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قربانی پوپولیسم

درحالی که هنوز آثار منفی اجرای طرح تثبیت قیمت ها در ایران از چهره اقتصاد و اجتماع زدوده نش��ده است، 
بار دیگر تکرار این تجربه شکست خورده می تواند بنیان های اقتصاد ایران را در معرض خطری جدی قرار دهد. 

به گزارش خبرآنالین، اقتصاد ایران حاال نزدیک به 5 دهه است که با تورم دورقمی خو گرفته است. در برخی 
سال ها هر چند نرخ تورم روی تک رقمی شدن را دیده اما دیرپایی تورم در ایران، نام ایران را در فهرست...

در تازه ترین گزارش عملکرد بانک مرکزی اعالم شد

بانک مرکزی در 6 بانک جدید خارجی 
حساب باز کرد
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 کمای بازار خودروهای وارداتی
در سایه بالتکلیفی اجرای یک حکم

اینستاگرام بهترین برای صاحبان برند
کار کردن در یک تیم کسب وکار

50 توصیه برتر برای ارتقای مشتری مداری
پرسیدن سؤال درست، کلید ارتباط با مشتری

آمازون، تهدیدی جدید برای گوگل و فیس بوک
راهکارهایی برای بهبود ارتباط مدیران با متخصصان فنی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 نبرد تبلیغاتی آئودی و بی ام  و
به بیلبوردهای شهری رسید

3

هر سال با نزدیک شدن به ماه اسفند یکی از موضوعات مهم 
اقتصادی کشور که افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده 

است به بحثی پرچالش تبدیل می شود و معموال هم 
تا آخرین لحظه ها و دقایق سال توافقی در این...

افزایش اختالف نظرها درباره میزان حقوق کارگران در سال آینده

سبد معیشت یا تورم؛ مالک افزایش 
حقوق کارگران چیست؟ 

یادداشت
غروب قریب الوقوع آفتاب 

صنعت نفت

صنعت نف��ت از روزگار فروغ 
خ��ود فاصل��ه گرفته و ش��اید 
ت��ا 10 س��ال آینده ب��ه پایان 
دورانی برسیم که نفت یکی از 
جهانی  بازارهای  بااهمیت ترین 
بود. حتی اگ��ر دقیق تر ترکیب 
بازار بین المللی نفت را بررسی 
کنیم، بازار نفت امس��ال نسبت 
به بازار سال گذشته نیز از نظر 
اهمی��ت اف��ت کرده ام��ا هنوز 
زم��ان آن نرس��یده ک��ه افول 
اهمی��ت نفت به قدری ش��دید 
ش��ود که این بازار را به چالش 
بکش��اند، چراکه دالر آمریکا با 
بح��ران ارزش مواجه ش��ده و 
ای��ن بح��ران برای این کش��ور 
در حال تش��دید است و همین 
مس��ئله باع��ث ش��ده ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا، به عنوان 
نماینده و طرفدار صنایع نظامی 
با  نف��ت جمهوری خواه��ان،  و 
کمک تیم اقتصادی خود تالش 
کند با آزادسازی صادرات نفت 
و LNG آمریکا و سپس رقص 
شمش��یر با خاندان س��عودی، 
ب��رای دالر یک پش��توانه نفتی 
فراه��م آورد.  از رفت��ار آمریکا 
اروپای��ی چنین  و کش��ورهای 

دنبال  به  که  برمی آید 
2نفت گران نیستند...

محمود خاقانی
کارشناس انرژی

 رئیس کل بیمه مرکزی از آمادگی بیمه مرکزی 
ب��رای کمک به تعامل و ارتباط بیمه های ایرانی با 
بیمه های خارجی به ش��رط تأمین منافع متقابل 

خبر داد. 
ب��ه گزارش بیم��ه مرک��زی، عبدالناصر همتی 
در کنفران��س یورو مانی که چن��د تن از مقامات 
کش��ورمان از جمل��ه نیل��ی دس��تیار اقتصادی 
رئیس جمهور، عراقچی معاون سیاس��ی وزیر امور 
خارج��ه، زمانی نیا مع��اون وزیر نفت و رؤس��ای 
هماهنگ��ی بانک های دولت��ی و خصوصی حضور 
داشتند، در خصوص روند خصوصی شدن صنعت 
بیمه گفت: بازار بیمه ایران، از زمان تصویب قانون 
ش��رکت های بیمه غیردولتی در س��ال ۲001 و 
فروش س��هام بیمه های دولتی به بخش خصوصی 
در س��ال ۲00۸ ب��ه تدریج از س��اختار انحصاری 
و دولتی فاصله گرفت و به س��مت رقابتی ش��دن 
حرکت کرد.  رئیس شورای عالی بیمه آزادسازی و 
حذف مقررات نظام تعرفه ای و استقرار نظام نظارت 
بر توانگری موسس��ات بیمه، به روز رسانی مقررات 
بیم��ه ای و تطبیق آن با رویه ها و اس��تانداردهای 
بین المللی، توس��عه و استقرار سامانه های نظارت 
الکترونیک��ی بر بازار بیمه مانن��د اعطای کد یکتا 
به بیمه نامه ها، اس��تقرار نظام حاکمیت شرکتی و 
تدوین مقررات مرب��وط، ورود نیروی های جوان و 
تحصیلکرده و ارتقای کیفی منابع انسانی صنعت 
بیمه را از عوامل مهم توسعه و رقابتی شدن صنعت 

بیمه ایران اعالم کرد. 
وی نق��ش برج��ام در صنعت بیم��ه را مثبت 
ارزیابی کرد و گفت: بعد از برجام تحوالت مهمی 
در صنعت بیمه ایران اتفاق افتاد. در زمان تحریم ها 
نس��بت واگذاری اتکایی به خارج ایران به ش��دت 
کاهش یافت و به کمتر از یک درصد رسید، اما بعد 
از برجام این روند متوقف و معکوس شد و واگذاری 

اتکایی به خارج به تدریج در حال بهبود است. 
پوشش بیمه ای 70درصد نفتکش ها 
و 45درصد کشتی ها توسط کلوب 

بین المللی بعد از برجام
همتی یادآور شد: با لحاظ مشارکت بیمه گران 

اتکایی بزرگ اروپایی در قرارداد مازاد خسارت بازار 
بیمه ایران که طی ماه های اخیر قطعی ش��د این 
نسبت رشد چشمگیری نیز خواهد یافت. از سوی 
دیگر ح��دود ۷0درصد نفتکش های ایران و بیش 
از ۴5درصد کشتی های ایرانی توانسته اند از کلوب 
بین المللی IG پوشش بیمه ای بگیرند. همچنین 
کشتی های بیمه شده توسط موسسات P&I ایران 
می توانند در بنادر کشورهای اروپایی تردد کنند. 

وی از آمادگ��ی کامل بیمه مرکزی برای کمک 
ب��ه تعامل و ارتباط بیمه ه��ای ایرانی با بیمه های 
خارجی به ش��رط تأمین مناف��ع متقابل خبر داد 
و گف��ت: البته نقش مح��وری بیمه مرکزی نقش 
نظارتی و حمایت از حقوق بیمه ش��دگان است و 
اگر شرکت های بیمه استانداردهای نظارتی بیمه 
مرکزی را در تعام��الت خود با بیمه های خارجی 
مد نظر قرار بدهند و این ارتباطات متضمن منافع 
هر دو طرف باش��د هیچ مانعی برای توسعه روابط 
وجود نخواهند داشت و بیمه مرکزی این تعامالت 

را تشویق کرده و به آن کمک خواهد کرد. 
رئی��س ش��ورای عالی بیمه گف��ت: در صنعت 
بیمه ای��ران در حوزه بیمه ه��ای زندگی واگذاری 
به خارج نداش��ته ایم، اما بع��د از برجام به منظور 
تش��ویق همکاری ه��ای بین المللی ش��رکت های 
بیمه ایرانی و انتقال دانش فنی و توس��عه نیروی 
انس��انی، بیمه مرکزی برای اولین ب��ار به یکی از 
شرکت های بیمه اجازه داد تا با یکی از شرکت های 
بیمه اتکایی بزرگ دنیا ق��رارداد واگذاری اتکایی 
در زمینه بیمه های عم��ر منعقد کند و به تدریج 
بقیه شرکت ها هم وارد خواهند شد که این نشانه 
ع��زم جدی بیمه مرکزی ب��رای ارتقای ارتباطات 

بین المللی صنعت بیمه ایران است. 
رئیس کل بیم��ه مرکزی، صنعت بیمه ایران را 
دارای ظرفیت ه��ای بکر فراوانی دانس��ت و گفت: 
صنعت بیمه در ایران بس��تر بسیار مناسبی برای 
سرمایه گذاری خارجی اس��ت. ریسک موجود در 
موجودی سرمایه کشور، باالی ۳000 میلیارد دالر 
برآورد می ش��ود. به عبارت دیگر تقاضای بالفعل 
و بالقوه برای پوش��ش ریسک در اقتصاد ما باالی 

۳000 میلیارد دالر اس��ت که در حال حاضر تنها 
کمتر از ۳0 درصد این ریسک تحت پوشش بیمه  

است. 
 بیمه عمر 14.2 میلیون نفر

از جمعیت ایران
همتی با تأکید ب��ر ظرفیت های خالی بیمه در 
کش��ور گفت: تنها 1۳درصد یعنی فقط ۳میلیون 
و 1۴0هزار دس��تگاه پوش��ش بیمه بدن��ه دارند. 
از نزدی��ک ۸0میلیون ایران��ی، فقط 1۴میلیون و 
۲00ه��زار نفر یعنی 1۸درص��د، بیمه عمر دارند. 
همچنین تع��داد بیمه ش��ده های تکمیلی درمان 
1۲میلی��ون و ۴00ه��زار نفر اس��ت یعنی فقط 
1۶درص��د م��ردم بیمه درمان تکمیل��ی دارند. از 
ح��دود ۲5میلیون واحد مس��کونی در ایران فقط 
11درص��د تح��ت پوش��ش بیمه اس��ت و از کل 
واحدهای مس��کونی ایران کمتر از ۷درصد تحت 

پوشش بیمه زلزله قرار دارد. 
وی در خصوص روند رشد ضریب نفوذ بیمه در 
کش��ور گفت: طی ۲0 س��ال گذشته ضریب نفوذ 
بیمه یا نسبت حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران 
به تولید ناخالص داخلی، همواره در حال رشد بوده 
است. در این ۲0 سال، صنعت بیمه ایران ۴.5 برابر 
کل اقتصاد ایران رشد داشته است. اینها همه نشانه 
روشن پتانسیل باال و کم نظیر صنعت بیمه ایران 

برای توسعه سرمایه گذاری است. 
همتی با اش��اره به رشد باالی پتانسیل صنعت 
بیمه کشور گفت: در حال حاضر، چندین شرکت 
بروک��ری و اتکایی اقدام به تأس��یس دفتر تماس 
در ته��ران کرده اند. افراد و ش��رکت های خارجی 
می توانند تا ۴۹درصد س��هم ش��رکت های بیمه 
ایرانی را خریداری کنند. ضریب خس��ارت پایین 
رش��ته های بیم��ه ای ک��ه در میان م��ردم کمتر 
گس��ترش و توسعه یافته اند، پتانسیل خوبی برای 
س��رمایه گذاری در صنعت بیمه ایران ایجاد کرده 
است. قطعا با توجه به سیاست های اقتصادی دولت 
دوازدهم و غلبه بر رشد اقتصادی منفی سال های 
گذشته و شروع رش��دهای مثبت اقتصادی، این 
پتانسیل رشد بیمه روز به روز بیشتر خواهد شد. 

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد

آمادگی بیمه های ایرانی برای تعامل با بیمه های خارجی



درحالی ک��ه هن��وز آثار منفی 
اجرای طرح تثبیت قیمت ها در 
ایران از چهره اقتصاد و اجتماع 
زدوده نش��ده اس��ت، ب��ار دیگر 
تکرار این تجربه شکست خورده 
می تواند بنیان های اقتصاد ایران 
را در معرض خطری جدی قرار 

دهد. 
به گزارش خبرآنالین، اقتصاد 
ایران ح��اال نزدیک ب��ه 5 دهه 
اس��ت که با ت��ورم دورقمی خو 
گرفته است. در برخی سال ها هر 
چند نرخ ت��ورم روی تک رقمی 
ش��دن را دی��ده ام��ا دیرپای��ی 
ت��ورم در ایران، ن��ام ایران را در 
فهرس��ت متورم ترین کشورهای 
جهان قرار داده اس��ت. این امر 
هر چن��د همواره به محلی برای 
حساس��یت مدیران اقتصادی و 
سیاسی بدل ش��ده، اما تاکنون 
راه حلی ریش��ه ای ب��رای درمان 
ای��ن درد در دس��تور کار ق��رار 

نگرفته است. 
 ورق زدن صفحات روزنامه ها 
و مجالت در تمامی این سال ها 
نشان از برخوردهای دستوری با 
پدیده ای اقتص��ادی به نام تورم 

دارد. 
 در ای��ن میان ت��ورم خود به 
جوالنگاه��ی برای اعت��راض به 
وضعی��ت اقتص��ادی از س��وی 
منتقدان بدل ش��ده و در نتیجه 
عرص��ه ای  ب��ه  سیاس��ت  ورود 
تمام��ا اقتصادی، نه تنها س��بب 
ش��ده پ��ای بح��ران از اقتصاد 
فرات��ر رود بلکه نس��خه درمان 
نیز در هیاه��وی رقابت جناح ها 
و گروه ه��ا در ایران ب��ه بایگانی 

سپرده شده است. 
 اقتصاد ایران در حالی آخرین 
روزهای س��ال 1396 را سپری 
می کن��د که ت��ورم ش��مه ای از 
چه��ره اش را بار دیگر به اقتصاد 
نشان داده است؛ مانور بر مسئله 

تورم نیز به اصلی ترین شاه بیت 
منتق��دان دولت بدل ش��ده اما 
وضعی��ت برخورد با مس��ئله ای 
تاریخی در ای��ران امروز چگونه 

است؟ 
 اقتصاد بیمار، اقتصاد تب 

کرده
 بی تردید تورم در ایران سبب 
شده اس��ت رفتارهای اقتصادی 
مردمان تح��ت تأثیر قرار گیرد، 
اما آنچه مش��هود اس��ت اینکه 
اقتص��اد بیش از زی��ان از بابت 
اص��ل ماج��رای ت��ورم، قربانی 
برخ��ورد پوپولیس��تی ب��ا ای��ن 

مسئله است. 
 13 سال برای تاریخ، حتی از 
است.  کوتاه تر  برهم زدنی  چشم 
س��ال 1383 ب��ود ک��ه مجلس 
هفت��م ب��ا حض��ور اقتصاددانان 
بنامی چون احمد توکلی، الیاس 
نادران، حسن سبحانی و محمد 
تح��ت  قانون��ی  خوش چه��ره، 
عن��وان قانون تثبی��ت قیمت ها 
را ب��ه تصویب رس��اند و دولت 
خاتمی را در سال 1383، یعنی 
آخرین سال فعالیتش از افزایش 

تدریجی قیمت ها بازداشت. 
 ن��رخ ب��رق، آب، مخاب��رات، 
حامل های ان��رژی و... در حالی 
تثبیت ش��د که تورم س��رکش 
قدرت نمایی  ب��ه  میل  همچنان 
هزینه های  درحالی که  داش��ت. 
تولید و حتی قیمت ارز هر سال 
نسبت به س��ال گذشته افزایش 
می یافت، قیمت خدمات دولتی 
ثاب��ت می مان��د و نتیجه اجرای 
ای��ن سیاس��ت در س��ه س��ال، 
فزاین��ده قیمت ها در  افزای��ش 
سال های بعد و متعاقب آن رشد 

خارج از تصور قیمت ها بود. 
چن��ان  بنزی��ن  مص��رف   
سرسام آور شد که دولت در سال 
1386، بر ای حل مشکل، دست 
به سهمیه بندی آن زد و از سوی 

ایران  بین المللی  مخالفان  دیگر 
نیز با س��وار شدن بر حساسیت 
عمیق مس��ئله سوخت و بنزین، 
ب��رای فش��ار مضاعف ب��ه ایران 
نس��بت به تحریم فروش بنزین 
به کشور اقدام کردند. با اجرای 
قان��ون هدفمن��دی یارانه ها نیز 
قیمت ها افزایش��ی قابل توجه را 

تجربه کردند. 
 داس��تان برق نیز کم غصه تر 
از بنزین نبود، هزینه تولید برق 
افزایش��ی  روندی  نیروگاه ها  در 
را ط��ی می ک��رد ام��ا قیم��ت 
ب��رای مصرف کنن��دگان ثاب��ت 
بود؛ ای��ن وضعیت از یک س��و 
را در سال های  خاموش��ی هایی 
بعد به کشور تحمیل و از سوی 
دیگر س��رمایه گذاری در صنعت 
برق را ب��ا کاهش روب��ه رو کرد 
و بخش��ی از ب��ار افزایش بدهی 
فع��االن خصوصی  ب��ه  دول��ت 
صنعت برق نیز محصول همین 

قانون بود. 
داس��تان ام��ا در ح��وزه آب 
س��ایر  از  تراژیک ت��ر  کم��ی 
حوزه ه��ا بود. کم آب��ی ایران در 
این میان نادیده انگاش��ته شده 
بود و اتفاق��ا به جای طرح ریزی 
برنامه ای برای آگاهی رس��انی به 
عموم در خص��وص ارزش ذاتی 
ایران،  آب در کش��وری چ��ون 
ثب��ات تعرف��ه این س��یگنال را 
به مصرف کنن��دگان می داد که 
خطری احس��اس نمی شود و با 

خیال آسوده مصرف کنید. 
 ح��اال اگ��ر ط��رح تثبی��ت 
قیمت ه��ا به درازنای 13س��اله 
معل��وم  ش��ود،  بررس��ی  آن 
می ش��ود آن گونه که غالمعلی 
حداد عادل، رئیس وقت مجلس 
طرح  اجرای  می کرد  پیش بینی 
آس��وده تر شدن  نه تنها س��بب 
نف��س ایرانیان نش��د، بلکه گره 
خوردن��ش ب��ا کلی��ت اقتصاد، 

فش��اری مضاعف را ب��رای توده 
مردم دربر داشت. 

 و اما امروز
از  یک��ی  بی ت��ورم  اقتص��اد   
دیرپاتری��ن آرزوهای هر دولتی 
در ای��ران ب��وده اس��ت. حت��ی 
قله ه��ای  فت��ح  پرچم��داران 
کاه��ش  ش��عار  نی��ز  تورم��ی 
ت��ورم را س��ر می دادن��د و ب��ا 
در صدد  پوپولیس��تی  اقداماتی 
بودند نظ��ر ت��وده را به صحت 

سیاست هایشان جلب کنند. 
مسئله اینجا اما توجه به ذات 
تورم در اقتصادی است که اتفاقا 
در پنج سال گذش��ته در حوزه 
ت��ورم نفس��ش کم��ی راحت تر 
از گذش��ته به س��ینه فرورفته و 

بازگشته است. 
ایران از س��ال 1392 تاکنون 
برای اولین ب��ار طی چهار دهه 
مداوم طعم کاهش نرخ تورم را 
چش��ید. این نکته نه به معنای 
تأیید وضع موجود و نه به مفهوم 
قیمت هاس��ت،  ش��دن  ارزان تر 
بلکه بدان معنی اس��ت که رشد 
سطح عمومی قیمت ها کمتر از 

پیش شده است. 
ت��ورم از نظر عل��م اقتصاد به 
معن��ی افزایش س��طح عمومی 
قیمت  ه��ا در ط��ول ی��ک زمان 
مشخص اس��ت. نرخ تورم برابر 
اس��ت با تغییر در یک شاخص 
ش��اخص  معموالً  ک��ه  قیم��ت 

قیمت مصرف کننده است. 
 ریش��ه یابی ت��ورم در ای��ران 
اما نش��ان می ده��د راهکار حل 
این بح��ران ورود دس��توری به 
عرص��ه اقتصاد نیس��ت که اگر 
ب��ود تاکنون در الب��ه الی انبوه 
بخش��نامه ها و دس��تورالعمل ها 
مهر باطل بر شناسنامه اش حک 

شده بود. 
 آنچ��ه در این می��ان اهمیت 
 13 تل��خ  تجرب��ه  تک��رار  دارد 

س��ال پیش در عرصه اقتصاد، با 
ادبیاتی دیگر در شرایط کنونی 

است. 
 مجلس شورای اسالمی دولت 
را از افزای��ش قیمت حامل های 
انرژی در س��ال آینده بازداشته 
اس��ت و همین س��بب می شود 
مصاحبه ه��ای  در  روحان��ی 
از  س��خنرانی ها  و  مطبوعات��ی 
اهمی��ت بنزین گران تر س��خن 

بگوید. 
 این س��خن به معنای دفاع از 
گرانی نیس��ت، اما آنچه اهمیت 
دارد ای��ن اس��ت که بخش��ی از 
گرفتگی هوای ای��ن روزها اتفاقا 
ریش��ه در بنزی��ن ه��زار تومانی 
دارد که می س��وزد ت��ا آلودگی را 
به ریه های اهالی ایران هدیه کند. 
 این اما تنها منعی نیست که 
در می��ان انبوه دس��تورات برای 
ممانع��ت از رش��د ت��ورم صادر 
اصناف  ات��اق  رئیس  می ش��ود، 
در بخش��نامه ای افزایش قیمت 
کااله��ا و خدمات صنف��ی را تا 
پایان فروردین ماه سال 1397 

ممنوع کرده است. 
 به نظ��ر می رس��د گفت وگو 
میان گروه ها و جناح ها بر س��ر 
برخورد با مس��ائلی از این دست 
باید آغاز شود. حساب اقتصاد در 
عرصه سیاس��ت تسویه نخواهد 
درب��اره  آگاهی رس��انی  ش��د. 
مضرات برخورد پوپولیس��تی با 
اقتص��اد ام��روز از ضروری ترین 
وظایفی است که تمامی فعاالن 
اقتصادی و سیاس��ی ب��ر عهده 

دارند. 
 پذی��رش ای��ن واقعی��ت که 
تبدی��ل الیحه بودجه به ش��یر 
بی ی��ال و دم و اش��کم، ص��الح 
اقتصاد و اجتم��اع ایران را دربر 
ندارد شاید بتواند از تکرار تجربه 
تلخ آزموده شده در سال 1383 

پیشگیری کند. 

تبدیل الیحه بودجه به شیر بی یال و دم و اشکم 

الیحه بودجه 97، قربانی پوپولیسم

بار  خصوصی س��ازی  سازمان 
دیگر س��هام دولتی دو ش��رکت 
را  »آس��یا«  و  »الب��رز«  بیم��ه 
ب��رای عرضه در ب��ورس آگهی 
ک��رده اس��ت. ب��ه ای��ن ترتیب 
حدود 17درصد از سهم دولتی 
بیمه البرز و 18درصد از س��هم 
دولت��ی بیم��ه آس��یا در بورس 
عرضه می ش��ود و اگر سهم این 
شرکت ها مش��تری داشته باشد 

واگذار خواهند شد. 
در  س��بحانی  س��یدجعفر 

گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، درب��اره 
دو  دولت��ی  س��هم  واگ��ذاری 
بیمه آس��یا و البرز گفت: سهم 
دولتی این ش��رکت ها که چند 
روز  پیش در بورس عرضه ش��د 
چن��د خریدار داش��تند ولی هر 
یک برای خرید شرکت نقایصی 
در پرون��ده داش��تند، به همین 
دلیل عرضه مناس��بی نداشتیم 
از آنجاکه می دانس��تیم این  اما 
شرکت ها مش��تری دارند دوباره 
ب��رای عرض��ه آنه��ا در ب��ورس 

آگه��ی دادی��م.  وی ادامه داد: 
17.3۴درص��د از س��هام بیم��ه 
الب��رز ب��ه ارزش 88 میلی��ارد 
تومان و همچنین 18.8۴درصد 
بیمه آسیا به ارزش 83 میلیارد 
تومان 12 اس��فندماه در بورس 
عرضه خواهد شد که امیدواریم 
برای این دو شرکت عرضه های 

موفقی داشته باشیم. 
س��ازمان  رئی��س  مش��اور 
دیگر  درب��اره  خصوصی س��ازی 
عرضه ه��ا در روزه��ای پیش رو 

از ش��رکت  گف��ت: ۴۰درص��د 
»مدیریت نیروی برق لوش��ان« 
ب��ه ارزش 2میلی��ارد تومان به 
مزای��ده گذاش��ته خواهد ش��د. 
»تولی��د  ش��رکت  همچنی��ن 
نی��روی برق لوش��ان« به ارزش 
ب��ه  توم��ان  میلی��ارد   37۰
می شود.   واگذار  بخش خصوصی 
س��بحانی افزود: »تولید نیروی 
ب��رق ش��اهرود«، »تولی��د برق 
آذربایج��ان«، »س��رمایه گذاری 
گس��ترش و توس��عه صنع��ت« 

ب��ه ترتیب با قیم��ت پایه 5۰۰ 
میلی��ارد توم��ان، 223 میلیارد 
تومان و 6۰ میلی��ارد تومان به 

مزایده گذاشته می شوند. 
وی اضافه ک��رد: 38درصد از 
شرکت »هلیکوپتری«، 13درصد 
از »ایران پتروشیمی فیروزکوه« 
و 2.5درصد از »شرکت سهامی 
از  نمایش��گاه های بین الملل��ی« 
جمله ش��رکت هایی هستند که 
2۴بهمن م��اه واگ��ذار خواهند 

شد. 

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی: 

سهم دولتی ۲ شرکت بیمه بار دیگر در بورس عرضه می شود

گزارش2

دریچه

چرا اقتصاددان ها ساده و شفاف صحبت نمی کنند؟ 
اقتصاددان سری

این پرس��ش که چرا اقتصاددان ها س��اده و ش��فاف 
صحب��ت نمی کنند؟ آ ن ق��در ذهن تیم هارف��ورد را به 
خودش مش��غول کرد تا باالخره تصمیم گرفت ستونی 
به ن��ام »اقتص��اددان س��ری« در روزنام��ه بریتانیایِی 
فایننش��ال تایمز )FT(  راه بین��دازد و تمامی مس��ائل 
اقتصادی و ایده های بزرگی را که انس��ان ها در زندگی 
روزمره خود لمس می کنند به زبانی ساده و روشن برای 
عموم مردم توضیح بدهد. این س��تون آن قدر ُگل کرد 
ک��ه نام تیم هارفورد را به عنوان یکی از 2۰ اقتصادداِن 
اثرگذارِ معاصر بر س��ر زبان ها انداخت. او سنی ندارد اما 
ایده های اقتصادی را به خوبی شناس��ایی می کند و در 
بستری که برای مخاطبان عمومی جذابیت داشته  باشد، 
بیان می کند. ستون باالبلندی که او در اف تی در اختیار 
دارد و هر ش��نبه در آن می نویس��د ایده های اقتصادی 
را به زبانی ش��فاف توضیح می دهد. او این س��تون را از 
س��ال 2۰۰5 به شکلی رسمی آغاز کرد و از آن به بعد 
با ایده های جدیدتری موفق شد مسائل اقتصادی را به 

مردم عادی یاد بدهد. 
به گ��زارش آینده نگر، اقتصاددان ِس��ری دیگر فقط 
عن��وان س��تون اقتص��ادی اف ت��ی نیس��ت، بلکه تیم 
هارف��ورد این س��تون ها را گردآوری ک��رده و به عنوان 
کت��اب درآورده  اس��ت. در این کتاب مس��ائل بنیادین 
اقتصادی مانند »تعامل عرضه و تقاضا«، »شکست های 
بازار«،»افراط گرایی«، »جهانی شدن«، »تجارت جهانی« 
و »مزیت ه��ای رقابتی« مورد بررس��ی قرار گرفته و به 
زبانی س��اده برای مخاطبان مطرح ش��ده  است. در این 
کتاب مخاطب می تواند به زبانی خودمانی و نه با واژه ها 
و اصطالحات تخصصی یاد بگیرد که چطور استارباکس 
و دیگر تولیدکنندگان قهوه، قیمت کاالها و محصوالت 
خ��ود را تعیین می کنند یا چرا خریداری یک ماش��ین 
خوب دس��ت دوم بسیار سخت اس��ت، چرا نظام بیمه 
س��المت در آمریکا با شکست مواجه خواهد شد و چرا 
کشورهای فقیر همچنان فقیر باقی می مانند درحالی که 
جمهوری خلق چین در چند دهه گذش��ته به صورت 
پیوس��ته رش��د کرده  اس��ت. در واقع توضیح همه این 
مسائل به زبان اقتصاد قدری پیچیده و سنگین است، اما 
هارفورد تالش کرده به زبان مردم عادی و کس��انی که 
اقتصاد نخوانده اند این مسائل پایه ای در زندگی روزمره 
را تشریح کند. از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، 
کاری که هارفورد در این س��تون یا در این کتاب انجام 
داده شبیه به یک شاهکار بی بدیل است که می تواند به 
سادگی قدرت اقتصاد در زندگی روزمره را نشان بدهد. 

باور کن من اقتصاددانم! 
هارفورد کارش را با اقتصاددان س��ری آغاز کرده اما 
روی هم��ان نقطه باقی نمانده بلکه پیش رفته  اس��ت. 
او ه��ر روز با ایده های جدیدت��ر و جذاب تر تالش کرده 
مخاطبان را با مفاهیم پیچیده اقتصادی آشنا کند. یکی 
از فعالیت ه��ای مهم و اثرگذارش نیز س��خنرانی در تد 
)TED(  بوده است. او همچنین مجموعه برنامه ای برای 
بی بی سی تهیه کرده که عنوان آن میزان جذابیتش را 
نش��ان می دهد: »به من اعتماد کنی��د، من اقتصاددان 
هس��تم!« در ادامه ای��ن برنامه نی��ز برنامه هایی مانند 
»ک��م و زیاد« را طراح��ی کرده تا باالخ��ره به تدوین 
کتاب بعدی اش رس��یده  است. البته این کتاب در قالب 
پادکست و مس��تند رادیویی در سال 2۰16 روانه بازار 
ش��ده و حس��ابی جنجال به پا کرده  اس��ت. این کتاب 
هم مانند بقیه آثار و کارهای هارفورد به آموزش س��اده 

مفاهیم پیچیده اختصاص دارد. 
 »5۰ ابتکاری که دنیای اقتصاد مدرن را شکل داد«؛ 
این عنوان کتابی اس��ت که پیش تر به عنوان پادکست 
در سال 2۰16 پخش می ش��د و در آگوست 2۰17 به 
عنوان کتاب در اختیار مخاطبان قرار گرفت. بلومبرگ، 
نیوزویک، فایننشال تایمز و آمازون آن را اثرگذارترین و 
بهترین کتاب در س��ال 2۰17 معرفی کردند. هارفورد 
داس��تان زندگ��ی را از نخس��تین باری که پ��ول مورد 
استفاده قرار گرفت تا روزی که گوتنبرگ به فکر چاپ 
افت��اد و ارتباط میان داوینچ��ی و برادران لمان، همه را 
مورد بررس��ی قرار داده  است. در واقع او در کتاب خود 
تصوی��ری از تغییرات دنیا به دس��ت می دهد؛ تصویری 
از هم��ه ایده ها و ابزارهایی ک��ه به مرور تغییر کردند و 
عواقبی که خواسته و ناخواسته به دنبال داشتند. او هر 
اختراع را در بس��تر خودش مورد بررسی قرار می دهد و 
سپس آن را کنار بقیه اختراع ها و ابتکارات مهم بشری 

می گذارد. 
یکی از جدیدترین ایده هایی که هارفورد مطرح کرده 
»آشفتگی« است. عموم انسان ها از آشفتگی و بی نظمی 
گریزان هس��تند. اما هارفورد با مطالعات روان شناسانه 
و اجتماعِی خود ثابت می کند انس��ان ها به بی نظمی و 
آش��فتگی نیز در زندگی خود نیاز دارند و حتی گاهی 
برای رس��یدن به ایده ه��ای خالقانه و انج��ام کارهای 
ب��زرگ باید بی نظم��ی را در آغوش بگیرن��د. او معتقد 
است آشفتگی در کانون ابتکارات و ابداعات قرار دارد و 
هرکسی بتواند با آشفتگی ها کنار بیاید بدون تردید در 
زندگی اش موفق خواهد شد. هارفورد هنوز سن زیادی 
ندارد و به نظر می رسد تازه ابتدای راه است. او از همین 
حاال موفق ش��ده نام خود را در می��ان 2۰ اقتصاددان 
اثرگ��ذار و بزرگ دنیا قرار بدهد. کارش را از اقتصاددان 
سری آغاز کرده اما تمامی جوانب مخفی و سری اقتصاد 
را برای مردم عادی مطرح کرده  است. کاری که او انجام 
داده از عهده کمتر اقتصاددانی برمی آید. این بزرگ ترین 
و کلیدی ترین تأثیر تیم هارفورد است؛ »دنیای غامض 

اقتصاد را برای مردم عادی ساده و قابل فهم کند«. 

یادداشت

 غروب قریب الوقوع آفتاب
صنعت نفت

صنع��ت نف��ت از روزگار فروغ خود فاصله گرفته و ش��اید 
تا 1۰ س��ال آینده به پایان دورانی برس��یم که نفت یکی از 
بااهمیت ترین بازارهای جهانی بود. حتی اگر دقیق تر ترکیب 
بازار بین المللی نفت را بررسی کنیم، بازار نفت امسال نسبت 
به بازار س��ال گذش��ته نیز از نظر اهمیت افت کرده اما هنوز 
زمان آن نرسیده که افول اهمیت نفت به قدری شدید شود 
که این بازار را به چالش بکشاند، چراکه دالر آمریکا با بحران 
ارزش مواج��ه ش��ده و این بحران برای این کش��ور در حال 
تشدید است و همین مسئله باعث شده ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، به عن��وان نماینده و طرف��دار صنایع نظامی و نفت 
جمهوری خواه��ان، با کمک تیم اقتص��ادی خود تالش کند 
با آزادس��ازی صادرات نفت و LNG آمریکا و س��پس رقص 
شمش��یر با خاندان س��عودی، برای دالر یک پشتوانه نفتی 

فراهم آورد. 
از رفت��ار آمریکا و کش��ورهای اروپایی چنین برمی آید که 
به دنبال نفت گران نیس��تند و س��قف مد نظر آنها برای هر 
بشکه نفت حدود 6۰ دالر است درحالی که بررسی وضعیت 
فعلی عرضه و تقاضا در بازار نفت نشان می دهد قیمت نفت 
باید کمتر از این میزان باش��د. از این رو برای اینکه در مدت 
باقی مانده تا کنار رفتن نفت، بازار در سطحی که آنها تمایل 
دارند حفظ ش��ود، نیاز دارند یا در بازار التهاب حاکم باشد یا 
یک سری تولیدکنندگان را از بازار بیرون برانند تا قیمت در 
سطح فعلی باقی بماند؛ به همین دلیل است که آمریکایی ها 
مدام در پی س��نگ اندازی در توافق هسته ای با ایران هستند 
تا حتی اگر ش��ده به قیمت تحریم نفتی ایران، اهداف خود 
را در بازار نفت به ثمر بنش��انند و سال های باقی مانده از عمر 

بااهمیت بازار نفت را بگذرانند. 
 در این میان ش��واهدی که نش��ان می دهد آفت��اب بازار 
نفت در حال غروب اس��ت، کم نیس��ت؛ یکی از عالیم مهم 
غ��روب قریب الوقوع آفتاب صنعت نفت، تصمیم عربس��تان 
برای فروش آرامکو است تا از محل درآمد آن، اقتصادی برای 
خود تعریف کند که وابسته به درآمدهای نفتی نباشد. سؤال 
این اس��ت که اگر قرار بود یکه تازی بازار نفت ادامه داش��ته 
باش��د و ارزش آرامکو روز به روز افزایش یابد، آیا عربس��تان 
که به نظر نمی رس��د فعاًل به پول این ش��رکت نیازی داشته 
باش��د آن را می فروشد؟ در س��وی دیگر دنیا، نروژ که یکی 
از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در اروپا محسوب می شود 
و حس��اب ذخیره ارزی هزار میلی��ارد دالری دارد و تاکنون 
از محل این حس��اب در صنعت نفت جهان س��رمایه گذاری 
می کرد، اخیراً تصمیم گرفته اس��ت وارد سرمایه گذاری های 
صنعت نفت نش��ود و فقط در ح��وزه انرژی های تجدیدپذیر 

سرمایه گذاری کند. 
بر همین اساس معتقدم ما نیز باید برای 1۰ سال باقی مانده 
از عم��ر جهانی صنعت نفت برنامه ریزی کنیم و در گام اول، 
پیش از تصویب نهایی الیحه بودجه سال آینده، تالش خود را 
برای به ثمر نشستن معدود اصالحات انجام شده در این الیحه 
و به خص��وص افزایش قیمت حامل های انرژی به کار گیریم، 
چراکه این اقدام، مش��روط ب��ر متعهد ماندن دولت به صرف 
منابع حاصل از آن، می تواند منجر به وقوع اتفاقات مثبت در 
بسیاری از حوزه های اقتصادی و اجتماعی کشور به خصوص 
در حوزه صنعت نفت اعم از باالدس��تی و پایین دستی شود. 
پیشنهاد من به مجلس دهم این است که در تصویب الیحه 
بودجه 97 با افزایش قیمت حامل های انرژی موافقت کند و 
م��ردم را نیز برای پذی��رش این امر توجیه کند تا هم جلوی 
قاچاق س��وخت گرفته ش��ود و هم فرصتی فراهم آید که از 
محل درآمدهای حاصل از این محل، سطح رفاه اقشار ضعیف 
جامعه بهبود یابد و از س��قوط ارزش ری��ال در برابر دالر نیز 
جلوگیری ش��ود. از س��وی دیگر اگر مجلس دهم به اشتباه 
مجلس هفتم برای تثبیت قیمت فرآورده های نفتی تن ندهد 
و این ریس��ک را بپذیرد که قیمت س��وخت را افزایش دهد، 
اوالً دولت می تواند با دست یافتن به درآمدهای جدید از این 
محل، مالی��ات بخش های مولد را کاهش دهد تا تولید جان 
بگیرد، ضمن اینکه سرمایه گذاری در بخش های پایین دستی 
صنعت نفت مانند پاالیشی پتروشیمی، نیروگاهی و همچنین 
س��ایر حوزه های مربوط به ان��رژی، مانند تولید و انتقال برق 
مقرون به صرفه می شود و عالوه بر تشویق سرمایه گذار داخلی 
برای حض��ور در این بخش ه��ا، خارجی ها نی��ز رغبت پیدا 
می کنند تا به صورت مشارکتی با طرف های ایرانی در بخش 

پایین دستی صنعت نفت وارد سرمایه گذاری شوند. 
در این شرایط سرمایه گذاری در حوزه پایین دستی صنعت 
نفت ایران مقرون به صرفه خواهد شد و این مسئله می تواند 
حضور س��رمایه گذار در صنایع باالدستی صنعت نفت را در 
حدود 1۰ س��ال باقی مان��ده از اثرگذار ب��ودن صنعت نفت 
توجیه پذیر کند. جدای از این مس��ئله از آنجا که ایران، خود 
ب��ازار بزرگی برای مص��رف انرژی اس��ت و همچنین دروازه 
مرکزی نیز محس��وب می شود، س��رمایه گذاری با چشم انداز 
3۰ س��اله نیز در آن قابل توجیه خواهد بود؛ چراکه در حال 
حاضر کشورهای توسعه یافته به واسطه مسائل محیط زیستی، 
ب��ه صنایع پیش��رفته دوره چهارم رو آورده ان��د که آنها را به 
زودی از مصرف س��وخت های فس��یلی بی نی��از می کند اما 
ایران و اغلب کشورهای همس��ایه هنوز در بند صنایع دوره 
اول و دوم مانده ان��د و از آنجا که احتماال تا حدود س��ه دهه 
آین��ده نمی توانند به صورت گس��ترده صاح��ب تکنولوژی 
پیشرفته ش��وند، بازار مصرف انرژی های فسیلی و مشتریان 
س��رمایه گذاری های جدید محسوب می ش��وند؛ ما چاره ای 
جز این نداری��م که برای این وضعی��ت برنامه ریزی کنیم و 
واقعی سازی قیمت سوخت، اولین گامی است که می توانیم 
در این مسیر برداریم.                          منبع: آینده نگر 
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هر سال با نزدیک شدن به ماه اسفند یکی از موضوعات 
مهم اقتصادی کش��ور که افزایش حقوق و دس��تمزد در 
س��ال آینده اس��ت به بحثی پرچالش تبدیل می شود و 
معموال هم تا آخرین لحظه ها و دقایق س��ال توافقی در 
این زمینه صورت نمی گیرد تا اینکه در نهایت نظر دولت 
در ای��ن اعمال، نفوذ می کند و بعد از جلس��ات چندین 
و چند س��اعته یک توافق اعالم می ش��ود؛ ب��رای مثال 
سال گذشته آخرین جلس��ات تعیین دستمزد کارگران 
در س��ال جاری به نیمه های ش��ب هم کشیده شد و در 
نهایت روی افزای��ش 14درصد حقوق کارگران )باوجود 
اینکه نرخ تورم حدود 10درصد بود( برای س��ال جاری 

توافق شد. 
به گزارش اتاق تهران، امس��ال هم همچون سال های 
گذشته تعیین دستمزد حقوق کارگران با اختالف نظرات 
ش��دید بین وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی، جامعه 
کارگری و جامعه کارفرمایی ش��روع شده است و به نظر 
می رسد که هر کدام از این طرفین از یک سو خواسته های 
خود را دارند و به دنبال آن هس��تند که این خواسته ها 
را به کرسی بنشانند. در این بین دولت خواستار افزایش 
حقوق کارگران براس��اس نرخ ت��ورم و به صورت پلکانی 
اس��ت، کارگران به دنبال افزایش حقوق ش��ان براساس 
س��بد معیش��ت و جب��ران عقب افتادگی های گذش��ته 
هس��تند و کارفرمایان هم معتقدن��د باتوجه به وضعیت 
رکود و نبود تولید و بدهی های آنها بهتر اس��ت افزایش 

حقوق ها در پایین ترین سطح باشد. 
البته طبق قانون هر ساله باید در یک توافق سه جانبه 
بین فعاالن کارگری، کارفرمایی و دولت و براساس سبد 
معیشت )هزینه زندگی( و میزان تورم افزایش حقوق در 
سال بعد اتفاق بیفتد، اما در این بین عمال به این قانون 
توجهی نمی ش��ود و دولت و کارفرمایان به جای س��بد 
معیش��ت تنها تورم را مالک می گیرن��د زیرا در صورت 
در نظر گرفتن س��بد معیشت، حقوق کارگران در ایران 
با عقب افتادگی ش��دیدی روبه رو اس��ت. طبق آمارها در 
کالنش��هرها حداقل خط فقر ب��رای زندگی 2 میلیون و 
500 ه��زار تومان اس��ت که بی��ش از 2.5 برابر حداقل 
حقوق کارگران اس��ت که در س��ال جاری کمی بیش از 

900هزار تومان بود. 
کارگ��ران معتقدن��د دول��ت بای��د در ی��ک برنام��ه 
عقب افتادگی حقوق ها و دس��تمزد کارگ��ران را جبران 

کن��د ولی دولت اعتق��اد دارد افزایش حق��وق کارگران 
متناس��ب با س��بد معیش��ت می تواند تورم را در کشور 
به وجود بی��اورد، البته در مقابل کارگران می گویند اگر 

از ابت��دا دولت به قانون عمل می کرد و س��بد معیش��ت 
را در افزای��ش حقوق ها در نظر می گرف��ت هم اکنون با 
فاصل��ه ای به این ش��دت بین حداقل حق��وق کارگران 

و س��بد معیش��ت روب��ه رو نبودی��م. البت��ه نمایندگان 
تش��کل های کارگری از دولت خواس��ته اند ضمن اینکه 
سبد معیش��ت را برای افزایش حقوق در نظر بگیرد در 
یک بازه زمانی مشخص مثال پنج ساله به دنبال جبران 
عقب افتادگی های گذش��ته باشد. فرامرز توفیقی، رئیس 
کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور 
گفت: »قرار اس��ت روز دوش��نبه درب��اره تعیین هزینه 
معیش��ت 96 به عنوان معیار برای تعیین دس��تمزد 97 
تصمیم گیری ش��ود. اقالم سبد معیشت در سال گذشته 
با توافق همه تعیین شده بود و همین اقالم نیز به عنوان 
س��بد موثر در معیشت مورد پذیرش سه گروه کارگری، 
کارفرمای��ی و دول��ت ق��رار دارد.« او با اش��اره به اینکه 
 س��بد معیشت تعیین شده در سال گذشته 2 میلیون و

4۸9 هزار تومانی بوده اس��ت، گف��ت: »یکی از ایرادات 
اجرای ماده 41 قانون کار برای تعیین دس��تمزد ساالنه 
این بود که همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاس��به 
می ش��د، اما از این پس نرخ تورم واقعی زمانی مشخص 
می ش��ود که ت��ورم هزینه معیش��ت مورد محاس��به و 
بررسی قرار گیرد که س��ال گذشته روی اقالم خوراکی 
و غیرخوراکی این س��بد توافق ش��د.« نماینده کارگران 
در کمیته دس��تمزد ش��ورای عالی کار به فاصله حداقل 
دس��تمزد تا هزینه معیش��ت هم اش��اره ک��رد و گفت: 
ای��ن فاصله به گونه ای ش��ده که ما انتظ��ار نداریم یک 
س��اله و یکب��اره این فاصله جبران ش��ود، اما انتظار هم 
نداریم جبران این فاصله به عنوان یکی از خواس��ته های 
مهم نمایندگان کارگری در جلس��ات مزد به فراموش��ی 
س��پرده ش��ود چراکه م��ردم ت��وان تحمل ای��ن فاصله 
ایجادش��ده را ندارند. براساس یکی از سناریوها پیشنهاد 
می دهیم در یک بازه زمانی پنج س��اله عالوه بر افزایش 
حداقل دس��تمزد، برای ترمیم و جبران تدریجی فاصله 
ایجادش��ده بی��ن حداقل دس��تمزد تا هزینه معیش��ت، 

درصدی به میزان مصوب دستمزد اضافه شود.«
اما این نماینده تش��کل های کارگری در شرایطی این 
حرف را می زن��د که نماین��دگان کارفرمایان به صورت 
کلی ب��ا افزایش حقوق بیش از تورم مخالف هس��تند و 
اعالم کرده اند که توان افزایش حقوق را ندارند و همین 
حاال نیز بس��یاری از شرکت ها در آس��تانه تعطیلی قرار 
گرفته اند و یا اینکه چند ماهی است حقوق کارگران شان 

را پرداخت نکرده اند. 

 پس از آنکه فراب��ورس اعالم کرد با پذیرش 
و امکان خرید و فروش اوراق تسهیالت مسکن 
بانک ملی در بازار سرمایه موافقت شده، به زودی 
تا چند روز آینده معامله این اوراق در فرابورس 
آغاز خواهد شد.  به گزارش مهر، اخیرا فرابورس 
اعالم کرده است در اسفندماه سال جاری اوراق 
گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن که در بانک 

ملی پرداخت می شود، آغاز خواهد شد. 
صدور مجوز برای خرید و فروش اوراق 

جدید تسهیالت مسکن
اگرچه ش��ورای پول و اعتبار در س��ال 95 
مج��وز پرداخت وام مس��کن از مح��ل اوراق 
تس��هیالت مسکن را در س��ایر بانک ها غیر از 
بان��ک تخصص��ی عامل بخش مس��کن صادر 
ک��رده ب��ود، اما در ای��ن س��ال ها هیچ یک از 
بانک های دولتی و خصوصی حاضر به حضور 
در بخش مس��کن نش��ده بودند تا اینکه بانک 
مل��ی در اواخر آذرماه امس��ال اعالم کرد این 
بان��ک نیز به زودی و پس از انجام فرآیندهای 
بوروکراتیک پذی��رش اوراق در نهادهای ناظر 
ب��ر ب��ازار س��رمایه، پرداخت وام مس��کن را 
ب��ه دارندگان ای��ن اوراق ک��ه آن را از طریق 
فرابورس تهیه کرده باش��ند، آغاز خواهد کرد. 
بنابرای��ن با اع��الم پذیرش اوراق تس��هیالت 
مس��کن در فراب��ورس، فرآین��د پرداخت وام 
مس��کن نیز در اس��فندماه در بانک ملی آغاز 
خواهد شد.  وام خرید مسکن به دلیل ماهیت 
خ��اص آن به خص��وص اصرار دول��ت و بانک 
مرکزی بر پایین بودن سود تسهیالت مسکن و 
طوالنی بودن زمان بازپرداخت، به هیچ عنوان 
از س��وی بانک های دیگر با اس��تقبال روبه رو 
نخواهد ش��د. بانک ملی نیز با توجه به اینکه 
تنها بانکی است که دولت می تواند آن را وادار 
ب��ه انجام فعالیت های م��ورد عالقه خود کند، 

حاضر به انجام این کار شده است. 
جزییات نحوه دریافت وام جدید مسکن

در ط��رح جدید بانک ملی ب��رای پرداخت 
 وام مس��کن، متقاض��ی بای��د 1۸ میلی��ون و
 200 ه��زار توم��ان را ب��ه م��دت 120 م��اه

)10 س��ال( در بان��ک س��پرده گذاری کند تا 
بتواند وام 60 میلیون تومانی مس��کن با سود 
17.5درص��د و بازپرداخت 12س��اله دریافت 
کن��د. در این ط��رح به متقاض��ی ماهانه یک 
برگه تسهیالت مس��کن 500 هزار تومانی به 
ازای س��ود سپرده واگذار می شود که می تواند 
ب��ا آن یا از بانک مل��ی به همین میزان )500 

هزار تومان( وام مسکن بگیرد یا آنکه برگه ها 
را در فرابورس به فروش برساند. در این حالت 
به متقاضی سود 10درصد نیز عالوه بر اوراق 

تسهیالت مسکن تعلق خواهد گرفت. 
به نظر می رس��د آنچه مد نظر دولت است، 
همین افزایش عرضه اوراق تسهیالت مسکن 
در فرابورس است تا با استفاده از این فرصت، 
از افزایش قیمت اوراق تس��هیالت جلوگیری 
کن��د. چراک��ه ب��ا زیادش��دن قیم��ت اوراق 
تس��هیالت مس��کن، هزینه اولیه دریافت وام 
برای خانوارها افزایش می یابد که ممکن است 
به رکود بازار مس��کن دام��ن بزند؛ چیزی که 

دولت به شدت از آن احتراز دارد. 
روش دوم سرمایه گذاری برای دریافت وام 

جدید مسکن
در ط��رح دیگ��ر بان��ک مل��ی، متقاض��ی 
می بایس��ت 22میلیون و ۳00 هزار تومان در 
بانک ملی سپرده گذاری کند که در پایان ماه 
سوم، یک برگه تس��هیالت 500 هزار تومانی 
مسکن و از ماه چهارم به بعد، ماهی یک برگه 
تس��هیالت مسکن داده می ش��ود، اما سودی 
که ب��ه دارنده این حس��اب تعل��ق می گیرد، 
12درص��د اس��ت.  یکی دیگ��ر از تفاوت های 
وام مس��کن بانک ملی با بانک تخصصی عامل 
بخش مس��کن، وام جعاله است اگرچه هر دو 
بانک به متقاضیان دریافت وام خرید مسکن، 
همزم��ان وام جعال��ه نیز پرداخ��ت می کنند، 
ام��ا وام جعاله بانک مل��ی، 10 میلیون تومان 
ب��ا بازپرداخت س��ه س��اله و وام جعاله بانک 
تخصص��ی عامل بخش مس��کن، 20 میلیون 

تومان با بازپرداخت پنج ساله است. 
کاهش قیمت اوراق، مهم ترین نتیجه 

وام های جدید
ظاهرا قرار اس��ت در این ط��رح، بانک ملی 
نه به عنوان رقیب بانک عامل بخش مس��کن، 
بلک��ه همراه و پش��تیبان آن عم��ل کند تا با 
افزایش عرضه اوراق تسهیالت مسکن، قیمت 
تمام ش��ده آن از 72 تا 75ه��زار تومان فعلی 
کاه��ش یابد. در صورت اج��رای این طرح در 
اس��فندماه امس��ال می توان انتظار داش��ت تا 
قیم��ت اوراق تس��هیالت در تابس��تان س��ال 
 آین��ده همزمان ب��ا افزایش عرضه ب��ه کانال

60 ت��ا 65 ه��زار تومانی و حت��ی کمتر از آن 
برس��د. به خصوص که این اوراق، تاریخ انقضا 
دارند و تا دو سال از زمان انتشار می توان آنها 

را در بازار سرمایه به فروش رساند. 

آغاز پرداخت وام جدید مسکن؛ به زودی

با این وام می توان خانه دار شد؟ 

افزایش اختالف نظرها درباره میزان حقوق کارگران در سال آینده

سبد معیشت یا تورم؛ مالک افزایش حقوق کارگران چیست؟ 
اقتصاد جهان

تورم 150درصدی برای ونزوئال
خطر مرد بیمار اوپک برای بازار نفت

نرخ تورم س��االنه ونزوئال به 150 هزار درصد رس��یده و 
قیمت ها در این کش��ور حداقل ه��ر ۳5 روز یکبار دوبرابر 
می شود.  به گزارش رویترز، برآوردهای مجمع ملی ونزوئال 
که اکثریت آن در اختیار مخالفان دولت این کش��ور است 
نش��ان می دهد قیمت ها در ونزوئال ط��ی 12ماه منتهی به 
پایان ژانویه 4 هزار و 6۸درصد رشد کرده است.  درحالی که 
بحران اقتصادی، میلیون ها ونزوئالیی را با کمبود مواد غذایی 
و دارو مواج��ه کرده، به گفته نمایندگان مخالف دولت، نرخ 
تورم ونزوئال تنها در ماه ژانویه ۸4.2درصد بوده اس��ت.  این 
رقم تورم ماهانه بدان معناست که نرخ تورم ساالنه ونزوئال 
بیش از 150 هزار درصد بوده و قیمت ها حداقل هر ۳5 روز 
یکبار دو برابر می شود.  درحالی که ونزوئال با کمبود نقدینگی 
مواجه است و زیرس��اخت های ارتباطی و بانکی این کشور 
وضعیت بغرنجی را سپری می کنند، انجام معامالت روزمره 
برای مردم ونزوئال به ش��کل فزاینده ای دش��وار شده است.  
دولت ونزوئال جنگ اقتصادی تحمیل شده از سوی مخالفان 
و شرکت های بزرگ را که از پشتیبانی واشنگتن برخوردارند 

دلیل این وضعیت می داند. 
در حال حاضر ارزش هر یک میلیون دالر ونزوئال در بازار 
سیاه تنها معادل 7 دالر آمریکاست و همچنین دولت ونزوئال 

بیش از دو سال است که نرخ تورم را اعالم نکرده است. 
این در حالی است که نقش آفرینی ونزوئال به عنوان یک 
کشور صادرکننده نفت و افت تولید نفت این کشور می تواند 
خط��ری ج��دی و واضح برای بازار نفت باش��د.  به گزارش 
ایسنا، تولید نفت این کشور عضو اوپک با روند وحشتناکی 
رو به کاهش است و در دسامبر به حدود 1.6 تا 1.7 میلیون 
بشکه در روز کاهش یافت. طبق پیش بینی بانک بارکلیز، بر 
مبنای ساالنه، تولید ونزوئال از 2.1۸ میلیون بشکه در روز در 
سال 2017 به 1.4۳ میلیون بشکه در روز در سال میالدی 
جاری کاهش خواهد یافت که حدود 700هزار بشکه در روز 

کاهش خواهد بود. 
این افت ش��دید با توجه به رش��د س��ریع تقاضا و ادامه 
محدودیت عرضه 1.۸ میلیون بش��که در روز از سوی اوپک 
و متحدانش به بازار، به میزان فزاینده ای در سراس��ر جهان 
ملموس خواهد شد. ذخایر جهانی به اندازه ای کاهش پیدا 
کرده اند ک��ه رویدادهای ژئوپلیتیکی غیرمنتظره نس��بت 
به س��ابق، تأثیر بیش��تری بر قیمت ه��ا می گذارند.  هلیما 
 کرافت، مدیر استراتژی تحقیقات کاالی جهانی در شرکت

»آر بی سی کپیتال مارکتس« در یادداشتی نوشت: با توجه 
به محدودشدن سریع عرضه به بازار در سال 201۸ هرگونه 
روی��داد ژئوپلیتیکی مرتبط با عرضه، تاثیر فراتر از آنچه در 
سال های اخیر داشت، بر بازار خواهد گذاشت. خطر واضح و 
روش��نی که باید مراقب آن باشیم، ونزوئال است که با توجه 
به سقوط آزاد تولید، از مرحله بحران عبور کرده و به آستانه 
فروپاشی رسیده است. دیدگاه تحلیلگران »آر بی سی کپیتال 
مارکتس« منعکس کننده نظر تحلیلگران بارکلیز است که 
پیش بینی کرده اند تولید نفت این کشور 700 تا ۸00 هزار 
بشکه در روز کاهش خواهد یافت.  اگرچه این سناریو واقعا 
بد اس��ت اما تولید نفت این کشور احتماال به سوی کاهش 
بیشتر می رود زیرا بحران اقتصادی، سیاسی و انسانی ونزوئال 
وخامت بیش��تری پی��دا می کند. دولت این کش��ور زیر بار 
بدهی س��نگین است و مشاهده اینکه چگونه دیون خود را 
در س��ال جاری پرداخت خواهد کرد، دشوار است. صندوق 
بین المللی پول پیش بینی کرده که نرخ تورم ساالنه ونزوئال 
به 1۳ هزار درصد خواهد رسید و تولید ناخالص داخلی این 
کشور امسال 15درصد کوچک می شود.  در این بین، دولت 
آمریکا سرگرم بررسی اقداماتی است که مخمصه ونزوئال را 
تشدید خواهد کرد. رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا به 
کشورهای آمریکای التین سفر کرده و تالش کرده حمایت 
آنها را برای تحریم های ش��دیدتر علیه کاراکاس جلب کند. 
وی احتم��ال ممنوعیت واردات نفت ونزوئ��ال به آمریکا را 
مطرح کرده است. این ایده هنوز نهایی نشده و ممکن است 
شکل های متعددی پیدا کند از جمله استفاده از تحریم های 
مالی برای هدف قرار دادن ص��ادرات ونزوئال، ممنوع کردن 
ص��ادرات ونزوئ��ال به آمریکا یا قدغن ک��ردن صادرات مواد 
رقیق کننده به ونزوئال که با نفت سنگین مخلوط می شود. 
هم��ه این تدابیر تأثیر جدی ب��ر توانایی ونزوئال برای تولید 
و صادرات نفت خواهد داش��ت.  تیلرسون تالش می کند با 
کانادا و مکزیک یک گروه کاری ایجاد کند تا زیان های ناشی 
از تحری��م نفت ونزوئال برای منطقه کارائیب را خنثی کند. 
مشخص نیست تیلرسون چطور انتظار دارد کشوری مانند 
مکزیک که تولید آن همچنان رو به کاهش اس��ت، کمبود 
عرضه در منطقه ب��ه دلیل تحریم ها علیه ونزوئال را جبران 
کند، چنین اقدامی احتماال اقتص��اد ونزوئال را از بحران به 
مرز فروپاش��ی می کش��اند. با این همه به نظر می رسد وزیر 
خارجه آمریکا قصد دارد تحریم و حتی بایکوت نفت ونزوئال 
را پیشنهاد کند.  در این بین، دولت ونزوئال اعالم کرده 22 
آوریل یک انتخابات ریاس��ت جمهوری برگزار خواهد کرد. 
عده مع��دودی انتظار دارند این انتخاب��ات آزاد و منصفانه 
باشد. بسیاری از کشورها شامل کشور همسایه کلمبیا اعالم 
کرده اند که نتایج انتخابات را به رسمیت نخواهند شناخت. 
در برابر این پیش زمینه، پیش بینی ها از س��وی تحلیلگران 
بازار نفت درباره کاهش چند صد هزار بشکه ای تولید روزانه 

ونزوئال خوش بینانه به نظر می رسد. 
مش��کالت متعددی وجود دارد که ممکن است موجب 
شود تولید این کشور بسیار بیشتر از آنچه پیش بینی شده 
است در سال جاری کاهش پیدا کند. با کاهش سطح ذخایر 
جهانی و بازگش��ت آنها به متوس��ط روزانه، فضای چندانی 
برای خطا وجود ندارد. آمریتا س��ان، تحلیلگر نفت شرکت 
»انرژی اسپکتس« در این باره به تلویزیون بلومبرگ گفت: 
اگ��ر هرگونه اختالل ژئوپلیتیکی ایجاد ش��ود، قیمت ها در 
معرض افزایش بیشتر قرار خواهند گرفت زیرا دیگر ذخایر 

اضافی وجود ندارد. 



جمه��وری  مرک��زی  بان��ک 
اس��امی ایران از افتتاح حساب 
ن��زد بانک های عمان، روس��یه، 
اتری��ش، قط��ر، س��وئیس و نیز 
س��په  بانک  فرانکفورت  ش��عبه 
داد.  خب��ر  اخی��ر  ماه ه��ای  در 
بان��ک مرک��زی در گزارش��ی از 
دستاوردهایش به مناسبت سی و 
نهمین س��الگرد پیروزی انقاب 
اس��امی، اع��ام ک��رد افتت��اح 
حس��اب ن��زد بانک ه��ای صحار 
وی. تی. ب��ی   ،)Sohar( عم��ان 
روسیه، ش��عبه فرانکفورت بانک 
س��په، آر. ب��ی. ای اتریش، بانک 
مل��ی قط��ر )کی��و. ان. ب��ی( و 
گازپروم سوئیس صورت گرفت. 
همچنی��ن از زمان اجرای برجام 
)دی 1394( ت��ا س��ی ام دی ماه 
امسال، 818 رابطه کارگزاری با 
حدود 284 بانک خارجی برقرار 
ش��ده اس��ت تا رواب��ط بانکی و 

تجاری کشور تسهیل شود. 
به گزارش »فرصت امروز«، از 
جمله دس��تاوردهای دیگر بانک 
مرکزی، امض��ای قرارداد پیمان 
 پولی )س��وآپ( دوجانبه ریال و 
لی��ر بین بانک مرک��زی ایران و 
ترکیه بوده اس��ت که طبق آن 
5میلیارد لیر اعتبار و معادل آن 
به ریال ایران در اختیار یکدیگر 
قرار داده ش��د تا ب��رای تأمین 
س��رمایه گذاری  و  تجارت  مالی 
بین دو کش��ور مورد اس��تفاده 

قرار گیرد. 
ق��رارداد  امض��ای  همچنی��ن 
تأمین مالی پ��روژه »برقی کردن 
قطار تهران-مش��هد« ب��ه مبلغ 
 11.5 میلی��ارد ی��وآن )ح��دود

1.7 میلی��ارد دالر( بی��ن بان��ک 
صنع��ت و مع��دن و اگزیم بانک 
چین، امضای قرارداد خط اعتباری 
اگزیم بان��ک کره جنوبی و  بی��ن 
12بانک ایرانی به مبلغ 8 میلیارد 
یورو، امضای قرارداد خط اعتباری 
بین کنسرسیوم بانک های چینی 
به نمایندگی س��یتیک تراس��ت 
با پنج بانک ایران��ی به مبلغ 10 
میلیارد دالر از دیگ��ر اقدام های 
بانک مرکزی در ماه های اخیر به 

شمار می رود. 

توانس��ت  ای��ران  همچنی��ن 
ق��رارداد خ��ط اعتب��اری بی��ن 
اوبربان��ک اتریش ب��ا 14 بانک 
ایرانی به مبلغ یک میلیارد یورو 
را امض��ا و قرارداد خط اعتباری 
دانم��ارک  دانس��که بانک  بی��ن 
 ب��ا 10 بان��ک ایرانی ب��ه مبلغ

500 میلیون یورو را نهایی کند. 
موافقت نامه ه��ای  امض��ای 
مربوط به اعطای اعتبار صادراتی 
دول��ت فدراس��یون روس��یه به 
دول��ت ای��ران تا س��قف حدود 
2.2میلی��ارد یورو ب��رای تأمین 
مالی دو پروژه دولتی بین وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارایی ایران و 
وزارت دارایی روس��یه و امضای 
کوتاه مدت  ق��رارداد  فقره  چهار 
بی��ن اگزیم بان��ک کره جنوبی و 
پارسیان،  پاس��ارگاد،  بانک های 
توس��عه ص��ادرات و صنع��ت و 
مع��دن در مجم��وع ب��ه مبلغ 
مع��ادل یوروی��ی 400 میلیون 

دالر از دیگ��ر اقدام ه��ای بانک 
مرکزی در تأمین مالی خارجی 

به شمار می رود. 
در این گزارش امضای قرارداد 
کوتاه م��دت بین بان��ک اس. ام. 
بی. س��ی ژاپ��ن و بانک ملت به 
مبلغ ح��دود 35 میلیون دالر، 
امض��ای 13 فق��ره قراردادهای 
ش��عبه های  بی��ن  کوتاه م��دت 
ایران��ی،  بانک ه��ای  خارج��ی 
میربیزین��س مس��کو و پرش��یا 
با ش��بکه   )PIB( اینترنش��نال
بانک��ی کش��ور در مجم��وع به 
مبلغ حدود 365 میلیون دالر و 
همکاری  تفاهم نامه های  امضای 
بین بان��ک مرکزی و موسس��ه 
بیمه صادراتی ایتالیا )س��اچه(، 
موسس��ه بیمه صادراتی اتریش 
)OeKB(، بانک ه��ای ک��ره ای 
)اگزیم بانک کره و بانک توسعه 
کره ی��ا کا. دی. بی(، طرف های 
روس��ی )موسسه بیمه صادراتی 

EXIAR و ون��ش اکونوم بانک 
VEB(، اگزیم بان��ک هند، بانک 
توسعه چین )س��ی. دی. بی( و 
موسس��ه EXIAR ب��ه عنوان 
بان��ک  دیگ��ر  دس��تاوردهای 
مرک��زی در ماه ه��ای اخیر قید 

شده است. 
همچنین بانک مرکزی موفق 
شد اتصال س��امانه شتاب ایران 
ب��ه س��وئیچ کارت روس��یه به 
ن��ام MIR را اجرای��ی کند که 
در مرحل��ه آزم��ون ق��رار دارد؛ 
اقدام های مقدماتی مشابه برای 
اتص��ال به س��وئیچ کارت عمان 

نیز انجام گرفته است. 
گش��ایش  امکان  فراهم آمدن 
برات  ثب��ت  اس��نادی ،  اعتب��ار 
اس��نادی دی��داری ب��ه منظور 
واردات کاال و خدمت به مقصد 
مناطق آزاد تج��اری � صنعتی 
و ویژه اقتص��ادی، تنها از محل 
ارز متقاضی و با دریافت حداقل 

30درصد مبلغ اعتب��ار یا برات 
پیش دریافت  عنوان  به  اسنادی 
و اخ��ذ وثایق معتب��ر و کافی از 
متقاض��ی ب��ه منظ��ور حصول 
اطمین��ان از تأمی��ن بقیه وجه 
مربوطه در زمان مقرر با رعایت 
س��ایر ضواب��ط و مق��ررات در 
راستای تسهیل جریان مبادالت 
تجاری از دیگ��ر اقدامات بانک 

مرکزی به شمار می رود. 
براس��اس اعام بانک مرکزی، 
معوقات  پرداخ��ت  ب��ر  ع��اوه 
بانک  ه��ای ایرانی به موسس��ات 
بیمه صادراتی کشورهای آلمان، 
ایتالیا، فرانسه ، اتریش، این بانک 
تعه��دات معوق بان��ک صادرات 
 ب��ه موسس��ات بیم��ه صادراتی
EKF دانمارک، CESE اسپانیا 
و SERV سوئیس را نیز تسویه 

کرده است. 
طبق ای��ن گ��زارش، مدیریت 
بازار ارز و تأمین اب��زار مورد نیاز 
ب��رای مداخله در ب��ازار، بازنگری 
در اقام مش��مول استفاده از نرخ 
مبادل��ه ای در بخ��ش خدمات و 
کاالیی با هدف تنظی��م بازار ارز 
و کوچک کردن لیس��ت واردات با 
نرخ ترجیحی، تأمین مالی کوتاه 
تأمین  ب��رای  تولیدی  واحدهای 
مواد اولیه مورد نیاز آنها، گشایش 
اعتب��ارات اس��نادی یوزان��س و 
افزایش اعتبارات اسنادی توسط 
سیس��تم بانکی که نتیجه تاش 
بانک مرکزی ب��رای بازگردانیدن 
گش��ایش  روش  از  اس��تفاده  و 
اعتبار اس��نادی به جای حواله از 
دستاوردهای مهم بخش ارزی در 

یک سال گذشته بوده است. 
راه ان��دازی سیس��تم مکانیزه 
بین بانک��ی  ارزی  معام��ات 
معام��ات ارزی در مهرم��اه ب��ا 
هدف تعمیق معامات ارزی در 
ب��ازار بین بانک��ی ارز که موجب 
تس��هیل  و  کارای��ی  افزای��ش 
سیس��تم  در  ارزی  معام��ات 
بانکی و ایج��اد پایگاه اطاعاتی 
شده است و تکمیل درگاه ارزی 
و س��امانه های مرتب��ط در یک 
سال گذش��ته در بانک مرکزی 

پیگیری و اجرا شده است. 

در تازه ترین گزارش عملکرد بانک مرکزی اعالم شد

بانک مرکزی در 6 بانک جدید خارجی حساب باز کرد

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک دوشنبه4
23 بهمن 1396

شماره 1001

بانکنامـه

پیام رئیس کل بانک مرکزی به همایش یورومانی
 همکاری در زمینه FATF را

ادامه می دهیم
 رئی��س کل بانک مرکزی گفت ایران مصمم اس��ت 
 FATF تا همکاری با سازمان های بین المللی ازجمله
 FATFرا ادام��ه دهد با این امی��د که از بیانیه عمومی

حذف شود. 
به گزارش »فرصت ام��روز« به نقل از بانک مرکزی، 
ولی اهلل سیف در پیامی به همایش یورومانی که توسط 
احمد عزیزی، مش��اور رئیس کل بانک مرکزی در این 
اجاس قرائت ش��د، عنوان کرد: پ��س از اجرای برنامه 
جام��ع اقدام مش��ترک ی��ا برجام، ما ت��اش می کنیم 
اقدامات مؤث��ری را برای ورود مج��دد اقتصاد ایران به 
بازاره��ای جهان��ی طراحی و اجرا کنی��م. در طول این 
س��ال ها ایران همواره به تعه��دات بین المللی خود در 
برجام عمل کرده اس��ت. عاوه بر این ای��ران اقدامات 
اصاحی را برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مالی 
و بانکی خود با استانداردهای بین المللی به اجرا گذاشته 

است. 
سیف با اشاره به برجام گفت: برجام محصول دو سال 
مذاکرات س��خت بود و با وجود اینکه دستاورد بزرگی 
در زمان حاضر به ش��مار می رود تنها در صورتی پابرجا 
خواه��د ماند که همه طرف ه��ا صمیمانه به آن احترام 

بگذارند و به تعهدات خود عمل کنند. 
او ادام��ه داد: پ��س از اج��رای برجام در اوایل س��ال 
2016 م��ا تعامل با بانک های مرک��زی، نهادهای مالی 
 FATF و س��ازمان های مقرراتی بین الملل��ی از جمله
را آغاز کردیم که به این نتایج منجر ش��د: از سرگیری 
بس��یاری از روابط بانکی، حذف ایران از فهرست اقدام 
متقابل FATF، پیش��رفت فعاالنه در برنامه اجرایی و 

 .FATF اطاع رسانی مداوم به
س��یف اضافه کرد: ایران مصمم اس��ت این همکاری 
 FATF را ادامه ده��د با این امید که از بیانیه عمومی
حذف شود. ما اعتقاد داریم که اروپا می تواند بهترین راه 
را برای محافظت از موضع خود در برجام پیدا کند. ایران 
بارها تأکید کرده است که برجام محصول یک سناریوی 
برد-برد اس��ت و در صورتی ادامه خواهد یافت که همه 
ما شاهد تحقق اهداف خود باشیم. متأسفانه نظام بانکی 
ای��ران هنوز به طور کامل به منافع وعده داده ش��ده در 

برجام دست پیدا نکرده است. 
او گف��ت: اگر همه م��ا واقعا عاقه مند هس��تیم که 
جهانی سرشار از صلح داش��ته باشیم، روابط تجاری و 
اقتصادی بهترین راه برای تحقق این هدف خواهند بود. 
ب��ه این منظور ما در بانک مرکزی جمهوری اس��امی 
ایران از تمام اقدامات ازجمله تأس��یس شعب بانک ها، 
دفاتر نمایندگی و برقراری روابط کارگزاری بانکی الزم 
برای خدمت به واردات، صادرات، سرمایه گذاری و دیگر 
معامات استقبال می کنیم.  وی تصریح کرد: در پایان 
یک ب��ار دیگر تأکید می کنم که ما به طور کامل از نیاز 
به ارتقای استانداردها و سیستم های خود و ارائه آرامش 
بیش��تر به شرکا آگاه هس��تیم و بانک مرکزی ایران بر 
تم��ام بانک ها نظارت می کند تا آنها از اس��تانداردهای 
بین المللی پیروی کنند. ایران به نوبه خود آماده اس��ت 
تا تمام گام های منطقی برای کاهش ریسک طرف های 
عاقه من��د ب��ه مش��ارکت در روابط س��ودآور متقابل، 
معامات و س��رمایه گذاری ها را ب��ردارد و یک بار دیگر 
منتظر آن است که ببیند آیا سیاست به گسترش روابط 

تجاری کمک می کند یا مانع آن خواهد شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.728دالر آمریکا

6.004یورو اروپا

6.797پوند انگلیس

1.324درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

645.800مثقال طا

149.000هر گرم طای 18 عیار

1.498.000سکه بهار آزادی

1.550.000سکه طرح جدید

764.000نیم سکه

454.000ربع سکه

310.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه

و  بانک ه��ا  عملک��رد  آم��ار  آخری��ن 
موسس��ات اعتباری کشور نشان می دهد 
پرداخ��ت وام قرض الحس��نه نس��بت به 
اسفندماه سال گذشته 20.8درصد رشد 

داشته است. 
به گ��زارش ایبنا، بررس��ی جدیدترین 
آمار عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری 
کشور در آذرماه امسال نشان می دهد کل 
تس��هیات اعطایی بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری 10073.1 ه��زار میلیارد ریال 
بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 
ک��ه 9101.1 ه��زار میلی��ارد ری��ال بود 
10.7درصد افزایش یافته است.  همچنین 
تسهیات قرض الحسنه 5.5درصد از کل 
تس��هیات اعطایی بانک ها و موسس��ات 
اعتباری قرض الحس��نه را تشکیل داده و 
حجم عمده عملکرد تس��هیاتی بانک ها 
مربوط به مش��ارکت مدنی با 38.5درصد 

و فروش اقساطی با 25.7درصد است. 
ب��ه لح��اظ ع��ددی در آذرماه س��ال 
جاری 558.9 ه��زار میلیارد ریال از کل 
تس��هیات اعطایی بانک ها و موسس��ات 
اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که این 
میزان نسبت به اس��فندماه سال گذشته 

ک��ه 462.7 ه��زار میلی��ارد ری��ال بوده، 
20.8درصد رشد نشان می دهد. 

ب��ا وج��ود اینک��ه از تیرماه س��ال 94 
آم��ار تس��هیات اعطای��ی بانک ه��ا ب��ه 
تفکی��ک عقود مرابح��ه و اس��تصناع به 
ان��واع تس��هیات اعطای��ی ب��ه تفکیک 
عقود اس��امی اضافه شده، اما در آذرماه 
سال جاری س��هم استصناع از تسهیات 
پرداخت شده بانک ها و موسسات اعتباری 
صفر بوده ولی مناب��ع مرابحه 7.3درصد 

بوده است. 
وضعیت بانک های تجاری

ب��ر پای��ه ای��ن گ��زارش، تس��هیات 
پرداخت شده در بانک های تجاری کشور 
در آذرماه امس��ال متفاوت بوده به نحوی 
ک��ه 7.6درص��د از وام ه��ای بانک ه��ای 
 تجاری قرض الحس��نه بوده ک��ه رقم آن

120.6 ه��زار میلیارد ریال ب��ود. میزان 
تسهیات اعطایی قرض الحسنه بانک های 
 تج��اری در اس��فندماه س��ال گذش��ته

102.3 هزار میلیارد ریال بوده است. 
در بانک ه��ای تجاری کش��ور، س��هم 
عمده تس��هیات پرداختی مانند بانک ها 
و موسس��ات اعتباری مرب��وط به فروش 

اقس��اطی به میزان 28.1درصد است که 
رق��م آن 447.7 هزار میلی��ارد ریال در 
آذرماه سال جاری بوده است. این میزان 
در اسفندماه سال گذش��ته 296.9 هزار 

میلیارد ریال بود. 
26.3درصد تسهیات بانک های تجاری 
ب��ه رقم 420.1 ه��زار میلی��ارد ریال در 
آذرماه امس��ال به صورت مشارکت مدنی 
پرداخت ش��ده که این رقم در اسفندماه 
سال گذش��ته 477.4 هزار میلیارد ریال 
بوده اس��ت. به صورت کلی، س��هم عمده 
تسهیات پرداختی بانک های تجاری در 
آذرماه س��ال جاری به فروش اقساطی و 

مشارکت مدنی اختصاص یافته است. 
وضعیت بانک های تخصصی

همچنین بررس��ی عملک��رد بانک های 
تخصص��ی در پرداخ��ت تس��هیات ب��ه 
بخش ه��ای مختل��ف در آذرماه امس��ال 
نش��ان می ده��د 2.6درص��د تس��هیات 
اعطای��ی به می��زان 57.4 ه��زار میلیارد 
ری��ال در قال��ب قرض الحس��نه پرداخت 
 ش��ده که این رقم در پایان سال گذشته

47.3 هزار میلیارد ریال بود.  بزرگ ترین 
در  پرداخت ش��ده  تس��هیات  بخ��ش 

بانک ه��ای تخصص��ی کش��ور مربوط به 
فروش اقساطی می شود، به نحوی که در 
آذرماه امسال 57.9درصد کل تسهیات 
اعطایی این بانک ها به رقم 1295.3 هزار 
میلیارد ریال در بخش فروش اقس��اطی 
بوده و این رقم در اسفندماه سال گذشته 
به میزان 1241.7 هزار میلیارد ریال بود. 
بانک ه��ای تخصص��ی نی��ز در بخ��ش 
قاب��ل  تس��هیات  مدن��ی  مش��ارکت 
توجه��ی پرداخ��ت کرده اند، ب��ه نحوی 
ک��ه 18.7درص��د کل منابع تس��هیاتی 
 ای��ن بانک ها در آذرماه امس��ال به میزان

419 ه��زار میلیارد ری��ال در این بخش 
پرداخت شده است. 

وضعیت بانک های غیردولتی و 
موسسات اعتباری

و  غیردولت��ی  بانک ه��ای  بخ��ش  در 
6.1درص��د  نی��ز  اعتب��اری  موسس��ات 
تسهیات پرداخت شده در آذرماه امسال 
ب��ه میزان 380.9 هزار میلی��ارد ریال به 
عن��وان قرض الحس��نه و 48.7درصد کل 
اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش 
مش��ارکت مدنی به رق��م 3040.2 هزار 

میلیارد ریال بوده است. 

جدیدترین عملکرد تسهیالتی بانک ها در آذرماه امسال نشان می دهد

رشد۲۰درصدی تسهیالت قرض الحسنه
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اولین مجله خبری صبح ایران

آبـادی  آگـاهی  آزادی

َغّی
ن ال

ُد ِم
ن الرش

الاكراه فی الدین قد تبّی

وکیل الرعایا؛ روحانی
رئیس جمهور چگونه از موج عبور از روحانی عبور کرد؟

سرمقاله
03

حاکمیت بنیادگرایان 
 

در آمریکا تکمیل شد

صهیونیسم مسیحی 
 

پشت صحنه دولت ترامپ قرار دارد

جهان
06

 پایان انسان 
با شورش ربات ها
سازمان ملل وارد ماجرای هوش 

مصنوعی شده است

18دانش

انقالب بیت کوین
ارزش پول اینترنتی از مرز 

18000 دالر عبور کرد

تکنیک
20

شاهکار تازه ی نوالن

دانکرک منتقدان فیلم را شگفت زده کرده است سینما
16

مدیر بورژوازی ملی

یادی از رضا نیازمند که اخیرا درگذشت توسعه
22

سرانجام انجمن  صنفی روزنامه نگاران

گفت وگو با کامبیز نوروزی 

که نفر اول انجمن کارگری روزنامه نگاران تهران شد
جامعه
26

تاریخ
12

جزئیات 
ازدواج تازه

ناصر محمدخانی
گفت وگوی اختصاصی سازندگی با 

علی محمدخانی درباره ازدواج سوم پدرش

حاشیه
28

بودجه، ملی شد
گزارش تحلیلی سازندگی و دو یادداشت

از عمادالدین باقی و محمود علیزاده طباطبایی

حاشیه
28

 شکل تازه 
 مبارزه ورزشی 

با صهیونیسم
ممکن است مسئوالن ورزش 
 
مجبور به اتخاذ روش تازه ای در برخورد 

 
با رژیم غاصب قدس شوند

ورزش
30

             سازندگی خبر می دهد:

جهانگیری 
می ماند

یک منبع نزدیک 

به معاون اول رئیس جمهور 

به سازندگی گفت 

اخیرا  از جهانگیری خواسته شده 

بیشتر در دولت فعال باشد

تیتریک
32

مرگ مبارز خراسانی

یادداشت و گفت وگویی از پرویز خرسند 

به یاد طاهر احمدزاده
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روزنامهیاصالحطلبانبه یاد طاهر احمدزاده
ایران صبح  مجله ی  اولین 
ازدوشنبه23بهمن1396

ــدگی  زن راه 
می گذرد سازندگی  از 

تازه ترین وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی
بانک های خصوصی باز هم اضافه 

برداشتند
با وجود تس��ویه بخش��ی از بدهی بانک های تجاری و 
تخصصی ب��ه بانک مرکزی همچنان بانک های خصوصی 
با رش��د بدهی مواجه اند و بر اضافه برداش��ت آنها از بانک 
مرکزی افزوده شده است.  به گزارش ایسنا، طی سال های 
گذشته و به دالیل متفاوتی از جمله بی انضباطی مالی یا 
تحمیل تس��هیات تکلیفی به آنه��ا و با توجه به تنگنای 
مالی موجود، بانک ها به س��مت برداشت از بانک مرکزی 
رفته و بر بدهی آنها افزوده شد.  براساس تازه ترین آماری 
که بانک مرکزی از وضعیت دارایی و بدهی سیستم بانکی 
منتش��ر کرده اس��ت، مجموع بدهی بانک ها و موسسات 
اعتب��اری تا پایان آذرماه امس��ال به 113 ه��زار میلیارد 
 تومان رس��یده که در مقایس��ه با آذرم��اه 1394 حدود
 30 هزار میلیارد تومان و نسبت به همین ماه در سال قبل تا
9000 میلیارد تومان رشد داشته است و نشان می دهد از 
سرعت رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی کم شده است. 
جزییات این بدهی در س��ه ن��وع از بانک ها بیانگر تغییر 
مسیر بانک های تجاری و تخصصی و ادامه مسیر بانک های 
خصوصی اس��ت. این در حالی است که به ویژه در دو سال 
گذشته هر سه نوع بانک با افزایش بدهی به بانک مرکزی 
مواجه بوده و رش��دهای قابل توجهی را ثبت کرده بودند، 
اما در چند ماه اخیر تغییراتی در روال آنها ایجاد ش��د، به 
گونه ای که بدهی بانک های تجاری که با رشد 29درصدی 
از 15 هزار میلیارد در آذر 1394 به 25 هزار میلیارد تومان 
در آذرماه سال گذشته رسیده بود، تا 45درصد کاهش پیدا 
کرده و در پایان 10 ماهه اول امس��ال به 11 هزار میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت.  در مورد بدهی بانک های تخصصی 
نی��ز روند این گونه بود که از حدود 55 هزار میلیارد تومان 
در آذرماه 1394 با رش��د 5.3درصدی به 58 هزار میلیارد 
 در آذر سال قبل رس��ید ولی با کاهش 26درصدی حدود

43 هزار میلیارد تومان در آذر سال جاری ثبت شده است.  
اما جریان در بانک های خصوصی متفاوت بوده و بر بدهی 
آنها افزوده ش��ده اس��ت. این بانک ها در آذر 1394 حدود 
12 ه��زار میلیارد ب��ه بانک مرکزی بدهی داش��تند که با 
رشد 118درصدی در سال قبل به 26 هزار میلیارد تومان 
می رس��د و در ادامه باز هم اضافه برداشت ادامه داشته و با 
رش��د 125درصدی تا 58 هزار میلیارد تومان در پایان 10 
ماهه اول امس��ال پیش می رود.  در حال حاضر بانک های 
خصوصی بیش��ترین اضافه برداش��ت از بانک مرکزی را در 
شبکه بانکی به خود اختصاص داده اند، هرچند که از سرعت 
رشد بدهی آنها که در برخی دوره ها به بیش از 200درصد 
هم می رسید، کاسته شده است.   اضافه برداشت بانک ها از 
بان��ک مرکزی عاملی موثر در افزایش پایه پولی و به دنبال 
آن اثرگذاری بر رشد تورم به شمار می رود. چندی پیش بود 
که بانک مرکزی برای تعدیل آن، تحت ش��رایطی اقدام به 
تبدیل بدهی بانک ها به خط اعتباری با سود 18درصد کرد. 
با این حال تاکنون گزارش مشخصی در مورد نتیجه اجرای 

این سیاست منتشر نشده است. 

همکاری بانک های خارجی به شرط تحول نظام بانکی
چرا بانک های ایران هنوز تحریمند؟ 

رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس درباره آخرین شروط 
بانک های خارجی در تعامل پولی با طرف ایرانی گفت: شرایط 
بانک��ی و روابط اقتصادی ما با اروپایی ها در وضعیت مطلوب 
از نظ��ر بخش خصوصی نیس��ت. عدم هم��کاری بانک های 
خارج��ی با بانک های ایرانی به عدم ب��روز تحولی خاص در 
این باره منجر شده است. بیشتر بازرگانان ایرانی با مشکاتی 
در مبادالت ارزی روبه رو هس��تند، اما تنها 30درصد از این 
مش��کات به عدم همکاری بانک های خارجی بازمی گردد.  
ش��ریف نظام مافی در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران، 
ادام��ه داد: عدم آمادگی بانک های داخلی، عدم هماهنگی با 
اس��تانداردهای بین المللی و عدم شفافیت در تبادالت مالی 
باعث ش��ده بانک های خارجی با بانک های ایرانی همکاری 
نکنند. در آخرین جلس��ات مذاکره با بانکداران در فرانس��ه 
اولی��ن و آخرین ح��رف این بود که باید نظ��ام بانکی تان را 
متحول کنید تا با ش��ما کار کنیم. از این نظر توپ در زمین 
ماس��ت، این بانک های ایرانی هس��تند که باید به روز شوند.  
رئیس اتاق مش��ترک ایران و س��وئیس با اشاره به همکاری 
بانک های کوچ��ک اروپایی با ایران گفت: بانک های کوچک 
اروپایی در س��طح تبادالت ارزی با ایران همکاری می کنند 
و خبری از فاینانس و سرمایه گذاری نیست. غیر از دو بانک 
خاورمیانه و سامان که در فضای بین المللی فعالیت می کنند، 

باقی بانک های ایرانی از نظر استانداردهای جهانی عقبند. 
ای��ن فعال اقتصادی همچنین با اش��اره به عدم حضور 
فع��ال ای��ران در داووس گف��ت: حضور در این نشس��ت 
براس��اس دعوت است. با هماهنگی های دولتی مسئوالن 
اقتصاد کان در نشست های اقتصادی بین المللی حضور 
پیدا می کنند. این در حالی است که 80درصد اقتصاد ما 
دولتی و ناکارآمد اس��ت و بخش خصوصی کوچکی داریم 

که حرفی برای گفتن در اقتصاد خصوصی جهان ندارد. 
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بورس تهران در نخستین روز هفته بار 
دیگر ش��اهد افت قیمت سهم ها در اکثر 
گروه ها از جمله سهم های فلزی و نفتی ها 
بود، به طوری که ش��اخص کل بورس به 
دلیل کاهش ارزش س��هام ش��رکت های 
پاالیش��ی، عقبگرد داشت و با 516 واحد 

کاهش به 97 هزار و 789 واحد رسید. 
ب��ه  گزارش  ایس��نا، ای��ن روزها بورس 
ته��ران روند ثابتی را ط��ی نمی کند و با 
ف��راز و فرودهای مقطعی مواجه اس��ت. 
در روزهای گذش��ته قیمت جهانی فلزات 
 و کااله��ای اساس��ی توانس��ت ب��ر روند
دادو ستد های تاالر شیشه ای تأثیر گذارد. 
رون��د تغییر قیمت نفت و دیگر کاالها در 
هفته گذش��ته بورس ه��ای جهانی را نیز 
تحت تأثیر قرار داد و س��بب ش��د قیمت 

سهام شرکت های حاضر در این بورس ها 
با افت چشمگیری مواجه شود. 

از س��ویی ب��ازار ارز مدت��ی اس��ت که 
دوباره در ایران تا حدودی متالطم ش��ده 
و نگرانی ها از ریس��ک ن��رخ ارز همچنان 
ادامه دارد و از طرفی افزایش قیمت دالر 
می تواند به افزایش سود شرکت هایی که 
مواد اولیه ش��ان با ارز خریداری می شود 
کمک کن��د، در عین ح��ال این موضوع 
نتوانس��ته روند قیمت سهم ها را افزایشی 

کند. 
همچنین قرار گرفتن روز نخست هفته 
کاری در بی��ن دو تعطیلی س��بب ش��د 
معامالت بازار س��رمایه روز شنبه کم رمق 
باشد؛ چنانچه شاخص کل بازده نقدی و 
قیمتی بورس اوراق بهادار تهران بار دیگر 

516 واح��د افت کرد و ب��ه رقم 99 هزار 
و 78۲ واحد رس��ید. ای��ن افت در حالی 
صورت می گیرد که دماسنج بازار سرمایه 
در هفته گذش��ته حول کان��ال 98 هزار 

واحدی نوسان کرد. 
ش��اخص کِل ه��م وزن نی��ز 56 واحد 
کاه��ش یافت و تا رق��م 17 هزار و 55۰ 
پایی��ن آم��د. همچنین ش��اخص آزاد و 
ش��ناور با اف��ت 595 واحد ت��ا رقم 1۰۴ 
هزار و 8۴5 افت کرد و شاخص بازار اول 
و دوم ه��ر ی��ک به ترتی��ب 5۰۳ و ۳86 

واحد پایین رفت. 
ملی صنایع مس ای��ران، پاالیش نفت 
بن��در عباس و پاالی��ش نفت اصفهان هر 
یک به ترتی��ب 1۲9، 111 و 1۰6 واحد 
تأثیر کاهنده روی دماس��نج بازار سرمایه 
داش��تند. همچنی��ن مخاب��رات ای��ران، 
پتروش��یمی پردیس و گروه پتروش��یمی 
سرمایه گذاری ایرانیان هر کدام به ترتیب 
با ۲1، ۲۰ و ۲۰ واحد نقش مثبت س��عی 
کردند نگذارند نماگر بازار س��رمایه بیش 

از این افت کند. 
در روز نخست هفته روند قیمت غالب 
س��هم های گروه فلزات اساس��ی کاهشی 
ب��ود. در این گروه 5۳ میلیون س��هم به 
ارزش بی��ش از 19 میلی��ارد تومان مورد 
داد و ستد قرار گرفت. در گروه خودرو نیز 
شاهد داد و س��تد 195 میلیون سهم به 
ارزش بی��ش از ۲1 میلیارد تومان بودیم. 
در گ��روه خودرو قیمت ها آنچنان کاهش 
نیافت و حتی شاهد افزایش قیمت نیمی 

از سهم ها در این گروه بودیم. 
در گ��روه محص��والت ش��یمیایی نیز 
نوس��ان قیمت س��هم ها بیش��تر کاهشی 
بود و تنها معدودی از س��هم ها توانستند 
با رش��د قیمت مواجه شوند، اما در  عین 
 حال قیمت س��هام در گروه فرآورده های 
نفتی، کک و سوخت هسته ای یک دست 

افت کرد. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران نیز به 
رق��م 161 میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم ناش��ی از دست به دست شدن 6۴9 
میلیون س��هم و اوراق مالی طی 6۰ هزار 

و ۴6۴ نوبت داد و ستد بود. 
عقبگرد شاخص فرابورس

فرابورس ایران نیز نخستین روز کاری 
هفته را با روند کاهش��ی آغاز کرد؛ ۲68 
میلیون ورقه و س��هم به ارزش یک هزار 
و ۲18 میلی��ارد ری��ال در ۳۲ هزار نوبت 
در فرابورس داد و س��تد شد و در نهایت 
شاخص آیفکس با کاهش 6.۴ واحدی در 

ارتفاع 1۰9 واحد قرار گرفت. 
ب��ر ای��ن اس��اس نماده��ای زاگ��رس 
)پتروش��یمی زاگ��رس(، ش��اوان )پاالین 
نف��ت الوان(، هرم��ز )ف��والد هرم��زگان 
جنوب(، میدکو )هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه(، شراز )پاالیش نفت شیراز( و 
شرانل )نفت ایرانول( بیشترین اثر منفی 
را بر شاخص آیفکس داشتند و در مقابل 
نم��اد ذوب )ذوب آهن اصفهان( با رش��د 
خود مانع افت بیش��تر شاخص فرابورس 

شد. 

افت سهام نفتی ها و فلزی ها در نخستین روز هفته

پاالیشی ها شاخص کل بورس را پایین آوردند
نگاهدریچه

برآورد بازار سرمایه در سال آینده
سود شرکت ها در سال 97 باالتر از 

امسال است
 مدیرعام��ل تأمی��ن س��رمایه نوی��ن، وضع کلی 
ش��رکت ها را در سال آینده مطلوب تر از سال جاری 
پیش بین��ی ک��رد و گفت ب��ا توجه ب��ه قیمت باالی 
کامودیتی ه��ا و مواد خام، از دید اغلب کارشناس��ان 
بین المللی س��ود شرکت ها در س��ال آینده باالتر از 

امسال خواهد بود. 
ولی نادی قمی در گفت وگو با س��نا، تصریح کرد: 
ب��ازار به احتمال قوی س��ال آین��ده را با قیمت های 
ب��االی کامودیتی ه��ا و دالر ح��دودا ۴۴۰۰ تومانی 
شروع خواهد کرد و به نظر می رسد سال آتی بسیار 

بر بازار سرمایه تأثیر گذار باشد. 
این کارش��ناس بازار سرمایه افزود: موضوع مهمی 
که باعث می ش��ود وضعیت کل��ی اقتصاد رو به جلو 
باش��د و رش��د اقتصادی باال برود، تحت تأثیر روابط 

بین المللی ما قرار دارد. 
وی اف��زود: به طور تاریخی نزدی��ک به 8۰ درصد 
از پروژه های ما تأمین مالی خارجی ش��ده است. در 
حقیقت موضوع بسیار مهم در رشد اقتصادی کشور 

و توسعه صنایع، تأمین مالی خارجی بوده است. 
نادی قم��ی اظهار داش��ت: اگرچه پ��س از برجام، 
تأمین مال��ی خارجی در بخش ه��ای مختلف اتفاق 
افتاده اما هنوز تا توس��عه م��ورد انتظار فاصله وجود 
دارد که اگر محقق ش��ود کش��ور هم از لحاظ رشد 
اقتصادی دچار تحول خواهد ش��د و هم اینکه مردم 
به طور عینی و محس��وس، رون��ق را در زندگی های 

شخصی خود خواهند دید. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادام��ه داد: در بازار 
س��رمایه با توجه به اینکه بیشتر شرکت ها از طرفی 
تحت تأثیر قیمت مواد خام هستند و از طرفی دیگر 
تحت تأثی��ر قیمت دالر و نرخ س��ود بانکی، به نظر 
می رس��د نرخ س��ود بانکی – البته غیررس��می و نه 

رسمی آن – احتماال اندکی افزایش داشته باشد. 
مدیرعام��ل تأمین س��رمایه نوین اظهار داش��ت: 
بانک ها برای آنکه تأمین مالی آخر سال خود را انجام 
دهند، احتماال کمی نرخ س��ود را تغییر می دهند که 
به هرحال این فاکتور را باید مدنظر داش��ت؛ از بعد 
دالر و قیمت مواد خام در بازارهای جهانی نیز تأثیر 
بسیار مثبتی را در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود. 

نادی قم��ی همچنی��ن با اش��اره ب��ه گزارش های 
9 ماهه ش��رکت ها در س��ال جاری گف��ت: عملکرد 
 شرکت ها در 9 ماه خوب بوده است و امید می رود در

1۲ ماهه هم بهتر باشد که البته امیدواری نامعقولی هم 
نیست و این پیش بینی به واقعیت خواهد انجامید. 

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: برای سال 
۲۰18 اغلب کارشناسان بین المللی فکر می کنند که 
قیمت کامودیتی ها و مواد خام همچنان باال باش��د، 
لذا س��ال آینده سود شرکت ها و وضع کلی آنها بهتر 
از امس��ال خواهد بود.  نادی قم��ی همچنین صنایع 
فلزی، پتروش��یمی ها و پاالیشی ها را از جمله صنایع 
پیشرو در سال آینده خواند و گفت: اگر بانک مرکزی 
بتواند نرخ س��ود بانکی را کنترل و اداره کند، بسیار 
بر بهبود وضعیت بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود. 
ضم��ن اینکه دولت هم نباید مناب��ع مالی خود را از 
جیب شرکت ها تأمین کند و به هر عنوان بخواهد از 

شرکت ها مبالغ یا مالیات هایی دریافت کند. 

مدیر امور اعضای کانون کارگزاران مطرح کرد
تداوم صعود شاخص

عوامل بنی��ادی حکایت از تداوم رش��د بورس در 
بلندم��دت دارد.  بهنام بهزادفر، مدی��ر امور اعضای 
کانون کارگزاران با بیان مطلب فوق به س��نا، گفت: 
ش��اخص کل بورس تهران در هفته گذش��ته با166 
واحد رش��د یعنی ۰.۲درصد بازدهی به س��طح 98 
هزار و ۳۰۰ واحد رس��ید. این روند تحت تأثیر چند 

عامل داخلی و خارجی اتفاق افتاد. 
وی در ادام��ه بی��ان کرد: پس از این که ش��اخص 
س��قف 99.۴15 واحدی را تجربه ک��رد، به گونه ای 
بازار هم در هفته مذکور ش��اهد افت میانگین حجم 
معام��الت بود.  بهزادفر افزود: ط��ی هفته های اخیر 
برخی از کامودیتی ها و فلزات اساس��ی )نظیر، روی، 
مس، نفت و. . .( تحت تأثیر رشد مجدد شاخص دالر 
آمریکا با کاهش اندک قیمت مواجه شدند. از این رو 
صنایع کاالمحور تحت تأثیر این رخداد ها قرار گرفت 
و تا حدی با شناسایی سود سهامداران همراه شدند. 
وی در ادامه افزود: با این وجود شرایط برای صنایع 
معدنی-فلزی بورس همچنان مطلوب است. با توجه 
به اینکه همچنان قیم��ت کامودیتی ها در بازارهای 
جهانی نسبت به پیش بینی نرخ شرکت های بورسی 
و نرخ ه��ای فروش 9 ماهه اعالمی آنها باالتر اس��ت، 
ای��ن امیدواری وجود دارد که این صنایع بار دیگر بر 

نوار صعود قرار بگیرند. 
مدیر امور اعضای کانون کارگزاران از دیگر دالیل 
روند ای��ن روزهای ب��ورس را تأثی��رات روانی دیگر 
بورس ه��ای جه��ان بر بازار س��هام ایران دانس��ت و 
گف��ت: وضعیت بورس های جهان��ی، با بورس تهران 
ارتب��اط معناداری ن��دارد. اما در چند روز گذش��ته 
ش��اخص های فوتزی لندن، داکس آلم��ان، نزدک، 
اس اند پی و داوجونز که مربوط به بورس های آمریکا 
هس��تند روندی منفی را تجربه کردند؛ موضوعی که 
بورس های بزرگ آسیایی را نیز تحت تأثیر قرار داد. 
به نظر می رسد جو روانی حاکم بر بورس های جهانی 
به بورس تهران نیز س��رایت کرد و ش��اخص کل را 

تحت تأثیر قرار داد. 
بهزاد ف��ر ادام��ه داد: با توج��ه به نی��از نقدینگی 
ش��رکت ها و به ویژه هلدینگ های ب��زرگ در پایان 
سال )که یک رفتار س��نتی است( و با علم به اینکه 
یکی از نقدش��ونده ترین دارایی ها، سهام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس ها است، ایجاد فشار فروش 
در بازه زمانی ابتدای بهمن ماه تا اواس��ط اسفند ماه 

طبیعی است. 
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عض��و اتاق بازرگانی ای��ران راهکارهای 
تس��هیل ص��ادرات و واردات میان ایران 
و افغانس��تان را تش��ریح کرد و گفت اگر 
تجارت برد - برد باش��د موجب پایداری 

مدل بازرگانی می شود. 
به گزارش ایسنا، سیدمهدی طبیب زاده 
در نشس��ت خب��ری با موض��وع همایش 
تج��اری علم��ی ای��ران و افغانس��تان در 
رفسنجان اظهار کرد: این همایش فرصت 
بس��یار خوبی اس��ت که فعاالن اقتصادی 
اس��تان کرم��ان بتوانن��د نقطه نظرات و 
خواس��ته های خود را در جمع مسئوالن 
دو کش��ور بیان کنند تا به یک همکاری 
خوب��ی ب��رای تس��هیل امور تج��اری و 

سرمایه گذاری برسیم. 
وی با بیان اینکه ما با کش��ور دوست و 
برادر افغانس��تان مشترکات زیادی داریم 
و ب��ه نوعی اقتصاد ما با هم عجین ش��ده 
است، افزود: محصوالت فراوان با کیفیت 
خوب در اس��تان کرمان وج��ود دارد که 
ب��ازار خوب��ی در افغانس��تان دارند و اگر 
بتوانی��م بین مبادالت ای��ن محصوالت و 
نیاز افغانستان را تسهیل کنیم می توانیم 
به مب��ادالت بازرگانی دو کش��ور کمک 

کنیم، از طرفی محصوالت کش��اورزی و 
معدنی خوبی در کش��ور افغانستان وجود 
دارد که می تواند مواد اولیه کارخانه های 

ما را تامین کند. 
طبی��ب زاده بی��ان ک��رد: نزدیکی مرز 
مش��ترک دو کش��ور ب��ه اس��تان کرمان 
و حض��ور تعداد زی��ادی از دانش��جویان 
افغانس��تانی در دانش��گاه های کرم��ان و 
رفس��نجان فرصتی است که می توانیم از 

آن استفاده کنیم. 
رئیس اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و 
کشاورزی اس��تان کرمان گفت: امیدواریم 
در ای��ن همای��ش بتوانیم ب��رای مبادالت 
تجاری دو کشور، مشکالتی را که بین مبدأ، 
مقصد، گمرک، حمل و نقل و. . . وجود دارد 
برطرف کنیم و بتوانیم مدل خوب و فعالی 
از همکاری ه��ای بازرگان��ی و تجاری بین 
شهرستان رفسنجان، استان کرمان و کشور 
افغانس��تان برقرار کنیم که این مدل قابل 

انطباق با سایر کشورهای همسایه باشد. 
طبی��ب زاده خاطرنش��ان ک��رد: ات��اق 
بازرگانی به عنوان تشکل بخش خصوصی 
یک��ی از وظای��ف اصلی اش توس��عه بازار 
محص��والت اس��تان و فراهم کردن زمینه 

س��رمایه گذاری اس��ت، بر همین اساس 
اتاق فراهم  رویکرد صادرات مح��وری در 
کردی��م که یکی از بازار هدف ما کش��ور 

افغانستان است. 
وی ادام��ه داد: تج��اری را ک��ه در این 
زمینه فعالیت دارند شناسایی و مشکالت 
آنان را رصد کردی��م و اعتقاد داریم باید 
محص��والت را به بهترین وجه به کش��ور 
افغانس��تان صادر کنی��م و باید زمینه ای 
فراهم کنیم تا آنها هم سود ببرند. ضمن 
آنکه اگر تجارت برد - برد باش��د موجب 

پایداری مدل بازرگانی می شود. 
طبیب زاده بیان کرد: ما باید ظرفیت های 
صادراتی اس��تان کرمان را معرفی کنیم و 
متقاب��ال به حرف تجار افغانس��تانی گوش 
دهی��م تا مدل و گفتمان جدی��دی از این 

ظرفیتی که وجود دارد ایجاد کنیم. 
رئی��س اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی اس��تان کرمان تأکید کرد: 
بازار افغانس��تان بازار وس��یعی است و به 
دلیل مش��ترکات ذائقه ای که وجود دارد 
می توانیم بس��یاری از محص��والت نظیر 
پس��ته، خرما و. . . را به بازار افغانس��تان 
عرضه کنیم. خوش��بختانه تج��ار خوبی 

از کش��ور افغانس��تان در ایران و اس��تان 
کرمان داریم که در زمینه پس��ته و خرما 
فعالیت می کنند و ما برای همه کاالهای 
 صادرات��ی اس��تان برنامه داری��م و کاری

می کنیم که با ایجاد اطمینان در تاجران 
ایرانی محصول ش��ان به راحتی و به موقع 

در بازار افغانستان عرضه شود. 
طبی��ب زاده با بی��ان اینکه ب��ه دنبال 
تدوین مدل همکاری فعالی با افغانستان 
که هم��ه ابعاد تج��اری را در نظر بگیرد 
هس��تیم، اظهارکرد: زنجیره فوالد و مس 
را ب��ا ظرفیت های باال در اس��تان کرمان 
در حال ایجاد داری��م و با توجه به اینکه 
افغانستان به لحاظ برخورداری از ذخایر 
مس، س��نگ آهن، منگنز و کرومیت قوی 
است، می تواند تکمیل زنجیره معدنی در 

کرمان باشد. 
از  خیل��ی  همچنی��ن  اف��زود:  وی 
محصوالت کش��اورزی مانند کنجد را به 
عن��وان محص��ول وارداتی از افغانس��تان 
 در نظ��ر بگیری��م. در کن��ار آن خدمات
فنی و مهندسی، صادرات برق، محصوالت 
صنعت��ی و. . . نیز می توانیم از اس��تان به 

این کشور داشته باشیم. 

بررسی مدل تجاری جدید میان ایران و افغانستان
اخبار

 ورود قطار الوارهای روسی
به خاک ایران

با ورود اولین قطار باری حامل الوارهای روس��ی از 
طریق آذربایجان به خاک ایران، فاز نخس��ت کریدور 
بین المللی حمل و نقل شمال-جنوب به بهره برداری 
رس��ید.  به گزارش تسنیم، این قطار مرکب از شش 
واگن حامل چوب از روس��یه به مقصد ایران اس��ت. 
در حال حاض��ر فرآیند تخلیه ب��ار واگن ها در پایانه 

ایستگاه آستارای ایران در حال انجام است. 
خط آهن آس��تارا )آذربایجان(- آستارا )ایران( که 
ادامه خط آهن قزوین-رشت است یکی از حلقه های 
 اصل��ی اتص��ال کری��دور بین الملل��ی حم��ل و نقل

ش��مال-جنوب است که راه آهن کش��ورهای ایران و 
روسیه را از طریق آذربایجان به هم متصل می کند. 
تکمیل خ��ط آهن آستارا-آس��تارا اولی��ن فاز از 
برقراری مجدد ارتباط ریلی بین ایران و آذربایجان 
اس��ت.  در حال حاضر، فاز دوم این پروژه آغاز شده 
که ش��امل ایجاد یک کریدور حم��ل و نقلی کامل 
بین دو کش��ور است. دولت آذربایجان برای تکمیل 
 حلق��ه باقیمان��ده این مس��یر ریلی یعن��ی راه آهن
وام��ی ای��ران،  خ��اک  در   رشت-آس��تارا 

500 میلیون دالری را پرداخت کرده است.  در حال 
 حاضر، بخش یاالما-آس��تارا، که در مس��یر کریدور

شمال-جنوب واقع شده، قادر به حمل 5میلیون تن 
بار است. براساس پیش بینی ها، در فاز بعدی، حجم 
ترانزیت بار از این مس��یر ب��ه 10 تا 15میلیون تن 
خواهد رس��ید.  مزیت اصلی این کریدور در مقایسه 
با دیگر مسیرها، کاهش فاصله و مدت زمان تحویل 

کاال به نصف یا یک سوم است. 

حمایت فرانسه از برجام و تجارت 
با ایران

یکی از مقامات ارش��د وزارت دارایی فرانسه گفت 
این کش��ور به ترغیب ش��رکت های فرانس��وی برای 

تجارت با ایران ادامه می دهد. 
به گزارش ایسنا، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی 
پ��س از برجام و برداشته ش��دن بیش��تر تحریم های 
اقتص��ادی، به دنب��ال افزایش تجارت خ��ود با ایران 

هستند. 
ب��ا این حال دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا - 
وعده داده اس��ت اگر فرانسه، آلمان و انگلیس توافق 
هس��ته ای را طبق خواسته او تغییر ندهند، تحریم ها 

را باز خواهد گرداند. 
جفری کلس��تین اورب��ان- مدیر رواب��ط دوجانبه 
وزارت دارایی فرانسه در اجالس  »یورو مانی«، گفت: 
ما به ترغیب شرکت های مان برای ادامه انجام تجارت 

با ایران ادامه خواهیم داد. 
فرانس��ه که دارای کارخانه های بزرگی چون »رنو« 
در ایران اس��ت، از زمان برداشته ش��دن تحریم ها در 
س��ال ۲01۶، روابط خود را با ای��ران عمیق تر کرده 

است. 
ب��ه گفته اورب��ان، صادرات فرانس��ه ب��ه ایران در 
11 ماه نخس��ت س��ال ۲01۷ با 1۲0درصد افزایش 
ب��ه 1.۲۹میلیارد یورو و واردات از این کش��ور نیز با 
۸0درصد افزایش به ۲.1۶ میلیارد یورو رسیده است. 
وی گف��ت اولویت کوتاه م��دت، مراقب��ت از روند 
تجاری و پیشنهاد اعطای تسهیالت اعتباری مبتنی 
بر یورو برای خریداران ایرانی کاالهای فرانسوی است  
تا تجارت دو کش��ور را خارج از محدوده تحریم های 

آمریکا نگه دارد. 

صادرات

۸ میلیارد دالر عقب ماندگی 
صادراتی در ایران

آمارهای ۹ماهه گویای آن است که در تحقق اهداف 
صادراتی کش��ور بیش از ۸میلی��ارد دالر عقب ماندگی 
وجود دارد.  به گزارش ایسنا، تحقق برنامه های مرتبط با 
صادرات کاال به طور معمول رخ نداده و هر سال بخشی 
از این اهداف عملیاتی نمی شود.  طبق اهداف از پیش 
تعیین شده برای صادرات در سال جاری چشم اندازی 
5۳ میلی��ارد دالری در نظ��ر گرفت��ه ش��د و حال در 
شرایطی که حدود 11 ماه از سال، گذشته گمرک که 
مسئولیت انتشار آمارهای تجاری را برعهده دارد قسمت 
مربوط به آمارهای ماهانه را حذف کرده و دسترسی به 
عملکرد تجاری کش��ور در ماه های مختلف امکان پذیر 
نیس��ت.  با این وجود به گفته مدیران س��ازمان توسعه 
تجارت، حجم صادرات کشور در 10 ماه اول سال حدود 
۳۷میلیارد دالر بوده است؛ رقمی که با احتساب آن به 
نظر می رس��د امسال هم شاهد تحقق اهداف صادراتی 

کشور نخواهیم بود. 
حال اگرچه روی س��ایت گمرک امکان دسترسی به  
آمارهای ماهانه وجود ندارد، اما طبق آنچه روی سایت 
سازمان توس��عه تجارت بارگذاری شده، کلیاتی که در 
آمارهای ماهانه گمرک مورد اش��اره قرار می گرفت در 
معرض دید قرار داده شده است که البته این آمارها هم 

تنها تا پایان نهمین ماه سال را دربر می گیرد. 
طبق این اطالعات با توجه به اهداف از پیش تعیین 
ش��ده، صادرات ای��ران در ۹ ماه اول س��ال باید عددی 
معادل ۳۹ میلیارد و ۷50 میلیون دالر بوده باش��د، اما 
در نهایت آنچه محقق شده ۳1 میلیارد و ۶۴0میلیون 
دالر است.  به عبارت دیگر در این مدت بالغ بر ۸میلیارد 
و 110میلی��ون دالر عقب ماندگ��ی در تحق��ق اهداف 
صادراتی مشاهده می شود.  بدین ترتیب تا پایان آذرماه 
امسال فقط ۶0درصد از اهداف سال 1۳۹۶ محقق شده 
و در ارتباط با دستاوردهای ۹ماهه نیز حدود ۸0درصد 

اهداف صادراتی محقق شده است. 

صادرات ال پی جی ایران به باالترین 
رقم از زمان لغو تحریم ها رسید

صادرات ال پی جی ایران در س��ال ۲01۸ ش��روع 
قدرتمندی داش��ته و در ماه ژانویه به باالترین رقم از 
زمان لغو تحریم ها یعنی 5۲0 هزار تن رسیده است. 
به گزارش تس��نیم، منابع کشتیرانی گفتند میزان 
ص��ادرات ال پی جی ایران در س��ال ۲01۸ ش��روع 
قدرتمندی داش��ته و در ماه ژانویه به باالترین رقم از 
زمان لغو تحریم ها یعنی 5۲0 هزار تن رسیده است. 
بر این اس��اس، ای��ن مقدار 1۴۶ هزار تن بیش��تر از 
آمارهای اولیه منتشرش��ده در اواسط ماه ژانویه است. 
این رقم همچنین ۳۹.۴درصد نس��بت به ۳۷۳ هزار 
تن ال پی ج��ی که ایران در دس��امبر ۲01۷ صادر 
ک��رده بود رش��د نش��ان می دهد.  در س��ال ۲01۷، 
ص��ادرات ال پی جی ای��ران مجموعا به ۳.5 میلیون 
تن رسید که باالترین رقم ماهانه در این سال به ماه 

آگوست با ۴۲۳ هزار تن مربوط می شد. 
بعد از م��اه آگوس��ت تعمیرات در می��دان پارس 
جنوبی آغاز شد که تا اواسط ماه نوامبر ادامه داشت 

و موجب کاهش صادرات ال پی جی ایران شد. 
آمارهای اولیه همچنین نشان می دهد که تاکنون 
در ماه فوریه ارس��ال 1۳۲ هزار ت��ن ال پی جی در 

قالب ۳ محموله قطعی شده است. 

فقط ۵درصد از سیگارها قاچاق 
هستند

معاون مدی��رکل مبارزه با قاچ��اق کاالهای هدف 
گف��ت در حال حاضر ۹0درصد س��هم بازار س��یگار 
از طری��ق تولید داخل، 5درص��د از مجرای واردات و 

5درصد باقی مانده به شکل قاچاق تأمین می شود. 
رضا موسی زاده در گفت وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی 
درب��اره آخرین وضعیت قاچاق م��واد دخانی پرداخت و 
اظهار کرد: برابر برنامه پنجم توسعه )تبصره ۳ ماده 10۲( 
واردات سیگار ممنوع و دولت مکلف شد نیاز کشور را با 
همان برند اصلی از طریق تولید داخل تأمین کند و تا پایان 
سال پنجم برنامه توسعه، واردات سیگار را به صفر برساند. 
بر همین مبنا واردات سال به سال کمتر شد و سهم خود 
را به تولید داخل داد؛ نه به قاچاق.  معاون مدیرکل مبارزه 
با قاچاق کاالهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کاال با بیان 
اینکه بخش��ی از تولیدات داخل به کشورهای دیگر نیز 
صادر می  شود، افزود: سیاست گذاری درست، برنامه  ریزی 
دقیق، اجرای صحیح و کنترل مناسب باعث شد در حوزه 
محصوالت دخانی به ویژه سیگار، ممنوعیت واردات منجر 
به قاچاق نش��ود بلکه افزایش تولید را داش��ته باشد.  به 
گزارش ایس��نا، براس��اس آخرین آمار، تعداد واحدهای 
حقیقی و حقوقی توزیع کننده محصوالت دخانی 1۲5۶ 
مورد در سطح استانی و سراسری است.  تعداد واحدهای 
تولیدکننده دخانی در پایان سال جاری در بخش سیگار 
1۶ و در بخ��ش تنباکو ۲۷مورد بوده که جمعا به تعداد 
۴۳ واحد فعال در این حوزه می رسد. این در حالی است 
که تعداد واحدهای تولیدی در مدت مشابه سال گذشته 
۳۲مورد بوده است.  نکته دیگر آنکه طبق اعالم سازمان 
جهانی بهداشت مالیات بر دخانیات در تمام کشورها باید 
تا ۷0درصد افزایش یابد تا میزان مصرف آن کاهش پیدا 
کن��د، اما ایران هنوز موفق به اجرای این توصیه نش��ده 

است. 

مدیرکل سازمان توسعه تجارت گفت اگر 
برخی کاالهای صادراتی پیش از رس��یدن 
به مقصد فاسد می ش��وند، این موضوع به 
مقررات مرزهای خروجی و مش��کالتی که 
ممکن است برای کاال پیش بیاید، مربوط 
می ش��ود.  فره��اد ن��وری در گفت وگ��و با 
ایسنا، اظهار کرد: اگرچه حجم فاسدشدن 
کاالهای صادراتی رقم باالیی نیست، اما در 
مواردی که ای��ن اتفاق رخ می دهد، به طور 
مثال کاالها به عمان ی��ا عراق می روند اما 
به هن��گام ورود به مقص��د از نظر کیفیت 
یا مقررات برای ورود آنها مش��کالتی ایجاد 
می ش��ود.  مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی 
س��ازمان توس��عه تجارت همچنین اظهار 
کرد: اکنون برای تزانزیت کاالی تجاری ما 
توان پایینی داریم زیرا هیچ هواپیمای باری 
نداشته و کامیون یخچال دار هم کم داریم. 
وی با بیان اینکه پوشش ریلی ایران هم 
برای دسترس��ی به محص��والت صادراتی 
پوشش گس��ترده ای محس��وب نمی شود، 
گف��ت: در کش��ورهای ح��وزه CIS ی��ا 
کشورهایی که پوشش ریلی کاملی دارند، 
گاه خطوط ریلی تا درب انبارها می رسد، اما 
کشور ما پس از سال ها هنوز برای راه اندازی 
راه آهن آستارا-آستاراخان به نتیجه نهایی 

نرسیده  است. 
نوری ب��ا تأکید بر اینکه اگر قرار باش��د 
ص��ادرات م��ا دو برابر ش��ود، باید ظرفیت 
لجستیک نیز دو تا س��ه برابر شود، گفت: 

اکن��ون ن��اوگان موجود ۷0 ت��ا ۸0درصد 
ظرفی��ت صادرات را جواب می دهد، اما اگر 
بخواهیم با توس��عه صادراتی مواجه شویم، 

این ناوگان پاسخگو نخواهد بود. 
وی با اشاره به جلس��ات متعددی که با 
مس��ئوالن وزارت راه برگزار ش��ده، اظهار 
کرد: ما به ط��ور معمول نیازها را بررس��ی 
کرده و این اطالعات را به وزارت راه منتقل 
می کنی��م، ام��ا گاه برای توس��عه ظرفیت 
مش��کالتی وجود دارد.  مدیرکل س��ازمان 
توسعه تجارت ادامه داد: اکنون براساس نوع 
کاالها وضعیت ترانزیت آنها متفاوت است. 
به عنوان مث��ال در حوزه میعانات گازی یا 
مش��تقات نفت و گاز ظرفیت لجس��تیک 
کامل است اما بیش��تر مشکل به کاالهای 
فس��ادپذیر مربوط می شود.  نوری با تأکید 
بر اینکه عدد مرب��وط به صادرات کاالهای 
فس��ادپذیر رقم باالیی را به خود اختصاص 
نمی دهد، گفت: در مجموع از کل صادرات 
غیرنفتی ش��اید تنها ۲0درصد آن مربوط 
به کاالهای فس��ادپذیر باشد و برای نقل و 
انتقال این بخش نی��ز تالش هایی صورت 
گرفت��ه و باید بیش��تر تالش کنی��م.  وی 
همچنین اظهار کرد: برای حل مش��کالت 
این بخش فکرهایی شده و به عنوان مثال 
پیش��نهاد ورود کامیون های دو تا سه سال 
کارکرده مطرح ش��ده اس��ت که البته این 
موضوع با مقاوم��ت تولیدکنندگان داخلی 

این نوع کامیون ها مواجه شده است. 

چرا برخی کاالهای صادراتی فاسد می شوند؟ 

88936651
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صنع��ت  وزارت  مس��ئوالن 
می گویند هنوز در جریان حکم 
دیوان عدالت اداری برای ابطال 
مصوب��ه افزایش تعرف��ه واردات 
خ��ودرو ق��رار نگرفته ان��د ک��ه 
همی��ن موضوع اجرایی ش��دن 
مصوبه دیوان عدالت اداری را با 

ابهاماتی همراه کرده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
دیوان عدالت اداری اواخر هفته 
گذش��ته در حکمی، رأی موقت 
ابط��ال مصوبه دولت در افزایش 
تعرفه واردات خودروها را صادر 
و دول��ت را موظ��ف ب��ه توقف 
اجرای تعرفه های جدید واردات 
خودرو کرد. بر این اساس دولت 
موظف ش��ده اس��ت ت��ا زمانی 
ص��دور حک��م قطعی از س��وی 
دیوان، تعرف��ه واردات خودروها 
بازگردد  پیش��ین  مصوب��ات  به 
و واردات خ��ودرو ب��ر اس��اس 

تعرفه های گذشته صورت گیرد.  
البته دیوان عدالت اداری اعالم 
ک��رده صدور دس��تور موقت به 
منزل��ه اتخاذ تصمی��م نهایی از 
س��وی هی��أت عموم��ی دیوان 
رأی  و  نیس��ت  اداری  عدال��ت 
نهای��ی پس از طی فرآیند پیش 
گفته در هی��أت عمومی دیوان 
عدالت اداری متش��کل از رئیس 
معاونین، روسای شعب،  دیوان، 
دادرس��ان و مستش��اران شعب 
دیوان اتخاذ و ب��ه اطالع عموم 

خواهد رسید. 
 میث��م رضای��ی در همی��ن 
ارتباط به تسنیم گفت: براساس 
اداری  عدال��ت  دی��وان  قان��ون 
می تواند آن دس��ته از مصوبات 
دول��ت را که ب��ا قانون اصل 44 
مغایرت دارد لغو کند به همین 
منظور دولت باید از ش��نبه 21 
بهمن م��اه رأی دی��وان عدالت 

اداری را اجرایی کند. 
صنف��ی  انجم��ن  رئی��س 
واردکنن��دگان خ��ودرو تصریح 
ک��رد: افزای��ش تعرف��ه واردات 
خودرو باعث ش��ده ب��ود قیمت 
ان��واع خودروه��ای وارداتی در 
بازار تا 60درص��د افزایش پیدا 
کند که با حک��م دیوان عدالت 
باید ترخیص خودروهای  اداری 
واردات��ی ب��ا تعرفه ه��ای قبلی 
موضوع  همی��ن  گی��رد  صورت 
قیم��ت را از 30 ت��ا 40 درصد 

کاهش خواهد داد. 
ب��ا توجه به صحبت ه��ای این 
مقام مس��ئول باید حک��م دیوان 
عدالت از 21 بهم��ن ماه اجرایی 
می ش��د اما وزیر صنع��ت اعالم 
کرده »هنوز رأی دیوان را ندیده 
و تا زمانی که رأی به دستم نرسد 
و آن را مش��اهده نکنم نمی توانم 

نظری در این رابطه ارائه دهم«. 

ای��ن خس��روتاج  بر  ع��الوه 
رئیس س��ازمان توسعه تجارت 
هم در همین ارتباط با اش��اره 
ب��ه اینک��ه تا ب��ه ح��ال هیچ 
حکمی از دیوان عدالت اداری 
تجارت  توس��عه  سازمان  برای 
اس��ت:  اس��ت، گفته  نیام��ده 
ط��رف خط��اب حک��م دیوان 
اداری؛ اگ��ر صح��ت  عدال��ت 
داش��ته باش��د، هی��أت دولت 
اس��ت و حتماً بخ��ش حقوقی 
ریاست جمهوری پاسخ الزم را 
ارس��ال خواهد کرد.  در حال 
حاضر مس��ئوالن مجری حکم 
دی��وان عدال��ت اداری بن��ا به 
گفته های خود هنوز در جریان 
ای��ن حکم ق��رار نگرفته اند که 
اجرایی ش��دن  همین موضوع 
مصوبه دی��وان عدالت اداری را 
با ابهاماتی همراه کرده اس��ت. 
البت��ه در این ش��رایط خرید و 

فروش هم در بازار خودروهای 
وارداتی بالتکلیف شده و همه 
منتظر تصمیم نهایی دولت در 

تعرفه های خودرو هستند. 
رئی��س  نای��ب  احتش��ام زاد، 
انجم��ن واردکنن��دگان خودرو 
در همی��ن ارتب��اط به تس��نیم 
می گوی��د: بازار خ��ودرو در کما 
رفته و هیچ کس تکلیف خود را 
می گوید  صنعت  وزیر  نمی داند. 
هنوز مصوب��ه ندیده و خبری از 
تصمیم گیری های��ی جدی��د در 
بازار نیس��ت.  وی با اعالم اینکه 
در ماه های پایانی س��ال اعمال 
این بالتکلیفی ها تأثیرات منفی 
را بر بازار خودروه��ای وارداتی 
گذاشته است، افزود: در صددیم 
این هفته با برگزاری جلسه ای با 
حضور مس��ئوالن وزارت اقتصاد 
و دارای��ی و وزارت صنع��ت این 

مشکل را برطرف کنیم. 

اخی��ر  گران��ی  حمای��ت  س��ازمان   
خودرو های وارداتی را قانونی اعالم کرد.

معاون سازمان حمایت گفت مشکالت 
ایجاد شده در ثبت سفارش و عدم امکان 
ترخیص، باعث شده خودروهای وارداتی 
آماده تحویل به مشتریان از افزایش های 
قانونی از جمله تعرفه، هزینه اس��قاط و 
نرخ ارز متاثر شده و با افزایش بهای تمام 

شده و نرخ فروش مواجه شوند. 
به گزارش خبرگزاری دانش��جو، وحید 
منای��ی، مع��اون نظ��ارت ب��ر کاال های 
س��رمایه ای و خدمات س��ازمان حمایت 
گفت:  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
تغیی��ر مولفه ه��ای تأثیر گ��ذار بر قیمت 
خودرو ه��ای وارداتی نظیر افزایش تعداد 
خودرو ه��ای فرس��وده مورد نی��از برای 
اس��قاط، افزایش حقوق و سود بازرگانی 
واردات خودرو و نیز نوس��انات افزایش��ی 
ن��رخ ارز از جمله دالی��ل افزایش بهای 
تمام ش��ده و به تبع آن قیمت فروش در 

این بخش شده است. 
ب��ه  راس��تا  ای��ن  در  اف��زود:  وی 

مصرف کنن��دگان  و  مش��تریان  کلی��ه 
ب��ر  می ش��ود  داده  اطمینان خاط��ر 
قیمت گذاری نمایندگان رس��می مطابق 
ضوابط ابالغی نظارت کامل وجود داشته 
و در صورت انحراف یا تخلف وفق قوانین 

برخورد خواهد شد. 

وی همچنی��ن در ارتباط با س��ؤاالت 
و ابهام��ات مطروح��ه پیرام��ون تعمیم 
قیمت ه��ای جدید ب��ه قرارداد های قبلی 
گفت: در ای��ن زمینه، روش های مختلف 
ف��روش از حی��ث م��دت زم��ان تحویل 
)ف��وری، مدت دار( و ن��وع تعیین قیمت 
)قطعی، غی��ر قطعی، مش��ارکتی و...( و 
همچنی��ن تاریخ ثبت نام و تاریخ تحویل 

این قرارداد ها تعیین کننده است. 
عضو هیأت مدیره س��ازمان حمایت با 
بیان اینکه س��امانه ثبت س��فارش برای 
مدتی به لحاظ بازنگری و اصالح فرآیند 
واردات خ��ودرو از دس��ترس فعالین این 
بخ��ش خارج ش��د، افزود: ش��رکت های 
عرضه کنن��ده دارای مج��وز در زمین��ه 

خودرو، کمافی الس��ابق نسبت به فروش 
خ��ودرو و انجام تعهد در قالب روش  های 
مختل��ف اع��م از پیش ف��روش، فروش 
نقدی، فروش اقساطی، فروش مشارکت 
در س��رمایه  گذاری با تصور شروع مجدد 
پذی��رش ثب��ت س��فارش در کوتاه مدت 

اقدام کرده اند. 
این مقام مس��ئول تصریح کرد: برخی 
عرضه کنن��دگان حت��ی در دوره مذکور 
ثبت س��فارش قانونی در اختیار داش��ته 
و برخ��ی نیز خودروی موجود در گمرک 
و آم��اده ترخیص داش��ته اند ک��ه هر دو 
دس��ته در زمینه تمدی��د، اصالح یا اخذ 
ثبت س��فارش به دلیل محدودیت خارج 
از اراده ش��ان نتوانس��تند در موعد مقرر 

نسبت به ایفای تعهدات اقدام کنند. 
منای��ی اضافه ک��رد: اس��تمرار ایجاد 
تعه��د و عدم توانای��ی در تحویل خودرو 
به واسطه مش��کالت ایجاد شده در ثبت 
س��فارش و عدم امکان ترخیص خودرو، 
باعث ش��ده خودرو های آماده تحویل به 
مش��تریان متاثر از افزایش های قانونی از 

جمله تعرفه، هزینه اس��قاط و نرخ ارز با 
افزایش بهای تمام ش��ده و قیمت فروش 

مواجه شوند. 
منایی درب��اره، فروش ف��وری خودرو 
خودرو ه��ای  عرضه کنن��دگان  توس��ط 
خارج��ی گف��ت: پیش بین��ی می ش��ود 
متعاق��ب ابالغ مصوبه م��ورخ ۹ دی ماه 
س��ال ج��اری، ضواب��ط فنی خ��ودرو با 
بارگ��ذاری خودرو ه��ای دارای تأییدی��ه 
م��ارک و م��دل ب��ر روی س��امانه ثبت 
سفارش موضوع تحویل فوری خودرو به 

حالت تعادلی بازگردد. 
معاون نظارت بر کاال های س��رمایه ای 
و خدمات س��ازمان حمایت خاطرنش��ان 
ک��رد: در صورت وجود ش��کایت در این 
بخش مردم می توانند از طریق س��امانه 
ارتباطی 124 یا مراجعه به سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت استان ها نسبت 
به انعکاس آن اقدام نمایند. بدیهی است 
رس��یدگی الزم بر مبنای شرایط قرارداد 
و وضع حادث ش��ده معمول و نتیجه به 

شاکی منعکس خواهد شد. 

دو غ��ول خودروس��ازی و تکنول��وژی 
آلمانی قص��د دارند با هم��کاری هم، به 
آزمای��ش راه ان��دازی س��امانه خ��ودرو و 

تاکسی های خودران بپردازند. 
به گزارش کارپرس، این روزها که بازار 
خودروهای خ��ودران داغ و پر تب و تاب 
شده است، شرکت های خودروسازی برتر 
جه��ان اقدام به طراحی، آزمایش و تولید 

خودروهای خودران کرده اند. 
 حاال غول خودروس��ازی دایملر آلمان

– شرکت مادر مرسدس بنز - با همکاری 

غ��ول تکنول��وژی ب��وش در این کش��ور 
تصمیم گرفته اس��ت به منظور راه اندازی 
ه��ر چه س��ریع تر س��امانه تاکس��ی های 
خودران و پیش��گام شدن در صنعت این 
گونه خودروهای جدید و پیشرفته، اقدام 
ب��ه آزمایش و تس��ت های نهای��ی و فوق 

پیشرفته خودروهای خودران کند. 
اما آن طور که از سخنان و لحن گفتار 
مدی��ران این دو ش��رکت ب��زرگ آلمانی 
معلوم و مش��خص است، به نظر می رسد 
مراح��ل پیش��رفت و آزمایش های نهایی 

ای��ن خودروها تاکن��ون از لحاظ عملی و 
علم��ی ب��ا موفقیت های فراوان��ی روبه رو 
ش��ده اس��ت.  در ماه های اخی��ر اخبار و 
به گوش  گزارش های خوشحال کننده ای 
رسیده که حاکی از آن است که طی یک 
دهه آین��ده خودروهای کاماًل خودران به 
تولید انبوه رس��یده و روانه بازار خواهند 
ش��د.  دایملر آلمان تحت تأثیر اقدامات 
س��ایر خودروس��ازان بزرگ و بنام جهان 
همچون بی ام و، گوگل، اپل، اوبر، نیسان، 
ولوو، هوندا و کیا، تصمیم گرفته است به 

روند طراحی، آزمایش و تولید خودروهای 
خودران سرعت ببخشد و بدین ترتیب از 
س��ایر رقیبان خود جا نماند.  چیزی که 
بیشتر به نظر می رسد آن است که دایملر 
بیشتر درصدد تولید تاکسی های خودران 

و وسایل حمل و نقل عمومی است. 
چشم انداز صنعت خودروهای خودران 
رقاب��ت  ش��اهد  نزدی��ک  آین��ده ای  در 
تنگاتنگ��ی اس��ت ک��ه می��ان غول های 
خودروس��ازی و تکنول��وژی جه��ان در 

خواهد گرفت. 

وقتیسازمانحمایتازمصرفکننده،سازمانحمایتازرانتوارداتمیشود

بنزخودرانهایشراتاکسیمیکند!

کمای بازار خودروهای وارداتی در سایه بالتکلیفی اجرای یک حکم
اخبار

تصمیمسختبرایهیبریدیها
دی ماه س��ال کنون��ی مجتبی خس��روتاج خبر از 
ثبت س��فارش خودرو داد. البت��ه او جزییاتی در این 
ارتباط نگفت، با ای��ن وجود علی الظاهر برنامه دولت 
باز کردن موقتی ثبت س��فارش واردات خودرو است. 
اما آنچ��ه در این میان باعث نگران��ی گردید، توقف 
ثبت سفارش خودروهای هیبریدی بود؛ خودروهایی 
که به خودروی سبز معروفند و میزان آالیندگی آنان 

کمتر از سایر خودروهاست. 
بع��د از دیرکرد چن��د ماهه در عدم اع��الم تعرفه 
واردات خودرو و توقف ثبت سفارش، درنهایت اوایل 
دی م��اه س��ال کنونی دس��تورالعمل واردات خودرو 
ب��ا امضای جهانگیری معاون اول ریاس��ت جمهوری 
ابالغ شد که طبق آن خودروهای با ظرفیت موتور تا 
1۵00 سی سی مشمول تعرفه ۵۵درصد، خودروهای 
با ظرفیت موتور 1۵01 تا 2000 سی س��ی مشمول 
تعرف��ه ۷۵درص��دی و تعرف��ه واردات خودروهای با 
ظرفیت موتور 2001 تا 2۵00 سی س��ی ۹۵ درصد 

تعیین شده است. 
از همان س��اعت نخست انتش��ار این دستورالعمل 
افزایش قاب��ل مالحظه واردات خودروهای هیبریدی 
با عالمت س��ؤال های مختلفی روبه رو شده زیرا طبق 
تصمیم گیری ها به س��بب اس��تفاده پایی��ن بنزین و 
آالیندگی کم خودروهای هیبریدی، دولت به عنوان 
مش��وق، تعرفه 4 درصدی را ب��رای واردات این نوع 
خودروه��ا مدنظر داش��ته بود، اما در دس��تورالعمل 
جدید این رقم به 4۵ درصد رسید که این رقم رشد 
1000 درصدی تعرفه این خودروها را نشان می دهد؛ 
رقمی که اگر به همین ش��کل اعمال ش��ود، جهش 
قاب��ل مالحظ��ه ای را در نرخ این خودروه��ا در بازار 

ایجاد خواهد کرد. 

ظرفیت»تاکسی«درتهران
تکمیلشد

ب��ه گفت��ه مع��اون فن��ی و بهره برداری س��ازمان 
تاکسیرانی تهران، 10هزار و ۵00تاکسی در پایتخت 
باید نوس��ازی ش��ود که به رانندگان آنها وام با سود 

16درصد تعلق می گیرد. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو«، مهدی 
ابراهیم��ی با بیان اینکه ظرفیت تاکس��ی در ش��هر 
تهران تکمیل است، گفت: 80هزار تاکسی در سطح 
ش��هر تهران داریم که باید آنها را نوسازی کرده و با 

خودروهای هیبریدی و نو جایگزین کنیم. 
وی ادامه داد: 14هزار خودرو مش��مول نوس��ازی 
هس��تند که از این میان 10هزار و ۵00هزار تاکسی 
در س��ایت نوسازی ثبت نام کرده اند، از این تعداد هم 
4ه��زار و 300نفر نیز ماش��ین های خ��ود را دریافت 

کرده اند. 
به گفته ابراهیمی، ۹0هزار تاکسی فرسوده درکل 
کش��ور وجود دارد که قرار اس��ت ب��ا کمک دولت و 

تسهیالتی که می دهد به مرور همه نوسازی شود. 
تاکس��ی ها  نوس��ازی  ش��رایط  توضی��ح  در  وی 
گف��ت: خودروهای پژو و س��مند برای نوس��ازی به 
تاکسی داران داده می شود. آنها می توانند برای خرید 
ماشین 20میلیون تومان وام با سود 16درصد بگیرند 
که البته به نظر ما بسیار باال است. پنج و نیم میلیون 
تومان هم هزینه اس��قاط خودروی خود را می گیرند 
و ش��ش و نیم میلیون تومان خود آنها باید روی پول 

ماشین بگذارند. 
ابراهیم��ی اضافه ک��رد: البته خ��ودروی »آریو« از 
ش��رکت س��ایپا هم در بین گزینه های اتومبیل برای 
تاکس��ی داران هس��ت که اندکی گران تر اس��ت. در 
گذشته سود بانک برای تاکسی داران 4و ۷درصد بود 
اما حاال خیلی بیش��تر شده است. تاکسی دار تا بیاید 
قس��ط های ماش��ینش را بدهد باز بای��د هزینه برای 

نوسازی دوباره کند. 
معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی تأکید 
کرد: 1200تاکسیران در نوبت گرفتن ماشین هایشان 
هستند، اگر خودروساز پیش فاکتور را بدهد همراه با 
200پی��کان موجود در ناوگان تاکس��یرانی تا قبل از 

عید، تاکسی ها نوسازی می شود. 
وی همچنی��ن از نوس��ازی ون ه��ای تاکس��یرانی 
خبر داد و گفت: بس��یاری از ون هایی که در ناوگان 
تاکس��یرانی هس��تند به سن فرس��ودگی رسیده اند 
و برنام��ه داری��م ت��ا با کم��ک دولت و تس��هیالت 

خودروسازان کیفیت ون ها را افزایش دهیم. 
ابراهیمی ادامه داد: همچنین قرار است مابه التفاوت 
خودروهای هیبریدی یا دوگانه س��وز در مقایس��ه با 
خودروهای معمولی به مالکان آنها بازگردانده شود. 

معاون فن��ی و بهره برداری س��ازمان تاکس��یرانی 
همچنی��ن درب��اره نح��وه ورود تاکس��ی ها به طرح 
ترافی��ک جدی��د اضافه ک��رد: همه تاکس��ی ها نیاز 
نیس��ت وارد طرح شوند اما برای آنهایی که می شوند 
معافیت های��ی در نظر گرفته می ش��ود تا مبالغ طرح 

ترافیک را پرداخت نکنند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه ب��ا طرح ترافی��ک جدید 
تاکس��ی های فعلی جوابگ��وی ش��هروندان خواهند 
بود و نیاز به زیاد کردن تاکس��ی نیس��ت، ادامه داد: 
فکر نمی کنم به تاکس��ی جدید در ش��هر تهران نیاز 
داش��ته باشیم اما قرار است ایس��تگاه های تاکسی را 
س��اماندهی کنیم، برای مثال از دم ایستگاه مترو تا 
درون محالت ط��وری برنامه ریزی کنی��م که حتماً 

تاکسی برای شهروندان وجود داشته باشد. 

خبر

دعوابرسرکیفیتبنزینپایتخت
همچنانادامهدارد

هنوز ش��ش ماه از اعالم نتایج گزارش پروژه پایش 
کیفیت س��وخت ش��هر تهران در تابستان 13۹6 که 
نش��ان می داد س��وخت بنزین عرضه شده در برخی 
جایگاه ه��ای ته��ران عدد اکت��ان پایین��ی دارد، اما 
می��زان گوگرد و بنزن آن از حد اس��تاندارد بیش��تر 
است، نگذش��ته که باز هم زمزمه باال بودن گوگرد و 
غیراستاندارد بودن بنزین پایتخت به گوش می رسد، 
همچنی��ن در این زمینه تأییدی��ه و تکذیبیه هایی از 

سوی سازمان های ذی ربط نیز مطرح شده بود. 
 ب��ه گ��زارش ایس��نا، اواخ��ر مهرم��اه ب��ود که 
مدیرعامل ش��رکت کنترل کیفیت هوای تهران در 
مورد نتایج آنالیز س��وخت بنزی��ن توضیح داد: در 
پروژه آنالیز س��وخت بنزین تابستان سال 13۹6، 
تع��داد 10 نمونه س��وخت بنزین ب��ا نمونه برداری 
مس��تقیم بنزی��ن ی��ورو 4 و بنزین س��وپر از پنج 
جایگاه  سوخت رسانی شهر تهران شامل سهروردی 
بعد از بهش��تی، مفتح، شریعتی سر بهار، شریعتی 
معلم و خرمش��هر جمع آوری و برای آنالیز به یک 
آزمایشگاه داخلی معتبر فرس��تاده شد. این نتایج 
نش��ان می ده��د س��وخت بنزین عرضه ش��ده در 
ای��ن جایگاه ها عدد اکتان پایین��ی دارد، اما میزان 
گوگرد و بنزن آن از حد اس��تاندارد بیش��تر است. 
عالوه برای��ن همه نمونه های تس��ت ش��ده نش��ان 
می دهن��د گوگ��رد بنزین ه��ای یورو4 بیش��تر از 
محتوای گوگرد بنزین های س��وپر است؛ گزارشی 
که واکنش ه��ای زیادی را در پی داش��ت و کمتر 
از یک هفته بعد از انتش��ار گزارش مذکور سازمان 
ملی اس��تاندارد اعالم کرد گوگرد موجود در بنزین 
عرضه ش��ده طی تابستان سال 13۹6 فراتر از حد 
استاندارد نبوده و کیفیت بنزین نسبت به پارسال 
و مراتب پیش��ین که نمونه گیری شده بود، بهبود 

یافته و عرضه آن مشکلی نداشته است. 
همچنین محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش 
محیط زیس��ت اس��تان تهران با بیان این که کیفیت 
سوخت مصرفی در کالنشهر تهران به صورت مستمر 
از طریق سازمان استاندارد بررسی و کنترل می شود، 
گفت: بر اس��اس نتایج بررس��ی های علمی، سوخت 

مصرفی شهر تهران هیچ مشکلی ندارد. 
البت��ه حدود 10 روز بع��د از اینکه باال بودن میزان 
گوگرد توسط سازمان ملی استاندارد تکذیب شد، نیره 
پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در یک 
نشس��ت خبری با بیان اینکه میزان استاندارد گوگرد 
موجود در بنزین عدد ۵0 اس��ت، گفت: طبق آخرین 
نمونه گیری صورت گرفته توسط این سازمان، وزارت 
نفت و دادس��تانی این عدد در بنزین تهران ۵8 و در 

میانگین کالنشهرها 48 بوده است. 
این مباحث در حالی مطرح شد که بیژن زنگنه، وزیر 
نف��ت در آخرین اظهارات خود باال بودن میزان گوگرد 
در بنزین را اتفاقی گذرا دانست و گفت: کیفیت بنزین 
کاهش پیدا نمی کند و معم��والً روند یکنواختی دارد. 
ممکن است مورد کوتاهی باشد. در تهران و کالنشهرها 
بای��د معاینه فنی خودروها را در نظر گرفت. از س��وی 
دیگر یکسری آالینده های ثابت در شهرها مانند برخی 
نیروگاه ه��ا و برخی واحدها که س��وخت را بدس��وزی 
می کنند وجود دارد. میزان گوگرد در بنزین ناچیز است 

و اگر اتفاقی افتاده گذرا بوده است. 
با گذشت کمتر از شش ماه از مباحث مذکور، به نظر 
می رسد دعوا بر سر کیفیت بنزین پایتخت همچنان 
ادامه دارد. اخیراً رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 
در ارتباط با آخرین وضعیت نمونه گیری اس��تاندارد 
بنزین که در دی ماه س��ال جاری انجام ش��ده است، 
گف��ت: س��االنه دو ب��ار نمونه گیری انجام می ش��ود 
ک��ه یک مورد در فصل گرم س��ال و م��ورد دیگر در 
فصل س��رد س��ال اس��ت. این نمونه گیری مربوط به 
کالنشهرها و نیز شهرهایی می شود که مصوبه هیأت 
وزی��ران دارند و ای��ن نمونه گیری معم��والً به تعداد 
تعریف ش��ده صورت می گیرد، یعنی از هر ش��هری 
حداقل س��ه نمونه یا س��ه جایگاه مدنظر قرار گرفته 
و از هر جایگاه حداقل دو نمونه گیری انجام می شود 
و براساس مجموع این اعمال نتیجه گیری می شود. 

بررسینرخهای»طرحترافیک
جدید«اینهفتهدرفرمانداریتهران

مع��اون عمرانی فرماندار تهران از بررس��ی مصوبه 
نرخ ه��ای ط��رح ترافی��ک جدید در هی��أت تطبیق 

فرمانداری تهران ظرف هفته جاری خبر داد. 
به گزارش ایسنا، غالمحس��ین آرام درباره بررسی 
نرخ ه��ای طرح ترافیک جدید که توس��ط ش��ورای 
اسالمی شهر تهران مصوب شده و برای تأیید نهایی 
به هیأت تطبیق فرمانداری تهران ارسال شده است، 
گفت: احتماال در هفته جاری نرخ های طرح ترافیک 
جدید در هیأت تطبیق مورد بررسی قرار می گیرد. 

وی افزود: پیش از تصویب و ارسال این نرخ ها توسط 
شورای اسالمی شهر تهران جلسه ای درباره تعیین این 
نرخ ها با هیأت تطبیق فرمانداری تهران گذاشته نشده 
بود.  معاون فرماندار تهران اظهار کرد: تاکنون در مورد 
افزایش احتمالی نرخ کرایه های تاکسی، اتوبوس و مترو 
از سوی شورای شهر تهران مصوبه ای برای تأیید نهایی 

به فرمانداری ارسال نشده است. 

گزارش



مسئول اطالع رس��انی و رسانه سومین دوره جش��نواره ملی ارکیده 
نوشهر گفت: نوشهر پایلوت کارآفرینی در حوزه گل ارکیده شود. 

به گزارش ایسنا، هموطنان از سراسر کشور با استقبال پرشور خود از 
سومین جشنواره ارکیده نوشهر نشان دادند 
که عالقه به طبیعت و گل س��رلوحه زندگی 
آنها است. جشنواره ارکیده نوشهر در حالی 
س��ومین س��ال برگزاری خود را پش��ت سر 
می گذارد که اس��تقبال هموطنان از سراسر 
کشور چشمگیرتر از سال های گذشته بوده 
اس��ت.  تنوع رنگ بندی گل ه��ای ارکیده، 
دکوربن��دی زیب��ا و فضای بزرگتر امس��ال 
باع��ث ش��د رضایتمندی از این جش��نواره 
بیشتر از سال های گذش��ته باشد.  مسئول 
اطالع رسانی و رسانه سومین دوره جشنواره 
ملی ارکیده نوش��هر با اش��اره به نقش مهم 
رس��انه در اطالع رس��انی به موقع این گونه 

جش��نواره ها اظهار کرد: در کنار کارگروه تخصصی اینگونه جشنواره ها 
آنچه بس��یار حائز اهمیت اس��ت نوع انعکاس اخبار آن می تواند بسیار 
راه گش��ا باشد.  سپیده پورشعبان افزود: برگزاری چنین جشنواره هایی 

در ایج��اد نش��اط اجتماع��ی و عالقه به حفظ محیط زیس��ت بس��یار 
تأثیرگذار اس��ت.  مجید شعبا ن نژاد، ش��هردار نوشهر نیز در گفت وگو 
با ایس��نا با اش��اره به اس��قبال بی نظیر مردم و گردش��گران از سراسر 
کشور از س��ومین جشنواره ارکیده نوشهر 
اظهار کرد: برگزاری این گونه جشنواره ها 
نقش مهمی در توس��عه اقتص��اد پایدار و 

گردشگری منطقه دارد. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه گل ارکیده به 
عنوان برندی برای نوشهر باید مطرح شود، 
افزود: این شهر محل رویش انواع مختلفی 
از گل های ارکیده اس��ت و تولیدکنندگان 
گل و گیاه نیز تالش بسیاری در پرورش و 

تولید این گل گران قیمت دارند. 
شهردار نوشهر در خصوص میزان حضور 
همشهریان و گردشگران در این جشنواره 
گفت: طبق ارزیابی به عمل آمده طی سه 
روز گذش��ته، آمارها نشان دهنده حضور چش��مگیر مردم به خصوص 
گردش��گران از همه نقاط کش��ور بوده و این موضوع موجب خرسندی 

است زیرا یک رونق اقتصادی در شهر نوشهر ایجاد می شود. 

آمازون در نظر دارد با ایجاد سرویس اختصاصی حمل و نقل، وارد رقابت 
با ش��رکت های پستی باسابقه آمریکایی شود.  به گزارش زومیت، جاه طلبی  
تج��اری آمازون پایان��ی ندارند و به  نظر می رس��د این بار این ش��رکت در 

تالش اس��ت وارد رقابت با شرکت های پستی 
ش��ود. بر اس��اس گزارش ه��ا، آم��ازون در نظر 
دارد س��فارش هایی که به شرکای تجاری این 
شرکت داده می شود، به طور مستقیم به دست 
مشتریان برساند. بر اساس گزارشی که توسط 
وال استریت ژورنال منتشر شده است، سرویس 
تحویل کاالی آم��ازون »تحویل با آمازون« نام 
خواهد گرفت و ابتدا کار خود را در لس آنجلس 
ش��روع می کند و پ��س از آن در دیگر مناطق 
گس��ترش خواهد یافت.  ایجاد این س��رویس 
باعث می شود آمازون با دو شریک حیاتی خود 
یعنی شرکت های پستی فدکس )FedEx( و 
UPS وارد رقابت ش��ود. هیچ ک��دام از این دو 

شرکت پستی در مورد اطالعات منتشرشده توسط وال استریت ژورنال اظهار 
نظری نکرده اند و آمازون نیز به طور رس��می اخبار مربوط به این سرویس را 
تأیید نکرده است.  طبق گزارش وال استریت ژورنال، آمازون ابتدا در نظر دارد 

کاالهای ارائه شده توسط شرکت هایی که به فروش محصوالت در وب سایت 
آمازون می پردازند، به طور مس��تقیم به دست مشتریان برساند و پس از آن 
می تواند با گسترش س��رویس پستی خود، به شرکت هایی که با وب سایت 
آم��ازون کار نمی کنند نیز خدمات ارائه دهد.  
آم��ازون طی س��ال ها به طور منظ��م توانایی 
لجس��تیکی خود را افزایش داده است که در 
ای��ن زمینه می توان به س��اخت تعداد زیادی 
 ،Whole Foods مراکز پخش کاال، تملک
ارائه س��رویس Prime Now جهت تحویل 
دوس��اعته کاال و انج��ام آزمایش��ات جه��ت 
تحویل کاال با پهپاد اشاره کرد. طبق گزارش 
وال اس��تریت ژورن��ال، آمازون ب��ه این موارد 
بس��نده نکرده و در حوزه حمل و نقل دریایی 
بین قاره ای کاال نیز سرمایه گذاری کرده است، 
همچنی��ن در برخ��ی م��وارد رانندگانی که 
کاالهای آمازون را منتقل می کنند، می توانند 
در صورت حضور نداشتن افراد در منزل نیز وارد خانه های شان شوند و کاال 
را در منزل تحویل گیرندگان کاال قرار دهند. در نهایت، جالب است بدانید که 

آمازون مرکز حمل و نقل هوایی اختصاصی هم ایجاد کرده است. 

اس��تارت آپ  بازی سازی پاس��ارگاد، به عنوان نخس��تین استارت آپ 
ایرانی توس��ط بزرگ ترین کمپ استارت آپی دنیا یعنی »ایستگاه اف« 

)Station F( فرانسه مورد پذیرش قرار گرفت. 
بنابر اعالم بانک پاسارگاد، »ایستگاه اف« 
که بزرگ ترین کمپ اس��تارت آپی دنیاست، 
پروژه ای بلندپروازانه و ملی در فرانسه است 
که توسط امانوئل مکرون، رئیس جمهور این 

کشور، در اواسط سال ۲۰۱۷ افتتاح شد. 
مجموع��ه  ای��ن  راه ان��دازی  از  ه��دف 
بازگرداندن مس��یر نوآوری به سمت فرانسه 
اس��ت تا با گ��رد ه��م آوردن تمامی اجزای 
یک اکوسیس��تم جامع و کامل کارآفرینی و 
با حضور ش��رکت های بزرگ تجاری )نظیر 
مایکروس��افت، آمازون، فیسبوک، نَِور/الین، 
یوبی س��افت و زندس��ک(، س��رمایه گذاران 
خطرپذیر و فرش��تگان کس��ب وکار، مربیان 

و متخصص��ان حوزه ه��ای مختل��ف در قل��ب پاریس )ایس��تگاه اف(، 
کارآفرین��ان خالق و ایده پرداز در هر ج��ای دنیا را ترغیب کند که به 
جای رفتن به س��یلیکون َولی، لندن و برلین، به پاریس رفته و به این 

مجموع��ه بپیوندند.  از این رهگذر ب��رای جذب برترین های حوزه های 
مختلف کس��ب وکاری و کارآفرینی، فراخوانی جهانی داده  ش��د که در 
ط��ی آن، عالقه مندان طرح ها و ایده های خ��ود را برای ارزیابی به این 

مجموعه ارسال کردند. 
اس��تانداردهای ب��اال و س��ختگیری در 
ارزیابی، بخش جدایی ناپذیر فرآیند انتخاب 
بهترین ه��ا برای پیوس��تن به »استیش��ن 
اف« اس��ت. نکته حائز اهمیت نیز حضور 
استارت آپی ایرانی در بین پذیرفته شدگان 
است و نکته جالب تر آن که این استارت آپ 
یک مجموعه بازی سازی است که توانسته 
به عنوان نماینده شایسته ای از اکوسیستم 
اس��تارت آپی و کارآفرین��ی ای��ران، پرچم 
کش��ورمان را در این عرصه بین المللی به 

اهتزاز در آورد. 
 »آروند اس��تودیو« در س��ال ۱۳۹۴ به 
همت جمعی از کهنه کاران صنعت بازی در ایران و با پش��تیبانی مالی 
ش��رکت »پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد )شناسا(« و با هدف تولید 

بازی های تراز بین المللی تأسیس شده  است. 

توییتر پس از ۱۲ س��ال باالخره به س��وددهی رس��ید و موفق شد در 
سه ماهه چهارم س��ال ۲۰۱۷ از درآمد ۷۳۲ میلیون دالری، سود خالص 
۹۱ میلی��ون دالری به دس��ت آورد.  به گزارش زومی��ت، توییتر گزارش 

مالی مربوط به س��ه ماهه چهارم سال ۲۰۱۷ 
را منتشر کرد که بر اساس آن، برای اولین بار 
در طول ۱۲ سال گذشته به سوددهی رسیده 
است. اطالعات ارائه شده توسط توییتر نشان از 
این دارد که این کمپانی از درآمد ۷۳۲ میلیون 
دالری سود خالص ۹۱ میلیون دالری کسب 
کرده اس��ت. درآمد توییتر در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته نزدیک به ۲درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. توییتر در طول پاییز ۲۰۱۷ 
شاهد افزایش درآمد خود از نمایش آگهی بود 
که برگرفته از تغییرات ایجادش��ده در پلتفرم 
این شبکه اجتماعی در کنار فروش آگهی های 
ویدئویی است. هرچند درآمد توییتر طی سال 

۲۰۱۷ در مقایس��ه با س��ال پیش از آن مقداری کاهش داشته، اما موفق 
شده است طی پاییز ۲۰۱۷ درآمد ۲. ۴ میلیارد دالری به دست بیاورد. 

توییتر اعالم کرده اس��ت که میزان کاربران فعال ماهانه این کمپانی به 

۳۳۰میلیون نفر رسیده که نشان دهنده افزایش بسیار کم تعداد کاربران 
از زمان ورود این کمپانی به تاالر بورس در س��ال ۲۰۱۲ اس��ت. براساس 
اطالعات ارائه شده، توییتر در سال ۲۰۱۲ تنها ۲۱۸ میلیون نفر کاربر فعال 
ماهانه داش��ت و این تعداد در طول ۵ سال 
اخی��ر تنها کمی بی��ش از ۱۰۰ میلیون نفر 
افزایش پیدا کرده است، حال آنکه فیس بوک 
به عنوان یکی از رقبای توییتر در فاصله سال 
۲۰۱۲ تا ام��روز میزان کاربران فعال ماهانه 
خود را از ۸۴۵ میلیون نفر به بیش از ۲. ۱۳ 

میلیارد نفر افزایش داده است. 
توییتر در س��ال های گذش��ته نتوانس��ته 
آنچن��ان که باید ب��ه میزان کارب��ران خود 
بیفزای��د و حتی تا مرحله خریداری ش��دن 
توس��ط س��ایر کمپانی ها نیز پی��ش رفت، 
البته این پیش��نهاد ها توسط توییتر رد شد. 
همانطور که اشاره کردیم، توییتر موفق شده 
است درآمد ۷۳۱.۶ میلیون دالری به دست بیاورد، حال آنکه تحلیلگران 
وال اس��تریت کس��ب درآم��د ۶۸۶.۴ میلیون دالری ب��رای این کمپانی 

پیش بینی کرده بودند. 

مسئول اطالع رسانی و رسانه سومین دوره جشنواره ملی ارکیده نوشهر:

آمازون در اندیشه ایجاد سرویس پستی اختصاصی استنوشهر پایلوت کارآفرینی در حوزه گل ارکیده شود استارت آپ بازی سازی پاسارگاد، در راه جهانی شدن

توییتر برای اولین بار در پاییز ۲۰۱۷ به سوددهی رسیدپرچم ایران در »ایستگاه اف« فرانسه برافراشته شد

بس��یاری از ما، با رس��یدن به درصد خیلی کمی از هدف مان ناگهان از کار دست 
کش��یده ی��ا از ادامه دادن آن ناامید می ش��ویم. ام��ا دالیلی وجود دارد که نش��ان 
می دهد رس��یدن به تنها یک درصد از هدف نیز به میزان کافی خوب اس��ت.  مت 
ریسل، مدیرعامل و موسس ش��رکت TSheets است. شرکت او اخیرا به موفقیت 
 بزرگی در حوزه کس��ب وکار رسیده اس��ت، اما درباره میزان موفقیت آن ها، سؤاالت 
ش��بهه برانگیزی مطرح است. در ادامه با ش��رح این موضوع از زبان خودش همراه 
می ش��ویم.  حتما این جمله معروف را شنیده اید که می گوید: ماه را هدف قرار بده 
تا اگر به خطا هم رفتی، جایی میان س��تارگان سر در بیاوری. به نظر من این جمله 
چندان درس��ت نیست. نزدیک ترین ستاره به زمین )البته به جز خورشید(، بیش از 
چهار سال نوری از آن فاصله دارد. اگر ماه را هدف قرار دهید و نتوانید به آن برسید، 
بی ش��ک در فضا معلق می شوید. من می گویم ستاره ها را هدف قرار بده و اگر روی 
ماه فرود آمدی، باز هم بس��یار عالی اس��ت. عده بسیار کمی در دنیا موفق به انجام 
این کار ش��ده اند. پس اگر هدف شما فرود آمدن روی نزدیک ترین ستاره است، باید 
به اطالع تان برسانم که حتی یک درصد یا کمتر از این میزان نزدیک شدن به هدف 
نیز موفقیت بزرگی است. در واقع، حتی ساختن یک درصد از مسیر به سمت هدف 
در کسب و کار نیز بسیار عالی است.   شرکت من، TSheets  در تاریخ ۵ دسامبر 
سال ۲۰۱۷ درحالی که تنها یک درصد از مسیر دستیابی به هدف ۳۰میلیاردی خود 
را طی کرده بود، توافقنامه ای قطعی با شرکت Intuit امضا کرد. این شرکت یکی 
از موفق ترین شرکت های کسب وکاری کوچک در حوزه نرم افزار دنیا است. به عبارت 
دیگ��ر، هدف ما س��تاره ها بودند، اما روی ماه ف��رود آمدیم. البته باید بگویم که ماه، 
فضای خوبی دارد. ما خیلی از اینجا بودن رضایت داریم. خوش��حالی من به شخصه، 
از پیوس��تن نیروهای کار این دو ش��رکت با هم قابل وصف نیست. این نتیجه روی 
نظر مشتریان، کارکنان و ش��رکای کاری ما بسیار مؤثر است. در زمان شکل گیری 
چنین موقعیت هایی، س��ؤال های زیادی مطرح می شود. این سؤال ها در تمام مدت 
هفته های گذشته در گوش من بوده است؛ برخی می پرسند رویای شما همین بود؟ 
بقیه می پرسند آیا از این که به موقعیت بهتری نرسیده اید، ناامید شده اید؟ زمان پاسخ 
دادن به این سوءتفاهمات فرا رسیده است. چهار سؤالی که به طور هفتگی و گاه روزانه 

از من پرسیده می شد و پاسخ های بسیار صادقانه من را در ادامه می خوانید. 
۱- هدف شما در تمام مدت همین بود؟ 

مسلما نه. این موفقیت، تنها یک نقطه عطف بزرگ در مسیر طوالنی سفر موفقیت 
TSheets اس��ت؛ مقصد ما این نقطه نیس��ت. بزرگ ترین اشتباهی که می تواند به 
ذهن یک کارآفرین یا هر ش��خص دیگری برسد، این است که با خود فکر کند: من 
رس��یدم! به محض رس��یدن این فکر به ذهن، دیگر اهداف بلندپروازانه تان متوقف 
می ش��ود؛ چون به وضوح دست از انجام هر کار دیگری کشیده اید. با این طرز تفکر، 
هدف و زندگی خودتان را به یک اتفاق محدود می کنید. حتی نیازی نیست بدانم چه 
کسی هستید و مشغول به چه کاری هستید تا بدانم که هدف تان، خوب یا بد، بسیار 
بزرگ تر از یک اتفاق است که در زندگی شما رخ می دهد. مقصد شما هنوز سر جای 
خود مانده است.  وقتی اسم یک خواننده یا ترانه سرا برای اولین بار در باالی نمودار 
برترین ها قرار می گیرد، او دس��ت از ضبط کردن آثار بیشتر برنمی دارد. او شروع به 
کار روی اثر موفق بعدی می کند که قرار است در باالی نمودار قرار بگیرد. وقتی یک 
ورزشکار المپیک مدال طال می گیرد، با خودش فکر نمی کند که عالی شد! دیگر کار 
من به پایان رس��ید. او به آموزش خود ادامه می دهد و برای شکست رکورد جهانی 
بعدی تالش می کند. وقتی TSheets روی ماه فرود آمد، من بالفاصله با خود فکر 

کردم که عالی است. حاال، چطور باید به ستاره ها برسیم؟ 
۲- دیگر قصد دارید خود را بازنشسته کنید؟ 

معلوم است که نه. من با بهترین تیم و افراد کار می کنم و از کار کردن در کنار 
آنها لذت می برم. ما تازه، کار را با ۸۰۰۰ همکار جدید شروع کرده ایم؛ همکارانی که 
در کار کردن شان، اشتیاقی مانند ما به مشتریان، نوآوری و فرهنگ کار دارند. چرا 

باید دست از کار بکشم؟ من همیشه تصور می کردم که نمی توان افراد بااستعداد را 
به میزان کافی در اطراف خود داشت اما به تازگی هزاران نفر از آنها را در اختیار دارم. 

3- چرا تصمیم گرفتید در حوزه فروش فعالیت کنید؟ 
پاسخ س��اده اس��ت: به این طریق همه می برند؛ کارکنان، شرکای حسابداری، 
اعضای انجمن ترژر ولی، ش��رکت Intuit، سهامداران شرکت TSheets. وقتی 
فرصتی در اختیار ش��ما قرار می گیرد ک��ه در موضع تصمیم گیری برای موفقیت 
افراد بسیاری باشید، مسلما این فرصت ارزش در نظر گرفتن را دارد. عالوه بر این، 
همیشه نگرانی هایی در مورد ندانستن نحوه کار کردن با یک شریک جدید پیش 
می آید. تیم های Intuit و TSheets در هر سطحی در سازمان با هم کار کرده اند؛ 
ما در طول شش سال اخیر، مشارکت بین خود را مستحکم کرده ایم. من از ابتدای 
مشارکت شرکت هایمان با برد اسمیت، مدیرعامل شرکت Intuit کار کرده ام. او 
یک دوست خوب و مربی محترم است؛ در واقع من برای همکاری با او در دستیابی 
به هدفمان، بیش از هر کس دیگری مش��تاق بودم. البته حضور او، تنها دلیل من 
نیس��ت. همانطور که گفتم، م��ا ۸۰۰۰ نفر از آنها را در اختیار داریم. ما ش��رکت 
Intuit را به دلیل در اختیار داش��تن افراد بااس��تعدادی که در آن کار می کردند، 
انتخ��اب کردیم. تک تک کارکنان این ش��رکت، بهترین کاری که از دس��ت آنها 
برمی آید برای پیشرفت شرکت شان انجام می دهند. آنها کارها را شگفت انگیز انجام 
می دهند و در ارتباط با کمک به مش��تریان بسیار دقیق هستند. اگر این حرف ها 
برایتان آشنا است، باید بگویم که جزو ارزش های اساسی TSheets هستند و هر 
کارمند شرکت، این ارزش ها را روزانه تکرار می کند. ارزش های شرکت Intuit نیز 
به طور مستقیم، هم راس��تا با ارزش های اساسی TSheets هستند و به همراهی 
هم، ما در جهت رونق بخش��یدن به دنیا همکاری می کنیم. این اصول در تمامی 
مکالمات بین ش��رکت های ما در جریان هستند و من از شتاب گیری این نوآوری 
دو سویه بسیار خوشحال هستم.  میلیون ها کسب وکار کوچک در حال حاضر، در 
سراسر جهان مشغول استفاده از جدول های زمان بندی کاغذی، صفحات گسترده 
)نرم افزاری دارای صفحات جدول بندی ش��ده که قابلیت انجام محاسبات ریاضی 
را دارند( و س��اعت های قدیمی و کهنه ای هس��تند تا زمان را برای دریافت حقوق 
کارکنان تنظیم کنند. ماموریت ما در کمک به موفقیت صاحبان کسب وکارها از 
طریق مدیریت ساده و دقیق زمان، دقیقا مانند زمانی که در سال ۲۰۰۶ شرکت را 
تأسیس کردم، اتفاق افتاد. در واقع ما با داشتن Intuit در کنار خود، قادر به انجام 

دادن این ماموریت با سرعتی بیش از پیش خواهیم بود. 
۴- شما می گویید تا به حال، تنها موفق به پیمودن یک درصد از 

مسیر خود به سمت هدف تان شده اید. آیا ناامید شده اید؟ 
از فرود آمدن روی ماه ناامید ش��ده باش��م؟ هرگز! اطمینان دارم که ش��ما هم 
اگر در این موقعیت قرار بگیرید، چندان ناامید نمی ش��وید. من از پیوستن نیروی 
کار ش��رکتمان با شرکتی که سال ها تحس��ینش می کردم، خوشحال هستم. من 
بسیار مشتاق هستم که با همکاری هم، هر چه سریع تر شروع به تولید محصوالت 
نوآورانه کنیم و بتوانیم کس��ب و کارها را در رس��یدن به موفقیت یاری کنیم. به 
ماندن در ش��هر خ��ودم، ایگل از ایالت آیداهو افتخار می کن��م.  ما در حال انتقال 
س��ومین و آخرین طبقه در س��اختمان هس��تیم و در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده، ۱۰۰ 
کارمند جدید را به ش��رکت خود اضافه می کنیم. ما در نظر داریم تا انتهای س��ال 
۲۰۲۱ به یک میلیون کس��ب و کار کمک کنیم تا با استفاده از TSheets، زمان 
و س��رمایه خود را ذخیره کنند. این به معنی به کارگیری ده ها میلیون کارمند در 
سراسر جهان است که هر دقیقه را به تمامی کار می کنند.  این آخرین گزارش از 
مسیر من به سمت هدفمان بود. سؤاالتی مطرح می کنم تا طی پیمودن مسیر خود 
به خاطر بسپارید:  هدف شما رسیدن به کدام ستاره است؟ سؤال مهمتر این است 

که اگر نتوانید به آن برسید، آیا روی ماه فرود می آیید؟ 
FORBES/zoomit منبع

کارآفرین برتر کش��وری و عضو مش��اوران ارش��د مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام گفت: متأس��فانه بس��یاری از ایرانیان با اصول بازرگانی 

آشنایی ندارند و به همین جهت ضرر بسیاری کرده اند. 
به گزارش ایس��نا، علیرضا نبی در آئین اختتامیه س��ومین جشنواره 
اختراعات، ابتکارات، نوآوری ها و دس��تاوردهای پژوهش��ی که در بقعه 
متبرکه س��یدحمزه کاشمر برگزار ش��د با بیان اینکه هرچند انقالب را 
از مس��اجد شروع کردیم ولی بعد از انقالب این اماکن در انحصار تفکر 

خاصی ق��رار گرفت، افزود: در 
مساجد باید برنامه های علمی 

و پژوهشی برگزار شود. 
نبی با اش��اره ب��ه اینکه در 
کاش��مر تمام��ی پتانس��یل ها 
برای کار و تالش برای جوانان 
آماده است، افزود: ظرفیت های 
بسیاری در کاشمر که صاحب 
 نام و آوازه اس��ت وجود دارد و 
فقط باید از این پتانسیل ها به 

بهترین نحو استفاده کرد. 
وی با بیان اینکه متأس��فانه 
اتفاق  هستند  منتظر  بسیاری 
خوش��ایندی برایش��ان بیفتد 
و این م��رض منتظر بودن در 
تمام کشور وجود دارد، اظهار 
کرد: ب��ا انتظار مش��کلی حل 

نمی شود و باید اقدام کرد. 
ارشد مجمع  مشاوران  عضو 
با  نظ��ام  تش��خیص مصلحت 
اعالم اینک��ه با وج��ود اینکه 
می دانی��م برخ��ی تغییرها در 
انسان خوب است، اما از تغییر 
گفت:  می ترس��یم،  عادت ه��ا 
عادت ه��ا  برخ��ی  متأس��فانه 
نمی گذارد خالقیت ها ش��کوفا 
ش��ود.  وی با اش��اره به اینکه 
هر ک��دام از ایرانی ها یک چاه 

نفت هستند و ایده ها و تفکرات بسیار نابی دارند فقط باید دکلی زد و 
این نفت را اس��تخراج کرد، بیان کرد: امروز فقط غر می زنیم و انگشت 
خود را به طرف دیگران گرفته و مدام دیگران را مقصر تمامی مشکالت 

معرفی می کنیم. 
نبی با تأکید بر اینکه باید خودس��ازی را از خود ش��روع کرد، عنوان 
کرد: کش��ور ایران با ۸۰ میلیون جمعیت مع��ادل یک میلیارد و ۳۰۰ 
میلی��ون نفر جمعیت چین فقط انرژی و تهران به اندازه کل قاره اروپا 

آب مصرف می کند. 
وی با بیان اینکه برای مشکالتی که خودمان به وجود آورده ایم نباید 
غر آن را به مس��ئوالن زد، اظهار کرد: باید انگش��ت ها را به سمت خود 

برگرداند و از خود شروع کرد. 
ای��ن مدرس و برگزار کننده دوره های آموزش��ی در حوزه های علم و 

فناوری و کارآفرینی کش��ور با اعالم اینکه بسیاری از کشاورزان حاضر 
نیس��تند محصوالت خود را صادر کنند و عادت کرده اند سرزمین خود 
بنشینند و محصول خود را بفروشند، بیان کرد: از برخی کشورها وقتی 
کش��تی حرکت می کند در بین راه تولید می کند و در مقصد محصول 
خود را به فروش می رساند، اما ما همچنان تفکرات سنتی داریم و این 

یک آفت است. 
وی با اشاره به اینکه وقتی تاجر می آوریم اولین چیزی که می گویند 
اینکه پول هزینه سفر و هتل با 
خودش است، افزود: متأسفانه 
بس��یاری از ما ایرانی ها اصول 

بازرگانی را بلد نیستیم. 
ارشد مجمع  مشاوران  عضو 
نظ��ام  مصلح��ت  تش��خیص 
ب��ا بی��ان اینک��ه بس��یاری از 
هستند،  حرفه ای  کش��اورزان 
ام��ا چ��ون ب��ازرگان خوب��ی 
محصوالت ش��ان  نیس��تند 
و  می مان��د  دست ش��ان  روی 
برسانند،  به فروش  نمی توانند 
گفت: قب��ل از اینکه بخواهیم 
طرح را به تولید انبوه برسانیم 
باید ابتدا به فکر فروش باشیم. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه اگر 
ف��روش به ب��ازار داخلی ختم 
ابت��دا ۵۰درصد  ش��ود همان 
از  را  اقتص��ادی  توجی��ه  از 
ول��ی  اس��ت،  داده  دس��ت 
ب��ه  کش��ورها  تمام��ی  اگ��ر 
باش��د  محصوالت تان  دنب��ال 
۱۰۰درص��د تولی��د اقتصادی 
دارد، بی��ان ک��رد: در همی��ن 
کاشمر خانم کارآفرینی هست 
تحصیالت  داش��تن  بدون  که 
آکادمیک آوازه کشوری دارد. 
نب��ی با اع��الم اینکه برخی 
عادت کرده اند مسائل شان را دیگران برای شان حل کنند، افزود: برخی 
از ای��ن افراد اثر گذار نب��وده و به جای اینکه تولید کننده باش��ند تنها 

مصرف کننده هستند. 
وی با بیان اینکه همین که امروز بسیاری از دستگاه هایی که تنها در 
انحصار چند کش��ور از جمله آمریکا بود و ما مهندسی معکوس کرده و 
با کمترین قیمت تولید می کنیم همان مرگ بر آمریکا است، گفت: به 

جای غر زدن باید نسبت به شکوفا کردن توانایی ها تالش کرد. 
ای��ن مدرس و برگزار کننده دوره های آموزش��ی در حوزه های علم و 
فناوری و کارآفرینی کشور با اشاره به اینکه آمریکا با ۱۳۰ سال تاریخ 
در برابر ایرانی با ۵ هزار سال قدمت و تمدن هیچ گاه نباید گمان کند 
که می تواند ایرانیان را با تحریم هایش زمینگیر کند، افزود: اینجا ایران 

سرزمین آرش کمانگیر، حافظ و سعدی است. 

 برندهای خودروس�از ب�ی ام و و آئودی، نبرد جالبی روی بیلبورده�ای تبلیغاتی خیابانی 
در تونس آغاز کرده اند. این نوع از رقابت میان برندهای آلمانی، سابقه  ای طوالنی دارد. 

بیش از ۱۰ سال پیش بود که نبرد بیلبوردهای تبلیغاتی بین بی ام و و آئودی شکل گرفت. 
حاال به  نظر می رس�د که تیم های تبلیغاتی این دو برند مش�هور آلمانی، قسمت جدیدی از 

این نبرد سریالی را تدارک دیده اند. 
به گ�زارش زومیت، دقیقا در نزدیکی نمایندگی رس�می محصوالت گروه خودروس�ازی 
فولکس واگن در یکی از ش�هرهای تونس که خودروهای برندهای مختلفی مانند اشکودا، 
پورش�ه، سئات، فولکس واگن و آئودی را عرضه می کند، تیم تبلیغاتی بی ام و یک بیلبورد 
بزرگ با نوش�ته »هیچوقت برای تغییر دیر نیست« نصب کرده است. این بیلبورد معنی دار 

توسط نمایندگی رسمی محصوالت بی ام و و مینی در تونس سفارش داده شده است. 

اما این اقدام تیم تبلیغاتی بی ام و به سرعت توسط آئودی پاسخ داده شد. در فاصله کمی 
از این بیلبورد، تابلوی تبلیغاتی بزرگ آئودی با تیتر LOOOOL )ترکیب خالقانه نش�ان 

آئودی با اصطالح عامیانه LOL به معنی خنده زیاد( با نوشته زیر همراه شده است: 
برندی را که پیروز است، تغییر نمی دهیم. 

هن�وز عکس العمل تی�م تبلیغاتی بی ام و به این تابلوی آئودی دیده نش�ده اس�ت، فقط 
امیدواریم که این رقابت س�الم و البته جذاب ادامه داش�ته باش�د. اگر بخواهیم تابلوهای 
تبلیغاتی این دو شرکت را کنار بگذاریم و به آمار فروش بپردازیم، به افزایش ۴.۲درصدی 
فروش محصوالت بی ام و )فقط خودروهای دارای نشان بی ام و( با تیراژ ۲میلیون و ۸۸هزار 
و ۲۸3 دستگاه در سال گذشته می رسیم. ضمن اینکه آئودی در سال گذشته با افزایش ۰. 

۶ درصدی فروش، یک میلیون ۸۷۸ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو فروخته است. 

برن�ده اصل�ی رقابت بی�ن برندهای لوکس آلمانی در س�ال گذش�ته، ب�ا افزایش فروش 
۹.۹ درصدی و دس�تیابی به رقم ۲میلیون و ۲۸۹هزار و 3۴۴ دس�تگاه، مرس�دس بنز بود. 
البت�ه اخیرا مقامات ب�ی ام و اعالم کرده اند که قصد دارند تا س�ال ۲۰۲۰، با افزایش فروش 

محصوالت، تاج پادشاهی پرفروش ترین برند لوکس آلمانی را از مرسدس بنز بگیرند. 
هارالد کروگر، مدیرعامل بی ام و، می گوید: در س�ال ۲۰۲۰، برند ما دوباره از لحاظ میزان 

فروش رتبه نخست را خواهد داشت. 
 نزدی�ک به ۱۰ س�ال قبل، عنوان پرفروش ترین برند لوکس جه�ان در اختیار بی ام و بود. 
در س�ال های گذشته، مرسدس بنز به لطف تقاضای باال برای خودروهای کالس شاسی بلند 
و هاچ بک کالس A که بیش از س�ری ۱ بی ام و فروش داشته، جایگاه اول را از بی ام و گرفته 

است. 

 موفقیت با دستیابی
به تنها یک درصد از هدف تان شروع می شود

کارآفرین برتر: 

بسیاری از ایرانیان با اصول بازرگانی آشنایی ندارند

نبرد تبلیغاتی آئودی و بی ام  و به بیلبوردهای شهری رسید
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دکتر صحرائیان، معاون تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم پزشکی تهران با 
بیان این که دانش��گاه علوم پزش��کی تهران با وجود ۶ مرکز رش��د بسیار فعال 
نی��از به ایجاد پارک علم و فناوری دارد، اظهار کرد: بعد از اینکه ش��رکت های 
دانش بنیان دانشگاه در مراکز رشد به مرحله ای از تولید رسیدند باید در جایی 

باشند که بتوانند تولیدات و محصوالت خود را تجاری کنند. 
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه ایجاد پارک علم و فناوری در دانشگاه 
علوم پزش��کی ته��ران امکان تجاری س��ازی محصوالت را برای ش��رکت های 
دانش بنیان فراهم می کند، افزود: دانش��گاه علوم پزشکی تهران با داشتن این 

تعداد مراکز رشد، الزم است که پارک علم و فناوری ایجاد کند. 

اقدام دانشگاه علوم پزشکی تهران 
برای ایجاد پارک علم و فناوری

کارگاه »کارآفرین��ی در صنع��ت گردش��گری و فناوری های ن��رم« با هدف 
هم افزای��ی و اش��تراک دانش و  اطالعات به همت بنیاد نخبگان اس��تان تهران 

برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، کارگاه »کارآفرینی در 
صنعت گردش��گری و فناوری های نرم« با هدف آش��نایی مس��تعدان برتر این 
ح��وزه، بهره  گیری حداکث��ری از توان اجتماع نخبگانی، شبکه  س��ازی افراد و 
گروه ه��ا در حوزه ه��ای تخصص��ی، هم  افزای��ی و اش��تراک دانش و اطالعات و 
همچنین زمینه س��ازی ب��رای حضور و اثرگذاری اجتم��اع نخبگانی، به همت 

بنیاد نخبگان استان تهران برگزار شد. 

کارگاه کارآفرینی در حوزه گردشگری و 
فناوری های نرم برگزار شد



طبق آخرین بررسی های به عمل آمده، 
بخش تبلیغات آمازون اخیرا ش��اهد رشد 
قابل توجهی بوده اس��ت ک��ه این موضوع 
می توان��د خط��ر بزرگ��ی برای گ��وگل و 

فیس بوک باشد. 
 اگر بخواهیم به شرکت های خرده فروشی 
اش��اره کنیم ک��ه به علت حضور ش��رکت 
بزرگ آمازون در بازار تحت فش��ار هستند، 
می توانیم تع��داد زیادی را ن��ام ببریم، اما 
تحلیلگران و مؤسسه  های تبلیغاتی اخیرا به 
این نتیجه رس��یده اند که آمازون به شکل 
تدریج��ی در حال رش��د در بازاری اس��ت 
که اکنون در اختیار ش��رکت های گوگل و 

فیس بوک قرار دارد. 
کسب وکار تبلیغات آمازون با حدود 10 
سال پیشینه، بازدهی و درآمد چشمگیری 
ندارد، اما به نظر می رسد این روند در حال 
تغییر باشد. نخستین نشانه ها برای چنین 
تحلیل��ی در ماه ژوئن س��ال گذش��ته در 
نشست ساالنه غول تبلیغاتی یعنی شرکت 
WPP رؤیت ش��د. مارتین س��ورل، مدیر 
اجرایی WPP، در آن زمان اعالم کرد که 
شرکتش مبلغ ۲00 میلیون دالر در بخش 

تبلیغات آمازون هزینه خواهد کرد. 
آمازون کسب وکار تبلیغات خود را مجزا 
از سایر بخش ها نمی داند و اطالعات مربوط 
ب��ه آن را جداگان��ه اعالم نمی کن��د، اما بر 
اس��اس نظر داگ آنموت، تحلیلگر شرکت 
جی. پی. مورگان، آمازون در س��ال ۲01۷ 
درآم��دی معادل ۲.8 میلی��ارد دالر بخش 
تبلیغات کس��ب کرده اس��ت. این مبلغ در 
مقایس��ه با درآمد گوگل در سال ۲01۷ از 
بخش تبلیغات که رقمی معادل ۷۳ میلیارد 
دالر بوده است بسیار ناچیز به نظر می رسد، 
اما آنموت پیش  بینی می کن��د که آمازون 
در س��ال ۲01۹ با رشد کمی بیشتر از دو 
براب��ر، رقم 6.6 میلیارد دالر را نصیب خود 

خواهد کرد. 
موفقی��ت آم��ازون در بخ��ش تبلیغات 
مستقیما به کس��ب وکار خرده فروشی این 
ش��رکت مرتبط اس��ت. بر اساس اطالعات 
 ،)Cadent( کدن��ت  مش��اور  ش��رکت 
کاالهای مصرفی  تولیدکننده  شرکت های 
امروزه بیش��تر از هر زمان دیگری وابس��ته 
ب��ه تبلیغات دیجیت��ال هس��تند و کمتر 
ب��ه تبلیغ��ات غیردیجیتال رغبت نش��ان 
می دهند. کس��ب وکار تبلیغ��ات گوگل بر 
این الگو اس��توار اس��ت که کاربر در حال 
جس��ت وجو برای خرید کاالی��ی خاص با 
مشاهده تبلیغات مرتبط، به خرید دیگری 
هم ترغیب می شود. گوگل داده های بسیار 
غنی از جست وجوهای کاربران و تاریخچه 
جس��ت وجوی اف��راد دارد و فیس بوک به 
تبلیغ کنن��دگان اج��ازه می ده��د نمودار 
اجتماعی کاربران و داده های دیگری نظیر 
اینکه در چه موقعیت مکانی اقدام به خرید 
کاالهایی خ��اص کرده اند، ب��ا هم ترکیب 

کنند. 
اما آمازون به مجموعه بزرگی از داده های 
دیگری دسترس��ی دارد که ش��رکت های 
گوگل و  فیس بوک از آن بی بهره هس��تند. 
ب��ر اس��اس تحقیق��ات، بی��ش از نیمی از 
جس��ت وجوهای کارب��ران به منظور خرید 
محص��والت، در س��ایت آم��ازون صورت 
می گی��رد و در این می��ان، بخش بزرگی از 
آنها در همین س��ایت ب��ه نتایج مورد نظر 

خود می رس��ند. نظرس��نجی های مختلف 
نشان می دهد که این آمار به شکل ساالنه 

به نفع آمازون در حال افزایش است. 
بررسی رقابت

کس��ب وکار تبلیغ��ات آم��ازون ب��ه این 
زودی قادر به تهدید ش��رکت های گوگل و 
فیس بوک نیس��ت، اما تاکنون موفق شده 
اس��ت ش��رکت هایی نظیر توییتر و اسنپ 
 ،Oath را پش��ت س��ر بگذارد و به زودی از
ش��رکت مادر AOL و یاهو پیشی خواهد 

گرفت. 
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر آمازون عالوه 
بر بزرگ ترین خرده فروشی آنالین آمریکا، با 
گشودن شعبه های فراوان خرده فروشی به 
شکل سنتی، به فروشی بیشتر از والمارت 
دس��ت یابد و همزمان به داده ها و فناوری 
ارزشمندی که گوگل و فیس بوک در اختیار 

دارند دسترسی پیدا کند؟ 

نحوه عملکرد
هزاران ش��رکت ب��زرگ و کوچک روزانه 
محصوالت خ��ود را با نش��ان های تجاری 
مختل��ف از طری��ق آم��ازون ب��ه ف��روش 
می رس��انند و این عاملی برای برای رش��د 
سریع بخش تبلیغات این غول خرده فروشی 
محسوب می شود. به گفته گوستاوو سانچز، 
 Jijamas بنیانگذار و مدیر اجرایی شرکت
که در س��ال ۲01۳ تأسیس شد، موفقیت 
این شرکت به دلیل حضور آمازون است و 
چنین ش��رکتی بدون وجود آمازون امکان 
فعالیت نداشت. Jijamas  در زمینه تولید 
و فروش لباس خواب های بس��یار باکیفیت 

برای بانوان فعالیت می کند. 
به عنوان محصولی که هر دس��ت لباس 
آن برچسب قیمت نسبتا باال و ۷0 دالری 
دارد، امکان نمایش آن در صدر لیست نتایج 
جست وجوی کاربران آمازون موجود نیست. 
سانچز می گوید الگوریتم های آمازون برای 
محصوالت��ی ارزان تر و با حجم باالتر بهینه 
ش��ده اند و حتی تعداد ب��االی رأی مثبت 
کاربران هم کمکی به نمایش این محصول 
در صدر لیست جست وجو نمی کند. با این 
حال سانچز عنوان می کند که درآمد و سود 
شرکتش به تبلیغات آمازون وابسته است. 

دنی��ل نیجنیک، مدیر اجرایی ش��رکت 
Quartile اس��ت. این ش��رکت تبلیغاتی 
کوچ��ک که ماه آگوس��ت س��ال میالدی 
گذش��ته تأس��یس ش��د، منحص��را ب��ر 
فعالیت های آمازون تمرک��ز دارد. به گفته 
نیجنی��ک، تبلیغ��ات در آم��ازون تقریب��ا 
مش��ابه پلتفرم AdWords  گوگل عمل 

می کند و بیشتر تبلیغات با توجه به حروف 
کلیدی، باالی نتایج جست وجو به نمایش 
درمی آیند.  گوس��تاو سانچز، مدیر اجرایی 
شرکت Jijamas، دلیل موفقیت شرکتش 

را همکاری با آمازون می داند.
با وج��ود اینکه فراهم ک��ردن انبار برای 
کاالها و رس��اندن آنها به دس��ت مشتری 
هزینه باالی��ی دارد، تبلیغات نقش مهمی 
در رشد کس��ب وکار پرمنفعت آمازون ایفا 
می کند. زیرا تبلیغات به ش��رکت ها کمک 
می کن��د با مش��تری های آم��ازون ارتباط 
بهت��ری برق��رار کنن��د. نیجنی��ک عنوان 
می کند حتی ش��رکت هایی که در گذشته 
محصوالت خود را به شکل عمده به آمازون 
می فروختن��د، امروز در ح��ال دایر کردن 

فروشگاه های خود در آمازون هستند. 
برای فروشندگانی نظیر سانچز، تبلیغات 
در آمازون هم سودمند است هم ضعف هایی 

دارد. قرارگیری در فهرست حمایت شدگان 
آمازون از ضرورت های نمایش محصوالت در 
باالی نتایج جست وجو است. این روش تنها 
راه حل قابل اطمینان برای فروش خوب در 
سایت آمازون با میلیون ها محصول مختلف 
است. فهرست حمایت شدگان، یکی دیگر از 
روش های آمازون برای کسب درآمد است. 
جدا از 1۵درصدی که یک فروشنده برای 
قرار دادن محصول خود در فروشگاه آمازون 
ب��ه ازای قیم��ت محصول خ��ود پرداخت 
می کن��د و ۵ ال��ی 6درص��د ب��رای تأمین 
هزینه های انبار و ارسال محصوالت، حدود 
1۲درص��د قیمت محصول نی��ز باید بابت 
محصوالتی ک��ه از طریق تبلیغات فروخته 
ش��ده اند به آمازون پرداخت شود. ضمنا از 
ماه آوریل سال میالدی جدید آمازون اقدام 
به دریافت ۲درصد اضافی برای پوش��اک و 
محصوالت مرتب��ط با آن می کند که هنوز 
دلیل آن مشخص نیست. طبق این رقم ها، 
آم��ازون در ازای فروش هر محصول حدود 
۳۵درصد از قیمت فروش کاال را از آن خود 

می کند. 
س��انچز در این باره می گوید اگر آمازون 
تصمیم به تغییر الگوریتم های جست وجوی 
خود یا باال بردن هزینه تبلیغات داشته باشد 
کاری از دست او ساخته نیست. با این حال 
6۵درصد از درآمدی که برای این فروشنده 
حاصل می شود نتیجه فروش در آمازون و 
باقی درآمد او از راه وب سایت خودش است. 

پیشرفت تا کجا؟ 
آم��ازون به ش��کل پیوس��ته در حال به 
دس��ت آوردن و خرید منابع جدید داده در 

مورد سلیقه و الگوی مصرف کاربران است. 
 Whole از خرید فروش��گاه م��واد غذایی
Foods  تا س��اخت فروش��گاه هایی بدون 
فروشنده و عرضه اس��پیکرهای هوشمند 
با قیمت پایین و توس��عه سریع و افزایش 
محت��وای اس��تریم ویدئوی��ی، روش هایی 
هس��تند که آمازون را ق��ادر به جمع آوری 

داده های جدید می سازد. 
 ه��ر زمان ک��ه آمازون موفق به کس��ب 
درصد بیشتری از س��هم ۵تریلیون دالری 
در بازار خرده فروش��ی آمریکا می ش��ود، به 
مانند از دس��ت رفت��ن داده هایی به ارزش 
۵0میلیارد دالر ب��رای گوگل و فیس بوک 
اس��ت. ع��الوه ب��ر ای��ن، آم��ازون درک 
منحصربه فردی از خریداران دارد که گوگل 

و فیس بوک فاقد آن هستند. 
 ،Shop+ مدی��رکل  گ��وردون،  دیان��ا 
 ،WPP بازوی تجارت الکترونیک شرکت
می گوید: »آمازون نه تنها می داند شما چه 
می خرید، بلکه از نحوه خرید شما نیز آگاه 
است. آمازون حتی از تاریخچه جست وجو و 
آهنگ خرید کاالهای مصرفی شما به شکل 

دوره ای، اطالع دارد.«
آمازون نه تنها در حال توس��عه سیستم 
سلف س��رویس تبلیغات خود است، بلکه 
در حال توس��عه تیم های فروشی است که 
به ش��کل انحصاری برای جذب نشان های 
تج��اری جدید و تش��ویق آنها ب��ه فروش 
محص��والت در آم��ازون فعالیت می کنند. 
تمام این فعالیت ها ی��ک مزیت رقابتی در 
مقاب��ل ش��رکت های گ��وگل و فیس بوک 
فراهم می آورند، اما آمازون برای گس��ترش 
کسب وکار خود باید نگاهی دوراندیشانه تر 
داشته باشد و تبلیغات را تنها به مشتریان 

فعلی  محدود نسازد. 
برای این کار، آمازون ش��بکه گس��ترده 
تبلیغات��ی دارد که بی ش��باهت با گوگل و 
فیس بوک نیس��ت. به همین علت اس��ت 
که احتمال رؤی��ت تبلیغات محصولی که 
در گذش��ته قصد خرید آن را داش��ته اید، 
تا هفته  ها در بس��یاری از وب س��ایت های 
دیگ��ری که از آنه��ا بازدید می کنید وجود 
دارد. پلتفرم تبلیغات آمازون به متقاضیان 
تبلیغات این ام��کان را می دهد تا اقدام به 
خرید ح��ق تبلیغ��ات در مبادله کنندگان 
تبلیغات مختل��ف کنند. ش��هرت پلتفرم 
آمازون امروزه به حدی رس��یده است که با 
رقیب خود یعنی DoubleClick گوگل 

برابری می کند. 
آمازون همچنین باید تعداد مکان هایی را 
ک��ه در آن تبلیغات را به نمایش می گذارد 
افزایش دهد. خرید غول صنعت اس��تریم 
بازی های ویدئویی یعنی Twitch توسط 
این ش��رکت و توس��عه محتوای اس��تریم 
ویدوی��ی آم��ازون می تواند نش��ان دهنده 
بزرگ تری��ن خرده فروش  رویکرد جدی��د 

آمریکا به این موضوع باشد. 
آم��ازون همچنی��ن در برخ��ی م��وارد 
خالقیت هایی در زمین��ه نمایش تبلیغات 
به خرج داده است. از نمونه این خالقیت ها 
می توان به درج تصویر فیلم های سینمایی 
گوناگون روی جعبه مرسوالت این شرکت 
اشاره کرد. با ادامه این روند، شاید به زودی 
شاهد پخش پادکست ها یا تبلیغات صوتی 

در الکسا هم باشیم. 
WSJ/zoomit :منبع

تبلیغات در آمازون رو به رشد است

آمازون،تهدیدیجدیدبرایگوگلوفیسبوک برندینگ در بازاریابی چیست؟ و 
چگونه باهم در تناسب قرار می گیرند؟ 
برندین��گ  و   Marketing مارکتین��گ 
Branding دو مفهوم مهم در تجارت هستند. مهم 
اس��ت که بدانید این دو مفهوم چ��ه ارتباطی با هم 
دارند و چگونه در یک چارچوب مناس��ب می توانند 

باعث موفقیت کسب و کارتان شوند؟ 
مارکتین��گ اولویت یک تجارت اس��ت و در همه 
مراحل از ایده تا اجرا و از فروش تا رسیدن محصول 
یا خدمات به دس��ت مش��تری، نق��ش حیاتی دارد. 
مس��ئولیت هایی که در مارکتینگ به عهده شماست 

شامل موارد زیر است: 
- برند سازی )لوگو، طرح، رنگ و ...(

- موقعیت شناسی
- تبلیغات

- روابط عمومی
- مدیریت محتوا
- مدیریت فروش

- توزیع
- اجرا

- خدمات مشتری
- قرارداد بین مشتری و شرکت

مفهوم کلی: برندینگ در مارکتینگ چیست؟ 
طبق تعریف، برندس��ازی ارزش مش��خصی نسبت 
به محصول یا خدمتی اس��ت که بای��د به طور کامل 
در قبال مخاطب آن را به انجام برس��انید. برندینگ 
ای��ن قابلی��ت را فراه��م می کند که تی��م مدیریت، 
پرسنل فروش، ش��رکای بازاریابی، رسانه های هدف 
و مخاطبان ت��ان ن��ام تج��اری ش��ما را بشناس��ند و 
پیش��نهاداتی را که ارائه می دهید در اولویت نسبت 

به دیگران قرار دهند. 

مارکتینگی که برند ش��ما انجام می دهد می تواند 
ب��رای مخاطب��ان الهام بخش بوده تا با ش��ما ارتباط 
بیش��تری برقرار کن��د و همینطور ش��رکای تجاری 
خوب��ی برای تان پیدا کن��د. در حقیقت هدف از برند 
و بازاریاب��ی پیرامون آن، ایجاد یک تعامل مناس��ب 
و بلند م��دت بین برند ش��ما با مخاطبان و ش��رکای 

تجاری تان است. 
برندینگ و مارکتینگ مناس��ب منجر به رس��یدن 
به ه��دف اصلی مجموعه می ش��ود: ف��روش خوب. 
یعن��ی ایجاد تمایل در مخاطب برای خرید از ش��ما 

و بازگشت وی برای خریدهای دوباره و چندباره. 
برندسازی مناس��ب در موفقیت مارکتینگ بسیار 

مهم است. 
 مفهوم عمقی: برندینگ در مارکتینگ 

چیست؟ 
بدون داش��تن محتوای��ی عمی��ق، نمی توانید این 
واقعیت را در ذهن دیگر صاحبان کس��ب وکار ایجاد 
کنید که می توانند با برند ش��ما تعامل داش��ته و کار 
کنند. بدون داش��تن فیلم هایی تأثیرگذار، نمی توانید 
زیبای��ی محصوالت یا خدمات ت��ان را برای مخاطب 
روش��ن کنید و آنها را برای استفاده از نام تجاری تان 

عالقه مند سازید. 
محتوا نقطه مهم مش��ترک بین هدف برند شما و 

نیاز مشتریان تان است. 
محت��وای مناس��ب و مفید )مانند فیل��م، مقاالت، 
نوش��ته های مطبوعات��ی، مقاالت وبالگ��ی و…( به 
نوعی مخاطبان شما را تبدیل به فروشندگان مجازی 
و مورد اعتمادی می کنند که ۲۴ ساعت شبانه روز و 
هفت روز هفته در اختیار برند ش��ما هستند و برای 
آن فعالیت می کنند، چراکه اگر محتوا مناسب باشد 
آن را در اختی��ار دیگران می گذارند، برای دوس��تان 
و اعض��ای خانواده ش��ان می فرس��تند و آن را ب��رای 
مخاطب��ان ش��بکه های اجتماعی ش��ان به اش��تراک 

می گذارند. 
brandabout :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

آژانس های تبلیغات اینترنتی را براساس 
چه معیارهایی باید انتخاب کنیم؟ 

در دنی��ای فرادیجیتال امروز، تبلیغ��ات اینترنتی یکی 
از بخش های اصلی در بازاریابی محس��وب می ش��وند. اگر 
ش��رکت شما برای توس��عه و ارتقای برند خود تصمیم به 
برون س��پاری فعالیت های بازاریاب��ی اینترنتی، به منظور 
برندس��ازی آنالین کرده اس��ت، برای انتخاب درست تیم 
بازاریاب��ی دیجیتال یا آژانس تبلیغات اینترنتی مناس��ب، 

حتما موارد زیر را در نظر بگیرید: 
1- نوع کسب وکار شما چیست؟ 

هر کسب وکاری براساس نوع فعالیت، طرح کسب وکار 
و صنعت، نیازهای مختلفی را در زمینه بازاریابی اینترنتی 
داراست. آیا مدل کسب وکار و فرصت های طالیی موجود 

در صنعت خود را شناسایی نموده اید؟ 
در کنار اجرای کمپین های بازاریابی اینترنتی، بسیاری 
از آژانس ه��ای تبلیغ��ات می توانند به ش��ما در انتخاب یا 
توسعه مدل های طرح کسب وکار نیز کمک کنند.  اینگونه 
راهنمایی ها، به خصوص اگر شما یک )startup(  هستید 
می تواند در جهت چگونگی حضور شما در بازار بسیار مفید 
باش��د.  برای اینکه بتوانید در صنعت خود پیشرو باشید، 
ابتدا باید رقبای خود را تحلیل کنید. گاهی این مقایسه و 
تحلیل بازار، به خاطر خاص بودن محصول یا خدمات شما 
بسیار ساده می تواند انجام شود، اما اگر محصول یا خدمات 
شما با محصوالت و خدمات ارائه شده توسط رقبای تان در 
صنعت تفاوت چندانی ندارد، تحلیل و بررسی رقبا، قطعا 

برای شما دشوارتر و زمانگیرتر خواهد بود. 
۲- شناسایی اهداف کسب وکار

اهداف کس��ب وکار شما چیس��ت؟ در حال حاضر نقاط 
ضعف ش��رکت شما چه مواردی است؟ در چه زمینه هایی 
نیاز به توس��عه و پیش��رفت دارید که یک آژانس تبلیغات 
بازاریابی می تواند به ش��ما در تحق��ق آن کمک کند؟ آیا 
تمای��ل به افزایش آگاه��ی از برن��د را درجامعه هدف در 
نظ��ر دارید یا می خواهی��د به میزان مش��خص از فروش 
دست یابید؟ در میان گذاشتن این اهداف با تیم بازاریابی 
اینترنتی، می تواند به شما کمک کند این تیم فرصت های 
موجود در صنعت شما را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد، 
یا راه حل هایی را به ش��ما پیش��نهاد کند تا به کمک این 
تاکتیک های بازاریابی اینترنتی شما بتوانید با تبلیغ آنالین 

بهتر، به اهداف کسب وکار خود دست یابید. 
۳- شناسایی اهداف وب سایت

وب س��ایت یکی از ابزار کس��ب وکار اس��ت. آیا اهداف 
کسب وکار ش��ما و اهداف وب سایت ش��ما با هم متفاوت 
اس��ت؟ اگر اهداف کس��ب وکار ش��ما افزای��ش آگاهی یا 
دس��تیابی به مق��دار مش��خصی از فروش باش��د، اهداف 
وب سایت شما می تواند افزایش تعداد بیشتر کلیلک روی 
محتوای وب س��ایت و جذب مشتریان بالقوه باشد که این 
امر خود به دستیابی اهداف کلی کسب وکار شما که همانا 

افزایش فروش است، کمک می کند. 
۴- هدف شما از انجام تبلیغات اینترنتی چیست؟ 
آژانس های بازاریابی اینترنتی تمایل به پیش��نهاد دادن 
سرویس های بیش��ماری در زمینه فعالیت های دیجیتال 
مارکتینگ دارن��د. آیا آژانس تبلیغاتی که ش��ما انتخاب 
کرده  اید قادر به انجام خواسته های تبلیغاتی شما در دنیای 
دیجیتال اس��ت؟ یکی از راه های خوب برای اطمینان این 

است که وب سایت خودتان را بررسی کنید. 
۵- تخصیص بودجه

اگ��ر چند تیم بازارایابی را م��د نظر دارید، برای انتخاب 
باید هزینه ه��ا را در نظر بگیرید. چه مقدار بودجه را برای 
برندینگ آنالین کسب وکارتان در نظرگرفته اید؟ کیفیت و 
میزان فعالیت های بازاریابی در فضای مجازی باید با مقدار 

بودجه تخصیص یافته به این امر هماهنگی داشته باشد. 
۶- چگونگی ایجاد ارتباط با تیم تبلیغات اینترنتی

آیا ش��ما قصد دارید به صورت یک پروژه واحد با آژانس 
تبلیغات اینترنتی ق��رارداد ببندید یا اینکه تصمیم دارید 
ارتباط��ات خود را به ص��ورت درازمدت با آژانس تبلیغات 
بازاریابی ادامه دهید؟ در این حالت، تیم بازاریابی می تواند 
به موازات توسعه و رشد کسب وکار شما به تدوین و اجرای 

کمپین های بازاریابی اینترنتی جدید برای شما بپردازد. 
۷- آیا احساس می کنید که برای تیم بازاریابی 

مهم هستید؟ 
در طول ارتباطاتی که با تیم تبلیغات اینترنتی داشته اید 
آیا احساس اهمیتی که این تیم برای کسب وکار شما قایل 

است، محسوس است یا خیر؟ 
چقدر سریع به سؤاالت و مکاتبات شما پاسخ می دهند؟ 
اگر مدت زمان بیش از سه تا چهار روز طول می کشد که 
به سؤاالت شما پاسخگو باشند، می تواند به این معنا باشد 
که برای پروژه شما اهمیت کافی قایل نیستند. تجربه نشان 
داده تیم ه��ای بازاریابی که به صورت مرتب و منظم روند 
اجرای فعالیت های بازاریابی اینترنتی را برای مشتریان خود 

گزارش می دهند، حرفه ای تر هستند. 
۸- آیا برای برون سپاری فعالیت های بازاریابی 

اینترنتی آماده اید؟ 
بعد از عقد قرارداد ب��ا آژانس تبلیغات اینترنتی باید به 
انج��ام مواردی که به بهتر تدوین ش��دن اس��تراتژی های 
بازاریابی اینترنتی و کمپین ه��ای آنالین به تیم منتخب 
ش��ما کمک می کند، متعهد باش��ید. از آنها بخواهید که 
گ��زارش روند اجرای کمپین ها و نتایج حاص��ل از آنها را 
برای شما ارس��ال کنند تا براساس آنها بتوانید طرح های 
بازاریابی شرکت را تحلیل کنید و بازخورد مناسبی را با تیم 
بازاریابی به منظور پیشبرد فعالیت های برندینگ اینترنتی 
به اش��تراک بگذارید.  برای این پروس��ه به صورت منظم 
وق��ت بگذارید و آن را جدی بگیرید. ب��ه موازات این امر، 
به ص��ورت درازمدت به ادامه فعالیت بازاریابی اینترنتی و 

اهداف کسب وکارتان بیندیشید. 

BRANDکارگاه برندینگ
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6 عنصر اساسی از یک بازاریابی 50 توصیه برتر برای ارتقای مشتری مداری )1(
شبکه های اجتماعی مؤثر

فکر نمی کنم الزم باشد بیش از این تأکید کنیم که بازاریابی 
شبکه های اجتماعی برای هر کسب وکاری یک ضرورت است 
و تمامی کس��ب وکارها باید خود را برای رقابت در این دنیای 
پرتنش آماده کنند. اما ممکن اس��ت که شما از خود بپرسید 
که »کدام نوع از بازاریابی شبکه های اجتماعی را مدنظر داشته 
باش��م؟«. در این مقاله قصد داریم هفت عنصر اساسی از یک 
بازاریابی شبکه های اجتماعی مؤثر را با شما به اشتراک بگذاریم 
که با در نظر داشتن آنها می توانید بازاریابی خود در پلتفرم های 

اجتماعی را به یک مسیر درست هدایت کنید. 
یک سایت با طراحی و محتوای جذاب داشته باشید

وب س��ایت ش��ما در واقع خان��ه شماس��ت و از طریق آن 
می توانید تجربه کاربری، از محتوا گرفته تا طراحی سایت و 
روابط کاربری، را تحت کنترل خود داشته باشید. وب سایت 
دقیق��ا همان جایی اس��ت که باید نش��ان دهید که ش��ما 
کاربران تان را به خوبی می شناسید. یعنی باید محتواهایی را 
در س��ایت قرار دهید که دقیقا با نیازهای کاربران همخوانی 
داشته باشد.  اولین برخورد بسیار مهم است، بنابراین مطمئن 
شوید که طراحی سایت به خوبی انجام پذیرفته است. طراحی 
سایت باید در نهایت سادگی و هوشمندی انجام شود و نباید 
کاربر را س��ردرگم کند. وقتی کس��ی می خواه��د اطالعات 
بیش��تری در مورد شما کسب کند، طبیعتا در ابتدا به دنبال 
س��ایت ش��ما می گردد، بنابراین، اهمیت ساخت یک سایت 

خوب و با کیفیت را دسته کم نگیرید. 
چهره ای انسانی داشته باشید

اگر می خواهید که از پلتفرم های ش��بکه ای مانند توییتر، 
فیس بوک یا لینکدین استفاده کنید، برای کسب موفقیت باید 
چهره  انسانی کسب وکار خود را نمایش دهید. البته قطعا الزم 
نیست که تمامی واقعیات زندگی خود را با دنبال کنندگان به 
اشتراک بگذارید، اما باید کاری کنید که آنها با شما احساس 
راحتی داش��ته باشند و این باور برای ش��ان جا بیفتد که در 
حال ارتباط با یک انس��ان هستند و نه یک روبات.  شما باید 
اجتماعی و غیررسمی باشید، اما این اجتماعی و غیررسمی 
بودن باید ویژگی هایی مانند مرتبط، مناسب و جالب بودن را 
داشته باشد. باید وجهه های دیگری از کسب وکار خود را نیز 
در معرض دید مخاطبان قرا دهید. درواقع باید نش��ان دهید 

که در کسب وکار شما زندگی جاری است. 
چه افراد دیگری با مشتریان شما در ارتباط هستند؟ 

ش��بکه های اجتماع��ی با این ه��دف طراحی ش��ده اند که 
تفریح و با هم بودن را برای افراد آس��ان تر کنند، بنابراین این 
به این معنی اس��ت که شما باید از شبکه های اجتماعی برای 
ایجاد ارتباطاتی اس��تفاده کنید که به کس��ب وکارتان کمک 
می کند.  در ش��بکه های اجتماعی به دنب��ال افرادی بگردید 
که دنبال کنن��دگان زیادی دارند و ه��دف خوبی برای ترویج 
محصوالت یا س��رویس های شما محسوب می شوند. این افراد 
ممکن است وبالگ نویس��ان، نویسندگان یا کسانی باشند که 
تولید کننده پادکست های پرطرفدار هستند. باید روشی را برای 
ایجاد ارتباط با این اف��راد پیدا کنید. می توانید در محتواهای 
خود به آنها لینک داده یا به صورتی هوشمندانه در وبالگ ها یا 

زیر پست های شان در شبکه های اجتماعی نظر بدهید. 
یک پلتفرم را در اولویت قرار دهید

مجددا باید در مورد مکان هایی فکر کنید که مشتریان تان 
در آنجا حضور دارند. اگر شخصا توییتر را دوست دارید، ولی 
مشتریان تان زمان بیشتری را در فیس بوک سپری می کنند، 
اس��تفاده از فیس بوک احتماال بازخورد و بازگش��ت سرمایه 
بهتری برای کسب وکار ش��ما خواهد داشت. هرچند ممکن 
است گذراندن وقت در فیس بوک برای تان خوشایند نباشد، 
اما برای رش��د و ترقی کس��ب وکارتان باید به هر چیزی تن 
بدهید.  فقط باید وقتی به س��راغ پلتفرم های غیر بروید که 
مطمئن باشید می توانید آنها را به درستی مدیریت کنید. البته 
انتخاب ش��بکه اجتماعی مناسب تا حدود زیادی نیز به نوع 

کسب وکار شما وابسته است. 
زمان تان را مدیریت کنید

اگر نتوانید تصمیم بگیرید که چه مقدار از زمان و تمرکزتان 
را به مدیریت ش��بکه های اجتماعی اختصاص دهید، قطعا بعد 
از مدتی فرس��ودگی به س��راغ ش��ما می آیند و نتایج الزم را از 
بازاریابی ش��بکه های اجتماعی کسب نخواهید کرد. فیس بوک 
و توییتر دو شبکه اجتماعی پرطرفدار هستند که می توانید از 
طریق آنها از آخرین اخبار دنیای اطراف خود مطلع ش��وید، اما 
وقتی که پنج دقیقه چک کردن ش��بکه های اجتماعی ناگهان 
به 50 دقیقه تبدیل می ش��ود و ش��ما این کار را برای چهار یا 
پنج بار در روز برای هر س��ایت تکرار می کنید، در نهایت باید 
منتظر کاهش بازدهی و بهره وری خود باشید. باید فقط بخشی 
از تمرکز و زمان خود را در روز مدیریت ش��بکه های اجتماعی 
اختصاص دهید و بخش عمده توان خود را روی سایت بگذارید. 

محتوا را در اولویت قرار دهید
حتم��ا باره��ا و بارها از متخصصان ش��بکه های اجتماعی 
ش��نیده اید که باید با مشتریان خود وارد مکالمه شوید. البته 
این رویکرد در عین مزیت هایی که دارد، ممکن اس��ت باعث 
ش��ود که صاحبان کسب وکارها س��اعت های زیادی را صرف 
گفت وگو با مشتریان بالقوه کنند تا شاید این افراد درنهایت 
راضی به خرید ش��وند.  البته گوش سپاردن به شکایت های 
مشتریان برای دادن پاسخ های صحیح و مناسب یک ضرورت 
اس��ت و باعث ایجاد شبکه های قدرتمند نیز برای کسب وکار 
می ش��ود. اما این مکالمه با مش��تریان نباید باعث شود که از 
مسائل ضروری کسب وکار غافل شوید. در عوض، باید بخش 
عم��ده ای از زمان خود را روی تولید محتوا صرف کنید، چه 
در سایت خودتان و چه در سایت های دیگران به صورت پست 
میهمان.  از محتوا برای آموزش دادن به مشتریانتان در مورد 
مسائلی استفاده کنید که آنها می خواهند در موردشان بیشتر 
بدانن��د. در تولید محتوا روی اهداف، س��ؤاالت و مش��کالت 

مشتریان تمرکز کنید. 
daartagency :منبع

پرسیدن سؤال درست، کلید ارتباط 
با مشتری

برای اینکه بتوانید مشتریان خود را بهتر بشناسید، باید از 
آنها سؤال بپرسید، اما نه هر سؤالی؛ در غیر این صورت پاسخی 
اشتباه دریافت خواهید کرد.  تصور کنید شما دانشجوی برتر 
علوم اعصاب هس��تید و پدر و مادرتان انتظار دارند پزش��ک 
ش��وید، اما زمانی که شما فارغ التحصیل شده و تصمیم به کار 
کردن در وال استریت می گیرید، آنها ناامید می شوند. سپس، 
کارت��ان را در وال اس��تریت رها کرده و به ش��انگهای رفته و 
برای ش��رکت بیمه ای آی ج��ی )AIG( کار می کنید. پدر و 
مادرتان ش��ما را درک می کنند اما هر لحظه از آرزو های آنها 
و تم��ام افرادی که به نوعی ش��ما را یک جراح مغز و اعصاب 
می دانس��تند، در حال دور ش��دن هستید.  حال، تصور کنید 
چه واکنش��ی نشان می دهند زمانی که ش��ما یک قدم دیگر 
برداشته، از شغل پردرآمدتان در شرکت  ای آی جی انصراف 
دهید، به هنگ کنگ بروید و با همسرتان کسب و کاری را در 
آپارتمان کوچکی ش��روع کنید و در آن جا به افراد یاد بدهید 
که چگونه با اس��تفاده از کاشی های اسکربل و کاغذ اریگامی 
جواهر و زینت آالت درست کنند؛ در این صورت قطعا شهرت 
خود را به کلی از دس��ت می دهید.  این داستان خالصه شده 
رایان لِِوس��کو )Ryan Levesque( از سال ۲00۸ تا اکنون 
است. هم اکنون، عالوه بر فروش کتاب های الکترونیکی مربوط 
به ساخت جواهر و زینت آالت، لوسکو دارای عنوان نویسنده 
کتاب پرفروش و خالق روش بپرس )Ask Method(  است. 
او از این طریق توانسته است کسب و کار میلیون دالری به راه 
بین��دازد. در طول راه پر مخاطره اش، پرده از رازی برداش��ت 
که توانس��ت او را از روز های بسیار سختش به برپایی انقالبی 
در تغیی��ر نحوه نگرش افراد به کس��ب و کار رهنمون کند: از 
مشتریان تان بپرس��ید چه چیزی می خواهند!  او در این باره 
می گوید: زمانی که ش��روع به کارم کرده بودم، ایده استفاده از 
نظرس��نجی ها برای اینکه بفهمم مردم در بازار به چه  چیزی 
نیاز دارند، به ذهنم رسید. اگر در نظرسنجی ها سؤاالت صحیح 
پرسیده ش��ود، می توانید بفهمید که دقیقا مردم چه  چیزی 
می خواهند بخرند و می توانید آن را به آنها بدهید. این راهبرد 
برایم بس��یار جذاب بود، چراکه من به ریسک کردن عالقه ای 
نداش��تم و شبیه کار آفرینانی نبودم که حاضرند تمام اموال و 
دارایی خود را به خطر بیندازند. تنها حاضر به ریس��ک کردن 

مقدار اندکی از اموال خود بودم. 
سؤال درست و صحیح را بپرسید

ش��اید س��اده به نظر آید، اما پیچیده تر از آن است که فکر 
می کنید. هنری فورد می گوید: »اگر از مردم بپرس��یدکه چه 
چیزی می خواهید، به س��رعت می گویند که یک اسب سریع 
می خواهیم.« یا استیو جابز در این باره می گوید: »اغلب مواقع، 
مردم واقعا نمی دانند چه چیزی می خواهند تا اینکه ش��ما آن 
را به آنها نش��ان می دهید.« مسئله ای که این روش را مشکل 
می کند، این است که باید از مشتری سؤال صحیح را، در زمان 
مناس��ب و از طریق درست بپرس��ید تا بتوانید دقیقا بفهمید 
آنها چه چیزی را برای خرید می خواهند.  »به مدت 10 سال 
به تجارت مش��غول بودم و به بازار های مختلف می رفتم و در 
تالش برای یافتن درخواست واقعی، اقدام به پرسیدن سؤاالت 
مختلف می کردم. نه تنها می خواستم بدانم که مردم واقعا چه 
می خواهند، بلک��ه برای چه کاال و خدمات��ی حاضرند هزینه 
بپردازند. نکته جالب توجه اینجا اس��ت که نمی توانید از مردم 
بپرسیدکه چه چیزی می خواهند بخرند و آنها صادقانه پاسخ 
دهند.« نکته ای که گفته ش��د اولین قاعده ای است که روش 
بپرس بر اس��اس آن ساخته شده است. دومین قاعده ای که بر 
هر بازار و کسب و کاری، در هر اندازه، حاکم است، این است که 
مش��تریان به دسته های مختلفی تقسیم می شوند و هر کدام 
نگرش��ی خاص نس��بت به هزینه کردن دارند. برخی حاضرند 
بسیار زیاد هزینه کنند، حال آن که برخی دیگر زیر بار هزینه ای 
برای کاال و خدمات نمی روند. این روش، به شما کمک می کند 
بتوانید دسته های مهم مشتریان را که حاضرند به کار شما بها 

دهند، شناسایی کنید و بر دسته خاصی تمرکز کنید. 
دو اشتباه بزرگ

اولی��ن اش��تباهی ک��ه دارن��دگان کس��ب و کار در هنگام 
نظرسنجی و پرسیدن س��ؤاالت مرتکب می شوند، این است 
که از مردم می پرس��ند که چه چیزی می خواهند. همان طور 
که لوسکو متوجه شده بود، ما انسان ها واقعا نمی دانیم که چه 
چیزی در زندگی، شغل و. . . می خواهیم. با وجود این مشکل، 
دقیقا می دانی��م که از چه چیزی خوش م��ان نمی آید و این 

نکته ای است که سؤاالت نظرسنجی باید آن را نمایان کند. 
لوس��کو در این ب��اره می گوید: من دوس��ت دارم این گونه 
سؤال بپرسم: نکته ای که بیشتر از همه چیز شما را در شغل 
قبلی تان اذیت می کرد، چه بود؟ اگر این س��ؤال را بپرس��یم، 
می توانیم به نتایج بهتری دس��ت یابیم.  اش��تباه دیگری که 
ممکن اس��ت پیش آید، در هنگام تحلیل و تجزیه داده  های 
نظرس��نجی ها رخ می دهد. اگر از حدود 100 نفر سؤاالتی در 
مورد ش��غل قبلی شان بپرسید و س��پس از طریق آن داده ها 
نتیجه ای بگیرید، حال آن که ش��رایط همه را یکسان در نظر 
گرفته باشید، دچار مشکل خواهید شد.  افرادی که پاسخ های 
طوالن��ی و ب��ا جزییات ارائه می دهند، کس��انی هس��تند که 
حاضرند برای حل مشکل ش��ان به ش��ما پول پرداخت کنند. 
در نظ��ر بگیری��د از فردی پرس��یده اید که از چ��ه چیزی در 
ش��غل قبلی تان بیش��تر از همه متنفر بودید و آن فرد پاسخ 
می دهد: »نمی دانم؛ س��اعت  کاری زیاد بود.« این پاس��خ را با 
پاس��خ فرد دیگری مقایس��ه کنید: »آه خدای من، از کجای 
مش��کالت ش��روع کنم؟ مواردی که واقعا من را اذیت کردند 
این  ها بودند. در ضمن این مورد هم خیلی اذیت کننده بود.« 
حال شما در نظر بگیرید، کدام یک از این افراد حاضرند کاال و 
خدماتی را بخرند که مشکالت شان را حل می کند؟  زمانی که 
داده های ت��ان را تحلی��ل می کنید، بر افرادی که پاس��خ های 
جزییات دار دادند، تمرکز و بقیه را از لیست خود حذف کنید. 

نکته ای که مهم است در عمق پاسخ ها نهفته است. 
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بازاریابی خالق

امروزه جریان کسب و کار به سمتی در 
حرکت اس��ت که رقابت از جمله اجزای 
غیرقابل تفکیک آن تلقی می شود. تحت 
این ش��رایط ش��رکت ها نی��از دارند تا در 
زمینه مش��تری مداری در باالترین سطح 
ممکن ق��رار گیرند. به همی��ن خاطر در 
ادامه به معرف��ی 50 توصیه برتر در این 
رابطه خواهی��م پرداخت. توجه داش��ته 
باش��ید که مهم ترین عنصر بقای شرکت 
شما مشتریان بوده و آنها ضامن بازگشت 
س��رمایه و کس��ب سود ش��ما محسوب 
می ش��وند. به همین خاطر شایسته است 
توجه ویژه ای نسبت به آنها داشته باشید. 
1- در مواقع��ی ک��ه با ش��ک و تردید 
مواجه هستید همواره عملکرد و واکنش 
خوبی از خود نش��ان دهید. این امر صرفا 
در رابطه با مدیر ش��رکت نبوده و تمامی 
کارکنان باید این امر را به عنوان سیاست 

کاری شرکت بپذیرند و به کار گیرند. 
۲- همواره در مواجهه با مشتری کمال 
ادب را ب��ه ج��ا بیاورید و معجزه تش��کر 
ک��ردن را فراموش نکنید. ای��ن امر بهتر 
است در بین روابط کارمندان نیز رعایت 
ش��ود تا به عنوان یک اص��ل رفتاری در 

ضمیر ناخودآگاه افراد شکل گیرد. 
اطالع��ات  مش��تری  از  هم��واره   -3
بیش��تری را دریاف��ت کنی��د و متقاب��ال 
راهکارها و پیشنهادات بی شماری را ارائه 
دهید. در واقع ش��ما زم��ان اندکی برای 
ایج��اد اطمینان الزم در راس��تای فروش 
محص��ول خود دارید که نباید از دس��ت 

برود. 
4- همواره این اطمینان را در مشتری 
به وجود آورید که در صورت بروز مشکل 
یا س��ؤالی در رابطه با محصول خریداری 

ش��ده، می توانند با شما یا تیم پشتیبانی 
ارتباط برقرار سازند. 

5- هم��واره خدمتی بیش��تر از آن چه 
مش��تری انتظار دارد، در اختیار آنها قرار 
دهید. ای��ن امر تأثیر بس��یاری در ایجاد 

مشتری دائم خواهد داشت. 
6- مش��تری خود را ب��ه حال خود رها 
نکنید و به صورت مکرر برندتان را یادآور 
شوید. برای مثال ارسال یک متن تبریک 
تول��د مش��تری و باخبر س��اختن وی از 
تخفیف ه��ای ویژه، منجر ب��ه این خواهد 

شد که همواره در یادها باقی بمانید. 
7- هم��واره در رابط��ه ب��ا موضوعات 
مختل��ف 10 مورد پر تک��رار را در جایی 
مکتوب کنید. برای مثال ارائه 10 پرسش 
رایج در رابطه ب��ا محصول، خود از تکرار 
مجدد بس��یاری از پرس��ش ها جلوگیری 
می کند و زمان مشتری حفظ خواهد شد 
که خود بیانگر این است که مشتری برای 
ش��ما از جایگاه بس��یار باالیی برخوردار 
بوده و راحتی وی از جمله خواس��ته های 

شما محسوب می شود. 
۸- از تغییرات با آغوش باز اس��تقبال و 
هم��واره زمانی را ب��رای بازبینی و مرمت 
ش��رکت خود تعیین کنید. همواره توجه 
داش��ته باشید که وس��ایل و دستگاه های 
مورد اس��تفاده ش��رکت به م��رور دچار 
اس��تهالک شده و الزم اس��ت حتی بعد 
از چند س��ال اقدام به تعویض و بازسازی 
بخش های��ی از ش��رکت کنید. هرس��اله 
بودجه ای را برای ای��ن امر کنار بگذارید. 
بدون تردی��د مدرن بودن ش��ما رضایت 
خاطر بیش��تری را از جانب مش��تری به 

همراه خواهد داشت. 
9- تجربه را ب��ه عنوان عاملی مهم در 
نظ��ر گرفت��ه و هم��واره آن را در اختیار 
نی��روی جوان خود قرار دهید. در صورت 
توجه نکردن به این موضوع ممکن است 

رفت��اری از کارمن��د ش��ما س��ر بزند که 
پیامدهای س��نگینی برای وجهه شرکت 

در پی خواهد داشت. 
10- س��اختار و محیط شرکت را تا حد 
امکان ساده سازید تا افراد به راحتی بتوانند 
با آن ارتباط برقرار س��ازند. مثال ساده در 
این زمینه س��ایت رس��می برند شماست. 
اگرچه زیبایی کار بسیار اهمیت دارد با این 
حال در صورتی که در این رابطه به صورت 
افراطی عمل کنید ممکن اس��ت مخاطب 
دچار س��ردرگمی ش��ده و تصمیم به کنار 

گذاشتن برند شما بگیرد. 
11- اپلیکیش��نی برای خ��ود طراحی 
کنید. ب��دون تردید این امر در مقایس��ه 
با س��ایت رسمی از س��هولت دسترسی و 
کاربری دلنش��ین تری برخ��وردار خواهد 
ب��ود. در واق��ع ام��روزه افراد بیش��تر از 
تلفن هم��راه خود اس��تفاده می کنند که 
این امر باعث می ش��ود اپ ها با استقبال 

بیشتری مواجه شوند. 
1۲- همواره مش��تریان و کارمندان برتر 
خود را معرفی کنید و جوایزی را به عنوان 

پاداش برای هریک در نظر داشته باشید. 
13- اقدام��ات خ��ود هم��واره را مورد 
بازبینی قرار دهید و قبل از اجرایی کردن 
آن مورد آزمایش قرار دهید. بدون تردید 
به هر میزان که نس��بت به درستی اقدام 
خود اطمینان بیش��تری داش��ته باشید، 
رضایت اف��راد بیش��تری را می توانید به 

دست آورید. 
14- دالی��ل اهمی��ت و چرایی خرید 
محصول را در بسته بندی خود ذکر کنید. 
این امر به نوعی اف��راد را ترغیب خواهد 
کرد که بدون ش��ک به محصول شما نیاز 

پیدا خواهند کرد. 
15- س��ایت کاری خ��ود در رابط��ه با 
مشتریان را به صورت مفصل بیان کنید. 
این امر باعث خواهد ش��د تا مش��تری به 

درس��تی و به صورت واضح بداند که چه 
برنامه ای برای وی دارید و در حال حاضر 

در کجای برنامه ریزی شما قرار دارد. 
16- اخبار ش��رکت را ب��ه جز مواردی 
که اسرار ش��رکت محسوب می شوند، در 

اختیار مشتری قرار دهید. 
17- در ش��بکه های اجتماعی محبوب 
حض��ور داش��ته و هم��واره چالش ه��ا و 
کمپین هایی را برای درگیر س��اختن  آنها 

در نظر داشته باشید. 
1۸- برخی از مش��تریان واجد شرایط 
خود را در راس��تای اهداف اقتصادی تان 
استخدام کنید. بدون تردید هنگامی که 
افراد بدانند امکان استخدام آنها از سوی 
ش��ما وجود دارد، تمایل بیشتری به برند 
شما پیدا خواهند کرد و این خود شما را 
در مقایسه با سایر رقبا در جایگاه باالتری 
قرار خواهد داد. با این حال در این رابطه 
به نحوی عمل  کنید که ازدحام بیش از 
حد به همراه نداش��ته باش��د. برای مثال 
استفاده از برخی از مش��تریان به عنوان 
بازیگر کلیپ های تبلیغاتی خود تصمیمی 

جذاب خواهد بود. 
19- افرادی را مسئول بررسی مشتریان 
قرار دهید. درواقع شما الزم است بدانید 
که در چ��ه بخش های��ی قدرتمند ظاهر 
ش��ده و ایرادات کار ش��ما دقیقا چیست. 
بدون تردید بهترین افرادی که می توانند 
در این رابطه نظر دهند، مشتریان بوده و 
الزم است پل های ارتباطی متعددی برای 
ارائه انتقادات و پیشنهادات ایجاد کنید. 

۲0- در س��ایت خ��ود اطالعاتی را در 
رابطه ب��ا تمامی کارمندان تان ارائه دهید 
تا افراد ش��ناخت درس��تی از تیم کاری 
ش��ما پیدا کنند و بتوانند با هر فردی که 

مدنظرشان است ارتباط برقرار سازند. 
ادامه دارد. . . 
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بازاریابی نوین مشتریان ابدی



راهکارهایی برای بهبود ارتباط 
مدیران با متخصصان فنی

ارتباط با متخصصان فنی و خصوصا برنامه نویسان 
در شرکت ها دشواری های خاص خود را دارد و شبیه 

صحبت کردن به زبان های مختلف است. 
اف��رادی که اطالعات فنی و برنامه نویس��ی ندارند، 
در زم��ان صحبت کردن با متخصص��ان این حوزه با 
مش��کالت متنوعی روبه رو هس��تند. آنها به روش��نی 
را نمی فهمن��د و در مقاب��ل  منظ��ور متخصص��ان 

نمی توانند انتظارات خود را به خوبی بیان کنند. 
حل کردن این چالش یکی از سؤا ل های وب سایت 
Quora بوده و اس��تن هنکس، مدیر فناوری کلمبیا 
ونچرز، به آن پاس��خ داده است. این مقاله  را از زبان 

او بازگو می کنیم. 
برای افرادی که با توس��عه نرم افزار آش��نا نیستند، 
درک دش��واری های آن آسان نیس��ت. آنها به عنوان 
مدی��ر، تنها درخواس��ت خود را مط��رح می کنند و 
ایده ای در مورد دشواری ها و زمان مورد نیاز ندارند. 
صحبت ک��ردن به زبان کامپیوتر اصال به آس��انی 
آنچه تصور می کنید، نیست. به عنوان مثال برای یک 
کار س��اده تنها دستور العمل های ساده را به مخاطب 
می دهی��د و او جزیی��ات قاب��ل ح��ذف را به صورت 
خ��ودکار نادیده می گیرد، اما در مورد صحبت کردن 
ب��ا کامپیوتر، نمی ت��وان این مس��یر را پیش گرفت. 
برای توس��عه نرم افزار، باید تم��ام جزییات و مراحل 
را برای سیستم توضیح دهید. اگر هریک از جزییات 
را نادی��ده بگیرید، نرم افزار در اجرا با مش��کل مواجه 

می شود. 
از طرف��ی افرادی که با ش��ما در ارتباط هس��تند 
و خصوص��ا مدیران، تنه��ا اهداف نهایی را به ش��ما 
می گوین��د. به عنوان مثال آنه��ا می گویند »فرم ثبت 
نام را طراح��ی کن« یا »طراحی هدر وب س��ایت را 
تغیی��ر ب��ده«. در این مواقع آنها تص��ور می کنند که 
کار ساده ای در پیش است و به سرعت به اهداف شان 
خواهند رسید، اما مش��کل توسعه دهندگان چیست 

که نمی توانند کار را به سرعت تحویل دهند؟ 

همانطور که گفته ش��د، صحبت کردن با کامپیوتر 
دش��واری های خ��اص خ��ود را دارد. ع��الوه بر آن، 
برنامه نویس��ان کنونی عموم��ا از کتابخانه های آماده 
که توسط دیگران نوشته ش��ده اند استفاده می کنند 
و تغیی��رات م��ورد نظر را در آن لح��اظ می کنند. به 
هر حال دش��واری های برنامه نویسی متعدد هستند 
و این افراد باید برای هر چالش��ی، پاس��خی درخور 

پروژه پیدا کنند. 
حال این که پاسخ آنها در مورد وظایف و پروژه های 
مختلف چیس��ت و چه برداش��تی باید از آنها ش��ود، 
نکته قابل بررس��ی اس��ت. وقتی یک برنامه نویس با 
وظیف��ه ای روبه رو می ش��ود، ب��ه دنب��ال نمونه های 
آم��اده و کتابخانه های حرفه ای اس��ت تا کد خود را 
با اس��تفاده از آنها پیاده س��ازی کند. اگر انتظار شما 
نی��از به ویرایش زیاد ای��ن کتابخانه ها را ایجاد کند، 
زمان پروژه طوالنی تر خواهد شد. برخی اوقات منابع 
و زمان م��ورد نیاز برای اجرای پروژه کافی نیس��ت 
و در این زمان ش��ما پاس��خ »انجام شدنی نیست« را 
دریافت می کنید. البته این پاس��خ کوتاه از زبان یک 
برنامه نویس حرفه ای که زمان زیادی روی بررس��ی 

مسئله گذاشته است، معنی طوالنی تری دارد. 
در عموم موارد، منظور برنامه نویس حرفه ای ش��ما 

از عبارت »انجام شدنی نیست«، این است: 
ب��ا توج��ه ب��ه آنچ��ه م��ن از ش��رایط موج��ود و 
پیش فرض های اولیه مسئله دریافت کردم، نمی  توان 
وظیف��ه م��ورد نظر را ب��ا ای��ن روش و در این زمان 
مشخص به اتمام رساند. من نمی توانم تمام جزییات 
را برای ش��ما توضیح دهم؛ چون فش��ار زیادی برای 
پیدا ک��ردن راه ح��ل بهینه صرف کردم. س��رم درد 

می کند. لطفا من را تنها بگذارید! 
بل��ه، عب��ارت فوق، پاس��خی اس��ت ک��ه در ذهن 
برنامه نویس ش��ما ش��کل بس��ته و خروجی آن تنها 
همان عبارت س��اده اس��ت. در این مواقع بهتر است 
به ج��ای ادام��ه دادن بحث، به فک��ر راه حل از طرف 
خودتان باش��ید. به احتمال زیاد زمان پروژه بیش از 
اندازه کم است یا تعداد اعضای تیم برنامه  نویسی؛ یا 
آنها به منابع مورد نیازش��ان دسترسی کامل ندارند. 
احتمال دیگر این اس��ت که فش��ار بیش از اندازه ای 
روی تیم برنامه نویس��ی وجود دارد. به هر حال باید 

روشی مناسب برای حل این چالش ها پیدا کنید. 
فراموش نکنید ک��ه بهترین راهنمایی ها برای حل 
چالش های گفته شده، صحبت کردن مستقیم با خود 
برنامه نویس��ان و دریافت پیش��نهاد آنها برای ایجاد 
تغییرات در صورت مس��ئله یا شرایط پروژه است. در 
پایان پاس��خی شبیه به عبارت »بسیار خوب؛ راه حل 
ش��ما برای این که این کار ش��دنی باشد، چیست؟« 
می توان��د باب گفت وگو و پیدا ک��ردن راه حل نهایی 

را باز کند. 
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آی��ا تا به ح��ال به ای��ن فکر 
کرده اید که چرا از اینس��تاگرام 
در راس��تای ارتق��ای برند خود 
اس��تفاده می کنی��د. درواق��ع با 
توج��ه به رش��د تکنول��وژی در 
حال حاضر ش��ما با انواع چنین 
به  مواجه هستید.  ش��بکه هایی 
همی��ن خاط��ر در صورت��ی که 
تنها دلیل ش��ما ب��رای انتخاب 
آن محبویت باالس��ت، ضرورت 
دارد ای��ن مقاله را مطالعه کنید 
تا نسبت به جنبه های دیگر این 
شبکه اجتماعی که آن را نسبت 
به سایرین متمایز ساخته است، 

آشنا شوید. 
1-  وجود 800 میلیون کاربر 

فعال به صورت ماهانه 
طبق آمار منتشر شده، چیزی 
کارب��ر  میلی��ون   800 ح��دود 
حداقل یک بار در ماه به اکانت 
خود سر می رنند. این رقم بسیار 
باال ب��ازار مناس��بی را به وجود 
آورده است که می تواند فصایی 
مطلوب ب��رای تبلیغات باش��د. 
در ای��ن زمینه تنه��ا فیس بوک 
و یوتیوب ب��ه این آمار نزدیکند 
ک��ه ب��ه علت رش��د بهت��ر این 
تا  می ش��ود  پیش بینی  ش��بکه 
چند س��ال آینده اینستاگرام به 
برندی بی رقیب در زمینه جذب 
مخاطب تبدیل ش��ود. به همین 
خاطر منطقی تر است که آن را 

انتخاب نخست خود بدانید. 
2- وجود 80 درصد کاربر 

غیرآمریکایی
اگرچه بس��یاری از شبکه های 
اجتماعی در کش��ور خودش��ان 
بیش��ترین میزان طرفدار را دارا 
هستند، با این حال اینستاگرام 
ب��ه علت ماهیت بس��یار جذابی 
که دارد توانس��ته است مرزها را 
کنار بگذارد و رویکردی جهانی 
به خ��ود بگیرد. به همین خاطر 
هر فردی در ه��ر کجای جهان 
می توان��د از ای��ن ش��بکه برای 
اهداف اقتصادی خود اس��تفاده 

کند.
3- درصد کاربران زن بیشتر 
اینس��تاگرام  اصل��ی  مح��ور 
بر پایه ارس��ال تصویر اس��ت و 
همین امر باعث ش��ده است در 
میان زنان از محبوبیت بیشتری 
برخوردار باش��د. به همین دلیل 
در صورت��ی ک��ه در زمین��ه ای 
فعالیت دارید که مخاطب هدف 
ش��ما زنان محس��وب می شوند، 
می توانید اطمینان داشته باشید 
ک��ه در اینس��تاگرام بیش��ترین 
تع��داد مخاط��ب را به دس��ت 

خواهید آورد. 

4- محبوبیت بسیار باال در 
میان جوانان و نوجوانان 

بس��یاری از ش��بکه ها مانن��د 
توییت��ر ی��ا حت��ی فیس ب��وک 
چندان مورد توجه قش��ر جوان 
ای��ن رو  از  نمی گیرن��د،  ق��رار 
برندهای��ی که نیاز ب��ه برقراری 
ارتباط با افراد سن پایین دارند، 
بهتر است اینستاگرام را انتخاب 
کنن��د و اولوی��ت اقدامات خود 
را روی این ش��بکه ق��رار دهند. 
جالب است بدانید که 70درصد 
کاربران این شبکه در آمریکا را 
می دهند.  تشکیل  دانش آموزان 
فراموش نکنید که اینس��تاگرام 
در ح��ال حاض��ر محبوب ترین 
ش��بکه اجتماعی محسوب شده 
و حتی رشد چشمگیر اسنپچت 
در چند سال اخیر نیز نمی تواند 
ب��ه معضلی ب��رای این ش��بکه 
تبدیل ش��ود، به همی��ن دلیل 
اینستاگرام ریس��ک کمتری به 

همراه خواهد داشت. 
5- زیرشاخه فیس بوک 

بودن 
ب��دون تردید حمایت ش��دن 
از س��وی قدیمی تری��ن ش��بکه 
اجتماع��ی جهان، عاملی اس��ت 
که به ارتقای س��طح این شبکه 
محبوب کمک کرده اس��ت. به 
همین دلیل حرفه ای بودن کار 
تضمین ش��ده اس��ت. در واقع 
از شبکه های اجتماعی  بسیاری 
را می ت��وان مث��ال زد ک��ه تنها 
در مقطعی کوت��اه حرفی برای 
گفتن داش��ته اند. ب��ا این حال 
حمایت فیس بوک می تواند خود 
عاملی محس��وب شود که بقای 
آن را در باالترین سطح تضمین 

خواهد کرد. 

6-  عدم افت کاربر 
همانطور که در مورد گذشته 
به اختص��ار توضیح داده ش��د، 
تأس��یس  زمان  از  اینس��تاگرام 
رون��دی ب��دون اف��ت را تجربه 
ک��رده اس��ت. درواقع ب��ه علت 
جاذبه های باالی این شبکه عدم 
حض��ور افراد در این ش��بکه در 
اکثر م��وارد مقطعی بوده و این 
خود یک مزیت بزرگ محسوب 
می ش��ود. با این حال حتی اگر 
کاربرانی را نیز از دس��ت بدهد، 
ب��ه میزان��ی ج��ذب مخاطب و 
کاربر جدید دارد که مورد توجه 

قرار گرفته نشود. 
7- بیشترین میزان کاربر در 

شبانه روز 
معموال اف��راد در کار با تلفن 
همراه خود، بیشترین زمان را به 
گشتن در اینستاگرام اختصاص 
می دهند. آماره��ا در این رابطه 
حاکی از آن است که 32 دقیقه 
میزان متوس��ط زمانی است که 
افراد به ای��ن امر می پردازند که 
رقم��ی قابل توج��ه و به مراتب 
بیشتر نسبت به سایر رقباست. 
84.2 میلیارد میزان الیک 
کاربران و 95میلیون ارسال 

پست به صورت روزانه 
همواره میزان الیک و ارس��ال 
مطل��ب از معیاره��ای مه��م و 
مقایس��ه  ب��رای  تعیین کنن��ده 
ش��بکه  بهتری��ن  انتخ��اب  و 
به  می ش��ود.  تلقی  اجتماع��ی، 
همی��ن خاط��ر ضروری اس��ت 
بدانید که اینستاگرام از این نظر 
در چ��ه جایگاهی قرار دارد. این 
بیانگر فعالیت بسیار باالی  آمار 
کاربران در این ش��بکه است که 
باعث شده لقب شادترین مکان 

اینترنتی به آن اطالق شود. 
9- قابلیت استوری 

دیگری  برنامه ه��ای  اگرچ��ه 
نظی��ر اس��نپچت نی��ز از ای��ن 
ام��کان برخوردارند، با این حال 
ای��ن قابلی��ت به عل��ت طراحی 
فوق الع��اده باعث ش��ده تا افراد 
ب��ه خوبی بتوانند ب��ا آن ارتباط 
برقرار کرده و آن را یک قابلیت 
کامال کارب��ردی و خوب بدانند. 
جالب اس��ت بدانید اینستاگرام 
همواره در رابطه با آپدیت خود 
موف��ق عم��ل کرده و توانس��ته 
رضایت افراد را به همراه داشته 
باش��د. مهم ترین عام��ل در این 
رابطه اضافه ک��ردن تنها موارد 
ض��روری در راس��تای پوش��ش 
ضعف ه��ا در کن��ار ع��دم تغییر 
در قالب کلی برنامه اس��ت. این 
امکان باعث ش��ده است تا افراد 
بتوانن��د مطالب��ی را در صفحه 
خود ق��رار دهند که پس از 24 
س��اعت حذف خواهد شد و این 
گامی بلند در راس��تای کس��ب 
رضایت کاربران محس��وب شده 
و به خوبی توانس��ته است جای 
خ��ود را در میان کاربران عادی 
و برنده��ای موجود پی��دا کند. 
در ای��ن رابط��ه آمارها حاکی از 
آن اس��ت که این قابلیت منجر 
بارگذاری  دفع��ات  افزای��ش  به 
مطلب و گذراندن وقت کاربران 
ش��ده و خ��ود بیانگ��ر اقدامات 
حرفه ای تیم کاری اینس��تاگرام 
اس��ت. این امکان فض��ا را برای 
تحرک بیش��تر برندهای موجود 
نیز باز کرده اس��ت که آن را به 
فضای��ی مطلوب تر در راس��تای 
انجام کاره��ای اقتصادی مبدل 

می سازد. 

10- افزایش تعداد کلیپ ها 
م��وارد  در  ک��ه  همانط��ور 
گذشته بیان ش��د، محور اصلی 
اینستاگرام بر پایه ارسال تصویر 
اس��ت. با این حال یک ش��بکه 
اجتماعی ب��ا چنین محدودیتی 
را  نخس��ت  ربت��ه  نمی توان��د 
تصاحب کند. ب��ه همین خاطر 
اینستاگرام  اخیر  در چندس��ال 
در  زم��ان  افزای��ش  فک��ر  ب��ه 
ارسال  برای  کاربران  دس��ترس 
فیلم های خود بوده اس��ت. این 
مش��کل در حال حاضر با امکان 
چندصفحه ای کردن یک پست، 
ت��ا ح��دودی برطرف ش��ده که 
خود به رشد چش��مگیر ارسال 
ویدئو منجر ش��ده است. بدون 
تردید ب��ه هر میزان که کاربران 
بیش��تری داش��ته  آزادی عمل 
باشند، تمایل بیشتری به ادامه 
فعالیت خود خواهند داشت که 
این ش��بکه اجتماعی خوشفکر 
توانس��ته اس��ت تا ب��ه این جا با 
ش��ناخت درس��ت ضعف ه��ای 
خ��ود در این زمینه کامال موفق 
عمل کند. جالب اس��ت بدانید 
فعالیت های  بیشترین حجم  که 
اقتصادی در این ش��بکه صورت 
می گیرد که خود به اهمیت آن 
افزوده اس��ت. آمارهای منتشره 
از برن��د اینس��تاگرام حاک��ی از 
آن اس��ت که وضع ارسال ویدئو 
به نسبت س��ال گذشته 4 برابر 
افزای��ش پیدا کرده و پیش بینی 
می شود در سال های آینده سیر 
صعوی خود را حفظ کند. بدون 
تردید ش��رکت ها تنها ب��ر پایه 
تصویر نمی توانند اطمینان الزم 
ب��رای خرید مش��تری را فراهم 
آورند که این مش��کل به خوبی 

رفع شده است. 
11- حضور اکثر چهره های 

مشهور جهان 
ب��دون تردی��د هنگام��ی که 
جای��ی  ی��ک  در  س��لبریتی ها 
باش��ند، افراد انگیزه بیش��تری 
برای حض��ور پیدا خواهند کرد. 
در واقع اینس��تاگرام این امکان 
را فراهم آورده اس��ت ت��ا افراد 
بتوانن��د ب��ا این دس��ته از افراد 
ارتباط نزدیکی پی��دا کنند. در 
این رابطه نیز خواننده مش��هور 
س��لنا گومز با در اختیار داشتن 
133 میلی��ون دنبال کنن��ده در 
صدر ق��رار دارد. ای��ن در حالی 
اس��ت که در باقی ش��بکه های 
اجتماع��ی نمی توانید این حجم 
از افراد مشهور در سراسر جهان 
را مش��اهده کنید. برندها از این 
حض��ور فوق العاده در راس��تای 
می توانند  تبلیغاتی خود  اهداف 

به خوبی استفاده کنند. 
hootsuite :منبع

چرا اینستاگرام بهترین شبکه اجتماعی برای اهداف اقتصادی و تجاری محسوب می شود؟ 

اینستاگرام بهترین برای صاحبان برند
دیدگاه

کار کردن در یک تیم کسب وکار
دلی��ل آنکه تیم ها وجود دارند آن اس��ت که دو یا 
چن��د نفر اگر باهم کار کنند، نس��بت به هنگامی که 
آنه��ا به تنهای��ی کار کنن��د، غالب��ا می توانن��د ب��ه 
دس��تاوردهای بیش��تری برس��ند. تمام این صحبت 
بس��یار سرراست و روشن اس��ت. کار کردن در یک 
تی��م ممکن اس��ت کاری غیرطبیعی به نظر برس��د. 
ولی رس��یدن ب��ه نتای��ج بهتر، یک ضرورت اس��ت. 
البته تش��کیل یک تیم فی النفسه هیچ چیزی را حل 
نخواه��د کرد. تیم ه��ای خوب و تیم ه��ای بد وجود 
دارند. تیم ها به ش��یوه های متفاوتی کار می کنند، اما 
آنها می توانند به دس��ت وپنجه نرم کردن با وابستگی 
فزاینده وظایف در یک سازمان، به ویژه همچنان که 
بر پیچیدگی و س��رعت آن وظایف افزوده می ش��ود 
کمک برس��انند. س��ازمان هایی که نمی دانند چگونه 
معماری اجتماعی الزم برای همسو کردن تالش های 
کارکن��ان را بیافرینند، تمام ظرفیت خود را از قوه به 

فعل درنخواهند آورد. 
ما درباره تیم ها، به اندازه ای که تا همین چند سال 
پیش می ش��نیدیم، چیزی نمی شنویم. این امر بعضا 
به این دلیل اس��ت که قصد داریم در مواقع مختلف 
بر موضوعات مختلفی متمرکز ش��ویم. تا همین چند 
س��ال قبل، ما محصور رهب��ران دالوری نظیر جک 
ولش از جنرال الکتریک می ش��دیم. اکنون همه ضد 
ولش شده اند و رهبران خاموش، محبوبیت دارند، اما 
به نظر می رس��د ما درباره تیم ه��ا نیز کمتر صحبت 
می کنی��م، زیرا بیش��تر آنها را بدیهی می ش��ماریم. 
در بیش��تر شرکت ها پروژه ها به ش��یوه ای از زندگی 
تبدیل ش��ده اند. کار تیمی به عن��وان یک مفروض در 
نظر گرفته می ش��ود. به جهان��ی که هم اکنون در آن 
زندگ��ی می کنی��م بنگرید. در ش��رکت های فناوری 
پیش��رفته، تیم ه��ای مصرف کنن��ده، یا س��ازندگان 
اتومبی��ل، اف��راد غالب��ا در تیم هایی س��ازمان دهی 
می ش��وند تا ب��ه یک محصول جدید دس��ت یابند یا 

تغییر دیگری در سازمان موردنظر ایجاد کنند. 

دلیل وجود س��ازمان ها در وهله اول و اینکه شامل 
مؤسس��ات نیز می ش��ود، این است که شما گاه برای 
رس��یدن به یک هدف معین، به بیش از یک نفر که 
به تنهایی کار می کند نیاز دارید، بنابراین، ش��رکت ها 
بنا بر تعریف، پیشاپیش تیم ها هستند. برای یک نفر 
دش��وار اس��ت که به تنهایی موجب تغییر شود. آنچه 
نیاز اس��ت، یک تالش تیمی اس��ت، ام��ا برای اینکه 
تیم دارای عملکرد ش��ود افراد باید در خصوص آنچه 
می کوشند به انجام رسانند، روشن باشند. ما در همه 
جلساتی شرکت داش��ته ایم که به نظر پوچ می آیند. 
چش��م ها به یک نقط��ه زل زده اند؛ اف��راد قیافه های 
غضب آلود به خود می گیرند. آنان از خود می پرس��ند 
ک��ه اینجا چه می کنن��د و آیا کل ماج��را وقت تلف 

کردن نیست. 
این هنگامی است که می دانید تیم عملکرد خوبی 
ن��دارد، اما اگر یک هدف عینی هیجان انگیز داش��ته 
باش��ید، آن جلس��ات لحن بس��یار متفاوتی به خود 
می گیرند. باید باور داش��ته باشید که قرار است دنیا 
را تغیی��ر بدهید، حداقل بخش کوچکی از دنیا را که 
ش��ما اش��غال کرده اید. باید باور کنید که می توانید 
تفاوت��ی ایجاد کنید. باید فکر کنید که »هی، ما قرار 
است به جام مقدس« دس��ت یابیم و نزدیک است و 
ب��ه آن دس��ت یابیم.« این باید از صمی��م قلب باش؛ 
تش��خیص اش��تیاق کاذب بس��یار آس��ان است. اگر 
گروه مناس��بی دارید که اعض��ای آن با یکدیگر کار 
می کنند، نان تان در روغن است. من یک بار با رابرت 
اوپنهایمر رئیس پروژه مانهتان، گروهی که بمب اتم 
را س��اختند، مصاحبه کردم. صرف نظر از آنکه ش��ما 
درباره س��الح های اتم��ی چه فک��ری می کنید، آن 
نمون��ه ای از یک تیم بود. آنها یک هدف داش��تند و 

باهم کار می کردند تا به آن رسیدند. 
اوپنهایم��ر مطلب��ی بس��یار گفتنی درب��اره پروژه 
مانهتان بیان کرد »هرچه را که نمی دانس��تیم، برای 
یکدیگر تبیین می کردیم.« این همان چیزی اس��ت 
که به آن کار تیمی می گویند؛ ترک کردن منیت ها، 
ب��رای یادگی��ری از یکدیگر. ب��رای کار تیمی خوب، 
دس��تورالعمل وجود ندارد، اما ی��ک پیش نیاز وجود 
دارد: رهبری که بیش��تر به عنوان یک گرداننده عمل 
می کند، فردی که بر گفت وگوها حاکم نمی شود، بلکه 
آنه��ا را هدایت می کند، به همان روش��ی که در یک 
جلسه درمانی دیده می ش��ود. ماهیت مردم ساالرانه 
تیم ها، اینکه هیچ فردی س��لطه نمی یابد، بلکه همه 
مشارکت می کنند، ش��اید همان چیزی است که در 
مواقعی اداره آنها را دش��وار می سازد. گاه افراد با یک 
محیط سلسله مراتبی قدیمی بیشتر احساس راحتی 

می کنند. 
hormond :منبع

Rob Mathison به قلم

مترجم: امیرآل علی

کلید
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اخبار

تبریز – اس�د فالح- مدیرعامل ش��رکت گاز آذربایجان شرقی 
اعالم کرد: با افتتاح پروژه های دهه فجر، میانگین جمعیت شهری و 
روستایی برخوردار از گاز استان به 98 درصد کل جمعیت آذربایجان 
ش��رقی رس��ید. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، س��یدرضا رهنمای 
توحیدی در مراسم افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 213 پروژه شرکت 
گاز استان گفت: 100 درصد جمعیت شهری استان گازدار هستند و 
با افتتاح امروز پروژه های گازرسانی روستایی، میزان جمعیت برخوردار 
از نعمت گاز در مناطق روس��تایی اس��تان به 93 درصد رسید که با 
میانگین گیری، متوس��ط جمعیت برخوردار از گاز آذربایجان شرقی 
به 98 درصد بالغ می شود. وی شمار روستاهای گازدار استان را یک 
هزار و 861 روس��تا اعالم  و اظهار کرد: متوسط جمعیت برخوردار از 
گاز در مناطق روستایی استان حدود بیست درصد بیشتر از متوسط 
کشور است. مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: در حال حاضر پروژه 
گازرس��انی به 252 روستای دیگر استان با 12 هزار خانوار، در دست 
اجراست که با افتتاح این پروژه ها جمعیت برخوردار از گاز استان به 
99 درصد کل جمعیت آذربایجان ش��رقی خواهد رسید. وی با بیان 
اینکه روز دستیابی به هدف بزرگ تحت پوشش قرار دادن 100 درصد 
جمعیت روستایی روستاهای باالی بیست خانوار استان چندان دور 
نیست، گفت: پروژه گازررسانی به تمام روستاهای واجد شرایط استان 
که هنوز گازدار نش��ده اند، در مرحله انتخاب پیمانکار و یا در دست 
مطالعه اس��ت. رهنمای توحیدی به مصوبۀ شورای عالی اقتصاد در 
گازرسانی به صنایعی که از سوخت مایع استفاده می کنند هم اشاره 
کرد و گفت: ش��رکت گاز آذربایجان ش��رقی متعهد شده 653 واحد 

صنعتی استان که اکنون محروم از نعمت گاز بوده و از سوخت مایع 
استفاده می کنند را به جمع مشترکان صنعتی گاز ملحق یا دست کم 
زمینۀ دسترس��ی آن ها به شبکۀ گاز را با نزدیک رسانی فراهم کند 
در اجرای این تعهد و از منابع داخلی خود ش��رکت، گازررس��انی یا 
نزدیک رسانی به 185 واحد صنعتی استان آذربایجان شرقی به اتمام 
رس��یده و تا به امروز موفق شده ایم 110 واحد صنعتی از این تعداد 
را به خانوادۀ مصرف کنندگان گاز اضافه کنیم. مدیرعامل شرکت گاز 
استان خطاب به استاندار افزود: امروز و به برکت دستور حضرتعالی فاز 
دیگری از اجرای تعهدمان را در برخوردار کردن صنایع استان از گاز 
طبیعی با اعتباری افزون بر 9 میلیارد تومان شروع می کنیم و تالش 
خواهیم کرد در پایان سال 97 شاهد تحقق کامل این تعهدمان باشید. 
رهنمای توحیدی در بخش دیگری از این مراسم با بیان اینکه شرکت 
گاز استان افتخار دارد ساالنه دو مرتبه میزبان مدیریت ارشد استان 

برای افتتاح پروژه های گازرس��انی باشد، بهره برداری های مربوط به 
گرامیداشت هفتۀ دولت سال جاری را یادآور شد و گفت: با احتساب 
پروژه های هفته دولت، امس��ال 167 روستا با اعتباری افزون بر 74 
میلیارد تومان گازدار شده اند ضمن اینکه فاز نخست پروژه مهم خط 
انتقال منشعب از خط ارمنستان تا اهر مورد افتتاح قرار گرفته که با 
تکمی��ل آن، گاز مورد نیاز صنایع عمده تأمین و گاز مورد اس��تفادۀ 
مشترکان خانگی س��اکنان مناطق ارسباران تقویت خواهد شد. وی 
عملکرد دولت تدبیر و امید در تعریف و اجرای پروژه های گازررسانی 
در س��طح استان را درخش��ان توصیف کرد و گفت: هرچند اقدامات 
خوبی از س��ال های گذشته در آذربایجان شرقی انجام گرفته بود اما 
خدمات دولت تدبیر و امید در این عرصه ماندگار است. وی اضافه کرد: 
برای مثال 45 درصد تمام روستاهای استان که اکنون از نعمت گاز 
طبیعی برخوردارند، در طول پنج سال گذشته گازدار شده اند یعنی از 
مجموع یک هزار و 861 روستای گازدار استان تعداد 838 روستا در 
دولت تدبیر و امید از نعمت گاز بهره مند شده اند. رهنمای توحیدی 
افزود: دو برابر شدن ظرفیت ایستگاه های ورودی اکثر شهرهای استان 
هم دیگر دس��تاوردی اس��ت که در دورۀ فعالیت دولت تدبیر و امید، 
در کتاب افتخارات صنعت گاز استان به ثبت رسیده است. وی، کل 
اعتبارات هزینه شده برای اجرای پروژه های گازرسانی در استان طی 
فعالیت دولت تدبیر و امید تا زمان حاضر را 858 میلیارد تومان اعالم 
کرد. الزم به ذکر اس��ت در این مراسم 213 پروژه شرکت گاز استان 
ب��ا حدود 74 میلیارد تومان اعتبار افتتاح و یا عملیات اجرایی آن ها 

آغاز شد.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مهندس رس��ول اکبری در 
گفت وگو با خبرنگاران گفت : در 9ماهه اول س��ال جاری بالغ بر 
9 هزار فقره نصب انش��عاب فاضالب صورت گرفته اس��ت  وی با 
بیان اینکه لوله گذاری شبکه فاضالب به طول 128 کیلومتر یکی 
دیگر از اقدامات این ش��رکت در 9ماهه اول سال جاری بوده است 
تاکید کرد: همچنین اصالح ش��بکه فاضالب به طول 600 متر و 
واگ��ذاری 32 هزار و36 آحاد فاضالب یکی دیگ��ر از اقدامات این 
شرکت درهمین مدت بوده است. رییس هیئت مدیره ومدیر عامل 
 ش��رکت آب وفاض��الب آذربایجان غرب��ی با بیان اینک��ه بالغ بر 
71 هزارکیلومتر حجم فاضالب از س��وی این ش��رکت انجام شده 
است تصریح کرد: حجم فاضالب تصفیه نیز 57 هزارو714 کیلومتر 

بوده اس��ت. مهندس رس��ول اکبری ادامه داد: تعداد دریچه های 
بازس��ازی واحداث ش��ده فاضالب نیز1هزارو 89 مورد بوده است. 

وی بابی��ان اینکه بالغ بر1 میلیون و 300 هزار نفر تحت پوش��ش 
شبکه فاضالب در استان بوده که حدود 63 درصد ازجمعیت استان 
 را ش��امل می شود گفت: تعداد کل انش��عابات فاضالب در استان

357 هزار و693 مورد بوده اس��ت. رئیس ش��رکت آبفای شهری 
آذربایجان غربی بابیان اینکه طول خطوط انتقال فاضالب درمدار77 
کیلومتر است افزود:  طول شبکه جمع آوری فاضالب مدرن استان 
2 هزارو 668کیلومتر بوده و طول ش��بکه جمع آوری فاضالب به 
روش سنتی 332 کیلومتر است. وی به میزان ظرفیت تصفیه خانه 
های فاضالب درحال بهره برداری اشاره کرد وگفت: ظرفیت این نوع 
تصفیه خانه ها بالغ بر 300هزار مترمکعب بوده و تعداد تصفیه خانه 

های فاضالب حدود 10 واحد است. 

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- کلنگ س��اماندهی و 
کنترل سیالب مسیل های سد بردول به زمین زده شد.    به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت آب منطق��ه ای هرمزگان ، در پنجمین روز 
از دهه مبارک فجر ، همزمان با چهلمین س��ال طلوع فجر پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی ایران کلنگ ساماندهی و کنترل سیالب 
مسیل های پارسیان در محدوده پایاب سد بردول باحضور فرماندار 
پارسیان ، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان دکتر مالیی ، 
امام جمعه اهل سنت شهرپارسیان حاج احمد خنجی ، دکتر شجاعی 
معاونت طرح وتوس��عه شرکت آب منطقه ای ، ش��هردار و شورای 
اس��المی شهر پارس��یان و با حضور مردم و مسئوالن و کارشناسان 
به زمین زده شد. در این مراسم ابتدا تالوتی چند از کالم اهلل مجید 
قرائت ش��د س��پس دکتر مالیی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
هرمزگان از همه حاضرین و همه کسانی که در این امر خیرخواهانه 

پیگیر بوده اند و همکاری شایانی نموده اند تقدیرو تشکر کرد و گفت: 
مایه خرسندی ماست که امروزه توانسته ایم با تعامل خوب و سازنده 
به یکی از دغدغه های همیشگی و دیرینه مردم شهرستان پارسیان 
خاتمه بدهیم تا پس از آن کشاورزان و شهروندان در آسایش و امنیت 
به زندگی وخود فعالیت ادامه دهند ، مس��لما این امر جز در س��ایه 

خدمت و تعامل و همراهی همه دستگاه ها نبوده ،همچنان که امروزه 
شاهد توسعه و پیشرفت و بالندگی روز افزون استان هرمزگان هستیم 
. این مس��ئول افزود : به شکرانه اللهی و توفیقات او و همکاری همه 
جانبه فرماندار محترم شهرستان وستاد حوادث غیر مترقبه استانداری 
و وزارت نیرو و دیگر متولیان امر در اینده نه چندان دور شاهد خاتمه 
دادن یکی از دغدغه های اساس��ی مردم عزیز شهرس��تان پارسیان 
خواهیم ب��ود . وی حجم کار و عملیات تقریبی بیش از 11میلیارد 
تومان پیش بینی نمودند. دکتر مالیی افزود : ما آمده ایم و آمادگی 
داریم به شورای اسالمی و شهرداری کمک کنیم تا این دغدغه دیرینه 
مردم مرتفع گ��ردد . در خصوص اهداف ط��رح و ارکان طرح واهم 
اقدامات انجام ش��ده و نتیجه گیری از این طرح عظیم دکتر شهروز 

شجاعی و کارشناسان مربوطه توضیحات درخوری ارائه نمودند .  

تبریز - لیال پاش�ائی- در گرامیداش��ت ایام اهلل دهه فجر و 
به صورت همزمان، تعداد 213 طرح و پروژۀ ش��رکت گاز استان 
با اعتبار تقریبی 74 میلیارد تومان و با حضور اس��تاندار و جمعی 
از مسئولین استان آذربایجان شرقی افتتاح و یا عملیات اجرایی 
آن ها شروع شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی شرکت گاز آذربایجان شرقی، در جریان این مراسم که در 
محل مرکز همایش های ش��رکت گاز استان و با حضور نماینده 
کلیبر، هوراند و خداآفرین و جمعی از مسئوالن آذربایجان شرقی 
برگزار شد، استاندار آذربایجان شرقی در ارتباط ویدئو کنفرانسی 
با فرماندار هوراند، دس��تور افتتاح پروژه گازرس��انی به روس��تای 

»ممیش��لو« از توابع این شهرستان و 88 روستای دیگر استان را 
صادر کرد. در کنار بهره برداری از گازرسانی به 89 روستای استان، 

پروژه مانیتورینگ 25 ایستگاه سی.جی.اِس )C.G.S( با ظرفیت 
20 درصد گاز ورودی استان و همچنین ساختمان اداری و پست 
امداد خمارلو هم با دستور استاندار آذربایجان شرقی افتتاح شد. 
مجموع اعتبار پروژه های افتتاحِی مزبور حدود 31 میلیارد تومان 
بوده است. اس��تاندار آذربایجان شرقی در این مراسم فرمان آغاز 
عملیات اجرایی گازرس��انی به 121 روستای استان با پنج هزار و 
687 خان��وار با پیش بینی اعتباری افزون بر 34 میلیارد تومان و 
آغاز عملیات اجرایی فاز اول پروژه نزدیک رسانِی شبکه توزیع گاز 
و خط تغذیه به صنایع سطح استان با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد 

ریال را هم صادر کرد.

مش�هد - صابر ابراهیم بای –  مدیر عامل شرکت پاالیش گاز 
ش��هید هاشمی نژاد از ایجاد هاب گوگردی با همکاری دانشگاه آزاد 
اسالمی در منطقه سرخس خبرداد. مهندس سید مجید منبتی در 
جلسه مشترک کارشناسان این مجتمع با هیات علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی مش��هد افزود: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم 
رهبری به نام سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده 
است یکی از مباحث مهمی که باید دنبال شود بحث ثروت آفرینی با 
ایجاد ارزش آفزوده باالتر از محصوالت گوگردی و توسعه کارآفرینی 
در منطقه می باشد. وی تاکید کرد: این مجتمع به عنوان بزرگترین 
تولیدکنن��ده گوگ��رد در ایران بطور متوس��ط روزان��ه دو هزار تن 

محصوالت گوگردی ش��امل گوگرد بنتونیت، کلوخه، دانه بندی و 
مذاب تولید می کند.  مهندس منبت��ی ادامه داد: در آینده نزدیک 

جهت ارزش آفرینی محصوالت تولیدی پاالیش��گاه در نظر داریم از 
تکنولوژی روز با همکاری شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران 
داخلی استفاده نماییم و در این راستا مقرر است پژوهشکده گوگرد 
در منطقه عملیاتی خانگیران راه اندازی شود. این مقام مسئول اضافه 
کرد: همچنین در این جلس��ه مقرر گردید مدیریت دانش��گاه آزاد 
اسالمی نسبت به تاسیس و راه اندازی شعبه ای از دانشکده نفت و 
گاز واحد سرخس اقدام نماید. وی تصریح کرد: با توجه به مزیت های 
رقابتی منطقه از جمله دسترسی به مرز و شبکه حمل ریلی تا دریای 
آزاد، شهرستان سرخس به عنوان قطب گوگردی انتخاب و پارک علم 

و فناوری گوگرد تاسیس گردد. 

کرمان - خبرنگار فرصت امروز- همزمان با هش��تمین روز از 
ای��ام اهلل دهه فجر، کلنگ احداث مخزن 3 هزار مترمکعبی گلزار به 
زمین زده شد. همزمان با هشتمین روز از ایام اهلل دهه فجر،با حضور 
فرماندار بردسیر، نماینده مردم شهرستان های سیرجان و بردسیر در 
مجلس شورای اسالمی،معاون فنی و مهندسی و مدیر روابط عمومی 
شرکت آبفا استان کرمان،مدیر امور آبفا شهرستان بردسیر و جمعی 
از اهالی شهر گلزار، کلنگ احداث مخزن 3000 مترمکعبی گلزار به 
زمین زده شد. در مراسم کلنگ زنی این مخزن عباس سلطانی معاون 
فنی و مهندس��ی شرکت آبفا استان کرمان با ارائه توضیحاتی گفت: 

سامانه آبرسانی به شهر گلزار از سال 1394 آغاز شده که این سامانه 
ش��امل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، خطوط جم��ع آوری در اقطار 

200،250، 355 از ن��وع پلی اتیلن به طول 2 کیلومتر که 700 متر 
آن انجام شده است.خط انتقال به شهر از نوع پلی اتیلن به قطر 400 
میل��ی متر، خط انتقال برق به ط��ول 1.5 کیلومتر که 750 متر آن 
انجام شده و بازسازی شبکه شهری به طول 20 کیلومتر از نوع پلی 
اتیلن در اقطار 63،90،110،200 که 14.5 کیلومتر آن انجام شده و 
احداث ساختمان بهره برداری می شود. وی افزود: اعتبار مورد نیاز این 
پروژه 8 میلیارد تومان می باش��د که 322 میلیون تومان اختصاص 
یافته است. سلطانی همچنین اعتبار مورد نیاز احداث مخزن 3000 

مترمکعبی گلزار را 2 میلیارد و 500 میلیون تومان عنوان نمود.

مدیرعامل شرکت گاز استان در افتتاحیه پروژه های دهه فجر:

میانگین جمعیت برخوردار از گاز آذربایجان شرقی به 98 درصد رسید

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب آذربایجان غربی:

واگذاری 1۲ هزار و۳۳۴ انشعاب فاضالب در ۹ماهه اول سال جاری 

برگزاری آیین کلنگ زنی طرح ساماندهی و کنترل سیالب مسیل های سد بردول در شهرستان پارسیان

در گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲1۳ طرح و پروژه شرکت گاز آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد خبرداد

ایجاد هاب گوگردی با همکاری دانشگاه آزاد در منطقه سرخس

کلنگ احداث مخزن ۳ هزار مترمکعبی گلزار به زمین زده شد

انعکاس گسترده خدمات گازرسانی دراستان بوشهرهمزمان با دهه مبارک فجر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- انعکاس مستمر و مطلوب عملکرد سازمان ها و دستگاه های 
اجرایی همزمان با دهه مبارک فجر ، موجب آگاهی رسانی هرچه بیشتر به مردم در خصوص خدمات 
ارزنده نظام مقدس جمهوری اسالمی در راستای محرومیت زدایی و اعتالء و پیشرفت کشور می شود.  
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ضمن تبریک فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر، با 
بیان مطلب فوق افزود: عالوه بر آن تحقق این مهم موجب شناخت نواقص و کمبودهای موجود از 
طریق  بهره گیری از نظرات مخاطبین گردیده و از سوی دیگر گامی مهم در جهت تعامل هرچه بیشتر 
میان سازمان ها و مردم برداشته می شود. وی در همین راستا اضافه نمود: خوشبختانه در شرکت گاز استان بوشهر، انعکاس مستمر 
اطالعات و اخبار ونیز شفاف سازی در راستای عملکرد این شرکت از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که تحقق این امر همزمان 
با ایام اهلل دهه مبارک فجر اهمیت و ضرورت بیشتری به خود می گیرد.  مهندس عباسی همچنین تصریح نمود : در همین رابطه با 
تالش این شرکت همزمان با این ایام ،  پیام های مرتبط با مصرف ایمن و بهینه گاز و نیز عمکرد شرکت گاز استان بوشهر هر روز صبح 
از طریق شبکه استانی صدای مرکز بوشهر پخش می گردد. وی بیان داشت : همچنین پروژه های قابل افتتاح و آغاز بکار این شرکت 
همزمان با دهه فجر در قالب یک تیزر تبلیغاتی تهیه و در خالل برنامه های پرمخاطب صداوسیمای مرکز بوشهر پخش گردید که 
بدین ترتیب اطالعات کامل این پروژه ها به اطالع عموم رسانده شد.  وی در ادامه افزود : برنامه اختصاصی شرکت گاز استان بوشهر 
با عنوان "ندای گاز" نیز در دهه فجر به طور اختصاصی به انعکاس عملکرد این شرکت از طریق رادیو بوشهر پرداخت. رئیس روابط 
عمومی شرکت گاز استان بوشهر در خاتمه اشاره ای نیز به اخبار تهیه شده توسط این شرکت نموده و افزود : اخبار مرتبط با پروژه های 
شرکت گاز استان بوشهر در دهه مبارک فجر پیرامون طرح های مختلف گازرسانی روستایی ، صنعتی و شهری بطور مستمر تهیه و 

در رسانه های محلی و ملی منتشر می گردد.

رونمایی از پورتال جدید شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند- با حضور مدیرعامل و مدیران از پورتال جدید شرکت برق منطقه ای خوزستان به مناسبت دهه مبارکه 
فجر رونمایی شد. محمود دشت بزرگ با تشکر از دست اندرکاران طراحی و راه اندازی پورتال جدید شرکت، گفت: در دنیای امروزی 
گسترش ارتباطات و فضای مجازی حرف اول را می زند، ما نیز باید بتوانیم متناسب با اهداف و وظایف شرکت از این فضا استفاده ای، 
امن به روز و موثر داشته باشیم. وی ادامه داد: همان طور که در طول سالیان اخیر کارکرد شرکت تغییراتی کرده و با توجه به شرایط 
روز، شرح وظایف سازمان بازتعریف شده است، الزم بود که پورتال شرکت نیز برای معرفی بهتر این کارکردها و ارتباط موثر درون 
سازمانی و بی نیاز کردن مشترکین از مراجعات حضوری به روز رسانی شود.  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان هدف از 
راه اندازی این پورتال را اضافه کردن قابلیت های جدید در ارائه خدمات به مشترکین ، ارتباط راحت درون سازمانی و اطالع رسانی 
بهتر اقدامات انجام شده دانست و افزود: آسان سازی دسترسی ها و تسریع در اطالع رسانی به مخاطبان از اولویت های راه اندازی 
پورتال جدید است. مدیر دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت نیز در این آیین رونمایی گفت: کار طراحی پورتال جدید، پس از 
ارزیابی و مقایسه وب سایت های برتر و برگزیدن نقاط قوت آنها، در سه فاز تحلیل نیازمندی ها، پیاده سازی و توسعه از ابتدای سال 
96 شروع و در این ایام مبارک به بهره برداری رسید. اشکان نظام پور یکی از مهمترین مزایای پورتال جدید را خدمات الکترونیک 
دانست و افزود: در راستای توسعه دولت الکترونیک ، و پس از احراز شناسه خدمات مرتبط با وظایف شرکت برق منطقه ای خوزستان 
این خدمات بصورت الکترونیکی در اختیار مخاطبین قرار گرفته، از جمله مواردی که پورتال جدید برق منطقه ای خوزستان را در 
این خصوص پیشرو ساخته خدمات غیرحضوری مشترکین، مطابق با نرم افزار توانیر است. در این سامانه مشترکین می توانند کلیه 

خدمات را بدون حضور فیزیکی دنبال نمایند.

کارگروه تخصصی طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور و 
کمیته فنی پایلوت چهل چای در گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی طرح کالن مدیریت جامع حوزه های آبخیز و کمیته 
فنی پایلوت چهل چای  تحت عنوان جلسه مشترک " کارگروه تخصصی طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور و 
کمیته فنی پایلوت چهل چای در محل یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان برگزار شد.حوزه آبخیز چهل چای 
)از زیرحوضه های حوضه آبخیزگرگانرود( به عنوان پایلوت طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور بوده که مقرر است 
پروژه های تعریف شده در این طرح در آبخیز چهل چای به مرحله اجرا درآورده شود. این جلسه با حضور مهندس قزلسفلو مدیر کل 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، دکتر نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مهندس چکا 
نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان، دکتر سعدالدین مدیر طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور، 
تیم هماهنگی و برنامه ریزی طرح کالن، نمایندگان دانشگاه ها و موسسات همکار از دانشگاه های علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 
شیراز، گیالن و پژوهشکده حفاظت خاک وآبخیزداری، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و نیز اعضاء 
کمیته فنی از دستگاه های اجرایی استان تشکیل شد. ایشان اظهار داشتند: با توجه به وابستگی معیشت مردم به منابع محیطی، شاهد 
نگرانی ها و بروز تنش های روزافزون در بین مردم هستیم، لذا الزم است هر یک از دستگاه های اجرایی به لحاظ حل مسائل و مشکالت 
حاکم، از موازی کاری پرهیز نمایند و بر اساس نتایج و خروجی های طرح های کالن همانند طرح کالن ملی مدیریت جامع حوزه های 

آبخیز کشور اقدام به برنامه ریزی و اتخاذ راهبرد مناسب در جهت کاهش آسیب و ارائه راه حل مناسب نمایند.

افتتاح گازرسانی به 11 روستای آوج در دهه فجر
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
مراسم افتتاح پروژه های گازرسانی به 11 روستای منطقه آوج با حضور استاندار، 
فرماندار آوج، مدیرعامل ش��رکت گاز استان و مردم منطقه برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین؛ اسماعیل مفرد بوشهری در جلسه شورای 
اداری شهرستان آوج که در ساختمان فرمانداری برگزار شد، با تشریح پروژه های 
 افتتاحی دهه فجر این ش��رکت بیان کرد: گازرس��انی به 11روستای آوج با اعتبار
74 میلیارد و 800 میلیون ریال انجام شده است که به این ترتیب 839 خانوار روستایی این منطقه به شبکه سراسری گاز متصل 
شده اند. مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین گفت: تا قبل از شروع به کار دولت تدبیر و امید فقط یک روستا در منطقه آوج گازدار 
بوده است و این درحالیست که از ابتدای دولت تدبیر و امید تا کنون 88 روستای منطقه به شبکه سراسری گاز متصل شده اند. وی 
همچنین اعالم کرد از این 88 روستا 67 روستا در سال های 95 و 96 از گاز طبیعی بهره مند شده اند. بوشهری افزود: خوشبختانه 
شهرستان آوج و روستاهای آن در سال های اخیر از موقعیت خوبی در زمینه گازرسانی برخوردار شده اند به گونه ای که از 92 روستای 

باالی 20 خانوار این منطقه هم اکنون 89 روستا گازدار هستند که شامل 96 درصد خانوارهای روستایی شهرستان آوج می باشد.

مدیرعامل آبفای گیالن:
روزانه۲۴0 هزار مترمکعب آب برای شهر رشت در سال 1۴05در طرح 

توسعه و اصالح شبکه توزیع پیش بینی شده است
رش�ت- مهناز نوبری- به منظور اطالع رس��انی ازطرح های جامع آبرس��انی با توجه به نرخ رشد جمعیت طی سالهای آتی، 
مدیرعامل این شرکت طی گفت وگوی خبری با خبرنگار این حوزه وضعیت پیشرفت پروژه رینگ آبرسانی شهر رشت و اهداف آن را 
تشریح نمود. در این گفت وگوی صمیمانه سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با تشریح پروژه توسعه 
و اصالح ش��بکه توزیع آب ش��هر رشت اظهار داشت: براساس نرخ رشد واقعی میزان جمعیت در سال مقصد طرح )سال 1405( با 
احتس��اب کلیه مصارف و فرض متوس��ط سرانه 250 لیتر در روز حدود 240 هزار مترمکعب در روز برآورد شده است. عالوه بر این 
مخازن ، آب شهر رشت از طریق دو سری خط لوله انتقال به اقطار 1250و700 میلیمتر از مخزن 50 هزار مترمکعبی سراوان تأمین 
می شودوبا تکمیل خطوط اصلی کمربندی شهر و اتصال شبکه های جدید اجرا شده توسط اعتبارات بانک جهانی به این خطوط 
و انتقال تدریجی انشعابات خانگی از شبکه های قدیمی به خطوط اجرا شده جدید، ضمن تأمین ذخیره کافی آب شرب بهداشتی، 
امکان تأمین فشار مناسب برای کلیه مشترکین به وجود خواهد آمد.مهندس حسینی طول کلی خطوط انتقال داخلی شهر رشت را 
1/18 کیلومتر اعالم کرد و گفت: 6/12 کیلومتر از این خطوط تاکنون اجرا شده و 8/1 کیلومتر در حال اجراست و 7/3 کیلومتر نیز 
باقیمانده است .مدیرعامل آبفای گیالن با تشریح وضعیت موجود شبکه توزیع آب شهر تصریح کرد: طول شبکه توزیع آب شهر رشت 
دارای 2200کیلومتر است و منابع تأمین آب در سالهای اولیه بهره برداری چاههای داخل شهر بود.  با ساخت سد آیت اهلل بهجت بر 
روی رودخانه شهر بیجار، درحال حاضر منبع اصلی تامین آب تصفیه خانه بزرگ آب گیالن آب رودخانه ی شهر بیجار می باشد که 

از کوههای درفک سرچشمه گرفته و دارای آب با کیفیت بسیار مطلوب است. 



سرویس کار آنالین 
نام استارت آپ: سرویس کار آنالین

servicekaronline. ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۶

موضوع: خدمات فنی و ساختمانی منزل
توضیح بیشتر: 

اپلیکیشن س��رویس کار آنالین مخصوص شهر مشهد 
است و کاربر می تواند با ثبت درخواست خدمات سرویس 

کار مورد نظر خود را پیدا کند.

به منظ��ور دریاف��ت حداکث��ر نتای��ج از جلس��ات 
توفان ذهنی، باید س��اختار آنه��ا را تغییر داد و افراد 

شرکت کننده را مجبور به ارائه ایده نکرد. 
جلسات توفان ذهنی در بس��یاری از استارت آپ ها 
و حتی ش��رکت های باس��ابقه برگزار می شوند. هدف 
این جلسات اس��تفاده از نظرات متعدد افراد مختلف 
و رس��یدن به ایده ای نهایی و کارآمد است. البته این 
جلسات با وجود ساختار غیرمنظم، نیاز به برنامه ریزی 
مناسب دارند تا حداکثر نتایج از آنها حاصل شود. در 
ادامه این مقاله  به بررس��ی راهکارهایی برای افزایش 
بهره وری این جلسات و سیال کردن جریان خالقیت 

در آنها می پردازیم. 
از منبع خارجی برای الهام گرفتن استفاده کنید

برخ��ی اوقات برای رس��یدن به ایده های مناس��ب، 
محی��ط و اهداف ش��رکت خودتان کافی نیس��ت. در 
ای��ن مواقع باید خارج از چارچوب برند خود به دنبال 
راه حل باش��ید. به عنوان مثال مدیر یک شرکت فعال 
در صنع��ت مد در مورد جلس��ه توف��ان ذهنی برای 

طراحی کمپین م��د، از تمامی تصاویر و منابع هنری 
۶۰ سال گذشته استفاده کرده است. به بیان دیگر، او 
به طراحی های خودش��ان اکتفا نکرده و در همه جا و 
حتی سال های بسیار دور به دنبال ایده گشته است. 

حرکت کنید
عموم جلس��ات کاری در حال س��کون و در میانه روز 
)پس از نشستن  طوالنی مدت کارمندان( برگزار می شوند. 
کارشناسان و فعاالن دنیای کسب وکار معتقدند حرکت 
ک��ردن، جریان خ��ون را به صورت منظ��م درمی آورد و 
در نتیجه ایده ها به بهترین ش��کل به ذهن شما خطور 
می کنند. ش��اید کمی پیاده روی پیش از جلس��ه توفان 

ذهنی، شما را با ایده های متنوع شگفت زده کند. 
ایده ها را محدود نکنید

البت��ه ای��ن راه��کار عموما توس��ط همه اس��تفاده 
می شود. در جلسات توفان ذهنی باید اجازه ارائه همه 
نوع ایده ه��ا را به افراد بدهید. آنها را محدود نکنید و 
به دنبال این نباش��ید که بهترین ایده را س��ریعا پیدا 
کنی��د. به بیان دیگر با فرض اینکه همه ایده ها خوب 

هستند، تمامی نظرات را یادداشت کنید. به طور قطع 
در پایان بسیاری از آنها گلچین و انتخاب می شوند. 

محیط را منظم کنید
اتاق های بی نظم جلس��ات، حواس افراد را از اهداف 
اصل��ی پرت می کنند. در واقع افراد حاضر در جلس��ه 
بای��د بتوانن��د روی ایده ها تمرکز کنن��د و بی نظمی 
مانع این قضیه می شود. شاید عالقه داشته باشید که 
جلس��ات را خارج از فضای ش��رکت برگزار کنید که 
ایده خوبی اس��ت، اما به یاد داشته باشید باید مکانی 
انتخاب کنید که حداقل حواس پرتی را داشته باشد. 

کلمه »اما« را حذف کنید
اس��تفاده از این کلمه نوعی محدودیت ایجاد می کند. 
شما با استفاده از آن به دنبال دالیلی برای اجرایی نبودن 
ایده افراد هستید. به بیان دیگر با گفتن »اما« در تالش 
هس��تید تا ایده ها را حذف کنید. این کار با موارد قبلی 
متضاد است و جریان خالقیت را از بین می برد. این کلمه 

را با کلمه ای مثبت مانند »بله« جایگزین کنید. 
INC/zoomit :منبع

توفان ذهنی و راهکارهایی برای افزایش خالقیت

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 904 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: نخس��ت باید هدف مشخصی 
ب��رای برگ��زاری این جش��نواره تعیی��ن کنید. صرف 
برگ��زاری جش��نواره و اه��دای جوایز کافی نیس��ت. 
بای��د از دنب��ال کردن ای��ن فعالیت هدف مش��خصی 
برای خود تعیین کرده باش��ید. ای��ن اهداف می توانند 
افزای��ش فروش، افزایش مش��تریان وف��ادار، برندینگ 
و... باش��د. در هرک��دام از ای��ن م��وارد ممکن اس��ت 
ضرورت داش��ته باش��د نکات ویژه ای را رعایت کنید. 
مثال اگ��ر ه��دف افزایش فروش اس��ت، اف��رادی که 
خرید بیش��تری می کنن��د امتیاز بیش��تری دارند، اما 

اگر هدف فقط معرفی برند ش��ما است، خرید بیشتر، 
امتیاز بیشتر صحیح نیس��ت. بنابراین مهم ترین نکته 
 تعیین هدف مش��خص برای برگزاری جشنواره است.  
نکته دوم اینکه تمرکز ش��ما باید روی مخاطبان اصلی 
باش��د. در مورد لوازم خانگی خانم ها بیشتر تصمیم گیر 
هس��تند. بنابراین ش��ما باید جش��نواره را به خانم ها 
معرف��ی کنید. اگ��ر قصد تبلیغ و معرفی جش��نواره را 
داری��د، باید در نش��ریاتی ک��ه خانم ها بیش��تر آنها را 
مطالعه می کنند تمرکز کنید. فضای کلی جشنواره نیز 
باید بیش��تر زنانه باشد تا مردانه. از نظر طراحی، رنگ، 
دست اندرکاران و... همگی باید با توجه به روان شناسی 
خانم ها صورت گیرد. حتی جوایز نیز باید زنانه باشند.

توصی��ه آخ��ر این اس��ت که س��عی کنی��د تمام 
جش��نواره های مشابه را بررس��ی کنید و نقاط قوت 
و ضع��ف آنها را از طریق ش��رکت کنندگان در آنها، 
فیلم ها و کتاب های در دس��ت، اطالعات موجود در 
اینترن��ت و غیره دقیقا بررس��ی کنید و حداقل یک 
تمایز برجسته ایجاد کنید و روی آن مانور تبلیغاتی 
دهی��د. در ای��ن مس��یر می توانی��د از ش��رکت های 
برگزارکننده این نوع مراس��م کمک بگیرید و شاید 
بهتر باش��د یک��ی از آنه��ا را برای مش��اوره و حتی 
برگ��زاری انتخاب کنید. به هرح��ال باید بپذیرید که 
برگزاری جش��نواره کار تخصصی شما نیست و بهتر 

است از خبرگان فن کمک بگیرید.

برگزاری جشنواره 

پرسش: در کار واردات لوازم خانگی هستم و قصد دارم برای معرفی محصوالت برندی که واردکننده آن هستم، یک جشنواره 
برگزار کنم و به مشتریان جایزه بدهم. چه توصیه هایی برای بهتر برگزار شدن این جشنواره دارید؟ کلینیککسبوکار

چگونه در تیمی با مشکالت متعدد 
فعالیت کنیم

وقت��ی ب��ا تیمی ک��ه مش��کالت عملک��ردی دارد کار 
می کنید، بهتر است راه حلی برای بهبود اوضاع پیدا کنید 

و در مشکالت غرق نشوید. 
مش��کالت محی��ط کار همواره وجود دارن��د و بیش از 
همه کارمندان باپشتکار و حرفه ای را اذیت می کنند. این 
افراد پس از مدتی کار کردن در ش��رکت هایی با فضایی 
مسموم، عالقه و اشتیاق خود را از دست می دهند و دیگر 

توانایی روزهای ابتدایی را نخواهند داشت. 
ش��اید شما هم از محیط کار خود راضی نباشید، اما از 
شغل و کلیت ش��رکت راضی و به آن عالقه مند هستید. 
در این مواقع اکثرا متوجه می ش��وید که اش��کال کار از 
تیم تان اس��ت. به بیان دیگر اشکاالت داخل تیم به مرور 
ب��ه همه افراد نفوذ و عالقه و اش��تیاق ش��ما را کمرنگ 
کرده ان��د. یکی از دالی��ل اصلی عدم کارآم��دی تیم ها، 
اختالل عملکرد است. این ایراد مانند یک صدای مزاحم 
در تیم ها وج��ود دارد و به ارتباط��ات و تعامالت صدمه 
می زند. ش��اید این اختالل در تیم ش��ما به قدری نباشد 
که تصمیم به ترک کار بگیرید. در عین حال باید مراقب 
آن باش��ید و راه  حلی برای برطرف کردنش پیدا کنید تا 
به مرور موجب نفرت شما از تیم و شرکت نشود. در ادامه 
این مقاله  به معرفی مراحلی برای کشف و برطرف کردن 

این ایراد در تیم می پردازیم. 
۱- سرنخ های مشکل را پیدا کنید

پی��ش از پیدا کردن نهایی مش��کل، باید نش��انه های 
آن را در تی��م خ��ود پیدا کنید. ایرادات و دش��واری های 
تکرارشونده می  تواند سرنخ خوبی باشد. اگر افراد به نظر 
یکدیگر احترام نمی گذارند، جلسات منظم ندارند، روش 
انج��ام کارها را فراموش می کنند ی��ا از انتظارت بیش از 
حد دپارتمان های دیگر خس��ته می شوند، می توان گفت 
اولین نش��انه ها از اختالل عملکرد در حال ش��کل گیری 
هستند. هر چه بتوانید این سرنخ ها را دقیق تر و جزئی تر 
کش��ف کنید، برای رفتن به مرحله بعدی کار آسان تری 

خواهید داشت. 
۲- موارد قابل تغییر را کشف کنید

پس از پیدا کردن مش��کل، باید به دنبال راه حل هایی 
باش��ید که ش��خصا توانایی انجام آنه��ا را دارید. به بیان 
دیگر، باید نگران آن مواردی باشید که خودتان می توانید 
تغییر دهید و این تغییر در مسیر حل مشکل باشد. رفتار 
اش��تباه اکثر افراد در این موارد این اس��ت که مشکل را 
بیان نمی کنند و قدمی برای تغییر ش��رایط برنمی دارند. 
آنه��ا ایرادات همکاران را گزارش نمی دهند و مش��کل را 
به مرور ش��خصی می کنند. پس از مدتی تحمل ش��رایط 
برای ش��ان دشوار می ش��ود و دیگر توانایی ادامه مسیر را 

ندارند. 

بهترین راه این اس��ت که پس از کش��ف مش��کل، هر 
کاری که در توانایی خودتان است انجام ندهید. ترسی از 
ارائه گزارش و توضیح دادن مشکالت به مدیران نداشته 
باشید. فرض کنید شما کارمندی سختکوش هستید که 
ب��ه خاطر تنبلی همکاران مجبورید تا دیروقت کار کنید. 
برای حل این مش��کل می توانید با درخواس��تی س��اده، 

راه حل را از مدیرتان جویا شوید. 
در این درخواس��ت ش��رایط را توضیح دهید و بگویید 
برای انجام ش��دن یک وظیفه یا پ��روژه، تا دیروقت کار 
کرده اید. س��پس توضیح بدهید که می توان این ساعات 
کاری را متعادل کرد و ش��ما راه  حلی برای آن دارید. در 
آخر پیام از مدیرتان درخواس��ت جلسه حضوری کنید تا 
مش��کل را با او در میان بگذارید. این روند نشان می دهد 
که ش��ما فعال و نگران شرکت هس��تید و هدف تان تنها 

ارائه گزارش خرابکاری همکاران نیست. 
البت��ه ای��ن راه حل ب��رای بس��یاری افراد ترس��ناک و 
ناراحت کنن��ده اس��ت، ول��ی با ای��ن کار چرخ��ه ایجاد 
مش��کالت را در تیم قطع می کنی��د. فراموش نکنید که 
با ادامه روند قبلی ش��رایط روز به روز سخت تر می شود. 
نکته کلی��دی در انجام ای��ن راه  حل، پی��دا کردن زمان 
مناس��ب برای صحبت کردن در مورد مشکل است. این 
زمان مناسب تنها با توجه به فرهنگ سازمانی، همکاران، 

مدیران و شرایط شرکت قابل کشف است. 
۳- از شرایط موجود درس بیاموزید

برخی مواقع به نقطه ای می رسید که راه  حلی برای آن 
نداری��د. به عبارتی متوجه می ش��وید که نمی توان کاری 
برای ش��رایط موجود انجام داد. در این مرحله بهتر است 
ب��ه فکر پیش��رفت خود باش��ید. تالش کنید از ش��رایط 
موج��ود درس بگیرید و خودتان را بهبود دهید. ش��اید 
تیم فعلی، شما را برای سختی های بعدی زندگی آماده تر 

کند. 
فرام��وش نکنید که نکته اساس��ی کار کردن، رضایت 
شخصی است. اگر شما در پایان روز نتوانید با حال خوب 
از شرکت خارج شوید، ایرادی اساسی وجود دارد. تالش 
کنید شرایط را )حداقل به صورت ذهنی( به نفع خودتان 

تغییر دهید. 
در آخرین مرحله اگ��ر نمی توانید تغییری ایجاد کنید 
و متوجه می ش��وید که تیم و ش��غل فعلی در بلندمدت 
برای ش��ما مضر اس��ت، باید به فکر تغییر شغل و محیط 

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

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

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

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

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

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

استیون هاوکینگ از چاقی می گوید
چهارش��نبه ۱۶ نوامبر س��ال ۲۰۱۶، رأس س��اعت ۸ 
غروب، استیون هاوکینگ، در تمام شبکه های تلویزیونی 

سوئد حضور داشت. 
ماج��ر از ای��ن قرار بود ک��ه برن��دGEN-PEP، یک 
س��ازمان تازه تأس��یس در حوزه س��المت، می خواس��ت 
به یکی از مهم ترین مس��ائل س��المتی قرن بیست ویکم 

بپردازد: فعالیت فیزیکی. 
به گ��زارش ام بی ای نیوز، س��وئد در بین کش��ورهای 
اروپایی، بیش��تر میزان عدم تحرک را به خود اختصاص 
داده اس��ت؛ اتفاقی که ممکن است در حال حاضر نمود 
بیرونی نداش��ته باش��د، اما تأثیرات مخرب آن در آینده 
نمایان خواهد شد. این »بیماری رفاه« به سرعت در حال 
پخش ش��دن در جهان اس��ت و بیراه نگفته ایم اگر آن را 
به عنوان یکی از مهم ترین دالیل مرگ و میر بشناس��یم. 
کنار عادت های نادرس��ت تغذیه ای، دلیل اصلی مرگ و 

میر مردم چاقی و اضافه وزن است و نه گرسنگی. 

برن��د برای انتقال پیامش، به س��راغ فردی رفت که به 
نظر آنها و بس��یاری از مردم جهان، باهوش ترین فرد در 
قی��د حیات روی زمین ب��ود و در این زمینه حرفی برای 

گفتن داشت. 
و  اجتماع��ی  ش��بکه های  تلویزی��ون،  در  کمپی��ن 

بیلبوردهای دیجیتال اکران شد. 
هاوکین��گ در این ویدئو با اش��اره به م��رگ و میر بر 
اثر چاقی و بی تحرکی به مردم می گوید: »دانس��تن این 
مس��ئله، نیاز به دانش موش��کی ندارد.« و اضافه می کند 
ک��ه تغییر رژیم غذایی و افزایش فعالیت فیزیکی، از این 
مس��ئله جلوگیری می کند. در نهای��ت می گوید: »اینکه 
چط��ور بی تحرکی به مهم ترین مس��ئله س��المتی بش��ر 

تبدیل شده، ورای فهم من است.«

معرفی استارت آپ

مسیرموفقیت بسته بندی خالق

!نکتـــه
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