۱۱میلیون لیت��ر، در پاالیش��گاه الوان روزانه 
حدود 3 میلیون لیتر و در پاالیش��گاه اصفهان 
که توان تولی��د 3میلیون لیت��ری وجود دارد 
روزانه ۱.۵ تا ۲میلیون لیتر گازوئیل استاندارد 

تولید می شود. 
وی درم��ورد تولید نفت گاز در پاالیش��گاه 
س��تاره خلیج فارس نیز اظهار کرد: پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس واحد تولید نفت گاز دارد و 
از آنجایی که خوراک این پاالیش��گاه معیانات 
گازی اس��ت میزان گوگرد نف��ت گاز تولیدی 
این پاالیش��گاه کمتر از ۲۰۰۰ پی پی ام است. 
انتظار می رود واحد تصفیه پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس تا آخر سال به بهره برداری برسد 
و درصورت��ی که این اتفاق رخ دهد حدود ۶ تا 
۷ میلیون لیتر گازوئیل به ناوگان سوخت یورو 

اضافه می شود. 
اظه��ارات ض��د و نقیض مس��ئوالن نش��ان 
می ده��د هم��ه نهاده��ای مربوطه ب��ه نحوی 
س��عی می کنند انگشت اتهامی را که در مورد 
آلودگی هوا به سوی شان نشانه رفته رد کنند 
و با انداختن توپ دالیل آلودگی هوا در زمین 
یکدیگر از زیر بار این مس��ئولیت ش��انه خالی 
کنند، به طوری که یک س��ازمان ب��ا اطمینان 
از وزارتخان��ه ای نقل ق��ول می کند و در مقابل 
مقامات مربوطه این اظهارنظر را کذب محض 
می دانند و ادعا می کنند صحت اظهارات خود 

را با سند اثبات خواهند کرد. 

نقل قولی که کذب محض شد

وقتی توپ دالیل آلودگی هوا در زمین های مختلف می افتد
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س��ی و یکمین اجالس ساالنه 
مجم��ع جهانی اقتصاد از س��وم 
بهمن م��اه ب��ا حض��ور رهب��ران 
سیاس��ی، اقتص��ادی و تج��اری 
اجتماعی  فع��االن  و همچنی��ن 
س��وئیس  داووس  در  جه��ان 
آغاز ش��د و عص��ر جمعه پس از 
چهار روز پرکار به پایان رس��ید؛ 
مطابق روال س��ال های گذشته، 
در این اجالس مهم ترین مسائل 
روز جهان، از مس��ائل تجاری و 
مالی گرفته تا فناوری و مس��ائل 
زیس��ت محیطی  و  اجتماع��ی 
به ص��ورت فش��رده م��ورد بحث 
و بررس��ی ق��رار گرف��ت. پایگاه 
رس��می مجمع جهان��ی اقتصاد، 
س��اعاتی پس از پای��ان اجالس 
داووس، خالص��ه ای از مهم ترین 
رویدادها و موارد مطرح ش��ده در 

این اجالس را منتشر کرد. 
بزرگ ترین تهدیدهای تمدن 

بشری
نارندا مودی، نخست وزیر هند 
در سخنرانی خود در داووس به 
تغییرات آب و هوایی، تروریس��م 
و تش��دید واکنش ه��ای منف��ی 
ب��ه جهانی ش��دن اش��اره کرد و 
آنها را مهم تری��ن تهدیدها برای 
تم��دن بش��ری در عص��ر حاضر 
خواند. او در خص��وص تغییرات 
آب و هوای��ی گف��ت:  »همه در 
م��ورد ض��رورت کاهش انتش��ار 
صحب��ت  گلخان��ه ای  گازه��ای 
می کنند اما افراد یا کش��ورهای 
از  حاضرن��د  انگشت ش��ماری 
کشورهای درحال توسعه حمایت 
کنند تا فناوری های مناس��ب را 
ب��رای نیل به این هدف مس��تقر 

کنند.«
زدن  پ��س  درب��اره  م��ودی 
جهانی شدن در برخی کشورهای 
جهان نیز هشدار داد:  »بسیاری 
از جوام��ع و کش��ورها ه��ر روز 
بیش��تر و بیش��تر به خودش��ان 
می پردازند. گویا روندی برخالف 
جهانی شدن در حال شکل گیری 
اس��ت. خطر گس��ترش این نوع 
تفکر و تعریف اولویت های غلط، 
کمت��ر از خطر تغیی��رات آب و 

هوایی یا تروریسم نیست.«
مسئولیت پذیری مشترک در 

اقتصاد جهانی
رئی��س  الگارد،  کریس��تین 
بین المللی  صن��دوق  فرانس��وی 
پول نیز با اشاره به اینکه اقتصاد 
جهان اکنون در بهترین شرایط 
خود پس از بحران س��ال 2008 
قرار گرفته اس��ت، ب��ر ضرورت 
بهره گیری از این فرصت مناسب 
در راستای توجه هرچه بیشتر به 
مس��ئولیت های مشترک جهانی 
تأکی��د ک��رد. او در ای��ن رابطه 
گفت: »ما باید خش��م و هیجان 
خ��ود را به عمل تبدی��ل کنیم. 
هم  تستوس��ترون  ب��دون  حتی 
می توان انرژی مثبت و س��ازنده 
می خواهیم  اگ��ر  ک��رد.  تولی��د 
–ازجمله  مشترک مان  مشکالت 
فس��اد، کاس��تی های نظام مالی 
و  مالیات��ی  ف��رار  بین المل��ل، 

تغییرات آب و هوایی- حل شود، 
بای��د همکاری های بین المللی را 

تقویت کنیم.«
ترامپ و اولویت اول آمریکا

رئیس جمه��ور آمریکا با اعالم 
اینک��ه همچنان به رویکرد »اول 
مدعی  اس��ت،  پایبند  آمری��کا« 
ش��د این رویکرد نه تنها منافاتی 
با منافع س��ایر کش��ورها ندارد، 
اقتص��اد جهانی  ب��ه نف��ع  بلکه 
تمام خواهد ش��د. دونالد ترامپ 
در این م��ورد تصریح کرد: »من 
همیشه آمریکا را در اولویت قرار 
می ده��م، همانطور ک��ه رهبران 
دیگر کشورها نیز باید کشورشان 
را در اولوی��ت ق��رار دهند. وقتی 
می کند،  رش��د  آمریکا  اقتص��اد 
اقتصاد جهانی نیز در مسیر رشد 
موفقیت ه��ای  برم��ی دارد.  گام 
آمریکا موجب ایجاد ش��غل های 
بی ش��ماری در سراس��ر جه��ان 
ش��ده و میل همیش��گی آمریکا 
ب��ه برتری، خالقی��ت و نوآوری، 
اکتش��افات مهمی را ب��ه دنبال 
داشته است؛ اکتش��افاتی که به 
مردم اقصی نق��اط جهان کمک 
می کنند تا زندگ��ی مرفه تری و 

سالم تری داشته باشند.«
ضرورت درس گرفتن از 

تاریخ
ی��ادآوری  ب��ا  آن��گال م��رکل 
اینکه در س��ال ج��اری میالدی 
یکصدمین س��الروز پایان جنگ 
جهانی اول جشن گرفته خواهد 
ش��د، در م��ورد درس ه��ای که 
چنی��ن وقایع��ی ب��رای دولت ها 
ک��رد.  صحب��ت  دارن��د،  درب��ر 
صدراعظ��م آلم��ان ک��ه از وی 
به عنوان قدرتمندترین زن جهان 
نام برده می ش��ود، در این رابطه 
خاطرنش��ان کرد: »آیا م��ا واقعاً 
از تاری��خ درس گرفته ای��م؟ باید 
بپذیریم ک��ه چنی��ن نکرده ایم. 
چالش های امروز را تنها از طریق 
هم��کاری و س��عه صدر می توان 
حل کرد و نه از طریق س��اختن 
دیوار. ما معتقدیم بس��تن درها 
و منزوی ش��دن، آین��ده خوبی 
را برای م��ان رق��م نخواه��د زد. 
حمایت گرایی چاره کار نیست.«
بازگشت فرانسه به جمع 

قدرت های اروپایی
رئیس جمه��ور فرانس��ه ط��ی 
داووس،  در  خ��ود  س��خنرانی 
مس��ائل مختلف��ی - از تغییرات 
آب و هوای��ی گرفت��ه ت��ا بحث 
کاهش مالیات ها- را مطرح کرد 
و پیام��ش برای رهب��ران جهان 
ای��ن بود ک��ه فرانس��ه دوباره به 
اروپا  در  تصمیم گی��ری  هس��ته 

بازگشته است. 
امانوئ��ل مکرون ضم��ن تکرار 
برخ��ی مواض��ع آن��گال م��رکل 
تقوی��ت  ض��رورت  م��ورد  در 
تصریح  بین المللی  همکاری های 
ک��رد: »موفقیت فرانس��ه هرگز 
بدون موفقی��ت اروپا امکان پذیر 
نخواه��د ب��ود.« وی همچنی��ن 
از جامع��ه جهان��ی خواس��ت تا 
برای رفع نابرابری های ناش��ی از 

عملکرد نامناس��ب سرمایه داری 
جهانی وارد عمل شوند. 

خروج از اتحادیه اروپا و 
افزایش ارتباط با جهان

نخست وزیر انگلیس نیز تأکید 
کرد که خروج از اتحادیه اروپا به 
معنی منزوی شدن کشورش در 
عرصه تجارت نیس��ت و انگلیس 
از این پس روابط تجاری خود را 
با سایر کشورهای جهان تقویت 
خواه��د ک��رد. ترزا م��ی  ضمن 
حمایت از گسترش تجارت آزاد 
در جهان اظهار داشت: »انگلیس 
از اتحادی��ه اروپا خ��ارج خواهد 
ش��د اما همچنان حامی تجارت 
آزاد باق��ی خواهد ماند. ما تالش 
می کنیم ت��ا در چارچوب قواعد 
تجارت جهانی، شرکای  سازمان 
تجاری تازه ای پیدا کنیم و روابط 
خود با کشورهای مختلف جهان 

را توسعه دهیم.«
باید به پسران یاد بدهیم که 

مرد باشند
یوس��ف زی،  مالله  همچنی��ن 
فعال پاکس��تانی حق��وق زنان و 
برنده جایزه صلح نوبل در س��ال 
2014 یکی از سخنرانان داووس 
ب��ود. او از ضرورت آش��نا کردن 
م��ردان جوان ب��ا حق��وق زنان 
در راس��تای پایان بخش��یدن به 
نابرابری جنس��یتی سخن گفت: 
»وقتی ما از حقوق زنان س��خن 
مردها  مخاطب م��ان  می گوییم، 
هستند؛ مردها باید نقش مهمی 
را در این راه ایف��ا کنند. ما باید 
به پس��ران ج��وان بیاموزیم که 
مرد باش��ند. ش��ما ب��رای اینکه 
مرد ش��وید باید درک کنید که 
هم��ه زن��ان و همه کس��انی که 
در اطراف تان هس��تند، با ش��ما 
حق��وق براب��ری دارن��د و ش��ما 
بخشی از جنبش برابری هستید. 
م��ن نمی توانم هم��ه دختران را 
به مدرس��ه بفرس��تم و این یک 
ام��ر غیرممکن اس��ت. کمک به 
تحصی��ل دختران ی��ک وظیفه 
مش��ترک اس��ت و همه ما باید 
در این راه نق��ش ایفا کنیم. من 
تاکن��ون حتی یک نخس��ت وزیر 
هم ندی��ده ام که بچه هایش را به 
مدرس��ه نفرستد، اما وقتی نوبت 
به س��ایر بچه ها می رسد، تالش 
زیادی از خود نشان نمی دهند.«
برآورد صندوق بین المللی 

پول از افزایش رشد 
اقتصادی جهان

رئی��س  الگارد،  کریس��تین 
صندوق بین المللی پول، از افزایش 
پیش بینی این نهاد از نرخ رش��د 
اقتصاد جهانی در سال های 2018 
و 2019 ب��ه می��زان 0.2 درصد 
نس��بت به پیش بینی قبلی خبر 
داد. صندوق بین المللی پول انتظار 
دارد اقتصاد جهانی در سال جاری 
و س��ال آینده می��الدی به لطف 
بهب��ود تجارت و س��رمایه گذاری 
و نی��ز اصالح��ات مالیات��ی اخیر 
در آمری��کا، رش��د قابل قبول 3.9 

درصدی را تجربه کند. 
به گفته کارشناس��ان صندوق 

بین الملل��ی پ��ول، کاه��ش نرخ 
مالی��ات در آمریکا نه تنها موجب 
رشد اقتصادی این کشور خواهد 
اث��رات مثبت��ی بر  بلک��ه  ش��د 
آمریکا  تجاری  ش��رکای  اقتصاد 
نی��ز خواه��د داش��ت. همچنین 
طب��ق پیش بینی ه��ای صندوق 
هند  اقتص��اد  پول،  بین الملل��ی 
–که در این س��ال ها سریع ترین 
نرخ رش��د را در بین اقتصادهای 
مه��م به خ��ود اختص��اص داده 
اس��ت- در س��ال 2018 نی��ز با 
نرخ رش��د 7.4 درصدی کماکان 
جایگاه برتر خود را حفظ خواهد 

کرد. 
آیا یک جنگ تجاری در راه 

است؟ 
تج��ارت  وزی��ر  راس،  ویلب��ر 
آمریکا، در م��ورد اینکه آیا وضع 
تعرفه بر کاالهای چینی از سوی 
دولت متبوعش می تواند به یک 
جنگ تج��اری منجر ش��ود، به 
حاضران پاس��خ داد: »جنگ های 
تج��اری همیش��ه در دنیا وجود 
داشته اند، تنها تفاوتش این است 
ک��ه ام��روز س��ربازان آمریکا در 
عرصه تجارت نیز مواضع دفاعی 

اتخاذ کرده اند.«
میلی��اردر   ، م��ا  ج��ک  ام��ا 
سرش��ناس چینی و رئیس گروه 
تج��ارت الکترونی��ک علی بابا به 
تصمیم گیرندگان جهانی هشدار 
داد ک��ه نباید از تجارت به عنوان 
س��الحی علیه دیگران اس��تفاده 
کنن��د. وی در حاش��یه اجالس 
داووس ب��ه خبرن��گاران گف��ت: 
»آغاز کردن جن��گ تجاری کار 
س��اده ای اس��ت اما مهار کردن 
فجایع ناشی از این جنگ بسیار 
دشوار است. وقتی شما کشوری 
درواق��ع  می کنی��د،  تحری��م  را 
افراد  و  کس��ب وکارهای کوچک 
جوان را تحریم کرده اید و آنها بر 
اثر این تحریم ها از بین خواهند 
رفت، درس��ت مانن��د وقتی که 
بمب��اران می کنید.  را  منطقه ای 
توقف تج��ارت، مانند آغاز جنگ 

است.«
اهمیت هوش مصنوعی از 

آتش بیشتر است
س��اندار پیچ��ای، مدیرعام��ل 
در مصاحبه  گ��وگل،  هندی تبار 
ب��ا خبرن��گاران ی��ک ب��ار دیگر 
جمل��ه ای ک��ه هفت��ه گذش��ته 
 MSNBC در ش��بکه خب��ری
گفته بود را تک��رار کرد: »هوش 
مصنوعی برای بشر حتی از آتش 
و الکتریسیته نیز مهم تر است.« 
عرصه  سرش��ناس  مدی��ر  ای��ن 
فن��اوری اطالع��ات با اش��اره به 
موجود  نگرانی های  به رغم  اینکه 
نبای��د از مزیت های بالقوه هوش 
مصنوعی غافل شد، تصریح کرد: 
»ه��وش مصنوعی ریس��ک های 
زیادی ب��ه همراه دارد اما اگر در 
م��ورد آن فکر کنی��م و به آینده 
بنگریم، این ریس��ک ها قابل رفع 
هس��تند؛ باید هوش مصنوعی را 
از روز اول تاکنون مورد بررس��ی 
ق��رار دهی��م و بای��د در م��ورد 

اینکه چگون��ه در این حوزه کار 
می کنیم، کاماًل شفاف باشیم.«
افزایش نابرابری درآمدی 

در جهان
نی��ز طی  مؤسس��ه آکس��فام 
گزارش��ی که در اجالس داووس 
ارائه ش��د، اعالم ک��رد 82درصد 
از ث��روت خلق ش��ده در س��ال 
گذش��ته می��الدی تنه��ا بین 1 
درصد جمعی��ت ثروتمند جهان 
 تقس��یم شده اس��ت، درحالی که
3.7 میلی��ون نف��ری که ازلحاظ 
می��زان ث��روت در نیم��ه پایین 
جه��ان ق��رار گرفته اند، ش��اهد 
هیچ گون��ه افزایش��ی در ث��روت 
خود نبوده اند. بر اس��اس گزارش 
میلیاردرهای  ث��روت  آکس��فام، 
جهان از س��ال 2010 تاکنون با 
نرخ متوسط س��االنه 13 درصد 
رش��د کرده اس��ت که این رقم 
بی��ش از ش��ش برابر متوس��ط 
کارگران  نرخ رشد دستمزدهای 
ع��ادی بوده اس��ت. از طرفی در 
فاصل��ه م��ارس 2016 تا مارس 
2017 به ط��ور متوس��ط در هر 
دو روز یک نفر ب��ه میلیاردهای 

جهان افزوده شده است. 
تالش چین برای موفقیت در 

سه جبهه
ارش��د  مش��اور  ه��ی،  لی��و 
نایب رئی��س  و  رئیس جمه��ور 
توس��عه  و  اص��الح  کمیس��یون 
ملی چی��ن )NDRC( از تالش 
کش��ورش برای موفقیت در سه 
نب��رد مهم طی س��ال های پیش 
رو خب��ر داد. او ضمن اش��اره به 
اینکه کش��ورش در سال گذشته 
بازاره��ای مال��ی خ��ود را بازتر 
ک��رده و از طریق تالش برای به 
ثمر رس��اندن طرح راه ابریش��م 
جدید گام مؤثری در گس��ترش 
جهانی ش��دن برداش��ته اس��ت، 
اعالم کرد:  »چین در س��ه سال 
آین��ده، نبرد در س��ه جبهه مهم 
را پی��ش رو دارد: پیش��گیری از 
ریس��ک های مالی، کاهش فقر و 

کاهش آلودگی.«
صدرنشینی نروژ در شاخص 

توسعه فراگیر
ب��ر اس��اس گ��زارش مجم��ع 
جهانی اقتصاد که در نخس��تین 
روز از اج��الس داووس منتش��ر 
لح��اظ  از  ن��روژ  کش��ور  ش��د، 
 )IDI( فراگیر  توس��عه  شاخص 
در رتب��ه نخس��ت جه��ان قرار 
توس��عه  ش��اخص  در  گرف��ت. 
فراگی��ر، ب��رای س��نجش رفاه و 
کیفیت زندگی چی��زی فراتر از 
س��رانه تولید ناخالص داخلی مد 
نظ��ر قرار می گیرد. کش��ورهایی 
که توس��عه اقتص��ادی با در نظر 
گرفتن نیازهای آینده برایش��ان 
در اولویت اس��ت، رتب��ه بهتری 
فراگی��ر  توس��عه  ش��اخص  در 
کش��ورهای  می کنن��د.  کس��ب 
کوچ��ک اروپای��ی در این زمینه 
برتری محسوس��ی دارند و سایر 
کش��ورهای جه��ان بای��د برای 
بهب��ود تالش بیش��تری از خود 

نشان دهند. 

مهم ترین رویدادهای اجالس داووس به روایت مجمع جهانی اقتصاد

در داووس 2018 چه گذشت؟ 
دریچه

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد
افزایش فقر چندبعدی در مناطق 

شهری ایران
فرص�ت امروز: مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس در 
گزارش��ی با عنوان »اندازه گیری فق��ر چندبعدی در 
ای��ران و نگاهی ب��ه تجارب جهانی کاه��ش فقر« به 

بررسی مقوله فقر در ایران پرداخت.
ب��ازوی پژوهش��ی مجلس در این گ��زارش با بیان 
اینکه چندین س��ال اس��ت که روش های س��نتی و 
تک شاخصی در محاسبه فقر، جای خود را به ادبیات 
فقر چندبعدی داده است، معتقد است این مقوله اوالً 
ابع��اد متعددی از فقر و محرومی��ت از امکانات را در 
نظر می گیرد و ثانیاً دو عنصر میزان فراگیری و شدت 

فقر را نیز همزمان لحاظ می کند.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اس��تفاده از 
روش آلکیر و فوس��تر، شاخص فقر چندبعدی در ایران 
طی سال های برنامه اول تا پنجم توسعه محاسبه شده 
اس��ت که براس��اس آن می توان نتیجه گرفت روند این 
ش��اخص در مناطق روستایی ایران طی سال های مورد 
بررس��ی کاهش��ی بوده و از 0.0453 در س��ال 1370 
 به 0.4660 در س��ال 1393 رس��یده است که بیش از 
80 درصد کاهش طی این سال ها را نشان می دهد. این 
کاهش به منزله کاهش وسعت و شدت فقر چندبعدی 
طی سال های 1393-1370 در مناطق روستایی است.

همچنین می توان نتیجه گرفت درخصوص مناطق 
ش��هری ایران،  این ش��اخص تا س��ال 1373 روندی 
صع��ودی داش��ته و از 0.1332 در س��ال 1370 به 
0.1895 در س��ال 1373 رسیده که باالترین میزان 
ط��ی این دوره اس��ت. بعد از کاهش س��ال 1374 تا 
س��ال 1387 روند تقریباً یکنواختی را طی می کند، 
اما از سال 1387 به بعد به طور متوسط صعودی بوده 
به طوری که تا س��ال 1393 به عدد 0.1242 می رسد 
 ک��ه عل��ت آن می توان��د تورم های باال، رک��ود اواخر

دهه 80 و بروز تحریم ها در اوایل دهه 90 باشد.
در بخ��ش پایانی این گزارش ب��ا نگاهی به تجارب 
سیاس��تگذاری کش��ورهایی مانن��د هن��د، چی��ن، 
بن��گالدش، اتیوپ��ی و برزی��ل، توصیه های��ی ب��رای 
تدوین برنامه جامع و زمانمند کاهش فقر با تقس��یم 
کار روش��ن نهادی ارائه ش��ده اس��ت که با توجه به 
هدف گذاری دول��ت دوازدهم برای رف��ع فقر مطلق 

می تواند راهگشا باشد.
وضعیت ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک 

جهانی
همچنی��ن مرک��ز پژوه��ش های مجلس ش��ورای 
اس��المی در گزارش دیگری ضمن بررس��ی وضعیت 
ایران در گزارش انجام کس��ب و کار بانک جهانی در 
سال 2018، عملکرد دولت یازدهم را در زمینه بهبود 

عملکرد ایران در این گزارش مورد ارزیابی قرار داد.
مرکز پژوهش ها در این گزارش با بیان این مطلب که 
در گزارش سال 2018 انجام کسب وکار بانک جهانی، 
ایران با 4 رتبه تنزل نسبت به گزارش سال 2017، در 
رتبه 124 از میان 190 کشور و در مقایسه با کشورهای 
س��ند چش��م انداز، با 2 رتبه تنزل نسبت به سال قبل 
در جای��گاه هجدهم از 25 کش��ور قرار گرفته اس��ت، 
آورده اس��ت که پیشرفت سریع سایر کشورها و کندی 
اصالحات در ایران، موجب کسب رتبه نامطلوب تر کشور 

نسبت به سال گذشته شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: بهبود رتبه جمهوری 
اس��المی ایران در گزارش انجام کس��ب وکار از س��ال 
2015 آغاز ش��د، به نحوی که جمهوری اسالمی ایران 
از رتبه 152 در س��ال 2014 به 118 در س��ال 2016 
رسید که دلیل عمده آن، بازنگری در داده ها و اطالعات 
بوده اس��ت. در بازنگری های انجام شده در مورد ایران 
تنها بخش��ی از خطاهای فاحش س��ال های گذشته در 
ارسال اطالعات توسط افراد غیرمسئول تعدیل شده اند. 
در گزارش سال های 2017 و 2018 ، مجدداً روند رو به 

تنزل در رتبه ایران آغاز شده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارش 
نظارت��ی از عملکرد دول��ت در کاهش رتب��ه ایران در 
گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی در سال 1395 ، 
عملکرد دولت در این زمینه را ضعیف ارزیابی کرد، اما 
در آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این 
خصوص که در تیرماه 1396 منتشر شد مجدداً ادعایی 
 مبن��ی بر تأثی��ر 63درصدی عملکرد دول��ت در بهبود 
32 رتبه ای ایران طی سال های 2013 تا 2017 مطرح 
ش��د که صحت این ادعا به دقت در این گزارش ارزیابی 

و راستی آزمایی شده است.
در پای��ان گزارش مرک��ز پژوهش ها آمده اس��ت: 
نتیجه گیری وزارت امور اقتصادی و دارایی در برآورد 
میزان اثرگذاری دولت در بهبود رتبه ایران، برآمده از 
اشتباه در شناسایی و دسته بندی تغییرات شاخص و 
نیز روش غیرعلمی محاسبه میزان اثرگذاری تغییرات 
است. محاسبات گزارش حاضر نشان می دهد اصالح 
اطالعات اش��تباه ارسال ش��ده در س��ال های گذشته 
توس��ط افراد غیرمس��ئول، با 79.7 درصد، بیشترین 
تأثی��ر را ب��ر بهبود رتبه کل کش��ور طی س��ال های 
2014 تا 2017 داش��ته و س��هم اصالح��ات دولت 
10.8 درصد بوده اس��ت. مابقی تغییرات رتبه، ناشی 
از تغییر عواملی چون تغییر روش شناس��ی ش��اخص 
بانک جهانی، س��رعت اصالحات در س��ایر کشورها و 
تغییر درآمد س��رانه کشور بوده است. گزارش حاضر 
نشان می دهد عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در 
گزارش انجام کس��ب وکار بان��ک جهانی کم اثر بوده 

است. 

یادداشت

فقر تخصص مدیران

سلسله پارامترهای گوناگون و متفاوتی در پیش بینی پذیر 
نبودن اقتصاد در ایران دخالت دارد، اما مهم ترین عامل آن 
دخالت دولت است. بخش خصوصی تقریباً هیچ نقشی در 
اقتصاد کالن ندارد. وقتی درآمدهای کش��ور ناشی از نفت 
باش��د و دولت با اتکا به اس��تخراج نفت بخواهد کش��ور را 
اداره کند، همین ش��رایط را خواهیم داشت. البته در حال 
حاضر درآمدهای نفتی کمتر ش��ده و دولت می     خواهد به 
درآمده��ای مالیاتی اتکا کند.  یکی از مش��کالت اقتصاد و 
مدیریت در ایران، نبود اتاق فکری اس��ت که تمام مسائل 
کش��ور را به صورت همه جانبه ببین��د و برنامه بلندمدتی 
برای اقتصاد کش��ور تدوین کند. دولتمردان روزانه تصمیم 
می گیرند و بخشنامه های خلق الس��اعه برای اقتصاد ابالغ 
می کنند.  پس از گذشت چهار دهه از انقالب اسالمی ایران، 
هنوز مش��کالت زیادی در اقتصاد و مدیریت کشور وجود 
دارد. اقتصاد یک علم اس��ت و انس��ان های تحصیلکرده و 
باتجربه که دانش کافی دارند، باید عهده دار این امور شوند. 
اگ��ر توجه کنید می بینید که پیش از انقالب و پس از آن، 
علوم اقتصادی کشور در بهترین شرایط در دست پزشکان 
و مهندسان بوده و آنها مدیریت کشور را بر عهده داشته اند. 
در بهترین حالت این افراد، کارشناسان خوبی هستند که در 
بهترین دانشگاه های کشور با هزینه ملی تحصیل کرده اند، 
اما برای مدیریت و اقتصاد آموزش ندیده اند. این یک روند 
طبیعی است که انسان های تحصیلکرده در ایران سر جای 
خود نیستند. عیار کس��ی که تحصیالت مهندسی دارد و 
بعد اداره اقتصاد و مدیریت را بر عهده می     گیرد هم بیشتر 
از این نیس��ت.  در کشورهای پیش��رفته افراد نخبه جذب 
مدیریت و اقتصاد می ش��وند و امور جامعه را رقم می زنند، 
اما در ایران نخبگان جذب رش��ته های پزشکی و مهندسی 
می شوند. کمتر پیش می آید که افراد برتر در کنکور اقتصاد 
یا مدیریت را به عنوان رش��ته اول خود انتخاب کنند. این 
اش��کال بر ما وارد اس��ت. ما در این س��ال ها مدیر تربیت 
نکرده ایم. کارشناس��انی تربیت کرده ای��م که در عمل باید 
س��عی و خطا کنند که به مدیر تبدیل شوند . طبیعتا این 
افراد نمی توانند دید جامعی نسبت به اقتصاد داشته باشند. 
مدیری��ت یک علم اس��ت. با نگاهی ب��ه جامعه آمریکا 
درمی     یابیم که اف��راد نخبه و درجه یک در کار مدیریت و 
اقتصاد هس��تند. به عالوه هر کش��ور آینده خود را تعیین 
کرده و برنامه منس��جم تدوین ش��ده ای دارد که با آمدن 
و رفتن اش��خاص تغییر اساس��ی در آن ایجاد نمی ش��ود. 
مس��ئله دیگر این اس��ت که ما برای توسعه کشور برنامه 
مدونی نداریم. اگر برنامه های پنج ساله توسعه هم تدوین 
شده، دچار دستکاری های فراوان شده است.  امروز آب به 
بحران ملی تبدیل ش��ده و هیچ کس جسارت این را ندارد 
که وضعیت را تش��ریح کند و ب��رای این وضعیت خطیر، 
تصمیمات خطیر بگیرد و آم��اده پرداخت هزینه های آن 
هم باش��د. از طرفی برای اینکه در گندم خودکفا ش��ویم، 
ای��ن محصول را س��ه برابر قیم��ت روز دنیا از کش��اورز 
خریداری می کنیم. کش��اورز به روش های مختلف ذخایر 
آب زیرزمین��ی را پمپاژ و صرف تولی��د گندم می کند. ما 
هیچ برنامه جامعی نداریم. به همین دلیل ش��رایط بهبود 
پی��دا نمی کن��د.  اوایل ده��ه 50، خشکس��الی دهه 70 
پیش بینی شده بود. همچنین به این نتیجه رسیده بودند 
که در سال 75 باید 40درصد از جمعیت شهری ایران به 
س��مت سواحل شمال و جنوب انتقال پیدا کنند و صنایع 
ب��زرگ باید در این مناطق احداث ش��وند، اما امروزه چه 
اتفاقی افتاده است؛ فوالد مبارکه در اصفهان احداث شده، 
درحالی ک��ه باید در بندرعباس تأس��یس می ش��د. موارد 
مش��ابه دیگری نیز وج��ود دارد. درنتیجه این تصمیمات، 
امروز بحران آب را در کشور مشاهده می کنیم. . متأسفانه 
م��ا برنامه ای نداریم. مث��اًل برای آنک��ه رأی اعتماد فالن 
وزیر گرفته ش��ود، نماینده یک اس��تان برای جمع کردن 
رأی دوره آینده خود، احداث کارخانه را در اس��تان خود 
طلب می کند، بدون آنکه به عواقب آن بیندیشد. هیچ یک 
از پروژه ه��ای بزرگ کش��ور پیوس��ت آب ن��دارد و هیچ 
مطالعه ای برای تأمین آب آنها انجام نش��ده اس��ت. مثال 
دیگری که می توان در این مورد بیان کرد ایجاد مال های 
فراوان در شمال تهران است. این مال ها پیوست ترافیکی 
ندارند و زندگی س��اکنان را مخت��ل کرده اند. تقریباً تمام 

کارهای ما همین طور است. 
پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد کشور، در جذب سرمایه نیز 
تأثیر داش��ته است. جذب س��رمایه از دو منظر قابل بررسی 
اس��ت؛ اول، س��رمایه گذار ایرانی زندگی خود را رهن بانک 
می گذارد و وام دریافت می کند. با این پول کارخانه ای احداث 
می کند که با فروش محصول اقس��اط وام های گرفته شده را 
پس دهد. شرایط اقتصادی کشور به اندازه ای ناامن است که 
اظهارنظر یک مسئول کار را قفل می کند و اتفاق خوبی رقم 
نمی خورد.  دوم اینکه اداره بخش های مختلف در حاکمیت 
ایران از سیاست واحدی پیروی نمی کند. دولت سرمایه گذار 
را به س��رمایه گذاری در یک ح��وزه اقتصادی مانند تصفیه 
آب هدایت می کند، از س��وی دیگر دستگاه های نظارتی در 
حوزه های اجرایی دخالت می کنند. از طرفی سرمایه گذاری ها 
عموما bankable  نیس��ت. یعنی وقتی سرمایه گذار برای 
اخذ سرمایه های خارجی که بهره های بسیار پایین دارد، به 
بانک مراجعه می کند، پروژه bankable تعریف نمی شود. 
م��وارد زیادی در آن دخالت دارن��د. همچنین بانک های ما 
هن��وز بهانه برجام را می آورند. آنها هنوز با ادبیات بانک های 
بین المللی آش��نایی ندارند. به عالوه قوانینی را که در بحث 
پولشویی اس��ت نپذیرفته اند و رعایت نمی کنند. همه اینها 
باعث شده که در ایران سرمایه گذاری مطمئن صورت نگیرد. 
منبع: آینده نگر 
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بود  فرص�ت ام�روز: هفته گذش��ته 
که دیوان محاس��بات کش��ور، گزارش��ی 
از تفری��غ بودج��ه ١٣٩۵ را ب��ه مجلس 
شورای اسالمی ارائه کرد؛ گزارش دیوان 
محاس��بات با ارقام قابل تاملی همراه بود 
ک��ه از جمله مهم ترین بنده��ای آن، در 
بخ��ش ف��روش نفت و میعان��ات گازی و 
واریز درآمد آن به خزانه اختصاص داشت. 
از همین رو، با توج��ه به ابهاماتی که در 
گزارش دیوان محاس��بات درباره بودجه 
سال گذشته وجود داشت، سازمان برنامه 
و بودجه در نشس��تی با حضور محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و 
همچنی��ن بیژن زنگنه، وزیر نفت به ارائه 
توضیحاتی درب��اره این گزارش پرداخت.  
گفتنی است تفریغ از نظر لغوی به معنی 
فارغ س��اختن اس��ت و تفریغ بودجه در 
اصطالح مالی ب��ه فراغت از بودجه گفته 
می شود. همچنین گزارش تفریغ بودجه 
را دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی 
نظارت��ی مجلس تهیه می کن��د و تفریغ 
بودجه، نظارت قوه مقننه نسبت به دخل 
و خرج کش��ور توس��ط دولت اس��ت. در 
حقیقت، دیوان محاسبات کشور به عنوان 
یک دستگاه نظارتی موظف است هر سال 
در جریان اج��رای قانون بودجه، عملکرد 
دولت و دس��تگاه های مجری را بررس��ی 
کرده و مغایرت ه��ای رخ داده را در قالب 
گزارش تفریغ بودج��ه تهیه و به مجلس 
که تصویب کننده الیحه پیشنهادی دولت 

است، ارائه کند. 

اگر دیوان محاسبات شبهه دارد، از 
ما مدرک بخواهد

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در این 
نشس��ت خبری گفت: انتظار این بود که 
دیوان محاس��بات درباره گ��زارش تفریغ 
بودجه، دول��ت را مطلع می کرد که مورد 
استفاده رسانه های معاند قرار نمی گرفت. 
محمدباقر نوبخت ب��ا تقدیر از گزارش 
بهن��گام دی��وان محاس��بات ب��ه مجلس 
درباره تفریغ بودجه س��ال ٩۵ ادامه داد: 
دیوان محاس��بات مدتی اس��ت که س��ر 
وقت گ��زارش تفریغ بودجه را به مجلس 
گزارش می کند و به نوعی می شود گفت 
بهن��گام عم��ل می کند. طی س��ال های 
گذش��ته رویکرد دیوان محاس��بات این 
اس��ت که به عنوان یک دستگاه نظارتی 
قانونمند، واقع بین و هدایتگر دس��تگاه ها 
عمل کن��د؛ در مقاب��ل، روش دیگری به 
عنوان مچ گیری و پرونده س��ازی هس��ت 
که با رویک��ردی که در س��ال های اخیر 
در دیوان محاسبات قوت بیشتری گرفته 
متف��اوت اس��ت، به همین دلی��ل باید از 

دیوان محاسبات تقدیر و تشکر کرد. 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه تصریح 
کرد: دی��وان محاس��بات برمبنای الیحه 
تفریغ��ی که باید از س��وی ق��وه مجریه 
تهیه ش��ود، بای��د روی آن کار کند، این 
در حالی است که در گزارش اخیر دیوان 
محاسبات، خود دیوان روی آن کارکرده 
و گ��زارش تفریغ را تهیه کرده اس��ت که 
انتظار ای��ن بود حداقل دول��ت را مطلع 
می کرد. این گونه نه تنها تش��ویش اذهان 
عمومی نمی شد بلکه حتی مورد استفاده 

رسانه های معاند قرار نمی گرفت. 
او متذکر ش��د: در این گ��زارش اعداد 
و ارقام��ی مطرح ش��د که کس��انی که از 
اصطالح��ات حقوق��ی و مال��ی اطالعاتی 
ندارن��د، باع��ث انتقاد آنها ش��ده، بر این 
اساس، امروز دولت وظیفه پاسخگویی در 

سازمان برنامه بودجه را دارد. 

نوبخت ب��ا بی��ان اینک��ه امیدواریم با 
ش��فافیت و روش��نی بتوانیم ای��ن موارد 
را تبیی��ن کنیم و به برخ��ی از ایرادات و 
اشکاالتی که در گزارش دیوان محاسبات 
وج��ود داش��ت بپردازیم، گف��ت: به طور 
طبیعی ما هر سال در تبصره های مختلف 
تالش می کنیم مجوزهایی برای استفاده 
از مناب��ع مالی داخلی و خارجی داش��ته 
باشیم. امسال در بند الف تبصره ۵ اجازه 
اس��تفاده از انتش��ار اوراق مش��ارکت به 

شرکت های دولتی داده شد. 
او با طرح این س��وال که آیا سال قبل 
ش��رکت ها از همه اوراق استفاده کردند؟ 
تصریح کرد: اینکه ما اجازه انتش��ار اوراق 
را داش��ته باش��یم با اینکه تکلیف داشته 

باشیم، مجزا و متفاوت است. 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه عنوان 
ک��رد: اینک��ه اوراق مش��ارکت را نوع��ی 
آینده فروش��ی تحلیل می کنند، اش��تباه 
اس��ت.  نوبخت درب��اره ع��دم واریز ١١ 
هزار و 47٩ میلی��ارد تومان پول حاصل 
از فروش داخلی گاز طبیعی به حس��اب 
خزانه نیز گفت: فکر می کنید این گزارش 
برای جامعه چ��ه تلقی ای می تواند ایجاد 
کند؟ درحالی که براس��اس سازوکارهایی 
که بین شرکت ملی گاز و خزانه داری کل 
برقرار ش��د، مالیات بر ارزش افزوده سود 
سهام، سهم س��ازمان هدفمندی یارانه ها 

واریز می شود. 
وی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات 
درب��اره عدم واریز 4 هزار و 47٩ میلیارد 
تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی ها 
توسط شرکت ملی گاز ایران به خزانه هم 
گفت: اینکه م��ا بگوییم این مبلغ پول به 

خزانه نرفت، القای اشتباه است. 

ارقام فروش بنزین مشخص است
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه درباره 
ع��دم گ��ردش )چرخش( خزان��ه مربوط 
به س��هم هدفمن��دی حاص��ل از فروش 
داخل��ی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی، 
تصری��ح کرد: براس��اس س��ازوکاری که 
بین شرکت های مس��ئول و خزانه وجود 
دارد، ش��رکت ها سهم هدفمندی را طبق 
مقررات واریز کردند و ما نظارت را انجام 
دادی��م. در حال حاض��ر کل فروش گاز و 
فرآورده های نفتی مش��خص است. دقیقا 
مش��خص اس��ت که در روز چقدر بنزین 

معمولی و سوپر می فروشیم. 
او اف��زود: طب��ق قان��ون هدفمن��دی 
یارانه ها به طور خالص حداکثر ۵0درصد 
برای پرداخت یارانه های نقدی، ٣0درصد 
تولید و 20درصد به حس��اب خزانه واریز 
می ش��ود.  نوبخت عنوان کرد: قانونگذار 
مش��خص کرده که بای��د ۵درصد از این 
مبلغ را برای نوسازی لوله ها و شبکه های 
نفت و گاز استفاده کنیم. همچنین بخش 
دیگ��ر باید به عن��وان مالی��ات بر ارزش 
افزوده حذف شود. در این میان، مجلس 
مصوب کرده که 4میلیون تن قیر توسط 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در روستاها 
و ش��هرهای زیر 20 هزار نفر در کش��ور 
توزیع ش��ود.  وی متذکر ش��د: س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها مدعی این کار اس��ت 
و س��ازمان برنامه و بودجه ک��ه باید این 
تخصیص ها را بدهد، ی��ک روز تاخیر در 

پرداخت یارانه ها نداشته است. 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: 
حس��اب خزانه نش��ان می ده��د که چه 
پول��ی به آن واریز ش��ده اس��ت. در این 
خصوص اگر دیوان محاس��بات شبهه ای 
دارد، از م��ا مدرک بخواهد و ما بالفاصله 

از خزانه ص��ورت می گیری��م و به دیوان 
ارائه می دهیم. نکته این نیس��ت که چرا 
دیوان محاسبات گزارش تفریغ ارائه داده 
اس��ت. منتها براساس قانون و عقل وقتی 
می خواهی��د موضوعی را مطرح کنید که 
ش��بهه برانگیز اس��ت، باید از دولت سوال 
می کرد. آن هم زمانی که گزارش را دولت 
تهیه نکرده و دیوان محاس��بات این کار 

را کرده است. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان 
گفت: تمام اعدادی ک��ه در بودجه دیده 
ش��ده، علی الحساب است تا کارگروه نظر 

نهایی را بدهد. 

اطمینان می دهم یک سنت از پول 
نفت گم نشد 

همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت در این 
نشست خبری با اشاره به دو ایراد گزارش 
دیوان محاسبات که یکی عدم واریز ١2۸ 
میلیون دالر سهم صندوق توسعه ملی از 
خالص صادرات گاز طبیعی و دیگری عدم 

واریز ١04۸ میلیون دالر س��هم صندوق 
توسعه ملی از صادرات فرآورده های نفتی 
اس��ت، گفت: از میانه س��ال ٩۵ ما پولی 
بابت صادرات به ترکیه نگرفتیم؛ به دلیل 
ش��کایتی که ترکیه کرده ب��ود و ما باید 
مبلغی را واریز می کردیم، بخشی از پولی 
که به صندوق باید واریز می شد، به دلیل 

عدم وصول مبالغ از ترکیه واریز نشد. 
وزی��ر نفت ادام��ه داد: البت��ه این کار 
کام��ال قانونی و ب��ر طبق برنام��ه پنجم 
بود و اس��تعالمی ه��م از معاونت حقوقی 
رئیس جمه��ور گرفتی��م. پ��س پ��ول به 
حس��اب خزانه واریز شد ولی به صندوق 

توسعه ملی واریز نشد.«
زنگنه در بخش دیگری از سخنان خود 
در خصوص عدم واری��ز وجوه 7 میلیون 
بش��که نفت گفت: ب��ه م��ردم اطمینان 
می دهم ک��ه حتی یک س��نت از درآمد 
فروش نفت هم گم نش��ده است. ما همه 
پول را به خزانه ریخته ایم و همه وجوه به 

حساب بانک مرکزی واریز می شود. 

پاسخ رئیس سازمان برنامه و بودجه به گزارش دیوان محاسبات کشور

روشنگری درباره گزارش تفریغ بودجه 95
مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی پاسخ داد
 اثر تالطم دالر بر بازار مسکن

چقدر است؟ 
معاون مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه در ص��ورت تالطم بازار ارز، نگ��ران اثرگذاری آن در 
بازارهای موازی هس��تیم، گفت: پیش بینی این اس��ت که 
بازار ارز به ثبات برس��د و تاثیر نامطلوبی بر رونق مس��کن 
نگ��ذارد.  به گزارش »فرصت امروز« از خبرگزاری ها، حامد 
مظاهریان در جمع خبرنگاران با اش��اره ب��ه وضعیت بازار 
مس��کن و اثر گ��ذاری التهابات ارز بر این بازار گفت: رش��د 
ش��اخصه هایی مانند مبایعه نامه ها، ارزش قراردادها و تعداد 
مجوز ها و پروانه های س��اختمانی در دو ماه آذر و دی نشان 
می دهد که بازار مسکن وارد دوره رونق شده است.  او با بیان 
اینکه رونق در بازار مسکن در ماه ابتدای امسال نهادینه شده 
است، گفت: در ١0 ماه گذشته شاهد رشد 6درصدی صدور 
پروانه های ساختمانی بوده ایم.  معاون وزیر راه و شهرسازی با 
تاکید بر اینکه یکی از نگرانی ها برای ادامه رونق بازار مسکن، 
تالطم ارز است، ادامه داد: چیزی که نگران کننده است بحث 
تالطم در بازار ارز اس��ت که اگر نتواند در مدت کوتاهی به 
ثبات برسد حتما روی همه بازارهای موازی تاثیر نامطلوب 
خود را خواهد گذاشت، ولی اگر تثبیت شود می توان امیدوار 
بود که رونق مسکن ادامه یابد.  وی افزود: دولت طی چهار 
سال گذشته صبوری داشت و شوک هیجانی به بازار ایجاد 
نک��رد که این موض��وع در دو ماه آذر و دی خود را نش��ان 
داده و حاال فقط منتظر اثرات بازار ارز هس��تیم.  مظاهریان 
درباره ادعاهایی مبنی بر افزایش ۵0درصدی قیمت مسکن 
در بازار نیز گفت: این حرف به هیچ وجه علمی نیست. اینکه 
تعداد معدودی مالک اقدام به افزایش ناگهانی قیمت ملک 
خود کنند، مالک عمل نیس��ت. این اظه��ارات برای ایجاد 
بی ثباتی در بازار مس��کن اس��ت چ��ون در دی ماه ١٩ هزار 
معامله در تهران صورت گرفت که با بررس��ی آنها می توان 
میانگین افزایش قیمت ها را تعیین کرد. بازار تعیین کننده 
قیمت است، نه افراد.  او با تاکید بر اینکه این اظهارات شوی 
تبلیغاتی برای گران کردن مسکن در بازار است، افزود: روند 
کلی بازار مس��کن، قیمت را تعیین می کند. در این شرایط 
هر کس��ی می تواند هر قیمتی بگذارد ولی بازار نشان داده 
کسی که قیمت پیشنهادی را باالتر از میانگین قرار می دهد، 
نمی توان��د واحد خود را بفروش��د. افزایش قیمت ١0 ماهه 
ش��هر تهران ۸درصد است که نشان می دهد هنوز در حال 
نزدیک شدن به قیمت تورم هستیم، بنابراین افزایش قیمت 
مسکن هنوز به تورم عمومی نرسیده است این اظهارات یک 
شوی تبلیغاتی برای گران کردن مسکن است و به هیچ وجه 

صحت ندارد چون هنوز با مازاد عرضه مسکن مواجهیم. 

اقتصاد کالن

10 اقتصاد بزرگ جهان را بشناسید
ایران هجدهمین اقتصاد جهان به 

روایت بانک جهانی
ای��ران از نظر میزان تولید ناخالص داخلی در س��ال 
20١7، هجدهمی��ن اقتص��اد بزرگ جهان اس��ت.  به 
گزارش ایس��نا، طب��ق داده های بانک جهان��ی، تولید 
ناخالص داخلی جهانی به قیمت جاری در سال 20١6 
به 7۵.۵ تریلیون دالر رسید که این رقم طبق پیش بینی 
صندوق بین المللی پول در سال 20١7 به 7٩.٣ تریلیون 
دالر افزایش یافته است.  این رده بندی، تولید ناخالص 
داخلی کشورها را برحسب دو فاکتور قیمت های جاری 
و برابری قدرت خرید رتبه بندی کرده اس��ت که بر این 
اس��اس، در رده بندی تولید ناخالص کشورها بر حسب 
قیمت های ج��اری، آمریکا ب��ا ١٩.٣62 تریلیون دالر، 
چین با ١١.٩٣۸ تریلیون دالر و ژاپن با 4.۸۸4تریلیون 
دالر در رده های اول تا س��وم ق��رار دارند و پس از آنها 
آلمان، فرانسه، انگلیس، هند، برزیل و کانادا، به ترتیب 
در رده های چهارم تا دهم قرار دارند. پنج کشور نخست 
ای��ن رده بندی بیش از نیم��ی از تولید ناخالص جهانی 
را در اختی��ار دارند.  در ای��ن رده بندی، اقتصاد ایران با 
تولید ناخالص داخلی برحس��ب قیمت جاری به ارزش 
42۸ میلیارد دالر در بین ١٩2 کشور، پس از کشورهای 
بلژیک و تایلند و باالتر از اتریش و نروژ، در رده 27 قرار 
دارد.  اما در رده بندی تولید ناخالص داخلی برحس��ب 
برابری قدرت خرید، چین در رده نخس��ت قرار دارد و 
پ��س از آن، آمریکا، هند، چین، ژاپن، آلمان و روس��یه 
در رده های دوم تا ششم قرار دارند. ایران پس از اسپانیا 
و کانادا و باالتر از اس��ترالیا و تایلن��د، در رده هجدهم 
ق��رار دارد.  به نقل از نئوما، تولید ناخالص داخلی، قابل 
اتکاترین ش��اخص اقتصاد یک کشور است که ساالنه، 
فصلی یا ماهانه، برای یک کش��ور، ی��ک منطقه یا در 
بین چند کش��ور مش��ابه اندازه گیری می شود. سازمان 
همکاری و توس��عه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی به 
قیمت بازار را چنین تعریف کرده اس��ت: »مخارج روی 
خدمات و کاالی نهایی، منهای واردات، مخارج مصرفی 
نهایی، افزایش خالص دارایی و صادرات منهای واردات.« 
تولید ناخالص داخلی هم بر اساس ارزش بر حسب دالر 
آمریکا و هم بر حسب برابری قدرت خرید بیان می شود.

ایران پانزدهمین نسبت تراز حساب جاری 
مثبت جهان

همچنین نسبت حساب جاری ایران به تولید ناخالص 
داخلی به 6.٣ رس��ید. به گزارش تریدینگ اکونومیک، 
صندوق بین المللی پول در گزارش خود، ١۸۸ کش��ور 
جهان را براساس نسبت حساب جاری به تولید ناخالص 
داخلی، تا پایان س��ال 20١6 میالدی رتبه بندی کرده 
است که بر این اس��اس، ایران پایین تر از کره جنوبی و 
اس��لوونی و باالتر از نپال، نروژ و مجارستان، در رده ١۵ 
جهان قرار دارد.  نس��بت قبلی حساب جاری به تولید 
ناخالص داخلی ایران 2.4 بوده اس��ت. باالترین نسبت 
ثبت شده برای ایران تاکنون ١0.6 و پایین ترین نسبت 
هم منف��ی ١0.6٣ بوده اس��ت. طبق آمارها، حس��اب 
جاری ایران در مقایسه با سال 20١۵، ۵.2١۵ میلیارد 
دالر افزایش یافته اس��ت.  در ای��ن رده بندی، ماکائو با 
نس��بت 27.١0 در صدر جدول قرار دارد که این نسبت 
برای س��ال 20١۵ برابر 2۵.4 بوده است. پس از ماکائو، 
سنگاپور با نسبت ١٩، گینه استوایی با نسبت ٣0.١۵، 
تای��وان با نس��بت ١٣.40، تایلند با نس��بت ١١.۵0 و 
سوییس با نس��بت ١١ قرار دارند. همچنین در انتهای 
این رده بندی کشورهای لیبی با نسبت منفی ٣7.۸0، 
موزامبیک با نس��بت منفی ٣7.٩0 و تیمور ش��رقی با 

نسبت منفی 40.۸0 قرار دارند. 
رشد ۸درصدی اقتصاد ایران چقدر پول 

می خواهد؟ 
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر منابع 
خارجی بیاید و یا آورده بخش خصوصی بیش��تر شود و 
منابع��ی که برای تبص��ره ١۸ و ١٩ پیش بینی کردیم، 
محقق شود، امکان دارد که رشد اقتصادی سال آینده از 
۵ و 6 درصد بیشتر شود.  محمد کردبچه در گفت وگو 
با خبرآنالین در پاسخ به اینکه رشد اقتصادی براساس 
الیحه بودجه سال آینده ۵ تا 6درصد برآورد شده است، 
اما براس��اس برنامه ششم باید میانگین رشد اقتصادی 
۸درصد باشد و این باعث نمی شود که از اهداف برنامه 
ششم توسعه عقب بمانیم؟ گفت: البته اینطور نیست که 
در سال اول رشد اقتصادی ۸درصد شود؛ به طور متوسط 
ساالنه نرخ رشد اقتصادی باید ۸درصد شود.  وی افزود: 
نرخ رشد اقتصادی سال آینده کمتر خواهد بود. در سال 
١٣٩6 برآورد ما این است که نرخ رشد اقتصادی حدود 
۵درصد باش��د، اما امکان دارد نرخ رش��د بیشتر از این 
هم باشد.  به گفته کردبچه، در برنامه ششم توسعه که 
به نرخ رشد ۸درصد اشاره شده، یک سری الزاماتی نیاز 
دارد و عنوان شده که چقدر باید تجهیز منابع خارجی و 
منابع داخلی صورت گیرد. 770 هزار میلیارد تومان باید 
سرمایه گذاری ساالنه صورت گیرد که این رشد را ایجاد 
کند.  مشاور رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
نکته مهم اینجاس��ت که رشد بودجه زیاد نیست. برای 
مث��ال، آنچه که در رابطه با اعتبارات تملک دارایی های 
سرمایه ای در الیحه بودجه س��ال آینده آمده، رقم آن 
نس��بت به قانون بودجه س��ال ١٣٩6 حدود ١۵درصد 
کاهش دارد؛ اگرچه نسبت به پیش بینی عملکرد افزایش 

دارد، اما نسبت به قانون مصوب امسال کاهش دارد. 
کردبچه افزود: ما برای اینکه این کاهش را جبران 
کنیم، موارد دیگری پیش بینی کردیم که باید ببینیم 
محقق می ش��ود یا خیر. اگر پیش بینی های ما محقق 

شود، رشد اقتصادی از ۵ و 6 درصد باالتر می رود. 



بح��ث جمع آوری موسس��ات 
تکلی��ف  تعیی��ن  و  غیرمج��از 
این موسس��ات  س��پرده گذاران 
ط��ی ماه های گذش��ته به یکی 
از مهم تری��ن مس��ائل اقتصادی 
کشور بدل شده تا جایی که پای 
س��ران سه قوه نیز به این پرونده 
باز و هیاتی سه نفره متشکل از 
نمایندگان س��ران سه قوه برای 
تعیی��ن تکلیف این موسس��ات 
تشکیل شده است. این در حالی 
اس��ت که موسس��ات غیرمجاز 
طی سال های فعالیت شان ضربه 
بزرگی به اقتصاد ایران زدند که 
ض��رورت مقابله ب��ا این معضل 
را ب��ا وجود مش��کالت پیش رو 

دوچندان کرده است. 
به گزارش ایبنا، دولت و بانک 
مرک��زی تا این لحظ��ه اقدامات 
اساس��ی ب��رای ح��ل مش��کل 
موسسات  خرد  س��پرده گذاران 
اعتباری غیرمجاز انجام داده اند. 
مهم ترین این اقدامات، پرداخت 
از  کام��ل س��پرده های کوچک 
محل دارایی های این مؤسسات 
ب��وده ک��ه ای��ن اق��دام باع��ث 
ش��ده س��پرده گذاران خرد که 
مش��ارکتی در تصمیم��ات این 
مؤسسات نداش��ته اند و اغلب از 
طبقات محروم و متوسط جامعه 
هس��تند، کمتری��ن آس��یب را 

متحمل شوند. 
تکلیف سپرده های  تعیین  اما 
ب��زرگ چندان آس��ان نیس��ت، 
دول��ت و بانک مرک��زی تالش 
اموال  ب��ا شناس��ایی  کرده ان��د 
موسس��ات منحل شده منابع را 
تکلیف سپرده های  تعیین  برای 
کالن ای��ن موسس��ات تجهی��ز 
کنند، چراکه پرداخت مطالبات 
بان��ک  توس��ط  س��پرده گذاران 
مرکزی آثار مخرب اقتصادی را 

در پی خواهد داشت. 
موسس��ات  تعهدات  پرداخت 
غیرمج��از در نهای��ت از مح��ل 
منابع بانک مرکزی و پایه پولی 
انجام می شود و این اقدام سبب 
افزایش نرخ تورم خواهد ش��د و 
با توجه به اینکه تورم بیشترین 
آس��یب را به دهک ه��ای پایین 
جامع��ه وارد ک��رده و منجر به 
تضعی��ف بنی��ه مالی این قش��ر 
می شود، تشدید فاصله طبقاتی 

از تبعات پرداخت غیرمسئوالنه 
هزینه های مؤسس��اتی است که 
با سوء استفاده از موقعیت خود، 
اقتصاد مل��ی را با چالش مواجه  

کرده اند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
بس��یاری از فع��االن اقتص��ادی 
نی��ز معتقدند  بخش خصوص��ی 
که این موسس��ات ضرر بزرگی 
به اقتصاد ای��ران زدند و مقابله 
مهم تری��ن  از  یک��ی  آنه��ا  ب��ا 
نیازهای ب��ازار پول و س��رمایه 
سلیمی،  سیدحسین  بود.  ایران 
نایب   رئیس کمیسیون بازار پول 
و س��رمایه اتاق تهران می گوید: 
با توجه به اینکه این موسس��ات 
پروان��ه و مج��وزی از ناظر بازار 
ب��ه  پ��ول نداش��تند، طبیعت��ا 
سیاس��ت های نظارتی و کنترلی 
بانک مرکزی نیز پایبند نبودند، 
ام��ا از چند س��ال پیش حضور 
این موسسات در بازار پول ایران 
عم��ال نظام بانکی را به س��متی 
برد که باید برای س��اماندهی و 

اصالح آنها اقدام می شد. 
وی می افزاید: بانک مرکزی از 
چندین س��ال قبل نظارت خود 
را در ای��ن ح��وزه تقویت کرد و 
بازرسان ویژه خود را برای رصد 
اع��زام ک��رد که عمال  وضعیت 
زمینه را برای شکل گیری عزمی 
راسخ برای برخورد با اخاللگران 

بازار پول فراهم ساخت. 
نحوه فعالیت این موسسات و 
چگونگی سوددهی به مشتریان 
نیز یک��ی از ابهام��ات در حوزه 
فعالی��ت آنها بوده و ش��اید این 

پرس��ش ایجاد ش��ود ک��ه این 
توانس��ته اند  موسس��ات چگونه 
نرخ های سودی حتی تا چندین 
برابر نرخ مجاز به سپرده گذاران 

پرداخت کنند. 
س��لیمی در این باره می گوید: 
نرخ س��ود نجومی این موسسات 
گرچه ب��رای فعالی��ت اقتصادی 
مق��رون  ب��ه  صرفه نب��ود و عمال 
منج��ر ب��ه ب��روز بی نظم��ی و 
هرج  و مرج در اقتصاد کش��ور شد، 
اما وج��ود تورم ه��ای دورقمی و 
نابس��امانی در بازارها به  ویژه بازار 
مس��کن باعث شده بود بتوانند با 
سرمایه گذاری های خارج از اصول 
بانکداری به سودهایی برسند که 
سود مشتریان را نیز تضمین کند. 
همی��ن  می افزای��د:  وی 
نابس��امانی های اقتصادی که در 
عاقبت  بازاره��ا وجود داش��ت، 
اقتص��اد را ب��ه رکودی کش��اند 
که عمال هم��ه حوزه ها را تحت 
تأثیر قرار داد و بازار مس��کن و 
ساختمان را نیز که مقصد اصلی 
پول این موسسات بود به سختی 
راکد کرد به  گونه ای که از یکسو 
بازدهی سرمایه گذاری هایی این 
موسسات صفر ش��د و از سوی 
دیگر اصل سرمایه آنها نیز بلوکه 
ماند، درحالی ک��ه مجبور بودند 
به  صورت روزانه سود مشتریان 

خود را پرداخت کنند. 
عض��و ات��اق بازرگان��ی ایران 
ش��رایط  در  اس��ت:  معتق��د 
فعل��ی ب��ا ورود بان��ک مرکزی 
به موض��وع موسس��ات مالی و 
اعتباری غیرمجاز، عمال بس��اط 

این مؤسس��ات برچیده ش��ده و 
۹۵درصد از س��پرده گذاران نیز 
به اصل پول خودشان رسیده اند 
و در این شرایط باوجود نظارت 
همچنی��ن  و  مرک��زی  بان��ک 
ب��ا کم��ک ق��وه قضایی��ه دیگر 
کس��ی نمی توان��د تابلویی برای 
مؤسس��ات مال��ی ب��دون مجوز 
عل��م کند ک��ه همین مس��ئله 
مانع ش��کل گیری گسترده این 
موسس��ات می ش��ود. از س��وی 
دیگ��ر، حاال مردم نیز هوش��یار 
شده اند و پول ش��ان را هرجایی 
س��پرده نمی کنن��د که نش��انه 

خوبی از بلوغ فکری آنهاست.
هر چند در دوره شکل گیری 
ای��ن موسس��ات نی��از ب��ود که 
بیشتری  نظارت  مسئوالن وقت 
داش��ته باش��ند و با رش��د آنها 
مقابله کنند، اما بعد از تش��کیل 
آن تصمی��م قاطعی نی��از بود تا 
از ادامه فعالیت این موسس��ات 
جلوگیری شود؛ تصمیمی که از 
ابتدا نیز می ش��د حدس زد که 
مخالفت ه��ا و اعتراضات��ی را در 
پی خواهد داش��ت، اما ضرورت 
چنین اقدامی به شدت در نظام 
بانکی احساس می شد. از سوی 
دیگر، یکی از اقدامات اساس��ی 
دول��ت و بان��ک مرک��زی طی 
س��ال های گذش��ته توجه ویژه 
ب��ه قانون مبارزه با پولش��ویی و 
تالش برای تطاب��ق دادن نظام 
بانکی ای��ران با اس��تانداردهای 
اس��ت؛  ب��وده  بین الملل��ی 
اقدام��ی که یک��ی از مهم ترین 
روابط  ارتقای  پیش زمینه ه��ای 

بانکی ایران با س��ایر کشورها و 
ج��ذب س��رمایه گذار خارجی با 
س��رمایه گذاری  ریسک  کاهش 

در ایران خواهد بود. 
اصلی تری��ن  از  یک��ی  قطع��ا 
الزامات در این حوزه ش��فافیت 
عملک��رد بانک ه��ا و نهاده��ای 
مالی است که فعالیت موسسات 
غیرمج��از ضرب��ه بزرگ��ی ب��ه 
وارد می ک��رد.  ای��ن ش��فافیت 
عض��و  گل ش��یرازی،  مس��عود 
ایران  ات��اق  نمایندگان  هی��أت 
در این ب��اره می گوی��د: تا قبل 
از تواف��ق هس��ته ای و اجرای��ی 
موضوعات  رعایت  برجام،  شدن 
مبارزه با پولش��ویی عمال مورد 
توجه بانک ها، مؤسسات مالی و 
سیاست گذاران پولی کشور نبود 
و با کس��انی که ب��ه این قوانین 
پایبند نبودن��د برخورد چندانی 
نمی شد، اما در پسابرجام با آغاز 
دوباره مراودات مالی بین المللی 
الزام ب��ه رعای��ت این  کش��ور، 
ب��ا ش��دت بیش��تری  قوانی��ن 

پیگیری شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه این 
موسس��ات در اصل از نهادهایی 
غی��ر از نه��اد ناظ��ر ب��ازار پول 
مجوز فعالیت داش��تند و عمدتا 
باید در حوزه تعاونی به فعالیت 
می پرداختند، می افزاید: این در 
حالی است که این موسسات از 
حوزه فعالیت تعیین ش��ده پا را 
فراتر گذاش��ته و بدون اینکه در 
چارچوب قانون پولی کشور قرار 
بگیرند، دس��ت  به  کار عملیات 

بانکی شده بودند. 
موسس��ات  تکلی��ف  تعیی��ن 
غیرمج��از هرچن��د در برخ��ی 
م��وارد به دلیل مش��کالت زیاد 
پیش رو با کندی مواجه ش��د، 
ام��ا طی چن��د ماه گذش��ته به 
ویژه با همکاری که بین س��ران 
س��ه قوه در ای��ن زمینه صورت 
گرفت روند پرش��تاب تری را در 
پی��ش  گرفت��ه و اکن��ون حدود 
این  س��پرده گذاران  ۹۹درص��د 
موسسات تعیین تکلیف شده اند 
امی��دواری  اب��راز  و مس��ئوالن 
می کنند که در آینده ای نزدیک 
موسسات  س��پرده گذاران  بحث 
غیرمج��از دیگر در اقتصاد ایران 

مطرح نباشد. 

پروندهموسساتغیرمجازبستهمیشود؟

جدال غیرمجازها با اقتصاد ایران موفقیتچشمگیربانکپاسارگاددر
ایجادروابطبینالمللیوکارگزاری

بانک پاسارگاد به عنوان بانکی موفق در عرصه داخلی 
و بین الملل��ی، به جهت عملکرد بس��یار خوب، روابط 
بس��یار خوبی با س��ایر بانک ها و مؤسسات مالی خارج 
از کش��ور برقرار کرده   اس��ت. چنانچه برق��راری روابط 
کارگ��زاری با بیش از 7۵ بان��ک به صورت فعال و عقد 
قرارداده��ای تأمین مالی با تعداد بی ش��ماری بانک و 

مؤسسه مالی از جمله این موفقیت ها است. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی 
مشاور مدیرعامل و مدیرروابط عمومی این بانک با بیان 
این مطلب گفت: بانک پاس��ارگاد پس از اجرایی شدن 
برنامه جامع اقدام مش��ترک، موف��ق به برقراری رابطه 
کارگزاری جدی��د با بیش از 60 بانک در کش��ورهای 
اتری��ش، بلژیک، چی��ن، جمهوری چ��ک، دانمارک، 
فرانسه، آلمان، مجارستان، هند، اندونزی، ایتالیا، عراق، 
ژاپن، کره، نوروژ، عمان، لهس��تان، روس��یه، اسلواکی، 
اسلوونی، اسپانیا، سوئد، لیختن اشتاین، تایلند، تایوان، 

ترکیه، امارت و انگلیس شد. 
وی ادامه داد: به این ترتیب، هم اکنون شبکه روابط 
کارگزاری این بانک با 67 بانک به صورت فعال عملیاتی 
است. عالوه بر این، با هشت بانک در کشورهای چین، 
هند، س��وئیس، کره و ترکیه قبل از اجرای برجام نیز 

رابطه کارگزاری فعال وجود داشته است. 

رفیعی خاطرنشان کرد: همچنین بانک پاسارگاد، پس 
از اجرایی ش��دن برنامه جامع اقدام مشترک، موفق به 
افتتاح 2۹ مورد حس��اب جدید )نزد 21 بانک کارگزار 
خارجی( و همچنین فعال کردن 14 حساب مفتوحه 

قبلی )نزد ۹ بانک کارگزارخارجی( شد. 
مدی��ر روابط عموم��ی بانک پاس��ارگاد در خصوص 
اقدام��ات ای��ن بان��ک در زمینه تأمین مال��ی پروژه ها 
تصری��ح کرد: بانک پاس��ارگاد در خصوص تس��هیالت 
تأمین مالی میان مدت )فاینانس( و تس��هیالت تأمین 
مالی کوتاه مدت )ریفاینانس(، با بس��یاری از بانک های 
بین المللی و مؤسسه های مالی قرارداد منعقد کرده است. 
مانند بانک دانسکه دانمارک، بانک اوبر اتریش، مؤسسه 
مالی دولتی سیتیک تراست چین، بانک اگزیم روسیه، 
صندوق توسعه صادرات هندوستان به مدیریت اگزیم 
بانک هندوستان، بانک اگزیم کره جنوبی، بانک پرشیا 

اینترنشنال انگلیس، بانک ای آی اچ آلمان و بانک اکو. 
وی ادامه داد: همچنین امضای قرارداد در دو بخش 
تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت، با برخی از بانک ها 
و مؤسس��ات مالی خارجی در دست بررسی و مذاکره 
اس��ت. بانک ها و مؤسس��اتی در آلمان، ژاپن، اتریش، 
چین، هامبورگ، پاریس، لندن، شرکت اسالمی توسعه 
بخش خصوصی )ICD(  وابسته به بانک توسعه اسالمی، 

شرکت سرمایه گذاری جهانی اینویتالیا و. . . . 
رفیعی در پایان با بیان این مطلب که بانک پاسارگاد 
آمادگ��ی خ��ود را برای اعط��ای تس��هیالت ارزی به 
صادرکنن��دگان کاالی غیرنفت��ی، خدم��ات فن��ی و 
مهندس��ی اعالم می کند، اظهارامیدواری کرد: با توجه 
به تالش مدیران در بانک پاسارگاد و استقبال روزافزون 
بانک ه��ا و مؤسس��ات مال��ی خارجی ب��رای برقراری 
روابط بین المللی، به زودی ش��اهد توسعه این روابط و 
موفقیت های بیش از پیش بانک پاسارگاد در این زمینه 

خواهیم بود. 

پیامرسانملی»بله«حلقهاتصال
13بانک

پیام رسان بومی و ملی »بله« که برای نخستین بار 
زمینه انجام خدمات بانکی بر بستر شبکه های مجازی 
در کشور را فراهم ساخت، اکنون قابلیت انجام خدمات 
بانکی از مبدا 13 بانک مختلف را دارد و دیگر بانک ها 

نیز در حال اتصال به این شبکه هستند. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی ای��ران، این 
پیام رس��ان که هم اکن��ون عالوه بر دو بس��تر اندروید 
و  آی او اس، نس��خه دس��کتاپ آن نیز قابل دسترس��ی 
اس��ت، عالوه بر ارائه همه خدم��ات معمول یک پیام 
رس��ان از جمله گفت وگو، ایجاد کانال و گروه، استفاده 
از اس��تیکر و بازو )بات(، ام��کان ارائه خدمات بانکی از 
قابلیت خرید ش��ارژ، عملیات کارت به کارت، پرداخت 
قبوض خدمات��ی، پرداخت خالفی خ��ودرو، پرداخت 
عوارض خروج از کش��ور و. . . را داراست.  اکنون عالوه 
بر بانک ملی ایران، بانک های انصار، آینده، پست بانک، 
کشاورزی، ش��هر، حکمت، پاس��ارگاد، دی، پارسیان، 
ملت، س��رمایه و تجارت به این شبکه متصل هستند 
و کاربران می توانند از کارت های این بانک ها به عنوان 
کارت مبدا اس��تفاده کنند.  قابلیت متمایز دیگری که 
»بله« نس��بت به دیگر پیام رسان های موجود دارد این 
است که کاربران آن می توانند حین استفاده از فضای 

یک پیام رسان، همزمان درخواست پول نیز بدهند. 
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بانک نامه

سکهچقدرگرانوچقدرارزانشد؟
سکه،همپایطالیجهانیودالر

سکه تمام در ماه گذشته )دی ماه( افزایش 120هزار 
تومان��ی قیم��ت را تجربه ک��رد که علت ای��ن افزایش 
بی س��ابقه در یک ماه، تأثیرپذیری از افزایش نرخ دالر 
مطرح می ش��ود که البته طی روزهای اخیر باتوجه به 
کاهشی شدن روند قیمت  این نوع ارز، قیمت سکه هم 

حدود 34 هزار تومان کاهش یافت. 
به گزارش ایس��نا، بازار س��که از یکی - دو ماه پیش 
با تغییرات افزایش��ی همراه بود و به شکل بی سابقه ای 
در س��ال جاری با جهش قیمت روبه رو ش��د و به بیش 
از ی��ک میلیون و ۵00هزار تومان رس��ید که باالترین 
نرخ در س��ال 13۹6 اس��ت.  بررس��ی روند نرخ سکه 
تمام نش��ان می دهد این نوع سکه در یک ماه گذشته 
با افزایش حدود 120هزار تومانی قیمت مواجه ش��ده 
اس��ت، به گونه ای که از یک میلیون و 3۹6 هزار تومان 
به یک میلیون و ۵1۹ هزار تومان رسید.  عوامل مختلفی 
ب��رای افزایش قیمت س��که در بازار مطرح می ش��ود؛ 
افزای��ش قیم��ت جهانی طال در ش��روع س��ال جدید 
میالدی، باال رفتن ن��رخ دالر در بازار داخلی و افزایش 
تقاض��ا از جمله مهم تری��ن عواملی هس��تند که برای 
افزایش قیمت سکه از سوی دست اندرکاران بازار مطرح 
می شود.  محمد کشتی آرای، عضو اتحادیه طالفروشان 
در این باره گفت: در شروع سال جدید میالدی قیمت 
جهان��ی طال رو به صعود رف��ت و حدود ۵0دالر به طور 
متوس��ط افزایش یافت.  به گفت��ه وی، افزایش قیمت 
جهان��ی ط��ال از یک ط��رف و پرش یکباره ن��رخ ارز و 
رسیدن آن به 47۵0تومان از طرف دیگر باعث شد که 
قیمت سکه هم پای قیمت جهانی طال و هم  پای نرخ ارز 
روند صعودی پیدا کند و دچار افزایش اینچنینی شود. 
طبیعتا با توجه به این افزایش ها اندکی در بازار التهاب 
ایجاد شد و همین التهاب به نوعی باعث شد خرید طال 

و سکه مجددا بین مردم رایج شود. 
کشتی آرای درباره تحوالت اخیر در بازار سکه گفت: 
در دو روز گذشته اتفاقات جالبی افتاد. بعد از برگزاری 
نشس��ت »داووس«، آمریکا قصد داش��ت ارزش دالر را 
ب��اال نگه دارد، ولی چنین اتفاقی نیفت��اد و ارزش دالر 
به ش��دت کاهش یافت، به طوری که به پایین ترین نرخ 
خود در چهار سال گذشته رسید. یعنی از سال 2014 
تاکن��ون ارزش دالر در ب��ازار جهانی تا این حد کاهش 

پیدا نکرده بود. 

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

4.۵14دالر آمریکا

۵.706یورو اروپا

6.627پوند انگلیس

1.27۵درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

626.۹00مثقال طال

144.720هر گرم طالی 18 عیار

1.4۵1.000سکه بهار آزادی

1.48۵.000سکه طرح جدید

731.000نیم سکه

438.000ربع سکه

2۹0.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه

اخی��را بان��ک مرکزی بخش��نامه ای به 
بانک ها ابالغ کرد که در نتیجه تغییراتی 
در انجام تراکنش های مالی، دسترسی به 
حس��اب  مش��تریان بانک ها برای عواملی 
غی��ر از بان��ک ی��ا ارائه دهن��ده خدمات 
پرداخت محدود شده و از امنیت باالتری 

برخوردار می شود. 
 به گزارش ایس��نا، بر اساس بخشنامه 
بان��ک مرک��زی نباید اطالعات حس��اس 
کارت مش��تریان از جمله رم��ز دوم آنها 
از مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب 
بوده و امکان ذخیره سازی یا مشاهده آن 
توسط عواملی غیر از بانک یا ارائه دهنده 
خدم��ات پرداخ��ت وج��ود دارد، مبادله 
ش��ود، بر این اس��اس از نیمه بهمن ماه 
امس��ال تراکنش های فاق��د رمزنگاری از 
مبدأ تا مقصد وجود نخواهد داش��ت مگر 
ب��رای پرداخت قبوض عموم��ی از جمله 

آب، برق، گاز و تلفن شهری. 
تراکنش های مربوط به خرید ش��ارژ و 
یا قبض های ویژه در ش��بکه های شتاب و 
شاپرک نیز پذیرش و پردازش نمی شود، 
ب��ه عبارتی اطالع��ات رمزنگاری ش��ده 
هستند که پذیرش می شود. در این حالت 
پردازش از کدهای ussd که اطالعات در 
آنجا به صورت رمزنگاری نیستند محدود 
به پرداخت قبوض عمومی می شود و این 
اپلیکیش هایی که خ��ود بانک ها طراحی 
کردند هستند که جایگزین آنها خواهند 

شد. 
اول  از  ک��ه  اس��ت  حال��ی  در  ای��ن 
اردیبهش��ت ماه 13۹7 ب��از هم ش��رایط 

متف��اوت می ش��ود، به طوری ک��ه امکان 
پرداخ��ت قب��وض عموم��ی نی��ز بدون 
دریافت ش��ماره کارت امکان پذیر ش��ده 
و ای��ن ش��ماره تلف��ن همراه اس��ت که 
جایگزین شماره کارت بانکی می شود. در 
ای��ن حالت دیگر به هی��چ عنوان و تحت 
هیچ شرایطی ش��ماره کارت، رمز دوم و 
دیگر اطالعات کارت در بس��تر های فاقد 
رمزن��گاری مبدأ ت��ا مقصد انتق��ال پیدا 
نمی کن��د چ��ون ب��رای پرداخ��ت قبض 
نیازی به وارد کردن شماره کارت نیست 
و در ای��ن حالت کس��ی غی��ر از بانک یا 
ارائه دهنده خدمات پرداخت به اطالعات 

حساب کاربر دسترسی نخواهد داشت. 
در جری��ان اج��رای این دس��تورالعمل 
بان��ک مرکزی، از هفتم بهمن ماه تراکنش 
مانده گی��ری ارس��الی از درگاه ه��ای بدون 
حض��ور کارت دارای رمزن��گاری مب��دأ تا 
مقصد در ش��بکه شتاب و شاپرک پذیرش 
و پ��ردازش می ش��ود. به این معن��ا که در 
برنامه های کاربردی پرداخت همراه یا همان 
اپلیکیشن ها از این پس امکان دریافت مانده 

حساب هم وجود دارد. 
در مجموع اجرای این بخشنامه موجب 
افزایش امنی��ت در مبادالت بدون کارت 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که ارتقای 
الکترونی��ک  پرداخت ه��ای  در  امنی��ت 
در ش��بکه بانکی هم��واره م��ورد تأکید 
کارشناس��ان و مس��ئوالن مربوط��ه بوده 
و چن��دی پیش هم م��ورد انتق��اد وزیر 
ارتباط��ات قرار گرف��ت. آذری جهرمی با 
اشاره به آمارهای اعالمی از سوی پلیس 

فتا در م��ورد تراکنش ه��ای غیرمجاز از 
شبکه بانکی خواست تا در جهت افزایش 

امنیت در این حوزه حرکت کنند. 
وی گف��ت طب��ق اعالم پلی��س فضای 
مجازی بیش از 60 درصد ش��کایت های 

اعالمی ب��ه آن مربوط به برداش��ت های 
غیرمج��از بانکی اس��ت. در عین حال که 
در نیمه اول امس��ال ح��دود 42میلیارد 
تومان کالهب��رداری و تراکنش غبرمجاز 

در فضای الکترونیک انجام شده است. 

اثراتبخشنامهاخیربانکمرکزیدرشبکهبانکی

دسترسیبهحسابهایبانکیمحدودشد
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ش��اخص کل بورس درحالی نخستین 
روز هفته را با افتی 166 واحدی پش��ت 
سر گذاش��ت که تجمع اعتراضی عده ای 
کنتورس��ازی  ش��رکت  س��هامداران  از 
مقابل تاالر شیش��ه ای حاش��یه ساز شد. 
با این هم��ه، در اولی��ن روز کاری بورس 
ته��ران، ش��اخص کل 166 واح��د افت 
ک��رد و ب��ه رقم ۹۹ هزار و ۳۵۵ رس��ید. 
همچنین شاخص کل هم وزن با ۲۴ واحد 
رشد رقم 1۷ هزار و ۵۳۸ واحدی را ثبت 
کرد. شاخص آزاد شناور نیز با ثبت 1۹۷ 
واح��د کاهش رقم 1۰6 ه��زار و 1۴1 را 
تجرب��ه کرد و ش��اخص ب��ازار اول و دوم 
نی��ز هر یک به ترتی��ب 1۷۹ و ۳1 واحد 

کاهش داشتند. 
به گزارش ایس��نا، در روزه��ای پایانی 
هفت��ه گذش��ته ش��اهد ت��داوم افزایش 
قیمت ه��ا در بازار س��هام بودی��م اما آن 
روند نس��بت به روزهای قب��ل ترش کم 
رمق تر بود. بس��یاری معتقدن��د افزایش 
رشد قیمت های جهانی کاالهای اساسی 
در معامالت بورس تهران تأثیرگذار بوده 
است، عالوه بر این عواملی همچون رشد 
قیمت ارز بر رشد ش��اخص کل تا کانال 

۹۹ هزار واحدی بی تأثیر نبوده است. 
بر اساس این گزارش، در نخستین روز 
هفته ف��والد مبارکه اصفهان، گس��ترش 
نفت و گاز پارس��یان و معدنی و صنعتی 
چادرملو هر یک ب��ه ترتیب با 1۷۲، ۳۹ 
و ۳۵ واحد تأثیر کاهنده بیشترین نقش 
را در افت دماس��نج بازار سرمایه داشتند. 
در ط��رف مقاب��ل نی��ز گ��روه مدیریت 
س��رمایه گذاری امی��د، توس��عه معادن و 
فل��زات و س��رمایه گذاری نف��ت و گاز و 
پتروش��یمی تأمین هر یک ب��ه ترتیب با 
6۹، ۲۸ و ۲۲ واح��د تأثیر س��عی کردند 
نماگر بازار را به سمت باال هدایت کنند. 
در گ��روه خ��ودرو و س��اخت قطعات 
نیز روند تغییرات قیمت س��هم ها عمدتا 
افزایشی بود و اکثرا قیمت سهم ها کمتر 
از یک درصد نوسان قیمت داشت. در این 
گروه 1۴6 میلیون و ۸۵۹ هزار س��هم به 
ارزش بیش از 16 میلیارد تومان دس��ت 
به دس��ت شد. در گروه فلزات اساسی نیز 
ش��اهد معامله 1۰۹ میلیون و 6۳۸ هزار 
سهم به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد تومان 
بودی��م. در این گروه نیز نوس��ان قیمت 
س��هم ها عمدتا کمت��ر از ۲ درصد بود و 
بسیاری از سهم ها روند کاهشی در قیمت 

پایانی را تجربه کردند. 
همچنی��ن فرآورده ه��ای نفت��ی، کک 
و س��وخت هس��ته ای نیز همگام با روند 
ریزشی بازار ش��اهد کاهش قیمت سهام 
ش��رکت های این گ��روه بودن��د. نفتی ها 
شاهد داد و ستد 11 میلیون و ۸۷6 هزار 

س��هم به ارزش بیش از 6 میلیارد تومان 
بودن��د. ارزش معامالت ب��ورس تهران به 
رق��م ۲۳۲ میلیارد و ۷6۵ میلیون تومان 
بالغ ش��د که این رقم ناش��ی از دست به 
دست ش��دن ۹۵۰ میلیون سهم و اوراق 
مال��ی قابل معامله ط��ی 6۴هزار و ۳۹۲ 

نوبت داد و ستد بود. 
آیفک��س نیز ب��ا اف��ت ۴.۵ واحد رقم 
1۰۸۵ واح��دی را تجرب��ه ک��رد. ارزش 
معام��الت فرابورس ایران ب��ه رقم 11۹ 
میلیارد تومان رس��یدو حج��م معامالت 
داد و ستد ۴۲۸ میلیون سهم و اوراق مالی 

را تجربه کرد. 
هر کد حقیقی ۳۰۰۰ سهم 

کنتورسازی را می تواند بفروشد
س��هامداران کنتورس��ازی برای فروش 
س��هم خود باید ب��ه کارگزاری های عضو 
ب��ورس ته��ران مراجعه کرده و دس��تور 
فروش و فرم تعهدنامه واگذاری س��هام را 
تکمیل کنند. شرکت بورس گفته هر کد 
حقیقی حداکثر تا ۳۰۰۰ س��هم می تواند 

به فروش برساند. 
بر اس��اس این گزارش، حدود دو سال 
پیش پ��س از برگزاری مجم��ع عمومی 
عادی شرکت کنتورسازی، نماد معامالتی 
این ش��رکت بازگش��ایی و رش��د سریع 
قیمت سهام این شرکت آغاز شد. پس از 
حدود یک ماه، قیمت سهام کنتورسازی 
در مدت کوتاهی با 6۴۰ درصد رش��د به 
۷۲6۰ تومان رس��ید. این اتفاق به  دلیل 
انتشار شایعاتی درباره انعقاد یک قرارداد 
تجاری رخ داد که این خبر بعدها توسط 
س��ازمان بورس غیرواقعی تشخیص داده 

شد. 
س��ازمان ب��ورس نم��اد معامالتی این 
ش��رکت را متوق��ف ک��رد و از مدی��ران 
کنتورسازی خواست در این باره گزارشی 
ش��فاف ارائ��ه دهن��د. مدیران ش��رکت 

کنتورس��ازی  هم در پاسخ، از انعقاد یک 
قرارداد تجاری مه��م با اتاق اصناف خبر 
دادن��د که انعقاد این ق��رارداد در صورت 
صحت، می توانس��ت اثر زیادی در س��ود 
سهام کنتورس��ازی داشته باشد. با توجه 
به اطالعات ش��رکت، کنتورس��ازی ایران 
در ۲۸ دی م��اه 1۳۹۴ درآمد هر س��هم 
س��ال مالی ۹۴ را ب��ا تعدیل مثبت ۴۳۳ 
درصدی س��ود در س��امانه کدال منتشر 
ک��رد و ب��ازرس و حس��ابرس قانونی این 
ش��رکت هم موضوع انعقاد این قرارداد را 

تأیید کردند. 
ام��ا ش��ش  م��اه بعد، مش��خص ش��د 
اطالعات ارائه ش��ده در صورت های مالی 
حسابرس��ی ش��ده کنتورس��ازی صحت 
ن��دارد. جامعه حس��ابداران نی��ز به این 
نتیجه رسید که گزارش حسابرسی طبق 
اس��تانداردهای حس��ابداری ارائه نشده و 
حسابرس موضع گیری الزم را در این باره 
انجام نداده اس��ت و پس از این اتفاق بود 
که افت قیمت سهام شرکت کنتورسازی 
و از دست رفتن سرمایه سهامداران فریب 
خورده آغاز ش��د و اعتراض هایی در این 

مورد شکل گرفت. 
سهامداران فریب خورده ای که سرمایه 
خود را از دس��ت رفته می بینند بارها در 
مقابل ش��رکت ب��ورس تجم��ع کردند و 
س��ازمان بورس را عامل این فس��اد مالی 
دانس��تند. آنه��ا معتقد بودن��د از آنجایی 

که س��ازمان بورس به عن��وان نهاد ناظر 
صورت ه��ای مالی این ش��رکت را تأیید 
کرده پس باید مسئولیت ضرر سهامداران 

را بر عهده بگیرد. 
به تازگی شورای عالی بورس در نامه ای 
اجازه انجام معامالت در خارج از س��اعت 
معامالتی، اشخاص حقیقی دارنده سهام 
ش��رکت کنتورس��ازی را داده و ش��رکت 
ب��ورس نیز اعالم کرده از ۴ بهمن مرحله 
دوم خرید س��هام کنتورسازی آغاز شده 

است. 
بین المل��ل  ام��ور  و  عموم��ی  رواب��ط 
بورس تهران با اش��اره ب��ه تجمع برخی 
س��هامداران شرکت کنتورس��ازی اعالم 
کرده که با توجه به سابقه رفتار به گفته 
آنه��ا »هیجانی« تعدادی از س��هامداران 
منظ��ور  ب��ه  و  کنتورس��ازی  ش��رکت 
حفظ آرام��ش بی��ش از 1۰۰ معامله گر 
ش��رکت های کارگزاری و تعداد زیادی از 
سرمایه گذاران حقیقی حاضر در تاالر، از 
ورود ای��ن افراد به تاالر حافظ ممانعت به 
عمل آمد و ورود و خروج سایر افراد برای 
پیگی��ری فعالیت ه��ای اداری ب��ا نظارت 

انتظامات در جریان است. 
بین المل��ل  ام��ور  و  عموم��ی  رواب��ط 
بورس تهران با اش��اره ب��ه اقدامات انجام 
ش��ده تأکید کرده که اخی��راً مرحله دوم 
خرید سهام ش��رکت کنتورسازی از روز 
چهارش��نبه ۴ بهمن ۹6 آغاز ش��ده و تا 
روز چهارش��نبه 11 بهمن م��اه به مدت 
رواب��ط  دارد.  ادام��ه  کاری  روز  ش��ش 
عومی ش��رکت بورس گفته سهامدارانی 
که تمایل به فروش س��هام آکنتور دارند 
باید به کارگزاری های عضو بورس تهران 
در سراس��ر کشور مراجعه کرده و دستور 
فروش و فرم تعهدنامه واگذاری س��هام را 

تکمیل کنند. 
آن طور که اعالم ش��ده ام��کان فروش 
ب��رای هر کد حقیق��ی حداکثر تا ۳۰۰۰ 
س��هم فراهم اس��ت. آن طور که شرکت 
بورس اعالم ک��رده در مرحله اول خرید 
س��هام آکنتور بیش از ۳ میلیون س��هم 
خریداری ش��د ک��ه بی��ش از ۲۰۰۰ کد 
اق��دام ب��ه ف��روش کردن��د و در نهایت 
1۴۲6 سهامدار از ترکیب سهامداری این 

شرکت خارج شدند. 

افزایش قیمت سهم ها دوام نیاورد

تعدیل 166 واحدی شاخص بورس در نخستین روز هفته
دریچه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد
18 ماه توسعه مستمر بورس

بع��د از ۵۰ س��ال فعالی��ت ام��روز جای��گاه بازار 
س��رمایه به گونه ای اس��ت که تمام سیاست گذاران 
کش��ور به بازار س��رمایه توجه می کنند و در تمامی 

سیاست گذاری ها نام بازار سرمایه مطرح است. 
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار کش��ور در 
گفت وگو با س��نا، ضم��ن تبریک ۵۰ س��الگی بازار 
س��رمایه، اقدام��ات س��ازمان ب��ورس را در 1۸ ماه 
گذش��ته برش��مرد و گف��ت: امروز بعد از ۵۰ س��ال 
امکانات خوبی برای سرمایه گذاران وجود دارد، تنوع 
ابزارها مناس��ب است، برخی فعالیت ها که قبال شاید 
اجرای آنها ابهام داشت یا خوب انجام نمی شد اصالح 
شده است. تمامی فعاالن بازار سرمایه در این سال ها 
تالش کردند و امیدواریم در س��ال های آینده شاهد 

شکوفایی بیشتر این بازار باشیم. 
ش��اپور محم��دی ب��ا اش��اره ب��ه به روز رس��انی 
س��امانه معام��الت، گفت: س��امانه معام��الت که به 
دلیل تحریم ها 1۰ س��ال به روز رس��انی نش��ده بود، 
خوشبختانه بهنگام شد. همچنین راه اندازی سامانه 
جام��ع نظارت نیز یکی دیگ��ر از کارهای خوبی بود 

که انجام شد. 
سخنگوی سازمان بورس به ساماندهی بازار بدهی و 
کنترل نرخ اوراق بدهی اش��اره کرد و بیان داشت: این 
اتفاق به کاهش نرخ تامین مالی کمک کرد. همچنین 
راه ان��دازی معامالت اختیار خرید و فروش )آپش��ن( و 
اس��تفاده از مکانیزم قیمت تضمینی در بورس کاال از 

جمله مهم ترین اقدامات صورت گرفته است. 
محم��دی تاکید ک��رد: پذیرش گندم ب��ه عنوان 
کاالی اس��تراتژیک در بورس کاال و اس��تفاده از ساز 
و کار قیم��ت تضمینی به جای خری��د تضمینی به 

کاهش بار مالی دولت کمک کرد. 
رئیس س��ازمان بورس شش��مین اق��دام را اصالح  
ساز و کار عرضه های اولیه سهام دانست و گفت: تغییر 
روش عرضه اولیه از حراج به ثبت سفارش با افزایش 

عدالت در عرضه های اولیه همراه بود. 
وی اصالح ساز و کارهای توقف و بازگشایی نمادها 
را یک��ی دیگ��ر از اقداماتی دانس��ت که ب��ه افزایش 
نقدش��وندگی و ش��فافیت کم��ک می کن��د و گفت: 
تقویت نظارت بر صندوق های بازار س��رمایه از دیگر 
اقداماتی اس��ت که به کاهش نرخ تامین مالی کشور 

کمک می کند. 
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بحث 
وظایف قانونی مدیران ناش��ران بازار سرمایه که قرار 
است از طریق س��امانه پیامکی اطالع رسانی شود به 

کاهش تخلفات در بازار سرمایه کمک می کند. 
وی ب��ه راه اندازی صن��دوق تثبیت بازار س��رمایه 
مطابق ماده ۲۸ قانون رف��ع موانع تولید رقابت پذیر 
اشاره کرد و گفت: این صندوق وظیفه تثبیت بازار را 
برعهده دارد. این کار اخیرا انجام ش��د و توانست در 

موقعیت هایی به تثبیت بازار کمک کند. 
محمدی اظهار داش��ت: مکانیزم خرید اعتباری و 
اس��تفاده از اعتبارات بانکی تحت کنترل و مدیریت 
ق��رار گرفت. حد اعتباری در س��امانه معامالت برای 
کارگ��زاران تعریف ش��د که کمک می کند ریس��ک 
کارگ��زاران در مقابل اتاق پایاپای کاهش پیدا کند و 
البته ریسک مشتری ها در مقابل کارگزاری ها هم در 
حال کنترل است و نظارت بر آن صورت می گیرد. 

 رکوردشکنی جدید
بورس های وال استریت

انتشار صورت درآمدهای برخی از شرکت های مهم، 
باعث رس��یدن بورس های وال استریت به قله جدیدی 

شد، هرچند ارزش دالر باز هم کاهش یافت. 
ب��ه گزارش رویترز، ش��اخص »اس. ان��د. پی. ۵۰۰« 
بزرگ ترین جهش خود از یکم ماه مارس سال گذشته 
را تجربه کرد و جهشی 1.۲ درصدی داشت. »اس.  اند. 
پی. ۵۰۰« و دو شاخص مهم دیگر )نزدک و داوجونز( 
بهترین عملکرد چهار هفته ای خود از سال ۲۰16 را به 

ثبت رسانده اند. 
همچنین بازارهای جهانی هم افزایش یافتند؛ شاخص 
»ام. اس. س��ی. آی« جهانی که در برگیرنده بازارهای 
۴۷ کش��ور اس��ت، برای دهمین هفته متوالی افزایش 
یافت که طوالنی ترین افزایش متوالی آن از سال 1۹۹۹ 
محس��وب می شود. رشد شاخص »اس.  اند. پی. ۵۰۰« 
برای سه ماهه آخر سال ۲۰1۷ طبق براوردها به 1۳.۲ 
درصد رسیدکه باالتر از بازده 1۲درصدی امسال است. 
یکی دیگر از عوامل کمک به رش��د بازارها، تضعیف 
دالر در برابر س��بد ارزهای مهم جهانی بود که حاصل 
اع��الم حمایت اس��تیون منوچین- وزی��ر خزانه داری 
آمری��کا- از تضعی��ف دالر و انتش��ار آمارهای رش��د 
آمریکاست. هر چند اظهارات رئیس جمهور آمریکا که 
یک روز پس از اظهارات منوچین خواهان تقویت دالر 
ش��ده بود، می تواند در کوتاه مدت باعث تعادل تجاری 
آمریکا شود اما نتوانست باعث افزایش قیمت آن شود. 
شاخص دالر که ارزش دالر در برابر شش ارز مهم 
جهان��ی را ان��دازه می گیرد، ب��ا ۰.۳۳ درصد کاهش 
به ۸۹.1 واحد رس��ید تا در ط��ول هفته 1.6 درصد 
کاهش داشته باشد. شاخص »داوجونز اینداستریال 
اوری��ج« ب��ا ۲۲۳.۹۲ واحد افزایش )مع��ادل ۰.۸۵ 
درصد( به ۲6616.۷1 واحد رس��ید، شاخص  »اس. 
 اند. پی. ۵۰۰« با ۳۳.6۲ واحد افزایش )معادل 1.1۸ 
درصد( به ۲۸۷۲.۸۷ واحد رسید و شاخص »نزدک 
کامپوزیت« با ۹۴.61 واح��د افزایش )معادل 1.۲۸ 

درصد( به ۷۵۰۷.۷۷ واحد رسید. 
ش��اخص اروپایی »فوتسی یورو فرست ۳۰۰« ۰.۵۴ 
درص��د رش��د ک��رد و ش��اخص »ام. اس. س��ی. آی« 
بازارهای جهان��ی ۰.6۷ درصد افزایش یافت و بازدهی 
هفتگی خود را به دو درصد رس��اند. تحلیلگران بانک 
»مری��ل لینچ« در یادداش��تی اع��الم کردند معامالت 
۹۸درصد بازارهای جهانی باالتر از میانگین ۵۰-۲۰۰ 
روزه معمول اس��ت و احتمال می رود شاخص ها دچار 

تعدیالت اصالحی )ریزش( شوند. 
پس از انتشار آمارهای تولید ناخالص داخلی آمریکا 
و اعالم رئیس بانک ژاپن مبنی بر نزدیک بودن تورم به 
س��طح ۲درصدی هدف گذاری شده، بازده اوراق قرضه 
وزارت خزان��ه داری آمریکا باال رفت و بازده اوراق قرضه 

1۰ ساله به ۲.6۵۹۹ واحد رسید. 

بینالملل



صادرات تجهیزات حرارتی روسیه 
به ایران آغاز شد

کارخان��ه بارن��ول منطقه آلتای روس��یه ص��ادرات 
تجهیزات نیروگاه های برق را به ایران آغاز کرد. 

به گزارش ایسنا از تاس، روسالن آگاپف - معاون کارخانه 
بارن��ول - گفت: ما برای اولین بار وارد بازار ایران ش��دیم و 
امی��د زیادی به آن داریم. در ایران مصرف کنندگان بالقوه 
محصوالت ما زیاد هستند و مطمئن هستیم که در بین 
مصرف کنندگان محصوالت مان از جایگاه برتری برخوردار 
می شویم. وی افزود: در ماه دسامبر ۲۰۱۷ میالدی نخستین 
محموله آزمایشی به یکی از نیروگاه های ایران ارسال شد و 
به زودی توافقنامه های جدیدی نیز امضا خواهد شد. آگاپف 
تاکید کرد: فعالیت اصلی شرکت ما تولید تجهیزات انرژی 
حرارتی و تأمین تجهیزات اتصال فشار قوی در نیروگاه های 
بزرگ است و هم اکنون ارسال آرماتورهای فشار قوی برای 
نیروگاه های ایران نظیر سوپاپ ها و پره ها آغاز شده است. 
کارخانه بارنول از سال ۲۰۰۳ میالدی محصوالت مختلفی 
برای نیروگاه های حرارتی تولید می کند که در چهار سال 
گذشته فروش تجهیزات آن ۶۰درصد افزایش یافته است 
و ۲۰درصد محصوالت تولیدی اش تاکنون به کشورهای 
ارمنستان، بالروس، ویتنام، قزاقستان، مغولستان و ایران 
صادر شده و در سال ۲۰۱۸میالدی، اسلواکی و کوبا نیز به 
جمع مشتریان این مجموعه بزرگ صنعتی اضافه می شوند.

تسهیل وثیقه گذاری صنایع کوچک
ام��روزه صنایع کوچک به دلیل نق��ش مهمی که در 
توس��عه اقتصادی برعه��ده دارند، مورد توجه بس��یاری 
از کش��ورها ق��رار گرفته اند.   به��ره وری صنایع کوچک 
نس��بت به صنایع بزرگ بیشتر است و می توان آنها را با 
س��رمایه اندک و بدون نیاز به نیروی انسانی با تخصص 
باال راه ان��دازی کرد. تأمین نقدینگی ب��رای ایجاد واحد 
تولیدی و یا سرمایه در گردش برای فرآیند تولید یکی از 
مشکالت صنایع کوچک است که کارشناسان مربوطه راه 
برون رفت از آن را، تأسیس صندوق های ضمانت می دانند 
که با س��هولت بیشتری نس��بت به نظام بانکی، وثیقه ها 
را از صنای��ع کوچ��ک دریافت و برای آن��ان ضمانت نامه 
ص��ادر کنند.  به گ��زارش اقتصادآنالی��ن، امروزه صنایع 
کوچک و متوس��ط به عنوان عامل عمده رش��د ساختار 
صنعتی بس��یاری از کش��ورها بس��یار مورد تاکید است. 
حتی کارشناس��ان معتقدند نقش این صنایع به ویژه در 
کش��ورهای در حال توس��عه که  درصدد احیای ساختار 
اقتصادی خود هس��تند، اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
براساس پژوهش های انجام شده از ۸4 هزار واحد صنعتی 
دارای پروان��ه بهره برداری ۷۸ هزار واحد صنعتی کوچک 
است. س��هم صنایع کوچک از کل صنایع موجود تقریبا 
9۳ درصد است. صنایع کوچک 45 درصد از سهم اشتغال 
صنعتی از تنه��ا ۸/۱۶درصد س��هم ارزش افزوده تولید 
را تش��کیل می  دهد که این س��هم معادل نصف متوسط 
عملکرد صنایع کوچک در دنیاست. همچنین سهم ارزش 

صادرات در صنایع کوچک تنها ۱۰ درصد است. 
چه صنایعی کوچک هستند؟ 

براساس اطالعات منتشرشده از سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی، صنایعی که شاغالن آن تا 49 نفر 
باش��ند، صنایع کوچک و صنایعی که بین 5۰ تا 99 نفر 
باش��ند صنایع متوس��ط و باالی ۱۰۰ نفر کارکن داشته 
باشد صنایع بزرگ به حساب می آیند، اما آنچه اداره آمار 
بان��ک مرکزی به عنوان طبقه بن��دی واحدهای صنعتی 
در نظ��ر می گی��رد، واحدهای با کمتر از ۱۰ نفر ش��اغل 
»صنایع خ��رد«، ۱۰ تا 49 نفر »صنایع کوچک«، 5۰ تا 
99 نفر »صنایع متوس��ط« و باالتر از ۱۰۰ نفر ش��اغل،  
»صنایع بزرگ« نامیده می شوند. صنایع کوچک به دلیل 
انعطاف پذیری بیشتر و امکان همراهی سریع تر با تغییر 
الگ��وی تقاضای مصرف کنندگان از به��ره وری به مراتب 
باالتر و بیشتری نسبت به صنایع بزرگ برخوردار است. 
سازمان صنایع کوچک و اهداف استراتژیک آن

براساس اطالعاتی که در سایت سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران آمده است، در سال ۱۳۶۲ 
پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کش��ور، سازمان 
صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران با کلیه وظایف در 
وزارت صنایع ادغام ش��د و به منظور ایجاد هماهنگی و 
استفاده مطلوب از امکانات شهرک های صنعتی و ایجاد 
هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری 
برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون »شرکت 
ش��هرک های صنعتی ایران« به تصویب رسید. نزدیک 
به دو دهه شرکت شهرک های صنعتی نسبت به ایجاد 
بیش از 4۰۰ ش��هرک صنعتی اقدام ک��رد و در ابتدای 
برنامه سوم پس از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن 
قبلی، سازمان صنایع کوچک تشکیل شد، ولی در سال 
۸4، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرک های صنعتی 
ایران س��پرده شده و عمال »س��ازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران« از شهریور ۱۳۸4 فعالیت 
خود را آغاز کرد و در نهایت براس��اس مصوبه ش��ماره 
۸۷۷/4۶9 مورخ ۱۳9۰/۱/۱۷ مجلس، سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران به عنوان سازمان 
توسعه ای تعیین شده اس��ت. افزایش سهم صنعت در 
تولید ناخالص داخلی )GDP(  کشور با تاکید بر توسعه 
صنایع کوچک، توس��عه و تکمیل کلیه زیرساخت های 
مورد نیاز استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی و 
بهبود فضای کسب وکار صنایع کوچک کشور و استقرار 
س��ازمانی پویا، دانش مدار و چابک و همسو با تحوالت 
جهانی از جمله اهداف این سازمان برشمرده شده است. 
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دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد با اشاره 
به اینکه تراز تج��اری مناطق آزاد مثبت 
نیست، گفت که طی چهار سال گذشته، 
مناط��ق آزاد کش��ورمان ۷میلی��ارد دالر 
واردات و فق��ط ۲میلی��ارد و4۰۰میلیون 

دالر صادرات داشته اند. 
به گ��زارش مهر، مرتض��ی بانک، دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد در برنامه ثریا که 
با موضوع »بررسی عملکرد مناطق آزاد« 
و با حضور محمدرضا پورابراهیمی، رئیس 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای 
اسالمی از شبکه یک سیما پخش شد، با 
اش��اره به قوانین و اهداف مناطق آزاد که 
در قانون به آنها اش��اره شده است، گفت: 
در قانون، حدود پنج هدف مهم ذکر شده 
که تس��هیل و توسعه عمران مناطق آزاد، 
صادرات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
و مب��ادالت کاال و تجارت از اهداف اولیه 

احداث این مناطق به شمار می آیند. 
وی افزود: این قانون، قانونی قوی است 
و مبنای خوبی دارد؛ همچنین قانونگذار 
به ابزار مهمی که الزمه توسعه اقتصادی 
کش��ور و مناطق آزاد ب��وده، توجه خوبی 

داشته است. 
مش��اور رئیس جمه��ور در مناطق آزاد 
تصریح ک��رد: درخصوص عملکرد مناطق 
آزاد بای��د توجه داش��ت ک��ه اقتصاد کل 
کش��ور، اقتصادی پیوس��ته اس��ت و در 
عی��ن حال ک��ه مناط��ق آزاد ب��ه دنبال 
فعالیت های متفاوتی هستند اما از پیکره 
اقتصاد تبعیت می کنند، بنابراین طبیعی 
اس��ت عوامل متع��ددی ک��ه در اقتصاد 
تاثیرگذارند، در مناطق آزاد هم می توانند 

تاثیر داشته باشند. 
بان��ک اظهار داش��ت: مناط��ق آزاد در 

طول این مدت به خصوص در طول چهار 
سال گذشته توانسته اند تا حدودی بخش 
مهم��ی از فعالیت ه��ا را ت��دارک دیده و 

زمینه ها را آماده کنند. 

۳۰درصد هزینه های مناطق آزاد 
جاری است

وی با بیان اینکه یکی از ش��اخصه های 

بس��یار خوبی که در مناط��ق آزاد تحقق 
یافته، »نسبت اعتبارات عمرانی به هزینه  
جاری« است، گفت: این شاخص، شاخص 
بس��یار ارزش��مندی اس��ت. ۷۰درص��د 
اعتبارات مناط��ق آزاد در زمینه عمرانی 
و س��رمایه ای هزینه شده و ۳۰درصد هم 
هزین��ه جاری اس��ت. البت��ه در این آمار 
۳۰درصدی، بخش نگه��داری در بودجه 
جاری کشور، سرمایه ای تلقی می شود که 
ما آن را حس��اب نکردیم اما اگر محاسبه 
ش��ود، هزینه جاری به ۲۰درصد کاهش 

خواهد یافت. 
دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد عنوان 

کرد: در زمینه اش��تغال در ۷منطقه آزاد، 
۲۶5هزار نفر مش��غول کار هس��تند که 
براساس فرم سازمان تامین  اجتماعی این 
آمار را بیان می کنم و بسیار دقیق است. 
در طول چهار س��ال گذش��ته نیز تقریبا 
۷۶ هزار نفر جدید مشغول به کار شدند. 
در مناط��ق ویژه هم حدودا ۱۸۰هزار نفر 

مشغول به کار هستند. 

بان��ک اذع��ان داش��ت: در مناطق آزاد 
۲۰ه��زار میلیارد تومان س��رمایه گذاری 
خارجی محقق ش��ده و ب��ه بهره برداری 
رس��یده اس��ت و ۳5هزار میلیارد تومان 
هم برای سرمایه گذاری جدید مجوز داده 

شده که در حال اجرا است. 
وی گفت: س��رمایه گذاری خارجی هم 
طی چهار س��ال ب��ه ۸۰۰میلی��ون دالر 
رس��یده و ب��ه 4میلیارد هم مج��وز داده 
ش��ده و در مس��یر کار قرار گرفته است. 
البته باید توجه داش��ت ک��ه این اتفاقات 
ب��ا توجه به برجام و طی س��ال های اخیر 

اتفاق افتاده است. 

 صادرات مناطق آزاد باید
به یک میلیارد و ۵۰ میلیون دالر برسد

دبیر ش��ورای عالی مناط��ق آزاد تصریح 
کرد: در س��ال9۲ ص��ادرات مناط��ق آزاد 
۱9۰میلیون دالر بوده و امسال باید به یک 
میلیارد و 5۰میلیون دالر برس��د که طبق 
پیش بینی های انجام ش��ده این امر محقق 
خواهد شد.  بانک افزود: در مناطق آزاد در 
طول چهار سال گذشته، مجموعا ۲میلیارد 
و 4۰۰میلیون دالر صادرات محقق شده که 
بخش��ی از آن صادرات مجدد و بخشی هم 
صادرات از تولیدات داخلی مناطق آزاد بوده 
اس��ت.  به گفته وی، صادرات اعالم ش��ده، 
صادراتی اس��ت که در خ��ود مناطق آزاد 
انجام می ش��ود و به آمار ترانزیت اشاره ای 

نشده است. 

مرتضی بانک چه نمره ای به مناطق 
آزاد می دهد؟ 

دبیر شورای عالی مناطق آزاد در پاسخ 
به این پرس��ش که از ۲۰ چه نمره ای به 
مناطق آزاد می دهی��د، گفت: با توجه به 
ش��رایط حاکم بر اقتصاد کشور و با توجه 
ب��ه اینک��ه زیرس��اخت ها و زیربناه��ا در 
مناطق آزاد همزمان با ش��ورای عملیات 
تامین نش��ده و از درون خ��ودش آنها را 
ایجاد کرده است، نمره ۱5 به باال به آنها 

می دهم. 
بانک با بیان اینکه بیکاری در کشور ما 
یک معضل اس��ت و یک��ی از راه هایی که 
می تواند بی��کاری را کاهش دهد، مناطق 
آزاد هس��تند، گف��ت: بیکاری در قش��م 
۶.5درصد است که در مقایسه با بیکاری 
موجود در س��طح کشور، به خوبی روشن 

است که این آمار، آمار مطلوبی است. 

مع��اون وزیر کش��اورزی از افزایش تلف��ات مرغ های 
تخم گذار در پی شیوع آنفلوآنزای طیور خبر داد و گفت 
با توجه به این ش��رایط و افت تولید تخم مرغ در داخل، 
واردات این محصول ادامه دارد و افزایش هم می یابد. 

علی اکب��ر مهرفرد در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
آنفلوآنزا یک بیماری تهاجمی است و طی سال گذشته 
و امس��ال باب��ت آن تلف��ات بس��یاری در مرغداری ها 
داشته ایم؛ به گونه ای که اخیرا ۲5درصد گله های مولد 
ناش��ی از این بیماری از بین رفته ان��د و این آمار امروز 
به 4۰درصد رس��یده اس��ت.  وی افزود: با وجود اینکه 
مرغداری ه��ا خود متضرر اصلی در این زمینه هس��تند 
و مراقبت های بس��یاری هم می کنند، این بیماری یقه 
بس��یاری از مرغداری ها را گرفته است.  مهرفرد اظهار 
کرد: در مناطقی که پاک بوده اس��ت، متناس��ب با این 
تلفات ظرفیت س��ازی برای تولید بیشتر در دستور کار 
قرار گرفته اس��ت که البته به دلیل ریس��ک باال، برخی 
س��رمایه گذاران نگرانند و با احتیاط به این مسئله ورود 
می کنند. در واحدهایی که جوجه ریزی صورت می گیرد 
هم ش��ش ماه طول می کش��د تا جوجه ها به محصول 

نهایی تبدیل شده و به بازار برسند. 
تخم مرغ در ایران ارزان تر از اروپاست

معاون توس��عه بازرگانی و صنایع کش��اورزی وزارت 
جهاد کشاورزی با بیان اینکه تعرفه واردات تخم مرغ به 

حداقل خود یعنی 5درصد رس��یده است، ادامه داد: به 
همه اعالم کردیم که می توانند تخم مرغ از کش��ورهای 
مختلفی که مورد تایید س��ازمان دامپزشکی است وارد 
کنند. البته این کار با چالش هایی مواجه ش��ده اس��ت؛ 
چراکه اگر تاجران بخواهند از برخی کش��ورها واردات 
انج��ام دهند، قیمت تخم مرغ واردات��ی باالتر از قیمت 
موجود بازار داخلی تمام می ش��ود.  ب��ه گفته مهرفرد، 
هم اکن��ون قیمت ه��ر کیلوگرم تخم م��رغ در بازارهای 
اروپای��ی حدود ۱.۸ تا ۲ یورو در خرده فروشی هاس��ت، 
ام��ا قیمت این محصول در حال حاض��ر در بازار ایران 
که با آنفلوآنزا دست و پنجه نرم می کند ارزان تر است. 

ترک ها تخم مرغ شان را گران کردند
وی با بیان اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ در مرغداری ها 
حدود ۱۰ هزار و 5۰۰ تومان اس��ت تا زمانی که به دست 
مصرف کنندگان می رس��د شانه ای ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان 
باش��د، گفت: تخم مرغ یک محصول تجاری به حس��اب 
نمی آید و ب��ا وجود اینکه واردات ای��ن محصول را اعالم 
عموم��ی کرده ای��م و همه می توانند با ش��رایط و ضوابط 
مش��خص آن را وارد کنند، با برخی محدودیت ها از سوی 
کشورهای مختلف مواجه شده ایم؛ چراکه به عنوان مثال 
قیمت تخم مرغ در ترکیه هش��ت ت��ا ۱۰ دالر به ازای هر 
کارتن افزایش یافته است.  معاون وزیر کشاورزی با اشاره 
به اینکه در هر کارتن تخم مرغ ۱۰ شانه وجود دارد، اظهار 

کرد: هر کارتن تخم مرغ ۲۱ تا ۲۲ دالر قیمت داش��ت اما 
زمانی که تجار ایرانی به بازار ترکیه وارد شدند به کیلویی 

بیش از ۳۰ دالر رسید. 
واردات تخم مرغ بیشتر می شود

وی گف��ت: البت��ه در کنار ترکی��ه، واردات تخم مرغ 
از اوکراین نیز ش��روع ش��ده و تاجران می توانند از هر 
کشوری براساس ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای ایران و 
با توجه به قیمت های کنونی بازار، تخم مرغ وارد کنند. 
او ب��ا بیان اینک��ه م��ردم، تولیدکنن��دگان، تاجران و 
فروشندگان باید در شرایط اضطراری کنونی نکات بسیاری 
را رعایت کنند تا با مشکل بیشتری مواجه نشویم، تاکید 
کرد: تا زمانی  که بیماری آنفلوآنزا کنترل ش��ود و بتوانیم 
تولید داخلی را به حد تعادل و نیاز بازار برس��انیم، واردات 

تخم مرغ ادامه خواهد داشت و حتی افزایش می یابد. 
 وعده وزارت جهاد کشاورزی برای گران نشدن 

تخم مرغ 
مهرف��رد اظه��ار ک��رد: البت��ه ب��رای تنظیم ب��ازار، 
دس��تگاه های نظارتی فعال تر ش��دند و مردم هر جا با 
اجحاف مواجه می ش��وند می توانند ناظران را در جریان 
بگذارند.  به گفته او، همه تالش ها برای تقویت تولید و 
پیگیری ها برای افزایش واردات تخم مرغ در این راس��تا 
اس��ت که مش��کلی طی ماه های آینده ب��رای بازار این 

محصول به وجود نیاید. 

واردات تخم مرغ بیشتر می شود 

مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد:

صادرات  مناطق آزاد باید به یک میلیارد دالر برسد
خبر

دریچه

اخبار

 صادرات لبنیات کم شد
درآمدش بیشتر 

صادرات انواع محصوالت لبنی در 9 ماهه امس��ال از 
همین بازه زمانی در سال گذشته کمتر اما گران تر شده 
اس��ت که نش��ان می دهد بازار این محصول روبه رونق 
اس��ت. البته معاون وزیر جهاد کش��اورزی از صادرات 
ی��ک میلیون تن��ی لبنیات ایران تا پایان امس��ال خبر 
داده است.  به گزارش ایسنا، صادرات انواع محصوالت 
لبنی در 9 ماهه امس��ال ب��ه بیش از ۲9۲ هزار و 5۰۰ 
تن به ارزش��ی بالغ بر 5۰۰ میلی��ون و ۷۶۰ هزار دالر 
رسید.  البته گرچه صادرات لبنیات از نظر وزنی کاهش 
4.9۶درص��دی را تجربه کرد، اما رش��د 5.۳۲درصدی 
از نظر ارزش��ی داش��ت که به نوبه خ��ود بیانگر نکات 
جالب توجهی اس��ت.  یکی از این مسائل، گران ترشدن 
لبنیات صادراتی ایران اس��ت؛ چراکه براس��اس همین 
آم��ار، هر کیلوگرم محصوالت لبن��ی ایرانی در 9 ماهه 
سال گذش��ته ۱.5دالر صادر می ش��د، درحالی که این 
رق��م در س��ال جاری به ۱.۷ دالر به ص��ورت میانگین 
رس��یده است.  آب پنیر، انواع پنیر، دوغ، ماست، کفیر، 
پنیر و خامه تخمیرش��ده، شیرخش��ک، ش��یر، خامه، 
ش��یر غلیظ ش��ده، کره و روغن های مشتق از شیر جزو 
محص��والت لبنی صادراتی هس��تند ک��ه در این میان 
دوغ، ماس��ت، کفیر، پنیر و خامه تخمیرش��ده با بیش 
از ۱۶۳ ه��زار ت��ن و س��هم 55.94درص��دی در صدر 
لبنیات صادراتی قرار دارند و ش��یر، خامه و انواع پنیر 
در رتبه های بعدی جدول صادرات لبنیات قرار دارند. 

ورود یا قاچاق ۲۰۰هزار تن پوشاک 
ساالنه به کشور

یک مقام مسئول با اشاره به نیاز 5۱۰ هزارتنی ساالنه 
کشور به پوش��اک گفت که حدود ۳۱۰هزارتن از نیاز 
کشور به پوش��اک در داخل تولید و ۲۰۰هزارتن دیگر 
از طریق واردات رس��می یا قاچاق تأمین می ش��ود.  به 
گزارش اقتصاد آنالین، افس��انه محرابی، مدیرکل دفتر 
صنایع نساجی و پوش��اک وزارت صنعت افزود: ارزش 
پوش��اک مورد نیاز کش��ور در س��ال ۳۲ هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود که فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان 
معادل ۷۰درصد آن در داخل تولید می شود.  وی گفت: 
صنایع نس��اجی و پوش��اک با 9۸۰۰ واحد صنعتی از 
الیاف تا پوش��اک، ۱۱درص��د از کل صنایع، ۲۸۰ هزار 
اش��تغال صنعتی و 5درصد کل سرمایه گذاری صنعت 
کش��ور معادل 9۰ هزار میلیارد ریال را در اختیار دارد.  
محراب��ی با بیان اینک��ه حداقل 4۰ درص��د از صنایع 
نس��اجی و پوشاک کش��ور معادل حدود 4 هزار واحد 
نیازمند نوسازی و بازسازی است، افزود: هرچند تعداد 
انگشت شماری از واحدها به ماشین آالت ۲۰۱۷ مجهز 
ش��ده اند اما فناوری حدود ۶۰درص��د واحدهای دیگر 
هم صد درصد به روز نیس��ت.  مدیرکل صنایع نساجی 
و پوش��اک گفت: اغلب بنگاه ها مشکل دارند و صنعت 
پوشاک برای جهانی ش��دن و تولید محصوالت رقابتی 
با کیفیت باال عالوه بر آموزش نیروی انس��انی، کاهش 
هزینه ه��ا، افزایش به��ره وری و اس��تفاده از مواد اولیه 
مرغوب نیازمند استفاده از ماشین آالت جدید و فناوری 
روز اس��ت.  محرابی افزود: بیشتر نیاز ما به بازسازی و 
نوسازی در صنعت نساجی و پوشاک مربوط به زنجیره 
قبل از پوش��اک از جمله نخ و رنگرزی است و برخالف 
نساجی در بخش پوشاک عمده نیاز ما ایجاد واحدهای 
پوش��اک با فناوری های روز دنیا اس��ت.  مدیرکل دفتر 
صنایع نس��اجی و پوش��اک ظرفیت پایین تولید را از 
مش��کالت اساس��ی صنعت پوشاک برش��مرد و گفت: 
ج��دای از قاچاق پذیر بودن پوش��اک که این صنعت را 
اذیت می کن��د، بی توجهی به موضوعاتی چون آموزش 
و طراحی و مد، همچنین نبود یا کمبود دس��تگاه های 
ب��رش تمام اتوماتیک باعث ش��ده اس��ت بس��یاری از 
واحدهای پوش��اک با یک س��وم ظرفیت کار کنند، در 
حال حاضر حدود ۷۰درصد واحدهای پوشاک کشور با 

ظرفیتی پایین و کمتر از یک سوم کار می کنند. 
محراب��ی با اش��اره به حجم باالی قاچاق پوش��اک و 
ضرورت مقابله با ای��ن پدیده افزود: مبارزه با قاچاق به 
یک عزم ملی با مش��ارکت همه دس��تگاه ها نیاز دارد، 
بخش��ی از قاچاق به ص��ورت کوله ب��ری، معافیت های 
مرزنشینی، ملوانی، ته لنجی و مناطق آزاد انجام می شد 
برهمین اس��اس شناسنامه دارکردن پوش��اک وارداتی 
و تولی��د داخل با هدف کنترل مب��دا تا عرضه به اجرا 
گذاشته شده اس��ت و در ادامه با دریافت کد رهگیری 
تکمیل می شود.  وی با تأکید بر اینکه ورود غیررسمی 
پوش��اک و پرداخت نش��دن عوارض و حقوق گمرکی 
کاالی قاچ��اق، ت��وان رقاب��ت را از تولید کننده داخلی 
گرفته اس��ت، گفت: حجم پوشاک ته لنجی ابتدا شش 
وانت تعیین ش��ده بود که بعدا به ۲۰ وانت هم رس��ید 
و در واقع کل لنج را ش��امل می ش��د به این معنی که 
کل پوش��اک وارداتی از این طری��ق از پرداخت حقوق 
گمرک��ی معاف می ش��د.  محرابی افزود: ب��رای اینکه 
تولیدکننده داخلی به تولید ادامه دهد، پیگیری کردیم 
که واردات پتو، پارچه و پوش��اک به این روش مشمول 
معافیت گمرکی نشود.  وی با اشاره به سهم پوشاک در 
سبد خانوار و اینکه بعد از غذا مهم ترین دغدغه انسان ها 
اس��ت، گفت: هزینه باالی تولید و کاهش قدرت خرید 
مردم در کنار قاچاق باعث تشدید مشکالت این بخش 
و ناتوانی فعاالن و تولیدکنن��دگان در پرداخت حقوق 
دولت��ی اعم از بیم��ه و مالیات، همچنی��ن بازپرداخت 
تسهیالت بانکی و در نتیجه تعطیلی و فعالیت با ظرفیت 

پایین بنگاه ها شده است. 

رایزن تجاری جمهوری اس��المی ایران 
در پاکس��تان )مستقر در ش��هر کراچی( 
گفت ک��ه میزان مب��ادالت تجاری ایران 
افزای��ش   9۶ ماه��ه   9 در  پاکس��تان  و 

49درصدی را نشان می دهد. 
مراد نعمتی زرگ��ران گفت در 9 ماهه 
س��ال جاری میزان صادرات کاال از ایران 
به پاکس��تان رش��د ۷درص��دی و میزان 
صادرات کاالهای پاکستان به ایران رشد 

4۲درصدی را نشان می دهد. 
به گزارش ایرن��ا، وی ادامه داد: میزان 
صادرات ای��ران به پاکس��تان در 9 ماهه 
می��زان  و  دالر  میلی��ون  امس��ال، ۶۳4 
صادرات پاکستان به ایران طی این مدت، 

۳4۸ میلیون دالر است. 
ب��ه گفت��ه نعمت��ی زرگ��ران، مجموع 
مبادالت دو کشور در 9 ماهه سال جاری 

9۸۲ میلیون دالر اعالم شده است. 
ارزش اقالم صادراتی ایران به پاکستان 
در سال ۱۳95 بیش از ۷95 میلیون دالر 
و واردات از این کش��ور همس��ایه حدود 

۳۶5 میلیون دالر بود. 
به اعتقاد کارشناسان با وجود مناسبات 
خوب سیاسی و امنیتی ایران و پاکستان 
و تعلق��ات فرهنگی و تاریخ��ی دو حوزه 

اسالمی و فرهنگ فارسی به عنوان ریشه 
اصلی مش��ترکات دو ملت، فضای حاکم 
ب��ر تعامالت اقتصادی ایران و پاکس��تان 

چندان مناسب و قابل قبول نیست. 
پاکس��تان به عنوان کشوری با جمعیت 
بی��ش از ۲۰۰میلی��ون نفر اگرچ��ه خود، 
صادرکننده مواد غذایی از جمله محصوالت 
کش��اورزی و دامی اس��ت، اما می تواند به 
عنوان مقصد صادراتی محصوالت ایران در 
زمینه های مختلف به ویژه لوازم ساختمانی، 

کاشی، سرامیک و سیمان مطرح شود. 
مواد غذایی بسته بندی یا کنسروشده، 
ان��واع محصوالت لبنی و گوش��تی، انواع 
خش��کبار، مواد ش��وینده و بهداش��تی، 
نوش��یدنی های مختل��ف، ان��واع میوه و 
ظ��روف و لوازم آش��پزخانه تنها بخش��ی 
از کااله��ای واردات��ی قابل دس��ترس و 
پرطرف��دار در فروش��گاه های پاکس��تان 
اس��ت که البته مش��ابه پاکس��تانی همه 
آنه��ا ب��ا کیفیت��ی نس��بتا پایین ت��ر و با 
بس��ته بندی های نه چن��دان ش��کیل در 

بازارهای این کشور وجود دارد. 
نکته قابل توجه درباره کاالهای سبک 
وارداتی پاکس��تان که در سوپرمارکت ها 
یافت می شوند، برندهای این کاالها است 

که نشان می دهد بیشتر آنها از کشورهای 
عربی حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان 

وارد شده اند. 
در میان این کااله��ا البته محصوالتی 
با برندهای چین��ی، ترکیه ای، آمریکایی، 
انگلیس��ی، آلمان��ی، دانمارک��ی و برخی 
کشورهای اروپایی هم به چشم می خورد. 
کااله��ای باکیفی��ت و مرغ��وب ایرانی 
غایب بزرگ قفس��ه های فروش��گاه ها در 
پاکستان است که مملو از کاالهای عربی 

– غربی شده اند. 
این در حالی است که بازار مصرف ۲۰۰ 
میلیون نفری پاکس��تان به عنوان یکی از 
بازاره��ای ب��زرگ اس��المی در مجاورت 
ای��ران بزرگ تری��ن فرصت ب��رای حضور 
فعاالن اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاران 
ایرانی اس��ت؛ بازار بکر و رو به توسعه ای 
که متاسفانه از چشم دولتمردان و فعاالن 

اقتصادی ایران مغفول مانده است. 
برخی کشورها از جمله چین موقعیت 
استثنایی حضور در پاکس��تان را مغتنم 
ش��مرده و با طرح عظیم ساخت کریدور 
اقتصادی چی��ن و پاکس��تان معروف به 
)CPEC( تالش دارن��د عالوه بر حضور 
پررون��ق در ب��ازار این کش��ور، از طریق 

پاکس��تان دسترس��ی تج��اری خ��ود به 
اقیانوس هند را تسهیل کند. 

پکن در این کری��دور 4۶ میلیارد دالر 
س��رمایه گذاری کرده است و کارشناسان 
اقتص��ادی ب��ر ای��ن باورند ک��ه تکمیل 
این پ��روژه می تواند ۲میلیون ش��غل در 
پاکس��تان ایج��اد کن��د و موجب رش��د 

۷.5درصدی اقتصادی این کشور شود. 
همچنین نگاهی به شرکای اصلی تجاری 
پاکستان نشان می دهد که چین ۱۷درصد، 
ام��ارات متح��ده عربی ۱5درص��د، کویت 
۸.۸درصد و عربس��تان سعودی ۸.5درصد 
از صادرات به پاکستان را در اختیار دارند. 

اجرای خط لوله صلح یکی از طرح های 
راهب��ردی ایران و پاکس��تان اس��ت که 
به رغم عم��ر طوالنی خود هن��وز به ثمر 
ننشس��ته و دو کشور باید گام های پایانی 

را در این زمینه سریع تر بردارند. 
بهره ب��رداری از بندر ش��هید بهش��تی 
در ای��ران به یک��ی از فرصت ه��ای مهم 
ترانزیتی و هم��کاری اقتصادی میان این 
بن��در و بندر مه��م گواتر در پاکس��تان 
منج��ر ش��ده و مقامات دو کش��ور برای 
تعمیق همکاری ها در این زمینه گام های 

جدیدی برداشته اند. 

افزایش ۴۹درصدی مبادالت تجاری ایران و پاکستان



گرانی خودروهای وارداتی؛ تقصیر 
دالر، مافیا یا دولت؟ 

س��ال ۹۶ را بای��د س��ال بی س��ر و س��امانی بازار 
خودروهای وارداتی دانس��ت. نرخ خودروهای بیگانه 
در س��ال جاری چند فاز افزایش یافت و هیچ بار هم 
هیچ نهاد مسئولی، به این مبحث ورود پیدا نکرد که 
آیا گرانی خودرو، منطقی و اقتصادی بوده یا متاثر از 

سوءاستفاده واردکنندگان؟ 
وزارت صنع��ت دولت یازدهم در ماه ه��ای انتهایی عمر 
خود دو تصمیم اتخاذ ک��رد که باعث نگرانی بی حدوحصر 
خودروهای وارداتی شد:  تصمیم اول، ممنوع کردن واردات 
خودرو توسط واردکنندگان متفرقه و انحصار آن به افرادی 
بود که نمایندگی رس��می خودروسازان بیگانه را در اختیار 
دارند و تصمیم دوم، بستن سایت ثبت توصیه واردات خودرو 
از اوایل تابستان بود.   این تصمیم ها باعث شد واردکنندگان 
عمده خودرو تا آنجا که می توانس��تند از ممنوعیت واردات 
اس��تفاده کرده و اقدام به احت��کار و پس از آن افزایش نرخ 
کردند.  در تمامی این مدت، هیچ دستگاه دولتی و نظارتی 
ب��رای کنترل نرخ خ��ودروی وارداتی، اقدام��ی نکرد و اگر 
اقدام��ی هم می کرد به جایی نمی رس��ید زیرا تصمیم های 
غلط وزارت صنعت، فرصتی برای واردکنندگان ایجاد کرده 

بود که کنترل آن بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن بود. 

واردات خودرو ۵۱ برابر صادرات آن
در ش��رایطی ص��ادرات خودروه��ای س��واری ای��ران 
۳۸میلی��ون دالر اس��ت ک��ه در س��ال ۱۳۹۵ بال��غ بر 
یک میلیارد و ۹۳۵ میلیون دالر خودروهای خارجی وارد 
شده  که ارزش آن در قیاس با صادرات ۵۰.۹۲ برابر است.  
به گزارش ایس��نا، آمارهای رسمی گویای آن است که در 
سال ۱۳۹۵ در بخش تجارت خودروهای سواری در ایران 
بیش از ۶۰۰۰ تن خودرو به ارزش��ی بالغ بر ۳۸ میلیون 
دالر به کش��ورهای مختلف صادر شده است.  البته ارزش 
این صادرات و وزن آن در قیاس با س��ال قبل یعنی سال 
۱۳۹۴ افزایشی نزدیک به سه برابر داشته و از ۱۴ میلیون 
دالر به ۳۸ میلیون دالر رس��یده اس��ت، با این وجود این 
رقم نسبت به سال ۱۳۹۳ که صادرات انواع خودرو بیش 
از ۱۰۰میلیون دالر ارزش داش��ت همچنان رقمی پایین 
محسوب می شود. حتی این رقم در سال ۱۳۹۱ از این نیز 
فراتر رفته و به ۳۲۵ میلیون دالر می رسید که این مسائل 
به خوبی گویای آن اس��ت ک��ه در زمینه صادرات خودرو 

هنوز با روزهای خوب خود فاصله بسیار داریم. 
خودروهای ایرانی کجا می روند؟ 

 از کشورهای عراق، الجزایر، سوریه، ترکمنستان، لبنان، 
چین، س��احل عاج، آذربایجان، آلمان و جیبوتی به عنوان 
عمده بازارهای هدف صادرات انواع خودروی سواری ایران 
یاد شده است که در میان این کشورها عراق با سهم ۷۶.۳ 
درصدی بیشترین سهم واردات خودرو را به خود اختصاص 
داده و پس از آن الجزایر و سوریه به ترتیب با سهمی ۵.۳ 
و ۴.۲ درص��دی در رده ه��ای بعدی ق��رار دارند، اما حجم 
صادرات به کشورهایی مانند چین تنها ۰.۸ درصد، ساحل 
عاج ۰.۳ درصد، آذربایجان ۰.۳ درصد، آلمان و جیبوتی هر 
یک ۰.۲ درصد کل صادرات ایران بوده اس��ت.   همچنین 
ترکمنس��تان و لبنان دیگر کشورهایی هستند که سهمی 
بی��ش از یک درصد صادرات خودروی س��واری را به خود 
اختص��اص داده و به ترتیب ۲.۶ درص��د و ۲.۴ درصد را از 
آن خ��ود کرده اند.  البته طبق اعالم جمهوری کره، ترکیه، 
قزاقستان، ارمنس��تان، بلژیک، فرانسه، روس��یه، رومانی، 
مجارستان و مالزی دیگر کشورهایی هستند که می توان از 
آنها به عنوان بازارهای مهم بالقوه صادرات خودرو یاد کرد. 

رقبای صادراتی خودروی ایرانی
اما بر اساس آمارهای ارائه شده در بخش صادرات خودروهای 
س��واری جمهوری چک، اسلوواکی، تایلند، ترکیه، هند، چین، 

روسیه و بحرین مهم ترین رقبای ایران به شمار می روند. 
نقش پررنگ چین در قطعات خودروی ایرانی

 در زمینه واردات مواد اولیه مورد نیاز در سال ۱۳۹۵، 
۴۷ درصد از این کاالها از کش��ور چین تأمین ش��ده و 
در کل رقم��ی بال��غ بر ۵۶۵ میلی��ون دالر کاال در این 
بخش از کشورهای مختلف وارد ایران شده است. پس از 
چین، رومانی ۱۴ درصد واردات مواد اولیه خودروسازی 
ای��ران را به خود اختص��اص داده و ۷۶میلیون دالر ارز 
کش��ور بابت واردات کاال از رومانی مصرف شده است. 
جمهوری کره با ص��ادرات ۴۸میلیون دالر )۸ درصد(، 
ژاپن ۴۷ میلی��ون دالر )۷درصد(، س��وئد ۴۳ میلیون 
دالر )۸ درص��د(، ترکیه ۴۱ میلیون دالر )۷ درصد( از 
واردات قطعات مورد نیاز خودروس��ازی ایران را به خود 
اختصاص می دهند. همچنین طبق این آمارها در زمینه 
صادرات انواع خودرو ش��رکت ایران خودرو ۱۹ میلیون 
دالر و شرکت سایپا ۵۳ میلیون دالر صادرات داشته اند. 

واردات حدود 2 میلیارد دالری خودروی سواری
اما در بخش واردات خودرو، س��ال گذش��ته حجم 
واردات ای��ران رقم��ی بال��غ بر یک میلی��ارد و ۹۳۵ 
میلی��ون دالر ب��وده اس��ت ک��ه این رقم نس��بت به 
س��ال ۱۳۹۴ ک��ه واردات این بخش ارزش��ی معادل 
یک میلی��ارد و ۲۳۳ میلیون دالر بوده، رش��دی قابل 

توجه را نشان می دهد. 
رشد 2۱ درصدی تولید

طبق آنچه در آمارهای منتشر شده اعالم شده، در سال ۱۳۹۵ 
در کش��ور بالغ بر یک میلیون و ۲۵۵ دستگاه خودروی سواری 
تولید شده است، البته به گزارش انجمن خودروسازان ایران، این 
رقم در ش��ش ماهه نخست س��ال جاری نیز معادل ۶۴۳ هزار و 
۳۲۱ دستگاه انواع خودروی سواری بوده است که در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل رشد ۲۱ درصدی را نشان می دهد. 

7 خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
یکشنبه
8 بهمن 1396

شماره 990

توق��ف ثبت س��فارش واردات 
خودرو تنها منجر به آشفتگی بازار 
وارداتی ها نشد، بلکه روند اسقاط 
خودروهای خارجی را نیز متاثر از 

خود کرد.
در  خ��ودرو  ورود  چن��د  ه��ر 
هفت ماه��ه توقف ثبت س��فارش 
خ��ود  ع��ادی  روال  همچن��ان 
را داش��ت ام��ا خری��د و ف��روش 
اس��قاطی ها به نوعی به کمترین 
میزان خود رس��ید؛ چ��را که هم 
واردکنندگان در بالتکلیفی زمان 
بازگشایی سایت ثبت سفارش به 
س��ر می بردند و هم خری��داران و 
فروشندگان اسقاطی ها در هزینه 
این نوع خودروه��ا تکلیفی برای 
خود نمی دیدند. آنچه مش��خص 
اس��ت گره خوردن اس��قاطی ها با 
واردات خودرو، خروج فرس��وده ها 
را تحت تاثی��ر قرار داده، به طوری 
که با تدوین هر مقررات و ضوابطی 
ب��رای ورود خ��ودرو به کش��ور از 
رده خ��ارج ک��ردن فرس��وده ها با 
تغییراتی مواجه خواهد شد.دولت 
نهم از سال ۸۵ طبق طرح توسعه 
حمل و نق��ل عموم��ی و مص��رف 

س��وخت ب��ا توجه به آم��ار باالی 
خودروه��ای فرس��وده، تصمی��م 
گرفت اسقاط خودروها را برعهده 
وارد کنندگان خودرو بگذارد. بدین 
ترتیب هر سال که واردات خودرو 
افزایش داش��ته است، خودروهای 
فرسوده بیشتری نیز از رده خارج 
ش��ده  و ه��رگاه واردات خ��ودرو 
کاهش یاب��د، خروج فرس��وده ها 
نیز کند می ش��ود. به همین دلیل 
بس��یاری از کارشناس��ان عم��ده 
مش��کالت مراکز اس��قاط را گره 
خ��وردن طرح نوس��ازی ن��اوگان 
واردات  ب��ا  خودروهای فرس��وده 
خ��ودرو می دانند. در آن س��ال ها 
دلی��ل اجرای این طرح تس��هیل 
روند کاهش خودروهای فرس��وده 
عنوان ش��د چرا ک��ه در آن دوره 
حجم خودروهای فرس��وده بسیار 
باال بود و در س��ال های ۸۵ و ۸۶ 
اسقاط خودرو به اوج رسید. به این 
ترتیب ع��الوه بر آنکه خودروهای 
فرسوده ارزش داشتند، دارندگان 
این خودروها از این طرح استقبال 
و حتی تسهیالتی نیز به آنها داده 
شد، اما با نوسان واردات خودرو به 

کشور و همچنین تغییر مقررات و 
ضوابط چند باره در دولت یازدهم 
اسقاط فرسوده ها نیز با چالش هایی 
همراه ش��د، حال آنکه با افزایش 
واردات دالل ها نیز در بازار اسقاط 
ورود ک��رده و مش��کالتی را برای 
دارندگان و همچنین واردکنندگان 
خودرو به وجود آوردند، به طوری 
که این مش��کالت ابتدا گریبانگیر 
دارن��دگان خودروهای اس��قاطی 
شد. بدین ترتیب قیمت هایی که 
برخ��ی دالالن ب��رای خودروهای 
فرسوده پیشنهاد می کردند باالتر 
از قیمت های��ی بود ک��ه در مراکز 
رس��می اسقاط مصوب می شد. به 
همین دلیل برخی فروش��ندگان 
ترجیح می دادند خودروهای خود 
را به دالالن بس��پارند تا به مراکز 
رس��می مراجعه کنند. این امر اما 
با مش��کالتی برای فروش��ندگان 
همراه ب��ود، به ط��وری که مالک 
فقط وکالت اس��قاط خودرو را به 
دالل می داد که همین امر موجب 
می ش��د هر جرم و خالفی بعد از 
فروش شامل حال مالک نیز شود. 
بدین ترتیب دالالن از سندی که 

در دس��ت داشتند س��ندی دیگر 
می ساختند و الشه ای شبیه سازی 
می کردند و دردسرهای مالک پس 

از فروش تازه شروع می شد.
بر این اس��اس در پی ش��کایات 
مختل��ف مالکان فرس��وده پرونده 
چند هزار خودرویی که به اش��کال 
مختلف س��ند آنها دوقلو شده بود 
رو شد، به خصوص در سال های ۸۵ 
تا ۸۹ آمار باالی این نوع اس��قاط 
ه��ر روز پای مال��کان خودروهای 
فرس��وده و مسئوالن مراکز اسقاط 
را ب��ه مراجع قضایی ب��از کرد. این 
پروژه در سال های بعد)سال ۹۴ و 
۹۵( با الشه سازی برای اسناد رونق 
گرفت. همین امر طی س��ال های 
گذش��ته منجر به ف��روش قطعات 
لوازم یدکی فرسوده ها در بازار شده 
بود که از یک سو جان رانندگان را 
به خطر می انداخت و از سوی دیگر 
ب��ازار فروش لوازم یدکی را مملو از 
قطعات بی کیفی��ت و خطرآفرین 
کرده ب��ود. با این ح��ال اما دولت 
همچن��ان بر خروج فرس��وده ها با 
الزامات��ی که ب��رای واردکنندگان 
ایجاد کرده اصرار دارد و این مسیر 

را بدون هزینه برای خود به شدت 
ادام��ه می دهد، به ط��وری که طی 
مرداد ماه امس��ال خروج فرسوده ها 
توسط واردکنندگان را تشدید کرد 
ت��ا جایی که حتی خروج هش��ت 
فرس��وده را بنا بر حج��م موتور در 
دس��تور کار واردکنندگان قرار داد. 
طب��ق مصوبه دول��ت خودروهای 
س��واری و وانت واردات��ی از لحاظ 
مصرف س��وخت ب��ه پن��ج گروه 
تقسیم شدند که شامل خودروهای 
ب��ا مص��رف کمت��ر از ۵ لیت��ر در 
۱۰۰ کیلومتر ک��ه ملزم به خروج 
فرس��وده ای نیس��تند، ۵ تا ۶ لیتر 
در ۱۰۰ کیلومتر موظف به خروج 
دو فرس��وده، ۶ تا ۷ لیتر در ۱۰۰ 
کیلومتر ملزم به خروج سه فرسوده، 
۷ ت��ا ۸ لیتر در ۱۰۰کیلومتر ملزم 
به خروج شش فرسوده و بیش از ۸ 
لیتر در ۱۰۰ کیلومتر خروج هشت 
فرس��وده را در دس��تور کار دارند. 
بدین ترتیب شرایط شماره گذاری 
آنها براس��اس مصرف س��وخت در 
چرخه ترکیبی، از اس��قاط حداقل 
۲ دس��تگاه تا حداکثر ۸ دس��تگاه 

خودروی فرسوده، متفاوت شد.

درحالی که برخی رسانه ها از احتمال 
بازنگ��ری در تعرفه های جدید واردات 
خ��ودرو خب��ر داده بودند ی��ک مقام 
مس��ئول در وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت این موضوع را رد می کند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ح��دود یک ماه 
پیش ب��ا ابالغ دس��تورالعمل مدیریت 
و س��اماندهی واردات خودرو از سوی 
مع��اون اول رئیس جمه��وری، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش 
واردات خودرو را که از تیر ماه امس��ال 

متوقف شده بود مجددا از سر گرفت. 
طبق دس��تورالعمل جدی��د واردات 
خ��ودرو، تعرف��ه واردات خودروه��ای 
و  بنزین��ی  مدل ه��ای  در  س��واری 
هیبری��دی افزایش یافته و البته تعرفه 
در ح��د  برق��ی  واردات خودروه��ای 

۵درصد سابق، باقی مانده است. 
افزایش تعرفه واردات خودرو به ویژه 
در خودروهای هیبریدی انتقاد برخی 
واردکنندگان خودرو را به دنبال داشت 
و آنها عنوان کردند که این اقدام تأثیر 

منفی بر آلودگی هوا خواهد داشت. 
در مقاب��ل برخ��ی کارشناس��ان نیز 
اظه��ار کردن��د ک��ه با توج��ه به مدل 
به  واردات��ی  خودروه��ای هیبری��دی 
ایران، این محصوالت تأثیر چندانی بر 
کاهش آلودگی ه��وا ندارند و به جای 
خودروهای هیبریدی باید خودروهای 
برق��ی وارد ش��ود ت��ا ش��اهد کاهش 

آالیندگی خودروها باشیم. 
در این شرایط درحالی که در دو سه 
هفته اخیر برخی رس��انه ها از احتمال 

بازنگ��ری در تعرفه های جدید واردات 
خودرو س��خن گفته بودن��د یک مقام 
مس��ئول در وزارت صنع��ت، معدن و 

تجارت این موضوع را رد می کند. 
وی در پاس��خ ب��ه اینک��ه آیا بحث 
واردت  تعرف��ه  در  تجدیدنظ��ر 
خودروهای بنزینی و هیبریدی مطرح 
اس��ت؟ اظهار کرد: در این رابطه هیچ 
موضوع��ی مط��رح نش��ده و برنامه ای 
برای تجدیدنظر در تعرفه های واردات 

خودرو وجود ندارد. 

عضو هیأت رئیس��ه ش��ورای ش��هر تهران از بررسی 
الیحه نرخ عوارض تردد وس��ایل نقلیه در محدوده های 
مرکزی ش��هر تهران با حضور معاون شهردار تهران در 

چهل و یکمین جلسه خبر داد. 
به گزارش تس��نیم، زهرا نژادبهرام با اشاره به دستور 
چهل و یکمین جلس��ه شورای شهر تهران اظهار کرد: 
ادامه بررس��ی الیحه اصالحیه »مصوبه اصالحیه مجوز 
اخذا توقف )ساعتی( از وس��ایط نقلیه وارده به میدان 

مرکزی س��ازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های 
کشاورزی ش��هرداری تهران، بررس��ی نامه فرمانداری 
ته��ران در خصوص اعتراض هی��أت تطبیق به مصوبه  
و الزام ش��هرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای 
تشکیل اجتماعات اعتراضی شهروندان« از مواردی بود 
که در جلس��ه فردا به آنها رس��یدگی خواهد شد.  وی 
تصریح کرد: بررس��ی الیحه نرخ عوارض تردد وس��ایل 
نقلی��ه در محدوده های مرکزی ش��هر تهران با حضور 

معاون شهردار تهران دستور بعدی جلسه شورای شهر 
خواهد بود. 

نژادبهرام بیان کرد: بررس��ی طرح»الزام ش��هرداری 
تهران ب��ه تهیه و ارائه الیحه رویداد تهران و همچنین 
ارائه گزارش توس��ط رس��ولی، خزانه دار ش��ورای شهر 
ته��ران در خص��وص حس��اب های درآم��د و هزین��ه 
شهرداری تهران در آذرماه و ۹ ماه ۹۶ از دیگر مواردی 

است که در دستور جلسه فردا قرار داده شده است. 

یک مقام مسئول در وزارت صنعت: 

تعرفه واردات خودرو تغییر نمی کند

الیحه طرح ترافیک ۹7 بررسی می شود

گرهکوروارداتخودروباخروجفرسودهها
خبـر

گزارش

خبـر

نگاه

مراحل همکاری با بنز برای تولید 
مشترک خودرو در حال طی شدن است 
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با 
بیان اینکه امکان تولید مش��ترک محصوالت از ابتدای 
سال ۹۷ بس��یار ضعیف است، گفت باید مراحل پیش 
از تولید مش��ترک محصوالت طی شود و در خصوص 
این همکاری مشترک نیز مراحل در حال انجام است. 

س��عید باس��تانی در گفت وگو با خبرگ��زاری خانه 
مل��ت، در خصوص احتمال تولید مش��ترک ایران با 
ش��رکت بنز آلمان از ابتدای س��ال ۹۷ با ۲۰درصد 
داخلی سازی محصوالت، اظهار داشت: مشارکت های 
خارج��ی ب��ه منظ��ور تولی��د نیازمن��د مذاک��رات، 
تفاهم نامه، عقد قرارداد و سپس مراحل اجرایی است 
و در خصوص تولید مش��ترک ب��ا بنز نیز این مراحل 

در حال اجراست. 
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
شورای اس��المی با بیان اینکه امکان تولید مشترک 
محصوالت از ابتدای س��ال ۹۷ بس��یار ضعیف است، 
گفت: باید مراحل پیش از تولید مشترک محصوالت 
طی ش��ود و در خصوص این همکاری مش��ترک نیز 

مراحل در حال انجام است. 
نماین��ده مردم تربت حیدریه، م��ه والت و زاوه در 
مجلس شورای اسالمی، در خصوص اینکه همکاری 
با این ش��رکت به چ��ه میزانی می توان��د به صنعت 
کشور کمک کند، اظهار داشت: به دلیل اینکه هنوز 
اطالعی از برخی موارد این همکاری مشترک نداریم 
و مش��خص نیست کدام رس��ته تولیدات بنز و با چه 
تیراژی و اینکه تولیدات مش��ترک به منظور صادرات 
اس��ت یا ب��ازار داخلی ب��ه صورت قطع��ی نمی توان 
درخص��وص آن نظ��ر داد.  س��خنگوی کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی در پایان 
خاطرنش��ان کرد: هر نوع جوینت ونچر در ایران یک 

بروز تکنولوژی و اقدام مثبت است.  

 افزایش بی ضابطه قیمت 
خودروهای وارداتی قدیمی

افزایش تعرفه واردات خودرو باعث شده واردکنندگان 
خودرو قیمت مدل های قدیمی تری را هم که هنوز به 
فروش نرفته اند گران کنن��د. خودروهایی که با تعرفه 
قبل وارد ش��ده اند در حال حاضر با قیمت های جدید 
به فروش می رس��ند؛ قیمت هایی ک��ه در برخی مواقع 
ده ه��ا میلیون توم��ان افزایش یافته اس��ت.  اما چندی 
است وزارت صنعت، معدن و تجارت برخالف گذشته، 
نسبت به انتقادهایی که متوجه عملکرد این وزارتخانه 
در حوزه تولید و واردات خودرو اس��ت، خود را موظف 
به پاس��خگویی می داند. در این  بین به نظر می رس��د 
فش��ار دولت به عملکرد وزارتخانه هایی که مورد انتقاد 
برخی رس��انه ها قرار می گیرند منجر به پاس��خگویی 
و شفاف س��ازی در موضوع��ات مختلف ش��ده؛ چراکه 
پاس��خگویی به هر انتقادی ابتدا در پایگاه اطالع رسانی 
دولت منتش��ر می ش��ود و بعد از آن وزارتخانه مربوطه 
اقدام به ارسال جوابیه می کند. در هر صورت این اقدام 
حسنه دولت هم اکنون به ایجاد شفافیت در بسیاری از 
موضوعات صنعتی و تجاری به خصوص واردات خودرو 
کمک کرده؛ به طوری ک��ه مجموعه وزارت صنعت این 
روزها پاس��خگوی بحران و آش��فتگی بازاری است که 
خود نقش اساس��ی در این بحران ایفا کرده است. پس 
از توقف یک باره س��ایت ثبت س��فارش با وجود تداوم 
واردات خ��ودرو، قیمت ها روند صعودی یافت.  هرچند 
عدم دخالت نهادهای نظارتی بازار وارداتی را هم اکنون 
به نفع وارد کنندگان و به ضرر مصرف کنندگان کرده با 
این  حال مس��ئوالن وزارت صنعت همچنان بر آرامش 
پس از توفان ب��ازار وارداتی ها تأکید دارند، به طوری که 
معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای و خدمات سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان این قول را به 
مشتریان خودروهای وارداتی داده است که قیمت های 
خ��ارج از ضابط��ه خودروهای وارداتی ب��ه حالت قبل 
باز می گردد. شهرام میرآخورلو در شرایطی عنوان کرده 
که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
در موضوع قیمت های منطقی و ضابطه مند خودرو ورود 
خواهد کرد و هرجایی خارج از ضابطه باش��د نسبت به 
برگش��ت قیمت ها اقدام خواهد کرد که در حال حاضر 
قیمت خودروهایی که از ابتدای س��ال جاری وارد بازار 
ش��دند و به نوعی خودروهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ محسوب 

می شوند با افزایش غیرمنطقی روبه رو شدند. 
میرآخورل��و همچنین تأکید ک��رده که قیمت یک 
برن��د متأثر از عوامل افزایش قیمت ش��امل افزایش 
میزان تعرفه، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ اسقاط 
و هزینه ه��ای گم��رکات اس��ت، اما بای��د افزایش ها 
ضابطه من��د و مطابق با دس��تورالعمل تعیین قیمت 
خودرو باش��د. وی همچنین با اش��اره به ش��کایات 
متعددی که هم اکنون به این سازمان رسیده عنوان 
کرده که سازمان پس از ابالغ بسته مدیریت واردات 
خ��ودرو ضابط��ه تعیین قیمت خودروه��ای وارداتی 
را مش��خص و در س��امانه خود ق��رار داد و به تمامی 
وارد کنن��دگان و فعاالن اقتص��ادی در بخش خودرو 
نیز اعالم ش��د. معاون نظارت بر کاالهای سرمایه ای 
و خدم��ات س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولید کنن��دگان در پای��ان اظه��ار کرده ک��ه تمامی 
وارد کنن��دگان خودرو موظف ش��ده اند قب��ل از ارائه 
قیم��ت، هماهنگی الزم را در جه��ت منطقی بودن 

قیمت ها به سازمان اعالم کنند. 



محققان در یک تیم استارت آپی درصدد هستند با ساخت سامانه  ای 
از رطوبت هوا، آب تولید کنند.

ب��ه گ��زارش مهر، با توجه به مش��کل کمبود آب س��الم در مصارف 
آش��امیدنی و کش��اورزی، روش تولی��د آب 
از رطوبت هوا بر مبنای س��طوح هیبریدی 
نانوپوشش ابرآبدوس��ت/ آبگریز با کمترین 
هزینه مصرفی مد نظر محققان کش��ور قرار 

گرفته است.
در همی��ن راس��تا یک تیم اس��تارت آپی 
متشکل از دانشجویان دانشگاه آزاد، صنعتی 
شریف، علوم پزش��کی شهید بهشتی موفق 
ش��دند ایده »س��امانه تولی��د آب از هوای 
مرط��وب بر مبن��ای س��طوح هیبریدی ابر 
آبدوست/آبگریز« را تحت عنوان »آکواوان« 

اجرایی کنند.
اعضای تیم »آوان نانو« علی شهروزیان فر 

کارشناسی مهندسی و علم مواد از دانشگاه آزاد اسالمی دزفول، فاطمه 
خسرونژاد کارشناسی مهندسی و علم مواد از دانشگاه صنعتی شریف، 
یوس��ف ش��الگه دکترای عمومی پزش��کی ، محمدامی��ن کاتب صابر 

کارشناس��ی میکروبیولوژی و علی انصاری دکترای عمومی پزشکی از 
دانشگاه شهید بهشتی تهران این تیم استارت آپی را تشکیل داده اند.

علی شهروزیان فر درخصوص ایده این تیم گفت: با توجه به تحقیقات 
این تیم فنی مبنی بر وجود مه صبحگاهی 
در مناطق خشک و بیابانی، تیم فنی آوان 
نانو امیدوار اس��ت ت��ا در آینده ای نزدیک 
دس��تگاه خود را برای استفاده در مناطق 

بیابانی نیز توسعه دهد.
وی درخصوص مکانیس��م این دس��تگاه 
تولیدکنن��ده آب از ه��وای مرطوب گفت: 
اس��اس عملکرد دس��تگاه، جذب قطرات 
ریز رطوبت هوا توس��ط نقاط نانوپوش��ش 
ابرآبدوست و جداس��ازی و جمع آوری آن 
از س��طح به دلیل افزای��ش وزن قطرات و 

سطح آبگریز بستر است.
ش��هروزیان فر اظهار ک��رد: زاویه تماس 
قط��رات ب��ا نقاط ابرآبدوس��ت، کمت��ر از ۵ درجه بوده و با پیوس��تن 
قطره های جذب ش��ده به یکدیگر، توسط سطح آبگریز بستر، به سمت 

پایین حرکت کرده و در مخزن ذخیره می شوند.

فن بازار منطقه ای سیستان و بلوچستان به عنوان هفدهمین بخش از 
شبکه بزرگ فن بازار ملی کش��ور، به همت فن بازار ملی ایران واقع در 

پارک فناوری پردیس معاونت علمی در زاهدان افتتاح شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
راه ان��دازی هفدهمی��ن بخ��ش از ش��بکه 
بزرگ فن بازار ملی کش��ور در  سیس��تان و 
بلوچستان می تواند عالوه بر رونق اقتصادی 
منطقه، موجب شناس��ایی و حمایت از افراد 
توانمن��د در حوزه تولید و صادرات باش��د. 
می تواند  مناس��ب  پتانس��یل های  داش��تن 
باعث اشتغال بیش��تر در استان سیستان و 
بلوچس��تان شود. اکبر قنبرپور، رئیس مرکز 
فن بازار ملی ایران با اش��اره  به اینکه استان 
سیستان و بلوچس��تان از استان های مرزی 
ایران اس��ت و به همین دلیل تبادل خوبی 

با کش��ورهای خارجی دارد و این امکان را حتی پایتخت و استان هایی 
مانند اصفهان ندارند، گفت: همین موقعیت جغرافیایی موجب می شود 
در درجه اول این فن بازار درگاهی برای صادرات محصوالت استان های 

دیگر نیز باش��د. وی ظرفیت های فن بازار سیس��تان و بلوچستان را در 
حوزه هایی چون شیالت و گیاهان دارویی عنوان کرد و افزود: می توان 
ای��ن ظرفیت ها را با هدف توس��عه بازار فعال ک��رد. فن بازار منطقه ای 
سیستان و بلوچستان که با حمایت پارک 
علم و فناوری آن استان ایجاد شده، کمک 
به بازاریاب��ی محصوالت فناوران��ه، انتقال 
فن��اوری، ارتقای س��طح فن��اوری صنایع 
مس��تقر در اس��تان، جذب س��رمایه برای 
طرح های فناورانه و کمک به تجاری سازی 
آنها و برقراری روابط تجاری و فناوری بین 
کس��ب وکارها را برعهده خواهد داشت.  با 
اخذ موافقت ش��ورای مرک��ز فن بازار ملی 
ای��ران و انجام مذاک��رات و مقدمات ایجاد 
ای��ن دفتر طی ماه های گذش��ته، راه برای 
اعطای این مجوز در اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان هموار شد و در روز چهارشنبه  
4 بهمن ماه  این دفتر با حضور مس��ئوالن و مدیران استان سیستان و 
بلوچس��تان و مدیران مرکز فن بازار ملی ایران و پارک فناوری پردیس 

معاونت علمی افتتاح شد.

مع��اون وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات از پیگیری مش��کالت 
اس��تارت آپ ها در ح��وزه مالیات و بیمه به ص��ورت فوریتی خبر داد 
و گف��ت که این موارد به عنوان یک طرح فوریتی از س��وی نهادهای 

ذی ربط از جمله سازمان فناوری اطالعات 
کشور در حال رسیدگی است. 

به گزارش ایران آنالین، رس��ول سراییان 
اف��زود: فعالیت های بس��یار زی��ادی برای 
حمایت از اس��تارت آپ ها در راه است و در 
دهه فجر شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه 

خواهیم بود. 
رئیس س��ازمان فن��اوری اطالعات ادامه 
داد: بخ��ش دغدغه مالیاتی اس��تار ت آپ ها 
ب��ه وزارت امور اقتص��ادی و دارایی مربوط 
است و مس��ئله بیمه نیز به سازمان تامین 
 اجتماع��ی و در نهایت ب��ه مجموعه وزارت 
کار ارتباط دارد و این مسئله به عنوان یک 

ط��رح فوریتی از س��وی نهادهای ذی ربط از جمله س��ازمان فناوری 
اطالعات کشور در حال رسیدگی است. 

وی ب��ا اش��اره به مش��کالت قضای��ی و برخ��ورد س��لیقه ای با 

اس��تارت آپ ها گفت: در نشست با اس��تارت آپ ها مسئله تماس از 
س��وی برخی ارگان ها با ش��ماره های خصوصی ب��ه منظور حذف 
برخی از محتواها مطرح ش��د که نمونه ای از برخورد س��لیقه ای با 

استارت آپ ها است. 
همچنین اس��تارت آپ ها به خصوص 
کس��ب وکارهای نوپا ح��وزه محتوایی 
درگی��ر مش��کالت قضای��ی بس��یاری 
هس��تند که رفع این مش��کالت خارج 
از چارچوب وزارت ارتباطات اس��ت اما 
به هیچ عنوان این مش��کالت در آینده 
ادام��ه نخواهد داش��ت و ب��ا مذاکره و 
بررسی دغدغه های ارگان های مسئول، 
مکانیزم��ی ب��رای رفع این دس��ته از 

مشکالت ایجاد می شود. 
وی افزود: به منظور گس��ترش آموزش 
فع��االن عرص��ه اس��تارت آپی و حمایت 
از کس��ب وکارهای نوپا قرار اس��ت مراکز توانمند سازی و تسهیلگری 
کسب وکارهای نوپا افزایش پیدا کند و این مراکز در تمامی استان ها 

یک دفتر فعال داشته باشند. 

تیمی از جوانان متخصص ایران��ی در حوزه فناوری اطالعات، ارتباطات 
و نرم افزارهای رایانه ای با اس��تمرار مطالعات کاربردی تیم طراحی و توجه 
به تغییرات تکنولوژیکی روزافزون در مقوله علم تولید نرم افزار توانسته اند 

نرم افزارهایی با کیفیت باال تولید کنند.
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
تع��دادی از جوانان توانمند و متخصص ایرانی 
ب��ا صرف فعل خواس��تن از س��ال67 با هدف 
فعالیت در زمینه نرم افزار و سخت افزار شروع 
ب��ه فعالی��ت کردند و تا ب��ه امروز ب��ا قوت و 
ق��درت هرچه تمام تر و ب��ا تکیه بر توان خود، 
محصوالت��ی ب��ه روز و منحصر به ف��رد تولید 
کردند که این محصوالت در زمینه طراحی و 
تولید نرم افزارهای کاربردی سیستم های مالی، 
سیستم های اطالع رسانی و اتوماسیون مراکز 
اس��ناد و کتابخانه ها و فناوری RFID تولید 

ش��ده اند. نرم افزارهای تولیدی ش��رکت دانش بنیان نرم افزار و سخت افزار 
ایران به گونه ای طراحی شده اند که کاربری آسان و کارایی فوق العاده آنها 
مش��تریان زیادی را جذب کرده اس��ت. این نرم افزارها همواره متناسب با 

زمان و نیاز مشتریان، به روزرسانی می شود و قابلیت انعطاف آنها، امکانات 
مطلوبی را در اختیار کاربران قرار می دهد. احمد محمدزاده، مدیرعامل این 
شرکت می گوید: وقتی که نرم افزاری از استحکام و ساختار علمی مناسبی 
برخوردار باش��د یا ب��ه عبارتی ب��ه گونه ای 
مطل��وب طراح��ی ش��ده و مراحل تس��ت 
مناس��بی را پشت سرگذاش��ته باشد، کارایی 
بهینه ای خواهد داشت. وی همچنین تصریح 
می کن��د: در این حالت عم��ال کاربران بدون 
هیچ دغدغه ای از نرم افزار استفاده می کنند. 
اس��تفاده از سیس��تم های اطالع رس��انی و 
کتابخانه ش��رکت در بی��ش از ۵00 مرکز و 
استفاده از نرم افزارهای مالی در بیش از 3 هزار 
مرکز در سراسر کش��ور نشان دهنده اعتماد 
م��ردم به کاالهای ایرانی اس��ت. محصوالت 
این شرکت در حوزه سیستم مالی یکپارچه 
شامل نرم افزارهای حسابداری، حسابداری با 
امکان درج برچس��ب، دریافت و پرداخت، انبار و کنترل موجودی، فروش، 
پرسنلی و حقوق و دستمزد، مدیریت هزینه، ابزار متمرکز تولید گزارشات 

خاص، دارایی های ثابت و نرم افزار حسابداری هدیه می شود.

 تامین آب کشاورزی در مناطق خشک
با تکنولوژی یک استارت آپ ایرانی

فن بازار منطقه ای سیستان و بلوچستان افتتاح شد طراحی و تولید بومی نرم افزارهای کاربردی توسط جوانان ایرانیپیگیری مشکالت مالیات و بیمه استارت آپ ها

رئیس مرکز جامع رش��د قزوین گفت تا دولت کوچک نشود و نقش 
نظارتی و بسیج امکانات و بسترسازی را در یک روش مناسب با رویکرد 
کارآفرین��ی دنبال نکند، نمی توان ش��اهد تحول اساس��ی در اقتصاد و 

تولید بود. 
ب��ه گزارش مه��ر، نخس��تین کنفرانس مل��ی مدیری��ت کارآفرینی 
و مهارت ه��ای ارتباط��ی روز پنجش��نبه ب��ا حضور جمع��ی از فعاالن 
ش��رکت های دانش بنیان، شرکت های فناور و جوانان نخبه و ایده پرداز 
در محل س��الن اجتماع��ات پارک علم و فناوری ام��ام خمینی قزوین 

برگزار شد. 
علیرضا فریدونی در این کنفرانس اظهار داشت: دولت ها در جوامعی 
ک��ه انقالب صنعتی در آنه��ا رخ داد به عناوین مختلف همه امور را در 

دست گرفتند و به تدریج بزرگ شدند. 
وی اضافه کرد: وسوس��ه قدرت موجب ش��د تا دولت ها بزرگ شوند 
و امروز به جای این که نماینده مردم باش��ند رئیس مردم هستند و در 

برخی کارها خودشان مانع رونق و موفقیت شده اند. 
فریدونی یادآور ش��د: دولت ها در گذش��ته های دور تالش می کردند 
ت��ا درآمد ملی را افزای��ش دهند اما کم کم توزیع درآمد را هم بر عهده 
گرفتند تا به قول خودش��ان عدالت را پیاده کنند و قول دادند تا مردم 

را هم در این کار مشارکت دهند اما این گونه نشد. 
رئیس مرکز جامع رش��د پارک علم و فن��اوری امام خمینی قزوین 
اضاف��ه ک��رد: در جوامع توس��عه یافته مردم می گویند م��ا عده ای را 
انتخ��اب می کنیم تا کارهای مان را هماهن��گ کنند و در واقع دولت 
باید نماینده واقعی مردم باش��د اما امروز قدرت زیاد باعث شده مردم 
در مقابل دولت و نمایندگان س��ر خم کنند درحالی که این رویه باید 

برعکس باشد. 
فریدونی گفت: دولتمردان باید برای رش��د درآمدهای ملی و توزیع 
متوازن همت کنند اما کار به جایی رس��یده که یک جوان نخبه برای 
چند میلیون تومان وام باید ماه ها معطل شود و پیچ و خم های اداری را 
طی کند و جواب نگیرد و با این روند ما منتظر چه تحولی باید باشیم. 
وی اظهار داش��ت: وقتی صنعت خودرو انحصاری می شود شما باید 
ی��ک خودروی ۵ میلیون تومانی را 20 میلی��ون تومان بخری و ماه ها 
در نوبت باش��ی و حق انتخاب نداری و با این روند می خواهیم صنعت 

شکوفا شود اما نمی شود. 
صنعت کارآفرین نیازمند دولت کارآفرین است

فریدون��ی بیان ک��رد: دولت کارآفری��ن می تواند ب��ه تحقق صنعت 
کارآفرین کمک کند اما برای رس��یدن به آن باید دولت کوچک ش��ود 
ن��ه این که بخش خصوصی کار کن��د، مالیات و عوارض و ده ها هزینه را 
متحمل ش��ود تا دولتی بزرگ و دس��تگاهی ب��ا کارمندان متعدد فقط 

حقوق شان را از این مسیر تأمین کنند. 
وی اظهار داش��ت: ایده بازآفرینی دولت یک رویکرد جدید مدیریتی 
اس��ت و در عصر دانایی دیگر مکانیزم های بوروکراتیک جامعه س��نتی 
جواب نمی دهد و باید با عبور از این روش ها به دنبال نگاهی جدید به 

نوع مدیریت های خود در دستگاه های دولتی باشیم. 
رئی��س مرکز جامع رش��د پارک علم و فناوری ام��ام خمینی قزوین 
تصریح کرد: امروز دانایی حرف اول را می زند و با عبور از عصر سنتی، 

عص��ر صنعتی و ورود به دوره اطالعات بای��د بتوانیم روش های نوینی 
را در مدیریت ه��ا پیاده کنیم تا از توقف در بس��یاری از عرصه ها خارج 

شویم. 
فریدونی تصریح کرد: در شرایطی که یک جوان ما توانسته از آشغال 
گوشت، موادی تولید کند که یک گرم آن 4 میلیون تومان ارزش دارد 
چ��را ما باید در دادن یک تس��هیالت چند میلی��ون تومانی به گونه ای 
رفتار کنیم تا این جوان از بوروکراس��ی اداری خس��ته ش��ده و ازتولید 

پشیمان شود. 
وی اضاف��ه کرد: میلیاردها تومان پول این کش��ور در صنعتی به نام 
خودروسازی که همه دانش فنی آن خارجی است و هنوز نتوانسته ایم 
یک خودروی قابل قبول و مشتری پس��ند ارائه کنیم هزینه می ش��ود 
تا خرج این ش��رکت های بزرگ تأمین ش��ود چون ب��ه نوعی دولت در 
آن س��هیم اس��ت اما برای چند میلیون تومان وام برای تجاری س��ازی 

محصولی فناور مشکل داریم. 
فریدونی تصریح کرد: نگاه ما کارشناس��ی و کالن است و هرگز قصد 
انتقاد از دولت نیس��ت، بلکه ایراد به سیس��تمی است که آنقدر بزرگ 
ش��ده که هزینه خود را ه��م نمی تواند تأمین کند و ب��ه همین دلیل 

اقتصاد مقاومتی نمی تواند محقق شود. 
وی اضافه کرد: اگر دولت کارآفرین، راهگشا، رقابت پذیر و رسالت مدار 
باش��د و بازارگردی، مشتری مداری را در کنار پیگیری مورد توجه قرار 

دهد قطعاً به دستاوردهای خوبی خواهیم رسید. 
رئی��س مرکز جامع رش��د پارک علم و فناوری ام��ام خمینی قزوین 
یادآور ش��د: دولت باید در عمل خود را پاس��خگوی مردم بداند و اگر 
این گونه بود مثاًل س��ازمان جهاد کش��اورزی به جای توزیع کود و سم 
دنبال الگوی کش��ت می رفت و سازمان صنعت به دنبال گره گشایی از 

موانع تولید بود. 
وی گفت: اگر دولت س��کانداری کند دیگ��ر رقیب بخش  خصوصی 
نمی ش��ود که وارد خرید کاال ش��ده و کش��اورز را دچار بحران کند و 
هنگامی که همه تسهیالت دست دولت بود و یک مدیر دولتی تصمیم 
می گیرد به چه کسی وام بدهد یا ندهد شاهدیم یک نفر وام 4درصدی 
می گی��رد و خان��ه و دالر می خرد و یک تولید کنن��ده وام 30درصدی 
می گیرد تا تولید کند و با این روند نباید انتظار رونق تولید و کس��ب و 

کار و اشتغال را داشت. 
فریدونی بیان کرد: تا دولت کوچک نش��ود و نقش نظارتی و بس��یج 
امکانات وبسترس��ازی را در یک روش مناس��ب دنبال نکند، نمی توان 

شاهد تحول اساسی در اقتصاد بود. 
وی گفت: وقتی سیستم دولتی از نگرش سیاست گذاری خارج شده 
و به س��مت مش��ارکت در خرید و فروش می رود دیگر بخش خصوصی 
قادر به رقابت نیس��ت و دچار مشکل می شود درحالی که دولت ها باید 

تفکری داشته باشند تا اعتماد به نفس جامعه باال برود. 
رئی��س مرکز جامع رش��د پارک علم و فناوری ام��ام خمینی قزوین 
اظهار داش��ت: دولت بای��د به جای خدمتگزاری به دنب��ال توان افزایی 
باشد و با بیرون کشیدن مالکیت از چنگال بوروکراسی و سپردن آن به 
جامعه از توان بخش خصوصی برای حل مشکالت استفاده کرده و خود 

نقش نظارتی و هدایتی را بر عهده بگیرد. 

مدیر یک پیام رسان داخلی با بیان اینکه بیش از ۹۵درصد مشکالت 
پیام رسان های داخلی موضوع مالی نیست، گفت پیام رسان های ما باید 
به روز باش��ند و امکانات ش��ان رفاه و آس��ودگی را برای کاربر به همراه 
داشته باشد. موضوع دیگر نیز بی اعتمادی نسبت به حریم خصوصی و 

امنیت پیام رسان هاست. 
محمدرس��ول کاظمی در گفت وگو با ایس��نا در پاس��خ به اینکه آیا 
بزرگ ترین مش��کل پیام رس��ان های داخلی موضوع مالی است؟ اظهار 
کرد: حمایت مالی شاید بتواند ۵ درصد از مشکالت ما را حل کند، اما 
۹۵درصد مشکالت دیگری است که ربطی به مسائل مالی ندارد. برای 
مثال ما در بخش انتقال پیام  خود با اپراتورها مش��کل داریم. تس��هیل 
این موارد برای ما خیلی اهمیت دارد. برخی نمایندگان برای رفع فیلتر 
تلگرام نامه می زنند، اما کدام یک از آنها در یک پیام رسان داخلی عضو 
هس��تند که انتظار دارند مردم بیایند؟ ابتدا باید از خود شروع کنیم و 

بعد از مردم انتظار داشته باشیم. 
وی با بیان اینکه حمایت ۵میلیاردی از پیام رسان های داخلی از سه 
ماه پیش مطرح شده بود، افزود: با وجود این، تا یک هفته پیش بانک 
واس��ط که قرار بود حمایت کند به ما نامه ای نداده بود. از طرفی آنچه 
در رسانه ها منتشر می شود با این حمایت کاماًل متفاوت است. حمایت 
اصاًل بدون بهره و بدون س��فته و وثیقه بانکی نیست. بانک اعالم کرده 
برای گرفتن ۵ میلیارد تومان وام، باید 6 میلیارد و 200 میلیون تومان 
وثیق��ه در رهن بانک بگذاریم. دولتی ها ش��اید بتوانند وثیقه را تأمین 
کنند، اما ش��رکت خصوصی نمی تواند به تنهایی وثیقه بگذارد و با آن 
بازپرداخت های سنگین هم اصاًل منطقی نیست که به سمتش برویم. 
مدیر پیام رسان آی گپ در پاسخ به اینکه امتیاز مثبت پیام رسان های 
داخلی برای جلب مخاطب چیس��ت، گفت: تماس صوتی می تواند یک 
گزینه باش��د. گزینه دیگر همان تعرفه یک سوم است، بدین ترتیب اگر 
ش��ما در پیام رسان داخلی سه گیگابایت استفاده کنید، مساوی با یک 
گیگابایت خارجی است که از نظر اقتصادی به مردم ایران خیلی کمک 
می کن��د. بحث دیگر که همه کس��انی که تجارت ش��ان را روی تلگرام 
انجام می دهند باید به آن فکر کنند این است که اگر به یک پیام رسان 
داخلی شیفت کنند، اطمینان خاطر بیشتری دارند و از تحریم سرویس 

توسط همان شرکت یا فیلتر آن از داخل نگرانی ندارند. 
نیاز کاربران به روز شده است

کاظمی با اش��اره به تجربه کاربری مخاطبان پیام رسان ها بیان کرد: 
ما مش��کل کاربری داریم. کاربران ما با سیس��تمی مثل تلگرام آش��نا 
ش��دند که از ۱0 س��ال پیش کارش را آغاز کرده، درحالی که ما از سه 
س��ال پیش ش��روع کردیم. تلگرام در این مدت مولتی اکانت ارائه داده 
و کارب��ر اکنون از ما همین انتظار را دارد، چ��ون این کاربر نیازهایش 
را به روز کرده و باید برای آن فکری کرد. این مش��کلی اس��ت که همه 

پیام رسان های داخلی دارند. 
وی ادامه داد: پیام رس��ان های ما باید به روز باش��ند و امکانات ش��ان 
رفاه و آس��ودگی را برای کاربر به همراه داشته باشد. کاربری که راحت 
کارهای��ش را انجام می داده دیگر نباید ب��رای انجام همان کارها دچار 
س��ختی شود. بنابراین ما س��عی کردیم با الگو گرفتن از سرویس های 
خارج��ی آن نیازها را برطرف کنیم و به صورتی برخورد کنیم که کاربر 

دوست دارد. 
او با اشاره به بی اعتمادی کاربران به استفاده از پیام رسان های داخلی 

گفت: موضوع دیگر بی اعتمادی نس��بت به حری��م خصوصی و امنیت 
پیام رسان هاس��ت که مسئوالن ایجاد کردند. ما سعی کردیم با موضوع 
رمزن��گاری و تماس P2P )کاربر به کاربر( و بدون دخالت س��رور این 
اطمینان را برای کاربر به ارمغان بیاوریم که امنیتش تأمین اس��ت. به 
زودی هم س��کرت چت و تماس تصوی��ری را اضافه می کنیم که کاماًل 
P2P  و بدون دخالت س��رور اس��ت تا این موضوع اعتمادس��ازی هم 

برطرف شود. 
فضا نباید یک جانبه رقابتی باشد

کاظمی با ابراز مخالفت خود نس��بت به فیلتر ش��بکه های اجتماعی 
و پیام رس��ان ها بیان ک��رد: فضا نباید یک جانبه رقابتی باش��د، در غیر 
این صورت پیشرفت محس��وس نخواهد بود. آی گپ از سه سال پیش 
کار خود را ش��روع کرد. تا قبل از فیلتر تلگرام بازار هدف  ما اصاًل بازار 
ای��ران نبود و برای خارج از ای��ران کار می کردیم. ما حدود ۱20 هزار 
کاربر داشتیم که 40 هزار کاربر خارج از ایران بودند. 20 هزار آلمانی، 
۱0 هزار از کش��ورهای مختلف عربی و سایر کشورها. اگرچه ما شدیدا 
مخالف فیلتر تلگرام بودیم با وجود این، پس از اختالل و فیلتر تلگرام، 
سیل مردم به س��مت همه پیام رسان ها رفت و ما بدون هیچ تبلیغاتی 

به نیم میلیون کاربر فعال رسیدیم. 
وی ادامه داد: البته اگر این روال ادامه پیدا می کرد ما رشد سریع تری 
داش��تیم. هر روز رشد ما بیش��تر می ش��د، زیرا هرچه تعداد بیشتری 
کاربر روی پیام رس��ان ما می آمد همان ها به بقیه پیشنهاد می دادند که 
آی گپ را نصب و از آن اس��تفاده کنند. البته اگر در زمان فیلتر، روزانه 
30 تا 40 هزار کاربر داش��تیم به روزانه 20 هزار کاربر جدید رس��یده 
است. با وجود این، پس از حل فیلتر روند کند نشده زیرا مردم با یک 

پیام رسان داخلی آشنا شدند. 
او در پاس��خ به اینکه چرا این پیام رسان کاربر زیادی در ایران ندارد، 
گفت: آی گپ داخل ایران تولید شده، اما بومی نیست. ما تولید شدیم 
که در کل دنیا کار کنیم. البته ما تبلیغات زیادی در زمینه پیام رسانی 
نداشتیم. مدل کاری ما این است که یک شرکت برنامه نویسی هستیم 
و در کنار پروژه های دیگر و برنامه نویس��ی برای ش��رکت ها که کس��ب 

درآمد ماست، پروژه آی گپ را داریم. 
کاظمی با بیان اینکه این شرکت کاماًل خصوصی است، افزود: تا سه 
ماه پیش دولت اصاًل از وجود شرکت ما خبردار نبود. با مصوبه شورای 
عالی فضای مجازی که پیام رس��ان های داخلی آنالیز شده بودند، ما در 
لیس��ت پیام رسان ها قرار گرفتیم. از همان زمان به ما قول تجهیزات و 
وام دادند و این که تعرفه پیام رس��ان های داخلی یک سوم شود که تنها 

موضوع تعرفه پیام رسان ها تاکنون محقق شده است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه از زم��ان فیلتر تلگ��رام  این پیام رس��ان چندین 
به روزرس��انی بر اساس نیاز کاربران داشته اس��ت، گفت: در این مدت 
که کاربران ش��وق نش��ان دادند در پیام رس��ان ایران��ی فعالیت کنند، 
می خواهیم نیازهایش��ان را برطرف کنیم. بسته به نوع نوشتار ساختار 
اصلی برنامه ها، برنامه نویس��ی ما از س��مت س��رور و از نظر ساختاری، 
خطی است؛ یعنی با افزایش سرور و تجهیزات می توانیم تا 40 میلیون 
کاربر را هم پوش��ش دهیم. بنابراین این طور نیست که در حال حاضر 
بتوانیم این تعداد کاربر را پوش��ش دهیم، اما هرچه س��خت افزار مورد 
نیاز تهیه ش��ود، همه کاربران می توانند اس��تفاده کنند و از این جهت 

مشکل فنی نداریم. 

استیون اسپیلبرگ، کارگردان مشهور هالیوودی، در مصاحبه ای عنوان کرده است که ممکن 
است فیلم بعدی خود را اختصاصا با آیفون فیلمبرداری کند.
به گزارش جی اس ام، با پیشرفت روزافزون دوربین گوشی های موبایل دور از انتظار نیست 
که قدرت و کیفیت این دوربین ها به حدی برسد که بتوانند دوربین های عکاسی و فیلمبرداری 
حرفه ای را کنار بگذارند و در کارهای حرفه ای مثل فیلمسازی به صورت ثابت استفاده شوند.
استیون اسپیلبرگ نام بزرگی در صنعت فیلم و سینمای جهان است. این کارگردان نامی 
همیشه سعی کرده است در ساخت فیلم های خود از فناوری های نوین و پیشرفته استفاده کند 
و جلوه های زیبا و اعجاب انگیزی خلق نماید.
اسپیلبرگ در مصاحبه  خود با سایت IndieWire فاش کرده که ممکن است فیلم بعدی 
خود را اختصاصا با آیفون فیلمبرداری کند. او گفته، دارد به استفاده از آیفون در فیلمبرداری 
فیلم جدید خود به نام Unsane فکر می کند.

البته اسپیلبرگ اولین کارگردانی نخواهد بود که در فیلمبرداری فیلم خود از آیفون استفاده 
می کند. فیلم Tangerine به کارگردانی Sean Baker در سال 2015 با استفاده از یک 
iPhone 5S فیلمبرداری شده بود.
 

رئیس مرکز جامع رشد پارک علم و فناوری امام خمینی قزوین: 

 تحقق تولید کارآفرین نیازمند کارآمدی
و کوچک شدن دولت است

مشکل پیام رسان های داخلی چیست؟ 

 فیلم جدید اسپیلبرگ
با آیفون فیلمبرداری می  شود
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نگـــــاهدریچــه

»اس��تارت آپ دمو شهر هوشمند« با محورهای امنیت هوشمند، گردشگری 
هوشمند، آموزش و ارتباطات هوشمند، فروشگاه هوشمند، سالمت هوشمند، 

حمل و نقل هوشمند و سایر زمینه های هوشمندسازی شهر برگزار می شود.
به گزارش مهر، یکی از چالش های زیس��ت بوم نوآوری و استارت آپی کشور، 
نبود فرصت ها و بس��ترهای جذب سرمایه اس��ت که رویدادهای »استارت آپ 
دمو« س��عی بر آن دارد این زمینه را برای ش��رکت های نوپا و اس��تارت آپ ها 
جه��ت جذب س��رمایه از یک ط��رف و برای س��رمایه گذاران جهت بررس��ی 

شرکت های آماده و دارای ظرفیت سرمایه گذاری از سوی دیگر فراهم کند.

در شهر یزد

 »استارت آپ دمو شهر هوشمند«
برگزار می شود مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری برای بازدید از طرح ه��ای فناورانه و 

دانش بنیان شهرستان جهرم به استان فارس سفر کرد. به گزارش مرکز ارتباطات 
و اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��تاری در این س��فر، با حضور در ش��هرک 
صنعتی جهرم، ضمن بازدید از شرکت دانش بنیان نادرطب، اتاق تمیز این شرکت  
دانش بنیان را افتتاح می کند. همچنین وی در این سفر از واحدهای فناور مستقر 
در مرکز رشد واحدهای فناور جهرم بازدید و با فعاالن فناور مستقر در این مرکز 
دی��دار و گفت وگو می کند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، همچنین طی 
نشستی با مسئولین دانش��گاه ها، مراکز آموزشی و پژوهشی، مدیران شرکت های 
دانش بنیان و فناوران این استان دیدار می کند و درباره توانمندی ها، ظرفیت های 

استانی، چالش ها و دغدغه های استان گفت و گو می کنند.

 بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
از طرح های دانش بنیان استان فارس 



گسترش ش��بکه های اجتماعی در یک 
دهه اخیر بر رون��د زندگی اغلب ما تأثیر 
گذاش��ته اس��ت. امروزه اغلب ما روزمان 
را ب��ا جس��ت وجویی هرچن��د کوتاه در 
ش��بکه های اجتماعی به منظ��ور آگاهی 
از آخری��ن اخبار ش��روع می کنیم. حوزه 
بازاریاب��ی و تبلیغات نیز مانند بس��یاری 
از وجوه زندگی مدرن تحت تأثیر توسعه 
ش��بکه های اجتماعی قرار گرفته اس��ت. 
برهمی��ن اس��اس در ای��ن مقال��ه »پیتر 
مینیوم« به بررس��ی اص��ول ضروری در 
تبلیغات مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی 

پرداخته است. 
اخیرا یکی از دوستانم در مورد مشکل 
ج��ذب مخاط��ب از طری��ق تبلیغات در 
ش��بکه های اجتماع��ی با م��ن گفت وگو 
کرده اس��ت. مش��کل اصل��ی وی ناتوانی 
تبلیغات��ش در ج��ذب یکس��ان و مداوم 
مخاطب اس��ت. ب��ه این ترتی��ب اگرچه 
او زم��ان مناس��بی برای تهی��ه آگهی ها 
صرف می کند، اما خروج��ی نهایی آنچه 
انتظارش را دارد، نیست. من با سوزان از 
دوران دانشگاه آشنایی دارم. او معموال از 
شبکه های اجتماعی برای برقراری ارتباط 
با دوستان و همچنین مشاهده آثار برخی 
از هنرمندان استفاده می کند. همین آثار 
هن��ری عم��ده ایده ه��ای وی در زمینه 
تبلیغات را ش��کل می دهن��د. باتوجه به 
پیش��رفت ابزارهای هدف گذاری تبلیغات 
اینکه سوزان همچنان در یافتن مخاطب 
مناس��ب مشکل داش��ت برای من اندکی 
عجیب بود. برهمین اس��اس و باتوجه به 
هوش��مند هدف گذاری  ابزارهای  ناتوانی 
مخاطب باید به دنبال راهکارهای دیگری 

برای جذب مخاطب رفت. 
براساس آمارهای رسمی در شبکه های 
اجتماعی به طور معم��ول 26درصد افراد 
هرگون��ه محت��وای تبلیغات��ی را نادیده 
می گیرند. با این حال خوش��بختانه هنوز 
هم ش��مار باالیی از افراد عالقه ش��ان به 
حوزه بازاریاب��ی را حفظ کرده اند. به این 
ترتی��ب 62درصد از کاربران ش��بکه های 
مج��ازی حداق��ل یک صفح��ه مرتبط با 

کسب وکار را دنبال می کنند. 

 Global Web گ��زارش  براس��اس 
Index از می��ان کارب��ران ش��بکه های 
برق��راری  ب��رای  اجتماع��ی 42درص��د 
ارتباط با دوستان، 31درصد برای یافتن 
دوس��تان جدی��د و در نهای��ت 27درصد 
برای اطالع از آخرین محصوالت و اخبار 
ش��رکت های مختلف از این ابزار استفاده 
  Global Web Index می کنن��د. 
در نظرخواه��ی اش از کارب��ران در مورد 
دالیل نادیده گرفتن تبلیغات شبکه های 
اجتماعی به پاس��خ جال��ب و قابل تاملی 
دس��ت یافته اس��ت. بر این اساس پاسخ 
رای��ج کاربران ع��دم ارتباط بس��یاری از 
تبلیغ��ات با عالقه مندی ش��ان ب��ه همراه 
ماهیت و س��اختار آزاردهنده شان بود. به 
عبارت ساده، بسیاری از تبلیغات محتوای 

جذاب و مورد پسند کاربران را ندارند. 
باتوجه ب��ه آنچه گفته ش��د، در اینجا 
با یک وضعیت دش��وار مواجه هس��تیم. 
از یکس��و کاربران ش��بکه های اجتماعی 
عالقه نس��بتا پایداری به اطالع از اخبار و 
رویدادهای دنیای کسب وکار و تکنولوژی 
دارند و از سوی دیگر، بسیاری از تبلیغات 
این ح��وزه آنها را آزار می ده��د. یکی از 
دالیل ناتوانی تبلیغات در جذب کاربران 
دنی��ای مجازی ع��دم انطب��اق اطالعات 
بسیاری از آنها با واقعیت است. این یعنی 
خیل عظیم��ی از تبلیغات برپایه دروغ یا 
دست کم اطالعات نادرست بنا شده اند. به 
این ترتیب نخستین نکته ای که در اینجا 
بای��د مدنظر قرار داد، انتخ��اب یک پایه 
اطالعاتی صحیح به عنوان هسته مرکزی 
تبلیغ مان است. در ادامه این مقاله سعی 
خواه��م کرد برخی اص��ول ضروری برای 
خل��ق یک آگه��ی موفق در ش��بکه های 

اجتماعی را به اشتراک بگذارم. 
پرستیژتان را حفظ کنید

پیش از هر نکته ای باید توجه داش��ته 
باش��یم ک��ه برندها نیاز به اعتب��ار دارند. 
نگاهی ب��ه محبوب ترین برندهایی که در 
دنیای مجازی دنبال می ش��وند به خوبی 
بیانگر این موضوع است. عملکرد کاربران 
در شبکه های اجتماعی بیانگر عالقه شان 
به اطالع از اخبار و رویدادهای تازه دنیای 
کس��ب وکار از طریق اکانت های رسمی و 
باسابقه اس��ت. به این ترتیب ارائه مداوم 
تبلیغ��ات گزینه مناس��بی ب��رای جذب 
مخاطب نیس��ت. این بدان معناس��ت که 

به جای تمرکز روی تهیه صرف تبلیغات 
بای��د آن را با عناصری مانند س��رگرمی 
و همچنی��ن اطالع��ات دقیق و رس��می 
ترکیب کنیم. بدون شک این کار نیازمند 
دستیابی به ترکیب مناسبی از المان های 
س��رگرم کننده و اخبار و اطالعات دقیق 
اس��ت. به ای��ن ترتیب همچن��ان که در 
پ��ی ارائه تبلیغات مختلف هس��تید، باید 
جای��گاه و اعتبارتان را نی��ز حفظ کنید. 
پرهیز از تهیه تبلیغات سطحی و ترکیب 
آن با اطالعات دقیق راهکار مناسبی برای 

جلب توجه مخاطب است. 
مخاطب به تبلیغات مفید توجه می کند

توج��ه ب��ه نح��وه فعالی��ت کارب��ران 
شبکه های اجتماعی اطالعات مفیدی در 
اختیار افراد ق��رار می دهد. منظور من از 
نحوه فعالیت کارب��ران توجه به صفحات 
فالو ش��ده و پست هایی اس��ت که الیک 
می کنند. بدون شک هیچ کدام از کاربران 
به ط��ور کام��ل از ش��بکه های اجتماعی 
ب��رای ارتباط با دوستان ش��ان اس��تفاده 
نمی کنند. در واقع همانقدر که پست های 
تبلیغات��ی آزاردهن��ده اس��ت، مش��اهده 
مداوم پست های دوس��تان نیز چنگی به 
دل نمی زند. برهمین اس��اس همه ما به 
دنبال س��رگرمی هایی در محیط مجازی 
هس��تیم. در ش��بکه های عکس مح��وری 
مانند اینس��تاگرام تصاویر زیبا و در سایر 
پلتفرم ها متن ه��ای کوتاه، دقیق و عاری 
از کلیشه های تبلیغاتی توجه باالیی را به 

خود جلب خواهند کرد. 
تهی��ه ویدئوه��ای آموزش��ی یک��ی از 
مؤثرتری��ن راهکارها در رفع نیاز مخاطب 
و جذب کاربران محسوب می شود. حتی 
خ��ود بازاریاب ها نیز عالقه بیش��تری به 
ویدئوهای آموزشی در مقایسه با تبلیغات 
معمول��ی دارند. پس چرا نباید این فرض 
را در ارتباط با مخاطب ها نیز لحاظ کرد؟ 
ویدئوهای آموزش��ی همزم��ان که نحوه 
انجام کاری را به مخاطب یاد می دهد، نام 
برندت��ان را نیز در ذهن وی حک خواهد 
ک��رد. به این ترتیب ه��م نیاز مخاطب را 
رفع کرده اید و هم به اهداف تبلیغاتی تان 

دست خواهید یافت. 
متن را فراموش نکنید

مانند همیش��ه در تبلیغات متن حرف 
اول را می زند. اگرچه شبکه های اجتماعی 
تفاوت های اساس��ی با یکدیگر دارند، اما 

جادوی متن همیشه در تبلیغات ضروری 
است. کاربران شبکه های اجتماعی در هر 
دس��ته و با هر عالقه ای از متن پست ها و 

تبلیغات غافل نیستند. 
در روش ه��ای مت��داول بازاریاب��ی بر 
روی عالقه های مش��ترک اکث��ر کاربران 
تمرک��ز می ش��ود. براین اس��اس باتوجه 
به اش��تراک های کارب��ران، متن تبلیغات 
تهیه می ش��ود. با این حال این روش تنها 
مناس��ب زمانی  که فیس ب��وک و توییتر 
بر دنیای ش��بکه های مج��ازی حکمرانی 
می کردن��د، ب��ود. ام��روزه نمی ت��وان از 
شیوه ای یکسان برای تبلیغ در شبکه های 
محتل��ف اس��تفاده کرد. به عن��وان مثال 
کاربران ایسنتاگرام در مقایسه با شبکه ای 
مانن��د لینکدین عالقه مندی های بس��یار 
متفاوتی دارند. برهمین اس��اس توجه به 
تقاض��ا و عالقه های هرکدام از کاربران به 
صورت جداگانه اهمیت می یابد. در اینجا 
باید توجه داش��ت که هدف از بازاریابی و 
تبلیغ در ش��بکه های مجازی جذب تمام 
کاربران نیس��ت. در واقع پذیرش این امر 
که همگان به حوزه کس��ب وکار ما عالقه 
ندارن��د، امری ضروری به نظر می رس��د. 
برهمی��ن اس��اس تمرکز هرچه بیش��تر  
روی مخاطب ه��ای دارای حداق��ل عالقه 
به کسب وکارمان منطقی به نظر می رسد. 

ضرورت دسترسی آسان مخاطب 
به شما

تبلیغات تنها منحصر به بخش تولید و 
انتش��ار محتوایی خاص نیست. گام مهم 
در موفقیت یک تبلیغ دسترس��ی آسان 
مخاطب به شماس��ت. دسترس��ی ساده 
بدان معناست که کاربران در صورت نیاز 
به اطالعات بیش��تر یا هر م��ورد دیگری 
به آس��انی و تنها با چند کلیک به بخش 

پشتیبانی تان دست پیدا کنند. 
ابزارهای چت در ش��بکه های اجتماعی 
یک��ی از بهترین راهکارهای پاس��خگویی 
س��ریع به مخاطب هاس��ت. براین اساس 
گروه ه��ای عموم��ی فیس ب��وک، بخش 
دایرکت اینس��تاگرام و همچنین س��تون 
کامنت در اغلب ش��بکه ها نیازمند توجه 
هرچ��ه بیش��تر اس��ت. هرچ��ه س��رعت 
پاس��خگویی م��ا در ای��ن بخش بیش��تر 
باش��د، عالقه مخاطب به آشنایی بیشتر 

با برندمان افزایش خواهد یافت. 
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الزامات تبلیغات در شبکه های اجتماعی
کارگاه برندینگ

معرفی انواع برند: ۲۱ نوع مختلف 
برند را بهتر بشناسیم )4(

از آنجای��ی ک��ه برندس��ازی از ضرورت ه��ای هر 
کسب وکاری 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 
ش��رکت تان داشته باشد. در ش��ماره های قبل به 15 
مورد اول اش��اره کردیم و این��ک آخرین بخش این 

گفتار ا پیش رو دارید. 
 NGO( Non ۱۶- برنده�ای غیرانتفاع�ی ی�ا

)Governmental Organization
در برنده��ای غی��ر انتفاعی، مدل های ارزش��ی از 
اینکه صرفا جنبه کمک مالی و قرض الحس��نه باشند 
خارج می شوند و به س��مت ماموریت های اجتماعی 
رو می آورن��د. این برندها، توس��ط برخی در جامعه و 
انجمن های غیرانتفاعی، پذیرفته شده نیست، چراکه 
آن را به عنوان نهادی می شناسند که به فکر فروش 

و سودآوری است. 
)Luxury( ۱۷- برند لوکس

نام های تجاری با پرس��تیژ ک��ه وضعیت اجتماعی 
و تأییدی��ه ای را ب��ه مصرف کنن��دگان می رس��اند. 
برندهای لوکس باید مرزی مشخص را بین واقعیت و 
ویژگی های انحصاری تعریف کنند. آنها این کار را با 
اس��تفاده از کیفیت، ارتباطات و داستان سرایی انجام 
می دهند. این برندها انتقال تصویر و ش��ور و شوق به 
بازار خ��ود را تکمیل کرده اند، اما همچنان در مقابل 
انتظ��ارات و اطمینان مصرف کنندگان آس��یب پذیر 
هس��تند و به خاطر برندهای لوکس مقرون به صرفه  

تحت فشار هستند. 
)Activist brand( ۱۸- برند عملگرا

همچنین به عنوان برند هدف گرا شناخته می شود. 
برن��د عملگرا از آن جهت هم معن��ی با هدف و علت 
اس��ت که تمایزات خود را در ذهن مشتریان تعریف 

و مشخص می کند. 
)Cult( ۱۹- برند دینی یا آیینی

ن��ام تجاری که حول جامعه ای از حامیان متعصب 
تشکیل می ش��ود. مانند برند چالش��گر، این نام های 
تجاری هم اغلب با دش��منان خود می جنگند تا رتبه 
بهتری به دس��ت آورند، اما برندهای آیینی صادقانه 
و درس��ت بازی می کنند، نشانه های خود را بیشتر از 
عالیق و وس��واس فکری خ��ود می گیرند تا از بازار و 
رقبای شان. آنها بیشتر ترجیح می دهند دنبال کننده 
داش��ته باشند تا مش��تری، قوانینی را تعیین کنند و 
از م��ردم بخواهند آن را پذیرفت��ه و اجابت کنند، به 
این صورت مردم بیش��تر به سمت آنها خواهند آمد 

تا رقبای شان. 
)Employer( ۲۰- برند کارفرما

توانای��ی ش��رکت ها ب��رای ج��ذب کارکنانی با 
قابلی��ت و کیفیت باال در بازاره��ای رقابتی. اغلب 
به ارزش پیش��نهادی کارکنان گره خورده اس��ت. 
تمرکز آن بر فرآیند اس��تخدام اس��ت، با این حال 
گاهی اوقات گسترش می یابد تا پیشرفت و توسعه 
فرهنگ سالم و تولیدی را در برگیرد. از آنجایی که 
کارکنان منابع انس��انی وسواس فکری بیشتری به 
خرج می دهن��د و کارکنان بازاریابی توجه کمتری 
به مش��کالت افراد دارند، به همی��ن دلیل ترجیح 
بر آن اس��ت که برند بر پایه نام باشد تا طبیعت و 
کارکردهای موجودی که ممکن اس��ت در محیط 
کاری وج��ود داش��ته باش��د. این نوع ن��ام تجاری 
پتانسیلی عالی دارد، اما کسب درجه رضایتمندی 
پایین در فرهنگ جهانی شرکت ها به صورت کلی 
نش��ان دهنده آن اس��ت که کارهای بس��یاری باید 
انجام شود تا پتانسیل این نوع نام تجاری به خوبی 

ادراک شود. 
 )Challenger( ۲۱- برند چالشگر

برندهایی که تغییر ایجاد می کنند، نام های تجاری 
که تصمیم دارند فعاالن س��لطه گر بازار را به چالش 
بکش��ند. این نام های تجاری هنگامی که قصد دارند 
ب��ا متصدیان وارد بازی ش��وند، فعالی��ت خود را در 
بازارهای مش��خص و ب��ه خصوصی آغ��از می کنند. 
 Eat Big( آدام م��ورگان در ماه��ی بزرگ را بخ��ور
Fish( اینگون��ه عنوان می دارد:  چالش��گر بودن در 
مورد وضعیت بازار نیس��ت، اینکه جزو ش��رکت های 
اول یا دوم یا پنج تای اول باشید به خودی خود شما 
را برند چالش��گر نمی کند. همچنی��ن ادامه می دهد: 
… این برند و گروهی از افراد پش��ت آن هستند که 
باعث می ش��وند آرزوها و بلندپروازی کسب وکارشان 
از مناب��ع مت��داول بازاریابی فراتر م��ی رود و نیاز به 
تغییر معیارهای تصمیم گیری در بخش های مختلف 
ب��ه وجود می آید، ت��ا از این طری��ق بتوانند آنچه را 
منجر به ایجاد شکاف ش��ده اند بهبود بخشیده و آن 

را بپوشانند. 
تعجب��ی ندارد که افراد خارج از بطن بازاریابی، در 
تالش و کش��مکش اند تا بفهمند برند چیس��ت . در 
این مقاله انواع برن��د و گونه های مختلف آن معرفی 
ش��دند. ناگفته نماند که ممکن است یک نام تجاری 
ویژگی ه��ای چند نوع مختل��ف برند را در خود جای 
دهد، مث��اًل عالوه بر آنک��ه برند جهانی اس��ت برند 
چالشگر هم باش��د. آنچه بازاریابان باید به آن توجه 
کنند آن است که برندی ارزشمند، مرتبط و متمایز 

ایجاد کنند. 
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تبلیغات رسانه اجتماعی
اگرچه استفاده از تبلیغات رسانه اجتماعی موجب 
افزای��ش درآمده��ا می ش��ود، اما تحقیق��ات صورت 
گرفت��ه درباره آنها مح��دود مانده اس��ت. تحقیقات 
اخی��ر، تجارب و باورهای کاربر را که در ایجاد نگرش 
به تبلیغ��ات ش��بکه اجتماعی نقش دارند بررس��ی 
و اثربخش��ی مارکتین��گ ش��فاهی )WOM(  را با 
اقدامات مارکتینگ س��نتی مقایس��ه کرده است. در 
این پژوهش ها درباره مارکتینگ رسانه اجتماعی در 
می��ان وبالگ نویس هایی که در ی��ک کمپین ارتقای 
رتبه برند مشارکت داش��ته اند تحقیق شده و درباره 
انگیزه وبالگ نویسی و قابلیت های مارکتینگ شفاهی 
وبالگ ه��ا در مقابل مج��الت آنالین پژوهش صورت 
گرفته است. رسانه اجتماعی ذاتا اجتماعی است، اما 
این ویژگی اجتماعی کمتر مورد تحقیق واقع ش��ده؛ 
اینکه برندها چگونه می توانند از این رس��انه به عنوان 
مارکتین��گ از رابطه مصرف کنن��ده و ابزار مدیریتی، 

بهترین استفاده را ببرند. 
در   Farmville مانن��د  اجتماع��ی  بازی ه��ای 
شبکه های آنالین همچون فیس بوک هواداران زیادی 
ب��ه خود جذب کرده و ش��رکت روزان��ه آنها در این 
بازی ها و ق��رار گرفتن آن در مح��ل خرید کاربران، 
موجب پیش��رفت س��ریع تر آنها می ش��ود. بازی های 
اجتماعی م��دل مارکتینگ و درآم��د متفاوتی ارائه 
می کنند که نه تنها باید ارزشیابی شوند، بلکه برندها 
می توانن��د با بازی های اجتماعی برند س��ازی ش��ده 

آنالین رقابت کنند. 
هنگامی ک��ه ش��رکت ها ش��روع ب��ه اس��تفاده از 
تبلیغات��ی  اب��زار  ی��ک  به عن��وان   CHECK-IN
می کنن��د، اپلیکیش��ن های مبتن��ی بر م��کان مانند 
Checking in ی��ا Foursquare که در دو طرف 
خط بی��ن مارکتینگ رس��انه اجتماعی و مارکتینگ 
موبایل��ی خوانده قرار دارن��د، قابل توجه خواهند بود. 
 Showtime و Foursquare ،در ح��ال حاض��ر
 The با ش��راکت یکدیگر برای تبلیغ برنامه بیسبال
 CHECK-IN، کاربران��ی ک��ه ب��ا ،Fran Cave

Foursquare کنن��د، ی��ک بیس��بال رای��گان از 
دس��تگاه ف��روش تبلیغاتی مس��تقر در آنجا دریافت 
می کنند. به همین ترتیب خرده فروش ها هم ش��روع 
به ارائه تخفیف ها یا کوپن های تبلیغاتی به مشتریانی 
CHECK- کرده اند که در مکان آنها در فیس بوک

IN  کنن��د. واضح اس��ت که ش��رکت ها ب��ه قدرت 
ش��بکه های اجتماعی پی برده ان��د و معتقدند صرف 
اعالم موقعیت )مکان( مصرف کننده به دوس��تانش، 

ماهیتی تبلیغی دارد. 
ب��ه تبعیت از این موضوع، عرصه بعدی که نیازمند 
توج��ه و تحقیق بیش��تر اس��ت، ق��درت مارکتینگ 
ش��فاهی )WOM(  نه تنها در وبالگ ها که می توان 
فعاالن��ه محص��ول را در آنها پروران��د و در مورد آن 
صحبت ک��رد، بلکه در گفت وگوه��ای طبیعی میان 
دوس��تان آنالین اعم از تأثیر اقدامات ساده ای مانند  
الیک کردن، طرفدار ش��دن، یا پی��روی از یک برند 
اس��ت. ای��ن فعالیت های کاربر در مع��رض دید همه 

دوستان و همراهان او قرار خواهد گرفت. 
اگرچه بر کسی پوشیده نیست که رسانه اجتماعی 
واقعا از دی��دگاه تجارت الکترونیک بر س��ود و زیان 
تأثیرگذار بوده اس��ت، از اس��تفاده آنها به مثابه ابزار 
برند سازی غفلت شده است. اطالعات بیشتری درباره 
نگرش هایی که کاربران رس��انه اجتماعی به تبلیغات 
رفت��اری در ای��ن رس��انه ها دارند الزم اس��ت. وقتی  
برنده��ا می توانن��د تبلیغات خ��ود را اجتماعی کنند 
اعم از دوس��تان کاربر که بر آگه��ی کلیک کرده اند، 
هدف گذاری رفتاری در رسانه های اجتماعی می تواند 
مفهوم��ی کامال جدید به خود بگی��رد. عالوه بر این، 
بررس��ی اینکه آی��ا تفاوتی در نگرش ب��ه آگهی های 
تبلیغات رس��انه اجتماعی در برابر نگرش به تبلیغات 
دعوت ش��ده در پروفایل ه��ا یا حس��اب های کاربری 
وج��ود دارد یا خیر، ب��رای درک بهت��ر بازاریابان از 
اثربخش��ی و کارآمدی ای��ن کمپین ها به عنوان راهی 
ب��رای ایجاد رابطه ب��ا مصرف کننده و از همه مهم تر، 
درک نحوه تأثیرگذاری ای��ن تالش ها بر نگرش های 
مصرف کنن��دگان به برنده��ا و وف��اداری برند، حائز 

اهمیت است. 
 hormond :منبع

مهسا احمدپور

Peter Minnium به قلم
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دنیای فروش بخ��ش عجیبی از عرصه 
کس��ب وکار است. در این بخش حتی اگر 
بهتری��ن نح��وه گفت وگو را نی��ز انتخاب 
کنی��م، در ص��ورت ط��رح پرس��ش های 
نادرس��ت، نتیجه ای به دس��ت نخواهیم 

آورد. 
 پرس��ش های بی تأثی��ر ح��وزه فروش 
قالب های گوناگونی دارند. به عنوان مثال 
پرسش »آیا آخرین محصول ما را مشاهده 
کرده اید؟« به س��رعت مخاطب را درگیر 
احساس گروگان بودن می کند. به همین 
ترتیب پرس��ش های مبهم نیز مشتری را 
در وضعیت نامناسبی قرار خواهد داد. در 
واقع س��ؤال های مبهم امکان پاسخگویی 
سریع را از مخاطب سلب می کند. به این 
ترتیب در ذهن طرف مقابل مس��ئله شما 
گنگ به نظر خواهد آمد. مثال کالسیک 
چنین پرسش هایی به شرح زیر است: در 
زمینه پلتفرم ذخیره سازی ابری به دنبال 
چه چیزی هس��تید؟ بدون ش��ک چنین 
پرسش��ی برای بس��یاری از افراد معنادار 

نیست. 
در این مقال��ه »هدر مورگان« به جای 
ارائه خیل عظیم پرس��ش های نادرس��ت 
در دس��ته بندی های متف��اوت به س��راغ 
پرسش های مطلوب رفته است. منظور از 
پرسش های مطلوب آن دسته از سؤاالتی 
است که مخاطب بدان ها واکنش مثبت، 
چ��ه به صورت چهره  ب��ه چهره و چه در 

قالب ایمیل، خواهد داد. 
در اینجا به بیان پنج پرسش تأثیرگذار 
ب��ر مخاطب که تضمین گ��ر موفقیت تان 
در فروش نس��بتا باال به مشتریان است، 
خواهیم پرداخت. به یاد داشته باشید که 
پرسش مطلوب باید از یکسو به نیازهای 
مخاطب توجه و از س��وی دیگر به ادامه 

گفت وگو دوجانبه کمک کند. 
تأثیر نوع پرسش بر واکنش مشتری

تا پیش از س��ال گذش��ته م��ن اعتقاد 
بسیار زیادی به تأثیرگذاری پرسش هایی 
که با »چرا« ش��روع می شوند، داشتم. با 
این حال در کنفرانس��ی در سال 2017 
 FBI گفت وگ��و ب��ا یک مام��ور س��ابق
عقی��ده ام را دگرگون ک��رد. نکته مهمی 
ک��ه از آن مام��ور آموخت��م اث��ر منف��ی 
پرس��ش های »چرا« محور ب��ود. به گفته 
وی، پرسش از چرایی صحنه بازجویی را 
برای مخاط��ب تداعی می کند. به عبارت 
دیگر، چنین پرس��ش هایی حالت دفاعی 
مخاطب را تحریک می کند. برانگیختگی 
دفاع��ی مش��تری به هر چه ختم ش��ود، 

موجب خرید وی از ما نخواهد شد. 
به جای اس��تفاده از چنین پرسش های 
نامطلوب��ی، مامور موردنظر پرس��ش های 
»چگون��ه« یا »چه« محور را توصیه کرد. 
در این صورت پرسش��ی نظی��ر »چرا به 
پلتفرم م��ا عالقه مند هس��تید؟« تبدیل 
ب��ه »چ��ه چیزی ش��ما را ب��ه پلتفرم ما 
عالقه مند کرده است« تبدیل خواهد شد. 

اس��تفاده از چنین قالب سواالتی شما را 
خاص جل��وه خواهد داد. همچنین عالقه 
ط��رف مقابل ب��ه ادامه گفت وگ��و را نیز 

تقویت می کند. 
آنچ��ه در ب��اال توضیح داده ش��د برای 
پرسش های »چرا االن« نیز صادق است. 
به منظور فهم بهت��ر این موضوع باید به 
اهمیت فهم علت توجه مخاطب به ش��ما 
توج��ه کنیم. در واقع ک��دام عامل باعث 
عالقه طرف مقابل به گفت وگو با شما به 
عنوان یک فروشنده شده است؟ این امر 
در مورد مش��تریانی که نخستین تجربه 
گفت وگو با فروشندگان را دارند، اهمیت 
بیش��تری می یابد. در چنی��ن حالتی به 
جای طرح پرس��ش »چرا در حال حاضر 
عالقه من��د به محص��ول ما هس��تید« از 
پرسش��ی نظی��ر »چگونه پلتف��رم ما در 
حال حاضر به ش��ما کمک خواهد کرد؟« 

استفاده کنید. 

چه کسی تصمیم را می گیرد؟ 
در این مرحله مخاطب پیش نمایش��ی 
از محصول ش��ما و همچنی��ن بحث تان 
را ش��نیده است. دس��تیابی به این نقطه 
بسیار مهم محسوب می شود. با این حال 
آی��ا طرف مقابل تان در عمل توانایی الزم 

برای انجام معامله را دارد؟ 
اهمیت شناس��ایی فرد تصمیم گیرنده 
ب��ه خصوص در ش��رکت های ب��زرگ که 
بوروکراسی اداری نسبتا پیچیده ای دارند 
بس��یار باالس��ت. در این صورت مشتری 
ش��ما تنها عضو کوچکی از سلسله مراتب 
گسترده تصمیم گیری س��ازمانی خواهد 
بود. براین اساس اطالع از تصمیم گیرنده 
نهای��ی در فرآیند س��ازمانی مهم خواهد 
بود. همچنین باید مطمئن ش��د که فرد 
تأثیرگذار نهایی در مالقات حاضر باش��د. 
به منظور کسب چنین اطالعاتی از طرف 
مقابل باید پرس��ش های اس��تراتژیکی را 
طراحی کنیم. سؤاالتی نظیر »چه کسی 
از محص��ول ما اس��تفاده خواهد کرد؟«، 
»چه فرد دیگری در فرآیند فروش دخیل 
اس��ت؟« و »به منظور جلب رضایت شما 
برای انجام معامله چ��ه کاری باید انجام 
دهیم؟« به ش��ما در راستای فهم میزان 
در  تصمیم س��ازی  فرآین��د  پیچیدگ��ی 
ش��رکت مقابل تان کمک شایانی خواهد 

ک��رد. در این حال چنین پرس��ش هایی 
ظرافت بس��یار باالی��ی نی��ز دارد. بدون 
تردید اس��تفاده از چنین پرس��ش هایی 
به مراتب از س��ؤالی نظیر »رئیس ش��ما 

کیست؟« تأثیرگذارتر خواهد بود. 
می توانم محصول مان را به شما نشان 

دهم؟ 
نبای��د با یک س��ناریوی پیش پا افتاده 
ش��امل ارائ��ه پیش نمای��ش و گفت��اری 
ن��زد  محصول م��ان  پیرام��ون  مختص��ر 
مشتری رفته و انتظار تأثیرگذاری شگرف 
روی وی داش��ته باشیم. در حقیقت یک 
خری��دار در ط��ول روز با پیش��نهادهای 
بس��یار زیادی مانند ش��ما مواجه است، 
بنابرای��ن طرف مقابل عالق��ه چندانی به 
مشاهده سناریویی تکراری از سوی شما 

نخواهد داشت. 
به جای اقدام خودسرانه بهترین راهکار 
نظرخواهی از مش��تری اس��ت. س��ؤالی 

نظیر »یک س��ناریوی فروش مطلوب به 
نظر ش��ما چه ویژگی هایی دارد؟« کلید 
شما برای دسترس��ی به ایده آل مخاطب 
محس��وب می ش��ود. تنها پس از دریافت 
نظ��ر مخاطب پیرامون ط��رح  ایده آل اش 
امکان عبور از سناریوی کلیشه ای وجود 
خواهد داش��ت. به عنوان مثال شاید شما 
از مش��تری بالقوه ت��ان در مورد چگونگی 
اس��تفاده اش از محصول تان سؤال کنید. 
اگر در پاس��خ بدین س��وال طرف مقابل 
بر اهمیت س��رعت پ��ردازش )یا هر وجه 
دیگری( تأکید کرد، شما امکان پافشاری 
روی سرعت محصول تان به عنوان مزیت 
رقابت��ی در برابر س��ایر رقب��ا را خواهید 
داش��ت. توجه داشته باش��ید که این امر 
به معن��ای رویاپ��ردازی و دروغگویی در 
م��ورد محصول تان نیس��ت، بلک��ه تنها 
راهکار مناسب جهت پیشبرد بحث را در 

اختیارتان قرار خواهد داد. 
وقتی محصول مان را نمی خرند

این پرس��ش به طور کام��ل معطوف به 
ارزیابی موارد جایگزین مشتری تان است. 
در واق��ع، اگر آنها ب��ه خرید محصول تان 
عالقه نداشته باش��ند، این امر به معنای 
ع��دم آمادگی ب��رای اس��تفاده از چنین 
محصولی اس��ت یا وجود پیشنهادی بهتر 
از سوی دیگر فروشندگان؟ اگر فروشنده 

بهت��ری در کار باش��د، مش��تری تان چه 
کسی را مدنظر دارد؟ 

در اینج��ا بار دیگ��ر باید ب��ر پرهیز از 
تأکید  پرس��ش های ح��اوی »چرای��ی« 
کنم. در هر صورت عدم عالقه مش��تری 
به خرید از ما به وضوح مش��خص اس��ت. 
به عن��وان مثال اگ��ر در زمینه مدیریت 
س��ازمانی روابط ش��رکت ها با مشتریان 
فعالی��ت دارید، عدم عالق��ه طرف مقابل 
ب��ه همکاری با خ��ود را پای��ان ماجرا به 
حس��اب نیاوری��د. طرح پرسش��ی مانند 
»ح��ال از اطالعات ت��ان در زمینه فروش 
چگونه اس��تفاده بهین��ه خواهید کرد؟«. 
به احتمال زیاد در این حالت مشتری تان 
اندک��ی اطالع��ات کارب��ردی در م��ورد 
گزینه مدنظرش به ش��ما منتقل خواهد 
کرد، ب��ه این ترتیب ام��کان بازنگری در 
محصول تان وجود خواهد داشت. در واقع 
پس از اطالع از جایگزین مش��تری تان از 
یکس��و باید در تالش برای نمایش برتری 
محصول تان و از س��وی دیگر امیدوار به 
ارتقای کیفی تولید ش��رکت تان باش��ید. 
فرآین��د اخیر ش��اید چند م��اه به طول 
بینجامد. با این حال برای تضمین فروش 
پای��دار طی ای��ن مرحل��ه طوالنی مدت 

ضروری است. 
سؤال نکنید

در زمین��ه ف��روش به ط��ور میانگین با 
ش��مار قابل توجه��ی از اف��راد بی عالقه 
نس��بت به پرس��ش مواجه خواهید شد. 
برای کس��انی که از پاسخ به سؤال متنفر 
هس��تند، اینکه پرسش ش��ما »چرایی«، 
»چیس��تی« ی��ا »چگونه« محور باش��د، 

فرقی ندارد. 
هنگام مواجه��ه با چنین وضعیت هایی 
زمان تبدیل پرس��ش ها به جمالت ساده 
است. به عنوان مثال این جمله را مدنظر 
قرار دهید: به نظر می رس��د شما در حال 
حاض��ر دالیل محک��م و معقول��ی برای 
تبدیل داده های فروش ت��ان به اطالعات 
کاربردی در قال��ب فایل های ابری دارید. 
بدین ترتیب جمله ای اثباتی را در مقابل 
مخاطب ق��رار داده ایم. در چنین مواقعی 
ذهن ط��رف مقابل در پی اثب��ات گزاره 
ما خواهد ب��ود. به ای��ن ترتیب در ذهن 
مش��تری چنین پرسشی شکل می گیرد: 
»آی��ا ش��رکت من واقع��ا آم��اده تبدیل 
داده های خام به اطالعات کاربردی تحت 
پلتفرم ابری است؟« به این ترتیب بدون 
ط��رح پرس��ش مس��تقیم آن را به ذهن 
مخاط��ب منتقل خواهیم ک��رد. پیگیری 
حرف��ه ای این فرآیند عالق��ه مخاطب به 
ادامه گفت وگو و ارائه اطالعات بیش��تر را 

تضمین خواهد کرد. 
اگرچه این ش��یوه تأثیرگ��ذاری باالیی 
دارد، ام��ا توصی��ه من اس��تفاده از آن به 
عن��وان راه��کار نهای��ی اس��ت. در واقع 
خی��ل عظیمی از مش��تریان توق��ع ارائه 
پرسش هایی از سوی شما را دارند. این به 
معنای استفاده از راهکار فعلی در شرایط 
فوق العاده است. در حالت معمولی از هر 
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نویسندگی میهمان؛ ابزار پایدار چگونه محصول مان را به مشتریان آتی بفروشیم؟ 
بازاریابی دیجیتال

نویس��ندگی میهم��ان نوعی بازاریابی اس��ت که در 
سال های اخیر به رشد قابل قبولی رسیده و فرصت های 
مناس��بی در اختی��ار اف��راد ق��رار می ده��د.  ابزارها و 
استراتژی های بازاریابی دیجیتال هر روز در حال تغییر 
و جایگزینی هستند. یکی از این روش ها که با گذشت 
سال ها هنوز به عنوان ابزاری مفید و کاربردی شناخته 
می شود، نویس��ندگی میهمان اس��ت. در صورتی که 
به عنوان صاحب کس��ب وکار یا حتی یک آزادکار، این 
روش را برای بازاریابی بلندمدت انتخاب کنید، س��ود 
زی��ادی از آن خواهید برد.  جیس��ون دیمرس یکی از 
نویس��ندگان وب سایت فوربس اس��ت که تحقیقات و 
تجربه های مفیدی در زمینه نویسندگی میهمان دارد. 
او در این مقاله نکات کاربردی برای ش��روع این نوع از 
بازاریابی را به اشتراک گذاشته است تا کاربران بتوانند 

با ترس اولیه این کار مقابله کنند. 
نویسندگی میهمان چگونه انجام می شود

قدم اول، ساختن یک برند شخصی یا سازمانی برای 
خود است. س��اختن برند استراتژی های خاص خود را 
دارد که در مطالب مربوط به آن پرداخته ایم. به صورت 
خالصه، شما باید در قدم اول به طور نسبی شناخته شده 
باش��ید یا حداقل س��ابقه و رزومه ای ب��ا نمونه کارهای 
مناس��ب ارائه دهید. س��پس به دنبال وب سایت هایی 
باشید که در انتشار محتوا فعال باشند و حتی االمکان 
مطالبی مرتبط با صنعت ش��ما ارائه بدهند. شاید قدم 
اول در این مس��یر دشوار باش��د، اما پس از پیدا کردن 
ناش��ر اولیه، مس��یر پیشرفت شما ش��روع می شود. از 
همان روزهای اول می توانید از منافع نویسندگی خود 
استفاده کنید و رفته رفته برندتان را گسترش دهید. با 
شناخته تر شدن برند، کار شما برای پیدا کردن ناشران 
بهتر آسان خواهد شد و این روند دومینویی، شما را به 

مخاطبان و در نهایت مشتریان بیشتر وصل می کند. 
سؤالی که ذهن اکثر افراد و صاحبان کسب وکار را به 
خود مشغول می کند این است که نویسندگی میهمان 

را از کجا شروع کنند؟ 
1-  برند شخصی را در اولویت قرار دهید

هم��ان طور که پیش از این گفته ش��د، در قدم اول 
باید شناخته ش��ده باش��ید. پس ابتدا خودت��ان را در 
پروفایل های مختل��ف ش��بکه های اجتماعی، وبالگ 
شخصی یا صفحه مؤلفان در وب سایت شرکتی معرفی 
کنید. سعی کنید در فضاها و گروه های مختلف کاری 
خود را نش��ان بدهید و در کنار آن، لحن به خصوص و 

ویژگی اصلی خودتان را به نمایش بگذارید. 
۲-  محتوای متنوع در ارتباط با کسب وکار آماده کنید

در قدم بعدی باید محتوای مورد نظر را تولید کرده 
و آماده داشته باشید. برای انتخاب موضوع محتوا سراغ 
زمینه هایی بروید که در آنها حرفه ای هس��تید. عالوه 
بر حرفه ای بودن، موضوعات باید با زمینه کاری ش��ما 
مرتبط باشند. این محتوا را قبل از تماس با هر ویراستار 

یا وب سایت ناشری آماده کنید. 
۳-  مخاطب اولیه را پیدا کنید

اگ��ر ناش��ر بداند که ش��ما در حال حاض��ر تعدادی 
مخاطب در انجمن های متنوع دارید، محتوای ش��ما را 
راحت تر منتشر می کند. شناخته شدن در شبکه های 

اجتماعی در این موقعیت کمک بزرگی خواهد بود. 
۴-  ناشر اول را با دقت انتخاب کنید

اولین وب س��ایت یا سرویس��ی که محتوای شما را 
منتش��ر می س��ازد، حکم تبلیغات را نیز برای شما ایفا 
می کند. انتخاب هوشمندانه ناشر اولیه، به شما کمک 
می کند ت��ا مخاطبان اولیه را بهتر ج��ذب کنید و در 
برقراری ارتباط با ناشران بعدی نیز راه آسانی در پیش 

داشته باشید. 
۵-  پایدار بمانید

پ��س از ارتباط اولیه و جلب نظر ناش��ر، باید بتوانید 
با محتوای مناس��ب، جای پای خود را در وب س��ایت 
هدف محکم کنید. این کار با انتخاب موضوع مناسب 
و نوش��تن محتوایی که مخاطبان وب س��ایت هدف را 

عالقه مندتر می کند، عملی می شود. 
۶-  ارتباط با ناشر را قوی کنید

از همان روزهای اولیه، ارتباطی مداوم و س��ازنده با 
وب سایت ناشر داشته باشید. سعی کنید ویرایش های 
مدنظر آنها را به بهترین نحو انجام بدهید و محتوا را با 

شراکت کامل با تیم آن وب سایت آماده کنید. 
۷-  روی مخاطب سرمایه گذاری کنید

مخاطب��ان و دنبال کنندگان ش��بکه های اجتماعی، 
حکم مبلغان ش��ما و محتوای تان را دارن��د. ارتباط با 
آنه��ا را هیچ گاه از دس��ت ندهید و تالش کنید هر روز 
بیش از پیش محتوای جذاب برای آنها تولید کنید. در 
شبکه های اجتماعی به نظرات شان پاسخ دهید و محتوا 

را آن طور که دنبال کنندگان می پسندند تولید کنید. 
۸-  دست از تالش برندارید

پس از انتش��ار محت��وا در چند س��رویس و جذب 
مخاطبان زیاد، ش��اید به این فکر بیفتید که به اندا زه 
کافی روی این روش وقت گذاش��ته اید. این طرز تفکر 
اش��تباه است و هیچ بن بس��تی برای انتشار و بازاریابی 
محت��وا وجود ندارد. با گذش��ت زمان به فکر ناش��ران 

بزرگ تر و حضور جدی تر در بازارهای جدید باشید. 
فراموش نکنید که دشوارترین مرحله هر استراتژی 
کس��ب وکار، شروع آن اس��ت. قدم اول را به هر شکل 
ممکن بردارید و شروع به نوشتن کنید. مطمئن باشید 
استراتژی نویس��ندگی میهمان سود باالیی برای شما 

خواهد داشت. 
FORBES/ZOOMIT :منبع
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Menlo اختراعات
 آن آربور، میشیگان

)مدیرعام�ل  ش�ریدان  ریچ�ارد  مؤسس�ان: 
اجرایی(، جیمز گوبل

درآمد: ۴ میلیون دالر
تعداد کارمندان: ۴۳ نفر

منل��و دارای چنان روش متمایز س��اخت نرم افزار 
شخصی اس��ت – برای مثال، تمام برنامه نویسان در 
گروه ه��ای دوتای��ی کار می کنند – که م��ردم برای 
گش��تن در اداره اش پول می پردازند. مدیران اجرایی 
ت��ا میزان 20000 دالر برای س��پری کردن زمان در 
آنجا پول صرف کرده و هزینه کلی صرف شده توسط 
ناظران در س��ال به 800000 دالر می رسد که باعث 
ش��ده اداره بازاریابی منلو تبدیل به یک مرکز س��ود 
ش��ود. تخصص این ش��رکت در چیزهای غیرمعمول 

مانند یک بازسازی سیستم پیوند عضو است. 
SRC سهام های

اسپرینگ فیلد، میسوری
مؤسس و مدیرعامل اجرایی: جک استک

درآمد: ۵۳۲ میلیون دالر
تعداد کارمندان: 1۶00 نفر

در س��ال 1963، جک استک مدیریت خرید سهم 
یک کارخانه در حال ورشکست را بر عهده نگرفت و 
کس��ب وکاری جدید را آغاز کرد که در ابتدا موتورها 
را مج��ددا می س��اخت و اکن��ون بر اس��اس دو ایده 
بزرگ مبنا گذاری شده اس��ت: کارمندان، در صورت 
داشتن ابزاری برای نظارت بر عملکردشان، می توانند 
عملکرد خود را بهبود بخشند و اگر شما می خواهید 
کارمندان تان ش��بیه مالکان رفت��ار کنند، باید آنها را 

مالک سازید. 
Freshbooks
تورنتو، اونتاریو

مؤسس�ان: مای�ک م�ک درمون�ت )مدیرعامل 
اجرایی(، لوی کوپرمن، جو سوادا

درآمد: بیش از ۵0 میلیون دالر
تعداد کارمندان: ۲۴۸ نفر

ش��رکت Freshbooks ک��ه ش��رکتی موفق اما به 
س��رعت در حال منس��وخ شدن بود، ش��دیدا به تغییر 
کامل س��رویس حس��ابداری آنالینش نیاز داش��ت. در 
س��ال 2014، یکی از مؤسسان این شرکت، مایک مک 
درمونت متوجه ش��د شرکتش باید یک محصول کامال 
 Billspring جدید بسازد و تصمیم گرفت نام آن را به
تغیی��ر دهد. در 15 ژانویه 2015، ش��رکت »جریان را 
شروع کرد« و شروع به ارسال ترافیک داده به وب سایت، 
از طریق کلیدواژه های پرداخت شده در گوگل کرد. این 
س��رویس در اولین سال به صورت رایگان عرضه شد و 
مشتریان بلندمدت شروع به عضو شدن کردند. سرانجام 
طراحان و برنامه نویس��ان قادر بودند محصول ش��ان را 
 ،Lean UX در ب��ازار بیازمایند و با اس��تفاده از روش
آنها چیزهای زیادی آموختند. در ماه فوریه، مش��تریان 
Billspring از این امر مطلع شدند که نام سرویس آنها 
اکنون Freshbooks است. وقتی وارد سرویس شدند، 
 Freshbooks فضای سایت تبدیل به وب سایت جدید
شده بود. در نهایت، مک درمنت اعالم کرد که استفاده 
ازFreshbooks  بسیار ساده بوده و منتقدان حرفه ای 

نرم افزارها نیز با این عقیده موافق بودند. 
P1 دیوید دوسالت از صنایع

P1 صنایع
اسکنکتدی، نیویورک

مؤسس و مدیرعامل اجرایی: دیوید دوسالت
درآمد: 1۸ میلیون دالر

تعداد کارمندان: ۸9 نفر
در گذش��ته، اس��کنکتدی زمانی مرکز محصوالت 
ژن��رال الکتریک بود، همچنین یک مرکز عمده برای 
س��اخت و تولید ب��ود. بنابراین، هنگام��ی که دیوید 
دوسالت مطالعاتش را در دانشکده Union به اتمام 
رس��اند، درس��ت مانند پدر و پدربزرگش، به کار در 
ژنرال الکتریک مش��غول شد. سپس، در سال 2006، 
دوس��الت تصمیم گرفت با ش��رایط و خواس��ته های 
خ��ودش کار کن��د. او صنای��ع P1 را راه اندازی کرد 
ک��ه در آن تولیدکنن��دگان، عمدت��ا قطعاتی را برای 
نیروگاه ه��ا طراحی می کردن��د )ژنرال الکتریک یکی 
از مش��تریان عمده این ش��رکت اس��ت(. دوس��الت 
مکررا پیش��نهادهای س��رمایه گذاران خصوصی را رد 
کرده اس��ت. همچنین، او اطالعات مالی ش��رکت را 
با کارمندان که بر مبنای درآمد پاداش های س��االنه 
دریافت می کنند، در می��ان می گذارد. آن کارمندان 
– که عمدتا نس��ل هزاره، با متوس��ط س��ن 27 سال 
هس��تند– بسیار سودمند هستند و هر کدام متوسط 
درآمدی ب��ه میزان 400000 دالر در س��ال 2015 
داش��ته اند که بیش از سه برابر متوسط صنعت است. 
اکنون P1 در حال ساخت یک مرکز تولید پیشرفته 
برای فناوری های س��ه بعدی اس��ت که می توانند به 
P1 کمک کنند تا محصوالتش را به حوزه های جدید 
مانند هوا فضا توس��عه دهد. طبق گفته دوسالت، به 
جای برون سپاری تولید به چین، P1 محصوالت خود 

را به آنجا ارسال می کند. 
ادامه دارد. . . 
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چگونه در در دوران سخت پیشرفت کنیم؟ 
12 راه برای غلبه بر شکست 

کسب وکارهای کوچک )2(

ذهنیتی مشتاق برای تغییر همراه با تالش، کوشش 
و تعه��د، برخ��ی از ویژگی های الزم ب��رای موفقیت 
در کس��ب وکار هس��تند. با این کار بر شکس��ت های 
کس��ب وکار خود غلب��ه می کنی��د و در دوران رکود 
اقتصاد، جدایی از همس��ر و سایر مشکالت شخصی 

و حرفه ای، روحیه  خود را از دست نخواهید داد. 
برای اینکه کسب وکاری پایدار و آماده برای مقابله 
با توفان ها و س��ختی های راه ایجاد کنید نیاز اس��ت 
که از 12 قانون پیروی کنید. در ش��ماره قبل به دو 
مورد اش��اره کردیم، در این شماره پنج مورد دیگر را 

مرور خواهیم کرد. 
3- به طور مؤثر جریان پولی را مدیریت کنید 

بدون جریان پولی پایدار، کسب وکار شما شکست 
خواهد خورد. ش��ما باید درآمد داش��ته باش��ید تا از 
پ��س مخارج بر بیایی��د. اول، در رابطه با درآمد خود 
پیش بینی کنی��د تا بدانید چه پولی وارد و چه پولی 

خارج می شود. 
به یاد داش��ته باش��ید که این فقط یک پیش بینی 
اس��ت، ولی به ش��ما دیدی در رابطه ب��ا آینده مالی 

خواهد داد. 
از ای��ن پیش بینی برای تخمین فروش و خرج های 
احتمالی اس��تفاده کنید تا بدانید چه مقدار پول در 

حساب خود خواهید داشت. 
همیش��ه راه هایی برای مدیریت مؤثر جریان پولی 
وجود دارد، مثال ارسال به موقع صورتحساب، گرفتن 
پیش پرداخ��ت، پرداخت به موقع قبوض و برخورد با 

مشتریان بد حساب. 
4- به خودتان اعتماد داشته باشید و خود را 
برای دوران بد )اجتناب ناپذیر( آماده کنید 

وقت��ی در مقابل آزمایش های ش��خصی غیرمنتظره  
استرس زا قرار می گیرید، ذهن تان درگیر خواهد شد. به 
عالوه ممکن است دچار افت اعتماد به نفس هم بشوید.

ش��ک و تردید نس��بت به توانایی های خود، اثری 
منفی بر کس��ب وکار می گذارد، ب��ه همین دلیل، از 
مشکالت ش��خصی اس��تفاده کنید. از آنها به عنوان 
درس اس��تفاده کنید و به دانش خود بیفزایید. اینها 
گفته های دیوید کریستینس��ن اس��ت؛ یک مش��اور 
حقوق��ی که به اف��راد زیادی که زیر ب��ار قرض های 

سنگین بوده اند، مشاوره ارائه کرده است. 
انعطاف پذیر باشید تا از خطرات در امان باشید. بدانید 
که زندگی پر از مش��کالت اس��ت. ش��رایط را به خوبی 
بس��نجید. به جای نادیده گرفتن مش��کل، درباره  آن 
مشورت کنید. به خودتان سخت نگیرید، و باور داشته 
باشید که می توانید بر مشکالت غلبه کنید. شبکه ای از 

افراد مناسب و مفید داشته باشید. تسلیم نشوید. 
»هیچوقت تسلیم نشوید« این سخن ویلیام نوبرگا 
اس��ت. »اگر اعتقاد داشته باشیدو واقعا به اعتقاد نیاز 
داشتید، حاضر خواهید بود که برای رسیدن به هدف 
هر چیزی را قربانی کنید. اگر خوش ش��انس باش��ید 
و ب��ا تیمی خوب کار کنید، آنه��ا نیز همین ذهنیت 
را خواهند داش��ت. در تمام طول مس��یر با مشکالت 
روبه رو خواهید ش��د، ولی طرز مقابل��ه با آنها و طرز 

برخورد شما، موفقیت را تعیین خواهد کرد.«
5- پایداری، تعهد و ذهنیتی مثبت 

تضمین کننده  موفقیت هستند 
ش��روع یک کسب وکار و به موفقیت رساندن آن کار 
راحتی نیس��ت. اگر کس��ی چیزی غیر از این به ش��ما 
گف��ت، بدون ش��ک دروغ می گوید. با ای��ن حال، زنده 
ماندن در دنیای کسب وکار غیرممکن نیست. ذهنیت 
یک جنگجو را داشته باشید و تبدیل شدن به یک عدد 
در آمار شکس��ت های تجاری را قبول نکنید. بر اساس 
الگوهای کس��ب وکار های کوچک، 50درصد شکس��ت 

کسب وکار در چهار سال اول رخ می دهد. 
اس��تیو جابز زمانی که اپل در ش��رف ورشکستگی 
ب��ود مقاومت کرد. او گفت: »من مطمئنم چیزی که 
کارآفرینان موفق را از سایرین جدا می کند، پایداری 
است. بسیار مشکل است و شما زندگی خود را صرف 
آن می کنید، دوران بس��یار س��ختی وج��ود دارد که 
اکثر مردم در طول آن تس��لیم می شوند. من آنها را 
س��رزنش نمی کنم چون واقعا بس��یار سخت است.« 
اگر اس��تیو اعالم شکس��ت می کرد چه بالیی بر سر 

اپل می آمد؟ 
از داس��تان شکست افراد موفق به عنوان انگیزه ای 
ب��رای تالش اس��تفاده کنید. اس��تیون کینگ، یکی 
از بزرگ تری��ن نویس��ندگان، در ط��ول زندگ��ی اش 
شکس��ت های زیادی را تجربه ک��رد. او نامه هایی را 
ک��ه در آن جواب رد نوش��ته بود به دی��وار خانه اش 
می��خ کرده ب��ود. توماس ادیس��ون قب��ل از اختراع 
حباب المپ بارها شکس��ت خ��ورد. پس از موفقیت 
او اظهار داش��ت که: الکتریسیته احتیاج به بیشترین 
میزان مطالعه و بیش��ترین میزان آزمایش دارد. من 
هیچوقت ناامید نش��دم یا شکست را نپذیرفتم. البته 
این حرف را در مورد سایر همکارانم نمی توانم بزنم.«

کارآفرینان بسیاری در این لیست جای می گیرند. 
همه  آنها تعهد و پایداری باالیی داشتند. 

ادامه دارد. . . 
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بهترین ش��رکت ها از تیم های 
فوق العاده تش��کیل شده اند. این 
ام��ر با نگاهی هرچن��د کوتاه به 
نحوه فعالیت شرکت های بزرگ 
به خوبی قابل درک است. حتی 
یک شرکت دارای تعداد زیادی 
کارمن��د نیز در ص��ورت ناتوانی 
پرس��نل در کار مش��ترک ب��ه 
یافت.  نخواهد  دس��ت  موفقیت 
به دلیل اهمی��ت کار تیمی در 
دنیای کسب وکار، چندی پیش 
گوگل پژوهش��ی را ب��ه منظور 
آگاه��ی از آنچه ی��ک تیم را در 
فعالیت حرفه ای موفق می سازد، 
ب��ه انجام رس��اند. آنه��ا نام این 
پژوه��ش را »پ��روژه ارس��طو« 
گذاش��تند. دلیل  این نام گذاری 
تأثیرگذاری باالی جمله مشهور 
فیلسوف برجسته یونانی در این 
زمین��ه اس��ت: »کل بزرگ تر از 

مجموع اجزاست.« 
ب��ه منظور تعریف اثربخش��ی 
در کار گروه��ی تیم پژوهش��ی 
به جس��ت وجوی معیارهای که 
ه��ر دو س��طح کیف��ی و کمی 
را تح��ت پوش��ش ق��رار دهد، 
پرداختن��د. تیم گ��وگل در این 
راس��تا عملک��رد تع��داد قاب��ل 
توجه��ی از ش��رکت ها را مورد 
بررس��ی قرار داد. همچنین در 
زمینه نحوه مدیریت ش��رکت با 
برخی از مدیرعامل ها و مدیران 
برت��ر جهان  برندهای  اجرای��ی 
مصاحبه های��ی ص��ورت گرفت. 
در نهایت گروه پژوهشی گوگل 
اثربخش��ی را ب��ر اس��اس چهار 

معیار زیر تعریف کردند: 
اجرایی  ارزیابی عملک��رد   - 1

تیم
2 - ارزیابی رهبر تیم از نحوه 

فعالیت گروه
3 - ارزیاب��ی اعض��ای تی��م از 

نحوه عملکرد گروه
4 - بررس��ی میزان فروش در 

بازه های زمانی سه ماهه.
بخش��ی از پژوه��ش گ��وگل 
کاربرد درون ش��رکتی داش��ته 
اس��ت. با این حال خوشبختانه 
پژوهش��ی  فرآین��د  از  بخش��ی 
بلندم��دت این غ��ول اینترنتی 
به طور رس��می منتش��ر ش��ده 
است. به طور کلی تیم تحقیقاتی 
در فرآیند بررسی به این نتیجه 
رس��ید که نحوه فعالیت گروهی 
اعضا شرکت از ماهیت جداگانه 
هرک��دام از آنها مهم تر اس��ت. 
ب��ه این ترتیب ش��اید جمعی از 
کارمندان بس��یار ماهر در کنار 
هم موفقی��ت چندان��ی را رقم 
برعکس گروهی متوسط  نزنند، 
با توانایی همکاری و س��ازگاری 
ب��اال احتم��ال کس��ب موفقیت 

دنیای کسب وکار  بیش��تری در 
خواهند داشت. 

در ادام��ه مقال��ه »جاس��تین 
باری��زو« به بررس��ی نکات مهم 
قابل برداش��ت از پژوهش بزرگ 

گوگل پرداخته است. 
اعتماد: مهم ترین عنصر کار 

گروهی
گ��وگل  پژوه��ش  براس��اس 
امنیت روانی بیش��ترین اهمیت 
را در کیفیت مطلوب کار تیمی 
در عرصه کسب وکار دارد. گوگل 
چنین ویژگی را اینگونه تشریح 
می کن��د: »در تیمی ب��ا امنیت 
روانی باال، اعضای گروه احساس 
امنیت در قبال ریس��ک پذیری 
دارن��د. این بدان معناس��ت که 
اعض��ای تی��م نس��بت ب��ه این 
موض��وع ک��ه در ص��ورت بروز 
اشتباه هیچ کس از هم تیمی ها 
آنها را تنبیه یا سرزنش نخواهد 
کرد، آگاه هس��تند. البته امینت 
روانی تنها جنب��ه منفی ندارد. 
س��ازنده ای  زمینه ه��ای  در 
نظیر ش��هامت طرح پرس��ش و 
و  پیش��نهادها  ارائه  همچنی��ن 
دیدگاه های مدنظ��ر نیز باید به 

این اصل توجه کافی کرد. 
آنچ��ه گوگل در ت��الش برای 
بیان��ش اس��ت، در ی��ک کلمه 
خالصه می ش��ود: اعتماد. شاید 
در ن��گاه اول ای��ن ی��ک مفهوم 
س��اده باش��د، با این حال ایجاد 
اعتم��اد در می��ان اعضای یک 
گروه به هیچ وجه ساده و راحت 
نیس��ت. به عنوان مثال برقراری 
نوع��ی تع��ادل و ح��س اعتماد 
در می��ان ی��ک تیم پن��ج نفره 
ک��ه هرکدام نوع ن��گاه و نگرش 
خاص��ی ب��ه کس��ب وکار دارند، 
دش��واری  خاص خود را در پی 
خواهد داش��ت. اگر ویژگی های 

تفاوت ش��خصی را نی��ز به این 
مس��ئله اضاف��ه کنیم، آن��گاه با 
مواجه  پیچیده  بس��یار  معمایی 

خواهیم بود. 
اعتم��اد  س��اخت  دش��واری 
متقاب��ل در تی��م ب��ه معن��ای 
نیس��ت.  آن  امکان ناپذی��ری 
برهمین اساس گوگل به بررسی 
شیوه های دستیابی به این هدف 

پرداخته است. 
ابتدا به دیگران گوش دهید

به منظ��ور ایجاد حس اعتماد 
بای��د به دی��دگاه و احساس��ات 
دیگ��ران احت��رام بگذاری��م. به 
همی��ن دلیل گوش فرا دادن به 

دیگران اهمیت می یابد. 
هنگام��ی ک��ه به ط��ور مداوم 
ب��ه صحبت های دیگ��ران توجه 
و  ذهن��ی  فض��ای  ب��ا  کنی��م، 
واقعیت های مدنظر ش��ما آشنا 
ش��ده و همچنین به جهان آنها 
راه خواهی��م یافت. به عالوه این 
کار س��یگنال مش��خصی را نیز 
برای افراد مخابره می کند: شما 
عضوی از تی��م و دارای جایگاه 
و ارزش مش��خص هس��تید. به 
خاطر داش��ته باید که توجه به 
صحبت ه��ای دیگ��ران صرفا به 
معنای سکوت نیست. به عنوان 
یک ش��نونده خوب باید توانایی 
مش��ارکت در بح��ث گوینده و 
طرح پرس��ش های مناس��ب را 
باش��یم. هنگامی  نی��ز داش��ته 
ک��ه صحبت های هم��ه اعضای 
تی��م را گوش دهید، نس��بت به 
توانایی ه��ا، عالیق و نقاط ضعف 
هرکدام از آنها اگاهی مناس��بی 
پیدا خواهید کرد. این آگاهی در 
فرآیند تقسیم کار به شما کمک 

فراوانی می کند. 
ایجاد یکدلی و صمیمیت

فرات��ر از گ��وش دادن، فه��م 

تیم  اعضای  دیدگاه های  درست 
بسیار ضروری است. این فرآیند 
تحت عنوان همدلی ش��ناختی 
در زمینه روان شناسی سازمانی 
عنوان می شود. یکدلی شناختی 
ب��ه فرآین��د بیان احساس��ات و 
تفکرات اف��راد در فضای داخلی 
گروه اشاره دارد. به این معنا در 
صورت وجود جو بی اعتمادی یا 
ترس از بیان افکار، روند فعالیت 
هماهنگ تیم دچار وقفه خواهد 
ش��د. به عنوان مثال شاید برای 
که  کارمن��دان  از  مجموع��ه ای 
بیش از 30 س��ال در یک حوزه 
کس��ب وکار مش��غول فعالی��ت 
هستند، بیان مشکالت در جمع 
خودمانی کامال طبیعی باشد. با 
این حال برای کارمندان تازه کار 
این ام��ر گام بس��یار بلندی در 
راس��تای هماهنگی و تطبیق با 

دیگران است. 
در صورت��ی که ای��ن گام را با 
بگذاریم،  س��ر  پش��ت  موفقیت 
در داخل گروه اف��راد به راحتی 
با یکدیگر ارتب��اط برقرار کرده، 
مشکالت شان را مطرح می کنند 
و نگران��ی باب��ت داوری دیگران 
نسبت به خود نخواهند داشت. 

خودتان باشید
از  واقع��ی  تصوی��ری  ارائ��ه 
خودم��ان در می��ان هم��کاران 
موجب تقویت اعتماد می ش��ود. 
تیم ه��ا  از  بس��یاری  مش��کل 
ت��الش اعض��ا ب��رای نمای��ش 
بهتری��ن تصوی��ر از خودش��ان 
اس��ت. توصیه گ��وگل در اینجا 
بی اعتنایی نس��بت به پیشرفت 
فردی نیس��ت. در حقیقت باید 
تنه��ا به واقعیت ها توجه کرده و 
آنها را با هم تیمی ها به اشتراک 
بگذارید. به این ترتیب در نهایت 
همه اعضای تیم دریافتی واضح 

و درس��ت از یکدیگ��ر خواهند 
داشت. 

در  باش��ید  داش��ته  توج��ه 
اینج��ا نی��ازی ب��ه بی��ان همه 
واقع  در  نیست.  ویژگی های مان 
بای��د م��رزی ب��رای همدلی و 
یک رنگی اعضای تیم قائل شد. 
براین اس��اس ارائه بیش از حد 
اطالعات در م��ورد ویژگی های 
ش��خصی مان نتیجه معکوس به 

بار خواهد آورد. 
به گفته های خود عمل کنید

تأثی��ر جادوی��ی گفت��ار تنها 
در صورت��ی رخ می ده��د ک��ه 
مثال ه��ای واضحی نیز برای آن 
موج��ود باش��د. به ای��ن ترتیب 
باید نسبت به آنچه می گوییم و 
دیگران را به انج��ام آن توصیه 
می کنی��م، وف��ادار باش��یم. این 
وف��اداری از طری��ق عم��ل ب��ه 
به  گفته های م��ان جام��ه عمل 
خود خواهد گرفت. توجه به این 
نکته اهمیت دارد که در صورت 
گفته های م��ان  مطاب��ق  عم��ل 
از جای��گاه و اعتب��ار بیش��تری 
برخوردار  هم��کاران  می��ان  در 
می شویم. در واقع همه ما تجربه 
کار با کس��انی ک��ه فقط بقیه را 
به انج��ام برخی اص��ول دعوت 
امر  این  داش��ته ایم.  می کنن��د، 
یکی از بدتری��ن تجربیات همه 
ما را تش��کیل می ده��د. با این 
ح��ال اصال این رون��د نتیجه ای 
مناس��ب در زمینه اعتماد درون 
گروهی خواهد داشت. دست کم 
دیگران به ش��ما به چشم فردی 
که گفته ه��ای وی قابل اعتماد 

است، نگاه خواهند کرد. 
مخالفت و تعهد

در همه تیم ه��ا احتمال بروز 
اختالف  وجود دارد. با این حال 
ناکارآمدی  معن��ای  به  اختالف 
تیم و کار گروهی نیست. براین 
اساس باید به اصطالح »مخالفت 
و تعه��د« که جف بزوس مطرح 
کرده اس��ت، توجه کنیم. براین 
اس��اس در فرآیند تصمیم گیری 
ام��کان بیان نظره��ای مختلف 
وج��ود دارد. ب��ا ای��ن ح��ال به 
در  تصمیم گی��ری  مح��ض 
ص��ورت مخالفت نیز باید با تیم 
همراهی کرد. این حرکت میزان 
تعهدمان به کار گروهی را نشان 

خواهد داد. 
بدون شک دستیابی به چنین 
مرحل��ه ای در تیم نیازمند زمان 
و تمری��ن زیادی اس��ت. با این 
حال صرف دس��تیابی به چنین 
اهمیت کار  بیانگ��ر  جایگاه��ی 
گروهی و همچنی��ن اعتماد به 
تصمی��م جمع��ی اف��راد )حتی 
در ص��ورت تعارض ب��ا تصمیم 
ش��خصی مان( است. این مرحله 
متقابل  اعتماد  عالی ترین سطح 

در یک تیم محسوب می شود. 
Inc :منبع

پژوهش گوگل در مورد تیم کسب وکار ایده آل چه می گوید؟ 

رمز موفقیت گوگل در کارگروهی
دیدگاه کارآفرینی

بررسی عوامل موفقیت و کسب ثروت بسیار در 
سنین پایین

20 میلیاردر جوان و خودساخته )1(

برای بس��یاری از افراد کس��ب  ثروت های کالن در 
سنین پایین امری غیرممکن به نظر می رسد. با این 
ح��ال در جهان افرادی هس��تند که موف��ق به انجام 
این کار ش��ده اند، به همین خاط��ر نمی توانید آن را 
غیرممکن بدانید. درواقع آن چیزی که باعث می شود 
افراد این امر را نشدنی تصور کنند، عدم آگاهی کافی 
نس��بت به کارهایی اس��ت که باید انج��ام دهند. در 
همین راستا و در ادامه به معرفی افراد موفق در این 
زمینه خواهیم پرداخت. بدون تردید مطالعه زندگی 
افرادی که مس��یر مدنظر شما را پیموده اند، می تواند 

راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. 
1- ایوان اشپیگل

25 ساله
ثروت تخمینی: 1.8 میلیارد دالر

ایوال اشپیگل خالق اپلیکیشن معروف اسنپ چت 
اس��ت. وی س��اکن آمریکا بوده و در س��نین پایین 
توانس��ته خود را به عنوان ی��ک کارآفرین در حوزه 
فض��ای اینترنتی مط��رح کند. وی در ح��ال حاضر 
لقب جوان ترین میلیاردر دنیا را یدک می کش��د. وی 
همواره به عنوان فردی با تصمیمات درس��ت معرفی 
می ش��ود. دلیل این امر به این خاطر اس��ت که وی 
در س��ال 2013 و زمانی که فیس بوک مشغول خرید 
رقبای خود نظیر اینس��تاگرام ب��ود، حاضر به معامله 
نش��د و پیش��نهاد قابل توجه 3میلیاردی را رد کرد. 
این امر باعث شد تا در کمتر از چهار سال سهام این 
شرکت به 33میلیارد دالر افزایش پیدا کند که بدون 
شک ناش��ی از تصمیم درست خالق اسنپ چت بوده 
است. در نهایت تالش های او باعث شده است تا وی 
بتواند به بخ��ش مهمی از آرزو های خود نظیر خرید 
خانه بازیگر معروف هریس��ون فورد و ازدواج با سوپر 

مدل جهانی خانم میراندا کر برسد. 

2- جان کالیسون
26 ساله 

ثروت تخمینی: یک میلیارد دالر
جان کالیس��ون صاحب ش��رکت اس��تریپ است 
ک��ه در زمینه پرداخ��ت اینترنت��ی فعالیت می کند. 
تفاوت این برند با س��ایر شرکت های مشابه در نحوه 
عملکرد آن اس��ت. به بیان ساده استریپ واسطه ای 
ب��رای پرداخت های آنالین در س��ایت ها ایجاد کرده 
که اس��تفاده از آن بسیار ساده است. در حال حاضر 
فیس ب��وک، توییتر، پینترس��ت، اپل پ��ی و وی چت 
ازجمله مش��تریان این ش��رکت خوش فکر هس��تند. 
همچنی��ن اخی��را همکاری هایی با بی��ت کوین )ارز 
الکترونیک��ی( نی��ز دارد ک��ه خ��ود باع��ث افزایش 
حوزه عملکرد و س��طح توانایی های آن ش��ده است. 
پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که با توجه به رشد 
خرید آنالین، ارزش این ش��رکت نیز طی س��ال های 
آینده رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد. بدون تردید 
این امر بیانگر آن اس��ت که جان کالیسون در مسیر 
س��ودآوری کسب وکار خود را شروع کرده و به نوعی 
می تواند از اس��تمرار موفقیت خود اطمینان داش��ته 

باشد. 
3- بابی مورفی

26 ساله 
ثروت تخمینی: 1.8 میلیارد دالر

باب��ی مورف��ی درواق��ع دیگ��ر موس��س ش��رکت 
اس��نپ چت )در کنار ایوان اش��پیگل( است. آشنایی 
این دو به زمان تحصیل ش��ان در دانشگاه استنفورد 

باز می گردد. 
4- پاتریک کولیسون

27ساله
ثروت تخمینی: یک میلیارد دالر

وی برادر بزرگ تر جان کالیس��ون اس��ت و عنوان 
ثروتمند تری��ن ب��رادران جهان را تصاح��ب کرده اند. 
رفتار توام ب��ا فروتنی از ویژگی های بارز اخالقی این 
دو محسوب می ش��ود که وجهه ارزشمندی را برای 

آنان به ارمغان آورده است. 
ادامه دارد. . . 
www. businessinsider. com :منبع
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اخبار

کرمانش�اه - دشتی - در س��فر  دکتر نوبخت معاون 
رییس جمهور و ریاس��ت س��ازمان برنامه و بودجه کشور 
مقررش��ده ۹۰ میلیارد تومان برای جمع آوری فاضالب به 

رودخانه قره سو و آبشوران اختصاص پیدا کند.
دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و ریاس��ت س��ازمان 
برنامه و بودجه کش��ور،مهندس بازوند استاندار کرمانشاه 
و مهندس تخت ش��اهی مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
اس��تان کرمانش��اه از پروژه فاضالب ورودی ب��ه رودخانه 
قره س��و و حاش��یه  آبش��وران  در کمربندی شرقی شهر 
کرمانش��اه بازدید نمودند.درحاش��یه این بازدید، مهندس 
تخ��ت ش��اهی مدیرعامل ش��رکت آب وفاضالب اس��تان 
کرمانشاه گزارش��ی از وضعیت فاضالب در شهر کرمانشاه 

ارائه داد و گفت:یکی از معضالت ومشکالت شهرکرمانشاه 
موضوع طرح فاضالب اس��ت که ب��رای جمع آوری.انتقال 
وتصفیه آن با ایجاد زیرس��اخت بالغ بر ۷۰۰میلیارد تومان 

نیاز است.مهندس تخت ش��اهی افزود:هم اکنون کمتر از 
۵۰درصد فاضالب شهر کرمانش��اه تصفیه می شود. برای 
حدود ۴۰۰هزارنفر درصورتی که جمعیت ش��هر کرمانشاه 
نزدیک ۱میلیون نفر اس��ت .وی اظهارداشت:به دلیل عدم 
اعتبار بخش مهمی از فاضالب ش��هر کرمانشاه هم اکنون 
وارد رودخانه قره س��و و آبشوران می شود و به یک پدیده 
نامناس��ب در بحث زیست محیطی تبدیل شده و مردم از 
این وضع ناراضی  هس��تند.در ادامه مقررش��د ۲۰میلیارد 
 توم��ان برای جم��ع آوری فاضالب به رودخانه قره س��و و
۷۰ میلیارد تومان برای جمع آوری فاضالب حاشیه آبشوران 
از س��وی آقای دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و ریاست 

سازمان برنامه و بودجه کشور اختصاص پیدا کند.

تبریز – اسد فالح: جلسه مشترک کارگروه پیشگیری 
و مقابل��ه ب��ا قاچاق و عرضه خارج از ش��بکه فرآورده های 
نفتی با حضور اعضای کارگروه استانهای آذربایجان شرقی 
و غربی در س��تاد ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان ش��رقی برگزار ش��د. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان ش��رقی در آغاز جلسه مشترک کارگروه 
پیش��گیری و مقابل��ه با قاچ��اق و عرضه خارج از ش��بکه 
فرآورده ه��ای نفت��ی گزارش��ی از ح��وزه عملیاتی منطقه 
آذربایجان ش��رقی و اقدامات و مصوبات جلس��ات پیشین 
کارگروه اس��تان ارائه کرد. ابوالفض��ل روح اللهی در ادامه 
ضم��ن تأکید ب��ر تعامل س��ازمانها و نهاده��ای ذیربط در 
راستای کنترل و پیش��گیری از قاچاق فرآورده های نفتی 
و عرضه خارج ش��بکه سوخت گفت: هرچند در آذربایجان 
شرقی قاچاق س��وخت به صورت جدی و چشمگیر وجود 

ندارد ولی  بخاطر هم مرز بودن با استان آذربایجان غربی و 
تفاوت قیمت سوخت در دوسوی مرز، داشتن حساسیت به 
این موضوع جهت انجام پیش��گیری های الزم ضروری می 
باش��د. وی همچنین با اش��اره به اقدامات مهم و اثر بخش 
در خصوص پیش��گیری از قاچاق فرآورده های نفتی گفت: 
اجرای گش��ت های مش��ترک هفتگی و بازدید از مصرف 

کنندگان سوخت، پیگیری اتصال سیستم مصرف کنندگان 
نفتگاز به گاز طبیعی و برنامه ریزی جهت اجرای عملیاتی 
طرح بارنامه برخط  نفتکش��ها و ط��رح توزیع الکترونیکی 
فرآورده از طریق زیرس��اخت بانکی از جمله اقداماتی است 
که در تعامل با سازمانها و نهادی مرتبط در حال پیگیری و 
اجرا می باشد. در ادامه جلسه اعضای کارگروه پیشگیری و 
مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی 
ارومیه نیز گزارش��ی از اقدام��ات و عملکرد این کارگروه را 
در حوزه عملیاتی خود ارائه کرد. مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی در جمع بندی 
جلسه مذکور با تاکید بر اهمیت نشست های مشترک در 
راس��تای بهره مندی از تجارب نیز راهکارهای پیش��گیری 
از قاچاق ف��رآورده های نفتی از ت��الش های کلیه عوامل 
س��ازمانهای عمل کننده در ام��ر مقابله با قاچاق کاال و ارز 

تشکر و قدردانی کرد.

اهواز – ش�بنم قجاون�د - مدیر عامل ش��رکت برق 
منطقه ای خوزس��تان گفت: خاموش��ی های پراکنده ای 
که در برخی از ش��هرهای اس��تان گزارش ش��ده است در 
کمترین فاصله ممکن به دلیل مجموعه اقدامات اساس��ی 
ک��ه در یک س��ال گذش��ته ص��ورت گرفته ب��ود برطرف 
 ش��د.محمود دش��ت بزرگ اظه��ار کرد: ترکی��ب رطوبت 
۱۰۰ درصدی برخی شهرهای استان در نیمه شب گذشته 
و ت��داوم گرد و غبار در یک هفته گذش��ته باعث اختالل 
در عملکرد برخی از بخش های ش��بکه ش��ده بود که در 
کمترین زمان ممکن با توجه به تمهیدات اندیشیده شده 
در یک س��ال گذشته برقدار و وارد شبکه شدند.وی ادامه 

داد: وضعیت��ی که امروز با آن رو به رو بوده ایم از مش��ابه 
سال قبل به لحاظ شدت و ماندگاری گرد و غبار و رطوبت 
۱۰۰ درصدی ش��رایط بدتری داشته است، تنها مجموعه 

اقدام��ات یک س��ال گذش��ته کم��ک کرد که ش��بکه در 
کمترین زمان ممکن شبکه به حالت اولیه برگردانده شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: در 
حال حاضر نیروهای ش��رکت در آمادگی کامل هستند تا 
مشکل احتمالی به وجود آمده را در کمترین زمان ممکن 
برطرف کنند.گفتنی اس��ت، در یک هفته گذش��ته گرد و 
غبار ش��دیدی استان خوزستان را فرا گرفته و از دیشب با 
روطوبت ۱۰۰ درصدی نیز همراه ش��ده است، با این حال 
به خاطر تمهیدات اندیش��یده ش��ده در یک سال گذشته 
شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای با خطری جدی 

مواجه نشد.

تبریز – لیال پاش�ائی - مدیرعامل شرکت توزیع برق 
تبریز در همایش نقش زنان در اصالح الگوی مصرف برق 
با رویک��رد اقتصاد مقاومتی گف��ت: در دنیای امروز بحث 
مدیری��ت صحیح انرژی یک��ی از حس��اس ترین مباحث 
اس��ت و در این رابطه مردم و مس��ئوالن بای��د با یکدیگر 
هم��کاری کنند. به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز، عادل 
کاظم��ی افزود: مدیریت مصرف انرژی برق عالوه بر اینکه 
در حفظ محیط زیس��ت موثر است، می تواند نقش مهمی 
در کاهش هزینه های تولید برق داشته باشد و با توجه به 
اینکه بیش از 3۵ درصد مصارف مش��ترکین ما در بخش 
خانگی اس��ت، زنان به عنوان مدی��ران خانواده می توانند 
در این حوزه نق��ش مهمی ایفا کنند. کاظمی تأکید کرد: 
در ح��ال حاضر ب��رای تولید یک کیلووات ب��رق باید هزار 
دالر هزینه ش��ود و هر انش��عاب خانگ��ی ۵ کیلووات برق 
نیاز دارد و با توجه به روند رش��د مصارف انرژی س��االنه، 

میزان س��رمایه گذاری بسیار سنگین خواهد بود. به گفته 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز، کش��ور ایران 
یک درصد جمعیت جهان را تش��کیل می دهد اما مصرف 
انرژی آن ۲ درصد کل مصرف انرِژی جهان است. کاظمی 
گفت: با توجه به این آمار و ارقام، ما بیش از همه نیازمند 
مدیریت مصرف هستیم و شرکت در این راستا برنامه های 
متعدد و متنوعی داش��ته و دارد. وی افزود: شرکت توزیع 

نی��روی برق تبری��ز با اجرای طرح ه��ای ذخیره عملیاتی 
صنایع، صنای��ع خودتأمین، مدیریت مصرف برق ادارات و 
مشترکین خانگی و کشاورزی در سال ۹۵ و ۹6، توانسته 
است س��همیه پیک س��ایی ابالغی از طرف شرکت توانیر 
و حت��ی بیش��تر از آن را محقق نمای��د. کاظمی در پایان 
خاطرنشان کرد: طرح های مختلف در حوزه صنایع، جمع 
آوری المپ های پرمص��رف در بخش تجاری، همکاری با 
بسیج ادارات، برگزاری مس��ابقات اصالح الگوی مصرف و 
فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی در بخش خانگی در حوزه 
پیک س��ایی در حوزه تحت پوش��ش ش��رکت انجام شده 
اس��ت. الزم به ذکر اس��ت همایش نقش زن��ان در اصالح 
الگوی مص��رف برق با رویک��رد اقتصاد مقاومتی توس��ط 
ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز و همکاری امور بانوان و 
خانواده استانداری آذربایجان شرقی و با حضور مسئولین 

استانی و شرکت توانیر برگزار شد.

اصفهان – قاس�م اسد - چهاردهمین نمایشگاه صنعت 
خودرو اصفهان که از س��وم بهمن ماه در این کالنش��هر آغاز 
ش��ده بود، در نهایت با استقبال بی نظیر مردم به پایان رسید. 
به گزارش اداره رس��انه ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی 
اس��تان اصفهان، این نمایشگاه که با استقبال بیشتر مردمی 
نس��بت به نمایش��گاه های دوره قبل روبه رو بود، در حالی به 
پایان رسید که ۱۰ ش��رکت خودروساز برتر کشور به عنوان 
مشارکت کننده در آن حضور داشتند و جدیدترین محصوالت 
خود را برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشتند. مدیرعامل 
گروه خودروسازی س��ایپا که یک سالن از مجموع پنج سال 
نمایش��گاه صنعت خودروی امس��ال را در اختیار داش��ت در 
آخرین روز میهمان این نمایش��گاه بود و اس��تقبال مردم را 
بسیار مثبت ارزیابی کرد. محسن قاسم جهرودی در حاشیه 
بازدید از چهاردهمین نمایش��گاه صنع��ت خودروی اصفهان 
گفت: به مردم اصفهان تبریک می گویم که با استقبال بی نظیر 
از نمایش��گاه خودرو، حمایت خود از صنعت داخلی کشور را 
نشان دادند. وی با تاکید بر اینکه استقبال مردم از نمایشگاه 
خودروی اصفهان شوکه کننده بود، افزود: مردم اصفهان بسیار 
حرفه ای و مش��تاقانه برای نمایشگاه خودرو وقت گذاشتند و 

محصوالت سایپا را دیدند؛ آنها در این نمایشگاه نظرات خود را 
مطرح کردند تا ما بتوانیم کیفیت تولیدات سایپا را ارتقا دهیم. 
کامران طالبی فرد، رئیس بازاریابی شرکت پرشیاخودرو نماینده 
انحصاری محصوالت BMW در ایران نیز در حاشیه برگزاری 
این نمایش��گاه از احتمال تولید محصوالت این خودروس��از 
آلمانی در ایران خبر داد و گفت: احتمال دارد BMW تولید 
محص��والت خود در ایران را آغاز کن��د؛ البته این موضوع در 
حال رایزنی است و در صورتی که به نتیجه برسد، اتفاق بسیار 
مطلوبی در حوزه خودروسازی ایران روی خواهد داد. به گفته 
طالبی فرد، تنها مشکل نمایشگاه خودرو اصفهان فضای بسیار 

محدود آن اس��ت که با افتتاح سایت نمایشگاهی جدید، هم 
کمپانی BMW و هم دیگر شرکت های خودروساز با قدرت 
و تمرکز بیشتری در نمایشگاه اصفهان حضور خواهند یافت. 
احمد روحی، مدیر ارتباطات و امور بین الملل ش��رکت ستاره 
ایران، نماینده انحصاری کمپانی بنز در ایران نیز با ابراز تاسف 
از اینکه ش��رایط حضور بنز در نمایشگاه امسال فراهم نشد، 
گفت: این کمپانی آلمانی س��ال آینده با قدرت در نمایشگاه 
خ��ودرو اصفهان حضور خواهد یافت. عقیل مصطفایی، مدیر 
بازاریابی و فروش شرکت آرمان موتور کویر، نماینده انحصاری 
کمپانی لوکس��ژن تایوان در ایران نیز در آخرین روز برگزاری 
نمایشگاه، اس��تقبال مردمی از نمایشگاه اصفهان را مطلوب 
ارزیابی کرد و گفت: شرکت لوکسژن دو ماه پیش فعالیت خود 
را در بازار ایران آغاز کرد و نمایش��گاه خودرو اصفهان بهترین 
گزینه برای معرفی محصوالت به مردم به شمار می رفت. وی 
با تاکید بر اینکه انتظارات این شرکت خودروساز در نمایشگاه 
اصفهان برآورده ش��د، افزود: هدف گذاری ه��ای ویژه ای برای 
بازار اصفهان انجام داده ایم که با ایجاد نمایندگی و همچنین 
برگزاری جشنواره های فروش، مردم را به خریداری و استفاده 

از خودروهای لوکسژن تایوان ترغیب خواهیم کرد. 

با حضور دکتر نوبخت معاون رییس جمهور و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در کرمانشاه صورت گرفت

بازدید از پروژه فاضالب ورودی به رودخانه قره سو و حاشیه 
آبشوران در کمربندی شرقی شهر کرمانشاه 

به میزبانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی برگزار شد؛ 
جلسه مشترک کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی در تبریز

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:
با توجه به شرایط دشوار جوی و گرد و غبار کمترین اشکال در شبکه برق ایجاد شد 

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز:

بیش از 35 درصد مصارف مشترکین ما در بخش خانگی است
 بانوان بازوی توانای مدیریت مصرف هستند

پایان نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان با استقبال بی نظیر مردم

ثبت رکورد گازرسانی کشور در خراسان رضوی 
مش�هد – صابر ابراهیم بای - مدیرعامل ش��رکت گاز خراس��ان رضوی با اشاره به 
آغاز نهضت بزرگ گازرس��انی در دولت تدبیر و امید گفت: 68۷ روس��تا و دوشهر استان 
طی پنج سال گذشته به شبکه سراسری گاز کشور متصل شدند و در مجموع خراسان 
رضوی رکورددار حجم اجرایی پروژه های گازرس��انی روستایی در بین تمام استان های 
کشور است.سید حمید فانی با اعالم این مطلب اظهار کرد: در ابتدای آغاز به کار دولت 
یازدهم، از مجموع دو هزار و ۵3۰ روس��تای واجد شرایط بهره مندی از نعمت الهی گاز 
در استان، تنها ۵6 درصد یعنی معادل ۹۴6 روستا گازدار بودند که این رقم در حال حاضر به یکهزار و 633 روستا 
افزایش یافته است.وی با بیان این مطلب که در سال ۹۵ هر دو روز یک روستای استان گازدار شد افزود: از ابتدای 
سال جاری تاکنون نیز موفق شدیم با افزایش چهار برابری فعالیت ها و در سایه یک برنامه ریزی منظم شاهد تحقق 
 ش��عار »گازرس��انی هر ۱۲ ساعت به یک روستا« باشیم.فانی گفت: در ۱۰ ماهه نخست سال ۹6، شهر همت آباد و
 ۲۰6 روستای خراسان رضوی با جمعیتی بالغ بر ۲۹ هزار و ۹8۵ خانوار از نعمت الهی گاز بهره مند شدند و امیدواریم 
تا پایان امس��ال این رقم به ۷۰۰ روس��تا ارتقا یابد.مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی اضافه کرد: در حال حاضر 
عملیات گازرسانی به ۵۵۹ روستا با جمعیتی بالغ بر 8۲ هزار ۱۷8 خانوار در حال اجراست. هم اکنون ۷۷/3 جمعیت 
روستایی و ۹۹/۹ درصد جمعیت شهری استان از نعمت الهی گاز بهره مند هستند و در سال آینده این ضریب به 
ترتیب به ۹۵ و ۱۰۰ درصد ارتقا خواهد یافت.فانی در بخش دیگری از سخنان خود تحقق نهضت بزرگ گازرسانی 
روستایی در دولت تدبیر و امید را هدیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به مردم عنوان کرد و گفت: شکوفایی 
اقتصادی، امیدآفرینی و انسجام اجتماعی از برکات تدبیر دولت در توسعه خدمات زیربنایی است.وی خادمی مردم در 
نظام اسالمی را افتخار کارکنان شرکت گاز دانست و گفت: علی رغم افزایش چهار برابری فعالیت های کاری شرکت 
گاز خراس��ان رضوی در س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد سرعت مطلوبی در اجرای پروژه ها 
هستیم.فانی افزود: شرکت گاز خراسان رضوی به عنوان یک مجموعه انقالبی در کنار سایر دستگاههای اجرایی استان 

از هیچ کوششی در مسیر تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران فروگذارنخواهد بود.

همزمان با دهه فجر
125روستا در آذربایجان غربی از نعمت گاز طبیعی بهره مند می  شوند

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز - علیرضا شیخی گفت: هم زمان با دهه 
فجر در سراسر استان ۱۲۵ روستا با ۱۵ هزار و ۱۲۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند می شوند. وی ادامه داد: عملیات گازرسانی به ۲۵۰ روستا نیز آغاز که 
با بهره برداری از این طرح ها ۲۴ هزار و ۵۰۰ خانوار از این انرژی پاک استفاده 
خواهند کرد. شیخی اظهارکرد: هم اکنون ۵۰ درصد خانوار روستایی استان از 
گاز طبیعی بهره مند هستند که با بهره برداری از طرح های در حال اجرا ضریب 
نفوذ گاز طبیعی در بین خانوار روستایی استان به باالی 8۰ درصد خواهد رسید. مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی 

به پروژه های گازرسانی شهری هم اشاره و تصریح کرد: گازرسانی به 6 شهر استان در مراحل مختلفی از اجرا قرار دارند.

استاندار البرز:
اشتغال در حوزه کشاورزی استان البرز افزایش یابد

کرج – خبرنگار فرصت امروز - استاندار البرز با بیان اینکه اشتغال در حوزه 
کشاورزی در البرز کم است، گفت: می توان از فرصت کشاورزی و تحقیقات در 
البرز استفاده کرد و در ۴ ماه اخیر یک هزار و ۵۰۰ اشتغال در این بخش در البرز 
ایجاد شده است.محمدعلی نجفی در بازدید از موسسات تحقیقاتی کشاورزی و 
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی که صبح دیروز برگزار شد، با اشاره به اینکه 
بیش از ۵۰ درصد موسسات تحقیقاتی در البرز وجود دارد و از نظر کیفیت بسیار 
باال هستند، اظهار داشت: در این موسسات ۲ هزار هیئت علمی حضور دارند. استاندار البرز با بیان اینکه پشتوانه علمی کاربردی 
در بحثهای کشاورزی وجود دارد، ادامه داد: استان البرز در بحث کشاورزی ظرفیت دارد که عمده آن کشوری است.وی با 
اشاره به اینکه استان البرز می تواند به عنوان پایلوت در بخشهای کشاورزی، تحقیقاتی و صنعتی باشد، عنوان کرد: البرز آمادگی 
حضور میدانی و تحول بیشتر به پشتوانه نیروی انسانی را دارد.نجفی با بیان اینکه نباید شرایطی فراهم شود تا نگرانی های 
اشتغال به ویژه در قشر تحصیلکرده بیشتر شود، اضافه کرد: در شهریورماه سال جاری البرز جزو پنج استان نخست در زمینه 
بیکاری بود که در فصل پاییز این موضوع 3 درصد کاهش داشته است.وی با اشاره به اینکه اشتغال در حوزه کشاورزی در 
البرز کم است، گفت: می توان از فرصت کشاورزی و تحقیقات در البرز استفاده کرد و در ۴ ماه اخیر یک هزار و ۵۰۰ اشتغال 
در این بخش در البرز ایجاد شده است.نجفی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان در البرز می توانند به شرکت هایی با فناوری 
باال تبدیل شوند و شرایطی فراهم شود تا شرایط برای استفاده  بهره برداران ایجاد شود، افزود: باید شهرداری کالنشهر کرج از 
فرصت های تحقیقاتی در استان استفاده کند.وی با اشاره به اینکه در بحث پژوهشگاه می توان برپایه دانش و فناوری زایش 

اشتغال ایجاد کرد و فرصت در این بخش باید فراهم شود، گفت: استان البرز در این زمینه اعالم آمادگی می کند. 

برگزاری نشست هم اندیشی برنامه کنترل کاهش طالق در بهزیستی مازندران
س�اری – دهقان - با حضور حجت االسالم موسوی؛ معاونت پیشگیری از 
وقوع جرم دادگس��تری کل مازندران ، دکتر پورفاطمی معاونت امور اجتماعی 
و خانم رحمانی معاونت امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران  و مشاوران 
حوزه پیشگیری و اورژانس اجتماعی ، نشست هم اندیشی برنامه کنترل کاهش 
طالق، در س��الن کنفرانس اداره کل بهزیس��تی برگزار شد.به گزارش خبرنگار 
مازندران و به نقل از روابط عمومی بهزیس��تی مازندران، در ابتدا معاونت امور 
توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران با بیان اینکه این جلسه، جهت بررسی موانع، مشکالت و بیان نقطه نظرات برگزار 
شده است، گفت: در ابتدا این طرح کار خود را در چهار شهرستان آغاز کرد که علی رغم موانع و مشکالت بسیار اکنون با 
تعاملی که با دادگستری وجود دارد منجر به اثر بخشی در کنترل طالق شده است.رحمانی با تاکید بر اهمیت راه اندازی 
سامانه طالق ، از کارشناسان اورژانس اجتماعی و امور توسعه پیشگیری خواست تا در ارائه آمار دقیق تعامل و همکاری 

داشته باشند و افزود: هدف ما آمار سازی نیست بلکه به دنبال افزایش کیفیت تحکیم خانواده هستیم.

جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت گاز استان گیالن برگزار شد 
رشت- مهناز نوبری- جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت گاز استان گیالن برگزار شد. در این کمیته مدیر عامل 
ضمن تشکر از زحمات کلیه همکاران بویژه نیروهاي عملیاتي، امدادي و گازبانها در مراقبت از تأسیسات و پایداري جریان 
گاز، هدف اصلي ش��رکت گاز را در همه زمان ها بویژه زمان بحران، پایداري پس��ت هاي فشارش��کن گاز درون و برون 
ش��هري عنوان نمود تا جریان گاز در ش��بکه ها تداوم داشته باشد.وی ادامه داد: اکیپ هاي امدادي متشکل از نیروهای 
بسیج و همیاران گاز توسط ادارات گاز شهرستان ها آموزش های الزم را دیده اند تا در صورت نیاز کنار نیروهای شرکت 
گاز، قطعي هاي موردي احتمالی مشترکین را مرتفع نمایند.در ادامه مهندس سمیعی معاون بهره برداری شرکت گاز 
استان با اشاره به عملکرد موفقیت آمیز این شرکت در بحران برف سال های گذشته، ابراز امیدواری نمود تا با کمک کلیه 
پرسنل زحمتکش شرکت گاز بتوانیم از این امتحان نیز سربلند خارج شویم.پس از آن مهندس شکورنیا رئیس HSE و 
پدافند غیرعامل گاز گیالن ضمن ابراز آمادگی این شرکت برای مواجهه با هر گونه بحران در استان اظهار داشت: کلیه 
وسایل و تجهیزات شرکت مورد بازرسی و تعمیر قرار گرفته است و همه پرسنل شرکت گاز آماده انجام خدمت می باشند.

مریم رضاییان : مسابقات ۴جانبه هندبال نونهاالن در شاهرود برگزار شد
شاهرود-حس�ین بابامحمدی - نایب رئیس هیئت هندبال ش��اهرود از آغاز مس��ابقات هندبال چهارجانبه 
جام دهه فجر به میزبانی این شهرستان خبر داد و گفت: تیم های نونهاالن شاهرود، تربیت 
جام، مشهد و مهدی شهر در این جام حضور داشتند.مریم رضاییان در گفت وگو با خبرنگار 
ما ، از آغاز مس��ابقات چهارجانبه هندبال، جام فجر در ش��اهرود خبر داد و بیان کرد: این 
رقابت ها با حضور چهار تیم از صبح پنجشنبه پنجم بهمن ماه۹6 آغاز و تا ظهر جمعه ششم 
بهمن ماه ادامه  داش��ت و تیم ها طی دو روز در س��الن فرهنگ و ورزشي کارگران شاهرود 
به ص��ورت دوره ای باهم به رقابت پرداختند نایب رئیس هیئت هندبال ش��اهرود همچنین 
گفت: این رقابت ها به صورت دوره ای بوده است و طی برنامه عصر پنج شنبه، در بازی نخستین تیم های شاهرود 
و مشهد و در بازی دوم تیم های مهدی شهر و تربت جام باهم رقابت داشتند.مریم رضاییان گفت: صبح جمعه نیز 
تیم های تربت جام - ش��اهرود و مهدیش��هر - مشهد برای مشخص شدن چهره تیم های برتر به میدان رفتند. که 
در پایان این مسابقات  تیم مشهدقهرمان  و تیم مهدیشهر نایب قهرمانی  شد.نایب رئیس هیئت هندبال شاهرود 
همچنین درباره برنامه های آتی این هیئت، گفت: رقابت های استانی دختران با حضور تیم های شاهرود، سمنان، 

مهدی شهر، دامغان و آردان به میزبانی شاهرود  در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.



 ارائه خدمات ثبتی و حقوقی
به شرکت ها

نام استارت آپ: ثبتیار
sabtyar.com:وب سایت

سال تأسیس:۱۳۹۶
موضوع:خدماتثبتشرکت

توضیح بیشتر: 
ارائهخدماتثبتیوحقوقیبهش��رکتهاواشخاص

متقاضیثبتوراهاندازیشرکت.


ازدیدگاهمش��تری،ف��روشومارکتین��گدارای
مس��ئولیتمش��ترکایج��ادی��کتصوی��رمثبتاز
ش��رکتوارائ��هارزشآندرنظ��رگرفتهمیش��ود.
هرچن��د،درعم��لف��روشومارکتین��گمعم��وال
بخشهایجداگانهایهس��تندوسنتبیانمیکند
کهمارکتینگمس��ئولایجادتقاضاوفروشمسئول
تبدیلتقاضاهابهس��وداس��ت.درعملمعموالبین
ایندوتیمدرکاش��تباهوجوددارد.ایندرکهرگز
روشمؤثرومناس��بیبرایمدیریتیککسبوکار
نیست.درقرنبیستویکم،باافزایشرقابتجهانی

وسرعتتغییر،ایناشتباه،خطرناکاست.
بهگزارشهورمون��د،حمایتمتقابلبینفروشو

مارکتینگجذابوشاملمواردزیراست:
-هم��کاری،بااش��تراکاطالع��اتوتالشکامل
افرادبرایدس��تیابیبهاهدافمشترک.اینموضوع
تأثیرمثبت��یبرعملکردتج��اریداردوباعثایجاد

ج��وکاریبهتروبهبودخدماترس��انیبهمش��تریان
میش��ودوموقعیتهایبیش��تریرابراینوآوریبه

وجودمیآورد.
-برندآفرینی،تشخیصاینکهمشتریانتعدادیاز
عوام��لغیرملموسرادرمرورقابلیتتوزیعکنندگان
درنظ��رمیگیرند.ب��رایمثال،خریدارانش��رکت،
کارکنانآنراتاحدممکنصادقودوستداش��تنی
ف��رضمیکنن��د.آنهاپرس��تیژودیگ��رمنافعبرند
راارزیاب��یمیکنن��دومیخواهن��دکهپی��امبهطور
متناسببهآنهامنتقلشودوبایداحساسکنندکه
خریدازش��رکت،یکتصمیمخوبوعاقالنهاس��ت.
تش��خیصاینعواملغیرملم��وسنیازمندهمکاری
فروشومارکتینگبهصورتحمایتیومتقابلاست.
انجاماینهمکاریبهی��کصورتدیگر،تعییناین
عوام��لغیرملموسوارائهبرندباعدمتوافقتضعیف

میشوند.

چندینمعیارس��ادهبرایاطمینانازاینکهفروش
ومارکتین��گب��ایکدیگرهمکاریدارن��دوموفقیت

کسبوکارراکنترلمیکنند،وجوددارد:
-تعریفواضحنقشهاومس��ئولیتهایفروشو

مارکتینگ.
-مدیریتتعامالتواتحاد.اینموضوعش��امل
مدیری��تجلس��ات،اش��تراکاطالع��ات،فراهم
ک��ردنبازخورد،ایج��ادموقعیتهاییبرایتعامل
غیررس��میودرکلایجادروش��یازهمکاریبا

یکدیگراست.
-هم��کاریبهطوریکهفراترازتعاملباش��د.این
موضوعش��املفرآیندهایمشترک،اهدافمشترک،
ارزشهایمشترک،درکمتقابلوکارگروهیاست.
-فراه��مکردنرهبریمدیری��تقوی.این،جایی
استکههدفوانگیزهازرابطهحمایتیمتقابلبین

فروشومارکتینگبهوجودمیآید.

همکاری فروش و مارکتینگ

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 893 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

کلینیککسبوکار

راهکارهایی برای پرورش ذهن خالق

مدتیپسازتأسیسش��رکت،جریانایدههامتوقف
میش��ودوتنهابهپایداریفکرمیکنی��م.برایرهایی
ازای��نتلهبایدبتوانیمس��ؤالهایصحی��حازخودمان

بپرسیم.
درابت��دایراهاندازیش��رکت،زم��انوفضایزیادی
برایایج��ادوپرورشایدههایخالقانهوجوددارد.پس
ازمدتیکهکس��بوکارتأسیسمیش��ودومسیررشد
راط��یمیکن��د،اینخالقیتجایخ��ودرابهافزایش
بهرهوریمیدهد.پیشرفتهایکسبوکارباعثمیشود
کهمؤسس��انمس��یریثابتویکنواختراطیکنندو
خالقیتخاصیازخودنشانندهند.دراینمواقعسود
دریافتیش��رکتثابتخواهدمان��د.کارآفرینانباهوش
میدانندکهبرایرش��ددرای��نمرحلهنیازبهخالقیت

بیشتریدارند.
درای��نمواقعبازگرداندنخالقیتبهمحیطش��رکت
نیازبهاس��تراتژیهایخاصدارد.مؤسسانومدیرانبا
استفادهازایناستراتژیهامیتوانندخالقیتکارمندان
راافزایشدهندوروندثابتسوددهیراعوضکنند.

اگرش��ماه��مصاحبکس��بوکاریهس��تیدکهبه
مرحلهسکونرسیدهاستورشدرامشاهدهنمیکنید،
میتوانیدازراهکارهایزیربرایافزایشخالقیتورشد

مجدداستفادهکنید.

۱ - زمینه را آماده کنید
درط��ولروزچنددقیقهرابهتفکردرموردمس��ائل
مختلفاختصاصدهید.س��عیکنیدس��ؤاالتیچالشی
مطرحکنیدکهبتوانیدباکس��بوکارخ��ودآنهاراحل
کنی��د.دراینمرحلهنیازبهراهحلنیس��ت.ش��ماتنها
درحالطرحس��ؤالهس��تیدتاخالقیتخودراپرورش
دهید.بهعنوانمثالمیتوانیدازس��ؤالهایزیرشروع

کنید:
-چگونهمیتوانمس��وددهیای��نمحصولراافزایش

دهم؟
-مش��تریهاچهنیازیدارندکههنوزبرطرفنش��ده

است؟
-چهمنابعیبرایحلاینمشکالتنیازدارم؟
-چگونهمیتوانمفروشخودراافزایشدهم؟

-چهشعاریبرایمعرفیاینمحصولمناسباست؟
 ۲ - صبر داشته باشید

اجازهبدهیدکهذهنش��ماازایدههایجدیدسرشار
ش��ود.دراینمرحلهنیازنیس��تکهایدههارابررس��ی
واص��الحکنید.ذه��نمنطقیخودراکن��اربگذاریدو
تنه��اباایدههابازیکنید.ذهنمنطقیهمیش��هتالش
میکندکهایدههاراس��روس��اماندهد.دراینمرحله
هرچهتالشکنیدکهبهایدهنظمبدهید،خالقیتشما

ضعیفترخواهدشد.
میتوانگفتاینمرحلهدش��وارترینبخشپیداکردن
جواباست.بهطورطبیعیوقتیشمابهدنبالیافتنپاسخ
هستید،تالشمیکنیدکهبهبهتریننحوآنراپیداکنید.
ب��رایرهاییازاینتلهکافیاس��تباخودس��ؤالارتباط
برقراروتمامیپاس��خهارابررسیکنید.پسازمدتیکه
بهبینظمیایدههااجازهس��رازیرش��دنمیدهید،متوجه
میشویدکهذهنشماباایننوعایدهپردازیخومیگیردو

راحتترمیتواندایدههاراپرورشدهد.
3 - پاسخ به صورت ناگهانی ظاهر می شود

وقتیبهایدههااجازهس��رازیرش��دنمیدهیدپساز
مدتیذهنش��مابااینروندآش��ناخواهدشد.دراین
مرحلهزمانیفرامیرس��دکهبهصورتغیرمس��تقیمبه
پاس��خوایدهموردنظرمیرسید.بهبیاندیگراینایده
اس��تکهشماراازمیانسیلتفکراتوخیالپردازیها
پیداوانتخابمیکند.اینبدانمعنااس��تکهنیازیبه
جستوجویعمیقبرایپاسخندارید،درنتیجهبااجازه
دادنبهجریانس��یالایدههاپاسخرابهصورتناگهانی

پیداخواهیدکرد.
بسیاریازاختراعاتوایدههایبزرگتاریخبههمین
روشپی��داش��دهاند.بهعنوانمثالاس��تیوجابز،فونت
معروفش��رکتاپلرازمانیکشفکردکهبرایبازیابی
ش��خصیوروحیخوددرکالسهایخطاطیش��رکت
میکرد.دارویپنیسیلینزمانیکشفشدکهمحققان
درتعطیالتبودندوموادبهصورتخودکاردرآزمایشگاه

شکلگرفتند.
درنهایتوظیفهشمابرایپرورشخالقیتایناست
کهسؤالمناسببپرس��یدومنتظرپاسخباشید.هرچه
فش��اررویخودب��رایخالقترش��دنراکاهشدهید،
ایدههایخالقانهتریبهذهنش��مامیرس��ند.فراموش
نکنیدکهآمادهبودنبرایجذبپاسخهاییکهبهصورت
ناگهانیظاهرمیش��وندنکتهاساس��یاینروشاست.
همینپاسخهایناگهانیمیتوانندکسبوکارشمارابه

سطحپیشرفتهتریسوقدهند.
INC :منبع
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ش��ایدحرفiبهطوراتفاقیازس��ال۱۹۹۸بامعرفی
iMacومحص��والتبع��دیاپلبهیک��یازمهمترین
حروفالفبایانگلیس��یتبدیلش��دهباشد،امااحتماال
بس��یارینمیدانن��دچ��راای��نح��رفدرابت��داینام

گجتهایشرکتکوپرتینوییقرارگرفتهاست.
بهگزارشدیجیاتو،اس��تیوجابزطیمراس��ممعرفی
iMacدرب��ارهحضوراینحرفکوچ��کدرابتداینام

محصولجنجالیاشگفت:
»ن��امiMacازترکی��بش��وروهیج��اناینترنتبا
س��ادگیمکینتاشبهوجودآمدهاست.مصرفکنندگان
ازکامپیوترش��انبیشتربرایاس��تفادهازاینترنتبهره
میبرن��د،بههمیندلیلباتولیداینمحصولاس��تفاده

اینترنتراهدفگرفتهایم.«
درهمی��نمراس��م،مدیرعاملآنزماناپل،اس��الید
iدیگریهمبهنمایشگذاش��تکهنشانمیدادحرف

درنظرویمعانیدیگرینیزدارد.
ح��رفiدرکن��اراینترنت)internet(قس��متاول
کلماتیکلیدیمنحصربهفرد)individual(،آموختن
)instruct(،اطالعرس��انی)inform(والهامبخش��ی
)inspire(نیزهس��تونشاندهندهوجوداینصفات

درتفکراپلومحصوالتشاست.
پسازاینمحصول،حرفiبهمعنایفراتریازاینترنتی
بودنگجتهایش��رکتیادشدهاشارهداشت.مسلماآنها

زماننامگذاریiPodبهکلمهاینترنتفکرنمیکردند.
زم��انرونماییازاولینآیفوندرس��ال۲۰۰۷،اعالم
شدکهاپلقصدداردباترکیبسهویژگیکلیدییعنی
موس��یقی،ارتباطتلفنیواینترن��ت،حضورحرفiدر

تلفنهوشمندشرادوبارهمعنیکند.
ازآنزمانتماممحصوالتشرکتکوپرتینوییقابلیت
اتصالبهاینترنتراداشتهوحرفiمعنایاولیهخودرا
بهنوعیازدس��تدادهوبیشتربهیکبرندمجزاتبدیل
ش��دهکهحتیممکناستازخوداپل،شهرتبیشتری

داشتهباشد.
ش��ایدب��ههمیندلی��لبودهک��هاپلدرگس��ترش
فعالیتهایخودکمترازحرفiاس��تفادهکردهاس��ت.
ب��رایمثالتلویزیونوس��اعتهوش��مندش��رکتیاد
ش��دهبهجایiWatchوiTV،اپ��لواچواپلتیوی

نامگذاریشدهاند.
ش��ایداینتغییرنگ��رشبدیندلیلباش��دکهدیگر
نیازیبهاطالعرسانیبرایاتصالبهاینترنتنیستچرا
کههمگیانتظارداریمگجتهایهوش��مندمانهمیشه

بهاینترنتوصلباشند.

معرفی استارت آپ

نکته

مسیرموفقیت بسته بندی خالق

پاسخ کارش�ناس: تولید،
توزی��عوف��روشمس��تقیم
کاالبهمصرفکنندگانس��ه
کس��بوکارمجزاهس��تند.
ایندرس��تاستکهاینسه
فرآینددریکراس��تاوبرای
تامینکاالیمصرفکنندگان
انج��اممیگیرن��د،ام��اه��ر
ک��دامازآنهاف��وتوفنهای
خ��اصخودش��انرادارندو
درعینحالمش��کالتویژه
خودش��ان.برایموفقیتدر
ه��رک��دامازای��نبخشها
تخصصوتجربهالزماس��ت.
تولیدکنن��ده ش��ما اینک��ه
موادغذاییهس��تیدودرکار
خودت��انه��مموف��ق،دلیل
نمیش��ودکهدرام��رتوزیع

یافروشمس��تقیمهمموفق
باش��ید.بنابرای��نتوصیهاول
ماآناس��تکههمهجوانب
کاررابررس��یکنی��دوحتی
بهموضوعش��راکتباافرادی
ک��هدراینزمین��هتجربهو
تخصصدارندهمفکرکنید.
نکت��هدومآناس��تک��هدر
ازمواق��عمابهالتفاوت برخی
قیمتفروشکاالدرکارخانه
بهتوزیعکنندهباقیمتنهایی
کاالک��هب��همصرفکنن��ده
میرس��د،فاصلهزیادیدارد.
بهعبارتدیگرحاش��یهسود
فروش��نده و توزیعکنن��ده
زی��اداس��ت.دراینش��رایط
توس��ط فروش��گاه راهاندازی
اقتصادی توجیه تولیدکننده

بیشتریپیدامیکند.بنابراین
بای��داینم��واردرابررس��ی
وب��اهزینهه��ایراهان��دازی
فروش��گاهمقایس��هکنیدوبا
انجامحس��اب،هزینهوفایده
متوج��هخواهیدش��دکهآیا
اینفعالیتسودداردیاخیر.
بهنکتهبس��یارمهمدیگری
کهبای��دتوجهکنی��درفتار
مش��تریانومصرفکنندگان
است.افرادمعموالًعالقهدارند
برایتهیهمایحت��اجخودبه
فروش��گاههاییمراجعهکنند
کهنیازه��ایمتن��وعآنهارا
تأمینکند.حتیممکناست
اندکیافزای��شقیمتراهم
بپذیرند،اماازمراجعاتمکرر
بهفروشگاههایمختلفراحت

ش��وند.لذاراهاندازیفروشگاه
عرضهمس��تقیمممکناست
حتیباقیمتکمترمتقاضیان
زیادیراج��ذبنکندوافراد
همچن��انب��هش��یوهقبلی
خریدهایش��انراانجامدهند
ونکتهآخراینکهدربسیاری
ازمواق��عتوزیعکنن��دگانبه
ای��نعم��لتولیدکنن��دگان
واکنشمنفینشانمیدهند
وممکناستهمکاریشانرا
باتولیدکنندهقطعکنند.در
اینشرایطاحتمالداردتوزیع
گستردهکاالیشمادرسطح
کشوربامش��کلمواجهشود
ودرمجم��وعحتیب��اوجود
فروش��گاههایخاصخودتان

متضررشوید.

راه اندازی 
 فروشگاه 

عرضه مستقیم

پرس�ش: سال هاست که در حوزه تولید مواد غذایی فعالیت می کنم. چند وقتی است که تصمیم گرفته ام چند فروشگاه 
عرضه مستقیم را در شهر محل فعالیتم راه اندازی کنم. به نظر شما چطور می توانم ارزیابی کنم که مزایای انجام این کار به 

هزینه هایش می ارزد یا نه؟

اگر ش�ما هم د  ر کسب و کار 
روب�ه رو  چالش�ی  ب�ا  خ�ود   
هس�تید  ، د  ر ص�ورت تمای�ل 
مشکل خود   را از طریق ایمیل 
 business@ forsatnet.ir
با ما د  ر میان بگذارید   و پاس�خ 
خود   را د  ر همین بخش پیگیری 

کنید  .

Creative Mind Media مدیرعامل شرکت
Debra Maldonado   به قلم
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