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 سازمان ملل رشد اقتصادی 5 درصدی برای ایران
در سال های 2018 و 2019 پیش بینی کرد

رونق نزدیک است؟
س��ازمان ملل در گزارش��ی پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در س��ال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میالدی، باالی 
۵درص��د باقی می ماند. همچنین بنابر اعالم س��ازمان ملل، ایران در بین ۱۹۵ کش��ور، در رده ۶۹ جهان براس��اس 
شاخص توسعه انسانی قرار دارد و در زمینه شکاف طبقاتی نیز از میان ۱۴۳ کشور در رتبه ۶۷ و باالتر از کشورهایی 
همچون آمریکا و ترکیه ایس��تاده اس��ت. به گزارش ایس��نا، س��ازمان ملل در گزارش��ی با عنوان »دورنمای شرایط 
اقتصادی جهان« به بررسی شرایط اقتصادی جهان در سال پیش رو پرداخت. در بخشی از این گزارش، به وضعیت 
اقتصادی کش��ورهای منطقه جنوب آسیا و از جمله ایران پرداخته شده است. سازمان ملل چشم انداز اقتصادی این 

منطقه را به دلیل تقویت مصرف شخصی و نیز سیاست های مناسب کالن اقتصادی، پایدار و مطلوب...

قرارداد رنو و ایدرو به کجا رسید؟
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عامالن ناشناخته در نهادهای مالی فاقد مجوز

رونمایی از پشت پرده موسسات غیرمجاز

30 رفتار رایج و در عین حال اشتباه مدیران
مصائب کسب  وکارهای کوچک در دوران رشد

گام به گام با آنچه یک تیم بازاریابی چابک انجام می دهد
چگونه یک کمپین تبلیغاتی را سازماندهی کنیم؟ 

کمپین تبلیغاتی فقط انجام بده
استراتژی های هوشمندانه بازاریابی برای محصوالت دست ساز

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آلفابت رییس هیات مدیره 
جدید خود را شناخت

3
اجرایی شدن دسـتورالعمل بانک مرکزی برای افزایش زمان 

تسویه تراکنش های شاپرک با وجود اینکه کاماًل از 
سوی این بانک مورد تأیید بوده و بهانه آن را...

سیاه و سپید بخشنامه اخیر بانک مرکزی

 پول های مه آلود
در سیکل ۲۴ ساعته! 

یادداشت
پیشنهادی برای مقابله با 
بحران  بافت های فرسوده

از بحث ه��ای صنعت  یک��ی 
ساخت وس��از، ای��ن روزه��ا به 
بافت ه��ای فرس��وده اختصاص 
دارد و بحران��ی ک��ه در صورت 
وق��وع ه��ر حادث��ه ای ب��ا آن 
همچنی��ن  هس��تند.  مواج��ه 
یک��ی از مباحث��ی ک��ه وزارت 
راه و شهرس��ازی این روزها به 
آن بس��یار توج��ه دارد مبحث 
۲۲ مق��ررات ملی س��اختمان 
اس��ت؛ مبحث��ی ک��ه در آن به 
نگه��داری و تعمیر س��اختمان 
پرداخت��ه ش��ده اس��ت. اما به 
راستی مس��کنی که مهم ترین 
س��رمایه هر خانوار محس��وب 
می شود چه جایگاهی در اسناد 
جمهوری اس��المی دارد و چه 
دیدگاه��ی را از منظر مقررات 
ملی ساختمان برای بافت هایی 
که پر از مس��اکنی است که در 
گذر زمان فرسوده شده اند، باید 
در نظر گرفت.  پیشینه و ریشه 
اصلی توجه به موضوع مس��کن 
و چارچوب بافت های فرس��وده 
را بای��د در اس��ناد فرادس��ت و 
به ویژه قانون اساسی جمهوری 
اس��المی ایران جست و جو کرد.  

در این خصوص اصول 
۳۱2 و ۴۳ قانون...

طاهره نصر
نایب رئیس کمیسیون 

انرژی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان کشور

مع��اون اول رئیس جمه��ور ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
از  مجموع��ه ای  نیازمن��د  ای��ران  صنعتی ش��دن 
سیاس��ت های محیطی که بر بخش صنعت حاکم 
اس��ت، گفت: سیاست خارجی عاملی تعیین کننده 
در سیاست های اقتصادی کشور و وضعیت بنگاه های 
اقتصادی است.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، 
دکتر جهانگیری روز شنبه در مراسم افتتاح کارخانه 
فوالد چادرملو و واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی 
س��رو، گفت: اگر بنگاه های م��ا می خواهند بتوانند 
برای توس��عه از دنیا پول بگیرند و کاالی شان را در 
بازارهای بین المللی عرضه کنند و فناوری های جدید 
را به دس��ت آورند نیازمند سیاست خارجی هستند 
که منحص��را در اختی��ار دولت ها اس��ت اما عامل 

تعیین کننده در حرکت بنگاه های اقتصادی است.
مع��اون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما در 
دولت تدبیر و امید تمام تالش خود را به کار بردیم 
تا سیاس��ت خارجی پیش برن��ده و حامی حرکت 
بنگاه های اقتصادی باش��د، اظهار داشت: در شروع 
کار دولت ما حتی یك دالر خط فاینانس نداشتیم 
اما امروز بی��ش از ۳۰ میلیارد دالر فاینانس توافق 
شده بین  بانکی امضا شده است که برای ۱۲ میلیارد 
دالر آن پروژه نهایی و ال سی باز شده و در مرحله 
آغاز عملیات اجرایی قرار گرفته اس��ت.  وی با بیان 
اینکه امروز در دنیا با یك خط و امضای وزیر اقتصاد 
و دارایی کش��ور خط فاینانس به کشور اختصاص 
می یاب��د، گفت: البته رئیس جمه��ور آمریکا مدعی 
است ایران پس از برجام ۱۵۰ میلیارد دالر به دست 
آورده که این ادعا حرف نادرستی است که توسط او 

بارها تکرار شده است. 
جهانگیری سیاست های فرهنگی را نیز تأثیرگذار 
بر فع��ل و انفعاالت اقتصادی و بنگاه های اقتصادی 
دانست و گفت: اینکه در فرهنگ ما سرمایه گذاری 
ام��ری مثبت تلقی می ش��ود و به س��رمایه گذاران 
احترام گذاشته شود موضوع مهمی است،  متأسفانه 
برخی افراد که مدعی ش��غل هستند و دولت را در 
ای��ن زمینه به کم کاری مته��م می کنند، هنگامی 
که تریبون در اختیارش��ان قرار می گیرد با شلیك 
ب��ه ه��دف کاری می کنن��د که کس��ی ب��ه دنبال 

سرمایه گذاری نرود. 
معاون اول رئیس جمهور افزود: سرمایه گذار باید 
احساس امنیت کند و نباید هر کس به هر بهانه ای 

بتواند امنیت کار او را به مخاطره اندازد. 
وی از سیاست های اقتصادی کالن نیز به عنوان 
یکی دیگ��ر از عوامل تعیین کنن��ده بر موفقیت یا 
ع��دم موفقیت بنگاه های اقتصادی یاد کرد و گفت: 
مهم ترین ش��اخص در این سیاس��ت این است که 
آینده برای مدیر بنگاه های اقتصادی روشن و قابل 
پیش بینی باشد. بدون تردید عدم شفافیت و ثبات 

در اقتصاد باعث می شود که سرمایه گذاران از کار در 
کشور کنار بکشند. 

جهانگیری ادام��ه داد: دولت تدبیر و امید تالش 
بسیاری انجام داده است تا ثبات را به اقتصاد کشور 
بازگرداند.  معاون اول رئیس جمهور از سیاست های 
صنعتی نیز به عن��وان موضوعی تأثیر گذار بر رونق 
بنگاه های اقتصادی نام برد و گفت: ما باید سیاستی 
اتخاذ کنی��م که معادن و صنای��ع مرتبط در کنار 
یکدیگر باش��ند. نباید س��نگ آهن را از چادرملو به 
اه��واز برای تولید فوالد منتق��ل کنیم البته زمانی 
که ما برای توس��عه صنعت فوالد به سنگ آهن نیاز 
داشتیم در مقاطعی از هند و برزیل نیز سنگ آهن 
وارد کردی��م.  وی خاطرنش��ان ک��رد: مهم تری��ن 
ویژگ��ی مع��ادن ایران این اس��ت ک��ه در مناطق 
کمتر توسعه یافته قرار دارند و می توانند در صورت 
بهره  برداری و ایجاد صنایع مرتبط با معادن، کانون 
توس��عه استان هایی نظیر سیس��تان و بلوچستان، 

خراسان جنوبی و یا آذربایجان باشند. 
جهانگی��ری با بیان اینکه اگر در معادن توس��عه 
ایجاد ش��ود موجب تحول منطقه ای خواهد ش��د، 
گفت: سیاست اتصال واحدهای صنعتی به معادن 
در دوره وزارت صنع��ت و مع��دن دولت اصالحات 
برداش��ته ش��د و در آن زمان تصمیم گرفتیم تا در 

کنار معدن چادرملو گندله سازی ایجاد شود. 
معاون اول رئیس جمهور به بازدید و افتتاح طرح 
فوالد گندله س��ازی س��نگان و خواف اشاره کرد و 
گفت: این منطقه روزگاری بیابان و از همه امکانات 
محروم بود و آرزوی ما این بود که روزی این بخش 
از کشور نیز توسعه پیدا کند. امروز وقتی به منطقه 
س��نگان نگاه کنی��م از س��رمایه گذاری چند هزار 
میلیارد تومانی در منطقه که موجب رونق و اشتغال 

و توسعه شده است،  احساس رضایت می کنیم. 
وی ادامه داد: یکی دیگر از آثار سیاس��ت گذاری 
صنعتی درس��ت در حوزه سیمان بود. روزگاری ما 
برای اجرای طرح های عمرانی نیاز به واردات سیمان 
داشتیم اما با اتخاذ تصمیمی درست امروز به چنان 
ظرفیتی در تولید س��یمان رس��یده ایم که باید به 
دنبال بازار صادرات برای این محصول اس��تراتژیك 

باشیم. 
جهانگیری سپس از سیاست های داخلی بنگاه ها 
نیز به عنوان یکی از دالیل موفقیت ش��رکت ها یاد 
ک��رد و گفت: ثبات مدیریت یك مجموعه صنعتی 
موضوع مهمی است اگر ما به درجه ای از آگاهی در 
اداره کشور برسیم که مدیران سیاسی کشور با آمد 
و رفت دولت ها تعویض ش��وند، اما مدیران فنی که 
سرمایه های بزرگ کشور هستند باقی بمانند اتفاق 
خوبی برای اقتصاد کشور رخ خواهد داد.  معاون اول 
رئیس جمهور با اشاره به ثبات مدیریتی در مجموعه 

مدیریت��ی چادرملو گفت: نبای��د بگذاریم مدیران 
بنگاه های بزرگ دلس��رد شده و کنار بروند چرا که 
بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال این افراد هستند 
و اگ��ر آنه��ا مهاجرت کنند کش��ور از خدمات آنها 
محروم خواهد ش��د. در این خصوص باید از دولت 
قبل که این مدیر موفق را تغییر نداد تش��کر کنم.  
وی با ابراز تاس��ف از اینکه بس��یاری از بنگاه هایی 
که امروز مش��کل دارن��د، مشکل ش��ان مربوط به 
مدیریت است، گفت: صدها میلیارد دالر در برخی 
شرکت های بزرگ توس��ط دولت و بخش عمومی 
سرمایه گذاری شده که بازدهی آن صفر است و اگر 
در این سرمایه مدیریت مطلوبی انجام می شد منافع 

و سود آن را ملت ایران می برد. 
جهانگی��ری افزود: دولت باید بخش وس��یعی از 
این ش��رکت ها را به بخش خصوص��ی واگذار کند 
و این بخش باید میدان دار اقتصاد کش��ور باش��د. 
قطعا ایجاد سیاس��ت های واحد در حوزه محیطی 
و درون بخش��ی می تواند سرعت توس��عه کشور را 
افزای��ش دهد.  مع��اون اول رئیس جمه��ور با بیان 
اینکه صنایع پیشران می توانند همانند لکوموتیوی 
سایر بخش های صنعتی را به حرکت وادارند، گفت: 
امروز به خودروسازان کشور خیلی بد گفته می شود 
ام��ا این کارخانه ها توانس��ته اند ده ها و صدها واحد 
صنعتی دیگر را فعال و پابرجا نگه داشته و هزاران 
ش��غل ایجاد کنند.  وی افزود: ما باید روی صنایع 
پیشران که توسعه را شکل می دهند تمرکز کنیم، 
 صنایع معدنی یکی از صنایع پیشران کشور است. 
اگر فوالد کشور حرکت کند ده ها صنعت دیگر در 
حوزه ساختمان یا لوازم خانگی رونق خواهد گرفت 
و اشتغال ایجاد می کند.  دکتر جهانگیری با اشاره 
به اینکه استان یزد استانی مهم و صنعتی در کشور 
است که در حوزه فوالد ظرفیت ها و فرصت خوبی 
برای توسعه دارد، گفت: خوشبختانه معادن خوب 
سنگ آهن در این منطقه شناسایی شده که می توان 
با استفاده از فناوری های جدید استخراج انجام داد و 

نیاز صنایع فوالد استان را برطرف کرد. 
معاون اول رئیس جمهور مهم ترین مانع توس��عه 
صنعتی کشور را مسئله آب دانست و گفت: استان 
ی��زد به طور مضاعف ب��ا این چالش روبه رو اس��ت. 
صنعت استان یزد راهی جز استفاده از پساب ندارد. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه هیچ ک��س اجازه قطع آب 
ش��رب م��ردم و اختصاص آن به بخ��ش صنعت را 
نخواهد داش��ت، گفت: عالوه بر ظرفیت پس��اب ها 
برای رفع نیاز صنعت کش��ور می توان از طرح های 
انتق��ال آب از خلیج فارس و دریای عمان اس��تفاده 
کرد. در این زمینه واحدهای صنعتی یزد و کرمان 
با کمك یکدیگر پیشقدم شدند و سایر استان ها نیز 

می توانند از این طرح استفاده کنند. 

معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح کارخانه فوالد چادرملو تاکید کرد

هیچ کس نباید امنیت سرمایه گذار و سرمایه گذاری را به مخاطره اندازد



در ش��رایطی که چند س��الی 
است فضای اقتصادی و اجتماعی 
ای��ران تح��ت تأثی��ر بدهی های 
کالن موسس��ات مالی و اعتباری 
غیرمج��از ق��رار گرفت��ه اس��ت، 
بررس��ی ها نش��ان می دهد هنوز 
عامالن اصلی ایج��اد این بحران 
برای افکار عمومی ناش��ناخته اند. 
این موسس��ات که زمانی بیش از 
25درصد از نقدینگی کشور را در 
اختیار داشتند، با وعده پرداخت 
س��ودهای باالتر از س��ود بانکی 
و همچنین پرداخت تس��هیالت 
به ش��رط افتت��اح و بلوکه کردن 
سپرده، س��پرده های فراوانی را از 

آن خود کرده بودند. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، بانک 
مرک��زی در س��ال 1394 برنامه 
خ��ود ب��رای س��اماندهی ای��ن 
موسس��ات و شمول قوانین پولی 
کشور را در دس��تور کار قرار داد 
اما بحرانی ش��دن وضعیت برخی 
از این موسس��ات کار را به حضور 
خیابان��ی س��پرده گذاران، براب��ر 
مجلس ش��ورای اسالمی و بانک 
مرک��زی و دیگر دفات��ر مرکزی 

نهادها و دیگر موسسات کشید. 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری 
غیرمجاز در س��ه قال��ب اصلی و 
چندین قالب فرعی فعالیت خود 
را آغاز کردند. این موسس��ات در 
قالب تعاونی های اعتبار، موسسات 
قرض الحسنه، صرافی ها، لیزینگ 
و... فعالی��ت می کنن��د اما بدون 
مجوز بودن این موسسات به چه 

معناست؟ 
 شاید تکیه بر عبارت موسسات 
مال��ی و اعتباری غیرمج��از این 
ذهنی��ت را برای ش��نونده ایجاد 
کند که این موسسات بدون هیچ 
نظارت مشخصی در سراسر کشور 
سر برآورده اند، این در حالی است 
که این موسسات در هر قالب، با 
مجوز ادارات، سازمان ها و نهادهای 
گوناگون فعالیت می کردند اما در 
سال 1383 پس از تصویب قانون 
تنظی��م بازار غیرمتش��کل پولی، 
تمام��ی این نهادها مکلف به اخذ 
مج��وز از بانک مرکزی ش��دند. 
غیرمجاز بودن این موسسات بدان 
معناست که از سال 1383 به بعد 
موسسات مالی مذکور نسبت به 
دریاف��ت مج��وز از بانک مرکزی 

اقدام نکرده اند. 
تعاونی های اعتبار آزاد

 بر اس��اس آخری��ن اطالعات 
موج��ود 2489 تعاون��ی اعتب��ار 
در ایران شناس��ایی ش��ده است. 
از ای��ن تع��داد 1889 تعاون��ی 
غیرفعال تش��خیص داده ش��ده 
هس��تند.  تس��ویه  ح��ال  در   و 
257 تعاون��ی اعتبار دارای مجوز 
و 343 تعاون��ی اعتبار در ش��رف 
س��اماندهی هس��تند. در شرایط 
کنون��ی بس��یاری از مش��کالت 
موج��ود در ای��ن فضا ناش��ی از 
فعالیت خارج از قانون تعاونی های 

اعتب��ار مذکور اس��ت. از ش��ش 
تعاون��ی درگیر بح��ران در ایران، 
پنج تعاونی در حال س��اماندهی 
در اس��تان خراسان ثبت شده اند. 
تعاونی اعتبار میزان که در س��ال 
1379 ب��ا مج��وز وزارت تع��اون 
برای ارائه خدم��ت به کارکنان و 
بازنشستگان دادگستری خراسان 
آغاز به کار کرد، با بحرانی جدی 
روبه رو ش��د. پ��س از انحالل این 
مؤسس��ه در س��ال 1394 بانک 
مرک��زی بر آن ش��د که مدیریت 
دارایی ه��ا و بدهی ه��ای تعاونی 
مزب��ور را به بانک صادرات واگذار 
کند. هر چند کلیه سپرده گذاران 
این تعاونی تعیین تکلیف شدند اما 
اعتماد عمومی سپرده گذاران در 

این حوزه از بین رفت. 
تعاون��ی اعتبار ثامن الحجج نیز 
ک��ه در س��ال 1380 ب��ا ماهیت 
صنف��ی در شهرس��تان س��بزوار 
از وزارت تع��اون مج��وز فعالیت 
ح��ال  در  هم اکن��ون  گرف��ت، 
س��اماندهی اس��ت. ای��ن تعاونی 
اعتب��ار هنوز 26 ش��عبه منحل 
 نش��ده دارد و از فعالیت بیش از 
90 درصد از شعب آن جلوگیری 
ش��ده اس��ت. این مؤسسه 481 
ش��عبه در سراسر کشور داشت و 
قادر نیست نسبت به بازپرداخت 
128 هزار میلیارد ریال س��پرده 
جذب شده در زمان شروع بحران 
اقدام کن��د.  تعاونی اعتبار افضل 
ت��وس در س��ال 1378 در اداره 
ثبت شرکت های خراسان رضوی 
به ثبت رس��ید. این مؤسس��ه با 
217 ش��عبه بر آن بود به جامعه 
هدف خ��ود یعنی خانواده معظم 
ش��هدا و ایثارگران خدمت رسانی 
کن��د اما ع��دم تأمین س��رمایه 
اولیه و مش��کالت فروش س��هام 
در آخرین روزهای بهمن س��ال 
1391 منجر به انعقاد تفاهمنامه 
با دو نهاد فرش��تگان و فردوسی 
ش��د تا مؤسس��ه ای به نام آرمان 
متولد شود. بانک آینده در شرایط 
کنونی در حال مدیریت دارایی ها 
و بدهی های این تعاونی اس��ت و 
تعیین تکلیف بخشی از سپرده ها 

انجام شده است. 
مدیران این تعاونی در تعقیب 
کیف��ری هس��تند و گزارش��ی از 
وضعی��ت و هویت آنها منتش��ر 
نش��ده اما برخی خبره��ا دال بر 

حضور آنها در زندان است. 
 داستان تعاونی اعتبار وحدت 
اما داس��تان پیچیده تری اس��ت. 
ای��ن تعاونی در س��ال 1376 نزد 
اداره کل ثب��ت اس��ناد و امالک 
خراس��ان، مرجع ثبت شرکت ها 
و موسس��ات غیر تجاری به ثبت 
رسید. این تعاونی در همان سال 
از وزارت تعاون وقت تقاضای اخذ 
مج��وز کرد و فعالیت��ش را با 60 
عضو اولیه آغاز ک��رد اما با اینکه 
145 شعبه در کشور دارد، حوزه 
فعالی��ت و موض��وع آن و جامعه 

هدفش روش��ن و شفاف نیست. 
مرکز پژوهش های مجلس تأکید 
کرده اس��ت به دلی��ل عدم تأیید 
منش��ا وج��وه این مؤسس��ه در 
ادغام با مؤسسه آرمان و تخلفات 
مدیران و... )از ادغام( حذف ش��د. 
از  سوءاس��تفاده  و  س��وءفعالیت 
عنوان مجعول مؤسس��ه اعتباری 
آرم��ان بر س��ر درب آن نیز نکته 
ابهامی دیگر است. پیش تر بانک 
مرک��زی پیش��نهاد ادغ��ام این 
تعاونی با هف��ت تعاونی دیگر در 
قالب مؤسس��ه اعتباری فردوسی 
را ارائ��ه داد ک��ه ب��ه دلیل عدم 
توانایی تأمین سرمایه، مقرر شد 
با تعاونی فرشتگان و افضل توس 
مؤسسه اعتباری آرمان را تشکیل 
ده��د. در ادامه مج��دداً به دلیل 
تخلفات متعدد این تعاونی از این 
مجموعه حذف شد. در عین حال 
اقامه دعوی توسط بانک مرکزی 
علیه این تعاون��ی صورت گرفت 
و ای��ن بانک اعالم کرد اس��تفاده 
آرم��ان  مؤسس��ه  تابلوه��ای  از 
غیرمجاز است از این رو مکاتباتی 
ب��ا نهادهای امنیت��ی، انتظامی و 
قضایی جهت جلوگیری از فعالیت 
این تعاونی انجام شد. این شکایت 
در حال رسیدگی است و مدیریت 
دارایی ها و بدهی آن با مؤسس��ه 

ملل است. 
تعاون��ی اعتبار الب��رز ایرانیان 
نی��ز ابت��دا تح��ت نام ش��رکت 
امیرالمومنین  اعتب��ار  تعاون��ی 
در س��ال 1378 در شهرس��تان 
کیاشهر گیالن به ثبت رسید اما 
با وجود 50 شعبه جامعه هدف 
مش��خص  آن  خدمت رس��انی 
نیست. براس��اس مصوبات ستاد 
پول��ی  مؤسس��ات  س��اماندهی 
حس��اب ها،  کلی��ه  غیربانک��ی 
عملیات و ش��عب آن در س��ال 
1390 با مؤسسه مالی اعتباری 
فردوس��ی تجمیع شد که هیأت 
اجرای��ی تعاونی الب��رز ایرانیان 
برخالف توافقنامه از همکاری با 

آن مؤسسه استنکاف کرد. 
ب��ه رغم اع��الم انح��الل آن 
توسط اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان املش در سال1392، 
اداره کل تعاون و صورتجلسات 
مجم��ع عموم��ی فوق العاده در 
همان س��ال، ب��ا سوءاس��تفاده 
فردوس��ی  تابل��وی مجموعه  از 
و س��پس مؤسس��ه آرم��ان به 
فعالی��ت خود ادامه و به افزایش 
تعداد شعب خود و اخذ سپرده 
غیرقانون��ی در حجم گس��ترده 
اقدام ک��رد. مدیریت بدهی ها و 
دارایی ه��ا بر عهده بانک تجارت 

است. 
تعاون��ی اعتبار فرش��تگان در 
سال 1377 تحت عنوان شرکت 
تعاونی اعتبار ش��هید هاش��می 
مش��هد تأسیس ش��د اما سپس 
با اعالم دامنه فعالیت فرا استانی 
نام آن به فرش��تگان تغییر کرد. 

این مؤسس��ه ب��ا 212 ش��عبه 
در سراس��ر کش��ور با پرداخت 
س��ودهای غیرمتع��ارف به انواع 
س��پرده ها اقدام ک��رد و اعضای 
هیأت مدی��ره و مدیرعام��ل آن 
داده  تش��خیص  فاقد صالحیت 

شده اند. 
 جنجال بر س��ر این مؤسسه از 
آنجا آغاز ش��د که در اواخر سال 
1389 جزء 14 مؤسس��ه مالی و 
اعتباری مورد تأیید بانک مرکزی 
ق��رار گرفت و تحت نظارت بانک 
مرکزی ب��ه فعالیت خ��ود ادامه 
داد و ب��ا هماهنگی بانک مرکزی 
چهار تعاونی اعتباری امید مشهد، 
فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و 
رویان اس��فراین را در خود ادغام 
کرد. بانک مرکزی در فروردین ماه 
1391 مؤسس��ه مالی و اعتباری 
فرش��تگان را فاقد مجوز فعالیت 
از بان��ک مرکزی اع��الم کرد و تا 
زمان ساماندهی اجازه فعالیت به 

آن داده شد. 
 در اس��فندماه 1391، بان��ک 
مرکزی دو مؤسس��ه فردوسی و 
فرشتگان را در مؤسسه اعتباری 
آرم��ان ادغام ک��رد، اما حتی اگر 
به سایت مؤسسه آرمان مراجعه 
کنی��د ب��ا صفح��ات خال��ی در 
بخش های معرفی مؤسسه مواجه 
ش��ده و کسی تلفن درج شده در 
این س��ایت را پاسخ نمی دهد. در 
سال 1395 مجوز نهایی فعالیت 
تحت مؤسسه اعتباری کاسپین از 

سوی بانک صادر شد. 
 1395 ش��هریورماه  پای��ان 
انتق��ال کلیه  تعه��د اعض��ا در 
دارای��ی و بدهی ها به مؤسس��ه 
کاس��پین و قص��ور هیأت مدیره 
وق��ت در مهلت مق��رر و عزل و 
تعقیب قانونی متخلفین و تغییر 
مدیرعام��ل و اعض��ای هی��أت 
مدیره در اردیبهشت ماه 1396  

را در پی داشت. 
در اردیبهش��ت و تیرماه سال 
جاری مجوز فعالیت 80 ش��عبه 
دارای مجوز  مؤسسه کاس��پین 
ص��ادر ش��د و پ��س از تأمی��ن 
نقدینگی توس��ط بانک مرکزی 
از طریق تخصیص خط اعتباری 
در قب��ال ترهی��ن دارایی ه��ای 
از  بی��ش  ش��ده   شناس��ایی 
80 درصد سپرده گذاران تعاونی 
تعیی��ن  فرش��تگان  غیرمج��از 

تکلیف شدند. 
موسسات قرض الحسنه

 200 ح��دود   1357 س��ال 
قرض الحسنه  مؤسس��ه  ش��عبه 
در ایران فعالی��ت می کردند اما 
تع��داد ای��ن موسس��ات پس از 
ی��ک دهه ب��ه 3 هزار مؤسس��ه 
افزایش یافت. بر اساس آخرین 
اعالم ص��ورت گرفته از مجموع 
3525 صن��دوق قرض الحس��نه 
غیرفعال  حدود 1028 صندوق 
ی��ا درح��ال تصفیه هس��تند و 
صندوق ها  از  71درص��د  حدود 

تح��ت نظ��ارت بان��ک مرکزی 
ق��رار دارن��د. ب��ه ای��ن ترتیب 
صندوق های قرض الحسنه تحت 
نظارت سازمان اقتصاد اسالمی، 
با  صندوق ه��ای قرض الحس��نه 
مج��وز بان��ک مرک��زی و فاقد 
مج��وز آن بانک به ترتیب تعداد 
915، 963 و 1534 صن��دوق 
هستند که از صندوق های فاقد 
مجوز نیز تعداد 1028 صندوق 

غیرفعال هستند. 
بان��ک  اع��الم  براس��اس   
ساماندهی  درخصوص  مرکزی، 
قرض الحس��نه  صندوق ه��ای 
عالوه بر بازرس��ی های حضوری 
از عملی��ات صندوق های مزبور 
و صدور اخطاریه های الزم برای 
تصحیح عملکرد و جلوگیری از 
فعالیت صندوق های فاقد مجوز 
مکاتبات��ی با نی��روی انتظامی، 
مراجع قضایی، سازمان بازرسی 
ریاس��ت  نه��اد  کش��ور،  کل 
جمه��وری، دیوان محاس��بات، 
مجل��س ش��ورای اس��المی و... 
صورت گرفته اس��ت. نکته قابل 
توج��ه در زمین��ه صندوق های 
اقتصاد  س��ازمان  قرض الحسنه، 
اس��المی است که یا باید به یک 
بانک قرض الحسنه تبدیل یا در 
ادغام  قرض الحس��نه  بانک  یک 
ش��ود و بانک مرک��زی باید در 
این زمینه با دقت و حساس��یت 
خاص��ی گام ب��ردارد. در ح��ال 
حاضر دو صندوق قرض الحسنه 
رس��الت و قوامین در راس��تای 
تبدیل  بان��ک  ب��ه  س��اماندهی 

شده اند. 
ضریب نظارت

بررسی عملکرد بانک مرکزی 
نشان می دهد در شرایط کنونی 
96.8 درص��د از بانک ها، 55.6 
درص��د از مؤسس��ات اعتباری، 
تعاونی ه��ای  از  درص��د   10.3
از  27.3 درص��د  اعتب��اری، 
قرض الحس��نه،  صندوق ه��ای 
و  صرافی ه��ا  از  درص��د   84 
9.4 درصد از لیزینگ ها از بانک 
کرده اند.  دریافت  مجوز  مرکزی 
همچنین 3.2 درصد از بانک ها، 
مؤسس��ات  از  درص��د   44.4
از  درص��د   13.8 اعتب��اری، 
تعاونی های اعتبار، 43.5 درصد 
از صندوق های قرض الحس��نه، 
و  صرافی ه��ا  از  درص��د   16 
در  لیزینگ ه��ا  از  درص��د   4.9
ش��رف س��اماندهی و دریاف��ت 
مجوز از بانک مرکزی قرار دارند. 
مرکز پژوهش های مجلس اعالم 
کرده است وضعیت کشور ایران 
قابل قیاس و تطبیق با وضعیت 
کش��ورهای دیگر نیس��ت؛ زیرا 
وجود مؤسس��ات فاقد مجوز در 
کشورهای دیگر فاقد موضوعیت 
اس��ت و همه مؤسسات پولی و 
اعتب��اری، ب��دون اس��تثنا ذیل 
بانک ه��ای  مج��وز  و  نظ��ارت 

مرکزی فعالیت می کنند. 

عامالن ناشناخته در نهادهای مالی فاقد مجوز

رونمایی از پشت پرده موسسات غیرمجاز
اقتصاد کالن

آخرین خبرها از بودجه سال 97
از کدام بانک خارجی می توان وام 

گرفت؟ 
نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک های خارجی را 
که دولت می تواند اقدام به جذب تسهیالت از آنها کند 
مش��خص کردند.  به گزارش خبرآنالین، نمایندگان در 
نشست علنی روز گذش��ته مجلس، در جریان بررسی 
جزییات درآمدی الیحه بودجه کل کش��ور سال 97 با 
بند »ج« تبصره 3 این الیح��ه با 168 رأی موافق، 12 
رأی مخال��ف و 6 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده 
حاضر در جلس��ه موافقت کردن��د.  در بخش درآمدی 
بند »ج« تبصره 3 آمده اس��ت که دول��ت می تواند به 
 منظور تس��ریع در جذب تس��هیالت تصویب  شده، از 
بانک های توسعه ای از جمله بانک توسعه اسالمی، بانک 
سرمایه گذاری زیرساخت های آسیایی )AIIB( و بانک 

توسعه و تجارت اکو استفاده کند. 
سقف تسهیالت فاینانس ۳۰ میلیارد دالر شد

نماین��دگان مردم در خانه ملت، س��قف تس��هیالت 
فاینانس را 30 میلیارد دالر تعیین کردند. 

نماین��دگان مجلس در جریان رس��یدگی به بخش 
درآمدی الیحه بودجه 97 با بند »الف« تبصره 3 الیحه 
بودجه مبنی بر اینکه در س��ال آینده سقف تسهیالت 
تأمین مالی خارجی )فاینان��س( برای طرح ها عالوه بر 
باقیمانده سهمیه س��ال قبل، معادل ریالی 30 میلیارد 
دالر تعیین می شود، با 167 رأی موافق، 12 رأی مخالف 
و 7 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه 
موافقت کردند. همچنین در جریان بررسی بند مذکور، 
نادر قاضی پور در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 
80 قانون اساسی گفت: طبق قانون گرفتن و دادن وام 
یا کمک های بالعوض داخلی و خارجی باید با تصویب 
مجلس شورای اسالمی باشد.  نماینده مردم ارومیه در 
مجلس ش��ورای اسالمی اظهار کرد: بر این اساس برای 
نمایندگان ابهامی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا به صورت 
یکج��ا اختیار به هیأت وزیران درخصوص قانون مذکور 
داده می ش��ود یا اینکه باید تک تک وام ها با مش��خص 

شدن کشور و مبلغ توسط مجلس تصویب شود. 
علی الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای اس��المی در 
پاسخ به اخطار قاضی پور گفت: هر سال در این خصوص 
اجازه داده می شود، در حال حاضر تک تک موارد قانونی 
برای دولت مشخص نیس��ت و این مهم در طول سال 
مش��خص می ش��ود.  رئیس مجلس ش��ورای اسالمی 
با اش��اره به اینکه در زمان تصویب قانون برنامه ششم 
توسعه نیز این سؤال وجود داشت، گفت: بر این اساس 
شورای نگهبان نیز ایراد گرفت که تصمیم گیری در این 
خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد. 
وی با اش��اره به اینکه در مجمع تشخیص مصلحت 
نظام مطرح ش��د که در هر س��ال برای بودجه همین 
ایراد گرفته می ش��ود، لذا به صورت یکجا باید نظر داده 
شود، خاطرنش��ان کرد: بر این اساس مشخص شد که 
استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیالت مالی خارجی 
با اولویت تأمین مالی اسالمی در طول برنامه ششم در 
قالب قوانین بودجه س��نواتی مجاز اس��ت، لذا اشکالی 

وجود ندارد. 
کدام شرکت ها در سال 97 ماهانه باید سود و 

مالیات بدهند؟ 
مجل��س ش��ورای اس��المی همچنین ش��رکت های 
دولتی در حال واگذاری در س��ال 97 را موظف کرد که 
س��ود و مالیات علی الحس��اب خود را ماهانه به صورت 

یک دوازدهم به خزانه داری کل کشور واریز کنند. 
نماین��دگان مجلس در ادامه بررس��ی جزییات الیحه 
بودجه 97، بند »ب« تبص��ره 2 در بخش درآمدی را با 
141 رأی مواف��ق، 30 رأی مخال��ف و 11 رأی ممتن��ع 
از مجم��وع 229 نماینده حاض��ر در مجلس به تصویب 
رس��اندند. براس��اس ای��ن مصوبه ش��رکت های در حال 
واگذاری در س��ال 1397، مشمول حکم ماده )4( قانون 
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت )2( هستند.  در ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( آمده است: 
کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای 
آنها سود ویژه پیش بینی می شود، موظف به واریز مالیات 
علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به 
 صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند، به خزانه داری کل 
کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز مالیات و 
سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، 
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده )براساس اعالم سازمان 
امور مالیاتی کشور( توسط هر یک از شرکت های دولتی 
و بانک ها، از موجودی حس��اب آنها نزد خزانه داری کل 
کش��ور برداش��ت و مالیات و س��ود س��هام را به حساب 
درآمدهای عمومی کش��ور و عوارض را به حس��اب های 
شهرداری ها و حس��اب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور 
حس��ب مورد واریز کند. تسویه حساب قطعی دولت بر 
مبنای صورت های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع 
عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده 
)5( قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام 
آنها متعلق به بخش غیردولتی اس��ت، به تناسب میزان 
سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع 
این ماده نمی باش��ند. وصول مبالغ یادش��ده تابع احکام 
مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 
1366 و اصالحات بعدی آن اس��ت.  این مصوبه ناظر به 
آن اس��ت که شرکت های دولتی که در سال 97 در حال 
واگذاری هستند، باید مالیات علی الحساب و سود سهام 
علی الحس��اب را به صورت یک دوازدهم در هر ماه واریز 

کنند. 

یادداشت

پیشنهادی برای مقابله با بحران  
بافت های فرسوده

یکی از بحث های صنعت ساخت وس��از، ای��ن روزها به 
بافت های فرس��وده اختصاص دارد و بحرانی که در صورت 
وق��وع هر حادثه ای با آن مواجه هس��تند. همچنین یکی 
از مباحثی که وزارت راه و شهرس��ازی ای��ن روزها به آن 
بسیار توجه دارد مبحث 22 مقررات ملی ساختمان است؛ 
مبحثی که در آن به نگهداری و تعمیر ساختمان پرداخته 
شده است. اما به راستی مسکنی که مهم ترین سرمایه هر 
خانوار محسوب می شود چه جایگاهی در اسناد جمهوری 
اس��المی دارد و چ��ه دیدگاهی را از منظ��ر مقررات ملی 
س��اختمان برای بافت هایی که پر از مساکنی است که در 

گذر زمان فرسوده شده اند، باید در نظر گرفت. 
پیشینه و ریشه اصلی توجه به موضوع مسکن و چارچوب 
بافت های فرسوده را باید در اسناد فرادست و به ویژه قانون 

اساسی جمهوری اسالمی ایران جست و جو کرد. 
در این خصوص اصول 31 و 43 قانون اساس��ی به طور 
خاص روی موضوع مس��کن تمرکز و تأکید کرده اس��ت. 
چنانچه اصل 31 قانون اساس��ی تصریح می کند: »داشتن 
مس��کن متناس��ب با نیاز، حق هر فرد و خان��واده ایرانی 

است...«. 
قانون برنامه چهارم توس��عه نیز دولت را مکلف ساخته 
تا در راس��تای اجرای اصل 31 قانون اساس��ی کشور برای 
تأمین مسکن مناس��ب از ایجاد و بهره گیری از مشارکت 
تشکل ها، انجمن ها و... حمایت کند. در الیحه برنامه پنجم 
توسعه نیز بر ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 

با استفاده از رویکرد های مشارکتی تأکید شده است. 
در سند چش��م انداز جمهوری اسالمی ایران نیز گرچه 
به طور مس��تقیم به موضوع مورد بررسی اشاره نشده لکن 
برخی بندهای آن به طور خاص بر موضوع مسکن و شرایط 
کیفی زیست و س��کونت شهروندان تأکید دارد. در برنامه 
پنج ساله شهرداری تهران نیز بافت فرسوده یکی از مسائل 
اصلی م��ورد توجه بوده و بر س��اماندهی های مش��ارکت 
تشکل های محلی و صندوق های توانمندسازی برای حل 

بافت فرسوده تأکید شده است. 
مبح��ث 22 مقررات ملی س��اختمان نیز ب��ه تعمیر و 
نگهداری ساختمان اختصاص یافته است. در این مبحث به 
ساختمان به عنوان یک سرمایه ملی اشاره شده و ضرورت 
کنترل ه��ای الزم پس از س��اخت آن را به عنوان ضرورت 
الزم برای گریز از خس��ارات جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور 

دانسته است. 
اهمیت س��اختمان در تمام قوانین و مقررات و اس��ناد 
فرادستی کش��ور قابل توجه اس��ت. اما مسکن و کیفیت 
محیط زندگی خانواده ها در قوانین مختلف کشور از جایگاه 
ویژه ای برخوردار اس��ت و بر این اس��اس ضروری اس��ت 
برنامه های مناس��ب برای حل مش��کالت مختلف فراروی 
بخش مسکن در سازمان های مختلف با رویکردهای جامع 
تدوین و طراحی شود.  موضوع بافت های فرسوده شهری 
نی��ز در همین چارچ��وب قابل تحلیل اس��ت و لذا اتخاذ 
هر رویکردی مس��تلزم توجه ب��ه رهنمودهای برنامه های 

فرادست و نیز مقتضیات محلی و جوامع ذی نفع است. 
براس��اس قوانین و راهکارهای اجرایی که توسط دولت 
جمهوری اس��المی ایران به منظور مقاوم سازی یا بازسازی 
در مقابل زلزل��ه در محدوده های ش��هری انجام پذیرفته 
است، می توان بهس��ازی بافت های فرس��وده را به عنوان 
بهترین روش برای جلوگیری از خطرات جانی برای مردم 
بیان ک��رد. بنابراین باید اذعان داش��ت بهترین راهکار در 
این خصوص که نتیجه آن برای مردم آش��کار خواهد بود 

بهسازی بافت های فرسوده شهری است. 
بنابراین باید بر این نکته بارها تصریح کرد که مس��ئله 
»تعمی��ر و نگهداری« ک��ه در مبحث 22 مق��ررات ملی 
س��اختمان برای بخش ساختمان مورد توجه قرار گرفته، 

برای »بافت های شهری« نیز حائز اهمیت است. 
در همین راستا وزارت راه وشهرسازی می تواند با تعریف 
صالحیت های��ی از قبیل »ایمنی« ب��رای مراحل مختلف 
ساختمان س��ازی و بهره برداری و نگهداری، عالوه بر اینکه 
به ایمنی توجه بیشتری مبذول دارد به استفاده از تخصص 

مهندسان نیز نگاهی متفاوت داشته باشد. 
همچنین با توجه به جایگاه »مهندسی ارزشی« پیشنهاد 
می شود کارگروه هایی برای آسیب شناسی ساختمان های 
بافت های میانه و بافت های فرس��وده ش��هرها و همچنین 
برای آسیب شناس��ی ساختمان هایی که به عللی پایان کار 
آنها با مش��کل روبه رو بوده است تشکیل شود و همچنین 
کمیته ای، نظارت بر این امر را نیز مد نظر داش��ته باشد و 
گزارش��اتی در این راستا تهیه شود و این مورد قطعاً گامی 

برای تهیه گواهی سالمت برای ساختمان خواهد بود. 
در این همین خصوص پیش��نهادی به شورای مرکزی 
سازمان نظام مهندسی س��اختمان ارائه شده است که در 
آن ضمن ل��زوم توجه به تعامل با قوه قضاییه و همچنین 
ب��ا عنایت به توجه به حدود و دامنه کاربرد رعایت تمامی 
مقررات ملی س��اختمان و همچنی��ن توجه به غیرقانونی 
ب��ودن تخلف برای هر ش��خص حقیقی و حقوقی با توجه 
به بنده��ای 2-1-22 و 12-2-22 مبح��ث 22 مقررات 
ملی ساختمان، الزام مشاوران امالک بر لزوم تهیه گواهی 
س��المت س��اختمان از بازرس مبحث 22 مق��ررات ملی 
ساختمان در زمان هرگونه معامله و نقل و انتقال ساختمان 
و نیز الزام دفاتر ثبت اسناد رسمی به تهیه استعالم گواهی 
سالمت ساختمان از سازمان نظام مهندسی ساختمان به 
عنوان یکی از شروط نقل و انتقال، به عنوان پیشنهاد تأکید 

شده است. 
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س��ازمان ملل در گزارش��ی پیش بینی 
کرد که رشد اقتصادی ایران در سال های 
۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ می��ادی، باالی 5درصد 
باق��ی می مان��د. همچنی��ن بناب��ر اعام 
س��ازمان ملل، ایران در بین ۱۹5 کشور، 
در رده ۶۹ جهان براساس شاخص توسعه 
انس��انی ق��رار دارد و در زمینه ش��کاف 
طبقاتی نیز از میان ۱۴۳ کش��ور در رتبه 
۶۷ و باالتر از کشورهایی همچون آمریکا 

و ترکیه ایستاده است.
به گ��زارش ایس��نا، س��ازمان ملل در 
گزارش��ی با عن��وان »دورنمای ش��رایط 
اقتص��ادی جهان« به بررس��ی ش��رایط 
اقتص��ادی جه��ان در س��ال پی��ش رو 
پرداخت. در بخش��ی از ای��ن گزارش، به 
وضعی��ت اقتص��ادی کش��ورهای منطقه 
جنوب آس��یا و از جمله ای��ران پرداخته 
ش��ده اس��ت. س��ازمان ملل چش��م انداز 
اقتصادی این منطق��ه را به دلیل تقویت 
مص��رف ش��خصی و نی��ز سیاس��ت های 
مناسب کان اقتصادی، پایدار و مطلوب 

توصیف کرده است.
ب��ر پای��ه این گ��زارش، سیاس��ت های 
پولی انبس��اطی به خوبی اجرا ش��ده اند 
و سیاس��ت های مال��ی در تع��داد زیادی 
ای��ن کش��ورها تاکی��د باالی��ی روی  از 
دارد.  زیرس��اختی  س��رمایه گذاری های 
بهب��ود تقاض��ای خارجی ه��م از جمله 
عوامل��ی اس��ت که به رش��د کمک کرده 
اس��ت. انتظار می رود متوسط رشد تولید 
ناخال��ص داخلی کش��ورهای این منطقه 
)ایران، هند، بنگادش، بوتان، پاکستان، 
س��ریانکا، مالدی��و، نپال، افغانس��تان و 
جزای��ر س��ولومون( در س��ال ۲۰۱۸ به 
۶.5درصد و در س��ال ۲۰۱۹ به ۷درصد 
برس��د. همچنین انتظار می رود تورم این 
منطقه پای��دار و در س��طوح پایین باقی 

بماند.
این گزارش با اش��اره به بهبود مشهود 
س��ال  در  ای��ران  اقتص��ادی  وضعی��ت 
۲۰۱۷ می افزای��د:  رش��د تولید ناخالص 
داخل��ی ای��ران پس از رش��د چش��مگیر 
۱۲.5درصدی س��ال ۲۰۱۶ که از طریق 
توس��عه ص��ادرات و افزای��ش تولید نفت 
حاصل ش��د، در س��ال ۲۰۱۷ به س��طح 
قاب��ل توج��ه 5.۳درصد رس��ید و انتظار 
می رود رش��د تولید ناخالص داخلی این 
کشور در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز به 
دلیل سیاست های پولی مناسب و بهبود 
بخش خارجی، باالی 5درصد باقی بماند. 
با این حال، تداوم این رش��د بس��تگی به 
جذب س��رمایه گذاری خارجی و دوری از 

ریسک های ژئوپلیتیکی دارد.
در بخش دیگ��ری از این گزارش آمده 
است ش��رایط پولی در کشورهایی چون 
هند، ایران و نپال تسهیل شده است، اما 
رشد بدهی های اعتباری یکی از مشکات 
این منطقه باقی مانده اس��ت. کشورهای 
این منطقه ۲5درص��د از جمعیت جهان 

و 5درص��د از تولی��د ناخال��ص جهانی را 
در اختیار دارند. همچنین س��رانه تولید 
ناخالص داخلی این کشورها ۲۰۰۰ دالر 
اس��ت که پایین تر از متوس��ط جهانی به 

شمار می رود.
س��ازمان ملل از تورم و سیاس��ت های 
پولی به عنوان عواملی که می توانند باعث 
ایجاد نااطمینانی در این منطقه شوند نام 
برده و نسبت به از دست رفتن دستاوردها 
در ص��ورت ش��تاب گرفتن بی��ش از حد 
انتظار تورم هش��دار داده است. نرخ تورم 
ایران در سال گذشته میادی ۹.۶درصد 
برآورد شده اس��ت و پیش بینی می شود 
تورم در سال ۲۰۱۸ به ۱۰.۹درصد و در 

سال ۲۰۱۹ به ۱۰.۲درصد برسد.

رتبه 69 ایران در شاخص توسعه 
انسانی

همچنی��ن بناب��ر اعام س��ازمان ملل، 
ای��ران در بین ۱۹5 کش��ور، با ش��اخص 
توس��عه انسانی ۰.۷۷۴ در رده ۶۹ جهان 
قرار دارد. به گ��زارش پایگاه خبری دفتر 
توس��عه س��ازمان ملل متحد، ش��اخص 
توس��عه انس��انی که ب��ا در نظ��ر گرفتن 
معیارهایی چون متوسط امید به زندگی، 
مدت زمان تحصیل در مدارس و س��رانه 
تولید ناخالص ملی محاس��به می ش��ود، 

عددی بین صفر تا یک است که هرچه به 
یک نزدیک تر باشد بیانگر شاخص توسعه 

انسانی باالتر است.
ای��ن گزارش ۱۹5 کش��ور جهان را در 
پنج دس��ته قرار داده است که 5۱ کشور 
با شاخص توسعه انسانی بین ۰.۸ تا یک، 
در دس��ته توسعه بسیار باال، کشورهای با 
ش��اخص توسعه انس��انی کمتر از ۰.۸ تا 
۰.۷ )از جمله ایران( در دس��ته توس��عه 
باال، کش��ورهای با ش��اخص کمتر از ۰.۷ 
تا و بزرگ تر یا مس��اوی ۰.55 در دس��ته 
توسعه متوسط و سایر کشورها در دسته 
کش��ورهای با ش��اخص توس��عه انسانی 
پایین قرار دارند. هفت کش��ور جهان نیز 
که ش��اخص توسعه انس��انی آنها نامعین 
است، در دسته سایر کشورها قرار دارند.

در ای��ن رده بن��دی، ن��روژ با ش��اخص 
۰.۹۴۹ توس��عه یافته ترین کش��ور جهان 
اس��ت و پس از آن اس��ترالیا و س��وییس 
ب��ا ۰.۹۳۹، آلم��ان ب��ا ۰.۹۲۶، دانمارک 
و س��نگاپور با ۰.۹۲5 و هلند با ش��اخص 
۰.۹۲۴ ق��رار دارن��د. ای��ران پایین ت��ر از 
کشورهایی چون صربستان و کوبا و باالتر 
از کش��ورهایی مانند گرجستان و ترکیه، 

در رده ۶۹ قرار دارد.
جمهوری آفریقای مرکزی با ش��اخص 
توسعه انس��انی ۰.۳5۲ در انتهای جدول 

قرار دارد و پس از این کش��ور نیجر، چاد 
و بورکینافاس��و کمترین شاخص توسعه 

انسانی را دارند.
متوسط ش��اخص توسعه انسانی جهان 
برابر با ۰.۷۱۷ اس��ت، بیشترین شاخص 
توس��عه انس��انی متعلق به منطقه اروپا و 
آسیای مرکزی با متوسط شاخص توسعه 
انس��انی  ۰.۷5۶ و کمتری��ن هم متعلق 
 ب��ه منطقه صح��رای آفریقا با متوس��ط

۰.5۲۳ است.

 مقایسه شکاف طبقاتی
در ایران و جهان

دفتر عمران سازمان ملل متحد نیز در 
مطالعه ای ب��ه توزیع درآمد بین خانوارها 
و اش��خاص کش��ورهای مختلف پرداخته 
اس��ت و آنها را براساس نابرابری درآمدی 
)ضریب جینی( رتبه بندی کرده است. در 
ای��ن مطالعه، ایران از میان ۱۴۳ کش��ور 
مورد بررس��ی در شکاف طبقاتی در رتبه 
۶۷ و باالتر از کش��ورهایی چون آمریکا و 

ترکیه قرار دارد.
براس��اس اع��ام س��ازمان توس��عه و 
هم��کاری اقتص��ادی، درآمد ب��ه درآمد 
قاب��ل تصرف یک خانوار ط��ی یک دوره 
معین اطاق می شود که شامل درآمدها، 
خوداش��تغالی، درآمد سرمایه ای و انتقال 
وجوه نقد پس از کس��ر مالیات بر درآمد 
و حق بیمه تامین اجتماعی است. درآمد 
خانوار به نس��بت تف��اوت نیازهای آنها و 
ی��ا اندازه ها بین آنها تقس��یم می ش��ود. 
نابراب��ری درآمدی بی��ن خانوارها با پنج 
شاخص مختلف بیان می شود که ضریب 
جینی یکی از آنهاست. در ضریب جینی 
مق��دار صفر بیانگر براب��ری کامل و ۱۰۰ 

بیانگر نابرابری کامل است.
طبق آماره��ای دفتر عمران س��ازمان 
مل��ل، ایران با متوس��ط ضری��ب جینی  
۳۷.۴  در ب��ازه زمان��ی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱5، 
شکاف طبقاتی کمتری به نسبت بسیاری 
از کش��ورهای جهان از جمل��ه آرژانتین، 
برزی��ل، چی��ن، گرجس��تان، اندون��زی، 
مال��زی، مکزیک، ترکی��ه و آمریکا دارد. 

ضریب جینی ایران پیشتر ۳۸.۳ بود.
آفریقای جنوبی با ضریب جینی ۶۳.۴ 
بیشترین ش��کاف طبقاتی جهان را دارد 
و پ��س از این کش��ور نامیبی��ا با ضریب 
۶۱، هائیتی با ضریب ۶۰.۸ و بوتس��وانا با 

ضریب ۶۰.5 قرار دارند.
کمترین نابرابری هم در کشور اوکراین 
مش��اهده می ش��ود که ضریب جینی آن 
برابر ۲۴.۱ اس��ت و پس از آن کشورهای 
اس��لوونی با ضری��ب ۲5.۶، اس��لواکی و 
جمهوری چک با ضریب ۲۶.۱، قزاقستان 
با ضریب ۲۶.۳، قرقیزس��تان و مولداوی 
با ضریب ۲۶.۸، ایس��لند با ضریب ۲۶.۹، 
فناند با ضریب ۲۷.۱، باروس با ضریب 
۲۷.۲، سوئد با ضریب ۲۷.۳ و  رومانی با 

ضریب  ۲۷.۴ قرار دارند. 

ط��رح س��اختمان ه��زاره س��وم بانک 
 پاس��ارگاد، به جهت نوآوری و بهره مندی 
از آخرین تکنولوژی های س��اختمانی، در 
هشتمین کنفرانس ملی سازه و فوالد، که 
بزرگ ترین رویداد تخصصی حوزه دانش 
و صنع��ت س��ازه های ف��والدی و صنایع 
وابس��ته در کشور اس��ت، به عنوان طرح 
تقدیرش��ده فوالدی در حوزه ساختمانی 
س��ال ۱۳۹۶ کشور معرفی شد و تندیس 

و لوح تقدیر همایش را دریافت کرد. 
بان��ک  روابط عموم��ی  گ��زارش  ب��ه 
 پاس��ارگاد، س��اختمان هزاره سوم بانک 
پاس��ارگاد با زیربنایی در حدود ۴۸۰۰۰ 
مترمربع واقع در خیابان میرداماد تهران 
است که در ۲۶ طبقه به عاوه یک طبقه 
تأسیسات در پشت بام و یک سازه هلی پد 
اس��ت در حال احداث اس��ت. از زیربنای 
کل ای��ن س��اختمان هفت طبق��ه دارای 
کاربری پارکینگ، دوطبقه شعبه مرکزی، 
ی��ک طبقه همکف، یک طبقه خدماتی و 
سایر طبقات به کاربری اداری اختصاص 

می یابد. 
براساس این خبر، در طراحی ساختمان 
مرکزی بانک  پاسارگاد، با هدف باالبردن 
عملکرد لرزه ای، از میراگرهای اصطکاکی 
به عن��وان   DAMPTECH دوران��ی 
جاذب و میراکننده انرژی زلزله اس��تفاده 

ش��ده اس��ت. ای��ن میراگره��ا ب��ا جذب 
انرژی ورودی زلزله، مق��دار انرژی وارده 
ب��ه اعضای اصل��ی س��ازه را کاهش داده 
و می��زان جابه جای��ی نس��بی طبقات و 
خس��ارت وارد به اعضای اصلی س��ازه از 
قبیل س��تون ها و تیرها را به مقدار قابل 
ماحظه ای کاهش می دهند. بدین ترتیب 
آس��یب های محتمل در هن��گام زلزله با 
کاهش چش��مگیری روبه رو خواهد شد. 
R o )ییراگره��ای اصطکاک��یo دورانی 
tational Frictional Dampo

ers(، ک��ه از نس��ل جدی��د میراگرهای 
اصطکاکی هس��تند، یکی از مؤثرترین و 
کاربردی ترین انواع میراگرها هستند و در 
پروژه های متعدد در کشورهای مختلف، 
به خصوص کشور ژاپن مورد استفاده قرار 

گرفته اند. 
بان��ک  س��وم  ه��زاره  س��اختمان  در 
 پاسارگاد، از ستون های H شکل استفاده 
ش��ده  است که سادگی در رفتار و قابلیت 
اعتم��اد باال به عملکرد س��ازه بخش��یده 
 اس��ت. در ترازهای پایین این ساختمان، 

از سیس��تم ق��اب س��اختمانی س��اده با 
دیوارهای برش��ی ویژه اس��تفاده ش��ده 
 است. به این  ترتیب، ارتفاع مفید طبقات 
مدفون به میزان قابل ماحظه ای افزایش 
پیدا کرده و این امکان فراهم ش��د که با 
ثابت ماندن عم��ق گودبرداری، بتوان یک 
زیرزمی��ن دیگر به مجموع��ه اضافه کرد. 
به ای��ن ترتیب، تعداد قاب��ل ماحظه ای 
پارکینگ به مجموع اضافه شد و با توجه 
به کاهش ارتفاع طبقات مدفون، ش��یب 
رمپ ها نیز کاهش و کیفیت تردد در آنها 
به ش��دت افزایش یافت. ب��ا این تمهید، 
بیش��ینه بهره وری در طراحی ساختمان 

به دست آمده است. 
به ط��ور کلی، با توجه به سیس��تم های 
انتخاب ش��ده، کیفیت ساخت و  سازه ای 
اجرا، بهره وری باال در طراحی و اس��تفاده 
از سیس��تم های نوی��ن س��ازه ای در کنار 
استفاده از آخرین استانداردهای طراحی 
ملی و بین المللی، س��اختمان هزاره سوم 
بانک  پاسارگاد را می توان سازه ای متمایز 

به شمار آورد. 
در ای��ن همایش همچنین از ش��رکت 
مهندسی مشاور آشناب به عنوان مدیریت 
ط��رح، ش��رکت جهان پ��ارس به عن��وان 
پیمان��کار پروژه و ش��رکت آتک به عنوان 

مشاور طرح تقدیر به عمل آمد. 

در هشتمین کنفرانس ملی سازه و فوالد

ساختمان مرکزی بانک  پاسارگاد، طرح برتر فوالدی در حوزه ساختمانی معرفی شد
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رونق نزدیک است؟
دریچه

سیاه و سپید بخشنامه اخیر بانک مرکزی
 پول های مه آلود

در سیکل 2۴ ساعته! 
اجرایی شدن دس��تورالعمل بانک مرکزی برای افزایش 
زمان تس��ویه تراکنش های شاپرک با وجود اینکه کامًا از 
س��وی این بان��ک مورد تأیید بوده و بهان��ه آن را ممانعت 
انتق��االت مش��کوک به کاهب��رداری و پولش��ویی اعام 
کرده اس��ت، ولی در مقابل کاربران ش��بکه بانکی و البته 
کارشناس��ان با این جریان چندان موافق نبوده و معتقدند 
موجب ماندن پول در فضایی مه آلود و مبهم شده و برخی 

کسب و کارها را با مشکل مواجه می کند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، چند روزی بود که برخی مش��اغل 
متوجه ش��ده بودند تس��ویه مبالغ دریافتی آنها از طریق 
کارت های بانکی با تأخیر بیش��تری نسبت به روال قبلی 
انجام می ش��ود. این موضوع که با ابهامات��ی مواجه بود و 
گمانه ها در مورد افزایش زمان تس��ویه وجود داش��ت، در 
نهایت با اعام رسمی بانک مرکزی که در این مورد سکوت 
کرده بود، همراه و مشخص شد. این بانک طی بخشنامه ای 
مق��ررات مبادالت پول��ی را در بخش هایی تغییر داده بود 
که در اهم آن زمان تس��ویه تراکنش های شاپرک )شبکه 
پرداخت الکترونیک( قرار داش��ت. طبق مقررات جدید در 
حالی پیش از این تس��ویه تراکنش شاپرک حدود شش تا 
هفت س��اعت یکبار انجام می شد که به ۲۴ساعت افزایش 
یافت، به عبارتی وقتی مشتری برای خرید خود در دستگاه 
پوز کارت می کش��د، ۲۴ساعت بعد وارد حساب فروشنده 
خواهد شد. در عین حال که با مقررات جدید زمان انتقال 
مبالغ جابه جا شده از طریق سامانه های »ساتنا« و »پایا« 
ک��ه مبالغ باال با آنها جابه جا می ش��ود نیز به یکبار در روز 

تغییر کرد. 
به دنبال این دستورالعمل برخی کسب و کارها و مشاغل 
اعتراض های��ی را مطرح کردند چراکه دریافت وجوه آنها با 
کندی مواجه شد، درحالی که شرایط کاری آنها به گونه ای 
است که باید در فاصله ای کوتاه به منابع نقد خود دسترسی 

داشته باشند. 
یکی از معترضان به روش جدید تس��ویه تراکنش های 
ش��اپرک، جایگاه داران سوخت هس��تند. همچنین برخی 
کسبه دیگر که خرید و فروش انجام می دهند می گویند که 
ما باید پول مان در دس��ترس باشد و بدانیم چه زمانی وارد 
حساب ما ش��ده و چقدر موجودی داریم. چون باید برای 
پرداخت ش��دن مبالغ چک های صادره حس��اب ما مکفی 
باش��د، درحالی که با این ش��رایط ممکن است چک ما به 
بانک ب��رود ولی چون پول هنوز ۲۴ س��اعت خود را طی 
نکرده و در حس��اب ننشسته حتی ممکن است چک های 
ما برگشت بخورد، اما به هر حال برای برخی مشاغل خرد 
این موضوع چندان قابل توجه نبود که زمان تس��ویه پول 
آنها افزایش یافته باشد.  برخی هم این را مطرح می کنند 
که ما از ساتنا برای جابه جایی مبالغ باال و کاربرد فوری از 
آن استفاده می کنیم. مثًا جایی 5۰ میلیون فورا الزم است 
که جابه جا شود در این حالت باید چه کنیم؟ مبادالت کند 

شده و امور مالی به تأخیر می افتد. 
با این حال اعام موضع بانک مرکزی و مسئوالن شاپرک 
ب��ا این توضیح هم��راه بوده که به منظ��ور اعمال کنترل 
دقیق ت��ر بر مبادالت پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و 
امکانات الزم برای رهگیری تراکنش ها، جلوگیری از انجام 
انتقاالت مش��کوک به کاهبرداری و پولش��ویی و از میان 
برداش��تن زمینه سوء استفاده از زیرساخت های پرداخت و 
تسویه برای فعالیت های سوداگرانه این تغییرات را اعمال 
کرده اند در عین حال که براساس استانداردهای جهانی در 
بسیاری از کشورها زمان تس��ویه تراکنش ها از ۲۴ تا ۴۸ 

ساعت نیز تعیین می شود. 
در همین رابط��ه احمد حاتمی یزد، مدیرعامل س��ابق 
بانک صادرات معتقد است افزایش بازه زمانی تراکنش های 
ش��اپرک اقدامی مناس��ب با وضعیت فعلی شبکه بانکی و 
اقتصادی نیس��ت، به هر حال در این شرایط افراد فعال در 
کس��ب وکارهای مختلف و یا تجار دچار مشکل می شوند 
دلیل آن هم این اس��ت که اگر خری��د یا فروش عمده ای 
انجام می شود باید طرفین از واریزشدن پول مطمئن شوند، 
چگون��ه می توان در مورد هم��ه این گونه عمومیت داد که 
باید ۲۴ س��اعت صبر کنند تا از نتیجه تغییر در حساب ها 

اطمینان حاصل کنند. 
وی ادام��ه داد: در س��ال های گذش��ته اجرایی ش��دن 
س��امانه های پایا و س��اتنا خود یکی از اتفاقات خوشایند 
بانکداری الکترونیک بوده و با حجم باالیی که قابل انتقال 
است می تواند گره هایی بسیاری را از مبادالت باز کند، ولی 
اگر قرار باشد که آن هم با تأخیر انجام شود آنگاه بانکداری 

الکترونیک و سرعت مبادالت پول چه معنایی دارد؟ 
به گفت��ه او،  اقدام بانک مرکزی، در راس��تای مبارزه با 
پولش��ویی و کاهبرداری و باالبردن امنیت مطرح ش��ده 
این در حالی است که این کنترل می تواند از سوی مراجع 
نظارت��ی انجام ش��ود و اگر به ارقام و مبادالتی مش��کوک 
هستند به راحتی قابل ردیابی است، پس نیازی نیست که 

بخواهیم سرعت انتقال پول را کاهش دهیم. 
وی با بیان اینکه دو موضوع در مورد این بخشنامه بانک 
مرکزی می تواند مطرح شود، ادامه داد: یا هدف این است 
که گردش نقدینگی تا حدی پایین آمده و کنترل بیشتری 
داشته باش��د که این موضوع اصًا با چنین سیاست هایی 
امکان پذیر نبوده و راهکار مناسبی نیست و یا اینکه به دلیل 
مش��کات فنی الزم است چنین اتفاقی بیفتد. به هرحال 
انتقاالت از طریق ساتنا ظرفیت مشخصی داشته و گاه نیز 
مشاهده می کنیم که ساتنا در برخی از بانک ها به دلیل این 

موضوع قطع و دچار مشکل می شود. 
با این حال فعا بخش��نامه بان��ک مرکزی برای افزایش 
زمان تسویه تراکنش ها به اجرا درآمده و پاسخی هم برای 

کسبه معترض و رفع مشکل آنها وجود ندارد. 

فناوری
شهر هوشمندی که اطالعات جمع می کند

فضایی در دل تورنتو به شهر آینده 
بدل می شود

نیویورک تایمز در گزارش��ی به بررس��ی ویژگی های 
شهری هوش��مند در تورنتوی کانادا پرداخته است. در 

این گزارش به نقل از آینده نگر می خوانیم: 
 وقتی مقامات ش��هر تورنتوی کان��ادا فهمیدند یک 
ش��رکت مادر گوگل می خواهد پروژه ش��هر هوشمند 
آین��ده را در یکی از مناطق متروک��ه تورنتو آغاز کند، 
همه خوش��حال ش��دند. این پروژه برای ش��هری مثل 
تورنتو که می خواهد به یکی از مراکز اصلی شرکت های 
تکنولوژی��ک در آمریکای ش��مالی تبدیل ش��ود کاما 

مناسب به نظر می رسید.    
شرکت  سایدواک که متعلق به آلفابت )شرکت مادر 
گوگل( اس��ت این پروژه را اجرا می کند و وعده داده  که 
شهرس��ازی و تکنولوژی را در کنار هم برای این ش��هر 
آینده پیش ببرد. پیش تر زمان زیادی برای یافتن مکان 
مناسب برای ساختن این شهر هوشمند صرف شده بود. 
ظاهرا 5۲ منطقه در آمریکا و تعدادی منطقه دیگر در 
س��ایر نقاط جهان برای س��اختن آن مورد بررسی قرار 
گرفته بودند اما شرایط هیچ یک برای ساخت این شهر 
آین��ده به اندازه فضایی ک��ه در دل تورنتو o نزدیک به 
مرکز ش��هر و نزدیک به باراندازهای قدیمی متعلق به 
دولت فدرالo فراهم بود مناسب به نظر نمی رسید. این 
منطقه از دهه 5۰ میادی به بعد چندان مورد استفاده 
تجاری قرار نگرفته است، ولی حاال سایدواک می گوید 
5۰میلیارد دالر را صرف مشاوره های مختلف در ساخت 
این شهر هوشمند و برنامه ریزی برای آن خواهد کرد. در 
عین حال، جزییاتی از برنامه کلی این شرکت نیز منتشر 
شده که واکنش های مختلفی را به همراه داشته است. 

قرار اس��ت همه چیز در این پروژه oکه کوی س��اید 
نام داردo به شکلی جدید ساخته شود. ساختمان های 
پیش  س��اخته  که در جهت ذخیره انرژی بس��یار مقاوم 
ش��ده اند در مناطق مختلف مس��تقر خواهند شد، اما 
ممکن اس��ت جای آنها در آینده عوض هم بشود. این 
یعن��ی پایبندماندن ب��ه قوانین متعارف شهرس��ازی و 
منطقه بندی در شهرهای کانادا قرار نیست رعایت شود. 
رساندن و جابه جایی همه چیز o از غذای بیرون بر گرفته 
تا محموله های پس��تی و زبالهo توس��ط روبات ها انجام 
خواهد ش��د. فضاها لزوما مسکونی یا تجاری نخواهند 
بود و می توانند س��ریعا تغییر کاربری بدهند یا در کنار 
هم قرار داش��ته باش��ند. از خودروهای شخصی در این 
شهر جدید خبری نخواهد بود و به جایش از خودروهای 
بی راننده و خودران استفاده خواهد شد. دیگر امکان های 
حرکت در ش��هر ش��امل پیاده روی، دوچرخه سواری و 

امکانات عظیم حمل و نقل عمومی خواهد بود.    
حت��ی وع��ده داده ش��ده که تم��ام لوله کش��ی ها و 
سیم کش��ی های ش��هری داخ��ل تونل ه��ا و پنل های 
مخصوص��ی قرار بگیرد که نیاز به حف��ر خیابان ها را از 
بین  ببرد. همچنین فضای شهری با آب و هوای فصلی 
تطبیق پیدا خواهد کرد. مثًا وقتی باران می آید یا آفتاب 
و گرما شدید است، سایه بان ها یا حفاظ های مخصوصی 
با سرعت در فضای ش��هری باز خواهد شد. در صورت 
وج��ود ب��رف و یخ بندان نیز زمین ب��ا روش مخصوص 
گرم خواهد ش��د تا افرادی که مش��غول پی��اده روی یا 

دوچرخه سواری هستند با مشکلی مواجه نشوند. 
اما مهم ترین مشخصه این شهر هوشمند، جمع آوری 
گس��ترده اطاعات است: شمش��یری دولبه که از یک 
سو بس��یار جالب و آینده محور است و از سویی دیگر، 
شهروندان را نسبت به حفظ حریم شخصی شان نگران 
کرده اس��ت. درواقع مقامات شهری تورنتو به این فکر 
نک��رده بودند که دارند فضایی بزرگ از این ش��هر را در 
اختیار ش��رکتی نزدیک به گوگل o بزرگ ترین شرکت 
جم��ع آوری و تحلیل اطاعات دنی��اo می گذارند. حاال 
مش��خص شده که در این ش��هر هوشمند، حسگرها و 
دوربین های مختلفی در داخل و بیرون ساختمان ها کار 
گذاشته خواهد شد که همه چیزo از آلودگی هوا گرفته 
تا حرکت مردم و وسایل نقلیهo را ثبت و تحلیل خواهد 
کرد. تجهیزات س��اختمان ها میزان استفاده هر چیز را 
ثبت خواهند کرد: مثاً اینکه در س��ینک ظرفش��ویی 
چقدر آب مصرف شده است یا روبات ها چه میزان زباله 
را جابه جا کرده اند. مجموعه اطاعات جمع آوری ش��ده 
در این ش��هر هوشمند بعدا برای برنامه ریزی شهرهای 

مهم تر آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
مسئله جمع آوری اطاعات در این شهر هوشمند حاال 
به چالش��ی بدل شده که توجه مردم و صاحب نظران را 
به یک اندازه جلب کرده است. پاما رابینسون، استادیار 
دانشکده شهرسازی رایرسون در دانشگاه تورنتو از جمله 
مخالفان این پروژه اس��ت و می گوید چنین رویکردی 
باعث خواهد ش��د اطاعات عمومی نه به دست دولت، 
بلکه به دس��ت شرکت های خصوصی بیفتد و در آینده 
هم چش��م انداز برنامه های شرکت های خصوصی عمًا 
تعیین کننده زندگی مردم عادی در شهرهای هوشمند 
باشد. به اعتقاد او، وجود حسگرها و دوربین های زیاد در 
عین حال باعث کاهش استفاده از فضاهای عمومی شهر 
توس��ط مردم خواهد شد و این نقض نفس شهرنشینی 
اس��ت. همچنین کمپین هایی به ص��ورت آناین برای 
حفظ حریم خصوصی ش��هروندان در این ش��هر آینده 
به راه افتاده که می تواند روی برنامه ریزی برای ساخت 
آن تأثی��ر بگذارد.  با این اوص��اف در حال حاضر، آنچه 
اندکی دست و پای مسئوالن این پروژه را بسته، موانع 
تکنولوژیک نیستند، بلکه ممکن است موانع اجتماعی 
باعث تغییراتی در این پروژه  بس��یار آینده محور شوند. 
تنها در آن صورت، این شهر هوشمند با ساکنانش هم 

تطبیق پیدا خواهد کرد. 



وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در گزارشی، امکان سنجی وضع 
مالی��ات بر س��ود س��پرده های 
بانک��ی را اع��ام ک��رد. در این 
گ��زارش ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
مالیات ه��ا به عن��وان مهم ترین 
مال��ی دولت ها  تأمی��ن  منب��ع 
مطرح هس��تند عنوان شده که 
در بس��یاری از کش��ورها، ص��د 
درصد هزینه های جاری از محل 
مالیات ها تأمین می شود. این در 
حالی اس��ت که در ایران، کمتر 
از ۴۵درصد هزینه های جاری از 
محل مالیات ها تأمین می شود. 

ب��ه گ��زارش مهر، ب��ر همین 
اس��اس نی��ز در سیاس��ت های 
کلی اقتص��اد مقاومتی، افزایش 
در  مالیاتی  درآمده��ای  س��هم 
تصریح  دول��ت  مناب��ع عمومی 
ش��ده اس��ت. در عی��ن ح��ال، 
گس��ترش پایه مالیاتی از طریق 
معرف��ی پایه های جدی��د و لغو 
نظیر  غیرض��رور  معافیت ه��ای 
معافیت سود س��پرده بانکی، از 
جمله اقداماتی است که می تواند 
در این راس��تا م��ورد توجه قرار 
مالیات ه��ا  همچنی��ن  گی��رد. 
ع��اوه بر کارک��رد درآمدی، به 
عنوان ابزار مدیریت اقتصادی و 

اجتماعی مطرح هستند. 
در ای��ن ارتب��اط نی��ز معرفی 
مالیات بر س��ود سپرده به جهت 
تأثی��ر آن در اص��اح س��اختار 
تأمی��ن مالی از نظ��ام بانکی به 
ب��ازار س��رمایه، هدای��ت منابع 
ب��ه س��مت بخش ه��ای مولد و 
همچنین بهب��ود توزیع درآمد، 
می توان��د م��ورد پیگی��ری قرار 
گی��رد. در عی��ن ح��ال وض��ع  
کردن مالیات بر س��ود س��پرده 
بانکی می تواند برخی متغیرهای 
اقتصادی از قبیل پس انداز خانوار، 
عرضه نیروی کار و سرمایه گذاری 

را تحت تأثیر قرار دهد. 
ارتب��اط بررس��ی ها  ای��ن  در 
نش��ان می ده��د که اث��ر نهایی 
وضع مالیات بر س��ود س��پرده 
بانکی بر متغیره��ای مذکور به 
عوامل متعددی از جمله برآیند 
درآمدی،  و  جانش��ینی  اث��رات 
برآیند ریس��ک و میزان بازدهی 
دارایی ه��ای موج��ود )اع��م از 
ریس��کی و ب��دون ریس��ک( و 
و  پس ان��داز  کش��ش  بزرگ��ی 
س��رمایه گذاری نس��بت به نرخ 
بهره، بس��تگی دارد و نمی توان 
الگ��وی واحدی در م��ورد تأثیر 
مثبت ی��ا منفی وضع مالیات بر 
سود سپرده بانکی بر متغیرهای 

مذکور ارائه کرد. 

برخی  اس��ت  توجه  ش��ایان 
مطالعات، تأثیر آن در پس انداز 
را منف��ی می دانند و در برخی 
نی��ز به ای��ن نتیجه رس��یدند 
ک��ه میان ن��رخ به��ره حقیقی 
و رش��د مص��رف در دوره های 
آتی )پس انداز( رابطه ای وجود 
ن��دارد. علی رغ��م تش��تت آراء 
در این ح��وزه، تجربه مالیاتی 
کش��ورها حاک��ی از آن اس��ت 
که مالیات بر س��ود س��پرده ها 
در اغل��ب کش��ورها از جایگاه 
بوده  برخوردار  تعیین کننده ای 
و یک��ی از منابع مه��م مالیاتی 

تلقی می شود. 
بررس��ی س��ازوکارهای وضع 
س��پرده های  س��ود  بر  مالیات 
بانک��ی در ۸۴ کش��ور م��ورد 
بررس��ی بیانگ��ر آن اس��ت که 
از س��پرده گذاری  سود حاصل 
اش��خاص حقوقی تنها در سه 
هن��گ  )گرجس��تان،  کش��ور 
کنگ و اس��تونی( از ۸۴ کشور 
مورد بررسی معاف از پرداخت 
مالیات است و در ۱۴ کشور از 
کش��ورهای منتخب نیز س��ود 
معاف  اشخاص حقیقی  سپرده 
از مالی��ات اس��ت؛ ب��ه عبارت 

دیگ��ر، اش��خاص حقوق��ی در 
مورد  کش��ورهای  از  ۹۶درصد 
بررس��ی و اش��خاص حقیق��ی 
در ۸۳درصد از این کش��ورها، 
مشمول مالیات بر سود سپرده 

هستند. 
مالی��ات بر س��ود س��پرده در 
کش��ورهای منتخ��ب ب��ه س��ه 
مالیات  تکلیف��ی،  مالیات  روش 
ب��ر درآم��د و مالی��ات ترکیبی 
وضع شده اس��ت که رایج ترین 
روش مورد استفاده در خصوص 
مالی��ات  حقیق��ی،  اش��خاص 
 تکلیف��ی )۳۸ کش��ور از می��ان 
خص��وص  در  و  کش��ور(   ۸۴
 اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد
)۳۷ کشور از میان ۸۴ کشور( است. 

تکلیفی  مالی��ات  نرخ  حداقل 
س��ود س��پرده برای اش��خاص 
حقیق��ی، ۵درص��د و حداکث��ر 
مالیات  ن��رخ  اس��ت.  ۳۰درصد 
بر س��ود س��پرده برای اشخاص 
حقوق��ی نی��ز بی��ن ۱۰ تا ۳۵ 
درصد است و در برخی کشورها 
با توجه به شرایط اشخاص )سن 
و تأه��ل( ی��ا ویژگی س��پرده ها 
)خری��د مس��کن( معافیت هایی 
تعیین ش��ده اس��ت. ع��اوه بر 

این، اغلب کشورها، برخوردهای 
متفاوتی در خصوص اش��خاص 
مقی��م و غیرمقی��م )ه��م برای 
اشخاص حقیقی و هم حقوقی( 
قائل ش��ده اند. به عب��ارت دیگر 
در ای��ن کش��ورها ب��ا توجه به 
در  سیاس��ت گذار  اولویت ه��ای 
س��پرده  س��ود  حوزه حمایتی، 
اش��خاص و گروه ه��ای خ��اص 
ب��ا نرخ های ترجیحی مش��مول 

مالیات شده اند. 
بر اس��اس م��اده ۱۴۵ قانون 
س��ود  مس��تقیم،  مالیات ه��ای 
س��پرده های بانک��ی در ای��ران 
معاف از مالیات اس��ت. با فرض 
لغ��و این معافیت و وضع مالیات 
 بر س��ود س��پرده بانک��ی با نرخ

۵ درصد، با توجه به میزان سود 
س��پرده بانکی در س��ال ۱۳۹۴ 
میلی��ارد   ۱۳۹۸۹۶۰ )مع��ادل 
ای��ن مح��ل حداقل  از  ری��ال( 
۶۹۹۵۰ میلی��ارد ری��ال درآمد 
قابل وص��ول بود که این میزان، 
بیش از دوبرابر مالیات مش��اغل 
و ۸۰ درص��د مالی��ات حقوق و 
حدود س��ه برابر مالیات بر ثروت 
در س��ال مذکور اس��ت؛ این در 
حالی اس��ت ک��ه هزینه وصول 

این مالیات ب��ه مراتب کمتر از 
مالیات های مذکور است. 

وضع مالیات بر س��ود سپرده 
در ای��ران عاوه ب��ر ویژگی بارز 
اثرات  ب��رای دولت،  درآمدزایی 
تخصیص��ی و توزیع��ی نی��ز به 
هم��راه دارد. به عب��ارت دیگر، 
مالیات مذکور، به دلیل ش��مول 
بخ��ش عم��ده ای از پس اندازها 
در قال��ب س��پرده های بانکی و 
همچنی��ن تقوی��ت بانک ه��ای 
اطاعاتی به جهت دسترسی به 
اطاعات بانکی اشخاص، نه تنها 
می تواند از طری��ق ایجاد توازن 
میان س��رمایه گذاری ها، هدایت 
مناب��ع پول��ی و مال��ی را بهبود 
بخش��د، بلکه می تواند با فراهم 
کردن امکان محاسبه دقیق تر و 
اخذ مالیات حقه دولت، تبعیض 

مالیاتی را نیز کاهش دهد. 
برق��راری مالی��ات بر س��ود 
به رغ��م  ای��ران  در  س��پرده 
ب��ه  مزایای��ی  از  برخ��ورداری 
نیز  فوق، چالش های��ی  ش��رح 
درب��ر دارد که م��واردی مانند 
در  غیرمجاز  مؤسس��ات  وجود 
پولی، عمق  غیرمتش��کل  بازار 
بازار سرمایه و ریسک های  کم 
باالی آن، قدرت بازاری بانک ها 
)و در نتیجه مقاومت یا واکنش 
آنه��ا در قال��ب افزای��ش نرخ 
تس��هیات( و انتقادات ش��کل 
گرفت��ه از منظ��ر حمایت��ی به 
عنوان عمده تری��ن آنها مطرح 

می شوند. 
بدیهی اس��ت رفع چالش های 
مذک��ور ع��اوه بر ت��داوم ثبات 
اقتصادی نیازمند تدوین الزامات 
در قالب بس��ته سیاست گذاری 
اس��ت که طی آن ضمن تعمیق 
ب��ازار س��رمایه و اتخ��اذ تدابیر 
و همچنی��ن کاهش  حمایت��ی 
فساد از طریق افزایش شفافیت 
در نظام مالیاتی، مسیر دستیابی 
به مزایای ناشی از وضع مالیات 

مذکور هموار شود. 
در نهایت، ب��ا توجه به مراتب 
فوق، مالیات بر س��ود س��پرده 
ب��ا برخ��ورداری از مزایای قابل 
توجه و هزینه اجرایی اندک، به 
عنوان یک پایه مالیاتی رایج در 
جهان مطرح اس��ت و در زمینه 
درآمدزایی و شفافیت اطاعات، 
موفق عمل کرده اس��ت. از این 
رو به نظر می رس��د در ایران نیز 
با تدوین بسته سیاستی مربوطه 
به منظور مهیاس��ازی ش��رایط 
الزم، می ت��وان با معرف��ی پایه 
مالیاتی مذک��ور، از مزایای قابل 

توجه آن بهره مند شد. 

وزارت اقتصاد بررسی کرد

چالش های وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی شکست انحصار وام مسکن و تأثیر 
آن در بازار ملک

مدیرعامل فرابورس ایران معتقد اس��ت عرضه بیش��تر 
اوراق تسهیات مس��کن در بانک ها می تواند روی قیمت 

ملک و تأمین مالی آن تأثیر داشته باشد. 
به گزارش ایس��نا، م��ردم می توانند ب��رای گرفتن وام 
مسکن از اوراق تسهیات مسکن استفاده کنند. این اوراق 
در فرابورس ایران معامله می شود و ارزش اسمی هر ورق 
از اوراق تسهیات مسکن ۵۰۰ هزار تومان است. مدت ها 
بانک مس��کن تنها عرضه کننده این اوراق بود، اما س��ال 
گذش��ته قرار بر این ش��د که تعداد دیگری از بانک ها نیز 
وارد بازار تسه شوند.  مدت ها پس از تصمیم گیری در این 
مورد که دیگر بانک ها وارد عرضه اوراق تسهیات مسکن 
شوند و انحصار بانک مسکن در این مورد بشکند، به تازگی 
قرار بر این شده که بانک ملی ایران نیز این اوراق را منتشر 
کند.  تعدادی معتقدند که با عرضه اوراق تسهیات مسکن 
در تعداد بیش��تری از بانک ها و از بین رفتن انحصار بانک 
مسکن در زمینه عرضه تسه می تواند روی قیمت آن تأثیر 

بگذارد و آن را به سمت پایین هدایت کند. 
ام��ا در حال حاضر تنها بانکی که غیر از بانک مس��کن 
وارد بازار تس��ه شده، بانک ملی است که مقدار عرضه  آن 
تاکنون قابل توجه نبوده است و این موضوع باعث شد که 
قیمت اوراق تسهیات مسکن نسبت به ماه های گذشته 
تفاوت چشمگیری نداشته باشد.  امیر هامونی، مدیرعامل 
فرابورس ایران در این مورد در پاسخ به ایسنا گفت: عرضه 
اوراق تس��هیات مسکن در بانک مس��کن می تواند روی 

قیمت ملک و تأمین مالی ملک تأثیر داشته باشد. 
وی درباره مقدار اوراقی که توس��ط بانک ملی منتش��ر 
می شود و تأثیر آن روی بازار گفت: اگر رقم قابل توجهی 
اوراق عرضه شود، می تواند روی بازار تأثیر داشته باشد، اما 
در حال حاضر رقم این اوراق ۵۰۰۰ میلیارد تومان است. 

نایب رئیس مجلس اعالم کرد
جزییات نشست نمایندگان سران 
قوا درباره سپرده گذاران کاسپین

نایب رئیس مجلس، آخرین جزییات نشست نمایندگان 
سران سه قوه درباره سپرده گذاران کاسپین را تشریح کرد. 
به گزارش خانه ملت، مس��عود پزش��کیان در تش��ریح 
آخرین نشس��ت نمایندگان سران س��ه قوه برای بررسی 
مشکات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری گفت: 
مقرر ش��ده تا پایان بهمن ماه مشکات مؤسسه کاسپین 
تا سقف ۱۰۰ و 2۰۰ میلیون رفع شود و موسسات دیگر 
بس��ته به میزان دارایی های آنها تا س��قف ۱۰۰ میلیون 
تومان پرداخت شود.  نایب رئیس مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه در نشس��ت روز چهارشنبه گزارشی از روند 
کار ارائه ش��د، اف��زود: بانک مرکزی گزارش��ی از اقدامات 
انجام داده ارائه کرد و پیشنهاد شد یک گروه کارشناسی 
از کارشناسان اقتصادی، بانکی و حقوقی در بانک مرکزی 
تش��کیل ش��ود که تنها وظیف��ه این گروه رس��یدگی به 

مشکات موسسات مالی و اعتباری باشد. 
وی با اشاره به اینکه وظیفه این گروه تا یک مدت زمان 
تنها رسیدگی به مشکات موسسات مالی و اعتباری است، 
ادامه داد: شناسایی و قیمت گذاری اموال از جمله وظایف 
این گروه اس��ت و در همین راستا باید مشخص کنند که 
از این اموال شناس��ایی شده چگونه می توان برای تسویه 

حساب با سپرده گذاران استفاده کرد. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر، اسکو در مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه مقرر شده آقایان نهاوندیان و سیف 
با همفکری یکدیگر این تیم را تشکیل دهند، یادآور شد: 
نحوه پاسخگویی به سپرده گذاران و نحوه مشارکت آنها در 
تس��ویه یکی دیگر از مواردی است که باید برای آن یک 

گروه تشکیل شود. 
وی افزود: ضرورت دارد که تیم تسویه سریع تر تشکیل 
شود چراکه تسویه پول سپرده گذاران باالی ۱۰۰ میلیون 

و 2۰۰ میلیون تومان باید با شناسایی اموال انجام شود. 
پزشکیان در خصوص ادعای برخی سپرده گذاران مبنی 
بر اینکه برخی افراد سپرده های بیش از 2۰۰ میلیون حتی 
تا یک میلیارد داش��ته اند به صورت مرحله ای سپرده های 
خ��ود را دریافت کرده اند، ادام��ه داد: ما چنین تصمیمی 
نگرفته ای��م و ه��ر بانکی که چنین اقدام��ی را انجام داده 
تخلف کرده است، لذا هر یک از سپرده گذاران اگر فردی 
را می شناسند که چنین اقدامی درباره وی صورت گرفته 

اعام کنند تا با بانک متخلف برخورد شود. 
وی اظهار داش��ت: اگر اطاعاتی وج��ود دارد مبنی بر 
اینکه عده ای با یک ترفند سهم اضافه دریافت کرده اند که 
با این روند سهم دیگران نادیده گرفته شده است معرفی 

کنند تا این موضوع پیگیری شود. 
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس 
تصمیم گیری ها بانک تش��کیل حس��اب پس از یک دوره 
زمانی را قبول نکرده اس��ت، افزود: سپرده گذارانی که در 
موسس��ات چرخش مالی داشته اند می توانند سپرده های 
خود را دریافت کنند در غیر این صورت نمی توان سپرده ای 

به فردی اختصاص داد. 
وی درباره تعیین تکلیف صاحبان حس��ابی که حساب 
مش��ترک دارند، افزود: مقرر شده گروهی تشکیل شود تا 
مشکل افرادی را که حساب مشترک دارند رفع کنند و اگر 
افرادی که دارای حس��اب مشترک هستند و مشکل آنها 
رفع نشده اعام کنند تا بتوان مشکات آنها را رفع کرد. 

نایب رئیس مجلس ش��ورای اسامی تصریح کرد: مقرر 
شده با حضور سپرده گذاران و اطاعات تیمی تشکیل شود 
تا بتوان اموال مؤسسه را شناسایی کرد و اموالی که توسط 

سپرده گذاران شناسایی شده اعام شود. 
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بانک نامه

سخنگوی دولت اعالم کرد
مقدمات دریافت کمک های مالی 

خارجی فراهم شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت در حال حاضر 
مقدم��ات دریافت کمک ه��ای مال��ی خارجی برای 

اجرای طرح ها )فاینانس( فراهم شده است. 
به گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی دولت، محمدباقر 
نوبخت در جلس��ه علنی روز گذش��ته مجلس هنگام 
بررس��ی بخش درآم��دی الیحه بودج��ه ۱۳۹۷ کل 
کش��ور در موضوع دریافت فاینانس گفت: چند سالی 
اس��ت که دولت با برخی کشورهای همسایه و دیگر 
کش��ورها مذاکراتی برای دریافت تسهیات خارجی 
داش��ته اس��ت تا بتواند برای اموری از قبیل احداث 
خط��وط ریلی اس��تفاده کن��د و رئیس جمهوری در 
گفت وگو با رؤس��ای جمهوری کش��ورهای همسایه 
موفق به تبادل موافقت نامه هایی با این کشورها شد. 
نوبخ��ت اف��زود: این موضوع که گفته ش��ود مجوز 
استفاده از کمک باعوض خارجی، یک ساله شود در 
تعامات با س��ایر کشورها مش��کل به وجود می آورد 
چون رون��د مذاک��رات، توافق ها و تفاهم ها با س��ایر 
کش��ورها روندی است که گاهی بیش از یک سال به 
طول می انجامد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
مقدمات دریافت کمک های مالی خارجی فراهم شده 
است.  علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسامی 
نیز در این جلس��ه با اس��تناد به ماده ۱۸۳ آیین نامه 
داخل��ی مجلس خطاب به نوبخت گفت: برای گرفتن 
وام ی��ا کمک باعوض دولت باید متن تفس��یری به 
ص��ورت الیحه به مجلس ارائه کن��د، اگرچه مجلس 
در الیحه بودجه به دولت اجازه استفاده از این منبع 
مالی خارجی را می دهد ول��ی دولت باید بعضاً مورد 
به مورد اس��تفاده از این منب��ع را در قالب الیحه به 
مجلس ارائه دهد، همانند توافقی که با کشور روسیه 
داش��تیم.  وی ادامه داد: روند مذاکرات بین کشورها 
طوالنی است، اما وقتی به نتیجه رسید دولت باید به 
مجلس الیحه بدهد. رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
نی��ز در این زمینه گفت: یقین��ا باید اجازه مجلس را 

گرفت، الیحه بودجه هم اجازه از مجلس است. 
در ادامه علی الریجانی، رئیس مجلس یادآور شد: اجازه 
در بودجه، متن تفس��یری نیست و باید الیحه داده شود 
تا مشخص شود از چه کش��وری برای چه موضوعی وام 
گرفته می ش��ود. نوبخت نیز پاسخ داد: اگر این طور باشد 
نمی توانیم هی��چ وامی از هیچ کش��وری دریافت کنیم، 
فرآیند انعقاد قراردادها و تفاهم ها به اندازه  کافی طوالنی 
اس��ت، در این راستا اگر قرار بر تهیه الیحه هم باشد باز 
دچار مش��کل می ش��ویم.  وی همچنین گفت: ش��ورای 
نگهبان هر س��ال همین مجوز قانونی را بدون مش��کل 
تصویب می کند، امسال هم اجازه دهید همین روند طی 
شود. الریجانی در پاسخ به نوبخت تصریح کرد: فکر نکنیم 

که کشورها برای پرداخت وام به ایران صف کشیده اند. 

پرداخت عیدی بازنشستگان تأمین 
 اجتماعی در اسفند

مدیرعامل س��ازمان تأمی��ن  اجتماعی گفت عیدی 
امس��ال بازنشستگان تأمین  اجتماعی بیش از 2 هزار 
میلیارد تومان برآورد ش��ده که اس��فندماه پرداخت 
می ش��ود.  به گزارش ایِبنا، سیدتقی نوربخش با بیان 
اینکه مطالب��ات داروخانه ها نی��ز از تأمین  اجتماعی 
تا پایان مرداد پرداخت ش��ده است، افزود: مطالبات 
ش��ش ماهه داروخانه ه��ای دولتی به ص��ورت یکجا 
ب��ه زودی پرداخ��ت می ش��ود و بخش��ی از مطالبات 
داروخانه های خصوصی نیز ت��ا پایان بهمن پرداخت 
می ش��ود.  مدیرعام��ل س��ازمان تأمی��ن  اجتماع��ی 
کش��ور همچنین گفت: مرکز درمانی بیمه ای تأمین 
 اجتماعی در جزیره قش��م تا یک م��اه آینده به بهره 
برداری می رس��د و برای س��اخت مرکز بهداش��تی و 
درمانی در جزیره کیش نیز در حال مذاکره هستیم. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۶۷۶دالر آمریکا

۵.۹۱۳یورو اروپا

۶.۷۰۸پوند انگلیس

۱.2۹۹درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۳۴.۳۰۰مثقال طا

۱۴۶.۴۰۰هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۴۶۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵۰۷.۵۰۰سکه طرح جدید

۷۳۷.۰۰۰نیم سکه

۴۳۸.۰۰۰ربع سکه

2۹۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

خبــــر

بان��ک مرکزی اع��ام کرد نرخ س��ود 
بین بانک��ی در ادامه کاهش خود به ۱۸.۱ 

درصد در پایان آذرماه امسال رسید. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، بانک 
مناس��بت  ب��ه  گزارش��ی  در  مرک��زی 
س��ی و نهمین س��الگرد پی��روزی انقاب 
اسامی اعام کرد: رویکرد بانک مرکزی 
در ط��ول س��ال های اخی��ر ب��ر کاهش 
غیردس��توری و تدریجی نرخ های س��ود 
بانک��ی و اس��تفاده از ظرفیت ه��ای بازار 
بین بانکی به عنوان بستر مناسب در این 

زمینه متمرکز شد.
در نتیجه اقدامات بانک مرکزی در این 
زمینه ش��امل مواردی نظیر س��اماندهی 
بدهی بانک ها به بان��ک مرکزی، مداخله 
فعاالنه در بازار بین بانکی و کاهش نسبت 
س��پرده قانونی بانک ها، نرخ س��ود بازار 
بین بانکی در مس��یر نزول��ی قرار گرفت؛ 
به طوری که متوس��ط نرخ سود این بازار 
طی سال های ۱۳۹2 تا ۱۳۹۵ به ترتیب 
برابر 2۳.2درصد، 2۷درصد، 2۴.۵درصد 

و ۱۸.۶درصد بوده است. 
همچنین طب��ق آخرین آم��ار موجود 
مرب��وط به آذرماه س��ال ۱۳۹۶ این نرخ 

برابر ۱۸.۱ درصد بوده است، ضمن اینکه 
ارزش معام��ات ماهان��ه در این بازار نیز 
طی یک روند افزایش��ی ب��ه ۶۵۳۰ هزار 
میلی��ارد ریال در آذرماه س��ال جاری در 
مجم��وع ۳۹۱۹۸ هزارمیلی��ارد ریال در 
۹ ماهه س��ال ۱۳۹۶ رس��یده؛ امری که 
نشان دهنده نقش برجسته بانک مرکزی 

در تامین مالی کوتاه مدت بانک هاست.
بنابراین، اگرچه در برخی مقاطع متاثر 
از عوام��ل بیرونی و خارج از کنترل بانک 
مرکزی نظیر نرخ های س��ود باالی اوراق 
تامین مالی و صندوق های سرمایه گذاری 
با درآمد ثابت نرخ های بازار بین بانکی نیز 
افزایش داش��ته، ولی در مجموع این نرخ 

در مسیر نزولی بوده است.
ع��اوه بر این، بانک مرک��زی همزمان 
با ای��ن اقدامات، در چارچ��وب مصوبات 
ش��ورای پول و اعتبار در چندین مرحله 
نس��بت به کاهش نرخ س��ود مورد عمل 
بانک ها اق��دام کرد، به طوری که س��قف 
از   نرخ های س��ود س��پرده های یک ساله 
22  درصد در س��ال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد 
در تیرماه سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

همچنین حداکثر نرخ س��ود تسهیات 

عقود غیرمش��ارکتی و حداقل نرخ س��ود 
ب��رای تس��هیات عقود مش��ارکتی قابل 
درج در قرارداد میان بانک و مشتری، به 
ترتیب از 22 و 2۱درصد در تیرماه س��ال 
۱۳۹۳ ب��ه حداکثر ۱۸درص��د در تیرماه 

سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.
بن��ا بر اع��ام بانک مرک��زی، با توجه 
به فراه��م ش��دن ش��رایط و زمینه های 
الزم ب��رای کاه��ش نرخ س��ود بانکی در 
س��ال ۱۳۹۶، بان��ک مرک��زی در پایان 
مردادماه س��ال ۱۳۹۶ و در آخرین اقدام 
خود، بخش��نامه هش��ت بندی را با هدف 
انتظام بخش��ی به نرخ های سود سپرده ها 
و کاه��ش هزینه های تامین مالی در بازار 
و ب��ا تاکید ب��ر رعایت مصوبات پیش��ین 
شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی اباغ 

کرد.
در این بخشنامه، بر علی الحساب بودن 
نرخ س��ود بانکی در زمان عقد قرارداد با 
مش��تری، لزوم رعایت نرخ ۱۰ درصدی 
ب��رای س��پرده های کوتاه م��دت عادی و 
۱۵ درصدی س��پرده های سرمایه گذاری 
یک س��اله مطابق با مصوبه تیرماه س��ال 
۱۳۹۵ ش��ورای پول و اعتبار و ممنوعیت 

معرفی ابزارهای جدید س��پرده گذاری با 
هدف افزایش نرخ س��ود موثر تاکید شده 

است. 
تبدیل ش��دن نرخ س��ود س��پرده های 
بلندمدت یک س��اله به کوتاه مدت عادی 
در صورت بس��تن حس��اب یا برداش��ت 
پی��ش از اتمام زمان ق��رارداد، حمایت از 
بانک های گرفتار خروج س��پرده  از مسیر 
بازار بین بانکی و شمول سقف های اباغی 
به نرخ  س��ود علی الحس��اب س��پرده های 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری ب��ا درآمد 
ثابت از دیگر موارد اباغی بخشنامه مورد 

اشاره است.
گفتنی اس��ت از دیگ��ر اقدامات بانک 
مرک��زی در گ��زارش یاد ش��ده عاوه بر 
»کاهش نرخ  سود بانکی« به »اصاحات 
ارقام حس��اب های ملی با تغییر سال های 
پای��ه ب��ه ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ «، »تدوی��ن 
ج��داول داده � س��تانده اقتصاد ایران در 
س��ال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۹«، »هدای��ت 
منابع به س��مت فعالیت ه��ای تولیدی« 
و »تامی��ن مالی بخش مس��کن و تقویت 
قدرت خرید مسکن خانوارها« اشاره شده 

است. 

بانک مرکزی اعالم کرد 

نرخ سود در بازار بین بانکی به 18.1 درصد کاهش یافت
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روزهای کم رونق س��هامداران در تاالر 
شیشه ای همچنان ادامه دارد و اولین روز 
معامالت��ی بورس در ای��ن هفته با ریزش 
۴۱۴ واحدی ش��اخص بورس و نزول این 
متغیر به کانال ۹۷ هزار واحدی به پایان 
رس��ید. در واق��ع، در ای��ن روزها کاهش 
شاخص ساز  ش��رکت های  س��هام  قیمت 
سبب شده نماگر اصلی بازار روند کاهشی 
را در پیش گیرد. بازاری که در هفته های 
گذشته توانسته بود به رهبری گروه های 
فل��زی و نفتی تا م��رز ۱۰۰ هزار واحدی 
رش��د کند، این روزها در همین گروه ها 

شاهد افت قیمت است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در حال��ی هفته 
گذش��ته نماگر اصلی ب��ورس از ورود به 
کان��ال ۱۰۰ ه��زار واحدی ب��از ماند که 
بورس تهران روز گذش��ته ش��اهد تداوم 
کاهش قیمت س��هم ها از لحظه باز شدن 
معامالت بود و ش��اخص کل بازده نقدی 
و قیمت��ی بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۴ 

واح��د افت کرد و به رقم ۹۷ هزار و ۷۱۸ 
رس��ید. ش��اخص کل هم وزن نیز در این 
 م��دت ۲۳ واحد کاهش یاف��ت و تا رقم 

۱۷هزار و ۴۴۸ پایین رفت. 
در هفته های گذش��ته با افزایش قیمت 
نفت، رش��د قیمت جهانی فلزات اساسی 
و افت ارزش پول ملی س��هام بسیاری از 
شرکت ها با رشد قیمت مواجه شد؛ تعداد 
زیادی از ش��رکت ها که سودآوری شان به 
قیمت دالر بس��ته بود ب��ا افزایش ارزش 
دالر س��ود بیشتری شناس��ایی کردند و 
س��هامداران و تحلیلگران بازار س��هام اثر 
بنیادی این موضوع را در قیمت س��هم ها 
مش��اهده کردند.  از طرفی شاخص آزاد 
ش��ناور با افت ۵۰۷ واحدی همراه شد و 
به رقم ۱۰۴ هزار و ۸۷۹ رسید. شاخص 
ب��ازار اول و دوم نی��ز هر ی��ک به ترتیب 
۲۹۳ و ۸۹۰ واحد کاهش را شاهد بودند. 
صنای��ع  و  اصفه��ان  مبارک��ه  ف��والد 
پتروش��یمی خلیج فارس ه��م هر یک به 

ترتی��ب ب��ا ۱۱۲، ۸۰ و ۴۳ واحد تأثیر، 
بیش��ترین نقش کاهنده را روی دماسنج 
بازار س��رمایه داش��تند. در طرف مقابل 
معدنی و صنعتی گل گهر، سرمایه گذاری 
و گ��روه مپنا به ترتی��ب با ۲۴، ۱۸ و ۱۷ 
واحد تأثیر سعی کردند شاخص کل را به 

سمت باال هدایت کنند. 
روز گذش��ته در گ��روه فلزات اساس��ی 
ش��اهد کاهش قیمت سهم ها بودیم، البته 
تع��داد اندکی از س��هم ها در ای��ن گروه با 
 افزایش قیمت روبه رو ش��دند. در این گروه 
۹۵ میلیون س��هم به ارزش بی��ش از ۳۴ 
میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. 
در گ��روه کانه ه��ای فل��زی نیز قیمت 
سهام همه شرکت ها به جز توسعه معادن 
روی ایران کمتر از ۲درصد نوسان قیمت 
داش��ت. در این گروه ۴۲میلیون سهم به 
ارزش نزدی��ک به ۱۴میلیارد تومان داد و 

ستد شد. 
رون��د قیمت ه��ا در گ��روه محصوالت 

ش��یمیایی نی��ز عمدتا کاهش��ی بود. در 
ای��ن گ��روه ۳۷ میلیون س��هم به ارزش 
۱۱میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان دس��ت 
به دست شد.  در اولین روز معامالت این 
هفته در گروه خودرو و س��اخت قطعات 
نیز شاهد کاهش قیمت های سهام بودیم. 
در گروه خودرو دیروز ۱۱۰ میلیون سهم 
ب��ه ارزش ۱۵ میلی��ارد و ۶۰۰ میلی��ون 

تومان دست به دست شد. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
۳۵۶ میلی��ارد تومان رس��ید که این رقم 
ناش��ی از دست به دست ش��دن بیش از 
ی��ک میلیارد س��هم و اوراق مال��ی بود. 
 تع��داد معامالت ب��ورس ته��ران به عدد 
۵۹ میلیون و ۳۰ نوبت رسید.  همچنین 
آیفک��س با افت ۶.۶ واحدی همراه ش��د 
و به رقم ۱۰۸۲ رس��ید. ارزش معامالت 
فرابورس ای��ران رقم ۲۸۶ میلیون تومان 
را تجرب��ه کرد و حج��م معامالت به رقم 

۲۱۰ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. 

افت معامالت سهام ادامه دارد

ریزش ۴۱۴ واحدی شاخص بورس برای تحلیل بورس هیجان زده 
نشوید

ش��اخص کل بازار س��رمایه در دو ماه گذشته روند رشد را 
در پیش گرفت تا جایی که چیزی به صدهزارتایی ش��دن آن 
نمانده بود. همزمان با رش��د شاخص کل این سؤال ایجاد شد 
ک��ه تا چه ان��دازه در تحلیل رونق یا ع��دم رونق بازار می توان 
صرفاً به این ش��اخص اتکا کرد، درحالی که شاخص هایی مثل 
ش��اخص قیمت به بازدهی معادل سپرده های بانکی در سال 
جاری رسیده است و نشان می دهد که رونق بورس چشمگیر 
نیست؟ اوالً از یک زاویه نمی توان بازدهی شاخص قیمت را با 
سپرده های بانکی مقایسه کرد چراکه سود سپرده ها ثابت است 
اما در بازار س��رمایه بازدهی شاخص قیمت در بازه های زمانی 
مختلف متفاوت بوده و در پایان سالی مالی و در مجامع زمان 
تقسیم سود مشخص می شود. درواقع افزایش قیمت سهام اثر 
آنی بر شاخص قیمت بورس دارد و از سوی دیگر پس از تقسیم 
س��ود در مجامع خودش را در ش��اخص نشان می دهد.  نکته 
دوم اینکه نمی توان به صراحت گفت که در نظر گرفتن کدام 
ش��اخص می تواند به تحلیل بهتر از رونق بازار سرمایه کمک 
کند. در این باره که آیا بازار س��رمایه ب��ه واقع به رونق پایدار 
رس��یده یا نه باید کمی تأمل کرد و با صبوری به دنبال پاسخ 
بود. به ویژه اینکه برخی تحوالت اقتصادی آثار ناگهانی بر ارزش 
سهام می گذارد. در شرایطی که قیمت نفت در بازارهای جهانی 
افزایش پیدا کند، ارزش مواد پتروش��یمی هم بیشتر می شود 
و ب��ا افزایش صادرات پتروش��یمی ارزش افزوده ای در س��هام 
شرکت های فعال در این زمینه ایجاد می شود. فرض کنید در 
بازاره��ای بین المللی ارزش ف��والد ۱۰ درصد افت کند. پیامد 
این افت به س��رعت خود را در وضعیت ش��رکت های فوالدی 
نش��ان می دهد، هرچند در مورد بعضی شرکت های دیگر در 
بازار س��رمایه روند این گونه پیش نمی رود.  به نظر می رسد در 
زمینه تحلیل بازار س��رمایه باید به روندهای طوالنی مدت به 
جای رش��د های مقطعی در مورد تمام ش��اخص ها تکیه کرد. 
تحوالت ناگهانی آثارش��ان را در تمام بازارها نش��ان می دهند 
اما در مورد بورس، رونق پایدار با بررس��ی رشد مستمر سهام 
شرکت ها ممکن است. خبرهای نگران کننده می تواند روی بازار 
سرمایه هم به اندازه دیگر بازارها اثر بگذارد. برای مثال در زمان 
برگزاری مذاکرات هس��ته ای بورس در نوسان بود و البته این 
نه تنها ویژگی بازار س��رمایه ای��ران بلکه ویژگی تمام بورس ها 
درتمام دنیاس��ت، اما نکته مهم این اس��ت که دالر به افزایش 
۱۵درصدی در س��ه هفته رسید و بازار سرمایه همین میزان 

رشد را در تمام سال کسب کرد.

لوگوی بورس از لوور به تهران 
می آید

لوگوی اصلی شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
که در س��ال های اولیه فعالیت بورس در ایران به 
ثبت روزنامه رس��می رسیده و هم اکنون در موزه 

لوور پاریس نگهداری می شود، به ایران می آید. 
گفت وگ��و  در  حس��ینی مقدم  اهلل  س��یدروح 
با تس��نیم با اع��الم این خبر گفت: ب��ا موزه ملی 
ای��ران مذاکره کردیم و با موزه ل��وور پاریس نیز 
هماهنگی ه��ای اولیه صورت گرفت��ه که آنها هم 
برای انتقال این لوگو به ایران قول مس��اعد دادند 
و ای��ن اتفاق ب��ه احتمال زیاد در اس��فند ماه ۹۶ 

محقق خواهد شد. 
معاون ناش��ران و اعضای ش��رکت بورس تهران 
افزود: م��وزه لوور پاریس همچنین قول داده یک 
م��والژ یا همان کپی برابر اصل را به بورس تهران 
اه��دا کند که قطعاً می توانیم آن را به عنوان یک 
س��مبل برای همیش��ه در بورس ته��ران و بازار 

سرمایه نگه داریم. 
وی اظه��ار داش��ت: این لوگ��و چهارماه در 
موزه مل��ی ایران برای بازدی��د خواهد ماند و 
هماهنگی های بعدی با این موزه انجام خواهد 
ش��د تا بتوانیم فعاالن بازار س��رمایه ایران را 
در وقت مناس��ب برای دیدن این لوگو دعوت 

کنیم. 
معاون ناش��ران و اعضای ش��رکت بورس تهران 
ادامه داد: یکی دو مراس��م هم برگزار و از اساتید 
تاریخ و باستان شناس��ی دعوت می کنیم تا درباره 
لوگوی ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران و اینکه 
در ایران باستان در خصوص اقتصاد و صنعت چه 

می گفتند، صحبت کنند. 
گفتنی است لوگوی شرکت بورس اوراق بهادار 
ته��ران برگرفته از یک نش��ان برنج��ی مربوط به 
دوره هخامنش��یان اس��ت که به لح��اظ تاریخی 
بیانگ��ر بهره وری اقتص��ادی در ایران بوده و برای 
بسیاری از فعاالن اقتصادی و فعاالن بازار سرمایه 
کشور نوستالژیک است. در این لوگو که در استان 
لرستان کشف شده اس��ت چهار انسان دست در 
دس��ت یکدیگ��ر )اتح��اد و هم��کاری( در درون 
دایره ای قرار دارند که نشانگر جهان است؛ جهانی 
که بر اس��اس افسانه های قدیمی ایران روی شاخ 
دو گاو قرار دارد که خود نشانه ثروت و بهره وری 

هستند. 

دریچه

سیدحسین سلیمی
 نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

یادداشت
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رئیس کنفدراس��یون صادرات با بیان 
اینک��ه جهش ن��رخ ارز، تأثیر خود را در 
آماره��ای صادراتی نم��ودار کرده، گفت 
این رشد در ماه های آینده پایدار نیست، 
چراکه تأثی��ر منفی خود را در نرخ مواد 

اولیه نشان می دهد. 
محم��د الهوتی در گفت وگ��و با مهر، 
با تش��ریح جزییات آمار تجارت خارجی 
ای��ران در 10ماه��ه منتهی ب��ه دی ماه، 
گف��ت: براس��اس آم��ار منتشرش��ده از 
س��وی گم��رک، کل تج��ارت خارج��ی 
ای��ران ح��دود ۷۸ میلی��ارد دالر ب��وده 
 اس��ت که از این می��زان، ۴۲ میلیارد و 
۸00 میلی��ون دالر واردات ب��وده ک��ه 
۲۲درصد رشد مثبت را تجربه کرده است؛ 
 ضمن اینکه سهم صادرات از این آمار هم، 
۳۵ میلیارد و ۶00 میلیون دالر است که 
از نظر ارزش��ی، ۲درصد رشد منفی دارد 
و نس��بت به 9ماهه، ی��ک درصد کاهش 
یافته اس��ت؛ ولی نکته حائز اهمیت این 
اس��ت که در مقایس��ه آمارهای دی ماه 
به آذرماه، صادرات رش��د ۲۶درصدی و 

واردات رشد ۲درصدی داشته است. 
رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران 
افزود: افزایش صادرات نشانگر آن است 
که وقتی ارز تغییر قیمت دهد و افزایش 
می یابد که البت��ه در این دوره از جهش 
قیم��ت برخوردار بود، تأثی��ر خود را در 
صادرات نشان می دهد؛ البته به این معنا 

نیس��ت که اگر اعداد ن��رخ ارز در همین 
رقم ه��ا باقی بماند، تا دو س��ه ماه آینده 
مجدد این رون��د افزایش صادرات ادامه 
داشته باشد؛ چراکه به هر حال تأثیر نرخ 
ارز در مواد اولیه داخلی نیز خود را نشان 
خواهد داد و باعث می ش��ود قیمت های 
پای��ه تغییر ک��رده و س��ود متعادلی که 
قب��ل از تغییرات نرخ ارز وجود داش��ته، 
بر بازار حاکم ش��ود؛ بنابراین تأثیری که 
سودهای تغییر نرخ ارز در رشد صادرات 
نمایان ک��رده، در ماه ه��ای بعد کاهش 

خواهد یافت. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه واردات، ۲درصد 
رشد در 10ماهه تجربه کرده که نسبت 
ب��ه آذرماه، تفاوت زیادی ن��دارد، گفت: 
نکته بعدی که در این آمارها خودنمایی 
می کند، در رش��د صادرات سایر کاالها 
است که اگرچه این تفاوت بزرگ نیست، 
ولی به هر حال ش��رایط بهتری را نشان 
می دهد و از رش��د صادرات��ی برخوردار 

بوده است. 
الهوتی اظهار داشت: پنج کشور هدف 
صادراتی ای��ران، چین، ام��ارات، عراق، 
کره جنوبی و هن��د بوده اند؛ ضمن اینکه 
در آمارهای جدید، افغانس��تان از جرگه 
پنج کش��ور اول صادراتی ای��ران خارج 
ش��ده و جای خود را به هند داده است. 
در عین حال، در ص��ادرات به چین نیز 
رش��د 11درصدی تجربه شده است، اما 

رش��د صادرات به عراق 9.۵درصد و کره 
جنوبی ۳درصد بوده است. 

وی ص��ادرات به ام��ارات را با کاهش 
19درصدی همراه دانست و خاطرنشان 
ک��رد: واردات از این کش��ور، ۴۲درصد 
رشد داش��ته است. این نش��ان می دهد 
ک��ه صادرکنندگان، مش��کل زیادی در 
مراوده با کش��ورهای جهان ندارند، ولی 
واردکنن��دگان کم��اکان مجبورند که از 
طریق واس��طه ها اقدام کنن��د و کاالی 
خ��ود را از طری��ق امارات وارد کش��ور 
نماین��د، ام��ا صادرکنن��دگان، صادرات 
مستقیم به بازارها را در دستور کار خود 

قرار داده اند. 
عض��و ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت 
و بخش خصوص��ی ادام��ه داد: ام��ارات 
بیش��ترین رش��د را در میان کشورهای 
هدف وارداتی ایران داشته و پس از آن، 
آلمان با رشد 19درصدی، در رتبه بعدی 
قرار گرفته است که البته این رشد نشان 
می ده��د واردات ایران با کیفیت بهتری 

در حال انجام است. 
الهوتی قیمت ه��ر تن کاالی وارداتی 
را 1۴0۴ دالر ذک��ر و تصری��ح ک��رد: 
قیمت کاالهای وارداتی 10درصد رش��د 
داشته؛ ضمن اینکه قیمت هر تن کاالی 
صادراتی نیز ۳۵9 دالر است که به رغم 
اینکه عدد پایینی به شمار می رود، ولی 
نس��بت به 10ماهه سال قبل، ۵.۵درصد 

رشد مثبت را تجربه کرده است. 
وی ادام��ه داد: در مجم��وع، آمارهای 
تجارت خارجی، خیلی تفاوتی با گذشته 
نکرده و ۲۶درصد رشدی که در صادرات 
داش��ته ایم، به دلیل تأثیر نرخ ارز است؛ 
ضمن اینکه واردات خودرو نیز به عنوان 
یکی از اقالمی که هم��واره در آمارهای 
واردات��ی اثرگ��ذار بوده، ب��ا کنترل های 
دولت کاهش یافت��ه، ولی باز هم به رغم 
محدودیت ه��ای دول��ت، واردات رش��د 

داشته است. 
الهوت��ی ادام��ه داد: در واردات نکته 
دیگری ک��ه خودنمایی می کند، رش��د 
۲۲درصدی مثبت ارزش��ی است که در 
رشد 10درصدی تناژ خود را نشان داده، 
پس خروجی تولی��دات ما می تواند بهتر 
باش��د و در صادرات، وضعیت بهتری را 
تجرب��ه کنی��م؛ البته وضعی��ت صادرات 
هم می تواند بس��تگی به افزایش قیمت 
نفت داشته باش��د که در رشد صادرات 
میعانات و پتروشیمی خود را نشان داده 
اس��ت؛ اگرچه صادرات پتروش��یمی هم 

رشد منفی داشته است. 
وی اظه��ار داش��ت: تن��وع بازارها را 
نداشتیم و فقط هند جایگزین افغانستان 
در بازارهای صادراتی شده است و دلیل 
آن ه��م می تواند ارتباط��ات نزدیک تر با 
هند باش��د که به بهبود ش��رایط منتهی 

شده است. 

درحالی که معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده 
برنج ایرانی در عمده فروشی ها تا 1۸درصد ارزان شده 
اس��ت، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می گوید 
برنج ایرانی ارزان نش��ده بلکه حباب قیمتی آن از بین 
رفته است. از سوی دیگر برنج هندی ۲۵درصد گران 

شده است. 
به گزارش ایس��نا، درحالی که روز گذش��ته مهرفرد 
- مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی - اعالم کرد که این 
وزارتخان��ه در پی کاهش قیم��ت و جلوگیری از ضرر 
تولیدکنن��دگان، برن��ج را خریداری و ذخیره س��ازی 
می کند، ولی محمد آقاطاهر - رئیس اتحادیه بنکداران 
م��واد غذایی - در این زمینه می گوید: قیمت برنج در 
عمده فروشی ها کاهش نیافته و چنین مسئله ای قابل 

تأیید نیس��ت. البته در سال گذشته حباب قیمتی به 
وجود آمد و ب��ا افزایش و کاهش قیمت این محصول 
مواجه ش��دیم که احتماال منظور این مقام مس��ئول، 

کاهش قیمت نسبت به این بازه زمانی بود. 
وی اف��زود: این گونه مقایس��ه قیمت برنج درس��ت 
نیس��ت، چراکه ب��ازار برنج در آن ب��ازه زمانی خاص 
یعنی همین ایام در س��ال گذش��ته متالطم شده بود 
و مجددا پس از گذش��ت مدت��ی نه چندان طوالنی به 
حالت سابق برگشت و قیمت این محصول استراتژیک 
در سال گذشته با امروز تفاوت چندانی نداشته است. 

قیمتبرنجهایایرانیوخارجیدرعمدهفروشی
رئیس اتحادیه بنک��داران مواد غذایی با بیان اینکه 

قیمت برنج هندی ۲۵درصد نسبت به پارسال افزایش 
یافته اس��ت، اظهار کرد: هم اکن��ون هر کیلوگرم برنج 
هن��دی در عمده فروش��ی ها ۶۲00 ت��ا ۶۵00 تومان 
فروخته می ش��ود و هر کیلوگرم برنج ایرانی به صورت 
عمده فروش��ی ۸000 تا 1۳ هزار و ۵00 تومان قیمت 

دارد. 
البت��ه قیم��ت برنج ه��ای خاص ک��ه ویژگی های 
خاصی هم دارند و میزان تولید و عرضه آنها بس��یار 
کم اس��ت، متفاوت و کمی باالتر از دیگر انواع برنج 

ایرانی است. 
آقاطاه��ر تأکید ک��رد: هم اکنون هیچ مش��کلی در 
عرض��ه برنج وجود ندارد و مش��کلی برای تأمین بازار 

طی ماه های پیش رو و حتی سال آینده نیز نداریم. 

حباببرنجایرانیترکید

برنجهندیگرانشد

صادراتبهاماراتکاهشیافت

تأثیر نرخ ارز بر افزایش صادرات ایران
اخبار

صادرات۷.۵میلیارددالریایران
بهترکیهدرسال۲۰۱۷

ص��ادرات ای��ران به ترکیه در س��ال ۲01۷ با رش��د 
۵9درص��دی نس��بت به س��ال قب��ل از آن ب��ه حدود 
۷.۵میلیارد دالر رس��ید.  به گزارش تس��نیم، آمارهای 
منتشرش��ده توس��ط اداره آمار ترکیه نش��ان می دهد 
مبادالت تجاری ایران با این کش��ور در سال ۲01۷ به 
10.۷۵1 میلیارد دالر رس��یده است. این رقم نسبت به 
س��ال قبل از آن 11درصد رشد داشته است. مبادالت 
تجاری ای��ران و ترکیه در س��ال ۲01۶ بالغ بر 9.۶۶۵ 
میلیارد دالر گزارش ش��ده بود.  صادرات ترکیه به ایران 
در س��ال ۲01۷ با افت ۳۴درصدی نسبت به سال قبل 
از آن مواجه شده و به ۳.۲۵9 میلیارد دالر رسیده است. 
ترکیه در س��ال پیش از آن ۴.9۶۶ میلیارد دالر کاال به 
ایران صادر کرده بود.  ایران هش��تمین مقصد صادراتی 
ترکیه در س��ال ۲01۷ بوده و ۲.1درصد از کل صادرات 
این کش��ور را جذب کرده است.  با وجود افت صادرات 
ترکیه به ایران واردات این کشور از ایران در سال ۲01۷ 
رشد قابل توجه ۵9درصدی داشته است که علت عمده 
آن صعودی ش��دن قیمت نفت و گاز اس��ت. نفت و گاز 
بخ��ش مهمی از ص��ادرات ایران به ترکیه را تش��کیل 
می دهد.  صادرات ایران به ترکیه در سال ۲01۶ بالغ بر 
۴.۶99 میلیارد دالر بوده که این رقم با رشد ۵9درصدی 
به ۷.۴9۲ میلیارد دالر در س��ال ۲01۷ رس��یده است. 
ایران دوازدهمین صادرکننده به ترکیه در این سال بوده 

و سهم ۳.۲درصدی از کل واردات ترکیه داشته است. 

چایخارجیازمالیاتارزش
افزودهمعافشد

واردات و عرضه چ��ای خارجی از پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده طبق برنامه ششم توسعه معاف شد. 
به گزارش تس��نیم، گم��رک ایران ط��ی نامه ای به 
مدیران اجرایی این دستگاه اعالم کرد در برنامه ششم 
توسعه واردات و توزیع چای خارجی از پرداخت مالیات 
ب��ر ارزش افزوده براس��اس اعالم معاون س��ازمان امور 
مالیاتی، معاف است.  زمان اجرایی شدن این قانون نیز 
همزمان با اجرایی شدن برنامه ششم توسعه کشور اعالم 
ش��ده است.  بنا بر این گزارش گمرک پیش از این نیز 
اع��الم کرده بود که چای خارج��ی وارداتی از پرداخت 

مالیات معاف است که افزودنی نداشته باشند. 

واردکنندگانایرانیبهجایپول
نفت،ازهندکاالواردکنند

مدیرکل دفتر آسیا-اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت 
گفت واردکنندگان از هند  می توانند از اعتبارات حاصل 
از صادرات نفت که در یوکوبانک سپرده شده، استفاده 
کنند.  به گزارش مهر، معاونت بررس��ی های اقتصادی 
اتاق تهران که در دو سال گذشته، سلسله نشست های 
بررس��ی ظرفیت های صادراتی به کش��ورهای همجوار 
نظیر پاکس��تان، ترکیه، عراق، روس��یه، امارات متحده 
عربی، عمان، آذربایجان و قزاقستان را با حضور فعاالن 
اقتصادی و بازرگانان طرف معامله با این کشورها برگزار 
کرده اس��ت، در نشس��ت اخیر به بررسی فرصت های 
صادراتی ایران به کشور هند پرداخت.   در ابتدای این 
جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق 
تهران با اش��اره به کلیات��ی در مورد اقتصاد هند گفت: 
کش��ور هند در جایگاه سومین اقتصاد بزرگ آسیا قرار 
گرفته است و به دلیل اعمال برخی اصالحات ساختاری 
در اقتصاد این کشور طی سال های اخیر، انتظار می رود 
ب��ه باالترین نرخ رش��د در بین اقتصاده��ای در حال و 
توسعه نوظهور دست یابد. صندوق بین المللی پول نیز 
در گزارش ژانویه ۲01۸ خود پیش بینی کرده است که 
این کشور در سال ۲01۸ نرخ رشدی معادل ۷.۴درصد 
داشته باش��د.  خزاعی معرفی و اعمال سیستم مالیات 
کاال و خدم��ات )GST(، هدف گ��ذاری تورمی، ایجاد 
اس��تقالل مالی برای ایالت های هند، مقررات زدایی در 
بخش جذب  س��رمایه گذاری مستقیم خارجی به ویژه 
در بخش خدمات، بهبود رویه های ورشکس��تگی برای 
بنگاه ها، تقویت ترازنامه بانک ها و بهبود فرآیند تنظیم 
بودجه را به عنوان اصالحات مهم اخیر هند برشمرد و 
گفت: این اصالحات اگرچه رش��د این کشور را در سال 
۲01۷ تا حدودی تحت تأثیر قرار داد، اما گفته  می شود 
این تحوالت در س��ال های آینده، زمینه ساز دستیابی 
به رش��دهای پایدار و باالتر در این کش��ور خواهد بود.  
خزاعی ادامه داد: هندوستان همچنین در زمینه ایجاد 
س��هولت در کسب وکار و فراگیری مالی نیز اقداماتی را 
به انجام رس��انده است. در این میان برای ۲۷۶ میلیون 
نفر از جمعیت فقیر این کش��ور، حساب بانکی افتتاح 
ش��د. ارتقای سیستم های بهداشتی، توسعه برق رسانی 
به روس��تاها و تسهیل  سرمایه گذاری عمومی در حوزه 
زیرس��اخت ها از جمله مواردی اس��ت ک��ه  می توان به 

تحوالت هند افزود. 
معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران با بیان اینکه 
بر اس��اس اعالم مودی، نخس��ت وزیر هند در اجالس 
داووس ۲01۸، پیش بینی ه��ا حاکی از دوبرابر ش��دن 
ان��دازه اقتصاد هند تا س��ال ۲0۲۵ و رس��یدن به رقم 
۵تریلیون دالر اس��ت، ادامه داد: بهبود اس��تانداردهای 
زندگ��ی و رفع فقر در این کش��ور ه��م به اقتصاد هند 
کم��ک  می کند و با توجه به بزرگ ش��دن بازار مصرف 
هند، به تحرک بیشتر اقتصاد کشورهای همجوار و آسیا 

 می انجامد. 

خبر

نگاه

بازدیدوزیرصنعت،معدنوتجارت
ازمجتمعفوالدبافق

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت روز ش��نبه در 
س��فر به بافق در اس��تان یزد، از مجتمع فوالد این 

شهرستان بازدید کرد.
ب��ه گزارش ایرنا، محمد ش��ریعتمداری در ادامه 
س��فر به بافق ضم��ن بازدید از مجتم��ع معدنی و 
صنعتی آه��ن و فوالد این شهرس��تان، در جریان 
روند پیش��رفت طرح های در دس��ت اقدام و روند 
تولی��د کارخان��ه ن��ورد میلگ��رد ای��ن مجتمع و 

محصوالت آن قرار گرفت. 
مجتم��ع معدنی و صنع��ت آهن و ف��والد بافق 
هم اکن��ون تولید کننده برترین ن��وع میلگرد گرید

A۳  و انواع میلگرد گریدA۴  و ساده )به سفارش 
مشتری( است. 

محصوالت نورد میلگ��رد این مجتمع با ظرفیت 
تولی��د ۵۵0 هزارتن در س��ال، ع��الوه بر مصرف 

داخلی به کشور عراق نیز صادر می شود.
نخس��تین محموله کارخانه نورد این مجتمع به 
میزان 10هزار تن در سال 9۵ به کشور عراق صادر 
شده اس��ت. این مجتمع در سایت مجموعه معدن 
سنگ آهن چغارت بافق ساخته و آماده تولید شده 

است. 
مع��اون اول رئی��س جمهوری به اتف��اق رئیس 
س��ازمان میراث فرهنگی و چهار وزیر صبح شنبه 
برای افتتاح چند طرح به مناس��بت دهه فجر وارد 

یزد شدند. 
رضا اردکانیان وزیر نیرو، محمد ش��ریعتمداری 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت، س��ید علی رضا 
آوای��ی وزی��ر دادگس��تری و علی اصغر مونس��ان 
رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 

جمهوری را در این سفر همراهی کردند. 
افتتاح چن��د طرح صنعتی و تولی��دی از جمله 
ط��رح تولید فوالد یک میلیون تن��ی و واحد بخار 
نیروگاه س��یکل ترکیبی ۵00 مگاواتی چادرملو و 
طرح توسعه صنایع الستیک تولیدکننده تایرهای 
رادیال س��یمی س��واری، تایرهای رادیال س��یمی 
مین��ی بوس و وانت از طرح هایی اس��ت که افتتاح 
شدند.  واحد تولیدی یاس کیسه تولیدکننده انواع 
گون��ی و نخ نی��ز در میبد، بازدید از معدن س��رب 
و روی مهدی آب��اد مهری��ز و ش��رکت در ش��ورای 
اداری اس��تان یزد از دیگر برنامه های سفر اسحاق 

جهانگیری و هیات همراه به یزد بود.

همهچیزبابمیل»طالیسرخ«ایران
قیمت جهانی مس در مسیر افزایش قرار دارد و 
افتتاح های جدید در حوزه صنایع مس ایران تولید 
ای��ن محصول را در وضعیت بهت��ری قرار داده که 
مجموع��ه این عوامل روزهای خوب��ی را برای این 
فلز ارزش��مند رقم زده اس��ت.  به گزارش ایس��نا، 
پنجش��نبه هفته گذش��ته 1۳ طرح زیرس��اختی 
و تولی��دی در اس��تان کرم��ان ب��ا ارزش بیش از 
۳۵00 میلی��ارد توم��ان در ای��ن ح��وزه با حضور 
رئیس جمهوری افتتاح ش��د ک��ه مجموعا عالوه بر 
افزایش ظرفیت های زیرس��اختی مانند انبارداری، 
خط��وط انتق��ال گاز و ظرفیت تولید ب��رق، تولید 
م��س آندی در منطقه سرچش��مه را به ۲۸۲ هزار 
ت��ن و ظرفیت تولید مس کات��دی را به ۲00 هزار 
تن افزایش داد.  ای��ن افزایش ظرفیت ها در حالی 
صورت می گیرد که قیمت جهانی مس در ماه های 
اخیر م��رز ۷000 دالر را رد کرده اس��ت و اکنون 
نزدی��ک ب��ه ۷100 دالر در هر ت��ن قیمت گذاری 
می ش��ود.   این در حالی اس��ت که پی��ش از این 
قیمت این محصول حتی به ۷۲10 دالر نیز رسیده 

بود. 
این ش��رایط قیمتی برای محصول مس در حالی 
رقم می خورد که به گفته مهدی کرباسیان - رئیس 
هیأت عامل س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( - قیمت کنس��انتره 
مس از س��ال 1۳9۲ از کیلوی��ی ۳۵1۵ به ۲۴۴0 
توم��ان و قیمت کاتد مس نیز از کیلویی ۵19۸ به 
۳900 تومان کاهش یافته و بحران قیمت و تحریم 
قب��ل از برجام، فروش محص��ول کاتد را به یکی از 
مش��کالت صنعت مس مبدل کرده بود اما با وجود 
این شرایط وضعیت مطلوبی به خود گرفته است. 

البت��ه نگاه��ی به نم��ودار جهانی در پنج س��ال 
گذشته نیز بیانگر این تغییرات قیمتی در بازارهای 
جهانی است که بخش عمده ای از آن به خاطر افت 
ش��دید قیمت های معدنی در سال ۲01۵ میالدی 
بوده ک��ه آن زمان این محص��ول را وارد یک چاه 
قیمت��ی کرد.  ادام��ه روند فعلی تولی��د داخلی و 
قیمت مس در بازارهای جهانی نویدبخش فعالیت 
مولد 1۷ هزار نفری اس��ت که به طور مستقیم در 
حوزه شرکت های وابسته به مس فعالیت می کنند 
و با وجود اینکه به نظر می رسد براساس اکتشافات 
انجام شده دیگر ذخایر چشمگیر برای مس در ایران 
به دس��ت نیاید می توان امید داش��ت با فعال سازی 
واحدهای تولیدی و حمایت از صنایع پایین دستی 
م��س امکان ایجاد ارزش افزوده مناس��ب از طریق 
صادرات محصوالت وابس��ته به ای��ن صنعت برای 

کشور وجود داشته باشد. 

بیشترین رشد ارزش واردات در بخش 
صنعت طی هش��ت ماهه س��ال جاری به 
گروه فرش و صنایع دس��تی با رشد بیش 
از ۳۵۷درصدی نس��بت به مدت مش��ابه 

سال قبل مربوط بوده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در هش��ت ماهه 
امس��ال واردات بخ��ش صنع��ت بیش از 
۲۶ میلی��ارد و ۳۶۳ میلیون دالر بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
1۵.۳درصدی را نشان می دهد. همچنین 

در بخ��ش مع��دن ب��ا توجه ب��ه واردات 
1۲9.۵ میلیون دالری ت��ا پایان آبان ماه 
س��ال جاری، شاهد رش��د ۳۵.۴درصدی 
نسبت به مدت مش��ابه سال قبل در این 

حوزه هستیم. 
طب��ق جدیدتری��ن اطالعات به دس��ت 
آم��ده، در بخش واردات صنعتی به ترتیب 
فرش و صنایع دستی با رشد ۳۵۷درصدی، 
دباغی و پرداخت چرم شامل چمدان، کیف 
دس��تی، زین و یراق و انواع پاپوش با رشد 

1۷۵.۴درص��دی و مبلم��ان و مصنوعات 
طبقه بندی نش��ده با رش��د ۷۴.9درصدی 
بیشترین میزان واردات را در بخش صنایع 

به خود اختصاص داده اند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در ردیف 
واردات س��ایر فعالیت های کسب و کار با 
رش��د منفی 9۵.۴درصدی، ابزار پزشکی، 
اپتیک��ی و ابزار دقیق، س��اعت های مچی 
و ان��واع دیگ��ر س��اعت ب��ا رش��د منفی 
عم��ل آوردن  پوش��اک،  و  ۳۲.۴درصدی 

و رنگ ک��ردن پوس��ت ب��ا رش��د منفی 
۲0.۷درصدی بیش��ترین می��زان واردات 

صورت گرفته است. 
همچنی��ن در بخ��ش واردات بخ��ش 
مع��دن، واردات زغال س��نگ و لیگنیت 
و زغال س��نگ ن��ارس )تورب( با رش��د 
۸0.۳درصدی، کانس��ارهای فلزی با رشد 
۳۲.۳درصدی و س��ایر محصوالت معدنی 
طبقه بندی نشده با رشدی 1۴.۴درصدی 

روبه رو شده اند. 

رشدنجومیوارداتفرشوصنایعدستی

وارداتموادمعدنیگرانشد
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رئی��س هیات عامل س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع 
ایران با اش��اره به اینکه ایران به 
عنوان ش��ریک طرف قرارداد رنو 
نتوانس��ت به تعهدات خود عمل 
کن��د، اعالم کرد: تا دو ماه آینده 
فعالیت اجرایی قراداد ایدرو-رنو 

آغاز می شود.
منص��ور معظم��ی - مع��اون 
 وزیر صنعت، مع��دن و تجارت - 
در  ایس��نا،  ب��ا  گفت وگ��و  در 
مورد آخری��ن وضعیت قرارداد 
خودرویی ایدرو ب��ا رنو و علت 
تعویق طوالنی آغاز این قرارداد، 
اظهار ک��رد: وضعیت رنو طبق 

روال و ق��رارداد پیش می رود و 
تصور می کنیم بتوانیم تا دو ماه 
آینده فعالی��ت اجرایی در این 

قرارداد را آغاز کنیم.
وی درباره عل��ت تعویق این 
ق��رارداد، تصری��ح ک��رد: ما به 
ایرانی،  عنوان ش��ریک ط��رف 
نتوانس��تیم در ق��رارداد رنو به 
تعهدات مان عمل کنیم، چراکه 
متعهد بودیم سایت »بن رو« را 

در اختیار بگذاریم.
رئیس هیات عامل س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع  
ای��ران در پاس��خ ب��ه اینکه آیا 
گذاش��تن  اختیار  در  موض��وع 

س��ایت »بن رو« عملیاتی شده 
اس��ت یا خیر؟ بی��ان کرد: این 

مسئله تقریبا تمام شده است.
هرچند  ایس��نا،  گ��زارش  به 
که ب��ه نظ��ر می رس��ید طبق 
گفته مس��ئوالن، قرارداد ایدرو 
و رن��و در اوای��ل س��ال جاری 
نهای��ی ش��ود، ام��ا در نهای��ت 
۱۶ مردادم��اه امس��ال قرارداد 
هم��کاری مش��ترک در زمینه 
توس��عه و تولی��د خودروه��ای 
جدی��د در ایران با مس��ئوالن 
ش��رکت خودروس��ازی رنو در 
مح��ل وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت ب��ه امضا رس��ید که 

ایرانی ها  س��رمایه گذاری  سهم 
در ای��ن ق��رارداد ۲۰ و میزان 
اول  ف��از  در  س��رمایه گذاری 
۶۶۰ میلی��ون ی��ورو و در قالب 
تولید ۳۰۰هزار دستگاه خودرو 

تعیین شد.
س��ازمان گسترش و نوسازی 
صنای��ع ایران قصد داش��ت به  
واس��طه برداش��تن »بن رو« در 
ازای طلبش از س��ایپا، سهم و 
آورده خ��ود در قرارداد با رنو را 
از این مس��یر تامین کند. این 
در حالی اس��ت ک��ه رفته رفته 
سایپایی ها نش��ان دادند حاضر 
س��ایت  دادن  دس��ت  از  ب��ه 

»بن رو« نیس��تند و این سایت 
را در اختی��ار ای��درو و رنو قرار 
نخواهند داد تا جایی که معاون 
وزارت صنعت،  صنای��ع  ام��ور 
معدن و تجارت از احتمال زیاد 
تغییر س��ایت »بن رو« س��ایپا 
خبر داد و اعالم کرد که سهام 
ای��ن س��ایت به چند ش��رکت 
زیرمجموعه سایپا تعلق دارد و 
آنها تا به امروز ش��رایط را برای 
گذاش��تن ش��رکت  اختیار  در 
ظرفی��ت  از  اس��تفاده  ب��رای 
شرکت رنو و سازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( 

مناسب ندیده اند.

از واردات خودرو در شرایطی 
به عن��وان تجارت��ی پرس��ود یاد 
می ش��ود که ه��ر تغیی��ری در 
مقررات یا ضواب��ط واردات این 
کاال منجر ب��ه ایجاد رانت برای 
ذی نفعان این حوزه شده است.

به گ��زارش کارپرس، در یک 
دهه گذش��ته دولت ها با تدوین 
ضوابط و دستورالعمل هایی برای 
واردات خ��ودرو به نوع��ی قصد 
خودروس��ازی های  از  حمای��ت 
داخل��ی ی��ا ایج��اد محدودیت 
در ورود ای��ن کاال ب��ه کش��ور 
را داش��ته اند، ح��ال آنک��ه هر 
تصمیمی در این زمینه منجر به 
انگی��زه رانت طلبی برای عده ای 

خاص شده است.
در این بین هرچند دولتمردان 
حمایت گرایی از صنایع داخلی یا 
آنچه را حفظ منافع ملی خوانده 
می شود انگیزه واقعی خود عنوان 
کرده اند، اما آنچه مشخص است 
اقدامات دولت برای محدود کردن 
انگی��زه رانت طلبی، خود امکانات 
جدید رانت طلبی را به نوعی فراهم 
می کند. در این مورد بس��یاری از 
کارشناسان معتقدند که ابتکارات 
دولتی برای رفع رانت طلبی بیش 
خنثی کنن��ده  سیاس��ت های  از 
می تواند انگیزه رانت طلبی ایجاد 

کند.
تقویت رانت طلبی در 

تصمیمات محدود کننده
در این زمین��ه تغییر مقررات 
واردات خ��ودرو خ��ود مصداق 
روش��نی اس��ت ک��ه مش��خص 
اج��رای  ب��ا  دول��ت  می کن��د 
محدود کنن��ده  سیاس��ت های 
به نوع��ی توزیع عادالنه درآمدها 
در این بخ��ش را نادیده گرفته 

و ع��ده ای خاص را منتفع کرده 
است. به عنوان نمونه، وزیر وقت 
صنعت و مع��دن دولت نهم در 
تصمیمی ناگهانی و در دوره ای 
ثبت س��فارش،  توقف  ب��ا  کوتاه 
ممن��وع  را  خ��ودرو  واردات 
ک��رد، حال آنکه پ��س از مدتی 
ب��رای چند  ثبت س��فارش تنها 
بازگش��ایی  منتخب  وارد کننده 
شد. این رفتار وزیر وقت صنعت 
اگر چ��ه ب��ا اهداف��ی همچون 
حمای��ت از صنع��ت خ��ودرو یا 
واردات  در  ایج��اد محدودی��ت 
دنبال ش��د، اما انگیزه ای ایجاد 
کرد ب��رای رانت طلب��ی عده ای 
که منتخب وزی��ر صنعت وقت 
بودن��د. ام��ا تغیی��ر در مقررات 
واردات خ��ودرو ب��ه همین جا 
ختم نش��د، بلکه در دولت های 

ده��م، یازده��م و دوازدهم نیز 
شاهد دستورالعمل ها و ضوابطی 
که س��ود سرش��اری  هس��تیم 
نصیب عده ای خاص کرده است.

به عنوان نمونه، در اواخر دولت 
واردات خودروهای  ک��ه  ده��م 
ب��االی ۲۵۰۰سی س��ی آن هم 
به دلیل مش��کالت ارزی ممنوع 
ش��د، هزاران خ��ودروی ۲۵۰۰ 
سی سی پش��ت درهای گمرک 
در انتظار مجوز ورود به کش��ور 
بودن��د. ه��ر چند در آن س��ال 
عنوان می شد که برخی با اطالع 
از ایج��اد چنی��ن محدودیت��ی 
اقدام به ثبت س��فارش و واردات 
ای��ن ن��وع خودروه��ا کردن��د، 
ام��ا اقدام��ات بع��دی دولت با 
صراحت چنی��ن ادعایی را ثابت 
ک��رد؛ به طوری ک��ه دولت دهم 

ب��ا ارائ��ه مجوزی خ��اص خود 
مس��بب ورود هزاران خودروی 
باالی ۲۵۰۰ سی س��ی ش��د که 
پی��ش از آن ممنوع اعالم کرده 
ب��ود. به این ترتی��ب همان طور 
ک��ه گفتیم تالش دول��ت برای 
محدود کردن انگیزه رانت طلبی 
ب��ا ایجاد تغیی��رات در مقررات، 
رانت طلبی  جدید  امکانات  خود 
را به وج��ود آورد، ام��ا در دولت 
یازده��م نیز دس��تورالعمل های 
مختلف��ی ب��رای واردات خودرو 
وضع ش��د که این مق��ررات نیز 
به نوع��ی برای ورود خ��ودرو به 
کش��ور محدودیت هایی به وجود 
می آورد و دولت با ادعای حفظ 
مناف��ع مل��ی کش��ور ب��ه وضع 
آنه��ا پرداخ��ت، به طوری که در 
دوره ای ورود خ��ودرو ازس��وی 

واردکنن��دگان متفرق��ه یا گری 
دوره ای  در  و  آزاد  مارک��ت 

فعالیت آنها متوقف شد.
در دوره ای ک��ه فعالی��ت آنها 
آزاد ب��ود ه��ر خودروی��ی با هر 
ش��رایطی وارد کش��ور می ش��د 
که مش��کالت زیادی را از جمله 
فروش خودروی دس��ت دوم به 
ج��ای نو برای مش��تریان ایجاد 
ک��رد و در دوره ای نی��ز فعالیت 
ای��ن دس��ته از واردکنن��دگان 
ممنوع ش��د که خ��ود منجر به 
ایجاد انحصار در بازار وارداتی ها 
ش��د. به ای��ن ترتی��ب دولت با 
ایج��اد محدودیت یا ممنوعیت، 
خود انگیزه رانت طلبی را تقویت 
کرد، هر چند برخی کارشناسان 
تاکی��د دارن��د دولت ه��ا خ��ود 
بیش��ترین منافع را از ایجاد این 
ممنوعیت ها به دست می آورند.

ش��اید در دول��ت یازدهم به 
اندازه هیچ دولتی ش��اهد تغییر 
و تحوالت در مق��ررات واردات 
نبودی��م.  کش��ور  ب��ه  خ��ودرو 
تغییراتی که یک ش��به به وقوع 
می پیوس��ت و جی��ب خیلی از 
ذی نفع��ان را پر از پول می کرد. 
این تغییرات ابتدا ش��امل حذف 
گ��ری مارکت ه��ا و در مرحل��ه 
بع��دی فعالیت دوب��اره آنها به 
ش��رط ارائ��ه خدمات پ��س از 
نمایندگی های  ازس��وی  فروش 
مقررات��ی  در  و  ب��ود  رس��می 
دیگ��ر ک��ه ب��ا امض��ای توافق 
هس��ته ای همزمان ش��د، حذف 
گ��ری مارکت ه��ا و همچنی��ن 
از  غیررس��می  نمایندگی ه��ای 
ورود خودرو به کش��ور و شروع 
رس��می  نمایندگی های  انحصار 

بود.

بازار خودروهای وارداتی پس 
از توق��ف ثبت س��فارش خودرو 
ق��رار  آش��فته ای  وضعی��ت  در 
گرفت ح��ال آنکه با گش��ایش 
این سایت طی یک ماه گذشته، 
بازار آش��فته تر از هفت ماه قبل 
به نظر می رس��د. با بسته شدن 
س��ایت ثبت س��فارش هر چند 
روال  طب��ق  خ��ودرو  واردات 
معم��ول خود ادامه داش��ت اما 
جو روانی حاص��ل از این اتفاق 
منجر ب��ه عرض��ه وارداتی ها با 
قیمت های نجومی ش��د. در این 
بی��ن وزارت صنع��ت، معدن و 
ثبت  سایت  بازگش��ایی  تجارت 
س��فارش را ب��ه اب��الغ مقررات 
جدی��د واردات خودرو توس��ط 
هی��ات دولت موک��ول می کرد، 
حال آنکه هی��ات دولت پس از 
گذش��ت حدود هفت ماه نسبت 
به ابالغ مقررات واردات خودرو 
اق��دام کرد. در مق��ررات جدید 
خودروه��ای  واردات  تعرف��ه 
معمول��ی و هیبری��دی افزایش 
یافت��ه ب��ود و ورود خودروهای 

ب��االی ۴۰ه��زار دالر نی��ز ب��ا 
ممنوعی��ت همراه ش��د. بر این 
اس��اس با اعالم مقررات مذکور 
بار دیگ��ر خودروه��ای وارداتی 
موج��ود در ب��ازار ب��ا افزای��ش 
قیمت همراه ش��د و این بار نیز 
وارد کنن��دگان به بهان��ه تعرفه 
جدیدی که هنوز مش��مول آنها 
نش��ده بود اقدام به گران کردن 

خودروهای انباری خود کردند.
ه��ر چن��د افزای��ش تعرف��ه 
واردات ب��ا توجه ب��ه مدیریت 
ارزی کش��ور قاب��ل پیش بینی 
بود، اما وارد کنن��دگان از هیچ 
فرصت��ی ب��رای افزایش قیمت 
محصوالت خ��ود دریغ نکردند، 
به ط��وری که در ح��ال حاضر 
بس��یاری از خودروهای موجود 
در بازار قیمتی سه یا چهار برابر 
ای��ن خودروها  پی��دا کرده اند. 
متعل��ق به س��ال های ۲۰۱۶ و 
۲۰۱۷ اس��ت و تعرف��ه جدید 
هنوز مشمول آنها نشده است با 
این حال قیمتی چشمگیر پیدا 
کرده اند، اما همراه با آش��فتگی 

بازار و س��ود کالن��ی که برخی 
از وارد کنن��دگان از آش��فتگی 
اخی��ر نصی��ب خ��ود کردن��د، 
برخی نیز به کمیس��یون اصل 
۹۰ مجلس ش��ورای اس��المی 
رفتن��د و از دول��ت ب��ه خاطر 
خودروه��ای  تعرف��ه  افزای��ش 
بنزینی و هیبریدی و همچنین 
ممنوعی��ت خودروه��ای باالی 
۴۵ هزار دالر ش��کایت کردند. 
ای��ن ش��کایت در ح��ال حاضر 
تنها به اظهارات پراکنده برخی 
ش��ورای  مجلس  نمایندگان  از 
اس��المی مبنی بر تغییر تعرفه 
واردات منجر ش��ده حال آنکه 
هنوز خبر قطعی در مورد تغییر 
تعرفه ها شنیده نشده است. در 
این بین اما هفته گذشته یکی 
از نماین��دگان مجل��س از ارائه 
طرح دوفوریت��ی کاهش تعرفه 
هیات  به  واردات��ی  خودروهای 
رئیسه مجلس خبر داد و تاکید 
کرد که ای��ن طرح به زودی به 

صحن علنی خواهد رفت.
اما در حین اظهارات برخی از 

نمایندگان، مجتبی خس��روتاج 
رئیس س��ازمان توسعه تجارت 
در گفت وگوی��ی تلویح��ا اعالم 
ک��رد که مجل��س نمی تواند در 
تعرف��ه واردات  تعیین می��زان 
خودرو ورود کن��د. وی در این 
زمین��ه عن��وان کرده ب��ود که 
پای��ه گمرک  »تعیی��ن حقوق 
از اختی��ارات مجلس ش��ورای 
ط��ی  در  و  اس��ت  اس��المی 
س��ال های گذش��ته این میزان 
۵درص��د تعیین ش��ده اس��ت، 
ام��ا تعیی��ن س��ود بازرگانی از 
اختی��ارات دولت اس��ت و نیاز 
نیس��ت ک��ه لیس��ت کاالهای 
مش��ابه به مجلس ارائه شود.« 
حال این س��وال مطرح اس��ت 
ک��ه نماین��دگان مجل��س ب��ا 
توجه ب��ه اختی��ارات دولت در 
تعیین تعرفه، ب��ا چه توجیهی 
خواس��تار تغیی��رات آن هم با 
طرح دوفوریتی در صحن علنی 
مجلس هستند؟ در این زمینه 
محمدعل��ی پورمخت��ار، عض��و 
کمیس��یون اص��ل ۹۰ مجلس 

عنوان می کند که انتقادها بیش 
از آنچه به تعرفه واردات باش��د 
به رانتی است که در این زمینه 
شکل گرفته است بدین ترتیب 
مجلس از این راه می تواند بانی 

تغییرات تعرفه ای شود.
از  ج��دا  دیگ��ر  س��وی  از   
نماین��دگان کمیس��یون اص��ل 
نماین��دگان  از  برخ��ی   ،۹۰
مجل��س  صنای��ع  کمیس��یون 
نی��ز پیگیر تغیی��رات در تعرفه 
واردات خودرو هستند به طوری 
که ولی ملکی عضو کمیس��یون 
صنایع و مع��ادن مجلس نیز از 
تعرفه  کاهش  درخواس��ت  ارائه 
واردات خ��ودرو به صحن علنی 
مجلس خبر داده و عنوان کرده 
که اخی��را با اعم��ال ماده ۲۳۶ 
قان��ون آیین  نامه داخلی مجلس 
و امضای ۱۸ نفر از نمایندگان، 
درخواست کاهش تعرفه واردات 
خودرو به هیات رئیس��ه مجلس 
ارائه ش��د و هیات رئیسه نیز آن 
را به کمیسیون صنایع و معادن 

ارجاع داد.

تعرفه واردات خودرو تغییر می کند؟

قرارداد رنو و ایدرو به کجا رسید؟

سود توقف واردات خودرو به جیب چه کسانی رفت؟
اخبار

در نخستین حضور در ارزیابی شرکت بازرسی 
پژو 2008، چهار ستاره کیفي 

دریافت کرد 
پ��ژو ۲۰۰۸ نخس��تین محص��ول ش��رکت ایکاپ 
در آخری��ن ارزیاب��ی ش��رکت بازرس��ی کیفی��ت و 
اس��تاندارد ای��ران با کس��ب چهار س��تاره کیفی در 
صدر جدول رده بن��دی خودروهای تولید داخل قرار 

گرفت. 
به گزارش ایکوپرس، محمدرضا معتمد، مدیرعامل 
ش��رکت ایکاپ با بیان ای��ن مطلب گفت: پژو ۲۰۰۸ 
در بین خودروهاي تولیدي کشور در باالترین سطح 
کیف��ي قرار گرفت و به عنوان کم ایرادترین خودروی 

تولید داخل شناخته شد.
وي افزود: سیس��تم هاي کیف��ي PSA در تمامي 
خطوط تولید شرکت ایکاپ رعایت مي شود و نتیجه 
آن تولید کیفي پژو ۲۰۰۸ و رضایت مشتریان است.

مدیرعام��ل ای��کاپ تاکی��د ک��رد:  گ��روه صنعتي 
ایران خ��ودرو ب��راي تولید خودروي ب��دون عیب در 
پس��ابرجام براس��اس برنامه راهبردي مدیریت ارشد 
در جهت جلب رضایت مش��تریان، برنامه ریزي کرده 

است.
وی افزود: مشارکت میان ایران خودرو و شرکت پژو 
باعث شد همکاری مش��ترکی در زمینه پیاده  سازی 
سیس��تم های به روز تولید و کیفیت در دس��تور کار 

شرکت ایکاپ قرار گیرد.
معتم��د تصریح ک��رد: تولید محص��ول جدید در 
خطوط ایران  خودرو سرمایه گذاری وسیعی در جهت 
ارتق��ای تکنولوژی و تجهیزات خطوط رنگ و مونتاژ 
به همراه داش��ت که این امر، باع��ث ارتقای کیفیت 

فرآیند و محصول شده است.
 

 قطعه سازان ایرانی چاره ای جز 
ادغام و به روزآوری فناوری ندارند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت 
قطعه سازی نیازمند تحول جدی، سرمایه گذاری، به 

روزرسانی فناوری، ادغام و هم افزایی است.
ب��ه گ��زارش پ��دال نی��وز، »منص��ور معظم��ی«  
اف��زود: امروز صنعت قطعه س��ازی ایران متش��کل از 
مجموعه ه��ای کوچ��ک و پراکنده فراوان اس��ت که 
تا وقتی ش��رایط آنها به این صورت باش��د، نمی توان 

انتظار تحول در این صنعت داشت. 
به گفته رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو(، افراد و ش��رکت هایی 
قادر ب��ه رقابت در آینده صنعت قطعه س��ازی اند که 

شاخص های پیشگفته را رعایت کنند. 
وی خاطرنشان کرد: قطعه سازان ما مجموعه هایی 
کوچکن��د که ت��وان رقاب��ت ندارن��د و قراردادهای 
 مش��ارکتی بین الملل��ی با ش��رکت هایی نظی��ر رنو،

پژو - س��یتروئن و... فرصتی مغتنم برای ارتقای این 
صنعت اس��ت.  معظمی ب��ه طور نمونه با اش��اره به 
بندهایی از قرارداد مش��ارکتی با رنو، یادآور شد: در 
این قرارداد بر ارتقای قطعه سازان ایرانی تاکید شده 
است و به یقین بخشی از صنعت قطعه سازی در پایان 
این قرارداد رش��د کرده و قدرت رقابت پذیری ش��ان 
ب��اال می رود.  وی ادامه داد: پیش��نهاد ش��رکت پژو 
ب��ه قطعه س��ازان ایرانی ب��رای مش��ارکت در پروژه 
الجزایر در همین راس��تا اس��ت و قطعه سازان ایرانی 
از توانمندی و پتانسیل الزم برای ارتقا برخوردارند. 

  پی��ش از این »یانیک بزارد« قائم مقام مدیرعامل 
خودروس��ازی پژو در حوزه خری��د، تولید در ایران و 
صادرات قطعات به الجزایر را یکی از گزینه های پیش 
روی سازندگان ایرانی عنوان کرده و گفته بود: گزینه 
دوم ایجاد خط تولید در این کش��ور است که در هر 
دو ص��ورت ای��ران به عنوان عضوی از پ��ژو وارد این 

پروژه خواهد شد. 
رئی��س هیات عامل ایدرو در ادامه اظهار داش��ت: 
اکنون ۱۵ قطعه ساز داخلی داریم که تولیدات شان از 
قابلیت صادرات برخوردار است و در قرارداد منعقده 
با رنو مقرر ش��ده ش��مار آنها یعنی قطعه سازانی که 
تولیدات شان در سطح استاندارد جهانی باشد، به ۶۰ 
مورد برس��د.  به گزارش ایرنا، پیش از این »رامتین 
اس��ماعیلی«، مدیرعامل رنو پارس درباره برنامه های 
این ش��رکت برای ارتقای قطعه سازان داخلی، افزود: 
پروژه ه��ای جدی��دی در ای��ن راس��تا ب��رای انتقال 
فناوری های نوین و افزایش س��طح کیفی تولیدات و 

محصوالت طراحی شده است. 
وی گف��ت: ب��رای آم��وزش و ارتق��ای توانمندی 

نیروهای ایرانی، تیمی در حال تجهیز است. 
اس��ماعیلی با اشاره به س��فر تیمی از قطعه سازان 
ایرانی به فرانس��ه ب��رای ارائه توانمندی ه��ای آنان، 
تصریح کرد: شریک فرانسوی خواستار ارتقای کیفی 
قطعه سازان کش��ورمان در قالب طراحی پنل قوی و 

توسعه ای شد. 
وی با اشاره به گفته های روزهای گذشته »پاسکال 
فلتن«، مدیر منطقه ای رنو در ایران، اظهار داش��ت: 
این شرکت با کس��ب نتایج چشمگیر موفق شده در 
منطقه آفریقا، خاورمیانه، هند و ایران )AMI( مقام 
نخس��ت را در برند رنو کسب کند و در جهان پس از 

فرانسه و برزیل سوم شدیم. 
اس��ماعیلی تصریح ک��رد: با وجود کس��ب چنین 
موفقیت هایی، ارتق��ای توانمندی های ایرانی ها برای 
تولید با کیفیت تر و همچنین قرار گرفتن در زنجیره 
تامین رنو در سطح منطقه و جهان امکانپذیر است. 

اخبار

گرانی ۹0میلیونی خودروهای وارداتی
 وقت ورود سازمان حمایت نشده؟

در حال��ی به ماه های پایانی س��ال نزدیک می ش��ویم و 
قیمت خودروهای وارداتی هم متوسط ۹۰میلیون تومان 
گران ش��ده که خبری از نظارت جدی بر قیمت ها نیست 
و س��ازمان حمای��ت هم م��دام از آنالی��ز قیمت صحبت 
می کند، اما هنوز برخوردی نش��ده است. به گزارش عصر 
امروز، در هفت ماه گذش��ته اتفاق��ات زیادی در خصوص 
واردات خ��ودرو از جمله ممنوعیت ثبت س��فارش و ابالغ 
دستورالعمل جدید واردات خودرو باعث شد تا بازار خرید 
و فروش این خودروها با افزایش قابل توجه قیمت روبه رو 
شود.  البته در طول این ماه ها مسئوالن نظارتی اظهاراتی 
درباره رصد بازار و کنترل قیمت ها مطرح کردند، اما کسی 
نتوانست مانع افزایش قیمت ها شود به نوعی که نوسانات 
قیمت دالر هم بر آش��فته بازار خودروهای وارداتی اضافه 
شد و هر شرکت بنا به صالحدید برای چندمین بار قیمت 
محص��والت خود را افزای��ش داد.  مطاب��ق اعالم انجمن 
واردکنندگان خودرو متوس��ط افزایش قیمت خودروهای 
وارداتی در طول این ماه ها ۹ میلیون تومان بوده است. اما 
سوال اینجاست این قیمت ها تا چه میزان مطابق ضابطه 

قیمت گذاری خودروهای وارداتی است؟ 
 میرآخرلو، معاون بازرسی سازمان حمایت هفته گذشته 
در گفت وگو با تسنیم گفته بود، قیمت خودروهای وارداتی 
را بررسی می کنیم و اگر خارج از ضابطه قیمت گذاری بود 

حتما باید قیمت ها اصالح شود. 
خبرنگار تسنیم طی تماسی با میرآخرلو معاونت بازرسی 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان جزییات بررسی قیمت 
خودروهای وارداتی را جویا ش��د که وی در پاس��خ به این 
موضوع گفت: در حال دریافت آنالیز قیمتی ش��رکت های 
خودروساز هستیم و تا کنون دو یا سه شرکت آنالیز قیمتی 

خود را به سازمان حمایت ارائه کرده اند.
وی با بیان اینکه بررسی آنالیز قیمتی شرکت ها زمان بر 
اس��ت، افزود: به محض نتایج نهای��ی آن را اعالم خواهیم 
کرد. اظهارات این مقام مس��ئول در س��ازمان حمایت در 
حالی است که شرکت های واردکننده به راحتی قیمت های 
غیرمعقول خود را تعیین کرده و در قالب طرح های مختلف 
محصوالت را با تحویل های چندماهه به فروش می رسانند.

 راه اندازی پایگاه تولید ایران خودرو
در جمهوری آذربایجان

سایت تولید محصوالت ایران خودرو در جمهوری 
آذربایجان با ظرفیت اسمی ساالنه ۱۰ هزار دستگاه 

به زودی به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایس��نا، در مرحله نخس��ت قرار اس��ت 
محص��والت خان��واده دنا ش��امل دن��ا و دناپالس در 
جمهوری آذربایجان تولید شود. محصوالت تولیدی 
در س��ایت آذربایجان، به کشورهای مشترک المنافع 
)شوروی س��ابق( که قراردادهای ترجیحی میان آنها 

اجرا می شود، صادر خواهند شد.
با توافق صورت گرفته شرکت مشترکی میان ایران 
خودرو و بخش خصوصی آذربایجان تاس��یس ش��د 
ک��ه طرف آذری س��هم ۷۵درصدی س��رمایه  گذاری 
مش��ترک را تامین کرده است. س��هم گروه صنعتی 
ای��ران خ��ودرو ۲۵درص��د و فقط ش��امل صادرات 

خدمات فنی و مهندسی است.
خط تولی��د محصوالت ای��ران خودرو در س��ایت 
جمه��وری آذربایجان در فاز ابتدایی با ظرفیت تولید 
س��االنه ۶هزار دس��تگاه آغاز ب��ه کار خواهد کرد که 
با توس��عه، ظرفیت آن به ۱۰ هزار دس��تگاه در سال 

خواهد رسید.
 

تولید خودرو افزایش یافت
دی ماه امس��ال تولید انواع خودرو به طور میانگین 

۹.۵درصد افزایش یافت.
به گزارش ایس��نا، در این مدت تولید انواع خودرو 
از ۱۳۸ هزار و ۸۰ دس��تگاه در دی ماه سال گذشته 

به ۱۵۱ هزار و ۱۷۹ دستگاه رسید.
تولید انواع سواری با رشد ۹.۲ درصدی همراه بوده 
و از ۱۲۹ هزار و ۷۴۳ دس��تگاه در دی ماه ۱۳۹۵ به 

۱۴۱ هزار و ۷۲۰ دستگاه افزایش یافت.
تولی��د ون نیز در دی ماه امس��ال به ۸۴ دس��تگاه 
رس��ید در حالی که در مدت مش��ابه س��ال گذشته 

تولید این محصول در حد صفر بود.
دی  ماه امسال تولید انواع وانت نیز ۶درصد افزایش 
یافته و از ۶۴۶۸ دستگاه در دی ماه ۱۳۹۵ به ۶۸۵۵ 

دستگاه افزایش یافت.
تولی��د ان��واع مینی بوس و میدل باس نیز با رش��د 
۳۹.۴درص��دی همراه ب��وده و از ۱۰۴ دس��تگاه در 

دی ماه سال گذشته به ۱۴۵ دستگاه رسید.
در این مدت تولید انواع اتوبوس نیز صعودی بوده 
و با رش��د ۲۰درصدی از ۱۳۴ دس��تگاه در دی  ماه 

۱۳۹۵ به ۱۶۱ دستگاه افزایش یافت.
تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز با رشد 
۳۵.۷درصدی هم��راه بوده و از ۱۶۳۱ دس��تگاه در 

دی ماه سال گذشته به ۲۲۱۴ دستگاه رسید.
در ۱۰ ماهه نخس��ت امسال نیز تولید انواع خودرو 
۱۵.۲درصد رش��د داشته و از یک میلیون و ۸۸ هزار 
و ۲۹۰ دس��تگاه در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ به 
یک میلی��ون و ۲۵۳ هزار و ۲۳۱ دس��تگاه افزایش 

یافت.



رئیس سازمان فضایی ایران از ایجاد زمینه برای کسب وکارهای دانش بنیان 
در حوزه فضایی خبر داد و گفت: در این راستا اقدام به تدوین پروانه اپراتور 
ماهواره ای کرده ایم که مراحل پایانی را طی می کند.  به گزارش ایسنا، دکتر 

مرتضی براری روز شنبه 14بهمن ماه در مراسم 
روز ملی فناوری فضایی با بیان اینکه دهه فجر 
انقالب اسالمی سرآغاز منشا تحول بنیادین در 
تاریخ پیش��رفت کشور بوده اس��ت، افزود: این 
تح��ول نه تنها در عرصه سیاس��ی و حاکمیتی 
کشور رخ می دهد، بلکه منجر به ایجاد روحیه 
خودباوری و استقالل طلبی در تمامی حوزه ها 
ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه پیش از انقالب 
برای جوانان دس��تیابی به موضوعات پیشرفته 
از جمل��ه صنعت فضایی یک روی��ا بود، اظهار 
کرد: پ��س از انقالب ب��ا اهتمام وی��ژه همین 
جوانان فرهیخته این پیشرفت ها حاصل شد و 
شاید بتوان گفت در س��ال های پس از انقالب 

شکوهمند اس��المی یکی از ثمرات و دستاوردهای با برکت نظام جمهوری 
اسالمی ایران، پیشرفت چشمگیر و ژرف کشور در حوزه علم و فناوری بوده 
که ماحصل آن قرارگیری کشور در زمره کشورهای پیشرو در این زمینه بوده 

است.  براری با تأکید بر اینکه این دستاوردها و افتخارات نتیجه دوراندیشی 
تصمیم گیران و صالحیت جوانان و نخبگان از این آینده نگری ها بوده است، 
ادامه داد: صرف نظر از اینکه پیشرفت های علمی و فناوری کشور در خدمت 
عزت، افتخار و رفاه جامعه ایران است، بی شک 
این دس��تاوردها نقش بی بدیلی را در ارتقای 
جایگاه و ش��أن نظام جمهوری اسالمی ایران 
در س��طح بین المللی و جهان اس��الم در پی 
داشته اس��ت.  رئیس س��ازمان فضایی ایران 
صنعت فضایی کش��ور را یکی از بزرگ ترین و 
مهم ترین تجلیگاه های پیشرفت علمی کشور 
دانست و خاطرنشان کرد: صنعتی که با وجود 
تمامی محدودیت ها، دستاوردهای برجسته ای 
در زمینه های مختلف مانند تربیت نخبگان و 
متخصصان، دستیابی به فناوری های طراحی، 
ساخت و پرتاب ماهواره ها و کاوشگرها و ایجاد 
زیرس��اخت های بومی پیچیده را در کارنامه 
خ��ود دارد و به اذعان مراج��ع معتبر بین المللی ایران در حوزه فضایی جزو 
معدود کش��ورهای دارنده چرخه کامل بومی فناوری و به تعبیر مش��خص 

قدرت های نوظهور این عرصه است. 

تا پایان نیم سال اول سال جاری، تعداد سیم کارت های واگذارشده تلفن 
همراه در کشور، به 156 میلیون و 548 هزار و 11خط، یعنی حدود دو برابر 
جمعیت کشور رسید، که باید دانست که آیا این اتفاق در جامعه اطالعاتی 

امروز فرصت به ش��مار م��ی رود یا تهدید.  به 
گ��زارش مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
اس��تفاده از فناوری اطالع��ات می تواند عالوه 
بر کاهش هزینه های تولید، افزایش بهره وری 
و ارتق��ای کیفی��ت محص��والت و خدمات و 
همچنین فضای رشد تقاضا در جامعه را فراهم 
کند. کش��ورهای توس��عه یافته از این فناوری 
جهت افزای��ش کارایی نیروی کار، نوآوری در 
روش های تولید، بهبود سیستم های بازاریابی 
و توزیع و کاهش هزینه های مبادالت تجاری 
بهره گرفته اند.  در این راس��تا دانستن آمارها 
و ارق��ام مرتبط با ضریب نف��وذ فناوری های 

ارتباطاتی به عنوان زیرس��اخت اصلی توس��عه فناوری اطالعاتی، در فهم 
از وضعیت کش��ور در این حوزه بسیار مهم اس��ت.  طبق آمار اعالم شده، 
تعداد س��یم کارت های فعال تلفن همراه 85میلیون و 64هزار و 46 خط 

بوده اس��ت، این آمار درباره ش��اخص های مهم بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات تا پایان نیمس��ال اول امسال نشان می دهد که تعداد تلفن ثابت 
دایر 30میلیون و 661 هزار و 844 خط بوده است.  همچنین تعداد تلفن 
همگانی کشور نیز 115 هزار و 550دستگاه 
به اضافه تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی 
که 48هزار و ۹۷6روس��تا است.  همچنین 
طب��ق این آم��ار، ضریب نف��وذ تلفن ثابت 
6۹.38درصد، ضریب نفوذ مشترکین فعال 
تلفن همراه کشور 106.43درصد، مشترکان 
پهن بان��د س��یار 4۷میلی��ون و 33۲هزار و 
555مش��ترک و مش��ترکان  پهن باند ثابت 

10میلیون و 4۹0هزار و 118نفر است. 
حال با نگاهی کوت��اه به این آمار می توان 
دریافت که گذشته از آمار غیرمنتظره صدور 
سیم کارت، با توجه به ضریب نفوذ تلفن سیار 
و ثابت و مشترکین پهنای باند، ایران در حال 
حاضر پتانسیل بسیار باالیی برای ارائه خدمات بر خط دارد و این موضوع 
هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی یک فرصت ایده آل برای توسعه 

خدمات و کسب وکارها قلمداد می شود. 

استاندار تهران در دیدار با کارآفرینان برتر بخش جوادآباد ورامین گفت که 
مدیران باید تس��هیل کننده امر سرمایه گذاری در استان باشند و اگر فرصت 
سرمایه گذاری در اثر کم کاری ما تلف شود، حق الناس ضایع شده است.  به 

گزارش ایسنا، محمدحسین مقیمی با تسلیت 
فرا رسیدن ایام فاطمیه و همچنین گرامیداشت 
دهه فجر، تشویق سرمایه گذاران و کارآفرینان را 
یکی از عوامل موثر ایجاد اشتغال پایدار دانست 
و تصریح کرد: اگر قدم در راه توسعه گذاشته ایم 
چاره ای جز حمایت از س��رمایه گذاران نداریم و 
مدیران دس��تگاه های اجرایی و فرمانداران باید 
از کارآفرین��ان حمایت کنن��د.  وی با تأکید بر 
اینکه با پیروزی انقالب توانس��تیم به استقالل 
سیاسی دس��ت پیدا کنیم و این امر را مدیون 
مجاهدت های امام و پش��تیبانی مردم هستیم، 
یادآور ش��د: در بخش اقتصادی پس از انقالب 
اقدامات خوبی انجام شده است اما تا رسیدن به 

وضعیت مطلوب فاصله داریم.  استاندار تهران با اشاره به نقشه دشمنان در 
عقب  نگه داش��تن مردم ایران عنوان کرد: دشمنان انقالب و مردم ایران اگر 
راه حلی اقتصادی برای ایران داشته باشند این یک دام است و جز وابستگی 

نتیجه دیگری ندارد.  محمدحسین مقیمی با اشاره به نقش بی بدیل مردم 
در پیروزی انقالب اس��المی، دوران دفاع مقدس و سازندگی گفت: مردم در 
همه زمان ها پش��تیبان نظام و انقالب بوده اند و با وجود همه دشواری هایی 
که از س��وی دش��منان به ملت ایران تحمیل 
شده مردم همچنان با استقامت به مسیر رو به 
رشد خود ادامه می دهند.  وی به دستاوردهای 
انقالب اسالمی در بخش های علمی و پژوهش 
اش��اره ک��رد و اف��زود: امروز از ش��رکت های 
دانش بنیان حمایت می شود و فرزندان این مرز 
و بوم در همه نقاط کشور مشغول فعالیت های 
پژوهشی هستند.  استاندار تهران گفت: ملت 
ای��ران با عمل ب��ه رهنمودهای ام��ام )ره( به 
پیروزی رسیدند و این مسیر با رهبری داهیانه 
مقام معظم رهبری ادامه پیدا کرد.  براساس 
گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری تهران، 
محمدحسین مقیمی با اشاره به حمایت دولت 
از سرمایه گذاری و کارآفرینی تصریح کرد: اگر مدیران دولتی در ارائه به موقع 
مجوز به س��رمایه گذاران کوتاهی کنند و یا نظام بانکی به موقع تسهیالت را 

اعطا نکند مسیری اشتباه رفته و سرمایه گذاران را دلسرد کرده ایم. 

محققان نش��ان دادند که چگونه می توان پرتو ن��ور را روی یک فضای 
بسیار متراکم متمرکز کرد. این کار برای توسعه شبکه های کوانتومی قابل 

استفاده است. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
فناوری جدیدی در حوزه کامپیوتر کوانتومی 
توس��ط یک گروه تحقیق��ات بین المللی ارائه 
شده اس��ت که قابلیت استفاده در محاسبات 
کوانتومی و محاسبات ش��بکه ای را دارد. این 
نوآوری نشان می دهد که چگونه ابری از اتم ها 
می توانند نقش لنز برای تمرکز پرتو روی یک 

فضای محدود در حد چند اتم را ایفا کنند. 
دلیل این که چرا م��ا به پهنای باند باالیی 
در اینترنت نیاز داریم این اس��ت که اطالعات 
ما به ص��ورت نور اس��ت. محقق��ان معتقدند 
شبکه های کوانتومی نیز از نور استفاده خواهند 

ک��رد. همانطور که ما در حال حاضر س��یگنال های نوری را به س��یگنال 
الکتریکی تبدیل می کنیم، در ش��بکه های کوانتومی نیز شاید الزم باشد 
فرمت اطالعات به چیز دیگری تبدیل ش��ود تا پردازش آن ساده تر شود. 

ذرات نور بسیار سریع حرکت می کنند و به ندرت با هم برهمکنش دارند. 
بی��ت کوانتومی روی ذرات مفرد از نور ذخیره می ش��ود، این در حالی 
اس��ت که ب��ه  دام انداختن و کنترل س��یگنال های فوتون منفرد بس��یار 
دش��وار است. برای این کار محققان تصمیم 
گرفتند سامانه ای جدید ارائه کنند. در چنین 
س��امانه ای، چالش های بزرگ��ی وجود دارد. 
اگر اطالعات روی اتم منفرد برانگیخته شده 
ذخیره ش��ده باشد، پردازش یا ذخیره سازی 
اطالعات ساده تر است. بنابراین محققان به 
دنب��ال کیوبیت کوانتوم��ی روی اتم منفرد 
هس��تند. اب��زاری ک��ه ح��اوی دو کیوبیت 
کوانتومی باشد، در دس��ترس است. در این 
ابزار س��طوح انرژی اتم ها با استفاده از تابش 
نور با شدت مناسب به گونه ای دلخواه تنظیم 
می شود تا حالت برانگیختگی مورد نیاز ایجاد 

شود. 
در این پروژه محققان با استفاده از شبیه سازی نشان دادند که می توان 
لنز مورد نظر برای انجام این کار را ساخت. این گروه تحقیقاتی امیدوارند 

در مرحله بعد وارد فاز آزمایشگاهی شوند. 

در مراسم روز فناوری فضایی اعالم شد

اقدامات سازمان فضایی برای توسعه کسب وکارهای دانش بنیان در حوزه فضا
تهدید یا فرصت؟!

سیم کارت های واگذارشده دو برابر جمعیت ایران است
استاندار تهران: 

ارائه یک نوآوری برای توسعه کامپیوتر کوانتومی مدیران باید تسهیل کننده سرمایه گذاری باشند

رئی��س بنی��اد ملی نخبگان گف��ت از جمع 4 میلی��ون و ۷00 هزار 
دانش��جوی ایرانی، 48 هزار دانش��جو در خارج از کشور داریم که تنها 

1۲  هزار نفر در آمریکا تحصیل می کنند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، س��ورنا س��تاری، 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری و رئی��س بنیاد ملی نخبگان 
در »بیس��ت و هشتمین نشست سراسری رؤس��ای بنیادهای نخبگان 
اس��تانی«، فرهنگ س��ازی ب��رای حض��ور بخش خصوص��ی در اقتصاد 
دانش بنیان را از جمله رس��الت های مهم این بنیادها و دیگر بخش های 
مرتبط و اثرگذار اس��تانی دانس��ت و گفت: جذب و حمایت مستعدان 
برتر هر اس��تان باید به طور جدی دنبال ش��ود، چراکه توسعه استان ها 
در گرو شکوفا شدن توانمندی و استعداد جوانان و ایجاد زمینه مساعد 
ب��رای ایجاد کس��ب وکارهای دانش بنی��ان و اس��تارت آپ هایی بر پایه 

مزیت های بومی است. 
رئیس ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، ادامه 
داد: برنامه های معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان در راستای 
تغییر نگرش عمومی جامعه به سوی حمایت از کسب و کارهای خالق و 
دانش بنیان ایجاد شده توسط استعدادهای برتر دانشگاهی و پژوهشی 
استان ها، شکل گرفته است و بر همین اساس، ایجاد زمینه های مساعد 
برای توسعه زیست بوم کارآفرینی و نوآوری، به عنوان مهم ترین راهبرد 
بازگشت و نگه داشت نخبگان و به کارگیری استعدادها و نخبگان بومی، 

در راستای بهره مندی از توان آنان در دستور کار قرار گرفته است. 

 ایجاد زیست بوم کارآفرینی هموارکننده
راه بازگشت و نگه داشت نخبگان

س��تاری، شکل گیری زیس��ت بوم کارآفرینی در کش��ور را مهم ترین 
زیرس��اخت برای بازگشت و نگه داشت سرآمدان ایرانی به کشور عنوان 
ک��رد و گفت: ایجاد زیرس��اخت های الزم برای حمای��ت از توانمندی  
جامعه نخبگانی اعم از نخبه و مس��تعد برتر و تس��هیل گری در مسیر 
فعالیت آنان در حوزه کارآفرینی و نوآوری می تواند راه بازگشت، جذب 
و نگه داش��ت نخبگان و اس��تعدادهای برتر ایرانی را هموار و ش��رایط 
الزم برای رس��یدن به جامعه ای مبتنی ب��ر اقتصاد دانش بنیان و نوآور 

را فراهم کند. 
وی سپس به ساز و کارهای تعامل با نخبگان و استعدادهای برتر اشاره 
کرد و گفت: سازوکار تعریف شده ظرفیتی فراهم آورده تا استعدادهای 
برت��ر ایرانی ک��ه توانمندی های باالیی در ح��وزه کارآفرینی و نوآوری 
دارند در کشور بمانند و کسب وکارهای دانش بنیان و استارت آپی خود 

را شکل دهند. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان، رش��د فزاین��ده و درآمدزایی باال در کنار 
ایجاد اش��تغال مولد را مهم ترین ویژگی این کس��ب و کارها دانست و 
عنوان کرد: این کسب و کارها توسط نخبگان و استعدادهای برتر ایرانی 
ایجاد ش��ده است و ضمن اشتغال زایی و درآمد باال، به حل مشکالت و 
معض��الت جامعه کمک کرده اس��ت. همچنین با تغییر نگرش عمومی 
از اقتصاد مبتنی بر خام فروش��ی و منابع زیرزمینی به خالقیت نیروی 
انس��انی، تخصص را در ازای دارایی های ملموس ب��ه عنوان مهم ترین 
دارایی خود معرفی کرده  است و قطعاً به زودی جایگاه خود را در صدر 

بزرگ ترین و درآمدزاترین کسب و کارها خواهند یافت. 
ستاری گفت: تعداد کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی موفقی 

که اکنون توانس��ته اند نقش خود را در تحول اقتصاد کش��ور به سوی 
اقتص��اد دانش بنیان ایفا کنند، کم نیس��ت و نتای��ج فعالیت نمونه های 
موفق این کس��ب و کارها که در حوزه هایی چون تجهیزات پزش��کی، 
زیست فناوری یا خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات فعالیت 
می کنند، برای جامعه بیش  از هر زمان دیگری قابل مشاهده و ملموس 

شده و استقبال عمومی را به دنبال داشته است. 
رئیس بنی��اد ملی نخبگان، با بیان این که تعداد دانش��جویان ایرانی 
مقیم خارج از کش��ور، نسبت به س��ال های ابتدایی انقالب اسالمی به 
کمت��ر از نصف کاهش یافته اس��ت، افزود: ابت��دای انقالب، از مجموع 
۲۷0هزار دانش��جوی ایرانی، 100 هزار دانشجو در خارج از کشور و از 
ای��ن می��ان 50 هزار نفر در آمریکا حضور داش��تند، اما اکنون از جمع 
4 میلیون و ۷00 هزار دانش��جوی ایرانی، 48 هزار دانش��جو در خارج 
از کش��ور داریم که تنه��ا 1۲ هزار نفر در آمری��کا تحصیل می کنند و 
این موضوع نش��ان می دهد ایران دیگر جزو کش��ورهای مهاجرفرست 

دنیا نیست. 

تأکید معاونت علمی بر توجه به تحقیقات مرز دانش، علوم پایه 
و علوم بنیادی

س��تاری ب��ا طرح این پرس��ش که چرا به  رغم رش��د درخ��ور توجه 
دانش��جویان ایران��ی در کش��ور، نق��ش عل��م و پژوه��ش در تحول و 
پیش��رفت و افزایش تولید ناخالص ملی مش��هود نیست، گفت: تحول 
در زیرساخت های پژوهشی و آموزشی کشور با تغییر رویکرد فرهنگی 
جامع��ه و همچنین توج��ه به تحقیقات مرز دانش، عل��وم پایه و علوم 
بنیادی ضروری است و معاونت علمی بر توجه ویژه به این علوم تأکید 

جدی دارد. 

ضرورت تحول ساختاری در آموزش
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در ادامه با اش��اره به لزوم 
ایجاد زمینه الزم برای بازگش��ت و نگه داش��ت نخبگان و دانش��جویان 
ایران��ی غیرمقیم در کنار فراهم س��اختن بس��تر تحصی��ل و پژوهش 
آنان در دیگر کش��ورها گفت: تحول در فضای آموزش��ی بسته و بدون 
ارتباط با دیگر کش��ورها امکان پذیر نیست و باید بستری فراهم شود تا 
دانشجویان و پژوهشگران ایرانی بتوانند توانمندی خود را در حوزه علم 
و فناوری توسعه دهند، اما از سوی دیگر الزم است زمینه های بازگشت 
و نگه داش��ت آنان برای توسعه پژوهش های کاربردی و بنیادین، ایجاد 
شرکت های دانش بنیان و کسب وکارهای استارت آپی فراهم شود و این 
تحول باید خارج از این ساختار و به کمک تمامی بخش های اثرگذار از 

جمله دانشگاهیان، نهادهای اجرایی و جامعه صورت گیرد. 
س��تاری در پای��ان ب��ر لزوم فراه��م س��اختن زمینه مس��اعد برای 
نقش آفرین��ِی ب��دون دغدغ��ه بخش خصوصی در ح��وزه پژوهش های 
کاربردی و تجاری، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها تأکید کرد 
و آن را مهم ترین عامل در ش��کل گیری زیس��ت بوم کارآفرینی دانست 
و اف��زود: نقش دولت ها در توس��عه و رونق بخش��ی کس��ب و کارهای 
خالق و دانش بنیان، هدایتگری و تس��هیل گری اس��ت و موفقیت های 
کس��ب وکارهای اس��تارت آپی و دانش بنی��ان در س��ال های اخی��ر به 
دلی��ل ع��دم دخالت دولت و ایجاد فضایی مس��اعد ب��رای فعالیت این 
کسب وکارها با تأکید بر حضور فعال بخش خصوصی اتفاق افتاده است. 

بازاریابی دیجیتال هوش��مندانه می تواند به معرفی کسب وکار شما در 
دنیای مجازی کمک کند. سعی کنید از این شمشیر برنده به شیوه صحیح 

استفاده کنید تا با هزینه کم، به سود بیشتری برسید. 
 موضوع بازاریابی دیجیتال را با یک مثال شروع می کنیم؛ اگر شما یک 
ماهیگیر باش��ید، تور خود را کدام قسمت از دریا می اندازید؟ آیا با هزینه 
زیاد توری می خرید که پهنای بیشتری داشته باشد؟ صددرصد نمی توانید 
توری تهیه کنید که کل دریا را پوشش دهد. اگر حرفه ای باشید، حتماً تور 
را قسمتی می اندازید که ماهی ها آنجا بیشترین تراکم را داشته باشند. حال 
ماهی ه��ا را کاربران هدف خود و تور را بازاریابی دیجیتال در نظر بگیرید. 
به راحتی می توانید با کمی هزینه و خرید یک تور کوچک، س��ود زیادی 
ببرید. بازاریابی دیجیتال همین گونه است. شما باید به صورت هوشمندانه 
فقط در جایی به بازاریابی بپردازید که احتمال جذب کاربر هدف بیش��تر 

است. در مقاله امروز می خواهیم دراین باره بیشتر بحث کنیم. 
امروزه هر کس��ب و کار ب��رای معرفی محصوالت یا خدم��ات خود نیاز 
به تبلیغات و بازاریابی هوش��مندانه دارد. اگر کس��ب و کار ش��ما قادر به 
برندسازی نباش��د و خود را معرفی نکند، محکوم به شکست خواهد بود. 
یکی از مؤثرترین شیوه های تبلیغات استفاده از پتانسیل موجود در فضای 
مجازی و دیجیتال است. به وسیله بازاریابی دیجیتال می توانید خود را در 

فضای ابری به مشتریان معرفی کنید. 
 DevriX and SME Digital ماریو پش��ف، بنیان گ��ذار ش��رکت
Consultant، درباره بازاریابی دیجیتال و اهمیت آن می گوید: »بازاریابی 
دیجیتال یک زمینه نسبتاً جدید است که به بهبود حضور یک کسب و کار 
و حمایت از نام تجاری آن در سراس��ر رسانه های مختلف حوزه دیجیتال 

پرداخته است.«
تیم های بازاریابی دیجیتال حرفه ای در زمینه های زیر فعالیت  می کنند: 
- محت��وا )مطالب وبالگ، مق��االت، روزنامه ها، مطالع��ات تحقیقاتی، 
کتاب های الکترونیکی، خبرنامه های الکترونیکی، کمپین های رسانه های 

اجتماعی و جست وجوگرها(
- خالقی��ت )عکس ه��ای ج��ذاب و تصاوی��ر برجس��ته ب��رای محتوا، 

اینفوگرافیک، نمودارها، عکس ها و ویدئو(
)LTV ها، اهداف، مراحل تبدیل و KPI ،آمار )تجزیه وتحلیل -

ش��رکت های ب��زرگ و موفق این موارد را با ترکی��ب بازاریابی داخلی و 
خارج��ی اج��را می کنند. بازاریاب��ی داخلی به طور کلی ب��ه معنای بهبود 
محتوای تولیدی و بازاریابی خارجی به معنای حضور جدی در رویدادهای 

صنعت و حتی جذب نیروی انسانی مناسب هستند. 
یکی از منابع معتبر برای پوش��ش کل حوزه بازاریابی در س��ازمان های 
ب��زرگ،  »Chief Marketing Officers at Work«  اث��ر ج��اش 
استیمل است. این کتاب شامل ۲۹ مصاحبه با مدیران ارشد بازاریابی چند 
برند پیشرو و بزرگ مانند جی ای، اسپاتیفای، تارگت و دانشکده کسب و کار 

هاروارد است. 
بازاریابی دیجیتال باید در هر س��ازمان با هر اندازه ای اس��تفاده شود. از 
کارآفرین های کس��ب وکارهای متوسط و کوچک گرفته تا کارآفرین های 
نام��دار و ارزش آفرین در این عرصه باید از بازاریابی دیجیتال برای معرفی 
خود اس��تفاده کنند. توانایی ایجاد هویت  س��ازمانی یا حتی برند تجاری، 
بستگی به استراتژی های بازاریابی موفق و خالقانه شما در اینترنت دارد. 

نوجوان ه��ا بزرگ ترین گروه مصرف کنندگان دنیای آنالین را تش��کیل 
می دهن��د. آنها ح��دود 18 س��اعت در روز در حال اس��تفاده از محتوای 
چندرس��انه ای هس��تند و طبق آمار، ۲۲3 دقیقه از این زمان را با گوشی  
موبایل خود می گذرانند. نونهاالن نیز در حال پیوس��تن به دنیای مجازی 

هس��تند و مانند نوجوانان از ابزارهایی مانند تلگرام و اینستاگرام استفاده 
می کنند. 

بازاریاب��ان حرفه ای ب��ازار هدف خود را شناس��ایی و راهبرد منطقی را 
براساس محصول یا خدمات خود ایجاد می کنند. این کار به طور مستقیم 
می تواند در مؤثرتر کردن تالش هر کسب و کار برای رشد و افزایش تسلط 

در میان رقبایش، مفید باشد. 
ع��الوه بر این، یک بازاریاب حوزه دیجیت��ال باتجربه می تواند برای هر 
نوع کسب و کاری مفید واقع شود. داشتن این بازاریاب ها، انعطاف پذیری 
بیشتری برای سازمان های مختلف که محصوالت و خدمات مختلفی ارائه 
می کنند، به ارمغان می آورد )در حدی که می توانند خود را هم به فروش 

برسانند(. 
امروزه هر کس��ی خدمات بازاریابی ارائه می کند. برای این مهارت هیچ 
دوره صدور گواهینامه رسمی یا برنامه های آموزشی که توسط شرکت ها به 
تصویب می رسد، وجود ندارد. بدون پیش زمینه مناسب یا تجربه واقعی، هر 

نوجوانی به خدمات بازاریابی در رسانه های اجتماعی می پردازد. 
اکثر س��ازمان ها با KPI-های قابل  اجرا برای کس��ب وکار خود درگیر 
هس��تند. افزایش تعداد مطلب های وبالگ یا افزای��ش دنبال کننده ها در 
شبکه های اجتماعی، نمی تواند تأثیر مستقیمی درفروش یا درآمد تبلیغ 

شما داشته باشد. 
به عنوان  مثال، یک فروش دیجیتال س��نتی معموالً از طریق سه عامل 

تشکیل می شود: ترافیک، نرخ تبدیل و هزینه.
افزایش ترافیک ممکن اس��ت راه  حلی طبیعی برای رش��د فروش یک 
کسب وکار به نظر بیاید ولی جواب معادله پیچیده تر از اینهاست. ترافیکی 
که مخاطبان هدف را به روش درس��ت تحت تأثی��ر قرار ندهد، منجر به 

فروش نمی شود و نرخ تبدیل را کاهش می دهد. 
درواق��ع، کاه��ش ترافی��ک ممکن اس��ت کل درآم��د را افزایش دهد. 
سرمایه گذاری کردن روی کاربران هدف به جای کاربران عمومی می تواند 
فروش کس��ب وکار را دو برابر یا س��ه برابر کند و میزان خروج کاربران از 
س��ایت را کاهش دهد و همچنین در افزایش س��ئو سایت نقش بسزایی 

ایفا کند. 
این فرآیند پیچیده نیاز به تحقیق و تجربه زیادی با کمپین های مختلف 
کس��ب وکارهای دیگر دارد. ازآنجایی که تعداد بازاریابان دیجیتال باتجربه 
به طور کلی کم اس��ت، کس��ب وکارها به دنبال استخدام فارغ التحصیالن 
جدی��د یا دس��تیارهای بازاریابی می گردند و به آنها ب��رای افزایش قدرت 

بازاریابی دیجیتال کسب و کار متکی می شوند. 
برخی کسب و کارها از این بدتر عمل می کنند و به آژانس های بازاریابی 
دیجیتال بی نام ونش��ان اعتماد می کنند. این آژانس ها به جای نشان دادن 
س��ابقه فعالیت حرفه ای خ��ود، چند راه حل با رنگ و لعاب را پیش��نهاد 

می کنند که همین کارآفرین ها را فریب می دهد. 
همین عوامل باعث می شوند کس��ب وکارها نتوانند به خوبی خود را در 
دنیای دیجیتال معرفی کنند و در این حوزه به دلیل آشنا نبودن با اهمیت 

بازاریابی دیجیتال، ضعیف عمل می کنند. 
در کل، بازاریابی دیجیتال برای هر کسب و کار و استارت آپی بسیار مهم 
اس��ت. بیشتر بازاریابان خودآموز تجربه عملی ندارند تا به آنها امکان ارائه 
خدمات حرفه ای برای تأثیر گذاش��تن بر موفقیت یک کس��ب وکار بدهد. 
مشتریان نیز این عوامل را نمی دانند )البته نباید از آنها این انتظار را داشت( 

و انتظار دارند نتیجه سریع و با قیمت کم میسر شود. 
عدم استانداردس��ازی یا نداشتن ش��یوه صحیح بازاریابی منجر به یک 

فضای دیجیتال پر هرج ومرج با تعداد زیادی مشتریان ناراضی می شود. 

کمپانی مادر گوگل، آلفابت روز گذشته اعالم کرد که »جان ال. هنسی« را به 
عنوان رئیس هیات مدیره جدید خود انتخاب کرده است. تاییدیه این خبر در کنار 

گزارش مالی آلفابت از سه ماهه پایانی سال 2017 منتشر شد که از درآمدزایی 
32.3 میلیارد دالری و سود عملیاتی 7.6 میلیارد دالری در این بازه زمانی حکایت 

داشت.
به گزارش دیجیاتو، بنا بر توضیحات ارائه شده در بیانیه آلفابت، هنسی که از 

سال 2004 یکی از اعضای هیات مدیره این کمپانی بود، از این پس به عنوان رئیس 
اجرایی هیات مدیره به ایفای نقش در آلفابت خواهد پرداخت.

هنسی در سال 2007 میالدی به عنوان مدیر مستقل هیات مدیره انتخاب شد که 
قطعًا در انتخاب او برای این مقام جدید موثر بوده است، گفتنی است مدیر مستقل 

هیات مدیره زمانی انتخاب می شود که ریاست این هیات و نیز مدیر عاملی یک 
کمپانی، به شخصی واحد سپرده شده باشد.

انتخاب هنسی به عنوان رئیس هیات مدیره، کاماًل به تصمیم اریک اشمیت برای 
کناره گیری از این مقام در ماه دسامبر 2017 ارتباط دارد. اشمیت آن زمان ضمن 

کناره گیری از سمت خود اعالم کرد که »زمان مناسب برای ایجاد این تغییر در 
تاریخچه تکامل آلفابت فرا رسیده است«. اگرچه اشمیت از ریاست هیات مدیره 

کناره گرفت، اما همان زمان تاکید شد که وی کماکان به عنوان یکی از اعضای این 
هیات به کار خود ادامه می دهد و »مشاوری فنی« برای آلفابت خواهد بود.

 

سورنا ستاری: 

ایران دیگر جزو کشورهای مهاجرفرست نیست
چرا باید شیوه بازاریابی دیجیتال برای کسب وکارها مهم باشد

آلفابت رئیس 
هیات مدیره جدید 

خود را شناخت
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نگــــاهدریچــه

» جش��نواره ایده ها و فرصت ها« با هدف اس��تفاده از پتانس��یل های کارآفرینی 
اجتماعی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و جرائم مختلف از قبیل جرائم 
و حوادث رانندگی، اعتیاد، طالق، سرقت و. . . ارائه  شده است. منظور از کارآفرینی 
اجتماعی تشخیص یک مشکل اجتماعی و استفاده از مفاهیم و اصول کارآفرینی 
به منظور ایجاد، س��ازماندهی و مدیریت سرمایه برای ایجاد تغییر است. محورهای 
رویداد شامل طراحی نرم افزار تلفن همراه، نرم افزار رایانه ای، بازی رایانه ای و وب سایت در 
حوزه پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی شامل: آسیب های حوزه خانواده، آسیب ها 
و جرائم فضای مجازی، اعتیاد و س��ایر عادات مخرب، تخلفات رانندگی و ترویج فرهنگ 
آمدوش��د سالم، جرائم و آسیب های حوزه سالمت جسم و روان، جرائم مالکیت معنوی و 

سرقت ادبی، جرائم اقتصادی و سایر جرائم و آسیب های اجتماعی می شود.

دانشگاه شریف میزبان سومین 
جشنواره »ایده ها و فرصت ها«

روز گذش��ته اس��تارت آپ Nuro از ی��ک خودروی خودران ب��رای تحویل 
محموله رونمایی کرد. 

ب��ه گزارش مه��ر، دیو فرگوس��ن و جیاجون ژو و دو مهندس س��ابق پروژه 
خ��ودروی خودران گوگل این اس��تارت آپ را راه اندازی کرده ان��د. البته هنوز 
جزییات فنی این خودرو مشخص نیست، اما به گفته کارشناسان وسیله نقلیه 
مذکور کامال خودران اس��ت. همچنین خودروی »نورو« از مواد بس��یار سبک 
س��اخته ش��ده و ابعاد آن نصف یک خودروی معمول است. عالوه بر تمام این 
موارد در خودرو دو محفظه مجزا برای قرار دادن بار در نظر گرفته ش��ده که 
می توان هر کدام از آنها را با توجه به محموله خودرو تغییراتی داد، مانند قرار 

دادن یخچال در محفظه برای ارسال میوه و موادغذایی.

رونمایی از استارت آپ خودروی 
خودران تحویل محموله



کمپین های تبلیغات��ی گروهی از پیام های 
تبلیغاتی هستند که می توان آنها را در همه جا 
مشاهده کرد؛ از در و دیوار شهر گرفته تا پهنه 
اینترنت. کمپین های تبلیغات��ی در فرم های 
متنوع��ی وج��ود دارند، اما ای��ن کمپین ها از 
قواع��د و اص��ول خاصی پی��روی می کنند و 
تمامی کسانی که قصد راه اندازی کمپین های 
تبلیغات��ی را دارند باید از ای��ن اصول و قواعد 

آگاه باشند. 
ام��روز به نق��ل از وبالگ آژان��س بازاریابی 
م��ورد  در  می خواهی��م  دارت  دیجیت��ال 
کمپین های تبلیغاتی صحبت کنیم و هرچه 
را که الزم است در مورد این کمپین ها بدانید 

با شما به اشتراک بگذاریم. 
چرا تبلیغ می کنید و تبلیغات شما 

چه هستند؟ 
کلم��ه »چرا« به اه��داف کمپین تبلیغاتی 
اشاره دارد. هدف یک کمپین تبلیغاتی ممکن 

است موارد زیر باشد: 
1- آگاهی دادن به افراد در مورد محصول

2- قانع کردن آنها به خرید محصول
3- در دس��ترس ق��رار دادن محصول برای 

مشتریان
پروسه اجرای کمپین های تبلیغاتی 

نیز به شرح زیر است: 
- تحقیق: اولین قدم این اس��ت که تحقیق 
و آنالیز جامعی از وضعیت بازار برای محصولی 
که قصد تبلیغش را دارید داش��ته باشید. در 
این تحقیق باید از وضعیت تقاضا، رقبا و غیره 

آگاهی پیدا کنید. 
- مخاطبان هدف را بشناس��ید: باید بدانید 
که چه کس��انی قرار است محصوالت شما را 
خریداری کنند و چه طیف��ی از افراد باید در 

سیبل هدف قرار بگیرند. 
- مش��خص کردن بودجه: قدم بعدی این 
است که برای مواردی مانند رسانه ها، ارائه ها، 
کاتالوگ ه��ا و...، بودجه مش��خصی را در نظر 

بگیرید. 
- تصمیم گی��ری درباره گرافی��ک و موارد 
بص��ری: هر کمپین تبلیغاتی باید با ش��کل و 
ظاهر منحصربه فردی در معرض دید بینندگان 
ظاهر شود. موزیک، رنگ، تن صدا، زبان مورد 
استفاده و پیام موردنظر بخش هایی از کمپین 

تبلیغاتی هستند که باید به آنها توجه کرد. 
- انتخاب رس��انه: برای اجرای کمپین های 
تبلیغاتی به رسانه نیاز دارید، بنابراین براساس 
مشتریان هدف خود یا بودجه بندی، می توانید 

رسانه مناسب را انتخاب کنید. 
- زمان بندی رسانه ای: زمان بندی تبلیغات 
خود را باید به گونه ای انجام دهید که تبلیغات، 
در زمان مناس��ب به دس��ت مخاطب برسد و 
همچنین حضوری پایدار و مداوم در رس��انه 

داشته باشد. 
- اجرای کمپی��ن: در مرحله آخر، نوبت به 
اجرای کمپین می رس��د. بع��د از اجرا باید به 
سراغ جمع آوری بازخوردهای مخاطبان بروید. 
ابزاره��ای رس��انه ای به دو بخ��ش چاپی و 
الکترونیک تقسیم می ش��وند. مواردی مانند 
روزنامه ه��ا، مجالت، بنرها، جزوه ها و آگهی ها 
تبلیغات��ی جزو رس��انه های چاپی هس��تند. 
رادی��و، تلویزیون، ایمیل و تبلیغات تلفنی نیز 
جزو ابزارهای رس��انه ای الکترونیک محسوب 
می شوند. به یاد داش��ته باشید که باید نبض 
تبلیغ��ات را در دس��ت بگیری��د ت��ا بتوانید 
آگهی های خود را در هر زمانی برای مخاطبان 

قابل دسترس کنید. 

تمامی کمپین ها مدت زمان ثابتی ندارند. 
برخ��ی از آنها فصلی و برخی دیگر س��االنه 
هس��تند. زمان بن��دی اج��رای کمپین های 
تبلیغات��ی نیز متفاوت اس��ت. برخی از این 
کمپین ها رسانه محور هستند و برخی دیگر 
ناحیه محور. از جمله انواع دیگر نیز می توان 
به محصول محور و هدف محور اش��اره کرد، 
اما دیده ش��ده اس��ت که ش��انس موفقیت 
کمپین ه��ای عمومی ت��ر و جام��ع از دیگر 
کمپین ها باالتر اس��ت، ام��ا این موفقیت در 
صورتی است که هدف به درستی تعیین شده 

باشد. 
مدل های برنامه ریزی تبلیغاتی

برنامه ریزی مستقیما به الگوهای زمانی که 
تبلیغات در آن انجام می شود اشاره دارد. این 
فرآیند کمک می کند تا پیام تبلیغاتی در زمان 
مناسب، به دست مخاطبان هدف برسد. اساسا 

سه مدل برنامه ریزی تبلیغاتی وجود دارد: 
م��داوم: این م��دل ب��رای محص��والت یا 
س��رویس هایی که ب��ه فصل ب��رای تبلیغات 
وابس��ته نیس��تند، بهترین گزینه است. این 
نوع تبلیغات، در تمامی فصول س��ال اجرایی 
می ش��ود و مزیت آن این اس��ت که به صورت 
مداوم می توانید در مورد محصول یا سرویس 

خود به مشتریان آگاهی دهید. 
مدل برنامه ریزی مداوم همچنین می تواند 
چرخه خرید را حفظ کند و برای محصوالتی 
که تقاضا برای خرید آنها زیاد است، می تواند 
بهترین راهکار باش��د. البته بسته به فصل یا 
رویداد، تبلیغات مداوم می تواند به یک سمت 
خاص چرخش کن��د؛ مثال در فصول بارانی و 
س��رد، خرید وسایل گرمایشی اوج می گیرد و 
فروش محصوالت که برای این فصل مناسب 

نیستند کاهش می یابد. 
پ��روازی: همانطور که از نام هم برداش��ت 
می ش��ود، این مدل تبلیغات مبتنی بر فصل 
محصوالت اس��ت. در این م��دل، تبلیغات در 
فواصل نامنظم اجرا می شوند و برای دوره های 
کوتاه م��دت کارب��رد دارند و گاه��ی نیز هیچ 

تبلیغی وجود ندارد. 
در م��دل پ��روازی، تبلیغ��ات در فرم های 
متمرکز ارائه می ش��وند، بنابراین بزرگ ترین 
مزیت این روش این است که به دلیل اجرای 
تبلیغ��ات فقط در زمان افزای��ش تقاضا برای 
محصول، هدر رفت بودجه در آن بسیار اندک 
اس��ت. در این مدل، رادیو و تلویزیون ازجمله 
مؤثرترین ابزارهایی هستند که می توان از آنها 
اس��تفاده کرد و برای کس��انی که نمی توانند 
تبلیغات مداوم داش��ته باش��ند، مدل پروازی 

می توانند انتخابی مناسب باشد. 
پالسی: این مدل، ترکیبی از مدل های مداوم 
و پروازی اس��ت. در این مدل، تبلیغات کم و 
آهس��ته در تمام فصول سال اجرایی می شود، 
اما در زمان ه��ای افزایش تقاضا، بمباران های 
تبلیغات��ی آغاز می ش��وند، بنابراین این مدل، 
مزیت ه��ای هر دو مدل قبل��ی را یکجا دارد. 
در اینجا با شش نوع روش برنامه ریزی مواجه 

هستیم: 
- پالس های مداوم و برنامه ریزی شده برای 

12 ماه
- پالس های فصلی پیون��د خورده با تبلیغ 

فصلی
- دوره پالسی تبلیغات منظم

- پالس ه��ای متغیر که به تبلیغات نامنظم 
برای تغییر الگوهای قدیمی اشاره دارند

- پالس استارت آپی برای محصول جدید با 

تبلیغات سنگین استفاده می شود
- پالس های ترویجی ب��ه تبلیغات کوتاه و 
یکبارمصرف برای تبلیغ محصول یا رویدادهای 

خاص اشاره دارد
نکاتی که باید در فرآیند برنامه ریزی 

تبلیغاتی به یاد داشته باشید
- از رس��انه های مناس��ب ب��رای نمای��ش 

تبلیغات خود استفاده کنید
- زمان مناسب برای اجرای کمپین را بدانید

- تبلیغ��ات را به  ان��دازه ای انجام دهید که 
مطمئ��ن ش��وید پیام تان ب��ه مخاطب هدف 

رسیده است
چگونه میزان اثرگذاری کمپین های 

تبلیغاتی را اندازه بگیریم؟ 
در پایان ه��ر کمپین تبلیغاتی، باید میزان 
اثرگ��ذاری و موفقی��ت کمپی��ن موردنظر را 
اندازه گیری کنید. مانند دانش آموزی که بعد 
از پایان یافتن امتحان، بی صبرانه منتظر اعالم 
نتیجه است، شما نیز باید مشتاق نتیجه سنجی 
کمپین های خود باشید. در این اندازه گیری ها 
نقاط قدرت و ضعف ش��ما مشخص خواهند 
ش��د و برای بهب��ود فرآین��د کاری در آینده، 

سرنخ هایی به دست شما می افتد. 
اگر نتوانید یا نخواهید که میزان اثرگذاری 
کمپین های خود را اندازه گیری کنید، فرآیند 
ساخت و اجرای کمپین های تبلیغاتی ناقص 
خواهد بود. یکی از مزیت های اندازه گیری این 
اس��ت که می توانید بفهمید آیا پیام تبلیغاتی 
شما در زمان درست به دست مخاطب هدف 

رسیده است یا خیر. 
البته به دلیل اینک��ه فاکتورهای مختلفی 
مانند ساخت وجهه ای از برند، افزایش فروش، 
آگاهی دادن ب��ه افراد در م��ورد محصوالت، 
معرف��ی محص��ول جدی��د و… در فرآین��د 
کمپین های تبلیغاتی دخیل هستند، نمی توان 
اثرگذاری این کمپین ها را به دقت 1۰۰ درصد 

مورد بررسی قرار دارد. 
ب��رای س��نجش عملک��رد کمپین ه��ای 
تبلیغاتی، چندین ابزار س��نتی و مدرن وجود 
دارد که اجراکنندگان کمپین ها از طریق آنها 
می توانن��د دیدگاه جامع��ی در مورد عملکرد 
کمپین ه��ای خود به دس��ت آورند. به عقیده 
بس��یاری از متخصصان ح��وزه کمپین های 
تبلیغات��ی، دو م��ورد در فرآین��د ارزیابی باید 
موردبررس��ی دقیق و موشکافانه قرار بگیرند. 

این دو مورد عبارتند از: 
- اثرگذاری ارتباطات

- اثرگذاری فروش
تحقی��ق و ارزیابی اثرگذاری ارتباطات خود 

شامل سه نوع است: 
روش رتبه بن��دی مس��تقیم: در این روش، 
مستقیما از مش��تریان خواسته می شود تا به 
تبلیغات، نم��ره بدهند و س��پس این نمرات 

موردسنجش قرار می گیرد. 
تست های پورتفولیو: در این روش، مشتریان 
تبلیغات را می بینند، به آن گوش می کنند و 
محتواها را به دقت می خوانند. س��پس از آنها 
خواسته می شود تا مواردی را که دیده، شنیده 
و خوانده اند به یاد بیاورند. محاسبات سنجش 

عملکرد به کمک این داده ها انجام می شود. 
تس��ت های البراتواری: ای��ن روش به نوعی 
رنگ و بوی علمی دارد و در آن مواردی مانند 
ضربان قلب، فش��ارخون و تعریق مش��تریان 
در موق��ع دیدن تبلیغات مورد بررس��ی قرار 
می گیرد تا واکنش ه��ای فیزیولوژی بدن در 

موقع مشاهده تبلیغات مشخص شود. 

تحقیق اثرگذاری فروش به طورکلی به میزان 
فروش شرکت بستگی دارد. میزان فروش در 
زمان ه��ای مختلف متفاوت اس��ت و برخی از 
عوامل مانند موجود ب��ودن محصول، قیمت، 
محتوای محصول و گاهی اوقات نیز رقبا روی 
می��زان فروش اثرگذار هس��تند، بنابراین این 
روش تا حدودی از روش اثرگذاری ارتباطات 
س��خت تر اس��ت. ش��رکت هایی که تحقیق 
اثرگذاری فروش را انجام می دهند می خواهند 
بدانند آیا پولی ک��ه آنها روی تبلیغات صرف 

می کنند، کافی است یا اضافه. 
همانطور که پیش��تر هم گفتم، س��نجش 
تمامی عناصر دخیل در یک کمپین تبلیغاتی 
به هیچ عن��وان ممکن نیس��ت و اگر ش��رکت 
چندین کمپین تبلیغاتی به صورت هم زمان را 
در دس��تور کار داشته باشد، این شانس کمتر 
خواهد شد، بنابراین شرکت ها ناگزیر هستند 
از روش های��ی اس��تفاده کنند که بیش��ترین 
سازگاری را با رسانه مورداستفاده آنها داشته 

باشد. 
- ش��رکت می تواند تست های تحقیقاتی و 

شناخت محصول را انجام دهد
- می توان پرسش��نامه ها و فرم ه��ای ارائه 
بازخورد را در اختیار مشتریان قرار داد تا آنها 

را پر کنند
- ش��ماره تلفن های رای��گان می توانند در 
تبلیغات برجسته س��ازی ش��وند تا مشتریان 

بتوانند با آنها تماس بگیرند. 
- اگ��ر ب��ه مش��تریان بگویی��د ک��ه باید 
چه کارهایی را انجام دهند، می توان به افزایش 
نرخ پاس��خ امیدوار بود. ب��رای مثال، برخی از 
تبلیغ��ات به مش��تریان می گویند که »عجله 

کن!«، »اولین باش!«
روش هایی ک��ه در باال خواندی��د از جمله 
اندازه گی��ری عملک��رد  روش ه��ای س��نتی 
کمپین های تبلیغاتی هس��تند، اما این روزها، 
اینترنت ب��ه یکی از اصلی تری��ن ابزارها برای 
س��نجش عملکرد تبلیغات بدل ش��ده است. 
اس��تفاده از اینترنت خود مش��تمل بر دو نوع 

است: 
بازاریابی مستقیم یکپارچه: در این روش، 
فرم هایی در وب س��ایت قرار داده می شود و 
مش��تریان بعد از ورود به س��ایت می توانند 
ب��ا پر کردن فرم ه��ا، بازخورده��ای خود را 
ارائه دهن��د، بنابراین ش��رکت می تواند در 
مورد مش��تریان خود اطالعات بیش��تری به 
دس��ت آورد، برای آنها خبرنامه ارسال کند 
و بر اس��اس نظرات و ایده های آنان، قدم ها 
و اقدامات بعدی خ��ود را برنامه ریزی کند. 
استفاده از این روش تنها به تبلیغ دهندگان 
آنالین منحصر نیس��ت و حتی کس��انی که 
تبلیغ��ات آفالین دارند نی��ز می توانند از آن 

استفاده کنند. 
ابزارهای آنالی��ز: ابزاره��ای مختلفی برای 
س��نجش فعالیت های مش��تریان وجود دارد 
ک��ه از جمله بهترین آنها می ت��وان به گوگل 

آنالیتیکس اشاره کرد. 
اینترن��ت معم��وال روش ارزان ت��ر، بهتر 
و به صرفه ت��ری ب��رای اندازه گی��ری میزان 
اثرگذاری کمپین های تبلیغاتی است، چون 
نیاز به صرف هیچ هزینه ای ندارد و تبلیغات 
زمانی دیده می شود که مشتری بخواهد آن 
را ببیند، اما در رسانه هایی مانند تلویزیون، 
مش��تری ممکن اس��ت به هر دلیلی نتواند 

تبلیغ را مشاهده کند. 
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چگونه یک کمپین تبلیغاتی را سازماندهی کنیم؟  کمپین تبلیغاتی فقط انجام بده
فق��ط انجام ب��ده)just do it(   یکی از ش��عارهای 
تبلیغاتی مشهور اس��ت، اما این عبارت چیزی بیش از 
یک عبارت اندیش��مندانه بوده و پایه و اس��اس همان 
چیزی است که برندهای بزرگ انجام می دهند. در سال 
1۹۸۷، آژانس تبلیغاتی نای��ک، آگهی کوتاه جدیدی 
برای ش��رکت تولید کرد. این تبلیغ از نقش ش��رکت 
نایک به عنوان اولین شرکت ابداع کننده و حامی سبک 
دوی��دن آرام، تجلیل می کرد. تصاویر خیره کننده ای از 
مسیر دانشگاه اورگان گرفته شد. تصاویری از دوندگان 
معروف ازجمله استیو پرفونتاین که به طرز غم انگیزی 
در 2۵ س��الگی درگذشت، در تبلیغات نشان داده شد. 
او با صدای بلند می گفت: »انقالب فیتنس که آمریکا را 
تغییر می دهد، ازاینجا شروع می شود«. معنای آگهی، 
بحث برانگیز و قابل توجه به نظر می رسید. در واقع هم 
همین طور بود، اما زمانی که در مقابل جمعیتی بیش از 
هزار نماینده فروش در جلس��ه ساالنه نایک به نمایش 
گذاشته شد، با سکوت مواجه شد. این واکنشی نبود که 
مؤس��س شرکت نایک یعنی فیل نایت در پی مشاهده 

آن باشد. 
اس��کات بدب��وری رئیس وق��ت مارکتین��گ نایک، 
در همای��ش برند جهان��ی جدید بیان ک��رد که نایک 
به ج��ای تجلیل از مش��تری، از خود و محصوالت خود 
تجلیل کرد و این مش��کل اصل��ی نایک در تبلیغاتش 
بود. بدبوری این گونه بیان می کند: »ش��اید این تبلیغ 
خودخواهانه ترین تبلیغی بود که یک شرکت می توانست 
به نمایش بگذارد.« دو هفته بعد یادداش��تی از بدبوری 
ارسال شد و از کانون های تبلیغاتی درخواست کرد که 
نقطه دسترسی را برای مشتریان نایک گسترش دهند. 
آژانس وایدن+کندی، با یک سری آگهی های ساده که 
ورزشکاران رش��ته های مختلف را در حال شنا کردن، 
انجام حرکات کشش��ی، دویدن و پریدن نشان می داد، 

کار را به دست گرفت. 
در یک آگهی یک دونده ۸۰ ساله دیده می شد، آگهی 
دیگر، یک بسکتبالیست حرفه ای را نشان می داد. همه 
آنها با عواطف و هیجان زیادی در مورد کاری که انجام 
می دادن��د و چرایی انجام آن، صحبت می کردند و پس  
از آن، م��ردم را از طریق تلویزیون با جمله »فقط انجام 
بده« دعوت به انجام آن کارها می کردند. همانطوری که 
بدبوری می نویسد، فقط انجام بده در مورد کفش های 
ورزش��ی نبود، بلکه در م��ورد ارزش ها ب��ود. در مورد 

محصوالت نبود، بلکه در مورد خصلت ها بود. 
کمپین تبلیغاتی »فقط انجام بده«، 1۰ سال به صورت 
پیوس��ته فعالیت داشت و می توان از آن به عنوان  مثال 
برجسته ای از چگونگی پیروزی هیجان فروش نسبت به 
فروش محصوالت یاد کرد. نایک به جای اینکه به شما 
بگوید که چگون��ه محصوالتش عملکرد برتر و نوآوری 
بیش��تری را به ش��ما ارائه می دهند، این ام��کان را به 
ورزشکاران می داد تا خودشان با جمالت بسیار عاطفی، 
تجربه استفاده از این کفش ها را بدون آنکه نامی از نایک 
برده شود، با طرفداران شان در میان بگذارند. به محض 
اینکه آگهی ها برای اولین بار منتش��ر ش��دند، مردم با 
نایک تماس گرفتند و پیام هایی برای شرکت مبنی بر 
اشتراک احساسات شان نسبت به این نوع از تغییرات و 
پیروی از جمله »فقط انجام بده«، گذاشتند. آنها بیان 
می کردند که چگونه فیتنس را شروع کرده اند، کارهای 
بد را ترک کرده اند، ارتباطات بد را کنار گذاش��ته اند و 
برای تغییر زندگی خود، از آن جاذبه عاطفی سه کلمه ای 

الهام گرفته اند. 
ای��ن جمله آن قدر ماندگار بود ک��ه تا به امروز مردم 
خال کوبی های فقط انج��ام بده را روی بدن خود حک 
کرده ان��د. م��ا انس��ان ها، موجوداتی عاطفی هس��تیم. 
تصمیم��ات خریدم��ان را بر اس��اس چگونگ��ی تأثیر 
محصوالت بر احساسات مان می گیریم. به همین دلیل 
اس��ت که برندهای بزرگ از طریق ایجاد روابط عاطفی 
صمیمانه با مشتریان به موفقیت دست پیدا می کنند. 
محصول، یا نیاز عاطفی من را برآورده می س��ازد )من 
می خواهم احس��اس س��المتی و موفق بودن را داشته 
باش��م( یا اینکه دسترس��ی به یک هوی��ت فردی که 
می خواهم تجربه کنم را ب��ه ارمغان می آورد )من یک 

ورزشکار هستم.(
ویژگی ه��ای محصول معم��وال در مقاب��ل این گونه 
از رواب��ط عاطف��ی، در درجه دوم اهمیت ق��رار دارد و 
مدیران برندهای بزرگ بدین ترتیب برنامه ریزی و اقدام 
می کنند. آنها ابتدا هویت برندشان را با کمک ارزش های 
عاطفی ش��کل می دهن��د و از کارایی محص��ول برای 
حمایت از آن ارزش ها استفاده می کنند. سپس، روابط 
بلندمدت با مشتری را در مقابل فروش های کوتاه مدت 
در اولویت قرار می دهند، زیرا می دانند مش��تریانی که 
ب��ا برند، ارتباط عاطفی دارند، ارزش��مندتر هس��تند و 
درنهایت از برندشان و نه از محصوالت، برای ارزیابی و 

مقیاس گذاری کسب وکار خود استفاده می کنند. 
تمرکز آنها ب��ر روابط عاطفی، موج��ب نوآوری های 
محصول و گس��ترش برند می ش��ود. عالوه بر این، آنها 
همواره این سؤال را مطرح می کند که ما واقعا مشغول 
انجام چه کسب وکاری هستیم؟ در این نمونه، نایک به 
دنب��ال آن بود تا فقط به عنوان ی��ک برند که به دنبال 
تولید کفش های ورزشی است، شناخته نشود به همین 
دلیل وارد حوزه گس��ترده تری از الهام بخشی به مردم 
ش��د تا تبدیل به چیزی ش��وند که امیدوارند باشند. با 
این نوع تعهد برای ایجاد روابط عاطفی، برندهای بزرگ 
همیشه انتظارات مصرف کننده را بازتعریف می کنند و 
هنجارهای سنتی صنعت خود را به چالش می کشند. 
hormond :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

۴0 راه کم هزینه برای ترویج و 
تبلیغ کسب وکار خود را بدانید )2(

آیا با سرمایه کم یک کسب وکار راه اندازی کرده اید؟ آیا 
به دنبال راه هایی برای برای ترویج و تبلیغ کسب وکار خود 
هستید؟ چالش ترویج و تبلیغ کسب وکار همواره پیش روی 
مالکان کسب وکارهای کوچک است. بهترین راه ترویج و 
تبلیغ کس��ب وکار چیس��ت؟ چگونه می توانید تبلیغات 
کنید؟ چگونه می توانید به هزاران مشتری بالقوه تان دست 
یابید ؟ چگونه می توان با منابع مالی محدود برنامه ریزی 
کرد؟ وقتی دچار کمبود بودجه هستید، این راه ها بسیار 
کارآمد خواهند بود. در شماره قبل برخی از کارآمدترین 
راه ه��ای کم هزینه برای ترویج و تبلیغ کس��ب وکار را در 

اختیارتان گذاشتیم و اینک بخش دوم. 
1۵- عضویت گروه های مختلف را بگیرید 

در چند گ��روه مختلف عضو ش��وید، گروه هایی که 
برای ش��ما مخاطب به همراه داش��ته باشد. هزینه این 
عضویت را پرداخت کنید، مطمئن باش��ید ارزشش را 
دارد. اطمینان حاصل کنید نام و اطالعات تماس تان در 

این گروه ها موجود است. 
1۶- کیت رسانه ای بسازید

یک کیت رس��انه ای درس��ت کنید. ای��ن کیت را به 
رسانه های محلی ارسال کنید. 

1۷- برای ترویج کسب وکار خود خالصه نویسی کنید 
وبالگ نویس��انی را پی��دا کنید تا خالص��ه ای درباره 
محصوالت و خدمات تان بنویس��ند. یک نقد منصفانه 
و خالص��ه صادقانه، ابزار قدرتمندی اس��ت که اعتماد 

مشتریان تان را جلب می کند. 
1۸- از پینترست استفاده کنید 

پینترتست برای کسب وکارهای محصول محور عالی 
است. پوشاک، لوازم زیبایی، سرگرمی، طراحی، عکاسی، 
خوراکی، زیورآالت، یا کس��ب وکارهای س��بک زندگی 
می توانند برای اش��تراک گذاری تصاویر از پینترس��ت 

استفاده کنند. 
1۹- پست مهمان بگذارید

در وبالگ تان، پست مهمان بپذیرید. محتوای ایجاد 
شده توسط کاربران تان را به رایگان استفاده کنید و در 

زمینه فعالیت تان دوست یابی کنید. 
20- ب�رای تروی�ج و تبلی�غ کس�ب وکار خ�ود 

اینفوگرافی بسازید 
اینفوگرافی ها ابزارهای قدرتمندی هس��تند. مردم از 
اش��تراک گذاری محتوای چش��م نواز و جذاب که درک 
آن آس��ان است، لذت می برند. اگر از برنامه های آنالین 
استفاده کنید، این کار بسیار آسان و نسبتا ارزان است. 

21- نظرسنجی برگزار کنید
چند نظرس��نجی آنالین انجام دهید. شما می توانید 
ای��ن کار را در وبالگ خودتان انج��ام دهید. این کار را 
به س��ادگی می توان با افزونه WP-Polls در وردپرس 

انجام داد و نتایج را مدیریت کرد. 
22- ب�رای تروی�ج و تبلیغ کس�ب وکار خود از 

برنامه های رایگان استفاده کنید
از برنامه ه��ای دولتی، منطقه ای، محلی رایگان برای 

شروع کسب وکارتان استفاده کنید. 
2۳- مشاوره رایگان بدهید 

ف��ارغ از اینکه خدمت ارائ��ه می کنید یا محصول، به 
ارائه مشاوره رایگان بپردازید. با افرادی صحبت کنید که 
ممکن است تمایل داشته باشند از محصوالت و خدمات 
شما استفاده کنند. در زمان انجام مشاوره، پیشنهادات 
عمل��ی ارائه و توصیه هایی مط��رح کنید. پیش از آنکه 

محل را ترک کنید از آنها سفارش بگیرید. 
2۴- تبلیغات سیار داشته باشید 

وقتی در کسب وکارتان از اتومبیل یا کامیون استفاده 
می کنید، نام کس��ب وکار و اطالع��ات تماس تان را در 

طرفین خودروی مورد استفاده قرار دهید. 
2۵- از توییتر استفاده کنید 

توییتر یک��ی از قدرتمندترین پلتفرم های اجتماعی 
است. در زمان های منظم به ارسال توییت های سودمند 

اقدام کنید. 
2۶- از بازاریابی ارجاعی استفاده کنید

ب��رای بازاریابی ارجاعی تان )بازاریابی دهان به دهان( 
یک برنامه بنویسید. این ایده قدیمی، ولی بسیار کارآمد 

و مؤثر است. 
2۷- ب�رای تروی�ج و تبلیغ کس�ب وکار خود به 

خیریه ها کمک کنید
به یک س��ازمان محلی یا خیری��ه کمک کنید و در 
صفحه حامیان آنها ظاهر شوید. به این ترتیب به صورت 

بالقوه یک لینک به سایت تان داده می شود. 
2۸- ب�رای تروی�ج و تبلی�غ کس�ب وکار خ�ود 

پورسانت بدهید
اگر یک محصول دیجیتال می فروشید )مانند یک کتاب 

الکترونیک(، یک طرح پرداخت پورسانت آماده کنید. 
2۹- میزبانی برخی مراسم ها را برعهده بگیرید 

یک رویداد، میهمانی، یا کنفرانس را میزبانی کنید تا 
از مزایای آن بهره بگیرید. با این کار با افراد زیادی آشنا 
می شوید. مهارت های مدیریتی کسب وکار کوچک تان را 
به رخ می کشید. آگاهی مردم نسبت به برندتان را افزایش 

می دهید. 
۳0- نمونه ای از محصول تان را در اختیار دیگران 

بگذارید
تحوی��ل نمونه، یک��ی از بهترین راه ّه��ای ارائه یک 
محصول یا س��رویس اس��ت. س��عی کنید تا جایی که 
می توانید محصول یا خدمت ت��ان را به عنوان نمونه در 

اختیار دیگران قرار دهید. 
ادامه دارد. . . 
bazdeh :منبع
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کاالهای دست س��از و هن��ری یکی از 
محبوب تری��ن محصوالت موجود در بازار 
محسوب می شوند. لذت خرید محصوالتی 
که حاصل کار، دقت و زحمت مس��تقیم 
افراد به جای ماشین های هوشمند است 
برای هرکس��ی خوشایند است. در برخی 
از کش��ورها حتی یک روز مشخص برای 
خرید و فروش محصوالت دست س��از در 

تقویم مشخص شده است. 
ش��اید به دلیل نبود رقابت سنگین در 
صنعت محصوالت دست س��از صحبت از 
بازاریابی در چنین کس��ب وکاری اندکی 
پیچی��ده به نظر برس��د. در ه��ر صورت 
برای برخی از کارگاه های کوچک یا حتی 
افرادی که به صورت منفرد مش��غول به 
تولی��د اینگونه کاالها هس��تند، ضرورت 
استفاده از ش��یوه های بازاریابی به خوبی 
روشن نیس��ت. برهمین اس��اس در این 
مقاله »جنیفر پس��ت« به عنوان یکی از 
 Business نویس��ندگان کمک کنن��ده 
News Daily به بررس��ی این موضوع 

خواهد پرداخت. 
ایجاد فروشگاه اختصاصی

ای��ن روزه��ا در بس��یاری از کش��ورها 
نشانه های واضحی از شروع رقابت شدید 
ب��ر س��ر بازاریابی محصوالت دست س��از 
ب��ه چش��م می خ��ورد. این ام��ر در کنار 
بی توجه��ی بس��یاری از تولیدکنن��دگان 
کوچ��ک می توان��د منج��ر به دش��واری 
فروش ش��ود. جاناتان پیکاک، موسس و 
مدیرعام��ل برن��د Zibbet، اعتقاد دارد 
که شرایط آتی برای فروشندگان خرده پا 
در زمینه کاالهای دست س��از روز به روز 
سخت تر خواهد ش��د. به عنوان مثال، از 
این پس خریداران، بس��یاری از کاالهای 
 Esty از  را  مدنظرش��ان  دست س��از 
)فروش��گاه آنالین محصوالت دست ساز و 
خانگ��ی( تهیه خواهند ک��رد. به هر حال 
همه م��ا ترجیح می دهی��م خریدمان را 
از یک فروش��گاه آنالین معتبر به عنوان 

جایگزین روش های سنتی انجام دهیم. 
عالوه بر جهت گیری صنعت محصوالت 
دست ساز به سوی دنیای آنالین، پیکاک 
روی عالقه مش��تریان به جس��ت وجوی 
تمام فروشگاه ها نیز اشاره می کند. براین 
اساس تا پیش از این امکان جست وجوی 
هم��ه فروش��گاه ها وجود نداش��ت. ورود 
اینترن��ت ب��ه دنیای فروش ام��ا ماجرا را 
تغیی��ر داده اس��ت. اکنون اف��راد امکان 
مقایس��ه محصوالت از پش��ت مانیتور و 
صفحه گوشی های هوشمندشان را دارند. 
همی��ن امر موج��ب اهمی��ت راه اندازی 
فروشگاه آنالین از سوی تولیدکنندگان، 

هرچند خرده پا، شده است. 
پیکاک در م��ورد ض��رورت راه اندازی 
فروش��گاه آنالین روی نقش بازاریابی آن 
تأکید دارد: »بازار پدیده عجیبی اس��ت. 
در فروش��گاه های آنالین همه محصوالت 
در مقابل دیدگان مخاطب قرار می گیرد. 

همه م��ا تجربه جس��ت وجوی آمازون یا 
eBay برای یافت��ن محصول مدنظرمان 
را داش��ته ایم. در بس��یاری از مواقع قصد 
ما از جس��ت وجو خرید محصول نیست، 
ام��ا ناگهان ب��ه خود می آیی��م و متوجه 
سفارش محصول می ش��ویم. این معجزه 
فروش��گاه های آنالی��ن در زمین��ه جذب 

مشتری است.«
جست وجوی راه های جدید برای 

فروش
ورود ب��ه عرصه بازاریاب��ی و راه اندازی 
فروش��گاه اختصاصی اقدام بسیار مفیدی 
اس��ت. با این حال قلم��داد کردن چنین 
فعالیت��ی به عن��وان تنها راه��کار جذب 
مشتری کامال اشتباه است. کریگ ویس، 
مدیرعام��ل ب��ازار محصوالت دست س��از 
ArtYah، روی جس��ت وجوی راه ه��ای 
نوین برای فروش محصوالت تأکید دارد. 
نکته مهم در مورد انتخاب روش های تازه 
ف��روش توجه به توانایی جذب مش��تری 
بیشتر، امکان دسترسی آسان و همچنین 

توسعه جایگاه برندتان است. 
تأس��یس  روی  تمرک��ز  ج��ای  ب��ه 
فروش��گاه های آنالی��ن ب��ه عن��وان تنها 
اب��زار بازاریابی در دنی��ای مجازی توجه 
ب��ه ش��بکه های اجتماع��ی مطل��وب به 
نظر می رس��د. در ای��ن زمینه فیس بوک 
و Pinterest ب��ا توج��ه به س��طح ارائه 

امکانات بهترین گزینه ها هستند. 
باید توجه داشت که هر شبکه اجتماعی 
برای نوع مشخصی اس��تراتژی بازاریابی 
مناس��ب اس��ت. بر این اساس فیس بوک 
برق��راری  گزین��ه مناس��بی در جه��ت 
ارتب��اط عمی��ق و پای��دار ب��ا مخاطب ها 
محس��وب می ش��ود. این در حالی است 
که اینس��تاگرام برای کسانی که به دنبال 
جلب نظ��ر از طری��ق به اش��تراک گذاری 
محتوای بصری هستند، توصیه می شود. 
استفاده از اسنپ چت نیز به منظور ارائه 
جزییات محصول و معرفی تولیدات تازه 

به بازار مناسب خواهد بود. 
استفاده از میانبر برای فروش

برای کاالهای دست ساز بزرگ یا گران 
قیمت مانند مبل، جواهرات یا آثار هنری 

یافتن مش��تری اندکی دش��وار است. در 
واق��ع مش��تریان در م��ورد خرید چنین 
محصوالتی ب��ه صورت آنالین وس��واس 
زی��ادی به خرج می دهند و امکان فروش 
مستقیم آن برای تولیدکنندگان خرده پا 
به هزینه از دس��ت رفت��ن خیل عظیمی 
از مخاطب های غیربومی تمام می ش��ود. 
در این زمینه ریچارد استیونس��ن، رئیس 
 ،Pipedrive پلتفرم ارتب��اط بین المللی
روش خاص خود را توصیه می کند: »عمل 
خرید تنها هنگامی از س��وی مشتری رخ 
می دهد که انگی��زه فراوانی در وی ایجاد 
شود. متأسفانه فروشگاه های اینترنتی در 
زمینه محصوالت دست س��از توان تزریق 
انگیزه و هیجان به مشتری را ندارند. این 
امر اغلب به دلیل عدم کفایت اطالعات و 
مشخصات ارائه شده از محصوالت است. 
برهمین اساس بهترین راهکار استفاده از 
میانبرهایی برای ارائه س��ریع تر و هرچه 

بیشتر اطالعات به مشتریان است. 
تهیه برگه های فیزیکی یا فایل  اکس��ل 
ش��امل مش��خصات، تصاوی��ر و قیم��ت 
محصوالت برای توضیح در میان کاربران 
و بارگذاری در وب س��ایت رس��می ایده 
مناسبی به نظر می رسد. همچنین از این 
کاتالوگ ها در ش��بکه های اجتماعی نیز 

می توان استفاده کرد. 
استفاده از ارتباطات بازار به مثابه 

مزیت
پیکاک معتقد است که گردهمایی های 
بزرگ دس��ت اندرکاران یک ب��ازار تأثیر 
بسیار زیادی در تعیین سرنوشت فروش 
شرکت ها دارد. منظور از گردهمایی های 
بزرگ همان الگوی جمعه  بازار سنتی در 
بس��یاری از کشورهاس��ت. با این تفاوت 
که جمعه بازار ش��ما فق��ط به محصوالت 
دست س��از اختص��اص خواه��د داش��ت. 
به عالوه توجه داشته باشید که در چنین 
فستیوال هایی نقش فروشندگان خرده ای 
ک��ه در حال��ت ع��ادی سرس��خت ترین 
رقبای ش��رکت ها هس��تند، محو خواهد 
ش��د. Esty  یکی از نخس��تین برندهای 
ح��وزه محصوالت دست س��از اس��ت که 
از ای��ن روش اس��تفاده می کن��د. به این 

ترتیب هر ش��نبه با مراجعه به فروش��گاه 
آنالی��ن این برند می توانید از تخفیف ها و 

پیشنهادهای ویژه برخوردار شوید. 
اس��تراتژی  از  اس��تفاده  اگرچ��ه 
تخفیف های هفتگ��ی در جذب مخاطب 
تأثیر بسیار باالیی دارد، با این حال نباید 
از ای��ن روش به عنوان اس��تراتژی اصلی 
بازاریابی تان اس��تفاده کنید. تأکید بیش 
از ح��د روی ای��ن روش موج��ب کاهش 
فروش تان در روزهای عادی خواهد شد. 
پی��کاک این روش را تنه��ا برای تحریک 
بیش��تر مخاطب نسبت به محصوالت تان 

توصیه می کند. 
داستان سرایی

مؤثرتری��ن  از  یک��ی  داستان س��رایی 
تکنیک های بازاریابی محسوب می شود و 
بدون شک کس��ب وکار کوچک شما نیز 

امکان بهره مندی از این روش را دارد. 
داستان سرایی  از  اس��تفاده  استیونسن 
را در جه��ت افزایش ارزش و جایگاه برند 
توصیه می کن��د: »خریدارهای آمریکایی 
عالقه بس��یار زیادی به خرده فروش��ی ها 
دارن��د. در مغازه ه��ای کوچ��ک ام��کان 
خری��د محصوالت��ی وی��ژه و ب��ه دور از 
یکنواخت��ی تولی��دات عظی��م صنعت��ی 
وج��ود خواهد داش��ت«. در این میان به 
عقیده استیونس��ن ارائه داستانی جذاب 
به ش��ما در جهت ارائ��ه تصویری ویژه از 
کسب وکارتان کمک شایانی خواهد کرد: 
»با داستان س��رایی می توانید نشان دهید 
که همان خرده فروش��ی محبوبی هستید 

که مشتریان به دنبال آن هستند.«
ارائ��ه نظ��رات کارشناس��ی در قال��ب 
داس��تان یکی از بهتری��ن راهکارها برای 
جذب مخاطب هرچه بیش��تر اس��ت. در 
واقع بس��یاری از افراد هنگام خرید تنها 
به دلیل ع��دم ارائه نظرات کارشناس��ی 
از س��وی فروش��نده از خری��د منص��رف 
می ش��وند. به این ترتیب با ارائه اطالعات 
موردنی��از و نظ��رات تکمیل��ی در قالب 
داستان از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری 

کنید. 
به آزمایش ادامه دهید

پیکاک ب��ه عنوان یک ی��ادآوری مهم 
تأکید می کند که هی��چ فرمول جادویی 
و یگان��ه ای ب��رای موفقی��ت در بازاریابی 
وج��ود دارند. در واقع روش های مختلفی 
برای دس��تیابی به اهداف مدنظر برندها 
می توان یافت. نکته مهم کش��ف یا خلق 
تکنیک مناس��ب ب��رای کس��ب وکارمان 
اس��ت: »ه��ر برن��دی در ح��ال ف��روش 
محصولی متف��اوت در نقطه ای از جهان 
اس��ت. این بدان معناس��ت که ب��ا تغییر 
محصول و محل فعالیت مان استراتژی ها 
نیز دگرگون خواهد شد. برهمین اساس 
شما نیاز به امتحان روش ها و توصیه های 
مختلف��ی دارید. در خالل این آزمایش ها 
به تدریج ش��یوه بازاریابی مناس��ب برای 
کس��ب وکارتان را پیدا خواهید کرد. رمز 
موفقیت در بازاریابی تالش مستمر و رفع 

کاستی های استراتژی جاری است.« 
businessnewsdaily :منبع

 استراتژی های هوشمندانه بازاریابی
برای محصوالت دست ساز

برای بازاریابی مؤثر در منزل به چه 
استراتژی هایی نیازمندید؟ 

کار کردن در منزل مزایای زیادی دارد و هر کسی 
ک��ه در من��زل کار می کند دلیل خ��اص خودش را 
دارد. برخ��ی به دلیل اینکه می توانند از فرزندش��ان 
مراقبت کرده و پرس��تار بچه استخدام نکنند )با این 
کار پول شان را نیز پس انداز می کنند( یا چون دیگر 
مجبور نیستند روزانه برای رفتن به کار در رفت وآمد 
باش��ند، کار ک��ردن در منزل را ترجی��ح می دهند. 
برخی نیز دوس��ت دارن��د رئیس دیگ��ری جز خود 

نداشته باشند. 
اگ��ر ش��ما نی��ز ب��ه ه��ر دلیل��ی در من��زل کار 
می کنید، باید دیگ��ران را از آن باخبر کنید. در زیر 
استراتژی هایی که می تواند در این کار به شما کمک 

کند آورده شده است: 
 - شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی مانند فیس ب��وک، توییتر و 
اینس��تاگرام می توانند به راحتی کار ش��ما را به همه 
معرفی کنند. برای درک اثر آنها کافی اس��ت به این 
توجه کنید که اگر دوس��تان یا فالوورها، پس��ت های 
ش��ما را ب��رای دیگ��ران بفرس��تند به چه س��رعتی 

می توانید در ذهن ها نقش ببندید. 
 - وبالگ

حتما برای کس��ب و کارتان وبالگ ایجاد کنید و 
در آن کارت��ان را به ش��کلی توضیح دهید که توجه 
دیگ��ران را جلب کند. می توانید در وبالگ داس��تان 
ش��روع کارتان را بگویید یا محصوالت تان را معرفی 
کنید. مردم از دیرباز به ش��نیدن داستان عالقه مند 

بودند و هستند. 

 - خبرنامه
اگر به دلی��ل وقت کم نمی توانید وبالگ داش��ته 
باشید می توانید همه اطالعات گفته شده را در قالب 
خبرنامه بنویس��ید. مثال اگر در کار گیاهان دارویی 
هس��تید، خبرنامه ای درباره محصوالتی که در آینده 
خواهید داش��ت منتش��ر کنید. اگ��ر کارهای هنری 
دس��تی انجام می دهید اطالع��ات مختصری درباره 
آن را در خبرنامه بنویس��ید. با ای��ن کار مردمی که 
به حوزه کاری ش��ما عالقه مندند به سمت تان جذب 

می شوند. 
 - تبلیغ

ب��ا معرفی صحی��ح لینک های دیگر س��ایت ها در 
صورتی که دیگران نی��ز در عوض همین کار را برای 
ش��ما کنند، می توانید توجه زیادی را به خود جلب 
کنی��د. با دادن درصد کم��ی از فروش تان برای این 

تبلیغ به راحتی در دید مردم ظاهر شوید. 
 - تخفیف

تخفی��ف یک��ی از بهترین راه های جلب مش��تری 
اس��ت. تخفیف هایی برای محصوالت تان بگذارید اما 
ب��رای آن زمان تعیین کنید. اگر ای��ن کار را به طور 
مداوم انجام دهید مردم به بازدید از سایت تان عادت 

می کنند. 
 - کارت بازرگانی

روشی قدیمی اما مؤثر است. می توانید کارت های 
بازرگانی خودتان را به راحتی در مراس��م ها، اتوبوس 
یا همایش ها پخش کنید. اگر کارت شما به درستی 
طراحی شده باش��د حتما می تواند توجه مردم را به 

خود جلب کند. 
حتم��ا اطالع��ات مربوط ب��ه کار ی��ا محصوالت، 
وب س��ایت و لوگوی خودتان را روی آن درج کنید. 
فک��ر نکنید که این کار از مد افتاده، زیرا هنوز مردم 
ب��ه دلیل راحتی حمل، این کارت ها را در کیف پول 

خود نگه می دارند. 
کار کردن در منزل چالش برانگیز و البته انگیزشی 
است، از این رو امیدواریم مواردی را که در باال گفته 
ش��د به کار گیری��د و بتوانید کار ی��ا محصول تان را 

معروف کنید. 
successstory/digiato :منبع

گام به گام با آنچه یک تیم بازاریابی 
چابک انجام می دهد

 Agile این روزها هرکس��ی تمایل دارد که چابک یا
باشد. وقتی از چابکی صحبت می کنیم منظور حرکت 
روان و س��ریع اس��ت. در دنیای بازاریابی و کسب وکار 
امروزی رش��د بازار و میزان تغییرات بسیار زیاد است و 
به دلیل جهانی شدن، عوامل بسیاری بر بازار تأثیر گذار 
هستند. بنابراین چابک بودن یک کسب وکار و توانایی 
آن در استفاده از فرصت های موجود بسیار حائز اهمیت 
است. از س��وی دیگر همه می دانیم که چگونه فناوری 
دیجیتالی به بازاریاب ها اجازه می دهد درگیر روش های 
جدید و خالقانه ش��وند تا از آن طریق بتوانند نیازهای 
مشتریان را به صورت مؤثرتری برآورده سازند. اما کسب 
منفعت از این امکانات جدیدی که از طریق فناوری های 
دیجیتال امکان پذیر ش��ده اس��ت، نیازمند آن است تا 
بخش بازاریابی شرکت های بزرگ زرنگ تر و چاالک تر 
شده و خطای کمتری داشته باشد. به عبارت دیگر، باید 
چابک شوند.  تیم بازاریابی به عنوان محور اصلی و قلب 
فعالیت های بازاریابی شرکت است. فعالیت هایی که یک 
تیم بازاریابی چابک طی می کند تا به مقصود خود برسد 

در قالب گام های زیر است: 
- هماهنگی با رهبر بازاریابی و تنظیم انتظارات تیم
مادامی که تیم اتاق جنگ )متش��کل از سرپرست 
ارش��د، مدیر پروژه، رهبر و مس��ئول رس��انه و …( 
تش��کیل می  شود، با رهبران بازاریابی سازمان و دیگر 
ذی نفعان کلیدی کار می کند تا در این زمینه هر کس 
با اهداف اولیه هماهنگ ش��ود. بع��د از آن، تیم اتاق 
جنگ جلس��ه ای را برگزار  و در آن مشخص می  کند 
که قوانین و هنجارهای زمینه ای پیشین دیگر اعمال 
نخواهند شد و فرهنگ و انتظارات چابک و بازاریابی 
چاب��ک را بدین ص��ورت تعریف می کنن��د: همکاری 
مس��تمر و عمیق؛ س��رعت؛ اجتناب از »کس��ب وکار 
به عنوان ی��ک امر عادی«؛ پذی��رش غیرمنتظره ها؛ 
تالش برای س��ادگی؛ نظرات و عقای��د تکرر داده ها؛ 
پاس��خگویی و البته باالتر از همه اینها این اس��ت که 
مشتری در مرکزیت تمام تصمیم گیری ها قرار بگیرد. 
- داده ه�ا را تحلی�ل می کن�د ت�ا فرصت ه�ا را 

شناسایی کند
در گام بع��دی، تی��م بازاریابی چاب��ک باید به جلو 
پی��ش برود و کاره��ای واقع��ی و نتیجه بخش انجام 
دهد. این کار با بینش و بصیرت در حال توس��عه که 
مبتنی بر تحلیل های هدفمند اس��ت، آغاز می  ش��ود. 
بینش ها باید هدف ش��ان این باشد که ناهنجاری ها، 
نقاط درد، مسائل یا فرصت ها را در سفرهای مشتری 
یا نقشه   های راه اصلی تصمیم گیری مشتریان کلیدی 
در بخش هایی را که مش��تری با آن در ارتباط اس��ت 
شناسایی کنند. هر صبح یک آماده باش روزانه وجود 
دارد ک��ه در آن، عضو تیم بازاریابی چابک گزارش��ی 
س��ریع از آنچه پیش از امروز به انجام رسانده و آنچه 
را ام��روز در برنام��ه دارد انجام بده��د ارائه می دهد. 
این تمرینی قدرتمند است برای تحمیل پاسخگویی، 
چراک��ه این برای هرک��س یک وعده و ق��رار روزانه 

محسوب می شود و باید هرروز آن را ارائه دهد. 
- آزمون ها را طراحی و اولویت بندی می کند

برای هر مسئله یا فرصت شناسایی شده، تیم بازاریابی 
چابک ایده هایی را شکل می دهد هم درباره اینکه چگونه 
این تجربه را بهبود بخشد و هم درباره راه هایی که این 
ایده ها آزمون ش��وند. برای ه��ر فرضیه، تیم یک روش 
آزمون و بررسی طراحی و شاخص های کلیدی عملکرد 
را تعریف می کند. در نهایت لیستی از آزمون های بالقوه 
که ایجاد شده اس��ت، بر مبنای دو معیار اولویت بندی 
می ش��ود: اثر بالقوه کسب وکار و سهولت اجرا. ایده های 
اولویت بندی ش��ده در باالی فهرست قرار می گیرند تا 

فورا مورد آزمون و آزمایش قرار بگیرند. 
- آزمون ها را اجرا و پیاده سازی می کند

تی��م بازاریابی چابک در مدت یک ت��ا دو هفته با 
سرعت ارزیابی می کند که آیا رویکردهای پیشنهادی 
کار می کنند یا خی��ر. تیم نیاز دارد تا به طور کارآمد 
عمل کند – جلس��ات کم و از نظ��ر زمانی کوتاه که 
تنها به موضوع مورد نظر اش��اره می کنند – تا سطح 
اثربخش��ی از حاص��ل کار و نتیج��ه را مدیریت کند، 

البته با یک فرآیند تولید نسبتا آرام و ساده. 
- ایده ها را بر اس�اس نتایج به دست آمده تکرار 

می کند
تیم بازاریابی چابک بای��د مکانیزم های ردیابی مؤثر 
و بدون عیب و نقص داش��ته باش��د تا بتواند به سرعت 
گزارش عملکرد هر آزمون را ارائه دهد. سرپرس��ت تیم 
بازاریابی چابک جلسات برگزار شده برای مرور و بررسی 
ایده ها را هدایت می کند تا یافته های آزمون به دس��ت  
آید و در نتیج��ه تصمیم بگیرد که چگونه آزمون هایی 
که برای حصول نتایج وعده داده ش��ده، ایجاد ش��دند، 
مقیاس گذاری شوند، بازخوردها منطبق شوند و اینکه 
ایده هایی را که به درستی کار نمی کنند و عملی نیستند 
را کنار بگ��ذارد، البته تمام این موارد در یک چارچوب 
زمانی فش��رده صورت می گیرد.  در انتهای هر کدام از 
این مراحل، تیم اتاق جنگ اطالعاتی را کسب می کند 
تا درس های یاد گرفته شده را با هم ترکیب و یکی کند 
و نتایج را به اطالع ذی نفعان کلیدی و اصلی برس��اند. 
سرپرس��ت تیم بازاریابی چابک مج��ددا اولویت ها را بر 
اس��اس نتایج به دس��ت آمده از آزمون ها و آزمایش ها 
تعیی��ن می کند و ادامه می دهد ت��ا فرصت هایی را که 
عقب افتاده اند به سرعت و شتابی که در برنامه بازاریابی 

مدنظر است برساند. 
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زمانی که یک س��ازمان، در مرحله ای از رش��د و 
توس��عه، در توسعه سیس��تم های داخلی مورد نیاز 

خود موفق نباشد، با مشکل مواجه می شود. 
مش��کالت موج��ود در یک کس��ب  وکار کوچک، 
نشان دهنده نیاز آن سازمان به جابه جایی هستند. 
بیایید بر اس��اس داده های 20 س��ال گذش��ته، 
رایج ترین مش��کالت س��ازمانی را بررس��ی کرده و 
اندازه و نوع مشکالتی را که کسب  وکارهای مختلف 
با آن مواجه می ش��وند مورد بحث ق��رار دهیم. در 
ش��ماره های قبل چهار مشکل متداول اول را مرور 
کردیم. در ادامه به دو مورد دیگر خواهیم پرداخت. 

5- مدیران خوب بسیار کمی وجود دارد 
گرچ��ه ممکن اس��ت ش��رکت دارای »مدیران« 
زیادی باش��د، ولی مدیران خوب بسیار کم هستند. 
مدیران ممکن اس��ت این انتقاد را داش��ته باش��ند 
که مس��ئولیت دارن��د، ولی هیچ اختی��اری ندارند. 
کارمندان ممکن اس��ت نس��بت ب��ه راهنمایی ها و 
پاس��خ هایی ک��ه از جانب مدیر دریاف��ت می کنند 
اعتراض داشته باشند. سازمان ممکن است متوجه 
ش��ود که راندمان برخی بخش ها بیشتر یا کمتر از 

سایرین است. 
ممکن اس��ت مدیران این انتقاد را داشته باشند 
ک��ه زمان کافی برای انجام وظایف مدیریتی ندارند 
چون تمام تایم کاری ش��ان به افزایش کس��ب  وکار 
اختص��اص دارد. وقتی تمام ی��ا برخی از این وقایع 
رخ می دهند، بخشی از کار مدیریتی سازمان دچار 

مشکل شده است. 
ممکن اس��ت ایراد کار این باش��د که شرکت به 
»انجام دهن��دگان« موف��ق وظایف )فروش��ندگان، 
کارمن��دان و غیره( مقام مدیر را اعطا و گمان کرده 
باش��د که در این وظیفه نیز به خوبی عمل خواهند 
کرد. با ای��ن حال این دو نقش نیازمند مهارت های 
خاص خود هس��تند. پس، بدون آموزش مناس��ب، 
بسیاری از »انجام دهندگان« موفق در کار مدیریت 
شکست می خورند. اصرار به »انجام«، باعث تقسیم 
اش��تباه مهارت ها و ایجاد هماهنگ��ی ضعیف بین 
فعالیت ه��ا خواه��د ش��د. کارمندان ممکن اس��ت 
اعتراض کنند که نس��بت به وظایف خود بی اطالع 

هستند. 
مشکالتی از این دست نشان می دهد که شرکت 
منابع کافی به توسعه مهارت های مدیران اختصاص 

نمی دهد. 
ممکن اس��ت ش��رکت به آموزش در حین کار 
بیش از آموزش های آکادمیک و کالسی اتکا کند. 
مثال، در روزهایی که Ashton – Tate ش��اهد 
رش��د زیادی بود، مدیران درست مثل خرگوش ها 
تکثیر ش��دند. یکی از مدیران اعالم کرده بود که 
»من اس��تخدام و به س��مت دپارتمانم اس��کورت 
ش��دم. س��پس به من گفتند که ای��ن دپارتمان 
توس��ت، حاال اداره اش کن.« به طور مش��ابه، رشد 
ش��رکت اپل باعث شد که اس��تیو جابز »مدیران 
حرفه ای« اس��تخدام کن��د، مثل جان اس��کالی، 
چون ش��رکت در حین کار و رشد مدیران مجربی 

آموزش نداده بود. 
به دلی��ل  مش��کالت مدیریت��ی ممک��ن اس��ت 
محدودیت ه��ای س��ازمانی واقع��ی ی��ا فرضی که 
باعث محدود ش��دن اختیارات مدیر می ش��وند نیز 
به وجود بیاید. این احس��اس که فقط مدیران ارشد 
در تصمیم گیری نقش دارند، احساس��ی اس��ت که 
در شرکت های در حال انتقال به مدیریت حرفه ای 
بس��یار رایج اس��ت. این میراثی است از دوره ای که 
کارآفرین��ان تمام تصمیمات ش��رکت را به تنهایی 

اتخاذ می کردند. 
6- مردم چنین احساس�ی دارند: »برای درست 
انج�ام دادن یک کار باید آن را به تنهایی انجام 

دهم«
به ط��ور تدریج��ی، وقتی اف��راد از س��ختی کار 
سازمانی مطلع می شوند، احساس می کنند که باید 
»برای درس��ت انجام ش��دن کاری آن را به تنهایی 
انجام دهن��د.« این عارضه، مثل نب��ود هماهنگی، 
به دلیل روشن نبودن وظایف و نبود ارتباط مناسب 

بین نقش ها به وجود می آید. 
همانط��ور که قبال گفته ش��د، وقت��ی نقش ها و 
وظای��ف به درس��تی شفاف س��ازی نش��وند، افراد و 
دپارتمان ها به طور مس��تقل عم��ل می کنند چون 
نمی دانند هر ش��خصی دارای چه وظایفی اس��ت. 
ممکن اس��ت حتی کار را به تنهایی انجام دهند تا 
از درگیری دوری کنند، چون فرد یا دپارتمانی که 
کار به او مربوط می شود ممکن است مسئولیت آن 

را برعهده نگیرد. 
کار با چنین فلسفه ای باعث جدا شدن سازمان ها 
از یکدیگر و به حداقل رسیدن کار گروهی می شود. 
هر بخش ش��رکت کار خود را بدون در نظر گرفتن 
منفعت کلی ش��رکت انجام می ده��د. ارتباط بین 
مدیران و کارمندان و دپارتمان به حداقل می رسد، 
چون س��ازمان هیچ کانال رس��می ای برای انتقال 

اطالعات در اختیار ندارد. 
ادامه دارد. . . 
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هم��واره مدی��ران ب��ه عل��ت 
در اختی��ار داش��تن مهم تری��ن 
جای��گاه ش��رکت، م��ورد توجه 
واق��ع  در  هس��تند.  بس��یاری 
تمام��ی تیم کاری در راس��تای 
تأمی��ن خواس��ته های مدی��ران 
گام برمی دارند، به همین خاطر 
تعامل ب��ا آنها از اولویت های هر 
کارمندی محس��وب می شود. با 
این ح��ال این امر س��اده نبوده 
و در برخ��ی از موارد غیرممکن 
اس��ت. همی��ن امر ه��م باعث 
می شود تا برخی از افراد به فکر 
تغییر کار خود باشند. اگرچه به 
نظر می رس��د که مس��ائل مالی 
منش��ا اصل��ی اس��تعفای افراد 
محسوب می ش��ود، با این حال 
واقعی��ت این اس��ت ک��ه عامل 
نخس��ت در ای��ن امر ب��ه نحوه 
برخ��ورد و رفتار مدیر ش��رکت 
ب��از  می گردد. توجه به این نکته 
ضروری اس��ت که هیچ انسانی 
کامل نیس��ت و مدی��ران نیز از 
این قاعده مس��تثنا نیس��تند، با 
این حال الزم اس��ت در راستای 
موفقیت، اق��دام به اصالح نقاط 
ضعف و موارد نادرس��ت کنند. 
در همی��ن راس��تا و در ادامه به 
بررسی 30 رفتار رایج و در عین 
حال اش��تباه مدی��ران خواهیم 

پرداخت. 
1 – توجه نکردن به سخنان 

کارمندان
همواره باید بدانید که دیدگاه 
مدیر شما نس��بت به تیم کاری 
خ��ود چیس��ت. در واق��ع اگ��ر 
مدیری��ت کارمندان خ��ود را به 
چش��م نوعی برده نگاه می کند، 
بدون تردید کار برای شما بسیار 
دش��وار خواهد شد و بهتر است 
فرصت ه��ای ش��غلی دیگر خود 
را امتح��ان کنید. با این حال از 
تغییرپذیری  انسان  قابلیت های 
اس��ت. در واقع اهمیت��ی ندارد 
ک��ه تا ب��ه امروز به چ��ه نحوی 
ب��ا کارمن��دان خ��ود برخ��ورد 
از  تا  می کرده اید، ضروری است 
همین لحظه نسبت به گفته های 
کارمن��دان خ��ود توج��ه کافی 
داشته باش��ید. این امر حتی در 
ناخوش��ایندی  م��وارد  با  رابطه 
مانند اعتراضات و انتقادات باید 
به نحو درس��تی صورت گیرد تا 
در نهایت منجر به رضایتمندی 
کارمندان از ش��رایط کاری شان 
ش��ود. توجه داش��ته باشید که 
الزامی برای پاس��خ دهی  هی��چ 
س��ریع وجود ندارد، با این حال 
الزم اس��ت زمان دقیقی را برای 

وی مشخص کنید. 
2 - فراموش کردن 

خواسته های خود و اعضای 
تیم 

ب��زرگ  معض��الت  از  یک��ی 
فراموش��ی است.  مدیران عامل 
اگرچه این یک واقعیت است که 
مدیران از بیشترین حجم کاری 
در ش��رکت برخوردار هستند، با 
این حال این امر نباید به عاملی 

برای هواس پرتی و فراموش��ی 
تبدل��ی ش��ود. ب��دون تردی��د 
ب��ه همان ص��ورت که ش��ما از 
کارمندان خ��ود توقعاتی دارید، 
آنها نیز خواس��ته هایی را سوای 
خواهند  مط��رح  مالی  مس��ائل 
ک��رد ک��ه در صورت ب��ه خاطر 
نس��پاردن هر یک، با اتهام عدم 
توجه و ابراز اهمیت نس��بت به 
این امور مواجه خواهید شد. به 
همین خاطر توصیه می ش��ود از 
وظایف  یادآوری  اپلیکیشن های 
برای جلوگی��ری از وقوع چنین 

رخداد هایی استفاده کنید. 
3 - اختصاص کارهای مشابه 

به چند کارمند
این امر ممکن اس��ت به صور 
عمدی یا کام��ال اتفاقی صورت 
گیرد، با این حال توجه داش��ته 
باش��ید که انجام یک کار توسط 
افراد مختل��ف، در صورت عدم 
مدیریت و برنامه ریزی درس��ت، 
رقاب��ت  زمینه س��از  می توان��د 
غیرض��روری و ناصحی��ح میان 
کارمن��دان ش��ود که خ��ود به 
انسجام و هماهنگی و همکاری 
اعض��ای تی��م کاری لطمه وارد 

خواهد کرد. 
4 - عدم تطابق گفتارها با 

عملکرد 
اگرچ��ه مدیران بای��د همواره 
س��خنوران خوبی باش��ند، با این 
ح��ال ای��ن ام��ر در صورتی که 
تنه��ا در گفت��ار خالصه ش��ود و 
در عملکرد و رفتار ش��ما نمودی 
را  الزم  تأثی��ر  باش��د،  نداش��ته 
نخواهد گذاشت. به همین خاطر 
ضروری اس��ت تا همواره عقاید و 
ایده های خو درا در عمل نیز پیاده 
سازید. درواقع شما باید به الگوی 
ارزش های  به  کارمندان نس��بت 

شرکت تبدیل شوید. 
5 - عدم انتخاب و 
آماده سازی جایگزین

همواره به دالیل مختلفی این 

احتمال وجود دارد که ش��ما از 
شرکت دور شوید، این امر تنها 
مختص زمان بازنشس��تگی شما 
نیست و یک س��فر کاری برای 
عقد ق��رارداد نیز می تواند منجر 
به این امر شود. به همین خاطر 
ضروری است در شرکت همواره 
فردی به عنوان جانش��ین شما 
فراموش  باش��د.  داش��ته  وجود 
نکنید ک��ه هم��واره اتفاقات را 
نمی توانی��د پیش بین��ی کنید و 
یک اتفاق س��اده و دور از ذهن 
مانن��د تص��ادف و انتق��ال ب��ه 
بیمارس��تان نیز می تواند منجر 
به دوری ش��ما از ش��رکت و در 
نهایت توقف کارها ش��ود. با این 
حال تنه��ا انتخاب فرد منتخب 
مطرح نبوده و الزم است همواره 
وی برای جایگزینی ش��ما آماده 
باش��د. به همین خاطر ضروری 
اس��ت که هم��واره ب��ه صورت 
آزمایشی وی را در جایگاه خود 
قرار داده و عملکرد وی را مورد 
بررس��ی و تحلیل قرار دهید تا 
بتوانی��د نقاط ضع��ف وی را به 

خوبی پوشش دهید. 
6 – اختصاص ندادن امکانات 

ویژه برای کارمندان خاص 
شرکت 

این ام��ر که هم��ه کارمندان 
از یک س��طح اهمیت برخوردار 
اشتباهی  بزرگ ترین  هس��تند، 
است که یک مدیر ممکن است 
مرتکب شود. واقعیت این است 
ک��ه باید همواره افراد را با توجه 
به عملکردشان مورد توجه قرار 
دهی��د. ب��رای مثال بای��د برای 
ف��ردی ک��ه باالتری��ن راندمان 
کاری را دارد و همواره نس��بت 
به ش��رکت متعهد بوده اس��ت، 
به  نس��بت  بیش��تری  امتیازات 
سایرین قائل ش��وید. همچنین 
حضور برخی از افرد در شرکت 
از اهمی��ت بیش��تری برخوردار 
است و در صورت حضور نیافتن 

آنها با مشکالت بسیاری مواجه 
خواهید ش��د. ب��ه همین خاطر 
ض��روری اس��ت ت��ا نس��بت به 
این دس��ته از کارمن��دان توجه 

بیشتری از خود نشان دهید. 
7 - نبود الگوی رفتاری و 

شیوه مدیریت خاص
در واق��ع ی��ک مدی��ر بای��د 
منحصر به فرد ب��ودن و برتری 
خ��ود را به اثبات برس��اند. این 
امر نیز بدون وجود الگو رفتاری 
و ش��یوه مدیریت��ی درس��ت و 
انحصاری میسر نخواهد شد. به 
همین خاطر اگرچه الگوبرداری 
س��ایر  درس��ت  رفتاره��ای  از 
مدیران امری س��ودمند است، با 
این حال این امر نباید منجر به 
کپی برداری مطلق شود. درواقع 
تنه��ا کافی اس��ت با مش��اهده 
عملکرد سایر مدیران در تالش 
به  نس��بت  ب��رای جمع بن��دی 
دانس��ته ها و خصوصی��ات خود 

باشید. 
8 – نبود توانایی برای 

مدیریت بحران 
از  بح��ران  مدیری��ت 
اصطالح��ات ح��وزه مدیری��ت 
اس��ت ک��ه ب��ه مجموع��ه ای از 
و  چاره جویی ه��ا  فعالیت ه��ا، 
اط��الق  دس��تورالعمل هایی 
می ش��ود ک��ه مدیری��ت ی��ک 
س��ازمان، در چالش ب��ا بحران 
آن  ه��دف  و  می ده��د  انج��ام 
کاه��ش روند، کنترل و رفع این 
رویداد اس��ت. با ای��ن حال این 
ام��ر باید از مدت ها قبل از وقوع 
صورت گیرد. درواقع مدیریت و 
باید به  تمامی اعضای ش��رکت 
درس��تی بدانند ک��ه تحت این 
شرایط چه واکنش��ی را از خود 
نش��ان دهند و به چه ش��یوه ای 

عمل کنند. 
9 - عدم نظم دهی و 

ترتیب بندی انجام کارها 
وجود ی��ک دفترچه برای هر 

مدیری ضروری اس��ت تا در آن 
اقدام��ات خ��ود را مکتوب کند 
و ای��ن ام��ر باعث خواهد ش��د 
همواره نسبت به اموری که باید 
انجام دهید آگاه باش��ید. با این 
ح��ال در این رابط��ه می توانید 
از تکنولوژی نیز اس��تفاده کنید 
و از اپلیکیش��ن های موجود در 
این رابطه س��ود برید. فراموش 
نکنید ک��ه مهم ترین نتیجه این 
امر صرفه جویی در زمان خواهد 
بود ک��ه برای مدی��ران به علت 
حجم کاری باال می تواند بس��یار 

سودمند و کاربردی باشد. 
10 - تحت فشار قرار دادن 

کارمندان
هر کارمندی در ش��رکت باید 
از س��اعت کار و زم��ان واری��ز 
برخ��وردار  مش��خصی  حق��وق 
ممکن  هم��واره  اگرچه  باش��د. 
است شرایطی پیش بیاید که در 
برخ��ی از موارد مجبور به تغییر 
آن باش��ید، با این حال این امر 
نباید به عادت شما تبدیل شود. 
درواق��ع کارمند ش��ما باید تنها 
نس��بت به وظایف خود دغدغه 
داش��ته باش��د و چنین مواردی 
می توان��د منجر ب��ه ایجاد تنش 
و استرس در ش��رکت شود که 
بدون ش��ک آنه��ا را از وظایف 
خود دور خواهد س��اخت و این 
امر به طور جدی به بدنه شرکت 

آسیب خواهد رساند. 
11 - عدم دلسوزی و رهبری 

تیم 
در راس��تای موفقی��ت تنه��ا 
مدیری��ت کارمندان و ش��رکت 
کافی نیس��ت و الزم است خود 
را ب��ه عنوان رهب��ر تیم مطرح 
کنید. این امر نیز میسر نخواهد 
ش��د مگر شما از موارد بیشتری 
برخوردار ش��وید. یک��ی از این 
م��وارد ب��دون تردید هم��راه و 
دلس��وز بودن نس��بت ب��ه تیم 
کاری اس��ت. درواقع الزم است 
تا به همان شکل که توقع دارید 
شرایط مختلف توسط کارمندان 
درک شود، ش��ما نیز نسبت به 
آنه��ا رفت��اری پدران��ه و توام با 

مهربانی داشته باشید. 
12 - عدم قدردانی و 

استفاده از تجربه دیگران 
این امر ی��ک جمله رایج میان 
کارمندان اس��ت ک��ه می گویند 
به  توجهی  مدیری��ت کمتری��ن 
میزان ت��الش افراد در ش��رکت 
ندارد.  این امر زمینه س��از جدی 
نگرفت��ن کارها خواهد ش��د. به 
همین خاطر همواره باید سیستم 
تنبیه و تش��ویق کارمندان وجود 
داشته باش��د تا انگیزه الزم برای 
ت��الش بیش��تر و ارائ��ه باالترین 
حد ممکن راندمان کاری صورت 
گیرد. همچنین مدیران تازه کار 
الزم اس��ت از تجربه افراد قدیمی 
ش��رکت ب��رای درک بهتر اوضاع 
اس��تفاده کنند ت��ا در کار خود با 
مشکالت کمتری مواجه شوند و 
به نوعی نشان دهند که این دسته 
از کارمندان برای آنها از اهمیت و 
جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. 

ادامه دارد. . . 
theballance :منبع

با آگاهی نسبت به نقاط ضعف مدیریتی به بهتر شدن خود کمک کنید
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عادتی که رهبران خوب و بد را از 
هم متمایز می کند

ی��ک رهب��ر شایس��ته ت��الش می کند ش��رایط و 
مس��یر واقعی اهداف را درک کند و تیمش را تحت 

فشارهای غیرمنطقی قرار ندهد. 
حرفه رهبری به این معنی اس��ت ک��ه باید اغلب 
اوقات، تیم تان را در شرایط سخت و پیچیده هدایت 
کنید تا در یک بازه زمانی محدود، کارشان را با نتایج 

عالی تحویل دهند. 
چال��ش اینجا اس��ت ک��ه بتوانیم تف��اوت »خیلی 
س��خت«، »غیرمحتم��ل« و »واقع��ا غیرممکن« را 
درک کنیم. گاهی تیم های ما مس��ائل را غیرممکن 
می دانن��د، درحالی ک��ه این مس��ائل خیلی س��خت، 
یا نهایت��ا غیرمحتمل اند، اما بدان معنی نیس��ت که 

غیرقابل اجرا باشند. 
در این ش��رایط ش��ما باید تیم را به چالش فکری 
بکش��ید، سؤاالتی بپرس��ید که آنها را به تفکر عمیق 
وادارد و آنها را تش��ویق کنید ت��ا راه حلی بیابند که 
به کارایی آن ایمان دارند. ش��ما باید از آنها بپرسید 
که برای موفق ش��دن به چه نیاز دارند، نه اینکه چرا 

مسائل را غیرممکن می بینند. 
ش��ما باید تیم را به ذهنیت »می توانیم« برسانید 
که باعث می ش��ود آنها از س��خت ترین چالش ها هم 

عبور کنند. 
استادان انکار

درعین حال، شما باید خودتان و تیم تان را واقع گرا 
نگ��ه  دارید و پی��ش از اینکه به آنها فش��ار بیاورید، 
تش��خیص بدهید ک��ه چ��ه اهداف��ی »غیرممکن« 
هس��تند. اگر بخواهید اعضای تی��م را وادار کنید به 
نتایج غیرممکن دست پیدا کنند، فقط آنها را ناامید، 

سرخورده و بی انگیزه می کنید. 
ش��ما بای��د محیط امن��ی فراهم کنید ک��ه در آن 
اعضای تیم از عقب نشس��تن نمی ترس��ند و صرفا به 
اجرای کورکورانه برنامه ای تحمیلی، فکر نمی کنند. 

مطالعات��ی ک��ه روی پروژه ه��ای شکس��ت خورده 
ص��ورت گرفته نش��ان می دهد ک��ه در ۷0 درصد از 
موارد، تیم ها از قبل می دانس��تند که این پروژه ناکام 
می مان��د، ولی رهب��ران نگرانی ها و اظه��ارات آنها را 

نادیده گرفته اند. 
س��عی کنید از جمله رهبرانی نباشید که سرشان 
را زی��ر برف نگه می دارند و می خواهند چشم بس��ته 
به آمار و ارقام بهتری دس��ت پیدا کنند، زیرا در این 
صورت س��بک رهبری ش��ما، مدل کلئوپاترا خواهد 

بود: ملکه انکار. 
از طرف��ی، منظ��ور این نیس��ت که ه��ر زمان که 
تیم ت��ان مهلت زمان��ی یا نتایج ه��دف را غیرممکن 
دانست، حرف آنها را بپذیرید، اما باید خوب قضاوت 
کنید، محدودیت های واقعی را بشناس��ید، به شواهد 
غیرکالمی و نگرانی هایی که به وضوح اشاره می کنند 
اعض��ای تیم اعتقادی ب��ه این مس��یر ندارند، توجه 
کنید. همه اعضای تیم نزد شما نمی آیند تا ایده های 
خود را ابراز کنند، اما اغلب آنها با رفتارش��ان، عقیده 

خود را نشان می دهند. 
گاهی اوقات رهبران می توانند خودشان را متقاعد 
کنن��د که یک ه��دف »غیرممکن«، قابل دس��تیابی 
اس��ت. مخصوصا وقتی که این ه��دف برای آنها مهم 
باشد. درست در این نقطه باید بیشتر مراقب باشید، 
زیرا عالقه و تمایل شخصی شما به امکان پذیر بودن 
اهداف، چشم تان را به روی واقعیت )غیرممکن بودن 

مسیر( خواهد بست. 
یک مثال

گوردون ت��ردگل، کارآفرین و کارش��ناس رهبری 
می گوید: »س��ال ها پیش من در کش��ور هلند روی 
پروژه ای کار می کردم که قرارداد آن، شرایط سختی 
را به ما تحمیل می کرد و به منظور پیشگیری از ضرر، 
مجبور بودی��م در یک دوره چهارماه��ه، پروژه را به 
پایان برس��انیم.  برآوردهای اولیه نش��ان می داد که 
ب��رای تکمیل ای��ن کار به ۱2 ماه زم��ان نیاز داریم، 
ام��ا خودمان می دانس��تیم ک��ه می توانی��م کار را تا 
حدودی فشرده تر انجام دهیم. زمانی که برنامه ریزی 
مجددمان را ش��روع کردیم، رئیس یک ضرب االجل 
چهارماهه برای ما تعیین کرد و دس��تور داد برنامه ها 

را مطابق با این زمان تنظیم کنیم. 
به همین دلی��ل ما برنامه ای طراحی کردیم که به 
لحاظ تئوریک، امکان پذیر بود، اما مس��تلزم این بود 
ک��ه همه اعضای تیم کارش��ان را بدون هیچ عیب و 
نقصی انجام دهند و درعین حال به کمی شانس هم 
نیاز داش��تیم.  ولی تکیه کردن به شانس، استراتژی 

قابل اعتمادی برای دستیابی به موفقیت نیست. 
نتیج��ه این بود که ما درنهایت نتوانس��تیم کار را 
در مهل��ت معین به پایان برس��انیم. مجبور ش��دیم 
برنامه ری��زی جدیدی ب��رای پنج ماه آینده داش��ته 
باشیم که به ناامیدی و دلسردی همه تیم منجر شد. 
من از این پروژه درس های زیادی یاد گرفتم، مثال 
اینک��ه گاهی هیچ مق��دار پول��ی نمی تواند موفقیت 

کامل شما را تضمین کند.«
ش��ما باید از تیم تان در برابر فش��ار زیاد محافظت 
کنید و همچنین مطمئن ش��وید که خودتان هم از 
آنه��ا انتظارات غیرمنطقی نداری��د. باید به نگرانی ها 
و دغدغه ه��ای اعض��ای تیم گوش دهی��د، نه اینکه 
آنه��ا را منک��ر ش��وید. زیرا در این صورت شکس��ت 
پرهزینه ای را برای خودتان رقم می زنید.  ارزان ترین 
و سریع ترین راه دستیابی به یک هدف، این است که 

از همان ابتدا، کارها را درست پیش ببرید. 
INC/zoomit :منبع

به قلم اسکات آلن
کارآفرین و مشاور کسب  وکار

مترجم: نیما جوادی

به قلم دن مکارتی
کارشناس و مشاور مدیریت و رهبری

مترجم: امیر آل علی

کارآفرینی
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اخبار

اهواز - ش�بنم قجاوند- به مناس��بت گرامیداش��ت دهه فجر، 
سمینار آموزشی "زن و محیط زیست" با همت امور زنان و خانواده 
شرکت برق منطقه ای خوزستان و سخنرانی فاطمه مرعشی دکترای 
محیط زیست و مشاور مدیرکل اداره محیط زیست خوزستان برگزار 
شد. مش��اور مدیرعامل در امور زنان و خانواده در این سمینار گفت: 
زن��ان در پی ریزی آینده جوامع نقش کلی��دی و حیاتی را بر عهده 
دارند، چرا که دامان مادر اولین مدرسه ای است که هر کودک، عالوه 
بر الفبای عش��ق، با خوب و بد زندگی آَشنا می شود. شهناز احمدی 
روزبهانی ادامه داد: اگر زنان از مشکالت و معضالت زیست محیطی و 
روش های مقابله با آنها آگاه شوند، تاثیر بسیاری در کودکان، اعضای 
خانواده و اطرافیان خود خواهند گذاشت، آنان می توانند در کنار انجام 
وظیفه مادری و ش��اغل بودن نقش نگهبان محیط زیست را هم ایفا 
کرده و فرهنگ صحیح محیط زیستی را نیز به نسل های بعد منتقل 
کنند. وی مهمترین نقش های زنان در حفظ محیط زیست را برشمرد 
و افزود: زنان به دلیل نقش مهمی که در اداره خانه بر عهده دارند می 
توانند عامل اصلی اصالح فرهنگ مصرف که تاثیر ویژه ای در رفتار 
صحیح محیط زیستی است داشته باشند، اگر زنان از فرهنگ مناسبی 
در زمینه مصرف آب برخوردار باشند با انتقال این فرهنگ به اعضای 
خانواده می توانند س��االنه 150 هزار لیتر آب در خانواده خود صرفه 

جویی کنند. همچنین با اصالح الگوی مصرف نقش ویژه ای در کاهش 
مصرف برق و کاهش آالینده های جوی توسط نیروگاه های تولید برق، 
داش��ته باشند. مشاور مدیرعامل شرکت در امور زنان و خانواده، بیان 
کرد: اگر زنان برای نظافت خانه، شستشوی خودرو، تفکیک زباله در 
مبدا و موارد دیگر، برنامه محیط زیستی مناسبی داشته باشند، بخش 
عظیمی از مشکالت زیست محیطی حل خواهد شد. در ادامه برنامه، 
مشاور مدیرکل اداره محیط زیست خوزستان به عنوان سخنران این 
نشست، گفت: محیط زیست مرز ندارد و آلودگی و آثار تخریب در یک 
نقط��ه، بر نقاط دیگر هم اثر می گذارد، مانند اثر گلخانه ای، تخریب 
الیه ازن، آلودگی های هس��ته ای، تخریب زیست گاهها و همه موارد 
ریز و درشت محیط زیستی که در اطراف ما وجود دارد و روزانه با آنها 

زندگی می کنیم. فاطمه مرعشی با بیان آنکه نباید کسی این کشتی 
محیط زیس��تی که همه بر آن سوار هستیم را سوراخ کند، افزود: از 
دالیل اصلی آلودگی محیط زیست می توان به افزایش جمعیت، باال 
رفتن مصرف در اثر رشد جمعیت، باال رفتن میزان تولید و رشد بی 
رویه صنایع اش��اره کرد. وی تصری��ح کرد: از عمده ترین معضالت و 
مش��کالت محیط زیس��تی می توان به بروز انواع آلودگی ها در آب، 
خاک و هوا، گرم شدن کره زمین، کاهش منابع آشامیدنی، فرسایش 
خاک، بروز بیماری های ناش��ناخته، شور ش��دن خاک های زراعی، 
تخریب منابع طبیعی، گسترش بیایان ها، باران های اسیدی و... اشاره 
کرد. این مدرس دانش��گاه در حوزه محیط زیست، گفت: در مقیاس 
ملی عالوه بر مسائل فوق، با بحران های محیط زیست دیگری مانند 
ریزگردها و ش��رایط نگران کننده کاهش باران و... رو به رو هستیم، 
تنها راه عبور از این مسائل حساسیت همه قشرها مخصوصا بانوان به 
عنوان نیمی از جمعیت به مسائل و همراهی با الگوی صحیح استفاده 
از محیط زیست است. مشاور مدیرکل اداره محیط زیست خوزستان 
با بیان اینکه ما در مقابل نسل آینده پاسخگو هستیم، بیان کرد: بانوان 
باید به مسائل محیط زیستی، ورودی جدی تر داشته باشند و با آگاهی 
از مشکالت و معضالت محیط زیستی زمینه ساز زندگی بهتر برای 

امروز و فردای این خاک باشند.

تبریز – اسد فالح- با حضور شهردار تبریز، جمعی از اعضای 
ش��ورای اس��المی ش��هر و معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و 
فناوری اطالعات بانک شهر و رئیس سرپرستی منطقه شمالغرب 
بانک ش��هر، »تبریز کارت« رونمایی ش��د. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، با آغاز این فناوری، ش��هروندانی که در بانک ش��هر 
حساب بانکی دارند می توانند در کنار استفاده از خدمات مختلف 
بانک شهر، به عنوان »کیف پول« از کارت بانکی »تبریز کارت« 
استفاده نمایند. صفر صالحلو، رئیس سرپرستی منطقه شمالغرب 
بانک ش��هر، در این مراس��م با اشاره به این که طرح کارت بلیت 
الکترونیکی، بیش از سه سال است که با همکاری شرکت توسعه 

و نوآوری کلید خورده اس��ت، افزود: بر این اس��اس، آن دسته از 
شهروندانی که در بانک شهر حساب ندارند نیز می توانند نسبت 
به دریافت »تبریز کارت« از بانک شهر اقدام کنند. وی اضافه کرد: 
در روزهای آتی استفاده از این کارت در تاکسی های شهری نیز 
راه اندازی خواهد شد تا مردم به سهولت وجوه کرایه تاکسی را 
پرداخت نمایند. صالحلو یادآور شد: »تبریزکارت« از اوایل سال 
جاری در مترو تبریز مورد استفاده قرار می گرفت و از این پس، در  
ناوگان اتوبوسرانی تبریز نیز قابلیت استفاده خواهد داشت. محرم 
محمدزاده، علی آجودان زاده و کریم صادق زاده از اعضای شورای 

اسالمی شهر تبریز در این مراسم حضور داشتند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت ام�روز- در اولین روز از دهه 
مبارک فجر، با حضور استاندار هرمزگان و نمایندگان مردم  استان 
در مجلس ش��ورای اس��المی، ش��ش پروژه آب و فاضالب ش��هر 
بندرعباس با اعتب��اري حدود 270 میلیارد ری��ال به بهره برداری 
رس��ید. استاندار هرمزگان در مراسم بهره برداري از ایستگاه پمپاژ 
فاضالب ش��هرک نبوت، گفت: در کنار تامین آب شرب شهرها و 
روستاها باید ساماندهي فاضالب شهرها نیز مدیریت شود که شاید 
کاري مهمتر از تامین آب شرب است. فریدون همتي افزود: وجود 
مشکالت فاضالب به نوعي تهدید سالمت مردم و محیط  زیست 
مي باش��د بنابراین  اهمیت آن کمتر از تامین آب نیس��ت و البته 
تالش مدیریت و مجموعه آبفاي هرمزگان در رفع این چالش قابل 

تقدیر اس��ت. وي با بیان اینکه؛ خدمت به مردم بسیار لذت بخش 
است، بر ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم از سوي مدیران دستگاه 

ها تاکید کرد.  

تصویب اعتبارات براي رفع چالش هاي صنعت آب و برق 
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احمد مرادي، نماینده مردم هرمزگان در مجلس ش��وراي اسالمي 
نیز ضمن قدرداني از عملکرد مدیران صنعت آب و برق استان گفت: 
در حوزه آب تالش شده تا نیاز مردم پاسخ داده شود. مرادي افزود: با 
توجه به استمرار خشکسالي بیست ساله، مدیریت منابع آبي کار بسیار 
س��ختي بوده که خوش��بختانه مدیران ما در حوزه آب به خوبي این 
وظیفه را انجام داده اند و جاي تقدیر دارد. وي بهره برداري از پروژه هاي 
دهه فجر را به نوعي عذرخواهي از مردم بابت کاس��تي ها بیان کرد و 
گفت: با توجه به مشکالت صنعت آب و برق تالش مي کنیم در بودجه 

97، اعتباراتي براي رفع این چالش ها به تصویب برسد.  

ش�هرقدس- محبوبه ابوالقاسمی- مسعود مختاری 
در بازدید خود از معابر س��طح ش��هر قدس از نزدیک در 
جریان عملیات برف روبی پرس��نل خدمات ش��هری قرار 
گرفت و توصی��ه های الزم را در این خصوص ارایه نمود. 
ش��هردار قدس در این بازدید گفت: تمام نیروهای س��تاد 

برفروب��ی ش��هرداری از روز گذش��ته در 
آماده باش کامل بسر می برند و با استفاده 
از تجهی��زات الزم از اولین س��اعات آغاز 
بارش ب��رف اقدامات خ��ود را آغاز کرده 
اند. مس��عود مختاری بازگشایی پل ها و 
میادین  ش��هر را که جزو معابر شیب دار 
و پرخطر هس��تند و با ب��ارش برف امکان 
ی��خ زدگی و لغزندگی در این معابر وجود 
دارد از اولوی��ت های س��تاد ب��رف روبی 
ش��هرداری عنوان ک��رد و  افزود: از اولین 
س��اعات بارش برف در مرحل��ه اول تمام 
مس��یرهای اصلی و فرعی برف روبی شده 
و در مرحله دوم نیز با نمک پاش��ی معابر 
در برابر یخ بندان ایمن می ش��ود تا عبور 

و مرور به س��هولت انجام ش��ود. وی گفت : ماشین آالت 
سنگین و نیمه سنگین س��ازمان خدمات موتوری شامل 
لودر،گری��در و کامیونهای حامل نمک و ماس��ه با حضور 
در معابر اصلی و فرعی ش��هر قدس عملیات برف روبی و 
پخش نمک و ماس��ه جهت بازگشایی معابر و تسهیل در 

تردد وس��ائط نقلیه و عابرین پیاده را با س��رعت عمل باال 
انجام می دهند. مس��عود مختاری همچنین طی پیامی از 
تالش بی وقفه و گسترده پرسنل خدمات شهری قدس و 
سازمانهای تابعه در جهت برطرف نمودن مشکالت و ارایه 
خدمات مناسب به شهروندان در روزهای برفی و تعامل و 

همکاری سازنده مردم با نیروهای خدوم شهرداری تقدیر 
و تش��کر کرد. وی گفت : بدون ش��ک وج��ود پاره ای از 
مش��کالت و نواقص در ارایه خدمات  بهینه به شهروندان 
قاب��ل لمس و مش��هود ب��ود ولیکن تالش ب��دون وقفه و 
مستمر پرس��نل خدمات شهری شهرداری قدس در کنار 

همکاری و حس مسئولیت پذیری مردم با مدیریت شهری 
قدس باعث شد تا این مشکالت در کمترین زمان ممکن 
برطرف و معابر اصلی ش��هر در روز های کم س��ابقه برفی 
باز و حرکت در آن جریان داش��ته باش��د. شهردار قدس 
گف��ت : بارش برف ونزول این رحم��ت الهی پس از چند 
س��ال در تهران و شهرس��تان های تابعه 
شور و شعفی وصف ناپذیر در میان مردم 
پدید آورد و در این میان تالش خستگی 
ناپذی��ر همکاران��م در  خدمات ش��هری 
قدس و س��ازمان های تابعه ش��هرداری و 
از نخستین س��اعات بارش برف در نقاط 
مختلف ش��هر در راس��تای ارایه خدمات 
بهینه به شهروندان جان و حرکتی دوباره 
در کالبد شهر دمید. مختاری تصریح کرد 
: مدیریت شهری قدس خود را خدمتگزار 
ب��ی منت مردم می داند و تالش می کند 
ت��ا با بررس��ی دقیق نواقص و مش��کالت 
موجود و تهیه  تجهیزات و امکانات مورد 
نی��از، زمینه ارتق��ای خدم��ات بهینه به 
شهروندان در روزهای برفی را فراهم آورد. شهردار قدس 
در پایان از تعامل خوب شهروندان با مجموعه شهرداری و 
تالش دلسوزانه نیروهای خدوم شهرداری و سازمان های 
تابعه،پلیس راهور و س��ایر ادارات خدمات رسان در طول 

روزهای برفی تقدیر و تشکرکرد.

در سمینار آموزشی »زن و محیط زیست« شرکت برق منطقه ای خوزستان مطرح شد

تاکیدبرنقشمثبتزناندراصالحفرهنگمحیطزیستی

با رونمایی از کارت بلیت الکترونیکی

»تبریز کارت« در خدمت تسهیل استفاده از حمل ونقل عمومی قرار گرفت

با حضور استاندارهرمزگان

شش پروژه آب و فاضالب شهر بندرعباس به بهره برداری رسید

شهردار قدس در بازدید میدانی از سطح شهر در جریان عملیات برف روبی معابر قرار گرفت

تبریز - اسد فالح- مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز 
از اس��تقرار میز خدمت در شهرداري هاي مناطق خبرداد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی کاش��تکار اظهار کرد: 
در راستاي اجراي دس��تورالعملهاي شهردار محترم تبریز 
در راس��تای ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و مراجعان 
به ش��هرداریهاي مناطق ش��هرداري تبریز و تکریم ارباب 
رجوع این طرح درمناطق دهگانه شهرداری تبریز اجرایی 
می ش��ود. وی ادامه داد: در این فرایند که با تدوین شیوه 
نام��ه و تنظیم رئ��وس وظایف صورت گرفت ش��هروندان 
مي توانند جهت  تس��ریع در روند رس��یدگي به مسائل و 

مش��کالت خود به متصدیان میز خدمت مراجعه  کرده و 
برای حل مشکالت خود راهنمایی بخواهند. 

وی یادآور ش��د: این طرح که در ش��هرداري مناطق 
یک، س��ه و هفت ب��ه صورت پایلوت آغاز ش��ده عوامل 
اداره کل بازرس��ي ش��هرداري منطق��ه با اس��تقرار در 
مدخل ورودي ساختمان نسبت به انجام وظایف تعریف 
ش��ده اقدام مي کنند. مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز 
خاطرنش��ان کرد: در س��ایر مناطق ش��هرداري تبریز و 
نیز س��ایر س��ازمانها و ش��رکتهاي تابعه نیز شهروندان 
مي توانن��د نس��بت ب��ه درخواس��ت مطالب��ات و اخ��ذ 
راهنماییهاي خود به دفاتر اداره کل بازرس��ي مس��تقر 

در آن مناطق و س��ازمانها مراجعه کنند.

مدیرکل بازرسی شهرداری تبریز خبر داد:

استقرار میز خدمت در شهرداري هاي مناطق

با حضور مدیران شرکت های توزیع فرآورده هاي سالمت استان مازندران برگزار شد
برگزاری جلسه روسای بخش مدیریت دارویی بیمارستان های مازندران 

س�اری - دهقان - جلسه روسای بخش مدیریت دارویی بیمارستان های مازندران 
و جمعی از مدیران ش��رکت های توزیع فرآورده هاي س��المت استان در دانشگاه علوم 
پزش��کي مازندران برگزار شد در این جلسه که با حضور روسای بخش مدیریت دارویی 
بیمارس��تان های استان مازندران و جمعی از مدیران ش��رکت هاي توزیع فرآورده هاي 
سالمت استان  در تاالر قلم دانشگاه علوم پزشکي مازندران برگزار شد ، دکتر محمدرضا 
شیران  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي مازندران در خصوص نظارت برخرید اقالم 
دارویي و تجهیزات پزشکي  پرمصرف در بیمارستان ها و نقش روساي بخش مدیریت  دارویي بیمارستان ها در این فرآیند و دکتر 
باقرزادگان جانشین معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي مازندران نیز درخصوص سیاستهاي  معاونت غذا و دارو بر فرآیند خرید 

متمرکز داروهاي پرمصرف و تجهیزات پزشکي مصرفي بیمارستان ها سخنان مبسوطي ارائه کردند.

افزایش یک میلیون تنی تولید محصوالت کشاورزی در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: در سال های اخیر میزان تولید محصول در استان 
گلستان یک میلیون تن افزایش یافته در حالی که شاهد کاهش 2۶ درصدی بارندگی ها در سطح استان بودیم. مختار مهاجر در نشست 
خبری با اصحاب رسانه استان گلستان، اظهار داشت: استان گلستان با توانمندی های بخش کشاورزی بیش از ۶ میلیون 800 هزار تن 
تولید محصول کشاورزی دارد.وی افزود: 32 درصد سهم اشتغال و همچنین 85 درصد نیاز غذایی کشور و 24 درصد تولید ناخالص 
کشور در بخش کشاورزی نهفته است.رئیس جهادکشاورزی استان گلستان بیان داشت: استان گلستان در برخی محصوالت کشاورزی 
رتبه نخست تا دهم کشور را به خود اختصاص داده است. در تولید محصول سویا رتبه نخست با ۶0 درصد، کلزا رتبه دوم با 19 درصد 
در سال گذشته، گندم با 13 درصد تولید کشور رتبه دوم و تولید گوشت مرغ با بیش از 8 درصد از تولید کشور در رتبه سوم قرار دارد.
مهاجر با بیان اینکه از کل اراضی استان گلستان ۶7 هزار هکتار سطح زیر کشت کلزا قرار دارد، تاکید کرد: استان گلستان در تولید 
کلزا مقام نخست را با رتبه بسیار خوب به خود اختصاص داده است. وی گفت: رشد قابل توجه استان گلستان در بخش کشاورزی 
بیانگر آن است که پتانسیل این استان در بخش کشاورزی نهفته شده است.رئیس جهاد کشاورزی استان گلستان زهکشی را یکی 
از پروژه های اساسی دانست و افزود: طبق قول رئیس جمهور زهکشی 22 هزار هکتار از 180 هزار هکتار اراضی شمالی را در دستور 
کار قرار دادیم. اگر در این مناطق زهکشی انجام دهیم باعث افزایش تولید به میزان دو برابر نسبت به سال گذشته می شود.وی تاکید 
کرد: 520 هکتار تامین آب عملیات اجرای انتقال و ایجاد شبکه آبیاری در یک هزار و 350 هکتار در منطقه آق کلته و کرند انجام شده 

است.مهاجر گفت: رودخانه اترک یک رودخانه فصلی است و زمانی که بارش فصلی اتفاق می افتد در استان گلستان جاری می شود.

افتتاح 11 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در دهه مبارک فجر 96
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- 11 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری در دهه مبارک فجر 9۶ در حوزه8 شهر استان افتتاح و 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت ، همچنین یک پروژه دیگر نیز کلنگ زنی خواهد گردید.از پروژه های مذکور 7 پروژه در بخش 
آبخیزداری ، 3 پروژه در بخش مرتع و بیابان و یک پروژه در بخش جنگل بوده و پروژه دیگری که آغاز به کار آن با انجام مراسم کلنگ 
زنی آغاز خواهد شد نیز در بخش آبخیزداری میباشد.پروژه های افتتاحی در دهه فجر عبارتند از :1-احداث سازه سنگ و مالت قشالق 
در آزادشهر 2-سازه سنگی مالتی وطنا در بندرگز 3-سازه سنگی مالتی رجن در رامیان 4-سازه گابیون سیاه مرزکوه علی آباد 5-سازه 
گابیونی غاز محله کردکوی ۶-بندخاکی قویجق در کالله 7-بندخاکی قرناق در مراوه تپه 8-بوته کاری به همراه ذخیره نزوالت آق 
قال 9-بوته کاری به همراه ذخیره نزوالت چپرقویمه در گنبد 10- بوته کاری به همراه ذخیره نزوالت در مراوه تپه 11- جنگل کاری 
در مراوه تپه سی و سه میلیارد و نه صدونود و هشت میلیون ریال معادل سه میلیاردوسیصدونود ونه میلیون وهشتصدهزار تومان 
اعتبار هزینه شده پروژه های افتتاحی از محل اعتبارات استانی و ملی صرف شده و چهار میلیارد وچهارصدو پنجاه میلیون ریال معادل 
چهارصدو چهل و پنج میلیون تومان اعتبار جهت سازه سنگی مالتی تاویر علی آباد که کلنگ زنی آن در دهه فجر انجام خواهد گرفت 
در نظر گرفته شده است.با بهره برداری از 11 پروژه مذکور 4۶0 خانوار بصورت مستقیم از آنها بهره مند خواهند گردید و70 خانوار 
نیز پس ازبهره برداری از پروژه ای که کلنگ زنی آن خواهد شد بصورت مستقیم از آن بهره مند خواهند گردید.  شایان ذکر است کار 

عملیاتی پروژه هایی که ذکر آن رفت همگی در سال 139۶ شروع شده بودند.

فرهنگ سازی؛ تنها راه حل معضل محیط زیست
مشهد - صابر ابراهیم بای – مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با بیان این مطلب که تغییر 
در رفتار جامعه در قبال محیط زیست نیازمند اشاعه فرهنگ توجه به این بحث است، گفت: اقدامات 
بسیار خوبی توسط  شرکت گاز استان در هفته هوای پاک انجام شد. سید حمید فانی گفت: مجموعه 
رفتارهای ضابطه مند زیست محیطی در بستر فرهنگ، موجب جهت بخشی به بحث محیط زیست 
پیرامونی شهرها خواهد شد؛ متأسفانه غالب جمعیت کشور ما در زمینه فرهنگ زیست محیطی با 
چالش های زیادی روبرو هستند که به عقیده بنده فرهنگ سازی تنها راه درمان این معضل است. وی 
با اشاره به اقدامات مثبت امور HSE شرکت گاز خراسان رضوی در موضوع توجه به فرهنگ محیط زیست گفت:  در هفته گذشته 
سمینار آالینده های هوا در کالن شهرها و تاثیرات آن بر محیط زیست با هدف افزایش میزان آگاهی کارکنان با شرایط اقلیمی شهر 
مشهد برگزار شد. وی ادامه داد: برگزاری همایش دوچرخه سواری، فرهنگ سازی محیط زیستی مرتبط با آلودگی هوا و مصرف بهینه 
گاز طبیعی برای 150 نفر از دانش آموزان دختر در سطح مدارس مشهد و اهدای محصوالت فرهنگی از دیگر برنامه های هفته هوای 
پاک بود. فانی، توزیع بیش از هزار ماسک تنفسی نوعFFP2  در بین کارکنان و درج شعار هفته هوای پاک"قانون هوای پاک؛ قانون 
نفس" در قبوض مشترکان را ازدیگر اقدامات شرکت گاز خراسان رضوی در راستای مسئولیت اجتماعی این مجموعه برای توسعه 
فرهنگ محیط زیست عنوان کرد. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تصریح کرد: جلب مشارکت و آموزش محیط زیست و اشاعه 
فرهنگ و اخالق محیط زیستی در بین کارکنان، از جمله ابزارها و روش های موفقی است که توسط شرکت گاز خراسان رضوی در 

هفته هوای پاک امسال مورد استفاده قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین:
نواحی صنعتی در روستاهای قزوین فعال می شود

قزوین- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین از فعال 
سازی نواحی صنعتی با ایجاد اشتغال پایدار در روستاها در حوزه صنایع خرد و کوچک خبر 
داد.  به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین، حمیدرضا خانپور در 
آس��تانه دهه مبارک فجر و در حاش��یه اولین جشنواره و نمایشگاه ملی روستایی با رویکرد 
ترویج سبک زندگی ایرانی – اسالمی در مالقات با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
قزوین گفت: توانمندس��ازی روستائیان و فعال سازی نواحی صنعتی در دستور کار سازمان 
صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی با مشوق های ویژه و تسهیالت ارزان قیمت با استفاده  از منابع صندوق توسعه ملی قرار دارد 
و ضمانت نامه صنایع کوچک برای طرحهای اجرایی در مناطق محروم صادر می شود. وی افزود: سیاست دولت مبتنی بر توسعه 
صنایع روستایی و حمایت  از ایجاد اشتغال پایدار در نواحی صنعتی از طریق ایجاد بسترها و تقویت نواحی صنعتی موجود و همچنین 

حمایت از خوشه های کسب و کار است. 

معاون استاندار و فرماندار شاهرود:
برنامه های دهه فجر باید با محوریت مردم و در راستای وحدت بخشی و 

امید آفرینی باشد 
 ش�اهرود - حس�ین بابامحمدی : معاون استانداروفرماندارش��اهرود تاکید کرد:برنامه های دهه 
فجرضمن رعایت ایام شهادت حضرت فاطمه )س( براساس تاکیدات مقام معظم رهبری باید بامحوریت 
مردم ودرراستای وحدت بخشی وامیدآفرینی باشد  سیدمحمدرضا هاشمی، در نشست مشترک روابط 
عمومی های دستگاههای اجرایی در راستای هماهنگی برنامه های دهه فجر در سالن والیت فرمانداری 
شهرستان ا ظهار داشت : روابط عمومی بعنوان پل ارتباطی دستگاههای اجرایی ورسانه ها هستند وباید 
بارسانه ها تعامل کامل دررفع مشکالت مردم داشته باشند. وی افزود:بحث تکریم ارباب رجوع باید در 
رأس برنامه های روابط عمومی باشد؛شایسته است مدیران دستگاههای اجرایی جایگاه خاص و باالتری را برای روابط عمومی در سیستم 
قایل شوند. هاشمی خاطر نشان کرد:دستگاه اجرایی ومدیری در رضایتمندی مردم و تکریم ارباب رجوع موفق است که روابط عمومی 
پویا و به روزی داشته باشد، باید بهترین ؛فعالترین وپویاترین نیروی متخصص دستگاههای اجرایی درروابط عمومیها گمارده شوند.  وی 
تصریح کرد:روابط عمومی می تواند موتور محرکه مدیر دستگاه اجرایی باشد و توجه مدیر را به مسایل و مشکالت مناطق دور دست 
و محروم جلب کند.عباس اعتمادمسئول کمیته اطالع رسانی دهه فجرنیزدراین جلسه گفت درتمامی برنامه های دهه فجرباید کلیه 
خبرنگاران بصورت ویژه دعوت وحضورداشته باشند وکلیه اطالعات الزم دراختیارشان قرارگیرد روابط عمومی می تواند با برنامه ریزی 
مناسب وارتباط صحیح ومنطقی با اصحاب رسانه   که یکی از کلیدهای اصلی موفقیت عملکرد ادارات وسازمان ها ست جایگاه خود رابین 
رسانه ها تثبیت وبطور مطلوب و شایسته مردم را ازعملکرد سازمان متبوعش آگاه وباعث رضایتمندی مردم شود. اعتماد درادامه افزود:  
روابط عمومی هنر استفاده وبه کارگیری خردمندانه اصحاب رسانه است که از تخصص، تکنیک و ابزارهای نفوذ در افکار عمومی بهره مند 
می باشند، البته نه فقط درجلسات گزینشی وخبرنگاران منتخب بلکه استفاده ازهمه خبرنگاران که درشهرستان فعالیت می کنند آن 

روابط عمومی موفق است که رسانه ها را در کنار خود و همراه خود داشته باشد چون هردو دارای ماهیتی رسانه ای هستیم .



پلتفرم نوآوری باز
نام استارت آپ: پرابلم

problem. ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۶

موضوع: نوآوری باز – جمع سپاری نوآوری
توضیح بیشتر: 

در پرابلم مشکالت و نیاز های شرکت ها، استارت آپ ها 
و مجموعه ه��ا تبدیل به مس��ابقه ش��ده و ب��ه نخبگان و 
متخصصان حوزه مسابقه اطالع رسانی میشه تا این افراد 
در مسابقه شرکت و مشکل موجود رو حل کنند. بهترین 
راه حل ها جوایز نقدی و کس��ب وکاری دریافت می کنند. 
در واقع پرابلم یک پلتفرم نوآوری باز اس��ت که با کمک 
نخبگان و متخصصان جامعه به نیاز ها و مش��کالت پاسخ 
می��ده و در عم��ل باعث کاهش هزینه، زمان و ریس��ک 
در ن��وآوری و R&D مجموعه ها خواهد ش��د. خروجی 
مس��ابقات می تونه راه حل، تیم، ایده، فرد متخصص و... 

باشه. 

تعداد کمی از شرکت ها مانند نایک، به ساخت برند 
عاطف��ی )emotional brand(  ی��ا همان ایجاد 
رابطه بین محصوالت با عواطف می پردازند. بسیاری 
از رقبای نایک تالش می کنند که بر اس��اس نوآوری 
و س��بک، به محصوالت آن ضربه بزنند، اما موفقیت 
نای��ک با اس��تفاده از تمرک��ز بر روابط ورزش��کاران 
و تجربی��ات نوآوران��ه برن��د جهت الهام بخش��ی به 
مشتریان برای داشتن احساسی همانند ورزشکاران، 
بس��یار بیشتر شده اس��ت. محصوالت و فناوری های 
آن همیش��ه با ارزش هایی همچون اشتیاق، موفقیت 
و ش��أن و مق��ام مرتب��ط بوده اند. اکث��ر محصوالت 
نای��ک از نظر عملکرد، بس��یار خوش��ایند و ازلحاظ 
تکنولوژیکی به اندازه کافی پیش��رفته هس��تند. هیتر 
آمونی- دی مدیر طراحی آمریکای ش��مالی شرکت 
نای��ک می گوید: »نایک عالوه ب��ر عملکرد در زمینه 
سبک زندگی ما نیز فعال است. نایک به منظور ایجاد 
رابطه عاطفی بر نوآوری، س��بک، تاریخچه و تجربه 

تمرکز می کند.« 
ب��ه گزارش هورموند، خصلتی که ش��عار تبلیغاتی 
»فق��ط انجام ب��ده« را ایج��اد کرد، خصلتی اس��ت 
که نایک ت��ا به امروز آن را دنبال کرده اس��ت. باید 
تبلیغ��ات آن را در المپیک لندن با تبلیغات آدیداس 
به عن��وان یک رقیب اصلی، مقایس��ه کنید. آدیداس 
از ان��رژی ب��اال و س��رگرمی ب��رای برجس��ته کردن 
محصوالتش اس��تفاده ک��رد. در مقاب��ل، آگهی های 

بازرگان��ی نایک، آرام و تأثیرگ��ذار بود. آنها از طریق 
روش جدید فراخوانی، ارتباطی عاطفی ایجاد کردند: 
»عظمت خ��ود را بیابید«. تعجبی ندارد که تبلیغات 
نای��ک، درحالی ک��ه آدی��داس، ۱۵۵ میلی��ون دالر 
پرداخت کرده بود تا حامی لباس ورزش��ی رس��می 
المپیک ش��ود، ۱۵ برابر بیش��تر از تبلیغات آدیداس 
در نظرس��نجی های اینترنت��ی نمود پی��دا کرد. در 
ق��رن حاضر، برای س��اخت برند عاطف��ی نیاز دارید 
تا گفت وگویی ش��خصی با مش��تریان خود در مورد 
مس��ائلی که بیش��ترین اهمیت را ب��رای آنها دارند، 

برگزار کنید. 
هربرت موچامپ در یکی از مقاالت نیویورک تایمز 
در خص��وص طراحی محصول خاطرنش��ان کرد که 
»در ۵۰ س��ال گذش��ته، پایه و اس��اس اقتصادی از 
تولید به مصرف تغییر یافته اس��ت. این پایه و اساس 
از ح��وزه عقالنیت به مح��دوده تمایل گرایش یافته 
اس��ت. از عینی به ذهنی و به حوزه روان شناس��ی« 
رضای��ت مادی آن قدر به راحتی حاصل می ش��ود که 
در حال حاضر رضایت عاطفی به عنوان چالش اصلی 
برای ارائه دهندگان کاال و خدمات مطرح شده است. 
س��ؤال اصلی خری��د از »چه کاری انج��ام می دهد« 
به »چه حس��ی به من می دهد« تغییر یافته اس��ت. 
حت��ی در زمینه تجارت از نوع بنگاه با بنگاه، عواطف 
بسیار تأثیرگذار هس��تند. به رغم هشدارهای بسیار، 
تج��ار همچنان به ش��کم خود بیش��تر از مغزش��ان 

اهمیت می دهند. RFP ها منتش��ر می شوند و تعداد 
فروش��ندگان بر اساس ریس��ک گریزی و مالحظات 
عاطفی ب��رای خریداران، افزای��ش می یابد. مدیران، 
بیانیه هایی در مورد خود و ارزش های شان در هنگام 
انتخاب یک عرضه کننده، اعالم می کنند و بس��ته به 
هوی��ت برند مطلوب موردنظرش��ان می گویند: »من 
یک متفکر خالق هس��تم«، »من ی��ک مقام محترم 

هستم« یا »من یک ریسک پذیر تهاجمی هستم.«
در حال حاضر در مبحث چش��م انداز کس��ب وکار، 
اثربخش��ی محص��ول نمی تواند ب��ر روی قدرت برند 
تأثیرگذار باش��د. در عوض، برنده��ا، پیوندهای قوی 
ذهنی و قلبی بین خود و مشتریان ایجاد می کنند که 
برای نیل به این اهداف، تنها مس��ائل عاطفی مدنظر 
خواهند بود. این امر امروزه صادق اس��ت و در آینده 
نیز بیش از قبل صدق خواهد کرد. برای نمونه، نسل 
در حال رش��د جوانان، در زمان انتخاب رس��توران، 
فقط به دنبال غذاهای خوش��مزه با قیمت مناس��ب 
نیس��ت. در برآورد یک ش��رکت پژوهش��ی صنعت 
غذایی، آنچ��ه جوانان می خواهند بس��یار پیچیده تر 
است. آنها به دنبال برقراری ارتباط عاطفی با برندی 
هستند که از لحاظ اجتماعی، مسئول و پایدار باشد. 
ای��ن قبیل مصرف کنندگان انتظ��ار دارند که برندها 
برایشان الهام بخش باشند و ارزش های شان را آن قدر 
خ��وب بیان کنند که به عنوان منبعی از لذت و غرور 

برای آنها قابل اتکا باشند. 

ساخت برند عاطفی

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 898 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: نخس��تین توصیه، جمع آوری 
کارت ویزی��ت هم صنفی های خودت��ان از مناطق 
مختل��ف اس��ت. کار زیاد س��ختی نیس��ت. طی 
یک��ی، دو روز موفق خواهید ش��د مجموعه ای از 

کارت  های ویزیت مختلف را جمع آوری کنید.
ق��دم بعدی جس��ت  وجو در اینترنت اس��ت. در 

ای��ن مرحله کارت های ویزی��ت عمومی متعلق به 
ش��رکت های مختل��ف را ببینید و ب��رای خودتان 
بانک مناس��بی تهیه کنی��د. در مرحله بعد کارت 
ویزیت هم صنفی های تان را در دنیا ببینید. اکنون 
ش��ما در مرحله ای هستید که می توانید با الهام از 
هم��ه آنچه دارید به یک طرح کلی برس��ید. البته 
توجه داش��ته باشید که شما طراح نیستید و تنها 
بای��د طرح کلی و س��لیقه تان را ب��ه طراح منتقل 

کنی��د. بقیه راه را بس��پرید به طراح تا با خالقیت 
خود و البته با اصول علمی رنگ شناس��ی و... یک 
کارت ویزی��ت منحصربه فرد برای ش��ما طراحی 
کن��د. به این نکته نیز باید توجه داش��ته باش��ید 
ک��ه همه این مراحل را می توانید از ابتدا به طراح 
بس��پارید تا وی به طرح نهایی برسد. البته در این 
شرایط ش��ما باید به طراح کامال اطمینان داشته 

باشید.

طراحی کارت ویزیت

پرسش: صاحب یک پرده فروشی کوچک هستم که مشتریان محلی فراوانی دارد. تصمیم دارم کارت ویزیتی خالقانه طراحی 
کنم تا  در جلب نظر مشتریان مؤثر واقع شود. چه توصیه ای برای من دارید؟ کلینیککسبوکار

 ارتباط هدفمندی
در زندگی و خواب خوب

محققان و دانشمندان دانشگاه نورث وسترن معتقدند 
اگر در زندگی تان هدف معناداری را دنبال کنید، شب ها 

خواب بهتری خواهید داشت. 
آیا تابه حال با مش��کالت خوب مواجه ش��ده اید؟ شما 

تنها نیستید! 
طب��ق گزارش مرکز کنترل و پیش��گیری از بیماری ها 
در کش��ور آمریکا، تقریبا ۵۰ تا ۷۰ میلیون آمریکایی از 
اخت��الالت خواب رنج می برند. در واقع مش��کالت خواب 
در میان رده س��نی بزرگسال بیش��تر رایج است و طیف 
وس��یعی از اختالالت را نظیر س��خت خوابیدن، س��خت 
بی��دار ش��دن، وقفه تنفس��ی در خواب و س��ندروم پای 

بی قرار، شامل می شود. 
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه درصد باالی��ی از م��ردم به نوعی 
درگی��ر اختالالت خواب هس��تند، جای تعجب نیس��ت 
که کس��ب وکارها نیز از این مش��کل کارمندان، آس��یب 
می بینند. کمب��ود خواب کارمندان، به��ره وری و تمرکز 
آن��ان را در محی��ط کار کاهش می دهد، به اش��تباهات 
ناشی از بی دقتی منجر می ش��ود و هزینه های زیادی به 
ش��رکت ها وارد می کند. در زندگی شخصی نیز مشکالت 
خواب به افزایش وزن، تحریک پذیری، رخوت و افسردگی 
منجر می شود. استرس و عادات بد پیش از خواب هم از 

مهم ترین علل اختالالت خواب محسوب می شوند. 
ام��ا مطالعات علمی اخیر نش��ان می دهد خواب خوب 
ش��بانه، با این موضوع که چقدر در زندگی تان احس��اس 

هدفمندی می کنید، رابطه ای مستقیم دارد. 
آرلنر ترنر، کریستین اسمیت و جیسون اونگ، محققان 
دانشکده پزشکی دانشگاه نورث وسترن دریافتند افرادی 
که در زندگی ش��ان هدف مشخصی را به طور مؤثر دنبال 
می کنند و اصوال احس��اس هدفمندی بیش��تری دارند، 
افرادی هس��تند که ش��ب ها بهتر می خوابند. شایان ذکر 
اس��ت که این تحقیقات فاکتورهای دیگری نظیر س��ن، 
جنس��یت،  نژاد و س��طح تحصیالت را نیز در نظر گرفته 

بود. 
در این مطالعات از ۸۲۵ آمریکایی خواس��ته ش��د که 
کیفیت خواب ش��ان و اهداف ش��ان در زندگی را با پاسخ 
دادن ب��ه عباراتی مانند »برخی از م��ردم زندگی پوچ و 
بی هدف��ی را می گذرانند، اما من یکی از آنها نیس��تم«، 
امتیازده��ی کنن��د. )محقق��ان هدفمن��دی را این گونه 
تعریف می کنند: احساس معنادار بودن زندگی و حرکت 
کردن به سمت خواس��ته های مشخص، به ویژه آرزوها و 
آرمان هایی که در آینده محقق می شوند و تجربیاتی که 

به زندگی رنگ و معنی می بخشند.(
در این مطالعات مش��خص شد ش��رکت کنندگانی که 
اه��داف بزرگ ت��ری در زندگی ش��ان داش��تند، در حین 
خ��واب، حرکات بدن��ی کمتری را تجرب��ه می کردند که 

نشانگر یک شب آرام تر بود. 

  Scientific America دیزی گ��رووال در نش��ریه
می نویسد: افرادی که حس می کنند زندگی شان معنادار 
است، از سالمت جسمی و روحی بهتری برخوردارند که 

به  نوبه خود باعث افزایش کیفیت خواب آنها می شود. 
مطالعات دانشگاه نورث وسترن اولین تحقیقاتی است 
که رابطه ای قوی کیفیت خواب یک فرد و کیفیت زندگی 
او را نش��ان می دهد. ش��یوع بی خوابی بین مردم جهان، 
ارزش درمان های��ی را که مطالعات علمی و دانش��گاهی 

توصیه می کنند، دوچندان کرده است. 
گرووال در ادامه مقاله خود می نویس��د: شاید پیگیری 
یک ه��دف در زندگ��ی، به هم��ان اندازه ت��رک عادات 
نامناسبی شبیه قهوه نوشیدن در شب، روی خواب خوب 

مؤثر باشند. 
این نکته، مهم و قابل توجه است. پس دفعه بعد که روز 
خس��ته کننده و پر چالش��ی را پشت سر گذاشتید، پیش 
از خوابیدن هم��ه اهداف واقعی زندگی تان را به خودتان 
یادآوری کنید. احتماال می توانید مثل یک کودک، راحت 

بخوابید. 
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تبلیغات بیشتری به استوری های 
اینستاگرام می آیند

اگر صفحه رس��می اینس��تاگرام را در این اپلیکیش��ن 
دنب��ال می کنید، احتم��اال متوجه نمای��ش تبلیغات در 
استوری های آن شده اید. خوشبختانه این تبلیغات برای 
تماش��ا اجباری نیس��تند و می توانید با یک سوایپ ساده 

از آنها گذر کنید. 
به گزارش دیجیاتو، تا امروز اینستاگرام به حساب های 
تج��اری اجازه پس��ت فقط ی��ک عکس یا ویدئ��و را در 
اس��توری ها می داد، اما ظاهرا این رویه قرار اس��ت که در 

آینده دستخوش تغییراتی شود. 
به گزارش وبالگ اینس��تاگرام، از این پس تبلیغات در 
اس��توری ها دیگر محدود به یک اس��الید نخواهند بود و 
کس��ب و کارها می توانند سه اسالید )عکس یا ویدئو( را 

پشت سر هم در استوری خود به اشتراک بگذارند. 
اگر چه این موضوع می تواند به عنوان موفقیتی بزرگ 
برای کسب وکارها تلقی شود، اما نکته اینجاست که آنها 
هنوز هم به ارسال سه استوری محدود هستند و این در 
حالی است که کاربران معمولی برای این کار محدودیتی 

ندارند. 
سوزان رز، مدیر بازاریابی محصوالت اینستاگرام عقیده 
دارد ک��ه افزایش تعداد اس��توری ها برای کس��ب وکارها 
می توان��د تعام��ل میان آنها و کارب��ران را افزایش داده و 

برای هر دو دسته منافعی به همراه داشته باشد. 
در ه��ر ص��ورت، نکت��ه امیدوارکننده اینجاس��ت که 
کارب��ران همچنان می توانند مثل گذش��ته با س��وایپ از 

تماشای این استوری ها گذر کنند. 

معرفی استارت آپ

نکته

مسیرموفقیت بسته بندی خالق
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