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مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی امسال را 4.6 درصد پیش بینی کرد

خوش بینی تحلیلگران
به رشد اقتصادی ایران

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در حالی رشد اقتصادی امسال را ٤,٦ درصد اعالم کرده است که 
پیش از این، رشد اقتصادی سال ٩٦ را ٣.٧درصد برآورد کرده بود. در واقع، این برآورد جدید مرکز پژوهش ها 
نزدیک تر به گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اس��ت که رش��د اقتصادی ایران در سال ۲۰۱٧ را 
ب��ه ترتی��ب ٤.۲ و ٤درصد پیش بینی کرده اند. همچنین نتایج گزارش های مرکز پژوهش های مجلس نش��ان 
می دهد رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال ٩٦ حدود ٣.٨ درصد، نفت ٣.۱ درصد، صنعت ٤.٦، 

ساختمان منفی ۲.٤ و خدمات ٥.٩ درصد است. این گزارش با عنوان تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران...

 مهار فساد گسترده
در بازار خدمات ساختمانی

پایان امضافروشی
3
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 جزییات طرح دوفوریتی کاهش تعرفه
خودروهای وارداتی با امضای 217 نماینده

4 ویژگی بهترین رهبران امروزی دنیای کسب وکار
اصول موفقیت مدیران 

چگونه در اینستاگرام از اکانت تأییدشده استفاده کنیم؟ 
چرا به یک متخصص شبکه های اجتماعی نیاز دارید؟ 

فروپاشی برند از طریق تبلیغات
تبلیغات رسانه اجتماعی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مک  آفی از راه اندازی
کسب وکار جدیدش خبر داد

4
این روزها قیمت طال به باالترین رقم خود رسیده است؛ فلز 

گرانبهایی کـه از دیرباز نقش کاالی سـرمایه ای را 
برای خانوارهای ایرانی بازی کرده است و به...

قیمت هر گرم طال برای مشتری چقدر تمام می شود؟ 

 خداحافظی طال
با نرخ 110 هزار تومان

یادداشت

یک کار بزرگ

گ��روه صنعت��ی بهش��هر ب��ا 
پارس  مدیری��ت الجوردی ه��ا، 
الکتری��ک ب��ا مدیری��ت ح��اج 
محمدتق��ی برخ��وردار و کفش 
مل��ی ب��ا مدیری��ت محمدتقی 
ایروان��ی تنه��ا چن��د اس��م از 
مجموع��ه گروه ه��ای صنعت��ی 
اس��ت که در دهه ٤۰ در ایران 
جان گرفتند. آن زمان کشوری 
مثل کره جنوبی هیچ نداش��ت، 
ام��ا اکن��ون در اقتص��اد ایران 
خب��ری از گروه ه��ای صنعت��ی 
متعل��ق ب��ه بخش خصوصی در 
اندازه و ش��کل س��ابق نیست و 
در کش��وری مثل کره جنوبی، 
چندین شرکت بین المللی مثل 
سامسونگ، ال جی و هیوندایی 
فعالیت می کنند. متأس��فانه در 
ایران شرکت های بین المللی در 
این س��طح نداریم. چرا؟ پاسخ 
ای��ن س��ؤال را بای��د در وجود 
نهاده��ای ب��زرگ عمومی دید 
ک��ه به تقویت انحص��ار به جای 
رقاب��ت در اقتصاد ای��ران دامن 
زده و ب��ا کوت��اه کردن دس��ت 
بخش خصوص��ی از پروژه ه��ای 
ب��زرگ، مانع رش��د این بخش 

نهاده��ای  ش��ده اند.  
2عمومی و شرکت های...

مهدی پازوکی
 تحلیلگر اقتصادی

 بررسی هدفمندی یارانه ها در بودجه 97 
به روزهای آینده موکول شد

در نامه سیف به تقوی نژاد: 

 مشخصات خریداران ارز
به سازمان امور مالیاتی ارسال شد

با اعالم رئیس مجلس، بررسی هدفمندی یارانه ها در 
بودجه ٩٧ به روزهای آینده موکول شد. 

ب��ه گزارش ایس��نا، نماین��دگان مجلس در جلس��ه 
علنی بعدازظهر روز دوش��نبه بررس��ی بخش درآمدی 
تبصره ۱٤ الیحه بودج��ه در مورد هدفمندی یارانه ها 
را در دس��تور کار داش��تند که محمدحسین فرهنگی، 
عضو هیأت رئیس��ه مجل��س در این ب��اره، گفت: آقای 
تاجگردون، رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه گفتند که 
این تبصره مجددا در کمیسیون تلفیق در حال بررسی 
است لذا رسیدگی به آن به روزهای بعد موکول شود. 
عل��ی الریجانی، رئیس مجلس نی��ز در همین رابطه 
گف��ت که بررس��ی تبصره ۱٤ در م��ورد هدفمندی به 
آینده موکول می شود. بر این اساس نمایندگان بررسی 

بودجه را از تبصره ۱٥ ادامه دادند. 
در تبص��ره ۱٤ الیحه بودج��ه در بخش درآمدی به 
دولت اجازه داده شده در سال ٩٧ از محل هدفمندی 
یارانه ها تا مبلغ ٤٤ هزار میلیارد تومان درآمد کس��ب 
کند که قرار اس��ت این موضوع مجددا در کمیس��یون 

تلفی��ق مورد بررس��ی قرار گی��رد.  نمایندگان مجلس 
همچنین بن��د الحاقی ٨ تبص��ره ۱۲ الیحه بودجه را 
مورد بررس��ی ق��رار دادند که در آن به س��ازمان امور 
عش��ایر اج��ازه داده ش��ده فروش��گاه ها، جایگاه ه��ای 
س��وخت، انباره��ای ذخی��ره علوف��ه و کاال، اراضی و 
مس��تحدثات مربوط��ه را ک��ه در اختیار ش��رکت های 
تعاون��ی، عش��ایری و اتحادی��ه مربوطه ق��رار دارند، با 
قیمت کارشناسی و دریافت ۱۰درصد قیمت به صورت 
نقد و مابقی به صورت اقس��اط پنج ساله به شرکت ها و 
اتحادیه بهره بردار واگذار کند.  اصل این بند با ٩٩ رأی 
مواف��ق، ٥٦ رأی مخال��ف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع 
۲۰٥ نماینده حاضر مورد تصویب قرار نگرفت و حذف 
آن از بودج��ه نیز با ٨۰ رأی موافق، ٧٥ رأی مخالف و 
هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۰٤ نماینده حاضر مورد 
موافقت قرار گرفت. بر این اساس این بند برای بررسی 

بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. 
علی الریجانی، رئی��س مجلس نیز گفت که ماهیت 

این بند مخالف اصل ٤٤ قانون اساسی است. 

رئی��س کل بانک مرک��زی در نامه ای ب��ه رئیس  کل 
س��ازمان امور مالیاتی، ضم��ن معرفی خریداران عمده 
ارز، خواستار رسیدگی به مبادالت این اشخاص و اقدام 

الزم درخصوص وصول مالیات های متعلقه شد. 
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ب��ه نقل از 
روابط عمومی بانک مرک��زی، رئیس کل بانک مرکزی 
در نامه ای به رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور 
ضم��ن معرفی خری��داران عمده ارز به هم��راه میزان 
دالر خریداری ش��ده از ابتدای امس��ال ت��ا ۱٧دی ماه، 
خواس��تار رس��یدگی به مبادالت این اشخاص و اقدام 

الزم درخصوص وصول مالیات های متعلقه شد. 
 متن نامه به شرح زیر است: 

بسمه تعالی
جناب آقای تقوی نژاد

مع��اون محت��رم وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی و 
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

باسالم
احترام��ا، پی��رو مکاتبات پیش��ین منتهی ب��ه نامه 
ش��ماره ۱۰۰٥٥٦   ٩٦/ م��ورخ ۱٣٩٦/۰٤/۰٧ موض��وع 
گردآوری و ارس��ال اطالعات خری��داران عمده دالر به 

اس��تحضار می رس��اند، با عنایت به لزوم استقرار ثبات 
در بازار ارز، اس��تمرار رون��د معرفی خریداران موصوف 
در راس��تای اجرای سیاس��ت های کنترل بازار ارز و با 
هدف جلوگیری از اقدامات س��وداگرانه و فعالیت های 
دالل��ی که منجر به کتمان درآمد واقعی و فرار مالیاتی 
می شود، بانک مرکزی به منظور ارتقای سطح تعامالت 
خود با آن س��ازمان تا س��ر حد امکان و شناس��ایی و 
وصول دقی��ق درآمدهای مالیاتی دولت، ضمن ردیابی 
و تش��خیص دالالن ارزی، اق��دام به اس��تخراج و ارائه 

اطالعات این اشخاص کرده است. 
بر همین اس��اس و بنا بر نتایج حاصل از بررسی های 
صورت گرفته در ارتباط با مبادالت ارزی در دوره زمانی 
مربوط به ابتدای س��ال جاری لغای��ت ۱۰/۱٧/۱٣٩٦، 
حجم بس��یار زیادی از مبادالت دالر به نام اش��خاص 
معدودی ثبت شده که به پیوست مشخصات هویتی به 
همراه میزان دالر خریداری ش��ده توسط ایشان ارسال 

می شود. 
ل��ذا خواهش��مند اس��ت دس��تور فرماین��د، پس از 
رس��یدگی به مبادالت اش��خاص مذکور، اقدامات الزم 

درخصوص وصول مالیات های متعلقه صورت پذیرد.

رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی اعالم کرد ضریب 
مکانیزاسیون بخش کشاورزی به ۱.٦۲ اسب بخار رسیده 
که درصددیم تا پایان برنامه شش��م آن را به ۲.۱ اس��ب 
بخار افزایش دهیم و برای نوسازی ماشین آالت کشاورزی 

تسهیالت ۱٥درصدی در نظر گرفته شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، کامبیر عباس��ی روز گذش��ته در 
نشس��تی خبری اظهار ک��رد: در حوزه کاش��ت مکانیزه 
هش��ت ت��ا ٨.۲ میلیون هکت��ار گندم و ج��و دیم داریم 
که ۱۲هزار دس��تگاه بذرکار در این خصوص وارد ش��ده  
اس��ت. در گذش��ته ٣٥هزار دس��تگاه موجودی داشتیم 
ک��ه این میزان افزای��ش یافت و ۲.۲ میلی��ون هکتار به 
سطح زیر کشت گندم مکانیزه کشور با تکیه بر ٩٥درصد 

صنعت داخلی افزوده شد. 
وی اف��زود: ادوات تولی��دی داخل��ی یک پنجم ادوات 
جهانی قیم��ت دارد، به همین دلیل روی صنعت داخلی 
س��رمایه گذاری ش��د و مکانیزاس��یون در جهت اقتصاد 
مقاومت��ی گام برداش��ت. در ح��ال حاض��ر ۲٥۰عرضه 

ماشین آالت فعال در حوزه کشاورزی داریم. 
رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ادامه 
داد: ضریب مکانیزاس��یون به ۱.٦۲ اسب بخار در هکتار 
رسیده که طبق پیش بینی برنامه ششم باید به ۲.۱ اسب 
بخار برسد. اعتقاد ما بر این است که در حوزه صنعت باید 

بیشتر به ماش��ین آالت توجه شود. صنعت مکانیزاسیون 
ضامن امنیت غذایی کشور بوده و با حوزه صنعت خودرو 
متفاوت است. در حوزه مکانیزاسیون دام، طیور و آبزیان 
ه��م توج��ه ویژه ای ش��ده و در مجموع رون��د مثبتی را 
طی می کنیم.  عباس��ی همچنین درباره نوسازی ناوگان 
مکانیزاس��یون کشاورزی و تسهیالت در نظر گرفته شده 
برای آن اعالم کرد: درصددیم تا ۱۰هزار دستگاه تراکتور 
و کمباین نو جایگزین ش��ود که برای آن مشوق هایی در 
نظر گرفته ایم و امیدواریم این طرح از ابتدای سال آینده 
آغاز ش��ود. براس��اس طرح نوس��ازی تعریف شده ادوات 
باالی ۱٣ سال فرسوده محس��وب می شوند، اما در حال 
حاضر مالک را ۲٥ س��ال قرار داده ایم و تا برنامه شش��م 

باید ٧۰هزار دستگاه نوسازی شود. 
وی اضاف��ه کرد: تس��هیالت مکانیزاس��یون ۱٥درصد 
اس��ت اما مش��وق های بالعوض هم در نظر گرفته شده 
است. در سال ۱٣٩٣ بس��ته جدیدی را تعریف کرده ایم 
که طرح تس��هیالت آن ٤، ٦ و ۱۰درصد اس��ت که این 
طرح ب��رای فناوری های نوین در نظر گرفته ش��ده و به 
حمای��ت جدی ت��ری نی��از دارد و در حوزه روس��تایی و 
عش��ایر عملیاتی خواهد شد. براین اساس در سال آینده 
امیدواریم ۲۰۰۰میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت شود 
ک��ه ۱۲۰۰میلیارد از بانک کش��اورزی و ٨۰۰میلیارد از 

بسته اشتغال و کارآفرینی روستایی و عشایری پرداخت 
خواهد شد. 

رئی��س مرکز مکانیزاس��یون وزارت جهاد کش��اورزی 
گفت: در گذش��ته حدود ٧.٥ درص��د ضایعات در حوزه 
غ��الت وجود داش��ت، اما در حال حاضر ب��ه ٥.٥ درصد 
رس��یده و ب��ه دنبال آن هس��تیم ک��ه این می��زان را به 
ح��دود ۲درصد کاه��ش دهیم، چ��را ک��ه ٣٥درصد از 
افزای��ش تولیدهای حاصله در ایران به دلیل اس��تفاده از 
ماشین آالت است یعنی اگر مکانیزاسیون را از این بخش 
حذف کنیم تولیدات کشاورزی ٣٥درصد کاهش می یابد. 
عباسی در پاس��خ به سؤالی مبنی بر این که آیا توسعه 
مکانیزاسیون منجر به بیکاری کشاورزان نمی شود، اظهار 
کرد: تنها اش��تغال های غیراقتصادی از بخش کشاورزی 
به وس��یله ماشین آالت از بین رفته است که البته نیروی 
انس��انی جذب صنعت می ش��ود، اما این که کشاورزان تا 
زانو در گل فروروند زیبنده نظام اسالمی و آنها نیست. 

وی گفت: بیش از ٨٣درصد از اعتبارات اختصاص یافته 
به مکانیزاس��یون جذب شده اس��ت. در دولت یازدهم و 
دوازدهم در حوزه مکانیزاسیون از اهداف پیش بینی شده 
پیش��ی گرفته ایم و تاکن��ون بیش از ٨٥ هزار دس��تگاه 
شامل انواع تراکتور و کمباین وارد عرصه های کشاورزی 

شده است. 

رئیس مرکز مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد

تسهیالت 15 درصدی برای نوسازی

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی گفت تا 
زمانی  که مرغداران از حاش��یه زیان خارج شوند، ادامه 

روند افزایش قیمت، امری ضروری است. 
محمد یوس��فی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشتی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات 
ن��رخ مرغ در بازار خبر داد و گف��ت: امروز نرخ هر کیلو 
م��رغ زنده در مرغداری ٥ هزار و ٤۰۰تومان، مرغ آماده 
به طبخ میدان بهم��ن ٧ هزار تومان، غرفه های میادین 
میوه و تره بار ٧ هزار و ۱٩۰ و خرده فروش��ی ٧ هزار و 

٦۰۰ تومان است. 

به گفت��ه وی تا زمانی  که مرغداران از حاش��یه زیان 
خارج ش��وند، ادامه روند افزای��ش قیمت امری ضروری 
اس��ت.  یوسفی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار نرخ مصوب 
هر کیلو مرغ را ٧ هزار و ٨۰۰ تومان تعیین کرده است 
که با وج��ود افزایش نرخ نهاده ها این نرخ کارشناس��ی 
نیس��ت و بدین منظور خواس��تار نرخ گ��ذاری مجدد بر 

مبنای نوسان نرخ نهاده ها هستیم. 
رئی��س انجم��ن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی نرخ 
واقعی هر کیلو مرغ در خرده فروشی ها را ٨ هزار و ٥۰۰ 
تا ٩ هزار تومان اعالم کرد و افزود: در ایام پایانی س��ال 

انتظ��ار می رود که نرخ مرغ به باالترین حد خود برس��د 
چراکه قیمت کنونی مرغ با نوسان نرخ نهاده ها تناسبی 
ن��دارد.  وی درباره آخرین وضعیت نرخ نهاده ها در بازار 
تصریح کرد: اکنون ه��ر کیلو ذرت با نرخ ۱۰۲۰تومان، 
کنجاله س��ویا ۲ هزار تومان و هر قطعه جوجه یک روزه 

۲ هزار و ٥۰۰ تومان است. 
این گزارش می افزاید: نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر ٦ 
هزار و ٦٥۰، ران مرغ بدون کمر ٧ هزار و ٦٥۰، س��ینه 
با کتف ۱٣ هزار، س��ینه بدون کتف ۱٤ و فیله مرغ ۱٦ 

هزار تومان است. 

روند افزایش قیمت مرغ در بازار باید ادامه یابد
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مرک��ز  ام�روز:  فرص�ت 
پژوهش های مجل��س در حالی 
را امس��ال  اقتص��ادی   رش��د 
٤,٦ درص��د اعالم کرده اس��ت 
که پیش از این، رشد اقتصادی 
س��ال ٩٦ را ٣.٧درص��د برآورد 
کرده ب��ود. در واقع، این برآورد 
جدید مرکز پژوهش ها نزدیک تر 
به گزارش صن��دوق بین المللی 
پ��ول و بانک جهانی اس��ت که 
رش��د اقتصادی ایران در س��ال 
و   ٤.۲ ترتی��ب  ب��ه  را   ۲۰۱٧
کرده اند.  پیش بین��ی  ٤درص��د 
گزارش های  نتای��ج  همچنی��ن 
مرکز پژوهش های مجلس نشان 
می ده��د رش��د ارزش اف��زوده 
سال  در  کش��اورزی  بخش های 
٩٦ حدود ٣.٨ درصد، نفت ۱.٣ 
درصد، صنعت ٤.٦، س��اختمان 
منفی ۲.٤ و خدمات ٥.٩ درصد 

است.
این گزارش ب��ا عنوان تحلیل 
بخ��ش حقیق��ی اقتص��اد ایران 
)عملکرد رش��د اقتصادی شش 
ماه��ه اول و پیش بین��ی س��ال 
در  و  ش��ده  منتش��ر    )۱٣٩٦
ابت��دای آن آمده اس��ت: مرکز 
پژوهش های مجلس در سلسله 
گزارش های تحلیل بخش واقعی 
اقتصاد ایران همواره دو دغدغه 
مه��م نظام آماری کش��ور یعنی 
یکسان سازی سال پایه نهادهای 
آم��اری و تدوین تقویم انتش��ار 
و ال��زام به رعای��ت آن را مطرح 

کرده است.

تاکی��دات  ب��ا  خوش��بختانه 
افراد  توس��ط  گرفت��ه  ص��ورت 
ب��رای  مس��ئول  نهاده��ای  و 
یکسان سازی سال های پایه این 
دو نهاد آماری، در س��ال ۱٣٩٦ 
پایه  سال  یکسان س��ازی  شاهد 
حس��اب های ملی بانک مرکزی 
و مرکز آمار بودیم. این موضوع 
گام مناسبی در راستای کیفیت 
بیش��تر  هماهنگ��ی  و  آماره��ا 
آماره��ای دو نهاد بانک مرکزی 

و مرکز آمار ایران است.
ب��ا این ح��ال، با وج��ود این 
تغیی��ر، گزارش آمارهای س��ال 
۱٣٩٥ و شش ماهه ۱٣٩٦ این 
دو نهاد نش��ان می دهد اختالف 
آماره��ا همچنان قاب��ل توجه و 
تامل اس��ت، به نح��وی که این 
دو نه��اد به خصوص در س��طح 
بخش ه��ا دو تصوی��ر متفاوت از 

اقتصاد ایران ارائه می دهند.
برآورد جدید از رشد اقتصادی

عمده تری��ن دلی��ل افزای��ش 
ای��ن برآورد رش��د اقتصادی در 

گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ا به 
بخش ه��ای خدماتی به خصوص 
حم��ل و نقل و خدمات عمومی 
بازمی گ��ردد. آن طور که در این 
گ��زارش آم��ده اس��ت؛ تمرکز 
مخارج دولت ب��ر مخارج جاری 
در نیمه  اول س��ال، عامل اصلی 
افزای��ش ب��رآورد رش��د بخش 
خدمات عمومی بوده اس��ت. در 
عملکرد  نی��ز  بخش حمل ونقل 
بخش ب��اری حمل ونقل ریلی و 
مسافری به دلیل افزایش حجم 
تجارت خارجی در کنار افزایش 
مس��افرت های خارج��ی هوایی 
تعیین کننده بوده اند. بااین حال، 
نظی��ر  دیگ��ر  بخش ه��ای  در 
سال  رش��د  برآورد  س��اختمان 
کاهش یافته اس��ت ک��ه دلیل 
اصل��ی آن ب��ه کاه��ش مخارج 
عمران��ی دولت )ب��ه قیمت های 
ثاب��ت( و عملک��رد ضعیف تر از 
بخش  س��رمایه گذاری  انتظ��ار 
س��اختمان خصوص��ی )باوجود 
رش��د مثب��ت آن( بوده اس��ت. 

ب��رآورد رش��د بخ��ش نفت هم 
ب��ه دلی��ل افزای��ش رقابت های 
جهانی برای افزایش س��هم بازار 
و کاه��ش صادرات نف��ت ایران 
در ماه ه��ای اخیر، به خصوص به 

اروپا کاهش یافته است. 
وضعیت رشد اقتصادی

از  یک��ی  اقتص��ادی  رش��د 
مهم تری��ن نماگره��ای عملکرد 
یک اقتصاد اس��ت ک��ه همواره 
م��ورد دغدغه سیاس��ت گذاران 
و فعاالن اقتصادی اس��ت. رصد 
تحوالت اقتص��اد کالن و بخش 
ارائ��ه پیش بینی های  حقیقی و 
کوتاه مدت از متغیرهای مرتبط 
با ای��ن ح��وزه می توان��د برای 
فعاالن و سیاس��ت گذاران مفید 

باشد.
حاضر  گزارش  نتایج  براساس 
ب��ا در نظر گرفت��ن جدیدترین 
آم��ار و اطالعات در دس��ترس، 
برآورد وزارت جهاد کش��اورزی 
از تولید محصوالت کش��اورزی، 
و  عمرانی  هزینه ه��ای  ب��رآورد 

ج��اری دول��ت تا انتهای س��ال 
۱٣٩٦، تح��والت م��ورد انتظار 
از تولی��د و ص��ادرات نف��ت تا 
انتهای سال جاری و برآوردهای 
شرکت ها و تش��کل های مرتبط 
ش��امل  مختل��ف  صنای��ع  ب��ا 
محص��والت  خودروس��ازی، 
پتروش��یمی و... درب��اره میزان 
در  محصوالت ش��ان  تولی��دات 
انتهای سال ۱٣٩٦، رشد ارزش 
در  بخش های کشاورزی  افزوده 
س��ال ۱٣٩٦ حدود ٣.٨ درصد، 
نف��ت ٣.۱ درص��د، صنعت ٤.٦ 
درص��د، س��اختمان منفی ٤.۲ 
درص��د و خدم��ات ٥.٩ درصد 

برآورد می شود.
مهم تری��ن  از  همچنی��ن 
چالش هایی که در س��ال جاری 
رشد اقتصادی را محدود کرده، 
س��طح پایی��ن س��رمایه گذاری 
دولت��ی و خصوصی اس��ت. این 
عامل در سال جاری رشد منفی 
بخش ساختمان را موجب شده 
و در سال های آتی رشد محدود 
س��ایر بخش ها را منجر خواهد 
ش��د. در نهایت، ب��رآورد مرکز 
اقتصادی  رش��د  از  پژوهش ه��ا 
س��ال ۱٣٩٦ ح��دود ٤.٦درصد 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 
صندوق بین المللی پول و بانک 
جهان��ی در آخرین گزارش های 
خود رش��د اقتصادی کشور در 
س��ال ۲۰۱٧ را ب��ه ترتیب ۲.٤ 

و ٤ درصد پیش بینی کرده اند.

مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی امسال را 4.6 درصد پیش بینی کرد

خوش بینی تحلیلگران به رشد اقتصادی ایران

مال��ی  وضعی��ت  بررس��ی 
دول��ت در ٩ ماهه س��ال جاری 
 حاک��ی از عدم تحق��ق بیش از
٤۰ هزار میلیارد تومان از منابع 
پیش بینی ش��ده اس��ت، با این 
ح��ال ارقام نش��انی از کس��ری 

بودجه ندارد. 
به گ��زارش ایس��نا، دولت در 
س��ال مال��ی خود از س��ه منبع 
اصلی درآمدها )ش��امل مالیات 
و س��ایر درآمده��ا( و همچنین 
درآمد ناش��ی از ف��روش نفت و 
دارایی  )فروش  آن  فرآورده های 
س��رمایه ای( و درآمد حاصل از 
که  مالی  دارایی ه��ای  واگذاری 
عمده آن انتش��ار اوراق اس��ت، 
در قال��ب منابع عمومی کس��ب 
درآمد می کند. برای سال جاری 
حدود ٣٤٦ هزار میلیارد تومان 
منابع عمومی و به همین میزان 
مصارف در قال��ب قانون بودجه 

۱٣٩٦ پیش بینی شد. 
بر این اس��اس مصوب ش��ده 
بود تا حدود ۱٧٤ هزار میلیارد 
توم��ان از محل درآمدها، تا مرز 

۱۱٩ ه��زار میلی��ارد توم��ان از 
محل فروش نفت و فرآورده های 
آن و همچنی��ن بالغ بر ٥٣ هزار 
میلیارد تومان از محل واگذاری 
مال��ی منابع خود  دارایی ه��ای 
را تأمی��ن کن��د. در این حالت 
مصوب ٩ ماهه ب��رای درآمدها 
ت��ا ۱٣۱ ه��زار و ٦۰۰ میلیارد 
توم��ان، نف��ت و فرآورده ه��ای 
آن ٩۰ ه��زار میلی��ارد توم��ان 
مالی  دارایی ه��ای  واگ��ذاری  و 
ح��دود ٥٣ هزار و ٧۰۰ میلیارد 
تومان تعیین ش��د.  گزارش��ی 
که ب��ه تازگی بان��ک مرکزی از 
عملکرد مالی دولت در پایان ٩ 
ماهه امس��ال منتشر کرد، نشان 
داد که از درآمدهای پیش بینی 
ش��ده حدود ٩٥ ه��زار و ٣۰۰ 
میلی��ارد توم��ان و درآمده��ای 
ناش��ی از فروش نف��ت ٦٤ هزار 
میلی��ارد توم��ان محقق ش��ده 
اس��ت. در این بخش درآمدهای 
 نفت��ی نس��بت ب��ه پیش بین��ی

٩ ماهه حدود ۲٦ هزار میلیارد 
ت��ا نی��ز  درآمده��ا  و   توم��ان 

٣٦ ه��زار میلی��ارد توم��ان عدم 
واگ��ذاری  در  دارد.  تحق��ق 
دارایی های مالی ٦۰ هزار میلیارد 
تومان عملکرد وج��ود دارد که 
نش��ان می دهد حت��ی ۲۰ هزار 
میلیارد تومان باالتر از مصوب ٩ 
ماهه و تا ٧۰۰۰ میلیارد تومان 
برای آنچه س��ال جاری مصوب 
ش��ده بود محقق ش��ده است و 
دولت به طور گس��ترده ای اوراق 

منتشر کرده است. 
اما در بخش مصارف دولت دو 
هزینه اصل��ی هزینه های جاری 
که عمده آن را حقوق و دستمزد 
تش��کیل می ده��د و همچنین 
وج��ود  عمران��ی  بودجه ه��ای 
دارد. برای س��ال جاری مصوب 
ش��ده بود تا حدود ۲٥٣ هزار و 
هزینه های  تومان  میلیارد   ٨۰۰
ج��اری، ٧۱ هزار میلیارد تومان 
بودج��ه عمرانی و همچنین ۲۱ 
هزار میلیارد تومان برای تملک 
دارایی های مالی اختصاص پیدا 
کند. از این رو باید برای ٩ ماهه 
تا مرز ۱٩۲ هزار میلیارد تومان 

 برای هزینه ه��ای جاری، حدود
توم��ان  میلی��ارد  ه��زار   ٥٤
بودجه ه��ای عمران��ی و بیش از 
۱٦ ه��زار میلی��ارد تومان برای 
تملک دارایی ه��ای مالی هزینه 
می شد، ولی عملکرد دوره از این 
حکایت دارد که دولت در بخش 
جاری ۱٦٣ هزار و ٥۰۰ میلیارد 
تومان هزینه ک��رده که نزدیک 
به ٣۰ هزار میلیارد تومان کمتر 
از رقم مصوب اس��ت. همچنین 
در بودجه ه��ای عمران��ی تحقق 
کام��ل وجود ندارد و تا ۲٣ هزار 
میلیارد توم��ان کمتر از مصوب 
٩ ماه��ه تخصیص داده ش��ده، 
به ط��وری ک��ه فق��ط ٣۰ هزار 
بودجه های  برای  تومان  میلیارد 
عمران��ی در ٩ ماهه اول س��ال 
جاری پرداخت شده است، ولی 
دارایی های  تمل��ک  بخ��ش  در 
مالی ۲۱ ه��زار و ٦۰۰ میلیارد 
توم��ان تخصیص وجود دارد که 
با می��زان مصوب س��ال برابری 

می کند. 
ح��دود از  مجم��وع   در 

٣٤٦ هزار میلیارد تومان منابع 
پیش بینی شده باید در ٩ ماهه 
امسال ۲٦۱ هزار میلیارد تومان 
محقق می شد، ولی عملکرد آن 
 حاک��ی از عدم تحق��ق حدود

٤۲ ه��زار میلی��ارد و تحق��ق 
نزدیک به ۲۱٩ ه��زار میلیارد 
تومان اس��ت. در س��وی دیگر 
ه��زار   ٣٤٦ مص��ارف  ب��رای 
میلی��اردی ه��م باید ت��ا ۲٦۱ 
ه��زار میلیارد توم��ان پرداخت 
می ش��د، ولی حدود ۲۱٦ هزار 
میلیارد تومان ثبت ش��ده است 
که در مجموع نشان دهنده عدم 
ورود دولت ب��ه هزینه ٤٦ هزار 
میلیاردی در نتیجه عدم تحقق 

منابع مورد نظر است. 
در کل ب��ا وج��ود عدم تحقق 
درآمدها به دلیل کسر هزینه ها، 
ظاهراً در ٩ ماهه امس��ال دولت 
با کس��ری بودجه مواجه نبوده 
اس��ت. در این مدت مس��ئوالن 
دولت��ی تأکی��د کردن��د که در 
سال جاری هیچ کسری بودجه 

نخواهند داشت. 

آخرین وضعیت مالی دولت از 4۰ هزار میلیارد منابع محقق نشده حکایت دارد

کارنامه مالی دولت

گزارش2

دریچه

سه دلیل آسیب دیدن استراتژی
پیامبر برنامه ریزی استراتژیک

استراتژی در میان رهبران شرکت ها گم شده  است؛ 
مدیران آن قدر گرفتار شده اند که دیگر برای استراتژی 
وقت نمی گذارند و این بزرگ ترین دغدغه مایکل پورتر، 
اقتصاددان تقریباً ٧۰س��اله آمریکایی اس��ت که او را با 
عنوان پیامبر برنامه ریزی اس��تراتژیک می شناس��ند. او 
معتقد اس��ت ش��رکت ها در نوعی بازار رقابتی گرفتار 
شده اند و به همین خاطر به کلی استراتژی را رها کرده 
ی��ا فراموش کرده اند. البته مدیرعامل ها به این حقیقت 
مهم و قابل تأمل اق��رار نمی کنند. آنها می گویند:  »ما 
استراتژی داریم!« اما وقتی از آنها می پرسید استراتژی 
شما چیست، احتماالً به تولید کاال با حداکثر کیفیت و 
حداقِل هزینه یا به تثبیت صنعت خود اشاره می کنند. 
در واق��ع آنها به دنب��ال بهبود روش ه��ای کاری خود 
هس��تند و این استراتژی محسوب نمی ش��ود. پورتر با 
مفهوم اس��تراتژی در مدیریت کسب وکار و بازار رقابتی 
به میدان آمده و سعی دارد اهمیت این موضوع را برای 

مدیرعامل ها روشن کند. 
به گزارش آینده نگر، استراتژی مورد آسیب واقع شده 
و آن طور که پورتر می گوید سه دلیل اصلی برای آسیب 
دیدن اس��تراتژی وجود دارد؛ نخست اینکه بسیاری از 
اف��راد در دهه های ٧۰ و ٨۰ میالدی س��عی می کردند 
در ش��رکت های خود استراتژی را دنبال کنند. در واقع 
آنها با تمام قوا به دنبال اس��تراتژی بودند اما با مشکل 
مواجه شدند؛ خیلی سخت بود! به نظر می آمد داشتن 

استراتژی یک تمرین مصنوعی و ساختگی است. 
دوم اینکه هم زمان ژاپن به دوران اوج خود رس��ید و 
در نتیجه همه توجه ها را به سمت اجرا منحرف کرد. در 
واقع مردم با استناد به مواردی نظیر ژاپن ادعا می کردند 
استراتژی آن قدر هم مهم نیست، بلکه کافی است شما 
کاالهایی باکیفیتی بی��ش از رقبای خود و با هزینه ای 
کمتر تولید کنید و آن وضعیت را به همان ش��کل و به 

صورت بی وقفه ادامه بدهید. 
س��ومین دلیل برای آس��یب دیدن مفهوم استراتژی 
این بود که این مفهوم در دنیا و زمانه ای ش��کل گرفت 
که همه تصور می کردند نیازی به اس��تراتژی نیست و 
حتی برخی ادعا می کردند استراتژی جزو نبایدهاست. 
در واقع اکثر افرادی که در کسب وکارهای خود مشغول 
بودند بر این باور بودند که کس��ب وکار به معنای تغییر 
و سرعت است، نوعی پویایی و خلق دوباره. از نگاه آنها 
دنیای کسب وکار به سرعت در حال تغییر است و کسی 
که می خواهد در آن موفق باشد اجازه توقف ندارد. اگر 
کسی استراتژی داشته  باشد قدرت انعطاف را از خودش 
و کس��ب وکارش می گیرد. در واقع در ن��گاه این افراد، 
اس��تراتژی ها کهنه و از مد افتاده می شوند و در نتیجه 
مناس��ب با شرایِط همیش��ه در حال تغییِر کسب وکار 

نیستند و می توانند باعث عقب افتادن آن بشوند. 
این س��ه دلیل روی هم رفته نگاهی اشتباه به مفهوم 
اس��تراتژی ایجاد ک��رد و نقد پورتر از همین جا ش��روع 
می شود. از نگاه او موفق ترین شرکت ها دقیقاً همان هایی 
هس��تند که استراتژی های مشخصی دارند. او می گوید: 
»نگاهی به ش��رکت هایی مانند دل، اینت��ل و وال مارت 
بیندازید. همه اینها مسیری داشته اند.« همه بر این باورند 
که سرعت تغییر نسبت به ۱۰ تا ۱٥سال گذشته بسیار 
افزایش یافته  است. اما این جریان به این معنا نیست که 
شرکت ها باید مسیر خود را تغییر بدهند. مسیری عوض 
نشده  است. در واقع در این شرایط شرکت ها باید بیش 

از گذشته روی استراتژی ها تمرکز کنند. 
از استراتژی تا رقابت

تفاوت هایی میان استراتژی و اثرگذاری اجرایی وجود 
دارد. استراتژی از نگاه پورتر به معنای تصمیم گیری در 
شرایط سخت و دشوار است. اثرگذاری اجرایی دقیقا به 
معنای آن چیزهایی اس��ت که برای همه خوب است و 
همه کسب وکارها برای آن تالش می کنند. حاال رهبران 
تم��ام تمرک��ز خ��ود را روی بخش اثرگ��ذارِی اجرایی 
گذاش��ته اند درحالی ک��ه توجهی به اس��تراتژی ندارند. 
اثرگذاری ه��ای اجرایی ش��رکت های موف��ق ژاپنی به 
آسیبی جدی برای بقیه تبدیل شد. آنها همه روی بحث 

رقابت متمرکز شدند و استراتژی را فراموش کردند. 
ماهیت اس��تراتژی این اس��ت که محدودیت هایی را 
برای فعالیت های شرکتی شما در نظر می گیرد. شرکتی 
که استراتژی ندارد، تمایل دارد هر چیزی را امتحان کند 
و به هرچیزی دست پیدا کند. اما اگر هرچیزی را مانند 
رقی��ِب خود امتحان کنید دیگر موفق نخواهید بود. در 
واقع شما باید استراتژِی خود را داشته  باشید و متفاوت 
از رقیب خود عمل کنید. به این ترتیب در فضای فعلی 
نوعی رقابت مخرب ایجاد شده  است. اگر استراتژی در 

میان باشد دیگر چنین مسائلی رخ نمی دهد. 
تکنولوژی تغییر می کند اما اصول اس��تراتژی بادوام 
است. به عالوه استراتژی به کسب وکارهای مختلف هدف 
می دهد ی��ا به عبارتی آنها را هدفمند می کند. طبیعی 
اس��ت که اگر کسب وکارتان را با هدف شروع نکنید به 
موفقیت دست نخواهید یافت. به هر حال یک نکته در 
مورد اس��تراتژی کاماًل ضروری و مهم است؛ استراتژی 
بای��د تداوم ذاتی داش��ته  باش��د. نمی ت��وان هر لحظه 
استراتژی جدیدی خلق کرد. ماهیت آن باید به گونه ای 
باشد که بتواند در شرایط مختلف به همان شکل ادامه 
پیدا کند. پورتر می گوید: »بزرگ ترین مدیرعامل هایی 
که من دیده ام، معلم هستند. آنها داشتِن استراتژی های 
درست را به شاگردان خود آموزش می دهند.« به همین 
خاطر است که این اقتصاددان معتقد است مدیرعامل ها 
هرق��در هم وقت نداش��ته  باش��ند باید برای داش��تن 

استراتژی وقت بگذارند. 

یادداشت

یک کار بزرگ

گروه صنعتی بهش��هر با مدیری��ت الجوردی ها، پارس 
الکتریک با مدیریت ح��اج محمدتقی برخوردار و کفش 
مل��ی با مدیریت محمدتق��ی ایروانی تنها چند اس��م از 
مجموعه گروه های صنعتی است که در دهه ٤۰ در ایران 
ج��ان گرفتند. آن زمان کش��وری مثل کره جنوبی هیچ 
نداش��ت، اما اکنون در اقتصاد ای��ران خبری از گروه های 
صنعتی متعلق به بخش خصوصی در اندازه و شکل سابق 
نیست و در کش��وری مثل کره جنوبی، چندین شرکت 
بین المللی مثل سامس��ونگ، ال جی و هیوندایی فعالیت 
می کنند. متأس��فانه در ایران شرکت های بین المللی در 
این س��طح نداریم. چرا؟ پاسخ این سؤال را باید در وجود 
نهادهای بزرگ عمومی دید که به تقویت انحصار به جای 
رقابت در اقتصاد ایران دامن زده و با کوتاه کردن دس��ت 
بخش خصوصی از پروژه های بزرگ، مانع رشد این بخش 

شده اند. 
نهادهای عمومی و شرکت های متعلق به بخش نظامی 
در کشور تبدیل به رقبای امروز بخش  خصوصی شده اند. 
این بخش در حالی در پروژه های مختلف اعم از س��اخت 
اتوبان، پل، مخابرات و بانک حضور دارد درحالی که ساخت 
جاده و اداره مخابرات کار بخش  خصوصی اس��ت. رشد و 
 R&D توسعه بخش  خصوصی همراه با ایجاد واحدهای
یعنی تحقیق و توس��عه اس��ت که با نوآوری در ترکیب 
محصوالت صنعتی و انواع خدمات به رشد فزاینده سرمایه 
در گردش ش��رکت ها می انجامد، رش��دی که نه فقط به 
نفع بخش خصوصی بلکه به نفع اقتصاد ملی است چراکه 
زمینه افزایش درآمدهای دولت از ناحیه مالیات را فراهم 
می کند. این مسئله ایجاب می کند که نه صرفاً دولت بلکه 
کل بدنه حاکمیت روند خروج نهادهای عمومی از اقتصاد 
را به نفع تقویت بخش  خصوصی دنبال کنند. متأسفانه به 
دلیل رقابت خصولتی ها با بخش  خصوصی هیچ شرکت 

متعلق به بخش  خصوصی نداریم که سه نسلی باشد. 
قانون برای نهادهای عمومی و نیروهای مسلح فعالیت 
در دیگر امور را در نظر گرفته است. در کشورهای مختلف 
نیروهای مس��لح وظیفه دارن��د در زمان صلح، بر تقویت 
توان دفاعی تمرکز کنند. نیروهای مسلح ایران هم از این 
قاعده مس��تثنی نیس��تند. بخش های نظامی ایران البته 
براس��اس قانون باید در جایی که بخش  خصوصی تمایل 
به کار ندارد، یا به دالیل مختلف از جمله مسائل امنیتی 
توان انجام کار ندارد، از ظرفیت ها و تجهیزات ش��ان برای 
سازندگی کشور استفاده کنند. اکنون پروژه های اقتصادی، 
فعالیت های تجاری و بانکداری هم به دایره امور محوله به 
شرکت های اقتصادی متعلق به بخش نظامی اضافه شده 

است درحالی که تجارت کار بخش خصوصی است. 
حضور ش��رکت های متعلق ب��ه بنیاده��ا و نهادها و 
بخش های نظامی، به کوچک ماندن شرکت های بخش  
خصوصی منجر ش��ده است. در فرآیند خصوصی سازی 
با واگذاری های اش��تباه این رقابت ناعادالنه هم تشدید 
ش��د. برای مثال شرکت ملی مخابرات به کنسرسیومی 
واگذار شد که متشکل از شرکت های بنیادها و نهادهای 
عمومی بود. این نش��ان می دهد که خصوصی سازی به 
هی��چ وجه موفق نبود و به الغر ش��دن هرچه بیش��تر 
بخش خصوصی و چاق ش��دن غیرخصوصی ها دامن زد. 
بنا بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تنها ۱٤درصد 
از واگذاری شرکت های دولتی به بخش  خصوصی واقعی 
انجام ش��د و ٨٦درصد از شرکت ها به نهادهای عمومی 
واگذار ش��د؛ واگذاری که دولتی ب��ودن به مراتب از آن 
بهتر بود. اکنون مسئله سهام عدالت در ایران مبهم است 
و حضور گس��ترده نهادها و بنیاده��ا در اقتصاد حرکت 
ای��ن قطار را کند کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که 
برخورد علمی نسبت به خصوصی سازی در کشورهایی 
مثل آلمان نتیجه ای چون رسیدن اقتصاد این کشور به 
جای��گاه اولین در قاره اروپ��ا و چهارمین در جهان را در 

پی داشته است. 
هرچه تصدی گری حاکمیت در اقتصاد بیش��تر شود، 
زی��ان اقتصاد مل��ی افزایش پی��دا می کن��د. کار بزرگ 
حاکمیت در آینده این است که از بخش خصوصی واقعی 
عذرخواهی کند. زمانی حاکمیت از تقویت بخش خصوصی 
واقعی دفاع کرده است که شعار زنده باد سرمایه گذاری را 
سر دهد، چراکه داشتن سرمایه جرم نیست، این داللی، 
رانت خواری و واسطه گری است که جرم و مذموم است. 

می توان انضب��اط را بزرگ ترین حلقه مفقوده فعالیت 
بنگاه های اقتصادی متعلق به نهادها و بنیادهای عمومی 
دانست. انضباط اقتصادی درمان بیماری امروز ایران است. 
انضباط در سیستم بانکی و سند بودجه در اولویت است. 
دول��ت اگر می خواه��د از بخش خصوصی واقعی حمایت 
کن��د، باید ارزان تر از ش��رایط فعلی اداره ش��ود. تحکیم 
روابط بین المللی با کشورهایی مثل آلمان به عنوان اولین 
قدرت اقتصادی اروپا و فرانس��ه به عنوان عضو ش��ورای 
عالی امنیت ملی ضروری است. این انتظار از دولت حامی 
بخش  خصوصی وجود دارد که فعاالنه در گردهمایی های 
بین المللی توان و ظرفیت بخش خصوصی ایران را فریاد 
بزن��د نه اینکه از حض��ور در آنها انصراف دهد. س��رمایه 
ایرانیان خارج از کش��ور رقمی بین ٤۰۰ تا ٨۰۰ میلیارد 
دالر برآورد می شود. دولت می تواند با برنامه ریزی زمینه 
س��رمایه گذاری ایرانیان مهاجر در موطن ش��ان را فراهم 
کند. مسیر تقویت بخش  خصوصی با گذر از موانع جذب 
س��رمایه داخلی و خارجی می گ��ذرد و اهتمام دولت ها 
ب��ه رفع این موانع، میزان توج��ه آنها به اقتصاد رقابتی و 
غیرانحصاری را نشان می دهد.         منبع: اتاق تهران 
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مهمان جدید فرودگاه های ایران
مانور جت روسی پیش چشم 

ایرالین های ایرانی
فرصت امروز: هواپیمای س��وپرجت ۱۰۰ روسی 
ساعت چهار و نیم بامداد دوشنبه در فرودگاه مهرآباد 
ب��ه زمین نشس��ت ت��ا در معرض دید ش��رکت های 
هواپیمای��ی ایرانی ق��رار گیرد. پس از جدی ش��دن 
خرید هواپیماهای غربی توس��ط هما، شرکت روسی 
سوخو سرسختانه به دنبال فروش هواپیمای خود به 
ایرالین های ایرانی بوده اس��ت. این در شرایطی است 
که با س��نگ اندازی های آمریکا اج��رای قراردادهای 
ایران ای��ر برای خرید هواپیماه��ای بویینگ و ایرباس 
با اما و اگرهایی مواجه ش��ده و براس��اس طبق اعالم 
س��ازمان هواپیمایی، یکی از هواپیماهای س��وخوی 
روسی وارد ایران ش��ده تا مورد ارزیابی ایرالین های 

ایرانی قرار گیرد. 
آذرماه س��ال گذشته بود که الکساندر نوواک، وزیر 
انرژی روسیه از برنامه کشورش برای فروش هواپیمای 
سوپر س��وخو۱۰۰ به ایران خبر داده و گفته بود که 
هدف از این اق��دام، افزای��ش همکاری های اقتصای 
و تجاری دوجانبه است. س��وخو سوپرجت ۱۰۰ یک 
هواپیمای مس��افربری جت منطقه ای با ظرفیتی بین 
75 تا 95 صندلی اس��ت که شرکت روسی سوخو از 
سال 2۰۰۰ میالدی طرح ساخت آن را کلید زد و از 
سال 2۰۰8 میالدی وارد صنعت هوایی جهان شد. 

به گزارش ایس��نا، بح��ث خرید جت مس��افربری 
س��وخو ۱۰۰ روس��یه که از ماه ها پیش مطرح بوده 
همواره با توج��ه به عدم اقبال ایرالین های ایرانی در 
ورود ب��ه ایران با مش��کل مواجه بوده اس��ت. این در 
حالی اس��ت که پیش از این چند بار خبرگزاری های 
روس خب��ر از نهایی ش��دن ف��روش ای��ن هواپیما به 
ش��رکت های ایرانی داده بودند که هر بار این موضوع 

از سوی مقامات ایرانی رد شده بود. 
طب��ق اع��الم س��ازمان هواپیمایی، پ��س از ماه ها 
گمانه زن��ی یک��ی از جت های س��وخو ۱۰۰ روس��یه 
وارد ایران ش��ده تا بعد از انجام پ��رواز مورد ارزیابی 
نمایندگی های ش��رکت های هواپیمای��ی ایرانی قرار 
گیرد و ش��رایط برای خرید یا عدم خرید آن بررسی 
ش��ود. تاکنون نمایندگان ایرالین ه��ای ایرانی اعالم 
کردن��د که هی��چ برنامه ای برای خری��د این هواپیما 
نداش��ته و کماکان ترجیح می دهن��د ناوگان خود را 
با اس��تفاده از هواپیماهای ایرباس و بویینگ نوسازی 

کنند. 
ام��ا ب��ا توجه به حضور رس��می ای��ن هواپیما در 
آس��مان ایران باید دید که س��رانجام این هواپیمای 
روس ش��انس آن را پی��دا می کند ک��ه وارد ناوگان 
ایران ش��ود یا همچنان هواپیماهایی مانند توپولف 
و آنتونوف که باعث س��قوط چن��د فروند هواپیمای 
مس��افری ایران ش��د مانع از ورود ای��ن هواپیما به 

ناوگان ایران می شود. 
با وجود آنکه اجرای قرارداد خرید ایرباس از سوی 
ایران ایر س��ال گذشته نهایی ش��د و این شرکت سه 
فرون��د هواپیمای خود را ب��ه ایران ایر تحویل داد، اما 
همچنان با برخی مشکالت سیاسی به وجود آمده از 
س��وی دولت آمریکا هنوز ابهام هایی بر سر راه ورود 

این هواپیماها به ایران وجود دارد. 

۲.۵ میلیارد دالری که مسافران 
ایرانی به ترکیه بردند

اقتصاد ترکیه در س��ال گذشته میالدی 2.5 میلیارد 
دالر از جذب گردشگران ایرانی درآمد کسب کرد. 

به گزارش تس��نیم، براس��اس گزارش��ی که از سوی 
اتحادیه هتل های ترکیه منتش��ر شده، در سال 2۰۱7 
میالدی، حدود 2.5 میلیون گردش��گر ایرانی به ترکیه 
س��فر کرده اند و بدین ترتیب ترکیه اصلی ترین مقصد 
گردش��گری خارجی ایرانیان در سال گذشته میالدی 
بوده اس��ت.  این گزارش همچنین پیش بینی کرده که 
روند افزایش سفرهای گردشگری ایرانیان به ترکیه در 
س��ال جاری میالدی نیز ادامه یابد و به ویژه شهرهای 
ترکیه در ماه مارس، یعنی ایام تعطیالت نوروز ش��اهد 
حضور پرتعداد گردش��گران ایرانی باشد.  بعد از ترکیه، 
کش��ورهای عراق، امارات و ارمنستان، دیگر مقصد های 
جذاب گردش��گری برای مس��افران ایرانی بوده اند.  در 
س��ال 2۰۱6، مجموعا ۱.7 میلیون گردشگر ایرانی به 
ترکیه س��فر کرده بودند.  این گزارش خاطرنشان کرده 
که هر گردش��گر ایرانی به طور متوس��ط شش شب در 
ترکی��ه اقام��ت گزیده و ه��زار دالر هزینه ک��رده و در 
مجموع 2.5 میلیون گردش��گر ایرانی 2.5 میلیارد دالر 
برای ترکیه درآمد داش��ته اند. س��رانه هزینه کرد سایر 
گردشگران خارجی در ترکیه 63۰ دالر بوده است.  در 
بین ش��هرهای مختلف ترکیه، استانبول، وان و آنتالیا، 
محبوب ترین شهرها برای گردش��گران ایرانی بوده اند. 
ایرانی ه��ا عالوه بر تفریح، ب��رای خرید و تجارت نیز به 
ترکیه س��فر می کنند.  در این گزارش خاطرنشان شده 
که عدم انطباق سیس��تم بانکی ایران با سیستم بانکی 
ترکیه موجب ش��ده برخی از ایرانیان از سفر به ترکیه 
منصرف شوند. همچنین از نگاه این گزارش عدم امکان 
اس��تفاده ایرانیان از کارت های بانکی در ترکیه، موجب 
ش��ده تا گردشگران ایرانی ناگزیر ش��وند مقدار زیادی 
پول نقد با خود حمل کنند و این س��بب محدودشدن 

هزینه کردهای آنها شده است. 
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هن��وز یک م��اه از ابالغ دس��تورالعمل 
عباس آخوندی نمی گذرد که این موضوع 
با حاشیه ها و واکنش های بسیاری روبه رو 
شده اس��ت. اتفاقات اخیر نشان می دهد 
که عده ای بس��ته به آنکه در کدام سوی 
ماجرا قرار گرفته باش��ند و عده ای هم به 
عنوان یک امر اجتماعی مهم که می تواند 
در س��ایر حوزه ها نیز پیامد داشته  باشد، 
موضع گیری ه��ای متفاوتی داش��ته اند. با 
این هم��ه، تحلیلگران معتقدند »نبود مرز 
بین مسئولیت در دس��تگاه های نه گانه و 
فعالیت در امور ساخت وساز باعث خدشه 
و اخت��الل در وظای��ف ذات��ی، نظارتی و 
کنترلی دس��تگاه های مس��ئول حس��ن 

اجرای مقررات ساختمانی شده است.«
به گ��زارش خبرآنالین، اوایل بهمن ماه 
عب��اس آخوندی »دس��تورالعمل اجرایی 
منع پذیرش همزمان ام��وری که زمینه 
نمایندگ��ی ی��ا قبول مناف��ع متعارض را 
فراهم م��ی آورد« اعالم ک��رد. وزیر راه و 
شهرسازی پس از ابالغ این دستورالعمل، 
در یادداشتی اعالم کرد که چندین سال 
اس��ت که به دنبال این ه��دف بود و این 
اقدام، گامی اس��توار در مبارزه با فس��اد 
نهادین در حوزه خدمات مهندسی است. 
در این میان، موافقان این دس��تورالعمل 
عنوان می کنند که وزیر راه و شهرسازی 
ب��رای پایان دادن به رانت میز در خدمات 
مهندس��ی، فعالیت کارمندان 9 دستگاه 
دولت��ی، عمومی و قضای��ی در حوزه های 
س��ه گانه مرتبط با انواع ساخت وس��از را 

ممنون اعالم کرده است. 
در این دس��تورالعمل به صراحت آمده 
اس��ت تمام��ی اش��خاص فع��ال در ارائه 
خدمات مهندس��ی س��اختمان باید برای 
اجتن��اب از نمایندگ��ی و قب��ول منافع 
متعارض، تا زمانی  که با 9 دستگاه، رابطه 
اس��تخدامی دارند، پروانه اش��تغال به  کار 
خود در رش��ته های هفت گانه ساختمانی 
را به س��ازمان های نظام مهندسی تحویل 
دهن��د و از کار در این رش��ته ها اجتناب 
کنند. بازگش��ت این افراد به کار و پایان 
تودیع پروانه اشتغال به کار آنها در حوزه 
سه گانه س��اختمانی منوط است به قطع 
رابطه اس��تخدامی آنها با دستگاه ها. همه 
کارمندان، کارشناسان، مدیران و مقامات 
وزارتخانه های راه و شهرس��ازی، کش��ور، 
نی��رو، نف��ت و همچنین ش��هرداری های 
سراسر کش��ور، اعضای ش��وراهای شهر، 

بنی��اد مس��کن، س��ازمان ثبت اس��ناد و 
امالک کش��ور و دبیرخانه ش��ورای عالی 
مناطق آزاد، مشمول رعایت دستورالعمل 
»مهار تضاد منافع در خدمات مهندس��ی 

ساختمان« هستند. 
فساد گسترده در بازار خدمات 

ساختمانی مهار می شود
تحقیق��ات درخص��وص نف��ع عمومی 
بخش��نامه وزیر راه و شهرس��ازی بیانگر 
آن اس��ت ک��ه اجرای این بخش��نامه که 
و  توس��ط مهندس��ان  آن  از  س��رپیچی 
حرفه مندان ساختمانی، در حکم »تخلف 
انتظامی« است و مش��مول جرایم قانون 
مهندس��ی س��اختمان  نظ��ام  س��ازمان 
می ش��ود، در اولین گام باعث مهار فساد 
گس��ترده در ب��ازار خدمات س��اختمانی 
خواهد ش��د که پیامد این اقدام به اعتقاد 
تحلیلگ��ران ب��ازار مس��کن، در نهایت به 
تحویل س��اختمان های باکیفیت به بازار 

مصرف منجر می شود. 
هم اکنون نبود مرز بین مس��ئولیت در 
دس��تگاه های نه گانه و فعالی��ت در امور 
ساخت وس��از باع��ث خدش��ه و اختالل 
در وظای��ف ذات��ی، نظارت��ی و کنترل��ی 
دس��تگاه های مس��ئول حس��ن اج��رای 
مقررات س��اختمانی شده اس��ت. وزارت 
راه و شهرسازی و شهرداری ها، بیشترین 
مس��ئولیت را در ای��ن زمین��ه دارند، اما 
نبود مرز مش��خص بی��ن خدمات در آنها 
و فعالی��ت اقتصادی در ب��ازاری که باید 
بر آن از س��وی این دو دس��تگاه نظارت 
وی��ژه صورت بگیرد، به انواع کم فروش��ی 
و ص��وری کاری در حوزه ه��ای طراحی، 
نظارت و اجرای ساخت وس��از منجر شده 

است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی درب��اره ای��ن 
اقدام خود تاکی��د می کند که »در توزیع 
کوپنی و سهمیه بندی ارائه خدمات فنی 
و مهندسی س��اختمان، رقابت و کیفیت 
تنزل پیدا کرد.« به اعتقاد وی، »اگر قرار 
باش��د که کار براس��اس کوپن و سهمیه 
توزیع ش��ود، مفهوم رقاب��ت و کیفیت از 
بین می رود و حتما سطح مهندسی تنزل 
پی��دا خواهد ک��رد و منافع مصرف کننده 

نیز لطمه خواهد خورد.«
دس��تورالعمل  توضی��ح  در  آخون��دی 
»من��ع پذیرش همزمان اموری که زمینه 
نمایندگ��ی ی��ا قب��ول مناف��ع متعارض 
را فراه��م م��ی آورد« متذک��ر می ش��ود:  

»تع��ارض مناف��ع ب��ه این معناس��ت که 
یک نفر در دو طرف میز بنش��یند. اساسا 
اقتص��اد س��الم مبنایش اخ��الق عمومی 
اس��ت. در اخالق عمومی یک اصل بسیار 
مهم اس��ت ک��ه هیچ کس نبای��د منافع 
متعارض داش��ته باشد و اساس��ا یکی از 
عمده ترین ریشه های فساد همین تعارض 

منافع است.«
وی تصریح می کند: »معتقدیم افرادی 
که کارمند دولت هس��تند، وقت خود را 
به دولت با تعه��دی فروخته اند. اگر قرار 
باش��د این موضوع را هم��راه با اطالعات 
امتی��ازات  دارن��د،  درون س��ازمانی  ک��ه 
بیش��تری بگیرن��د، بنابرای��ن قطعا مانع 
ورود مهندسان جوان به حرفه می شوند. 
یکی از راه حل ه��ای رفع تضاد منافع نیز 
این اس��ت که افرادی که می خواهند در 
دول��ت ارائه خدم��ات دهن��د، در دولت 
باشند و افرادی که خواهان ارائه خدمات 
مهندسی هس��تند، در آن طرف میز قرار 
بگیرند، بنابراین از نظر اقتصاد و اشتغال 

حائز اهمیت است.«
موافقان دستورالعمل وزیر چه 

می گویند؟ 
مه��رداد هاش��م زاده، عض��و ش��ورای 
شهرس��ازی جامعه مهندس��ان مشاور و 
از موافقان دس��تورالعمل ت��ازه وزیر راه و 
شهرسازی، معتقد است »این تصمیم در 
مجموع در جهت اصالحات سازمان نظام 

مهندسی بوده است.«
به ب��اور وی، »دس��تورالعمل ابالغی از 
س��وی وزیر باعث کاهش ص��وری کاری، 
برگه فروش��ی و پروانه فروش��ی می شود و 
با این جنس از تصمیمات، سازمان نظام 
مهندسی در مسیر حرفه ای شدن حرکت 

خواهد کرد.«
علی رستمیان س��بزه خانی، نایب رئیس 
اول کمیس��یون اجتماع��ی مجل��س نیز 
تاکی��د دارد »این ابالغیه از بروز فس��اد، 
رانت و امضافروش��ی جلوگی��ری خواهد 
ک��رد.« به گفت��ه وی، »تا پی��ش از این 
س��ازمان نظام مهندسی ساختمان رها و 
از س��ویی دیگر، عرصه بر مهندسین نیز 
تنگ شده بود که با این اتفاق راه را برای 
آنها ب��از کرده و قطعا ش��رایط را بهتر از 

گذشته خواهد کرد.«
در عین حال، سیداحس��ن علوی، عضو 
کمیس��یون عمران مجلس معتقد است: 
»نظام مهندسی ساختمان را باید کسانی 

مدیری��ت و راهبری کنند که تنها در این 
حرفه مش��غول به فعالیت هستند.« وی 
می گوید: »س��ال های گذش��ته به دلیل 
وج��ود منافع متض��اد و دوش��غله بودن 
برخ��ی از افراد در س��ازمان ها و نهادهای 
دولت��ی و ش��به دولتی، ام��کان فعالی��ت 
دیگر مهندس��ان عمال غیرممکن بود که 
امیدواریم با ای��ن ابالغیه  جدید وزیر راه 
و شهرس��ازی، در روند ناصحیح گذشته 

بهبود حاصل شود.«
جهت گیری یک سویه است

در مقابل برخی کارشناس��ان معتقدند 
ابالغیه وزیر راه و شهرس��ازی یک س��ویه 
اس��ت. یوس��ف موالیی، اس��تاد دانشگاه 
ته��ران معتقد اس��ت: »جهت گیری این 
دس��تورالعمل نیز یک سویه است، چراکه 
با تمرکز ب��ر رعایت حقوق ش��هروندی، 
راه حل��ی برای حق��وق دارن��دگان پروانه 

اشتغال ارائه نمی دهد.«
ب��ه ب��اور وی، »نهاد ه��ای حاکمیتی و 
صنفی بای��د در چارچوب یک طرح جامع 
برق��راری توازن منطقی بین حقوق جامعه 
و ش��هروندان و منافع صنفی را هنجارمند 
و عملیاتی کنند. در غیر این  صورت حقوق 
شهروندی قربانی آسیب ها و آفت های ناشی 

از عدم توازن خواهد شد.«
به گفت��ه موالیی، »باید برای کس��ری 
بخ��ش  در  مهندس��ان ش��اغل  درآم��د 
عمومی فکر اساس��ی کرد یا اینکه تعرفه 
ارائه خدمات مهندس��ی دارندگان پروانه 
اش��تغال را ط��وری منطق��ی ک��رد ک��ه 
بخش��ی از مهندس��ان ش��اغل در بخش 
دولت��ی و عمومی به فعالیت تمام وقت در 

بخش خصوصی ترغیب شوند.«
وی تأکی��د می کن��د: »دس��تورالعمل 
وزی��ر راه و شهرس��ازی را باید مقدمه ای 
ب��رای ورود ب��ه گفتم��ان جدی��د نقش 
نهاد ه��ای صنف��ی در ایجاد ت��وازن بین 
حقوق شهروندی و منافع صنفی دانست. 
نهاد ه��ای صنفی نیازمن��د بهره گیری از 
نظریه ه��ای جدید و علم��ی برای تعریف 
و طراح��ی الگوی رفتاری مناس��ب خود 
هستند. از سوی دیگر نهاد های حاکمیتی 
نیز با احترام به اس��تقالل نهاد های مدنی 
بای��د در چارچوب برنامه توس��عه پایدار 
برای تحقق حق��وق اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگ��ی همت گمارن��د، به نحوی که 
بش��ود به عمر پدیده مزمن اجبار اشتغال 

به فعالیت های متعدد پایان داد.« 

مواد  توزیع کنن��دگان  و  فروش��ندگان 
دخان��ی در نام��ه ای ب��ه رئی��س مجلس 
ش��ورای اسالمی، خواس��تار تغییر  بندی 
در بودجه س��ال آینده شدند که موجب 
افزای��ش 35تومانی هر نخ س��یگار تولید 

داخلی می شود. 
تعیین تکلی��ف  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
درخص��وص بند جنجال برانگیز الحاقی 7 
به تبصره 6 الیحه بودجه ۱397، مجددا 
از س��وی نماین��دگان مجل��س ش��ورای 
اس��المی جه��ت افزایش قیم��ت هر نخ 
س��یگار به کمیس��یون تلفیق ارجاع شد؛ 
 بندی که در الیحه دولت وجود نداش��ت 
و توسط کمیس��یون های مجلس شورای 
اس��المی به الیحه بودجه اضافه ش��د تا 
با اعت��راض تولیدکنندگان داخلی مواجه 
ش��ود که در نهایت جهت تعیین تکلیف، 
از صحن علنی به کمیسیون تلفیق ارجاع 

شد تا در مورد آن تصمیم گیری شود. 

براس��اس بن��د الحاقی 7 مت��ن نهایی 
الیح��ه بودجه س��ال ۱397 و براس��اس 
مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی، از ابتدای سال ۱397 به قیمت 
خرده فروش��ی هر نخ سیگار تولید داخل 
)انواع سیگار تولید داخلی، تولید مشترک 
و تولید داخل با نش��ان بین المللی( مبلغ 
35۰ ری��ال و ه��ر ن��خ س��یگار وارداتی 
مبل��غ 5۰۰ ری��ال ب��ه عن��وان عوارض 
اضافه می ش��ود و وزارت ام��ور اقتصادی 
و دارایی مکلف اس��ت مبال��غ مزبور را از 
تولیدکنن��دگان و واردکنندگان حس��ب 
مورد اخ��ذ و به حس��اب درآمد عمومی 

ردیف ۱۱۰5۱6 این قانون واریز کند. 
این مس��ئله با اعتراض فروش��ندگان و 
توزیع کنندگان کاالی دخانی تولید داخل 
مواجه ش��ده اس��ت و آنها معتقد هستند 
که این اتف��اق موجب می ش��ود در بازار 
قیمت س��یگارهای تولی��د داخلی با برند 

ایرانی التهاب ایجاد ش��ود، چراکه قیمت 
سیگارهای ایرانی نس��بت به سیگارهای 
ب��ا برن��د خارج��ی تولی��د داخ��ل و نیز 
سیگارهای وارداتی کمتر بوده و دریافت 
عوارض 35تومانی از این سیگارها موجب 
افزایش 5۰درصدی قیمت این س��یگارها 

می شود. 
آنه��ا همچنین اعتق��اد دارن��د که در 
چنین ب��ازاری بیش��ترین افزایش قیمت 
ب��رای س��یگارهای تولید داخل��ی ایرانی 
ب��ه وجود می آید که این مس��ئله موجب 
خواهد ش��د بازار ف��روش، میزان تولید و 
اشتغال ناشی از این محصوالت در داخل 
با بحران مواجه شود و باید در نظر داشت 
که نزدیک بودن بازه قیمتی س��یگارهای 
قاچ��اق ب��ا س��یگارهای تولی��د داخلی 
ایران��ی، بحران دیگری ب��رای فروش این 

محصوالت به وجود می آورد. 
و  فروش��ندگان  رابط��ه  همی��ن  در 

تولی��د  توزیع کنن��دگان کاالی دخان��ی 
داخل با ارس��ال نامه ای به رئیس مجلس 
ش��ورای اس��المی خواس��تار تغیی��ر در 
تصمیم اتخاذشده هس��تند. در متن این 
نامه آمده است:  »اینجانبان فروشندگان 
ب��ا  دخان��ی  کاالی  توزیع کنن��دگان  و 
مالی��ات  و  ع��وارض  هرگون��ه  افزای��ش 
س��یگار مخالفت اکید داری��م و معتقدیم 
هرگونه افزایش قیمت باعث خارج ش��دن 
فروشندگان مجاز از چرخه فروش بازار و 
جایگزین شدن قاچاق فروشان خواهد شد 
کم��ا اینکه تاکنون نی��ز فعالین مجاز در 
عرصه دخانیات رقابتی تنگاتنگ و نابرابر 
ب��ا برندهای معروف و پرمش��تری قاچاق 
داش��ته اند درحالی که در این بازار رقابتی 
قیم��ت حرف اول را می زند و قاچاقچیان 
با کاهش قیمت س��عی در تسخیر بازار و 
خارج کردن فروش��ندگان مجاز از گردونه 

فعالیت دارند.« 

نامه »سیگارفروشان« به رئیس مجلس شورای اسالمی

فروشندگان مواد دخانی خواستار تغییر بودجه شدند

مهار فساد گسترده در بازار خدمات ساختمانی

پایان امضافروشی
ارتباطات

گزارش مرکز ماهر درباره حمله سایبری به 
پورتال های خبری

30 وب سایت در معرض نفوذ هکرها 
هستند

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای 
رایانه ای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در گزارشی 
در ارتباط با حمله سایبری شامگاه شنبه 2۱ بهمن ماه 
به پورتال های خبری اعالم کرد که در این وب سایت ها 
حداقل موارد امنیتی رعایت نشده است.  به گزارش ایرنا، 
در گزارش رسیدگی به حمله سایبری به وب سایت ها و 
پورتال ه��ای خبری آمده اس��ت: ش��رکت تولید کننده 
نرم افزار این س��امانه ها مجری بیش از 3۰ وب س��ایت 
خبری هس��تند که نفوذگران از این حیث به مجموعه 
اهداف مناسبی دست پیدا کرده اند. تهدید اخیر کماکان 
برای این س��ایت ها وجود دارد و الزم اس��ت به سرعت 
تمهیدات امنیتی مناسبی را اعمال کنند.  مرکز ماهر در 
این گزارش آدرس این 3۰ وب سایت را نیز مطرح کرد 

که به این شرح است: 
armandaily. ir   -2  aminejameeh. ir - ۱

kaenta. ir -4   ghanoondaily. ir - 3
asreneyriz. ir  -6  sharghdaily. ir - 5
ecobition. ir -8   karoondaily. ir - 7

baharesalamat. ir - 9
tafahomnews. com - ۱۰

bankvarzesh. com  -۱2 niloofareabi. ir - ۱۱
shahrvand-newspaper. ir - ۱3

etemadnewspaper. ir - ۱4
vareshdaily. ir -۱6   bahardaily. ir - ۱5

nishkhat. ir -۱8   sayeh-news. com - ۱7
nimnegahshiraz. ir - ۱9

shahresabzeneyriz. ir - 2۰
neyrizanfars. ir - 2۱

sarafrazannews. ir  -23  tweekly. ir - 22
armanmeli. ir  -25   davatonline. ir - 24

setaresobh. ir -27  noavaranonline. ir - 26
bighanoononline. ir - 28

naghshdaily. ir -3۰  hadafeconomic. ir - 29
گفتنی اس��ت شامگاه ش��نبه در س��اعت 2۰ تا 22 
تع��دادی از پروتال ها و وب س��ایت های خبری از جمله 
وب س��ایت های خبری روزنامه قانون، آرمان و س��تاره 
صبح مورد حمله هکرها قرار گرفتند.  بررسی های مرکز 
ماهر نشان می دهد هر سه روزنامه در مرکز داده تبیان 
و مرکز داده ش��رکت پیشتاز میزبانی شدند.  همچنین 
بررس��ی های فنی نش��ان می دهد مبدا حمل��ه به این 
پایگاه های خب��ری، انگلیس و آمریکا بوده اس��ت.  در 
این گزارش آمده اس��ت: همه سایت های خبری مورد 
حمله دارای نام کاربری و کلمه عبور پیش فرض یکسان 
توسط شرکت پشتیبان بوده اند و بررسی ها نشان داد که 
متاسفانه آدرس پست الکترونیکی راهبر ارشد سامانه با 
سطح دسترسی باال نیز دارای نام کاربری و کلمه عبور 
یکسان استفاده شده اس��ت که نشان می دهد حداقل 

موارد امنیتی رعایت نشده است. 

تبلیغات از بین  نمی روند
از پیام به تماس تبدیل می شوند! 

درحالی که با پیگیری  اعتراضات مش��ترکان نس��بت به 
پیامک های تبلیغاتی از تعداد آنها کاسته شده، اما این بار 
تماس های تبلیغی هس��تند که جای پیامک ها را گرفتند 
و زمان��ی  که منتظر تماس مهمی هس��تید، با تماس یک 
پیام  ضبط ش��ده تبلیغات��ی مواجه می ش��وید.  به گزارش 
ایس��نا، کمتر کسی است که تلفن همراه داشته باشد و از 
پیامک های تبلیغاتی شاکی نشده باشد. درواقع پیامک های 
تبلیغاتی در برهه ای از زمان واقعا صدای اعتراض بسیاری از 
مشترکان اپراتورها را درآورده بود تا اینکه درنهایت سامانه 
۱95 برای رس��یدگی به این پیامک ها راه اندازی ش��د و با 
آگاهی افراد نس��بت به چگونگ��ی غیرفعال کردن اینگونه 
پیامک ها، از تعداد آنها و همچنین اعتراض ها کاسته شد.  
با وجود این، ظاهرا کس��ب وکارها و شرکت ها راه دیگری 
برای تبلیغات ناخواسته خود پیدا کردند؛ بدین ترتیب که 
تلفن شما زنگ می خورد، گوش��ی خود را برمی دارید و با 
تعجب به جای ش��نیدن صدایی آشنا و یا فردی حقیقی، 
یک پیام گویای ضبط ش��ده به تبلیغ محصول و خدمات 
یک ش��رکت می پ��ردازد.  درحالی که محم��ود واعظی - 
وزیر پیش��ین ارتباطات و فناوری اطالع��ات - در رابطه با 
پیامک های تبلیغاتی گفته بود: »این پیامک ها وقت و ذهن 
مردم را درگیر می کند و برهمین اساس ما هم با آنها موافق 
نیس��تیم چراکه این روند جالبی نیست که یک مشترک 
برای رس��یدن به پیامک های ش��خصی چندین پیامک را 
بگردد تا به پیامک های خود برسد.« باید دید محمدجواد 
آذری جهرمی که موضع خود را درباره پیامک های تبلیغاتی 
مزاحم که آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته اند، 
به صراحت بیان کرده و موجب شد راهی برای ساماندهی 
این پیام ها در نظر گرفته شود، چه واکنشی به تماس های 

تبلیغاتی مزاحم خواهد داشت. 
همانطور ک��ه مهم ترین موض��وع درب��اره پیامک های 
تبلیغاتی، مخدوش شدن حفظ حریم شخصی مشترکان، 
مزاحمت ه��ا و صرف وقت برای مش��اهده این پیام ها بود، 
اکن��ون تماس ه��ای تبلیغاتی پا را فراتر گذاش��ته و قطعا 
مزاحمت شان از دریافت پیامک ها بیشتر است؛ زیرا اگر قرار 
بود یک مشترک برای رسیدن به پیامک های شخصی خود 
چندین پیامک را بگردد و یا با تصور یک پیامک شخصی، 
با پیامک تبلیغاتی روبه رو شود، اکنون تماس های تبلیغاتی 

ناخواسته، بیشتر ناقض حریم شخصی خواهند بود. 

حمل و نقل

گردشگری



ای��ن روزها قیمت طال ب��ه باالترین رقم 
خود رس��یده اس��ت؛ فلز گرانبهایی که از 
دیرب��از نق��ش کاالی س��رمایه ای را برای 
خانواره��ای ایرانی بازی کرده اس��ت و به 
اعتقاد فعاالن بازار طال، 90درصد مردم آن 
را به نیت حفظ س��رمایه می خرند. افزایش 
قیمت طال در روزهای اخیر به گونه ای بوده 
ک��ه هر گرم طالی خام 18 عی��ار آرام آرام 
خود را ب��ه مرز 150 ه��زار تومان نزدیک 
می کند و دیگر نمی توان انتظار بازگش��ت 
قیمت طال به رقم هایی مانند 110 تا 115 
هزار تومان را داش��ت؛ افزایشی که قیمت 
تمام ش��ده مصنوعات ط��ال را به حدی باال 
برده که برخی مصرف کنندگان را به سمت 
نمونه های خارجی و حتی دست دوم سوق 

داده است. 
به گ��زارش ایرنا، قیمت هر گرم طالی 
خ��ام در بازاره��ای ای��ران از حاصلضرب 
قیم��ت جهانی هر اونس ط��ال در قیمت 
دالر آزاد محاس��به می ش��ود؛ با این کار 
هرگونه نوس��ان در بازار ارز، بر بازار طال 
اع��م از مس��کوکات و مصنوع��ات نیز اثر 

می گذارد. 
از آنج��ا که عرضه مس��کوکات طال در 
انحصار بانک مرکزی اس��ت، این نهاد در 
زمان هایی که قیمت بازاری طال با قیمت 
ذات��ی آن برابری ندارد، با ابزارهایی چون 
حراج سکه یا پیش فروش آن وارد میدان 
می ش��ود تا به اصطالح نرخ ها شکس��ته 

شود و بازار به حالت تعادل بازگردد. 
اما در ب��ازار مصنوعات طال، داس��تان 
دیگری در جریان است و به گفته فعاالن 
صنف طال، ب��رای تعیین قیمت طال باید 
قیم��ت یک گرم طال را ب��ا قیمت اجرت 
ساخت آن جمع و 7درصد سود فروشنده 
را به آن اضافه کنیم و 9درصد مالیات بر 

ارزش افزوده هم اضافه شود. 
اکنون هر گرم ط��الی خام 149 هزار 
تومان در بازار قیمت دارد که باید به این 
رقم اجرت س��اخت نیز افزوده ش��ود که 
بسته به نوع کار و اینکه آیا از سنگ های 
قیمتی نیز اس��تفاده شده باشد، متفاوت 
اس��ت و بین 20 تا 30 هزار تومان در هر 

گرم قیمت گذاری می شود. 
البته از آنجا که صنعت طالس��ازی به 
هنر نیز گره خورده است؛ در مواردی که 
هنر صنعتگران نمود بیش��تری دارد و به 
ق��ول بازاری ها کاره��ای »تک و خاص« 
عرض��ه می ش��ود، اجرت کار هم بس��یار 
باالتر از این رقم هاس��ت. پس از آن نوبت 
به محاس��به 7درصد س��ود فروش��نده و 
9درصد مالیات بر ارزش افزوده می ش��ود 
ک��ه در مجم��وع 16درص��د ب��ه هزینه 

تمام شده کار اضافه می کند. 
آیت محمدول��ی، رئیس اتحادیه طال و 
جواهر اس��تان تهران درباره قیمت نهایی 
طال ب��رای مصرف کننده واقعی می گوید: 
نمی ت��وان رق��م نهایی را ب��رای این کار 
تعیی��ن کرد زیرا اجرت س��اخت کارها با 
هم متفاوت است ولی در شرایط کنونی، 
قیمت هر گرم طالی ساخته ش��ده برای 
مصرف کنن��ده حدود 180 ه��زار تومان 

است. 
او ای��ن قیمت ها را متناس��ب با س��بد 
هزین��ه خانواره��ا ندانس��ت و گف��ت: از 
گذش��ته مرس��وم بوده که م��ردم اندک 

س��رمایه خود را تبدیل به طال می کردند، 
اما افزایش هزینه تمام ش��ده طال به ویژه 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده 9درص��دی، 
بسیاری از اصناف و صنعتگران حوزه طال 

را با مشکل روبه رو کرده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: باالبودن قیمت 
تمام ش��ده طال برای مصرف کننده سبب 
شده تا برخی به خرید طال از کشورهای 
همس��ایه روی بیاورند که این کار هم با 
مخاطراتی چون خرید مصنوعات با عیار 

پایین همراه است. 
ای��ن فع��ال صنع��ت ط��ال و جواه��ر، 
خرید ط��الی به اصط��الح »کم اجرت یا 
بدون اج��رت« و »دس��ت دوم« را روش 
دیگ��ر مردم ب��رای خرید طال دانس��ت و 
گف��ت: خرید طالی دس��ت دوم به دلیل 
آنکه ممکن اس��ت ط��الی مربوطه فقط 
روکش طال داش��ته باش��د و یا مشکالتی 
چون کم عیار بودن کار، توصیه نمی شود. 
وی حجم طالی قاچاق از بازار ایران را 
حدود 20درصد برآورد کرد و آن را ناشی 
از باالب��ودن قیمت تمام ش��ده مصنوعات 
ط��ال در مقایس��ه ب��ا نمونه های مش��ابه 

خارجی دانست. 
رئی��س اتحادیه طال و جواهر اس��تان 
تهران یادآور شد که طبق قوانین گمرکی 
هر فرد در حین ورود به کش��ور می تواند 
150گرم طال ب��ا خود وارد کند که البته 
این می��زان واردات جزو آمار قاچاق طال 
محس��وب نمی ش��ود. محمدول��ی اب��راز 
امیدواری کرد ک��ه با کاهش نرخ مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده طال در قان��ون جدید 
مالیات بر ارزش افزوده که در کمیسیون 
اقتصادی مجلس در دست بررسی است، 

این صنعت از بحران خارج شود. 
خداحافظی با نرخ 110 هزار تومان

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طالوجواهر همچنین در گفت وگو با ایسنا، 
درباره قیمت طال که این روزها به باالترین 
رقم خود رسیده اس��ت، گفت: با توجه به 
ش��رایط فعلی، پیش بینی بازار طال میسر 
نیس��ت، اما به ه��ر حال نمی ت��وان انتظار 
 بازگش��ت قیمت طال ب��ه رقم هایی مانند

110 ت��ا 115 ه��زار توم��ان را داش��ت. 
موضوعاتی مانند نوس��انات شدید نرخ ارز 
در قیمت طال هم تأثیر می گذارد. از سوی 
دیگ��ر قیمت هر اونس طال در بازار جهانی 
نیز در قیمت طالی 18 عیار تعیین کننده 
اس��ت.  وی ادامه داد: البته ممکن اس��ت 
که نوسانات جهانی نسبت به قیمت طال 
در ایران کمرنگ تر باش��د اما به هر حال 
این موارد تأثیرات خاص خود را بر جای 

می گذارد. 
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
طال و جواهر همچنین موضوعات سیاسی 
و همس��ایگان ای��ران را در قیم��ت طال 
بی تأثیر ندانس��ت و اظه��ار کرد: عالوه بر 
رکودی که از گذش��ته در بازار طال حاکم 
ب��ود اکن��ون با ش��رایط پیش آم��ده این 
وضعیت تش��دید شده اس��ت. هیچ یک از 
هم��کاران ما راضی به این نوع نوس��انات 
قیمت نیستند و مطلوب ما این است که 
نوسانات قیمت طال بسیار اندک و آرامش 

در بازار حاکم باشد. 
حواس مان  به حباب سکه باشد

او با تأکید بر تش��دید رک��ود بازار طال 

در روزهای گذش��ته، اظه��ار کرد: مردم 
نمی دانن��د ک��ه باید طال بخرن��د یا خیر. 
امیدواری��م که ش��رایط هرچ��ه زودتر به 
ثبات برس��د تا همکاران ما هم با راحتی 
بیش��تری بتوانند فعالیت کنن��د و برای 

خود تصمیم بگیرند. 
محمدولی در پاس��خ به این س��وال که 
آیا کاهش مج��دد قیمت طال امکان پذیر 
اس��ت؟ گفت: نمی توان وضعی��ت بازار را 
به ط��ور 100 درص��دی پیش بینی کرد. 
اما هرگاه نوس��انات حال��ت صعودی پیدا 
می کند پس از مدتی ممکن اس��ت کمی 
هم ش��یب نزولی پی��دا کند، ام��ا اینکه 
بخواهی��م انتظار داش��ته باش��یم تغییر 
قیمت ه��ا به گونه ای باش��د که به عنوان 

مثال ط��الی 150 هزار تومانی به گرمی 
110 تا 115 ه��زار تومان بازگردد، بعید 
به نظر می رس��د اما به هر حال امیدواریم 

که تعادل در بازار ایجاد شود. 
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
ط��ال و جواهر در بخش��ی از صحبت های 
خود نیز به موضوع پیش فروش سکه اشاره 
و اظه��ار امیدواری ک��رد برنامه ریزی ها به 
گونه ای باشد که امکان واگذاری این سکه ها 

در زمان مقرر وجود داشته باشد. 
محمدولی در پایان گفت: ثبت نام های 
صورت گرفت��ه می توان��د در تنظیم بازار 
داخل��ی موثر باش��د، اما بای��د توجه کرد 
که شرایط به گونه ای پیش نرود که بازار 

سکه حالت حبابی پیدا کند. 

قیمت هر گرم طال برای مشتری چقدر تمام می شود؟ 

خداحافظی طال با نرخ 110 هزار تومان کدام کشورها باالترین نرخ سرمایه 
به دارایی بانکی را دارند؟ 

طب��ق آمار بانک جهانی، کش��ورهای توس��عه یافته 
از نس��بت س��رمایه به دارایی کمتری برخوردارند.  به 
گزارش ایس��نا ب��ه نقل از بانک جهانی، آمارها نش��ان 
می دهد بین سال های 2010 تا 2016، متوسط نسبت 
س��رمایه های بانکی به دارایی افزایش یافته اس��ت و از 
حدود 9.8 به 10.5 رس��یده اس��ت. در س��ال 2016، 
کشور مالدیو با نسبت 23.7بیشترین نسبت سرمایه به 
دارایی را داشته است و پس از این کشور تونگا با نسبت 
21.2، آفریقای مرکزی با نسبت 19.22، قرقیزستان با 
نسبت 17.4، ساموآ و جزایر سلیمان با نسبت 16.3 و 
ارمنستان با نسبت 16.2، به ترتیب در رده های سوم تا 
هفتم قرار دارند. ماکائو با نس��بت 4.6 کمترین نسبت 
س��رمایه به دارایی بانکی را دارد و پس از این کش��ور 
هلند با نس��بت 5، کانادا با نسبت 5.2، ژاپن با نسبت 
5.5، فنالند با نسبت 5.6، فرانسه با نسبت 5.9، آلمان 
با نسبت 6، ایسلند با نسبت 6.2، استرالیا با نسبت 6.6، 
انگلیس، میانمار، نیوزیلند و نروژ با نسبت 7 به ترتیب 
در رده های دوم تا سیزدهم قرار دارند. این نسبت برای 
منطقه اروپای مرکزی و بالتیک برابر 10، آسیای شرقی 
و اقیانوسیه 9.7، منطقه یورو 8.1، اتحادیه اروپا 8.4 و 
جنوب آسیا برابر با 7.8 است. نسبت ایران در رده بندی 
اعالم نش��ده است.  این نس��بت که به نسبت کفایت 
س��رمایه نیز معروف است به عنوان درصدی از ریسک 

بانکی در برابر ریسک اعتباری بیان می شود. 

نخستین شعبه نمونه بانکداری 
 اسالمی بانک انصار افتتاح شد

با گش��ایش ش��عبه نمونه بانکداری اس��المی تحت 
نظارت مشترک علمای شیعه و اهل سنت در ارومیه، 
اس��تان آذربایجان غربی هم به شبکه بانکداری نمونه 
اسالمی پیوست. در آیین افتتاح این شعبه که با هدف 
ارائه خدمات بانکی به هموطنان اهل س��نت اس��تان 
آذربایج��ان غربی صورت گرفت، بر اعتمادآفرین بودن 
این حرکت بانک انصار و تسری آن به همه استان های 

دارای ساکنین اهل سنت تاکید شد. 
به گ��زارش اداره کل روابط عمومی  و تبلیغات بانک 
انصار، در نشس��ت آغازین این افتتاحیه که در س��الن 
جلس��ات مجتمع حمزه اس��تان آذربایجان  غربی برپا 
شد، دکترابراهیمی، بانک  انصار را بانکی معرفی کرد که 
قاعده سود حداکثری بانک های تجاری را به هر قیمتی 
تعقیب نمی کن��د و با اولویت دادن به مس��ئولیت های 
اجتماع��ی خود و با ات��کال به خداوند بزرگ، ش��اهد 
برکت افزای��ی التزام عملی به موازین ش��رعی در حوزه 
بانکداری بوده اس��ت. وی گفت: تأس��یس بانک انصار 
با پیشینه صندوق قرض الحس��نه و موسسه اعتباری، 
واکنش مس��ئوالن وقت به تحوالت محیطی، توس��عه 
نیازهای مش��تریان و احس��اس مس��ئولیت مبتنی بر 

مدیریت جهادی و استحکام بانکداری اسالمی بود. 
مدیرعام��ل بانک انصار با تش��کر از پی��ام رئیس کل 
محت��رم بانک مرک��زی و حمایت های ایش��ان از این 
ن��وآوری بانکی؛ با برش��مردن مزیت ه��ای رقابتی این 
بان��ک در عرصه قرض الحس��نه، ش��فافیت اطالعاتی، 
اقتصاد مقاومتی، س��المت اداری، بانکداری اسالمی و 
اشتغال زایی افزود: اگر امروز شاهد بازگشایی برخی از 
کارخانه های بسته شده این استان و بازگشت کارگران 
آنها به سرکارش��ان هس��تیم، برگرفته از رویکرد بانک 
انص��ار در حمایت از ش��رکت ها و بنگاه های کوچک و 
متوس��ط و خدمت به مردم و اقشار متوسط و ضعیف 
است.  دکترابراهیمی در ادامه با اشاره به حضور دوازده 
و نیم میلیون مشتری در بانک انصار و تأثیر بانکداری 
خرد بر کاهش معوقات بانکی، رونق تولید در کش��ور و 
کمک به اقشار ضعیف و متوسط اظهار داشت: در حوزه 
بانکداری خرد ورود ما همواره با سیاست اشتغال زایی 
همراه بوده است و ارائه خدمت به همه مردم اهل سنت 
برای ما یک اولویت است تا همچون سایر هموطنان مان 
برای آنان زمینه کار و اش��تغال و سنت نیکوی ازدواج 
فراه��م گردد.  مدیرعامل بانک انص��ار در پایان ضمن 
قدردانی از علمای ش��یعه و اهل س��نت که تأس��یس 
ش��عبه های نمونه بانکداری اس��المی در اس��تان های 
سیس��تان و بلوچس��تان، هرمزگان و آذربایجان غربی 
را تحت نظارت مش��ترک خود میسر کرده اند، بر لزوم 
توکل به خدای متعال و پیش��تازی این بانک در حوزه 
مس��ئولیت های اجتماعی تأکید و تصریح کرد: باید در 
حوزه بانکداری اسالمی این الگوسازی های عملی ادامه 
یاب��د تا بتوان آن را به جهان اس��الم معرفی کرد و در 
عرصه بانکداری بین المللی صاحب جایگاه شایسته شد. 
ش��ایان ذکر اس��ت افتتاح ش��عبه نمون��ه بانکداری 
اس��المی در ارومی��ه که یکی از برنامه های سراس��ری 
ستاد بزرگداشت ایام خجسته دهه فجر است با حضور 
حجت االسالم والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده 
ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه ش��هر ارومیه، سردار 
حبیب شهس��واری فرمانده سپاه ش��هدای آذربایجان 
غرب��ی، علمای معظم ش��یعه و اهل س��نت، مدیریت 
شعب استان آذربایجان غربی آقای روشنی و بازرگانان 
و فع��االن اقتصادی این اس��تان و ش��هر ارومیه، دکتر 
موسویان دبیر شورای فقهی بانک مرکزی و تنی چند 

از مسئوالن بانک انصار برگزار شد. 
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دریچــه

خبرنــامه

بخشنامه بانک مرکزی برای تخلف کارمزدی بانک ها
به بانک ها کارمزد استعالم اطالعات 

ندهید
اخذ کارمزد استعالم اطالعات مشتریان از سازمان 
ثبت احوال کشور توسط بانک ها و موسسات اعتباری 

ممنوع است. 
بانک مرکزی اعالم کرد که اخیرا مش��اهده ش��ده 
اس��ت برخی از بانک ها و موسس��ات اعتباری، عالوه 
بر کارمزدهای مندرج در بخشنامه های اخذ کارمزد، 
اق��دام به اخذ مبالغی از مش��تریان خود تحت عنوان 
»کارمزد استعالم اطالعات مشتریان از سازمان ثبت 
احوال کش��ور« می کنند. بر این اساس بانک مرکزی 
با ابالغ بخش��نامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری 
این اقدام را مغایر با بخش��نامه های صادره این بانک 
دانس��ته و تاکید کرده اس��ت دریاف��ت هرگونه وجه 
تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب 

بخشنامه های ابالغی بانک مرکزی ممنوع است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.763دالر آمریکا

6.063یورو اروپا

6.860پوند انگلیس

1.335درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

652.800مثقال طال

150.700هر گرم طالی 18 عیار

1.501.000سکه بهار آزادی

1.557.000سکه طرح جدید

766.000نیم سکه

458.000ربع سکه

304.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنـامه
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ب��ورس ته��ران در ای��ن روزها ش��اهد 
نوس��ان پی درپی نماگر اصلی بازار حول 
کانال ۸۹ هزار واحدی است؛ چنانچه روز 
گذشته افزایش قیمت سهام خودرویی ها 

یکی از دالیل تقویت بازار سهام بود. 
به گزارش ایسنا، با اینکه هفته گذشته 
بورس تهران توانس��ت قله ۹۸ واحدی را 
ب��از پس گی��رد، در اولی��ن روز معامالت 
هفته ج��اری بار دیگر ب��ا کاهش قیمت 
س��هم ها روند حرکت نماگ��ر اصلی بازار 
نزولی ش��د و کانال ۹۸ ه��زار واحدی را 
از دست داد. اما افزایش قیمت سهم های 
خودرویی س��بب ش��د باز هم شاخص به 

مرز تراز ۹۸ هزار واحدی برسد. 
از طرفی نوس��انات قیمت دالر در این 
روزها بیش از گذشته بر قیمت سهم ها در 
بورس و فرابورس ایران سایه افکنده است 
و سبب شده معامله گران بیش از گذشته 
در داد و س��تدهای خ��ود احتیاط کنند. 
یکی دیگر از عوامل رش��د قیمت سهم ها 

را می ت��وان پتانس��یل رش��د قیمت دالر 
دانست. رش��د قیمت دالر تا مرز ۴۸۰۰ 
تومان باعث شده تحلیلگران بورسی برای 
شرکت هایی که مواد اولیه شان با ارز های 
خارجی تأمین می ش��ود س��ود بیشتری 

متصور شوند. 
روز گذش��ته ش��اخص کل بازده نقدی 
و قیمت��ی بورس اوراق بهادار تهران ۱۴۲ 
واح��د رش��د کرد و ب��ه رق��م ۹۷ هزار و 
 ۹۲۴ رس��ید. ش��اخص کل هم وزن نیز با

۷۹ واحد رش��د تا رقم ۱۷ ه��زار و ۶۳۰ 
افزای��ش یافت. ش��اخص آزاد ش��ناور در 
دومین روز معامالت این هفته ۳۶۶ واحد 
افزای��ش یافت و به رقم ۱۰۵ هزار و ۲۱۱ 
رس��ید. ش��اخص بازار اول با ۲۱۵ واحد 
رش��د رقم ۶۹ هزار و ۴۸۲ واحد را تجربه 
کرد، اما ش��اخص بازار دوم با ۳۰۰ واحد 
افت تا عدد ۲۰۸ هزار و ۹۳۱ پایین آمد. 
پتروش��یمی ج��م، ش��رکت ارتباطات 
سیار ایران و پاالیشگاه نفت اصفهان سه 

نمادی بودند که روز دوش��نبه بیشترین 
تأثیر کاهنده را روی نماگر بازار س��رمایه 
داش��تند. در ط��رف مقابل س��ایپا، ملی 
صنای��ع مس ایران و ایران خودرو س��عی 

کردند شاخص ها را افزایش دهند. 
در دومی��ن روز معام��الت ای��ن هفته 
در حال��ی دو نماد ایران خودرو و س��ایپا 
بیش��ترین تأثیر افزاینده را روی شاخص 
کل داش��تند ک��ه دیگر نماده��ای گروه 
خ��ودرو و قطع��ات خ��ودرو نیز با رش��د 
در قیم��ت پایانی مواجه ش��دند. قیمت 
بس��یاری از س��هم ها توانس��ت بی��ش از 

۳درصد رشد را تجربه کند. 
در گروه فل��زات اساس��ی روند قیمت 
سهم ها عمدتا افزایش��ی بود و سهم های 
ای��ن گروه توانس��تند کمتر از یک درصد 
رش��د در قیمت پایانی داشته باشند، هر 
چند که تع��دادی نیز ب��ا کاهش قیمت 

روبه رو شدند. 
ام��ا در گ��روه نف��ت، کک و س��وخت 

هس��ته ای نیز قیمت سهم ها عمدتا کمتر 
از یک درصد نوسان قیمت داشت. در این 
گروه ۱۹ میلیون س��هم به ارزش بیش از 
۱۰ میلی��ارد تومان مورد دادوس��تد قرار 

گرفت. 
در گروه محصوالت ش��یمیایی نوسان 
قیمت سهم ها عمدتا کمتر از یک درصد 
ب��ود و در گروه مخابرات نیز یک دس��ت 

سهم ها قرمزپوش شدند. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
۱۵۳ میلی��ارد توم��ان بالغ ش��د که این 
رقم ناش��ی از دست به دست شدن ۸۱۹ 
میلیون س��هم و اوراق مالی قابل معامله 
طی ۶۶ هزار و ۳۹۳ نوبت دادوستد بود. 
آیفک��س نیز در دومی��ن روز معامالت 
هفته ب��ا افت ۵.۲ واحدی همراه ش��د و 
به رق��م ۱۰۹۲ رس��ید. ارزش معامالت 
فرابورس ای��ران نیز ع��دد ۱۳۱ میلیارد 
توم��ان را تجربه کرد و حجم معامالت به 

۳۴۵ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. 

تقویت ۱۴۲ واحدی شاخص کل بورس

خودرویی ها بورس را تکان دادند
اقتصاد جهان

سرمایه گذاران چگونه غافلگیر شدند

۱۰ بازنده بزرگ سقوط داوجونز
تحلیلگر سی ان بی سی با اشاره به اینکه حاال وقت 
مناس��بی برای پیدا کردن س��هام شرکت های رو به 
رشد و خرید پرس��ود است، لیستی از ۱۰ شرکت با 
بیش��ترین نرخ ضررده��ی را در تحوالت اخیر، برای 
ش��ناخت درست ش��رایط بازار ارائه کرد.  به گزارش 
مهر به نقل از سی ان بی س��ی، مج��ری برنامه »پول 
دیوان��ه« و تحلیلگ��ر اقتصادی سی ان بی س��ی، جیم 
کرامر می گوید: به یاد داش��ته باشید که ما قبال این 
اتف��اق را تجربه کرده ایم. آخرین باری که بازار مانند 
آنچه در هفته قبل مش��اهده کردیم، س��قوط کرد، 
ژانویه ۲۰۱۶ بود. آن س��قوط یک فرصت عالی برای 
خرید سهام ایجاد کرد و بازارها ظرف دو سال آینده 
بی��ش از ۱۰ هزار واحد رش��د کردن��د. هرچقدر که 
کرامر تمرکز خود را روی خریدهای خوب گذاش��ته 
اس��ت، همان ق��در ه��م می خواهد تصوی��ر خوبی از 
وضعیت کنونی بازار ارائه کند.  او می گوید: شما باید 
در شکار سهام رو به رشد، سیستماتیک عمل کنید. 
بنابرای��ن من ۱۰ ش��رکتی را ک��ه در روزهای اخیر 
بزرگ ترین ضرر را متحمل شده اند معرفی می کنم. 

۱- جنرال الکتریک
سهام جنرال الکتریک، بزرگ ترین بازنده وال استریت، 
هفته ه��ا قبل از تالطم اخیر بازار س��هام، تحت فش��ار 
ق��رار گرفته بود و افت می کرد. درحالی که بس��یاری از 
سرمایه گذاران مدت هاست معتقدند این شرکت با بدهی 
باال و تجارت به هم ریخته خود، یک کشتی در حال غرق 
شدن است، جنرال الکتریک سرمایه گذاری سنگینی در 
س��هام نفتی کرده است. این فقط شامل کسب مالکیت 
بیکرهیوگز نمی شود، بلکه در روزهایی که قیمت انرژی 
باالتر است، لکوموتیوها، توربین ها و موتورهای هواپیما 
هم فروش بهت��ری دارند. کرامر می گوی��د: هرچند در 
روزهای اخیر با افت شدید قیمت نفت مواجه شده ایم، 
ولی من هنوز در مورد نفت نظر قاطعی نمی توانم بدهم 

اما از سهام جنرال الکتریک دوری کنید. 
۲- شورون

هرچن��د ب��اال رفت��ن قیم��ت نف��ت می توان��د به 
جنرال الکتری��ک کمک کند، اما کرام��ر می گوید این 
وضعی��ت به ش��ورون آس��یب خواهد رس��اند.  کرامر 
می گوید: سهام شورن چند هفته قبل از این ۱۳۳ دالر 
قیمت داش��ت که به نظر من اص��اًل منطقی نبود. این 
قیم��ت برای وقتی بود که قیم��ت نفت ۵۰دالر از این 
باالتر بود. تالطم بازار که اتفاق افتاد، س��رمایه گذاران 

متوجه شدند که این قیمت واقعاً غلط است. 
۳- اینتل

س��ومین بازنده بزرگ داوجون��ز، اینتل بود. کرامر 
می گوید: در کوتاه مدت سهام اینتل یک خرید خوب 
است. من سهام انویدیا را نسبت به بقیه شرکت های 
این گ��روه ترجیح می دهم اما س��هام اینتل درحال 

حاضر در ارزان ترین وضعیت خود قرار دارد. 
۴- کاترپیالر

بهبود اقتصاد جهان باعث ش��د تا سهام کاترپیالر 
به یک بازیگر مهم بازار تبدیل شود اما کرامر معتقد 
اس��ت سهام این شرکت خیلی س��ریع تر و زیادتر از 

آنچه که باید، رشد کرده است. 
5-  اکسون موبایل

برخالف رقیب این ش��رکت، شورون، کرامر معتقد 
اس��ت با بهبود قیم��ت نفت، قیمت این س��هام که 
پنجمین بازنده روزهای اخیر وال اس��تریت است، به 

صورت غیرمعقول باال نرفته است. 
کرامر می گوی��د: اگر در مورد قیمت نفت مطمئن 
نیس��تید و مث��ل م��ن معتقدید که به ج��ای اینکه 
قیمت ه��ا ب��ه ۶۵ دالر برس��ند دوباره ب��ه ۵۰ دالر 
بازخواهند گشت، بهتر است به این سهام نه بگویید. 

۶ و ۷- جانسون اندجانسون و پی فایزر
در رده شش لیست بزرگ ترین بازنده های این هفته 
وال استریت، غول داروسازی، جانسون اندجانسون قرار 
دارد که کرامر آن را خرید خوبی معرفی کرده اس��ت.  
کرامر می گوید: سهام جانسون اندجانسون در وضعیتی 
بسیار خوب و ارزان برای خرید قرار دارد و به نظر من 
بهترین خرید بعد از س��هام شرکت ابوی، همین سهام 
اس��ت.  اما به نظ��ر کرامر تا زمانی ک��ه پی فایزر نتواند 
داروهای وعده داده شده خود را بسازد یا نرخ رشد خود 
را تقویت کند، سهام این شرکت که بازنده شماره ۷ در 

لیست ما می باشد، هیچ جذابیتی ندارد. 
۸-  مرک

کارم��ر هیچ عالقه ای به خرید س��هام هش��تمین 
بازن��ده ب��زرگ وال اس��تریت ن��دارد. او می گوی��د 
 ای��ن رش��دی کمت��ر از حد انتظار داش��ت و س��ود
۳.۵ درصدی آن هم نتوانست این شرکت را از هجوم 

سرمایه گذاران به فروش سهامش نجات دهد. 
۹-  تری ام

نهمی��ن بازنده بزرگ بازار، غول تولید، تری ام بود. 
کرامر اس��تراتژی این ش��رکت را ک��ه تمرکز زیادی 
بر تحقیق و توس��عه و محصوالت قبال دیده نش��ده 

گذاشته است می پسندد. 
۱۰-  اپل

سهام شرکت اپل از لحاظ میزان ضرردهی در رتبه 
دهم قرار گرفت و از ۱۸۰ دالر به ۱۵۰ دالر رسید. 
کرام��ر می گوید م��ن معتقدم بای��د در این زمان 
مقداری س��هام اپل خرید و منتظر ماند تا در آینده 
اگر این س��هام به ۱۴۰ دالر برس��د، سهام بیشتری 
خرید، اما معلوم نیس��ت که حتماً این اتفاق بیفتد و 

در شرایط فعلی هرچیزی ممکن است. 

دالیل نوسان شاخص بورس
تأثیر عوامل روانی بر بازار سرمایه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد روند 
کاهش شاخص بورس متاثر از عوامل روانی و فضای 

سیاسی است. 
به گزارش خان��ه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در 
خصوص نوسانات ش��اخص بورس گفت: چند عامل 
در تغیی��رات ش��اخص بورس کش��ور در مدت اخیر 
تأثیرگذار بوده که می توان به افزایش قیمت جهانی 
نفت که در پیش بینی رش��د درآمدهای کشور مؤثر 
اس��ت، اش��اره کرد. همچنین قیمت فلزات اساسی 
مانند س��نگ آهن، مس و فوالد در حال بازگشت به 
نرخ ه��ای قبل از رکود جهانی و منطقه ای در اقتصاد 
بوده ک��ه این موضوع در رش��د درآمدهای کش��ور 

تأثیرگذار است. 
او ادام��ه داد: بای��د توجه داش��ت ک��ه پیش بینی 
می ش��ود س��ال آینده ۱۵میلی��ارد دالر محصوالت 
پتروش��یمی ب��ه فروش برس��د که به ط��ور طبیعی 
در س��ودآوری ش��رکت های بورس��ی که براس��اس 

قیمت های جهانی فعالیت دارند، تأثیرگذار است. 

پورابراهیم��ی داوران��ی اضافه کرد: قیمت س��هام 
برخی ش��رکت های معدنی با توج��ه به افزایش نرخ 
جهان��ی برخی محص��والت با افزایش روب��ه رو بوده 
اس��ت، البته در هفته گذشته شاخص بورس با روند 
کاهش��ی نیز روبه رو بوده که بخش��ی از آن متاثر از 

عوامل روانی و فضای سیاسی بود. 
وی ب��ا بیان اینکه پیش بینی می ش��ود ش��اخص 
بورس به ب��االی رقم ۱۰۰ هزار واحد برس��د، ادامه 
داد: اینک��ه تغیی��رات قیم��ت ارز روی نرخ کاالهای 
ش��رکت ها تأثیرگذار اس��ت ی��ک موض��وع بدیهی 
محسوب می ش��ود. برای تمامی صنایع تغییر قیمت 
دارای��ی پایه، ناش��ی از تغییر قیم��ت دالر، صورت 
خواه��د گرف��ت، همچنی��ن ب��رای صنایع��ی مانند 
پتروش��یمی و سنگ آهن که رشد قیمت جهانی در 
افزایش س��ودآوری این صنایع نقش دارد، سودآوری 

با رشد مضاعف همراه خواهد شد. 

دریچه

مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات 
بورس تصویب قانون بازار در سال ۸۴ و اصالح 
و بازنگری آن در س��ال ج��اری را مهم ترین 
رویدادهای بازار سرمایه کشور طی ۴۰ سال 
اخیر دانست و گفت: در سال جاری بسیاری 
از قوانین و دستورالعمل ها مورد بازنگری قرار 
گرفتند و هم اکنون نی��ز »الیحه قانون بازار 
اوراق بهادار« در حال آماده س��ازی است که 
پس از تدوین به هیأت دولت ارائه و س��پس 
به مجلس شورای اسالمی ارجاع می شود.  به 
گزارش س��نا ، یاسر فالح نقشه راه فرهنگی 
بازار س��رمایه کشور برای س��ال های آتی را 
ترسیم کرد و در پاسخ به اینکه بازار سرمایه 
کش��ور بعد از انقالب اسالمی چه مسیری را 
طی کرده، گفت: الکترونیکی شدن سازوکار 
بورس بر اس��اس نیاز های جدید، مهم ترین 
رویداد دهه های ۶۰ و ۷۰ بازار سرمایه ایران 
است که در زمان خود دستاورد بزرگی برای 

بازار سرمایه ایران بود. 
او ورود صنای��ع جدی��د ب��ه ب��ورس را از 
رویداد ه��ای مهم دهه ه��ای ۷۰ و ۸۰ بازار 
س��رمایه دانس��ت و گفت: در زم��ان دولت 
نه��م و دهم نیز این توس��عه ادامه پیدا کرد 
و با خصوصی س��ازی های گس��ترده و ورود 
ش��رکت ها به ب��ورس، ب��ازار س��رمایه وارد 
ف��از جدیدی ش��د. ش��رکت های ب��زرگ و 
اس��تراتژیک که خط قرمز دولت ها بودند در 
آن مقطع وارد بازار س��رمایه شدند و اکنون 
مردم س��هامدار صنایع پاالیش��ی، بانکی و 
صنای��ع فلزی هس��تند.  وی یک��ی دیگر از 
دستاورد های بازار سرمایه در اواخر دهه ۸۰ 
را شروع معامالت آنالین )برخط( در بورس 
عنوان کرد و همچنین توسعه ابزار های مالی 
بازار س��رمایه را از دستاورد های مهم دولت 
یازدهم و دوازدهم دانست و ادامه داد: امروز 
اوراق بدهی جزء مهمی از بازار س��رمایه به 
شمار می رود. با ورود این ابزارها )انواع اوراق 
بدهی، اوراق خزانه و س��خاب( سرمایه های 
خرد جذب بازار س��رمایه ش��د. این ابزار ها 
افزای��ش حجم و ان��دازه بازار س��رمایه را به 
همراه داش��ت و سهم بازار سرمایه از اقتصاد 

کشور را افزایش داد. 
مدی��ر رواب��ط عمومی س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار ایج��اد صندوق تثبی��ت بازار 
س��رمایه را یک��ی دیگر از گام  ه��ای مثبت 
دول��ت دوازدهم خواند و گفت: این صندوق 

در بحران هایی که رفتار های هیجانی فعالین 
بورس ش��دت می گیرد، بازار را به ش��رایط 
تعادل��ی بازمی گرداند.  مدیرعامل ش��رکت 
اطالع رس��انی و خدمات بورس در پاسخ به 
اینکه نقشه راه فرهنگ سازی برای سال های 
آینده چیس��ت، گفت: باید اذعان کرد که به 
دالیل تاریخی و فرهنگی ضریب نفوذ بورس 
در کش��ور ما پایین و حدود ۱۰درصد است. 
اندازه بازار سرمایه نیز حدود ۲۷درصد تولید 
ناخالص داخلی )GDP(  را تشکیل می دهد 
که چندان مناسب نیست. همواره اقتصاد ما 
بانک محور بوده، بنابرای��ن برای عبور از این 
وضعی��ت و افزایش نقش بازار س��رمایه در 
تأمین مالی به توجه و اعتماد بیش��تر دولت 

نیاز داریم. 
فالح اف��زود: ما باید این باور را در جامعه، 
مردم و مسئوالن ایجاد کنیم که مسیر هموار 
اقتصاد مقاومتی به افزایش شفافیت عملکرد 
بنگاه ها و ش��رکت های تجاری وابسته است. 
در این میان ش��فافیت به عن��وان اصل اول 
بازار س��رمایه شناخته می شود، فرار مالیاتی 
و صورت های مالی غیر ش��فاف در آن جایی 
ن��دارد و اقتصاد کش��ور در بازار س��رمایه به 

شفافیت خواهد رسید. 

برنامه دور دوم لیگ ستارگان در 
سطح کشور

مدی��ر رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل 
س��ازمان بورس از برگ��زاری دور دوم لیگ 
س��تارگان خب��ر داد و اف��زود: پیش نی��از 
فرهنگ س��ازی در هر امری شناخت جامعه 
هدف اس��ت. در س��طح عموم��ی آموزش و 
فرهنگ سازی از طریق انیمیشن و در سطح 
تخصصی برگزاری لیگ ستارگان بورس در 
دانشگاه انجام شد و برگزاری دوره دوم لیگ 
ستارگان بورس در س��ال ۹۷ نیز در برنامه 
قرار دارد.  مش��اور رئیس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار هدف از برگزاری لیگ ستارگان 
بورس را فرهنگ سازی در دانشگاه ها عنوان 
کرد وگفت: دور اول این مس��ابقات تنها در 
چند دانشگاه استان تهران برگزار شد، اما دور 
دوم این لیگ در سطح کشور برگزار خواهد 
ش��د.  وی بازخ��ورد دور اول این لیگ را در 
بین مردم، و دانشگاهیان بسیار مثبت خواند 
که از طرف معاونت علمی فناوری ریاس��ت 

جمهوری نیز مورد تقدیر قرار گرفت. 

مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس خبر داد

دور دوم لیگ ستارگان بورس برگزار می شود
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مع��اون وزی��ر و رئیس س��ازمان غذا و 
دارو، ضمن تش��ریح مهم تری��ن اقدامات 
وزارت بهداش��ت در حوزه دارویی کشور، 
برنامه های آتی س��ازمان غ��ذا و دارو در 

حوزه دارو را اعالم کرد. 
دکتر غالمرضا اصغ��ری کاهش قیمت 
داروهای وارداتی را در جهت تس��هیل و 
تس��ریع و کاهش هزینه های اجرای طرح 
تحول سالمت عنوان کرد و گفت: اصالح 
تفاهم نامه با بیمه در راس��تای قرار دادن 
داروه��ای بیم��اران صعب العالج و خاص 
در لیس��ت داروهای مشمول در راستای 
کاهش هزینه دارویی بیماران انجام شده 

است. 
وی به موضوع حذف پرداخت مستقیم 
یارانه به ش��رکت های دارویی و پرداخت 
آن به س��ازمان های بیمه گر اشاره کرد و 
افزود: ایجاد محدودیت س��هم بازار برای 
واردات اق��الم دارویی که به تولید داخلی 
می رسند و همچنین قیمت گذاری تولید 
داخل��ی از داروه��ای وارداتی تا س��قف 
۷۰درصد برند واردات��ی از دیگر اقدامات 
در راستای ساماندهی بازار دارویی کشور 

بوده است. 
اصغری ب��ه تس��هیل و تس��ریع ورود 
اق��الم دارویی به فهرس��ت دارویی برای 

اقالم��ی که دارای تکنول��وژی باال بوده و 
در داخل به تولید خواهند رس��ید، اشاره 
کرد و اظهار داش��ت: تس��هیل و تسریع 
بررسی پرونده های دریافتی شرکت هایی 
که صادرات دارند و همچنین تس��ریع در 
صدور مجوزهای الزم برای این شرکت ها 
از دیگر اقدامات س��ازمان غذا و دارو بوده 

است. 
معاون وزیر بهداش��ت به تدوین و اجرای 
برنامه جامع توسعه داروهای طبیعی و طب 
س��نتی ایران با حفظ کیفیت و س��المت 
محصوالت اش��اره کرد و افزود: جداسازی 
اق��الم دارویی مش��مول تفاهم نامه بیمه و 
داروه��ای خارج از بیمه ب��ا تفکیک تولید 
داخ��ل و واردات��ی یکی دیگ��ر از اقداماتی 
بوده که در راستای ساماندهی بازار دارویی 

کشور انجام شده است. 
رئی��س س��ازمان غ��ذا و دارو، ت��داوم 
راهنمای  چراغ  برچس��ب گذاری،  اجرای 
تغذی��ه ای روی بس��ته بندی ۱۰۰درصد 
فرآورده های خوراکی و آش��امیدنی را از 
دیگر اقدامات حوزه غذا دانس��ت و گفت: 
تداوم اج��رای برنامه های س��المت محور 
در حوزه نظ��ارت بر غذا ش��امل کاهش 
اس��یدهای چرب ترانس و اشباع، کاهش 
میزان قند و نمک در فرآورده های غذایی 

به منظور دستیابی به اهداف سند کنترل 
بیماری ه��ای غیرواگی��ر در کش��ور یکی 
دیگر از برنامه ها در حوزه غذا بوده است. 
وی ب��ه هم��کاری در اج��رای برنام��ه 
کاه��ش س��موم و آالینده ه��ا و کودهای 
و  کش��اورزی  م��زارع  در  ش��یمیایی 
صادرکنن��دگان  س��اماندهی  همچنی��ن 
تجهیزات پزش��کی به همراه برون سپاری 
و تفوی��ض فرآیندهای ممک��ن در حوزه 
تجهیزات به دانشگاه های علوم پزشکی و 
انجمن های تخصصی اشاره و از تدوین و 
ابالغ بس��ته های حمایتی از تولید داخل 
ح��وزه  در  دانش بنی��ان  ش��رکت های  و 
تجهی��زات پزش��کی به هم��راه کنترل و 
کاه��ش فرآورده های س��المت قاچاق و 
تقلب��ی به عنوان دیگر اقدامات س��ازمان 

غذا و دارو یاد کرد. 
اصغری تاکید کرد: رسیدن ارزش تولید 
داخلی به ۷۰درص��د در دولت یازدهم و 
۷۱درصد در دول��ت دوازدهم درحالی که 
در دولت دهم ای��ن مقدار ۶۷درصد بود، 
یکی دیگر از اقدامات سازمان غذا و دارو 
در راس��تای حمایت از صنع��ت دارویی 

کشور بوده است. 
وی اف��زود: عقد ق��رارداد تولید تحت 
لیس��انس داروهای »های  ت��ک« ایرانی 

با یک��ی از ژنریک س��ازهای برتر ترکیه و 
همچنی��ن راه ان��دازی تولید م��واد اولیه 
تحت لیسانس شرکت های مواد اولیه ساز 
ایران��ی در روس��یه از جمل��ه برنامه های 
س��ازمان غذا و دارو در ح��وزه داروهای 

»های تک« بوده است. 
داروی قل��م   ۹ ورود  از   اصغ��ری 

»ه��ای ت��ک« به ب��ازار داروی��ی ایران و 
همچنین الحاق س��ازمان غ��ذا و دارو به 
PIC/S به همراه تولید هش��ت قلم مواد 
موثره ضدسرطان جدید در داخل کشور 
اش��اره کرد و ادام��ه داد: کاه��ش اقالم 
کمبوده��ای داروی��ی از۳۰۰ به ۷۰قلم و 
همچنی��ن راه اندازی سیس��تم رهگیری 
و کنت��رل اصال��ت دارو به عن��وان دیگر 

اقدامات سازمان غذا و دارو بوده است. 
مع��اون وزی��ر بهداش��ت در ادام��ه به 
برنامه های آتی س��ازمان غذا و دارو اشاره 
و تصریح کرد: رس��یدن ب��ه ارزش ریالی 
تولید داخلی تا ۷۵درصد در سال ۱۴۰۰ 
به همراه توسعه صادرات ساالنه به میزان 
۱۰درصد س��ال پای��ه و همچنین ارتقای 
انطب��اق GMP  خطوط تولی��د داروی 
داخل��ی به میزان ۱۵درصد س��ال پایه و 
پیش بینی و پیشگیری از بروز کمبودهای 
دارویی، از برنامه های آتی تلقی می شود. 

پایگاه خبری هندو بیزینس الین نوشت هند در نظر 
دارد با توس��عه بندر چابهار، ای��ران را به هاب منطقه 

تبدیل کند. 
ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از پای��گاه خبری هندو 
بیزینس الین، هند این هفته آماده میزبانی از حس��ن 
روحان��ی – رئیس جمهوری ای��ران – خواهد بود که 
تأکی��دی دوباره بر روابط رو به گس��ترش دو کش��ور 
محس��وب می شود. این س��فر که نخستین سفر دکتر 
روحانی به هند محس��وب می شود در شرایطی انجام 
می ش��ود که ترام��پ تهدید کرده اس��ت تحریم های 
تجاری را بازگرداند و از برجام خارج ش��ود. هند برای 
تقویت برنامه های اتصال خود به منطقه غرب آس��یا و 
همچنین تأمین نیازهای انرژی خود به ایران چش��م 

دوخته است. 

موافقت نامه بندر چابهار
در زمان دیدار نارندرا مودی- نخس��ت وزیر هند- از 

ای��ران در مه ۲۰۱۶، طرفی��ن موافقت نامه ای به ارزش 
۵۰۰ میلیون دالر برای توس��عه بندر چابهار با هدف 
تقوی��ت ارتباط��ات منطق��ه ای و تش��ویق ب��ه روابط 
و خدم��ات دریایی بیش��تر بین دو کش��ور را به امضا 
رس��اندند ک��ه به هند ام��کان می دهد ب��دون نیاز به 
پاکس��تان به تجارت با ایران و افغانستان بپردازد، این 
موافقت نامه همچنین شامل تأمین مالی خطوط ریلی 

متصل به زاهدان می شود. 
ایران، هند و افغانس��تان اعضای پیمان س��ه جانبه 
تأس��یس بندر بین المللی و کری��دور ترانزیتی چابهار 
هس��تند. هن��د برنامه ه��ای عظیمی برای تأس��یس 
واحده��ای تولی��دی نظیر م��واد پتروش��یمی، کود و 
متالوژی در منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار دارد. 
هن��د در نظر دارد از طریق توس��عه بن��در چابهار، 
راه ه��ای ارتباطی خود با آس��یای میانه را گس��ترش 
دهد که این مسئله در کنار توسعه کریدور بین المللی 
ش��مال به جنوب که بنادر هن��د را از طریق ایران به 

اروپ��ا متصل می کند، این کش��ور را ب��ه هاب منطقه 
تبدیل خواهد کرد. 

سرمایه گذاری های زیرساختی
با وجود احتمال دور تازه تحریم ها علیه ایران توسط 
آمریکا، هند تصمیم گرفته است از سرمایه گذاری در 
زیرس��اخت های ایران ابایی نداش��ته باش��د. به گفته 
منابع، برنامه های ارتباطی بزرگ در نظر گرفته ش��ده 
هند با ایران را می توان پاسخ دهلی نو به برنامه جاده 
ابریش��م چین دانس��ت.  در کنار این مس��ئله، ایران 
 س��ومین تأمین  کنن��ده انرژی هند باقی مانده اس��ت

و در مدت زم��ان آوریل ۲۰۱۷ ت��ا اکتبر ۲۰۱۸، هند 
۱۲.۵ میلی��ون ت��ن نف��ت از ایران وارد کرده اس��ت. 
همچنین این امکان وجود دارد در جریان این س��فر، 
طرفین به راه حل دوس��تانه ای بر س��ر مسئله میدان 
گازی  »فرزاد بی« برس��ند که به یکی از مسائل مورد 

مناقشه در روابط دوجانبه تبدیل شده است. 

توسعه همکاری های اقتصادی ایران و هند

کاهش قیمت داروی وارداتی
خبـر

آغاز فرآیند خرید ریال قطر از 
صادرکنندگان

یک مس��ئول در سازمان توس��عه تجارت ایران، از شروع 
فرآیند خرید ریال قطر از صادرکنندگان کاال و خدمات خبر 
داد و گفت مبنای تعیین خرید ارز ریال قطر، تغییر کرد.  به 
گزارش مهر، فرزاد پیلتن از آغاز ش��روع فرآیند خرید ریال 
قطر از صادرکنندگان کاال و خدمات خبر داد و گفت: با توجه 
به پیگیری ه��ای به عمل آمده درخصوص حل مش��کالت 
صادرکنندگان کاال به کشور قطر و تشکیل جلسات متعدد با 
حضور تجار و صادرکنندگان و نمایندگان بانک های مرکزی، 
صادرات و ملی در چارچوب کارگروه اقتصادی- تجاری ستاد 
قطر، با همکاری بانک های مرکزی و صادرات فرآیند انتقال 
ارزه��ای حاصل از صادرات به قطر به داخل کش��ور اصالح 
و نح��وه تعیین نرخ خرید ارز از صادرکنندگان اعالم ش��د.  
وی ضمن تشکر از پیگیری بانک صادرات و مساعدت بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران، گفت: بان��ک صادرات از 
تاریخ۹۶/۱۱/۰۸ و تنها یک روز پس از انجام اولین معامله با 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اقدام به تغییر مبنای 
تعیین خرید ارز ریال قطر براساس نرخ اعالمی بانک مرکزی 
ایران کرده اس��ت.  مدیرکل دفتر عربی-آفریقایی س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران ابراز امیدواری کرد که این اتفاق مهم 
باعث تسهیل صادرات به قطر شده و نقش موثری در افزایش 

صادرات به این کشور داشته باشد. 

وقفچی: به جای حمایت از 
تولیدکنندگان واقعی از واردکنندگان 

غیرواقعی حمایت می کنیم
یک عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس، گفت متاس��فانه در بخش هایی که ظرفیت تولید 
در داخل کش��ور وج��ود دارد واردات چندین برابر صورت 
می گیرد و این امر به اس��تقالل و خودکفایی تولید داخل 
ضربه می زند و باعث می ش��ود بخش اشتغال و خودکفایی 
تعطیل شود.  علی وقفچی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص 
معاف ش��دن واردات انواع چای از پرداخ��ت عوارض، بیان 
کرد: نمی دانم چه سیاس��ت هایی در پش��ت پ��رده تولید 
کش��ور به خصوص در بخش کشاورزی وجود دارد و اکنون 
نیز یکی از دالیل استیضاح وزیر، عدم شفاف سازی مسائل 
اس��ت. امروز چای چایکاران بر روی دست شان مانده است 
و متاس��فانه واردات صورت می گیرد. ما در کشور ظرفیت 
باالیی برای تولید چای داریم. ما باید قطب صادرات چای 
باش��یم چرا که در خیلی از دامنه های شمال کشور بدون 
کوچک ترین آبیاری این محصول رشد می کند، اما متاسفانه 
با بی رحمی تمام ش��اهد واردات این محصول هستیم. در 
سایر محصوالت تولیدی نیز این امر دیده می شود، به عنوان 
مثال در صنعت نیز در بخش کشاورزی این امر قابل رویت 
است.  وی در ادامه گفت: در بخش هایی که ظرفیت تولید 
در داخل کشور وجود دارد نباید شاهد واردات چندین برابر 
باش��یم. این امر به اشتغال و خودکفایی تولید داخل ضربه 
می زند و باعث می شود اشتغال و خودکفایی تعطیل شود 
و همچنی��ن رانت بزرگی را نی��ز ایجاد می کند. از نظر من 
مش��کالتی که امروز شاهد آن هستیم سرمنشاء آن رانتی 
اس��ت که ایجاد ش��ده است، اما متاس��فانه برخالف همه 
بدیه��ات باز هم به س��راغ واردات می رویم.  نماینده مردم 
زنجان در مجلس گفت: امسال متاسفانه در بحث شکر نیز 
پیش بینی ش��ده تا تعرفه آن به صفر برسد. این امر یعنی 
شما به هر طریقی می توانید شکر را بدون پرداخت عوارض 
وارد کش��ور کنید که منجر به ورشکستگی کارخانجات و 
افرادی که نیش��کرکار هستند، می ش��ود. نمی دانم تا کجا 
باید این روند پیش برود.  وقفچی خاطرنش��ان کرد: برای 
حل این مشکل همت سه قوه الزم است که متاسفانه این 
همت ضعیف اس��ت. قوه قضاییه به دلیل عدم قاطعیت در 
برخورد ضعیف عمل می کند و مجلس نیز نظارت کافی بر 
روی این مس��ئله را ندارد. متاسفانه امروز به جای حمایت 
از تولیدکنندگان واقعی از واردکنندگان غیرواقعی حمایت 
می کنیم. ما به واردات نیازمندیم و طبیعتا هر کشوری به 
واردات نی��از دارد اما اینکه چه محصولی را وارد کنیم مهم 
است. ما محصوالتی را وارد می کنیم که ظرفیت تولید آنها 
در داخل وجود دارد.  وی افزود: این امر با اقتصاد مقاومتی 
در تضاد اس��ت. من برداش��تم این اس��ت که ما با این کار 

خودمان را به هالکت می رسانیم. 

۲۰ درصد از صنایع شهرک ها 
تعطیل هستند

بررسی واحدهای فعال و غیرفعال مستقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی نش��ان می دهد  ۳۳هزار و ۱۲ واحد فعال و 
۷۸۷۵ واحد غیرفعال در شهرک ها و نواحی صنعتی وجود 
دارد.  به گزارش ایسنا، واحدهای فعال مستقر در شهرک ها 
و نواح��ی صنعتی به تعداد ۳۳ ه��زار و ۱۲ واحد و معادل 
۷۹.۸درصد از مجموع واحده��ای تولیدی در این مناطق 
اس��ت. این در حالی اس��ت که تع��داد واحدهای غیرفعال 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی برابر با ۷۸۷۵ واحد و 
معادل ۱۹.۲درصد از واحدهای تولیدی در مناطق مذکور 
است.  ظرفیت تولید واحدهای فعال مستقر در شهرک ها 
و نواحی صنعتی نشان می دهد تعداد واحدهای با ظرفیت 
کمتر از ۵۰درصد برابر ب��ا ۱۱ هزار و ۸۱۷ واحد و معادل 
۳۵.۷درصد اس��ت. همچنین تعداد واحدهایی که ظرفیت 
تولید آنها بین ۵۰ تا ۷۰درصد اس��ت براب��ر با ۱۴ هزار و 
۵۵ واح��د و معادل ۴۲.۵درصد اس��ت. عالوه بر این تعداد 
واحدهایی که ظرفیت تولید آنها بیشتر از ۷۰درصد برآورد 
ش��ده برابر با ۷۱۴۰ مورد و معادل ۲۱.۸درصد واحدهای 

فعال مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی است. 

صنعت

 ایران در جمع ۱۲ کشور سازنده 
توربوکمپرسور گاز جهان

ای��ران ب��ا شکس��تن انحصار ۱۱ کش��ور س��ازنده 
توربوکمپرس��ور، اکنون دوازدهمین کش��ور توانمند 
جهان در تولی��د این تجهیز پیچیده و اس��تراتژیک 

است. 
به گزارش تس��نیم، درحالی که ایران در سال های 
نه چن��دان دور واردکننده تمام��ی تجهیزات صنعت 
گاز ب��ود، امروز به یک��ی از تولیدکنندگان تجهیزات 
این صنعت استراتژیک تبدیل شده و حتی در زمینه 
ساخت تجهیزات پیچیده ای چون توربوکمپرسور نیز 

به خودکفایی رسیده است. 
ب��ه منظور رس��اندن گاز طبیعی از مب��ادی تولید 
ب��ه محل مصرف، وجود ش��بکه مناس��ب انتقال گاز 
ضروری است و یک شبکه انتقال گاز نیاز به چندین 
ایس��تگاه تقوی��ت فش��ار گاز دارد. در صنع��ت گاز 
۶۰درصد قیمت تمام شده یک ایستگاه تقویت فشار 
گاز به تأمین توربوکمپرسورهای آن اختصاص دارد؛ 
تجهی��زات پیچیده ای که تا چند س��ال پیش به طور 

کامل از خارج از کشور وارد می شد. 
در سراس��ر جهان دانش طراحی توربوکمپرسور به 
عنوان قلب تپنده ایس��تگاه تقویت فشار گاز تنها در 
اختیار شش کشور و دانش ساخت آن نیز در انحصار 
۱۱ کش��ور دنیا بود ت��ا اینکه ایران ب��ا ورود به این 
جرگه، موفق به شکستن این انحصار شده و به جمع 

۱۱ کشور سازنده توربوکمپرسور وارد شد. 

آغاز برنامه ریزی برای دستیابی به دانش 
طراحی و ساخت توربوکمپرسور در سال ۱38۰

و  تأمی��ن  مناقص��ه  اولی��ن  برگ��زاری  از  پ��س 
توربوکمپرس��ورهای  دس��تگاه   ۵۰ داخلی س��ازی 
م��ورد نیاز صنعت گاز که در س��ال ۱۳۸۰ به ارزش 
ح��دود ۳۳۰ میلیون دالر منعقد ش��ده بود، دومین 
مناقص��ه بزرگ در اوایل س��ال ۸۵، به منظور تأمین 
و داخلی سازی توربوکمپرسورهای مورد نیاز خطوط 
لول��ه سراس��ری گاز )ایس��تگاه های خط��وط ۴ و ۸ 
سراسری( و همچنین دیگر نیازهای آتی شرکت گاز 

ایران برگزار شد. 
در این راستا برنامه جامعی برای انتقال دانش فنی 
در نظر گرفته ش��ده بود که براساس آن پیمانکاران 
می بایس��ت ظرف مدت پنج س��ال نسبت به ساخت 
و تحوی��ل تجهیزات و همچنی��ن انتقال ۱۰۰درصد 
دانش فنی س��اخت، طبق برنامه قرارداد اقدام کنند. 
دعوتنامه های ش��رکت در مناقصه برای ۱۳ ش��رکت 
بین المللی س��ازنده و تأمین  کننده توربوکمپرس��ور 
ارس��ال ش��ده بود که در نهایت در اسفندماه ۱۳۸۵ 
س��ه ش��رکت )کنسرس��یوم بین المللی( پیشنهادات 
فنی خود را کامل و همراه با ضمانت نامه ش��رکت در 

مناقصه ارائه کردند. 
پس از ارزیابی های فنی و رفع ابهام از پیشنهادات 
دریافتی و بعد از طی مراحل قانونی، در خردادماه ۸۶ 
پاکات حاوی پیشنهادات مالی بازگشایی شد. با توجه 
به ارزیابی های فنی انجام شده و امتیازات کسب شده، 
قرارداد ۱۰۰ دس��تگاه اول با شرکت توربوکمپرسور 
نفت OTC )با همکاری ش��رکت زیمنس( و قرارداد 
۱۰۰ دس��تگاه دوم نیز با ش��رکت مپنا )با همکاری 
 Sumy اوکرای��ن - کمپرس��ور Zorya توربی��ن –

Frunze اوکراین( منعقد شد. 
ش��رکت های ایرانی گ��روه مپنا و توربوکمپرس��ور 
نفت OTC  ابتدا اقدام به واردکردن چند دس��تگاه 
توربوکمپرسور از ش��رکای خارجی خود کردند و به 
مرور با خرید بیش��تر دس��تگاه های توربوکمپرسور، 
انتقال دانش فنی به شرکت های ایرانی صورت گرفت 
و واردات یک توربوکمپرسور کامل به مرور به واردات 
بخش��ی از توربوکمپرس��ور و تکمی��ل آن در ایران و 
سپس به س��اخت کامل دستگاه های توربوکمپرسور 

در داخل کشورمان منجر شد. 

چرا داخلی سازی توربوکمپرسورها با تأخیر 
مواجه شد؟ 

اینکه در بازه زمانی پنج س��اله و تا اوایل دهه۹۰ 
شمس��ی، تکنولوژی س��اخت توربوکمپرس��ورهای 
م��ورد نیاز در صنع��ت انتقال گاز ای��ران به داخل 
کش��ور منتق��ل نش��ده بود و اه��داف دو ق��رارداد 
پنج س��اله  زم��ان  در  داخل��ی  ش��رکت های  ب��ا 
هدف گذاری شده به صورت کامل محقق نشده بود، 
از آنجا ناش��ی می ش��د که با تأخیر در تأمین مالی 
اجرای پروژه های خطوط لوله سراسری انتقال گاز 
و بالطبع ایس��تگاه های تقویت فشار آن که قرار بود 
توربوکمپرسورهای ساخت داخل هدف گذاری شده 
در ای��ن قرارداد در آنها به کار گرفته ش��وند، روند 
س��فارش دهی و تحویل توربوکمپرس��ورها از سوی 
شرکت ملی گاز ایران و شرکت مهندسی و توسعه 
گاز ای��ران از ش��رکت های داخلی ب��ا تأخیر مواجه 
ش��د و تکمیل هدف گذاری دستیابی به دانش فنی 
طراحی، مهندسی و تولید توربوکمپرسورهای مورد 
اس��تفاده در صنعت انتقال گاز ای��ران بیش از پنج 
س��ال به طور انجامید، اما اکنون شرکت های ایرانی 
گ��روه مپنا و توربوکمپرس��ور نف��ت OTC  توان 
طراح��ی، مهندس��ی و تولید توربوکمپرس��ورهای 
مورد نی��از در صنعت انتقال گاز ایران را به صورت 
۱۰۰درصدی دارند و با دستیابی به این دانش فنی، 
واردات این تجهیزات مهم و استراتژیک در صنعت 

گاز متوقف شده است. 

با اعمال تعرفه های وارداتی در عراق، 
در پایان س��ال جاری صادرات سیمان 
ایران با کاهش یک میلیون تنی مواجه 

و به ۷ میلیون تن خواهد رسید. 
براس��اس  تس��نیم،  گ��زارش  ب��ه 
بررس��ی های انجام ش��ده از سوی مرکز 
پژوهش های مجلس، تولید س��یمان از 
۳۴ میلیون تن سال ۹۵ به ۳۳ میلیون 
تن در س��ال ۹۶ کاهش خواهد یافت. 
به ای��ن ترتیب هرچن��د میزان مصرف 
داخلی سیمان در این سال ۲۹میلیون 

تن بوده و نس��بت به سال قبل تغییری 
نخواهد ک��رد، اما صادرات س��یمان با 
کاهش یک میلیون تنی روبه رو خواهد 
ش��د. طب��ق پیش بینی ای��ن مرکز در 
پایان امس��ال صادرات سیمان ایران از 
۸ میلی��ون تن به ۷ میلیون تن کاهش 

خواهد یافت. 
به نظر می رس��د تولید سیمان کشور 
از س��ال ۹۱ به بعد روند نزولی به خود 
گرفته اس��ت و دلیل اصلی آن رکود در 
بخش س��اختمان و اعم��ال تعرفه های 

وارداتی به ویژه در کشور عراق است. 
س��یمان ای��ران به ۳۴ کش��ور صادر 
می شود که مهم ترین مقاصد صادراتی 
ع��راق،  کش��ورهای  محص��ول،  ای��ن 
افغانس��تان، کویت و پاکستان هستند. 
این در حالی اس��ت که عراق به تنهایی 
ایران را  ۶۰درصد س��یمان صادرات��ی 
وارد کرده اس��ت.  وض��ع مقررات ضد 
واردات  تعرف��ه  افزای��ش  دامپین��گ، 
س��یمان عراق، راه اندازی کارخانه های 
تولید س��یمان، ناامنی سیاسی و تأثیر 

آن ب��ر توقف پروژه های عمرانی در این 
کش��ور از جمله دالی��ل اصلی کاهش 
صادرات س��یمان ایران ب��ه عراق بوده 

است. 
گفتنی اس��ت، به تازگی فرانسوی ها 
ب��رای تولید س��یمان در ع��راق فعال 
ش��ده اند. از س��وی دیگ��ر ب��ا توجه به 
هزینه پایین تولید در کشور چین، این 
کشور به یکی از رقبای جدی ایران در 
ص��ادرات محصوالت خ��ود به خصوص 
سیمان به افغانستان تبدیل شده است. 

چرا تولید سیمان کم شد؟ 
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اقتص��ادی  کمیت��ه  رئی��س 
کمیس��یون اص��ل ۹۰ مجلس، 
مف��اد ط��رح دوفوریت��ی ۲۱۷ 
نماین��ده ب��رای کاه��ش تعرفه 
تش��ریح  را  وارداتی  خودروهای 

کرد. 
پای��گاه خبری  ب��ه گ��زارش 
»عصرخودرو«، بهرام پارس��ایی 
با بیان اینکه در واردات خودرو 
و همچنی��ن تولی��د خودروهای 
داخل��ی انحصار ب��ه وجود آمده 
اس��ت، گف��ت: در ح��ال حاضر 
ت��اوان ای��ن انحص��ار را م��ردم 
یعنی فضای  پرداخت می کنند، 
رقابتی به بهانه حمایت از تولید 
داخل یا س��ایر بهانه ه��ا گرفته 

شده است. 
اقتص��ادی  کمیت��ه  رئی��س 
مجلس  اص��ل ۹۰  کمیس��یون 
ش��ورای اس��امی، ب��ا تأکید بر 
اینکه حمای��ت از تولید داخلی 
خوب اس��ت اما باید مش��خص 
ش��ود که چند س��ال ۱۰ سال، 
۲۰ س��ال، 3۰ سال و 4۰ سال، 
قرار است حمایت صورت گیرد، 
افزود: قرار نیست مردم تا مادام 
ت��اوان حمایت از تولید داخل را 
پس دهند که هی��چ تغییری و 
تحول��ی نمی خواه��د در آن به 
وجود آی��د و نمی خواهد مطابق 
با صنعت مش��ابه خ��ود در دنیا 

حرکت کند. 
عامل 80 درصد آالیندگی 
هوای کالنشهرها مربوط به 

خودرو است
پارس��ایی ب��ا بی��ان اینکه بر 
تهیه ط��رح دوفوریتی  اس��اس 
پیش��نهاد ش��ده ک��ه تکلی��ف 
وضعیت صنعت خودرو در کشور 

مشخص شود، ادامه داد: دولت 
امس��ال تعرفه واردات خودرو را 
بی��ن ۱5 تا 6۱ درص��د افزایش 
داده و هیچ دلیل منطقی پشت 
این افزایش تعرفه وجود نداشت 
ک��ه در نهایت قرار اس��ت مردم 
هزینه آن را پرداخت کنند، لذا 

بر اس��اس این افزایش تعرفه و 
پرونده ای که در کمیسیون اصل 
۹۰ وج��ود دارد ب��ه این نتیجه 
رس��یدیم که طرحی ارائه شود 
تا قانون در این باره وضع شود. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه دو 
چالش مل��ی کش��ور مربوط به 
بح��ث خ��ودرو اس��ت، ی��ادآور 
ش��د: عامل 8۰درصد آالیندگی 
ه��وای کانش��هرها مرب��وط به 
خودرو اس��ت و همچنین دلیل 
بخشی از تصادفات جاده ای که 
س��االنه بالغ بر ۱۷هزار کش��ته 
و ح��دود 3۰۰ ه��زار مجروح و 
ناشی  برجای می گذارد  مصدوم 
از ناامن بودن خودروها اس��ت، 
البته ممکن است این تصادفات 

ناشی از خطای انسانی باشد اما 
خطای انس��انی س��بب تصادف 
می ش��ود ام��ا خ��ودروی ناامن 
سبب کشته شدن و مصدومیت 

افراد می شود. 
سقف تعرفه خودروهای 

وارداتی 55 درصد می شود

نماینده مردم شیراز در مجلس 
ش��ورای اس��امی با بیان اینکه 
نمایندگان به این نتیجه رسیده اند 
که قانونی در این باره وضع شود تا 
هر روز با بخشنامه شاهد وضعیت 
نابسامان این بازار نباشیم، افزود: 
این ط��رح دوفوریتی در معاونت 
قوانین مجلس در حال س��پری 
کردن مراحل قانونی خود است تا 
به هیأت رئیسه ارجاع شود.  وی در 
تشریح مفاد این طرح دوفوریتی 
ادام��ه داد: یک��ی از مف��اد این 
طرح این است که سقف تعرفه 
خودروه��ای وارداتی 55درصد 
باش��د و بسته به قیمت و حجم 
موتور و مابق��ی مولفه هایی که 
 باید در نظر گرفته شود حداکثر

55 درصد باش��د ام��ا هم اکنون 
دولت ۷5درصد را پیشنهاد داده 

است. 
گویی شأن و منزلت مردم 

کشور تنها استفاده از پراید 
و خودروهای چینی است

پارس��ایی با بیان اینکه بخش 

دیگر ای��ن طرح ایج��اد فضای 
رقابت��ی اس��ت، اظهار داش��ت: 
مردم ایران نباید از اس��تفاده از 
خودروهای ایمن محروم ش��وند 
و همانن��د تمام دنی��ا باید حق 
انتخاب داشته باشند، اما گویی 
شأن و منزلت مردم کشور تنها 
اس��تفاده از پراید و خودروهای 
چین��ی اس��ت درحالی ک��ه این 
بی حرمت��ی ب��ه جای��گاه مردم 

است. 
تا پایان سند چشم انداز این 
تعرفه به 20درصد کاهش یابد

وی با اش��اره ب��ه یکی از مواد 
دیگر این طرح افزود: پیش��نهاد 
دیگ��ر این بود که س��االنه 5 تا 
۱۰درص��د از ع��وارض وارداتی 

خ��ودرو کاهش یابد که تا پایان 
س��ند چش��م انداز این تعرفه به 
۲۰ درصد کاهش یابد که البته 
ب��از این تعرف��ه ۲۰ درصدی از 
تمامی کشورها بیشتر است، اما 
این کاهش تعرفه سبب می شود 
ک��ه خودروس��ازان داخل��ی به 
خودش��ان بیایند و اگر احساس 
فض��ای رقابتی کنن��د، کیفیت 
افزایش، قیمت کاهش یا اینکه 

خدمات بیشتر می شود. 
خودروسازان هر ساعتی که 
دل شان می خواهد ثبت نام 

می کنند
این نماین��ده مردم در مجلس 
دهم با بیان اینکه خودروس��ازان 
در ح��ال حاضر هر س��اعتی که 
دل شان می خواهد ثبت نام کرده 
و هر زمان که می خواهند خودرو 
را ب��ا تأخی��ر تحوی��ل می دهند، 
ادامه داد: صدها ش��کایت از نحوه 
خدمات ارائه شده در کمیسیون 
اص��ل ۹۰ وج��ود دارد ک��ه این 
ش��کایت ها ب��ه دلیل این اس��ت 
که فضای رقابت��ی وجود ندارد و 

شرایط انحصاری است. 
تعرفه خودروهای هیبریدی 

باید صفر و کاًل حذف شود
وی ب��ا اش��اره ب��ه آلودگ��ی 
کانش��هرها و اندیش��یدن ب��ه 
در  آلودگی ه��ا  ای��ن  کاه��ش 
ای��ن طرح، بی��ان ک��رد: تعرفه 
باید صفر  خودروهای هیبریدی 
و کًا حذف ش��ود، البته اعتقاد 
ما بر این اس��ت ک��ه دولت باید 
هیبریدی  خودروه��ای  واردات 
را تش��ویق کند اما اگر تش��ویق 
نمی کن��د، نبای��د عوارض��ی بر 

واردات آن وضع کند. 

سال ۹6 برای ش��رکت های وارد کننده 
خ��ودرو س��ال پرچالش و دش��واری بود. 
خوشحالی باز شدن سایت ثبت سفارش 
پس از ش��ش ماه نیز چندان دوام نیاورد، 
چراک��ه با رأی دیوان عدالت اداری مبنی 
بر بازگش��ت واردات خودرو به تعرفه های 
پیش��ین، بار دیگر بازار خرید خودروهای 

وارداتی را در شوک و خلسه فرو برد. 
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز ب��ه نق��ل از 
خ��ودروکار، اباغ مصوب��ه واردات جدید 
دولت پس از ماه ها بسته بودن سایت ثبت 
س��فارش هرچند به شانه واردکنندگان و 
مشتریان نهایی بسیار گران تمام شد، اما 
داش��ت کم کم برای خ��ود جا باز می کرد 
که ش��عبه 3 دیوان عدالت اداری رأی به 
عدم اجرای��ی بودن مصوبه جدید واردات 
خ��ودرو و بازگش��ت واردات خ��ودرو به 

تعرفه های پیشین داد. 
 این مهم باعث ش��د خری��داران بالقوه 
به امید ارزان ش��دن خودروهای وارداتی، 
از خرید خودرو در مهم ترین وقت س��ال 
یعنی نوروز، پا پس کش��یده و در انتظار 
ارزانی ه��ای احتمالی آین��ده بمانند. اما 
آی��ا این انتظار منطقی اس��ت؟ آیا خرید 
خودرو وارداتی در این لحظه خطاس��ت 
و خری��داران باید خرید خود را به تعویق 

بیندازند؟ 

 آنچ��ه در ای��ن میان س��دی همانند 
بسته بودن س��ایت ثبت سفارش واردات 
خودرو را به همراه داش��ته اس��ت بیانات 
دی��وان عدالت اداری مبنی بر صدور رأی 
نهایی طی سه تا ش��ش ماه آینده است. 
این زم��ان بس��یار طوالنی بدون ش��ک 
واردکنندگان و مشتریان نهایی را متضرر 

خواهد کرد. 
 عل��ی ش��کوهی، کارش��ناس صنعت 
خودرو در این رابطه می گوید: بر اس��اس 
اع��ام وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
حکم��ی که دی��وان عدال��ت اداری اباغ 
کرده اس��ت به رویت دکتر شریعتمداری 
نرس��یده اس��ت. از این رو به دلیل اینکه 
هم��ه واردکنن��دگان خ��ودرو نیز تحت 
نظ��ر ای��ن وزارت فعالی��ت می کنند، تا 
زمان اباغ دس��تور رس��می از سوی این 
وزارتخانه، نمی توانند در ش��رایط فروش 
و پیش ف��روش خود تغیی��ر ایجاد کنند. 
به همی��ن دلی��ل م��اک واردکنندگان 
همچنان واردات بر اساس آخرین مصوبه 

رسمی دولت است که اخیراً اباغ شد.
 او تأکید می کند: با این وجود بسیاری 
از واردکنندگان به مش��تریان خود اعام 
داش��تند که درصورت بروز هرگونه تغییر 
در تعرفه های واردات، مابه التفاوت قیمت 
پرداختی به آنها عودت داده خواهد شد. 

 شکوهی در توضیح شرایط پیش آمده 
در ب��ازار خودروهای وارداتی پس از اباغ 
حکم دیوان عدالت اداری می افزاید: بازار 
پس از اباغ مصوبه جدید واردات داشت 
خوب پیش می رفت. مش��تریان تقریباً به 
قیمت های جدید ع��ادت کرده بودند اما 
پس از اعام حکم دی��وان عدالت اداری 
بازار با شوک بسیار بدی مواجه شود. در 
حال حاضر تقاضا برای خرید خودروهای 

وارداتی معلق مانده است. 
 این کارشناس در خصوص زمان انتظار 
س��ه تا ش��ش ماهه دیوان عدالت اداری 
مبن��ی بر بیان حک��م نهایی در خصوص 
تعرف��ه و چگونگ��ی واردات خودروهای 
وارداتی می گوید: این زمان بسیار زیادی 
است. همانطور که اعام تعرفه های جدید 
گمرکی به شش ماه زمان نیازی نداشت، 
این موض��وع اعام رأی نهایی از س��وی 
دیوان عدالت اداری نیز به س��ه ماه زمان 
نیازی ندارد و می توانند این موضوع را در 
مدت زمان بسیار کوتاه تری تعیین تکلیف 

کنند. 
 ش��کوهی می افزای��د: در ح��ال حاضر 
واردکنندگان با ایجاد اطمینان و گارانتی 
مبن��ی بر عودت ما به التفاوت پرداختی به 
مش��تریان، درصورت بروز هر گونه تغییر 
در تعرفه واردات، س��عی دارند آنها را به 

خرید خودرو تش��ویق کنن��د. با توجه به 
تغییر نرخ روزانه ارز، پیش��نهاد این است 
که مشتریان حاال نسبت به خرید خودرو 
اقدام کنند، چراکه درصورت بازگشت به 
تعرفه های پیش��ین واردات و ارزان شدن 
خودروه��ا، مابه التف��اوت ب��ه آنها عودت 
داده خواهد ش��د اما نرخ ارز همواره سیر 
صعودی دارد و پایین آمدن آن موضوعی 

بسیار بعید است. 
 با توجه به ش��رایط فعلی و منحصر از 
آنچه برای تعرف��ه واردات روی می دهد، 
به نظر می رس��د اقدام برای خرید در این 
لحظه به مراتب بهتر از خرید در س��ه یا 
شش ماه آینده است، چرا که به احتمال 
ق��وی ب��ا افزایش چش��مگیرتر ن��رخ ارز 
همراه خواهد بود. همانطور که از س��وی 
کارشناس��ان دیگر نیز در این مدت اعام 
ش��د، مصوبه جدید دول��ت و تعرفه های 
جدی��د ب��رای خودرو ه��ای واردات��ی و 
حواش��ی آن افزایش 6۰ درصدی قیمت 
خودروها را به همراه داش��ت اما بازگشت 
به تعرفه واردات پیشین تنها تا 4۰ درصد 
کاهش قیمت را باعث خواهد ش��د، زیرا 
دیگر فاکتور تأثیر گذار در افزایش قیمت 
خودروه��ای وارداتی، افزایش چش��مگیر 
نرخ ارز ب��ود و نه الزام��ا تغییر در تعرفه 

واردات خودرو. 

نایب رئیس ش��ورای دوم و س��وم شهر 
تهران خواس��تار ارائه ضمانت اجرایی از 
سوی مدیریت شهری برای طرح ترافیک 

جدید شد. 
  به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو«، 
حس��ن بیادی نایب رئیس شورای دوم و 
سوم شهر تهران خواس��تار ارائه ضمانت 
اجرایی از س��وی مدیریت ش��هری برای 

طرح ترافیک جدید شد. 
وی با انتقاد از دس��تگاه های مختلف با 
مدیریت های جزی��ره ای خود که تنها به 
فک��ر درآمدزای��ی از خدماتی که موظف 
به ارائه آن به ش��هروندان هستند، گفت: 
برای کدام یک از دستگاه هایی که پول از 
مردم می گیرند و خدمت ارائه می کنند، 

سامت مردم اهمیت دارد؟ 
نایب رئیس ش��ورای دوم و س��وم شهر 
ته��ران با اش��اره ب��ه طرح پولی ش��دن 
مح��دوده زوج و فرد گف��ت: اعتقاد بنده 

این اس��ت که اجرای محدوده زوج وفرد 
به هیچ عنوان نتوانس��ته به اهداف مورد 
نظر کمک کند. به یاد دارم این محدوده 
زمانی که به تصویب ش��ورای شهر رسید، 
بن��ده به عنوان مخال��ف صحبت کردم و 
از نبود زیرس��اخت های اجرایی این طرح 

گایه و انتقاد کردم. 
وی ادامه داد: زمانی که زیرساخت های 
حم��ل و نق��ل عمومی ش��هر م��ا دارای 
اش��کال و هن��وز کامل نش��ده اس��ت و 
ش��هروندان نمی توانند با وس��ایط نقلیه 
عمومی در محدوده زوج و فرد به راحتی 
تردد کنند، اجرای این طرح تنها محدود 

کردن حقوق شهروندی است. 
بی��ادی تأکید کرد: بیش از ۱۰ س��ال 
اس��ت که محدوده زوج و فرد اجرا شده 
اما آیا توانس��ته به کاه��ش آلودگی هوا 
و کاه��ش ترافی��ک کمک کن��د؟ امروز 
وضعیت آلودگی ه��وا کاهش نیافته و از 

ترافیک نیز کاس��ته نش��ده است. فلذا تا 
زمانی که حمل و نقل عمومی را گسترش 
ندهیم، مصرف س��وخت و کیفیت آن را 
اس��تاندارد و اصاح نکنی��م و مانع تردد 
خودروه��ای فرس��وده و ش��ماره گذاری 
بی رویه خ��ودرو نش��ویم، نمی توانیم در 
زمین��ه مبارزه با آلودگی ه��وا و ترافیک 

توفیقی صد درصدی داشته باشیم. 
وی در ادامه به اج��رای طرح ترافیک 
جدید و طرح شهرداری برای پولی شدن 
محدوده زوج و فرد اش��اره کرد و گفت: 
اصل این طرح شاید ضروری و الزم باشد 
و مس��ئوالن راهی جز اجرای آن نداشته 
باش��ند اما تجربه چندین ساله این حقیر 
می گوی��د در حد همان ط��رح می ماند و 
نتایجی که مدنظر است، محقق نمی شود. 
نایب رئیس ش��ورای دوم و س��وم شهر 
ته��ران اف��زود: اگر تم��ام ته��ران را نیز 
خیاب��ان کنیم، ب��ه علت سیاس��ت های 

اشتباه و نبود زیرساخت ها باز هم شاهد 
ترافیک سنگین تر و آلودگی هوا خواهیم 

بود. 
وی گفت: تصور نمی کنم پولی ش��دن 
مح��دوده زوج و فرد نیز تأثیری داش��ته 
باش��د، چراک��ه ت��ا زمانی ک��ه مدیریت 
جزیره ای در کانشهرها اجرا نشود و آن 
مدیریت یکپارچه ش��هری مستقر نشود، 

مشکات باقی می ماند. 
بی��ادی خطاب به مس��ئوالن ش��هری 
گفت: اینکه گفته می ش��ود درآمد طرح 
ترافی��ک و زوج و ف��رد ص��رف توس��عه 
حمل و نق��ل عمومی می ش��ود، نی��از به 
ضمان��ت و راه��کار نظارت��ی دقی��ق و 
همچنین کمک های ج��دی دولت دارد 
و نبای��د از قص��ور دول��ت در پرداخ��ت 
هزینه های تحمیل شده مدیریت سیاسی 
پایتخت به مدیریت ش��هری کانش��هر 

تهران به راحتی گذشت. 

بازار خرید خودروهای وارداتی در خلسه فرو رفت

طرح ترافیک جدید و پولی شدن زوج و فرد ضمانت اجرایی می خواهد

جزییات طرح دوفوریتی کاهش تعرفه خودروهای وارداتی با امضای ۲۱۷ نماینده
اخبار

صنعت خودروی ایران بهره مند از 
فناوری های نو

مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران خودرو با اش��اره به 
برگزاری پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو 
بر بهره مندی از فناوری های نو در این صنعت تأکید 

کرد. 
به گ��زارش کارپرس، در این پیام آمده اس��ت: در 
س��ال های اخیر صنعت خودروی ایران از موفق ترین 
بخش های صنعت و تولید، در جذب سرمایه خارجی 
از طریق س��رمایه گذاری معتبرترین خودروس��ازان 
جهانی بوده اس��ت. این اتفاق فرصت ارزشمندی در 
اختی��ار این صنعت قرار می ده��د تا بتواند به اهداف 
اسناد باالدستی خود، به ویژه سند چشم انداز صنعت 

خودرو برسد. 
این بخش از صنعت کشور می تواند با بهره گیری از 
این موفقیت، نخست خود را به عنوان یک خودروساز 
واقعی در باش��گاه جهانی خودروسازان معرفی کند و 
دوم اینکه، اعتب��اری بین المللی برای اقدامات بعدی 
که همانا جس��ت وجوی بازار صادرات��ی برای عرضه 

محصوالت تولید داخل است، بیابد. 
نیک می دانیم که تحقق چنین امری تنها با تعارف 
و صرفاً ابراز خرس��ندی از س��رمایه گذاری خارجی، 
ممکن نیس��ت. س��رمایه گذاری خارج��ی، مقدمه و 
ریل گذاری جدیدی برای ترسیم مسیر و آغاز حرکت 
اس��ت. ما برای حرکت در این ریل نیازمند تحرک و 
پویایی به اضافه خاقیت و اندیش��ه بیش از گذشته 
هس��تیم؛ تحرکی مبتنی بر علم و آگاهی که بتوان با 
اندیشه  و کاری خاقانه، اعتای این صنعت را تداوم 

بخشید و از این بذر کاشته شده، محصول چید. 
از این حیث، برگزاری پنجمین همایش بین المللی 
صنعت خ��ودرو فرصت و نقطه عطفی اس��ت که در 
این فصل از حیات صنعت خودروی کش��ور می تواند 
در خدمت س��رمایه گذاری های صورت گرفته، تحقق 
اه��داف پیش گفته را تس��هیل کند. ب��ه این ترتیب، 
انتخاب رویکرد زنجی��ره تأمین رقابت پذیر برای این 
همایش، عنوانی اس��ت که نتیج��ه آن ارتقای تولید 

داخلی و ارائه محصول رقابتی منظور نظر است. 
همراه��ی زنجیره تأمی��ن داخلی ک��ه زنجیره ای 
متشکل از تهیه مواد اولیه تا ساخت و تولید قطعات 
و پش��تیبانی مجموعه های مورد نیاز خودروس��از را 
شامل می شود، با ش��رکت های خودروسازی کشور، 
از الزامات توفیق در این مس��یر اس��ت. ضمن این که 
نیازمندیم این مجموعه ها با قیمت و کیفیتی رقابتی 
با موارد مشابه خارجی تولیدات خود را عرضه کنند، 
تا بتوانند زمینه تولید رقابتی خودرو را فراهم کنند. 
به این ترتیب آن گونه که در ش��رح رویکرد همایش 
آمده اس��ت »زنجیره تامی��ن رقابت پذیر«، زنجیره ای 
است که در شرایط متعادل شده با رقبای خارجی در 

کشور و بازارهای هدف، قابلیت رقابت دارد. 
در ح��ال حاض��ر قرارداده��ای مختلف��ی در گروه 
صنعتی ایران خودرو با خودروس��ازان جهانی منعقد 
ش��ده و صنعت خودروی کشور در آس��تانه ورود به 
فص��ل جدیدی اس��ت. صنعت قطعه س��ازی نیز باید 
همس��و با الزامات و ساختارهای این دوره گام بردارد 
و خود را به اس��تانداردهای جهان��ی نزدیک تر کند. 
تردی��دی نیس��ت در این روند فرآیند محلی س��ازی 

قطعات محصوالت جدید در اولویت خواهد بود. 
با درک صحی��ح این مقدمات بود ک��ه بانیان این 
همایش بین المللی، ظرفیت دانش دست یابی به این 
هدف را در اتصال صنعت خودرو به مراکز و موسسات 
تولید علم و تمامی اس��تادان و محققان دانشگاهی و 
صنعتی و سایر بخش های خصوصی و دولتی مرتبط 
ک��ه در این زمینه صاحب ایده، تحقیقات و تجربیات 
هستند، تعریف کرده اند و مقرر شده است نتایج این 
کنفرانس به صورت راهکارهای پیشنهادی در اختیار 
تصمیم گیران دولتی کشور عزیزمان برای بهره گیری 
از این دس��تاوردهای علمی جهت سیاست گذاری و 

برنامه ریزی بهتر قرار گیرد. 

قیمت بلیت مترو ۳ برابر می شود؟! 
ش��هرداری تهران الیحه ای برای افزایش نرخ بلیت 
مترو تهیه کرد. فراهانی، عضو ش��ورای ش��هر تهران 
می گوید قیمت ها باید واقعی ش��ود و در حال حاضر 
هزینه جابه جایی به وس��یله مترو س��ه برابر قیمتی 
اس��ت که مس��افران می پردازند.  به گ��زارش پایگاه 
خب��ری »عصرخودرو«، بحث افزایش نرخ حمل ونقل 
عمومی این روزها از س��وی مسئوالن شهری و شورا 
مطرح می ش��ود.  ش��هرداری تهران الیح��ه ای برای 
افزای��ش نرخ کرایه مترو پیش بینی کرده که ش��امل 
بندها و تبصره هایی است. در این الیحه دقیقاً مانند 
ط��رح ترافیک جدید که در آن موضوع اس��تفاده در 
س��اعات پیک و غیرپیک مطرح شده در بحث مترو 

نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته شده است. 
همچنین در بخش��ی از الیحه پیشنهادی شهرداری 
افزای��ش ۱۲۰درصدی نرخ س��فر در برخی نقاط دیده 
شده اس��ت و همچنین برای سفر حومه به تهران هم 
با افزایش 88 درصدی روبه رو بوده است. بعد از مطرح 
شدن این موضوع منتقدین در این خصوص بحث های 
زیادی مطرح کردند.  سیدجمال الدین شهریاری، عضو 
کمیس��یون عمران مجلس در این باره گفت: زمانی که 
ما در ش��هر تهران با ترافیک سنگین خودروها مواجه 
هستیم که باعث اتاف وقت مردم می شود؛ لذا افزایش 
نرخ بلیت مترو به این شکل منطقی و منصفانه نیست. 

نگاه

 مردم در انتظار اقدام مسئوالن
و کاهش قیمت خودرو

با حکم اخیر دیوان عدال��ت اداری مبنی بر توقف 
اج��رای مصوب��ه دول��ت در افزایش تعرف��ه واردات 
خودرو، مصرف کنندگان در انتظار کاهش قیمت این 
محصوالت هستند. در این میان نایب رئیس انجمن 
واردکنن��دگان خ��ودرو می گوید مس��ئوالن دولتی 
مربوط��ه باید اجرای مصوبه دی��وان عدالت اداری را 
آغاز و اعام کنند تا قیمت ها در بازار خودرو کاهش 

یابد. 
به گ��زارش ایس��نا، دی ماه امس��ال دولت مصوبه 
جدید خود در زمینه س��اماندهی و مدیریت واردات 
خ��ودرو را اباغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات 
خودروه��ای بنزین��ی از 4۰ و 55 درصد به 55، ۷5 
و ۹5درص��د افزایش یافت و متناس��ب ب��ا آن تعرفه 

خودروهای هیبریدی نیز با افزایش همراه شد. 
افزای��ش تعرفه واردات خودرو در کنار رش��د نرخ 
ارز در یک��ی دو ماه اخی��ر و همچنین کاهش عرضه 
خودروهای وارداتی از س��وی برخ��ی واردکنندگان، 
افزایش ش��دید قیمت خودروه��ای وارداتی در چند 
ماه اخیر را به دنبال داشته است. افزایش قیمت ها تا 
جایی پیش رفت که ش��رکت های واردکننده خودرو 
حتی خودروهایی که در گذش��ته و ب��ا نرخ تعرفه و 
ارز قبل��ی وارد کرده بودند را ب��ر مبنای تعرفه و ارز 
جدید قیمت گذاری و در بازار عرضه کرده اند که این 
موض��وع تضییع حقوق مصرف کنن��دگان و اعتراض 

کارشناسان را به دنبال داشت. 
در چنین اوضاع و احوالی اواخر هفته گذشته اعام 
شد که با شکایت یک شاکی خصوصی، دیوان عدالت 
اداری حک��م اولیه ای مبنی ب��ر توقف اجرای مصوبه 
اخی��ر دولت در افزایش تعرف��ه واردات خودرو صادر 
کرده اس��ت. طب��ق این حکم اج��رای مصوبه جدید 
دول��ت در زمینه واردات خودرو باید متوقف ش��ده و 
تعرفه های واردات این محصول به نرخ های پیش��ین 
بازگ��ردد تا حکم نهایی دی��وان عدالت اداری دراین 

باره صادر شود. 
اع��ام این موضوع واکنش کارشناس��ان را به دنبال 
داشت؛ نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در یکی 
از اولین واکنش ها اظهار کرد که با بازگشتن تعرفه های 
واردات خودرو به نرخ های پیش��ین قیمت خودروهای 

وارداتی باید بین ۲5 تا 5۰درصد کاهش یابد. 
به گفته فرهاد احتشام زاد، قیمت خودروهای وارداتی 
ب��ا ارزش گمرکی کمتر از 4۰ هزار دالر باید بین ۱5 تا 
۲5 درص��د کاهش یابد. قیم��ت خودروهای وارداتی با 
ارزش گمرک��ی بیش از 4۰ه��زار دالر نیز که با مصوبه 
اخیر دولت واردات آن ممنوع ش��ده بود و افزایش نرخ 
ش��دیدی در بازار داش��ت نیز باید تا 5۰درصد کاهش 
یابد. در این ش��رایط مصرف کنن��دگان انتظار دارند با 
توقف اجرای مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش تعرفه 
واردات خ��ودرو، قیم��ت این محصوالت ب��ه نرخ های 
پیش��ین بازگش��ته و ش��اهد کاهش قیمت ها در بازار 

خودروهای وارداتی باشند. 
در ای��ن رابطه رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران 
و فروش��ندگان خودروی ته��ران نیز تأکید می کند که 
شرکت های واردکننده خودرو باید نرخ ها را کاهش داده 
و به قیمت های پی��ش از مصوبه اخیر دولت در زمینه 

افزایش تعرفه واردات خودرو، بازگردند. 
سعید موتمنی در این رابطه می گوید: با توجه به آنکه 
اجرای مصوبه دول��ت در افزایش تعرفه واردات خودرو 
متوقف شده اس��ت شرکت های واردکننده خودرو باید 
افزایش نرخ ناش��ی از رش��د تعرفه واردات را از قیمت 
فعلی محصوالت خود کس��ب کرده و عرضه خودرو با 
قیمت های کاهش یافته را آغاز کنند تا قیمت ها در بازار 

خودروهای وارداتی کاهش یابد. 
در چنی��ن ش��رایطی که م��ردم در انتظ��ار کاهش 
قیمت خودروهای وارداتی هستند، نایب رئیس انجمن 
واردکنندگان خودرو می گوید محقق ش��دن این هدف 
در گرو اعام موضع مس��ئوالن دولتی مربوطه و اعام 
رس��می توقف افزایش تعرفه واردات خودرو اس��ت تا 
شرکت های واردکننده خودرو بر مبنای اقدام مسئوالن 

دولتی قیمت عرضه محصوالت خود را کاهش دهند. 
فره��اد احتش��ام زاد در این رابطه می گوی��د: وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و وزارت ام��ور اقتص��اد و 
دارایی باید هرچه زودتر نس��بت به اجرایی شدن حکم 
دی��وان عدالت اداری اقدام کنند. مطمئناً با بازگش��ت 
عمل��ی تعرفه های واردات خودرو به نرخ های پیش��ین 
ش��رکت های واردکنن��ده خ��ودرو نیز قیم��ت عرضه 
خودروه��ا را با متناس��ب با کاه��ش تعرفه ها، کاهش 

خواهند داد. 
وی همچنین در پاس��خ به این ک��ه در یک ماه اخیر 
برخ��ی خریداران ب��ا نرخ های جدی��د و افزایش یافته 
اقدام به خرید خ��ودرو کرده اند تکلیف آنها در صورت 
کاهش تعرفه ها چه خواهد بود، خاطرنشان می کند در 
این زمینه در صورتی که دولت مابه التفاوت تعرفه های 
پرداختی از س��وی شرکت های واردکننده خودرو را به 
آنها بپردازند این شرکت ها نیز اضافه وجوه دریافتی را 

به مشتریان خود بازخواهند گرداند. 
در این شرایط به نظر می رسد تنها نقطه ابهام موجود 
برای کاه��ش عملی قیمت  خودروها روش��ن ش��دن 
مواضع دولت در زمینه حکم اخیر دیوان عدالت اداری 
و اعام موضع رس��می در این رابطه است. بنابراین در 
صورت اعام مسئوالن دولت مربوطه در زمینه کاهش 
تعرفه های واردات خودرو ش��اهد کاه��ش قابل توجه 

قیمت این محصوالت در بازار خواهیم بود. 



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکسری تسهیالت بگیر 
حرف��ه ای داریم که اقدام به کالهبرداری می کنند، گفت: به افرادی که 
موجب کارآفرینی در رس��ته های مش��خص شوند از 50 میلیون تا 15 

میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت می شود، 
اما قطعا از ارائه تسهیالت به تسهیالت بگیران 
حرف��ه ای جلوگیری می ش��ود.  به گزارش 
ایس��نا، علی ربیعی در حاشیه آیین افتتاح 
استانداردسازی، توس��عه اورژانس و ارتقای 
طرح هتلین��گ بیمارس��تان ولیعصر )عج( 
قائمش��هر، اظهار کرد: در س��فر دو روزه به 
مازندران بیش از 15میلی��ارد تومان پروژه 
درمانی برای کارگران و مس��تمری بگیران 
افتتاح ش��د.  وی افزود: وجود دستگاه های 
م��درن در بخش های بیمارس��تانی موجب 
کاهش هزینه های دسترسی می شود و این 
رضایت مردم را به همراه دارد.  وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در آستانه 40 سالگی انقالب اسالمی 
ما مفهوم چهار بزرگ تر از 50 را معنا کردیم، این یعنی در عرض چهار 
س��ال توانستیم به اندازه 50 سال تخت بیمارس��تانی و مراکز درمانی 

در سراس��ر کشور اضافه کنیم.  ربیعی با اشاره به اینکه بیمه اجتماعی 
فراگیر س��المندی و طرح روس��تایی عش��ایری در برنام��ه بعدی این 
وزارتخانه قرار دارد، گفت: تا امروز هزار و105میلیارد تومان تسهیالت 
ارزان قیمت ب��رای مازن��دران پیش بینی 
ش��ده که تا پایان س��ال 96 نمی توان آن 
را جذب کرد و نبای��د در این زمینه دقت 

فدای سرعت شود. 
وی با بیان اینکه یکسری تسهیالت بگیر 
حرف��ه ای داریم که اق��دام به کالهبرداری 
می کنند، گفت: جهاد کش��اورزی، پس��ت 
بان��ک، صن��دوق کارآفرینی امی��د، بانک 
کشاورزی، بانک توسعه و تعاون، به صورت 
داوطلبانه به هم��راه ادارات کار به افرادی 
که خواس��تار تس��هیالت هس��تند کمک 

خواهند کرد. 
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی افزود: 
به افرادی که موجب کارآفرینی در رس��ته های مش��خص شوند از 50 
میلیون تا 15 میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت می ش��ود اما قطعاً از 

ارائه تسهیالت به تسهیالت بگیران حرفه ای جلوگیری می شود. 

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری گفت: کس��ب وکارهای 
دانش بنیان و اس��تارت آپی ب��ا ماهیت خالقیت محور خ��ود می توانند 
ضمن شکوفا کردن ظرفیت بالقوه اقتصاد این صنعت را رونق ببخشند. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، س��ورنا س��تاری مع��اون علمی و 
فن��اوری رئیس جمهوری رئی��س بنیاد ملی 
نخب��گان در بازدید از اس��تارت آپ علی بابا 
با اش��اره به آینده روشن صنعت گردشگری 
و س��فر، اظهار کرد: با شکل گیری و توسعه 
کس��ب وکارهای دانش بنیان و استارت آپی، 
آینده بس��یار مطلوبی در انتظار گردشگری 
و س��فر است و این کس��ب وکارها می توانند 
با ارائه خدمات در دسترس و مطلوب ضمن 
جذب گردش��گر داخل��ی و خارجی، اقتصاد 
ای��ن صنعت را متحول کنن��د.  وی بهترین 
زیرس��اخت برای توس��عه کس��ب و کارهای 

دانش بنیان و اس��تارت آپی را ایجاد زیس��ت بوم مس��اعد کارآفرین این 
کس��ب وکارها دانس��ت و گفت: این زیرس��اخت باید با حمایت دولت 
تسهیل گری شود، اما بدون دخالت دولت در روند فعالیت استارت آپ ها 

و ش��رکت های دانش بنی��ان و با ایجاد می��دان فعالیت بخش خصوصی 
ش��کل  گیرد. دولت با حمایت و راهبری بس��تری فراهم می کند تا این 
کس��ب وکارها تحول جدی را در اقتصاد کش��ور رقم بزنند.  س��تاری، 
ب��ا بیان این که کس��ب و کارهای خالق و 
دانش بنیان با نوآوری نیروی انسانی جوان 
و تحصیلک��رده فضای اقتصادی کش��ور را 
دس��تخوش تح��ول می کنند، اف��زود: این 
کسب وکارها با نگرش تازه ای که به اقتصاد 
و اشتغال دارند، بازارهای کسب وکارهای 
جدید را گسترش می دهند.  معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمه��وری، از بخش های 
تحقیق و توس��عه، مدیریت بازار و ارتباط 
با مش��تریان اس��تارت آپ علی بابا یکی از 
کس��ب وکارهای اس��تارت آپی ارائه دهنده 
خدمات در حوزه سفر و گردشگری دیدن 
کرد.   این استارتاپ سال 1393 کار خود 
را آغاز کرده اس��ت و در این مدت توانسته بیش از 3 میلیون بلیت در 
اختیار مشتریان قرار دهد و با رشد 20درصدی برای به دست گرفتن 

سهم 45درصدی از بازار سفر آنالین حرکت می کند. 

نماینده مردم گلپایگان در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: با بررسی 
فراکس��یون تولید و اشتغال مشخص شد که 6400 فرآیند برای ایجاد 
یک شغل باید طی شود و دستگاه های اداری و اجرایی هر کدام 100 

یا 500 پروانه برای ایجاد شغل می دهند که 
فرآیند بسیار پیچیده ای است.  علی بختیار 
در گفت وگو با خبرنگار ایس��نا در خصوص 
حضور حماس��ی م��ردم در راهپیمایی 22 
بهم��ن و وظیف��ه مس��ئوالن در قبال مردم 
انقالبی ایران، اظهار کرد: همانطور که رهبر 
فرزانه انقالب فرمودند راهپیمایی 22 بهمن 
امس��ال یک راهپیمایی متفاوت و تماشایی 
خواهد بود، خوش��بختانه این چنین ش��د و 
راهپیمایی روز گذش��ته بس��یار پرشورتر از 
گذشته بود.  وی افزود: در پالکاردهایی که 
مردم در راهپیمایی داشتند به خوبی بسیار 
از خواس��ته های خود را بیان ک��رده بودند. 

روی یکی از پالکاردها نوشته شده بود »تحمل رنج و مشقت آری، اما 
فس��اد و تبعیض خیر.« مردم ایران در تمام ادوار با فشارها و سختی ها 
س��اخته اند، اما تحمل فس��اد را ندارند. آرمان انقالب اسالمی مبارزه با 

فساد بوده است، هر چند در نظام اسالمی فساد سیستماتیک نداریم و 
فساد در دستگاه ها آن گونه که در رسانه ها عنوان می شود کمتر است. 
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: 
فس��ادی که در دستگاه های اجرایی کشور 
وجود دارد بسیار کمتر از آن چیزی است 
که اذه��ان عمومی تص��ور می کنند. علت 
اینکه شاخص فساد ما در سازمان شفافیت 
جهانی وضعیت مناس��بی ندارد این است 
که س��ازمان ش��فافیت بین المل��ل تنها بر 
اس��اس ادراک و احس��اس، فساد س��نجی 
می کن��د. به همین دالیل مردم احس��اس 
می کنند فس��اد باال اس��ت. البته در نظام 
اس��المی حتی یک فس��اد هم قابل قبول 

نیست. 
بختی��ار تصریح ک��رد: مس��ئوالن نظام 
در بخش ه��ای مختل��ف قضای��ی، اجرایی 
و تقنینی نباید آلوده به فس��اد ش��وند. خیل��ی از دغدغه های مردم در 
راهپیمایی 22 بهمن مشخص بود. مردم از مسئوالن می خواهند که با 

فساد و تبعیض مبارزه کنند. 

مع��اون اقتصادی رئیس جمه��ور گفت: دولت وظیف��ه ایجاد فضای 
کس��ب و کار را دارد، اما اگر فارغ التحصیالن کارآفرین نباشند، اقدامات 

دولت تبدیل به پول پاشی های بی حاصل می شود. 
به گ��زارش مهر، محم��د نهاوندیان عصر 
دیروز در نشس��ت دانش��گاهیان، رؤس��ای 
دانش��گاه ها و مراک��ز آموزش عالی اس��تان 
یزد با اش��اره به مناس��بت 22 بهمن اظهار 
داش��ت: 22 بهمن 5۷ یک کار ریش��ه ای و 
اصالح س��اختاری در کش��ور ما بود و شاید 
ب��ه ی��ک تعبیر کاری ب��ود که مل��ت ایران 
قرن ها در انتظ��ار آن بود.  وی افزود: امروز 
وارد چهلمین س��ال پیروزی انقالب شدیم، 
بزرگداش��ت 22 بهمن انصاف نیس��ت فقط 
در برگ��زاری برخی مراس��م محدود ش��ود، 
توقع این اس��ت که این آغ��ازی که صورت 
گرفت در بعد سیاسی، در ابعاد دیگر حیات 

اجتماعی نیز محقق  ش��ود و در حوزه های دیگر نیز کارهای ریش��ه ای 
انجام می دادیم.  معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه 22 بهمن 
زمانی برای طرح برخی پرسش ها است، ادامه داد: اینکه بتوانیم از یک 

اقتص��اد تک پایه عمدتا مبتنی بر نف��ت بتوانیم به یک اقتصاد متوازن 
حرکت کنیم، یک کار س��اختاری اس��ت و اینک��ه بتوانیم بین نیروی 
انسانی خود و نظام آموزشی و محیط کسب وکار یک توازن پویا ایجاد 
کنی��م و با یک آینده نگری نس��لی پیش 

برویم، بسیار حائز اهمیت است. 
نهاوندی��ان تأکی��د کرد: ادام��ه انقالبی 
ب��ودن این اس��ت که کاری ک��ه در بهمن 
5۷ آغ��از ش��د، ادام��ه دهیم و در نس��ل 
بعدی متناس��ب تر با آرمان های بهمن 5۷ 
پیگی��ری کنیم.  وی خاطرنش��ان کرد: در 
حرکت ه��ای سیاس��ی و اجتماعی که رخ 
می دهد، همیش��ه یک انگیزش و گرایش 
به کارهای لحظه پردازانه پیدا می شود، اما 
این دانشگاهیان هستند که باید فکر کنند 
که ما در مقابل این وسوس��ه که گاهی به 
صورت یک اقتضا خود را نش��ان می دهد، 
چگون��ه مقاوم��ت کنیم و چگون��ه از فرصتی که نظام مردم س��االر در 
اختیار ما قرار می دهد، اس��تفاده کنیم و بعد از هر انتخابات بتوانیم در 

مسیر انجام عواملی که پایداری را بیشتر می کند، گام برداریم. 

وزیر رفاه خبر داد

ارائه تسهیالت تا 15میلیارد به کارآفرینان
ستاری در بازدید از استارتاپ »علی بابا« عنوان کرد

رونق صنعت گردشگری به کمک استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان
نماینده مردم گلپایگان در مجلس: 

برای ایجاد هر شغل باید 6400 فرآیند طی شود
معاون اقتصادی رئیس جمهور: 

ضعف کارآفرینی اقدامات دولت را تبدیل به پول پاشی بی حاصل می کند

بس��یاری از افراد دارای چندین س��ال س��ابقه کاری، دوس��ت دارند 
مهارت های خود را به عنوان مش��اور به اس��تارت آپ ها عرضه کنند، اما 

روش کار در استارت آپ ها متفاوت با سایر کارها است.
فعالیت به عنوان یک مش��اور، ش��غلی اس��ت که معموال شرکت های 
بزرگ از خدمات آن بهره مند می ش��وند. معموال کمتر پیش می آید که 
کسب وکارهای کوچک و اس��تارت آپ ها دنبال مشاوره گرفتن از افراد 
حرفه ای باش��ند. یک مشاور، فرد متخصصی است که می تواند گزارش 
تهیه کند، ارائه  خوبی داش��ته باش��د و اعضای هیات مدیره را به انجام 
کاری مجبور کند. از طرفی استارت آپ ها در ابتدای کار خود کارمندان 
زیادی ندارند و هر روز با مش��کالت زیادی درگیر می ش��وند، بنابراین 

تمایلی به استفاده از خدمات مشاور ندارند.
مارتی��ن زویلین��گ، بنیان گ��ذار و مدیرعامل ش��رکت مش��اوره به 
اس��تارت آپ ها و کسب وکارهای کوچک است. او می گوید چندین سال 
پیش کار کردن در شرکت IBM  را رها کرده تا نکات جدیدی که یاد 
گرفته است، به عنوان مش��اور در اختیار استارت آپ های سیلیکون ولی 
قرار دهد، اما بعد از مدتی متوجه شد که آنها به دنبال مشاور نیستند 
و حتی از شخصی که مدت زمان زیادی در دنیای کسب وکارهای بزرگ 
س��پری کرده اس��ت فاصله می گیرند. اس��تارت آپ ها به دنبال افرادی 
هس��تند که بتوانند چالش های جدید کس��ب وکار را برایشان مدیریت 
کنن��د. زویلین��گ تجربه  خوبی در مدیریت و رهب��ری مردم، بازاریابی 
و س��رمایه گذاری دارد و بنابرای��ن تصمی��م می گیرد به جای مش��اوره 
دادن، خدمات چالش برانگیز بیش��تری به کسب وکارها ارائه دهد. افراد 
زیادی دوس��ت دارند از دنیای کس��ب وکارهای بزرگ خارج شوند و به 
دنیای اس��تارت آپ ها بپیوندند. در ادامه  ای��ن مقاله  به معرفی مواردی 

می پردازیم که به انجام این کار کمک می کنند.
1- سعی کنید به سمت آزادکاری بروید

آزادکاری یا کار کردن با ق��رارداد پیمانی نیازمند نقش های اجرایی 
به جای نقش های مش��اوره ای اس��ت. اس��تارت آپ ها و کسب وکارهای 
کوچک همیش��ه به یک رهبر پروژه ی��ا مدیر اجرایی موقت نیاز دارند. 
شخص متخصصی که به دنبال کارهایی با قرارداد طوالنی مدت نیست، 

در اصطالحات امروزی آزادکار نامیده می شود.
2- در کاری که مهارت دارید به خودتان عنوان متخصص 

بدهید
اینکه خودتان را به عنوان متخصص بازاریابی، طراحی یا رهبر پروژه 
معرفی کنید برای فعالیت به عنوان مش��اور کافی نیست. متخصصان و 
افراد حرفه ای واقعی کس��انی هستند که کارهای مفید انجام می دهند، 
نه اینکه فقط به دیگران پیش��نهاد دهند. بنابراین سعی کنید فعالیت 
بیشتری در شبکه های اجتماعی داشته باشید تا به عنوان یک فرد فعال 

در زمینه ای که کار می کنید شناخته شوید.
3- برای گزارش از اعداد و ارقام استفاده کنید

قرارداده��ا و توافق��ات آن بر اس��اس می��زان کار خواسته ش��ده در 
مدت زمان مش��خص نوش��ته می ش��وند، بنابراین مق��دار کاری را که 
می توانید در مدت زمان مش��خص انجام دهید، همیش��ه در نظر داشته 
باش��ید. مثال شخصی که به عنوان بازاریاب فعالیت می کند، باید بگوید 
در پروژه ه��ای قبلی خ��ود چه تعداد مش��تری را از طریق تبلیغات به 
س��ایت هدایت کرده است و چند نفر از بازدیدکنندگان از سایت خرید 
کرده اند. ارائه  پیش��نهاد برای بهبود دادن فرآیند کافی نیست و باید با 

اعداد و ارقام دقیق همراه باشد.
4- فعالیت خود را به یک بخش از شرکت محدود نکنید

رهب��ری کردن در یک ش��رکت تنها به ش��غل ها و پس��ت های مهم 
محدود نمی ش��ود، بلکه تمام��ی مراحل را در بر می گی��رد. آزادکارها 
می توانند میزان حقوق درخواس��تی خود را بر اس��اس خدماتی تعیین 

کنند که برای هر بخش از شرکت انجام می دهند.
5- کسب وکارها را به عنوان مشتری در نظر بگیرید نه یک 

موکل
رابطه موکلی معموال به این صورت است که فرد مشاور به عنوان یک 
ش��خص همه کاره شناخته می ش��ود، اما زمانی که کسب وکار به عنوان 
مش��تری در نظر گرفته ش��ود، نظ��رش اهمیت بیش��تری پیدا خواهد 
کرد. چنی��ن رابطه ای تمام جنبه های مورد نی��از مانند اعالم رضایت، 
تأیید کردن و پیش��نهاد دادن مشاور به سایر کسب وکارها را نیز شامل 

می شود.
6- از تمام مدل های ارتباطی استفاده کنید

بسیاری از مشاورها خودش��ان را تنها به یک روش ارتباطی محدود 
می کنند و برنامه زمانی مرتبی برای صحبت کردن با مشتری های خود 
دارند. اس��تفاده از این روش در گذش��ته مفید بود، اما امروزه راه های 
زیادی برای برق��راری ارتباط وجود دارد. ایمیل، پیامک، تلفن و حتی 
ش��بکه های اجتماعی راه های ارتباطی هس��تند که مورد استفاده قرار 
می گیرند. خودتان را تنها به یک روش محدود نکنید و از روش��ی که 

مشتری های تان ترجیح می دهند استفاده کنید.
7- از مدل های جدید کسب وکار استفاده کنید

اگر مش��تری ترجیح می دهد فرآیندها را به صورت غیررسمی انجام 
دهد، بهتر است خودتان را با شرایط تطبیق دهید، در غیر این صورت 
مانند ش��خصی جدا از فرهنگ س��ازمانی اس��تارت آپ به نظر خواهید 
رسید. اگر کارمندان استارت آپ در شهرها یا کشورهای دیگر پراکنده 
هس��تند، باید با روش ه��ای کاری آنها پی��ش بروید نه اینک��ه از آنها 

بخواهید روش شان را به خاطر شما تغییر دهند.
8- به جای پیشنهاد دادن، نتیجه ارائه دهید

ارائ��ه  پاورپوینت به عنوان نتیجه  یک کار ش��ناخته نمی ش��وند. اگر 
مش��تری به خدم��ات و پش��تیبانی احتی��اج دارد، کاری ک��ه تحویل 
می دهید باید ش��امل خدمات سفارشی سازی ش��ده، پیاده سازی شده 
و آموزش آنها باش��د. ارائه یک س��ری پیش��نهاد س��اده هیچ فایده ای 
نخواهد داش��ت. به یاد داشته باش��ید که هر فرد آزادکار به تنهایی یک 
برند اس��ت و نمی تواند از اعتبار نام ش��رکت استفاده کند. داشتن یک 
وب سایت حرفه ای، فعالیت در شبکه های اجتماعی و شرکت کردن در 
کنفرانس ها راه های جدید تبلیغات و ایجاد ارتباط با دیگران هس��تند 

و باید یاد بگیرید که خودتان مسئول تبلیغ کردن خودتان هستید.
این روزها تعداد اس��تارت آپ ها و کسب وکارهای کوچک بسیار زیاد 
ش��ده اس��ت و فرصت های زیادی نس��بت به ارائه خدمات مشاوره به 
ش��رکت های بزرگ وج��ود دارد، اما فراموش نکنید که اس��تارت آپ ها 
و کس��ب وکارهای کوچک به دنبال افرادی هس��تند که بخشی از کار 
را برعه��ده بگیرند، نه اینکه تنها یک س��ری پیش��نهاد مفید دریافت 
کنند. کار کردن در دنیای استارت آپ ها بسیار جالب است و تجربه های 

جدید و مفیدی را رقم خواهد زد.
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همه ما دوست داریم که بیشتر خالق و مولد باشیم. همچنین این آرزو را 
برای تیم کسب وکارمان هم داریم. بدون شک به همین دلیل ابزارهای کمکی 

بسیار زیادی در دنیای کسب وکار وجود دارد. 
اگرچ��ه در دنیایی پ��ر از ابزارهای کمکی گوناگ��ون زندگی می کنیم، اما 
حقیقت��ا کدام یک از آنها به دردمان می خورن��د؟ یکی از بهترین راه ها برای 
پاسخگویی به چنین پرسشی بررسی ابزارهای کمکی مورد استفاده از سوی 
اس��تارت آپ های موفق و بزرگ جهان است. این دقیقا همان کاری است که 
رایان رابینسون انجام داد. رایان یک مشاور حوزه بازاریابی محتوایی است که 
س��ابقه همکاری با بزرگ ترین اس��تارت آپ های دنیا را دارد. با داشتن بیش 
از 200ه��زار کاربر ماهانه که وبالگ و پادکس��ت های وی را مطالعه و دانلود 
می کنن��د، رایان حرف ه��ای زیادی برای گفتن در این ح��وزه دارد. در ادامه 
به بخش��ی از صحبت های رایان خواهیم پرداخت.  هنگامی که مشغول کار 
ب��ا ابزارهای مدیریت پروژه ای هس��تیم و این ابزارها زمان بیش��تری از خود 
پروژه از ما می گیرند، بدون شک در دردسر افتاده ایم. کسب وکارهای مدرن با 
توانایی شان در توجه دقیق به جزییات در عین مدیریت کل پروژه به صورت 
متعادل به حیات شان ادامه می دهند. این امر به خصوص برای تیم های فنی 
اهمیت بس��یار باالیی دارد. در این تیم ها حتی یک اش��تباه کوچک نیز کل 
پروژه را زمین خواهد زد. برهمین اس��اس هنر توجه دقیق به پروژه و آگاهی 
از گام های بعدی اهمیت زیادی می یابد.  به عنوان مش��اور و نویسنده، جیم 
ران توصی��ه جالبی دارد: »یا ش��ما روزتان را مدیریت می کنید، یا آن ش��ما 
را کنترل خواهد کرد«. در چنین ش��رایطی بدون ابزارهای ضروری احساس 
کنترل از سوی روزهای سخت کاری را خواهیم داشت. با این اوصاف چگونه 
باید توان مان را چند برابر کنیم و خود را در جایگاه مناس��ب برای مدیریت 
کس��ب وکار به صورت مناس��ب قرار دهیم؟ پاس��خ این پرسش بدون شک 
اس��تفاده از ابزارهای کمکی مناسب است.  ابزار مدیریت کسب وکار و پروژه 
مطلوب به شما امکان سازماندهی تیم تان به منظور کسب بهترین نتیجه را 
خواه��د داد. به این ترتیب امکان برنامه ریزی دقیق و تعیین کارویژه هر یک 
از کارمندان وجود خواهد داش��ت. به بیانی مختصر، چنین ابزارهایی فرصت 
مناس��بی برای مشاهده اوضاع از نقطه نظر باالتر را فراهم می کند. در دریای 
خروشان کسب وکار، این ابزارها شما را از امواج سهمگین حفظ خواهد کرد. 

اجازه دهید نگاهی به ابزارهای کمکی مشهور و مورد عالقه تیم های موفق 
بیندازیم. در اینجا باید پاس��خی شایسته به یک پرسش مهم دهیم: چرا آنها 
از این ابزارها استفاده می کنند؟  کسب جایگاهی مناسب در دنیای بی ثبات 
کسب وکار مدرن نیازمند استفاده از عنصر خالقیت منحصر به فرد و همچنین 
سرگرمی است. با این حال شیوه مدیریت کسب وکار لزوما نیازمند این عناصر 
نیس��ت. البته این به معنای تقلید صرف از نحوه مدیریت داخلی کسب وکار 
از س��وی برندهای بزرگی همچون اپل، فیس بوک یا آمازون نیس��ت. با این 
حال آگاهی و الگوبرداری از ش��یوه مدیریت کس��ب وکار این غول های بزرگ 
جای هیچگونه شرمساری ندارد. در واقع درس های زیادی از چنین برندهای 
موفقی می توان گرفت. نحوه کارآمدسازی کارمندان و انجام پروژه ها با تأکید 
بر بودجه و محدودیت زمانی از پیش تعیین شده از مهم ترین درس های این 
برندهاس��ت.  بن مزریچ در کتاب میلیاردرهای تصادفی صحبت های جالبی 
دارد: »کس��ب وکارها باید از یکدیگر درس بگیرند. موفقیت ها و شکست های 
دیگر برندها حتی اگر در کس��ب وکاری دیگر باش��د، امکان پیش بینی آینده 

و پرهیز از اتفاق های ناگوار را افزایش می دهد«. این کتاب به اندازه ای موفق 
ش��د که چندی پس از انتشار انحصاری در فیس بوک به تمام کتابخانه های 
الکترونیکی راه یافت.  بنابراین اجازه دهید نگاهی به برخی از نام های بزرگ 

دنیای کسب وکار بیندازیم و با ابزارهای کمکی شان آشنا شویم. 
اوبر

اگر مدیرعامل برند اوبر بودید، چگونه میلیون ها راننده را در سراسر جهان 
مدیریت، ابزارهای موردنیازش��ان را تهیه و وضعیت همه 69 میلیون نفرشان 
را هر روز بررس��ی می کردید؟ برای تیم فنی اوبر همه این کارها با اس��تفاده 
از ابزار »آس��انا« امکان پذیر ش��ده اس��ت. این ابزار کمکی مدیریتی توس��ط 
داس��تین ماسکویتز، یکی از مؤس��س های فیس بوک، طراحی شده است.  با 
اس��تفاده از آسانا شما تمام نیازهای اساس��ی پروژه تان را به صورتی دقیق و 
کام��ل رفع خواهید کرد. ای��ن ابزار آنالین به هرک��دام از اعضای تیم امکان 
س��اخت اکانت کاربری انحصاری و مدیریت پروژه های شان را می دهد. عالوه 
بر فراهم سازی امکان پیگیری اهداف مجزا، این پلتفرم توجه ویژه ای به تأثیر 
عملکرد کارمندان روی یکدیگر داش��ته است. به این ترتیب هوش مصنوعی 
آس��انا در صورت تغییر واجد اهمیت در پروژه های کارمندان از س��وی دیگر 
اعضا برای افراد پیام های ویژه ارس��ال می کند. این بدان معناس��ت که شما 
به طور مداوم از تغییرات پروژه های مش��ترک و همچنین تأثیر فعالیت سایر 
همکاران روی کارتان مطلع خواهید شد.  اگرچه آسانا ظرفیت بسیار باالیی 
برای مدیریت طیف وس��یعی از کسب وکارها دارد، اما اصرار بسیار زیادی که 
روی دریافت خطاهای احتمالی به منظور تکمیل پلتفرمش در نسخه های آتی 
 AirBnb دارد عامل اصلی در استقبال استارت آپ های میلیون دالری مانند
و Pinterest است. بدین ترتیب همواره شاهد به روزرسانی و عملکرد بهتر 

این پلتفرم هستیم. 
CNET

 CNET با داش��تن بیش از 200 میلیون خواننده ماهانه از سراسر جهان
بدون ش��ک برترین رس��انه آنالین در حوزه تکنولوژی و اخبار مربوط به این 
حوزه اس��ت. این رسانه هوشمند از زمان تأسیس در سال 1994 به سرعت 
پیش��رفت ک��رده و اکنون منبعی معتب��ر در زمینه اخبار ح��وزه تکنولوژی 
محسوب می ش��ود. امروزه این برند با بارگذاری اخبار مختلف در قالب هایی 
نظیر متن های الکترونیکی، پادکست و همچنین حضور فعال در رسانه های 

اشتراک گذاری ویدئو بدل به استارتاپی گران قیمت شده است. 
بدون ش��ک هر رس��انه بزرگی نیازمن��د ابزار مدیریت کمک��ی کارآمد به 
منظور ادامه حیات خویش اس��ت. ب��رای CNET این ابزار حیاتی »پالنیو« 
نام دارد. پالنیو پلتفرمی بس��یار انعطاف پذیر و چن��د کاربره با منبعی باز به 
منظور هماهنگی هرچه بهتر با کس��ب وکارهای مختلف است. این پلتفرم از 
امکاناتی ساده نظیر چت آنالین میان اعضای گروه تا موارد پیچیده ای نظیر 
تأمین امنیت اس��ناد و پروژه ها با قفل گذاری چند الیه برخوردار است.  لویز 
فرارو، مش��اور ارزیابی مشکالت اجرایی CNET، در مورد استفاده از پلتفرم 
پالنیو اظهارنظر جالبی دارد: »من با توجه به جایگاهی که دارم نیازمند کسب 
اطمینان از حرکت پروژه های شرکت در راستای اهداف تعیین شده هستم. 
براین اس��اس نقشه اهداف هوش��مند پالنیو امکان پیگیری و آگاهی از نحوه 
پیشبرد پروژه ها را به راحت ترین شیوه ممکن به من می دهد«. وی در ادامه بر 
فضای کاربری ساده این پلتفرم تأکید می کند و می افزاید: »هر نیازی که یک 
تیم کسب وکار داشته باشد با استفاده از پالنیو رفع خواهد شد. به همین دلیل 
این ابزار کاربردی انتخاب شماره یک CNET در پیشبرد هر پروژه ای است.« 
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اخیرا جان مک  آفی دوباره به تیترها بازگشته و در اکانت رسمی توییتر خود خبر 
می دهد که با  کسب وکاری تازه فعالیت خود را ادامه خواهد داد. 

به گزارش دیجیاتو، سازنده مجموعه امنیتی مک  آفی که پیشتر توسط اینتل 
خریداری شده بود، دیروز اعالم کرد که قصد دارد اوراق سفیدی برای استارت آپ های 

فعال در حوزه بالکچین و ارز های دیجیتالی بنویسد. او همچنین اشاره کرد که قصد 
ندارد دامنه اینترنتی فراموش شده ای برای  کسب وکار جدید خود انتخاب کند، چراکه 

به باور وی دامنه ها »ردپای تزئینی از نظام قدیم« هستند. وی حتی آنقدر بر این باور 
اصرار می  ورزد که دیگران را نیز تشویق می کند دامنه خود را کنار بگذارند. 

بر اساس گفته موسس شرکت امنیتی مک  آفی، تنها راه ارتباط با شرکت بعدی اش 
از طریق ایمیل خواهد بود. او با انتشار توییتی اعالم کرد که شرکت سرمایه گذار 

جدیدش عالقه به کمپانی ها یا استارت آپ هایی که قصد دارند در حوزه پیشنهاد اولیه  
ارز دیجیتال یا ICO فعالیت دارند، یاری خواهد رساند و اسناد فنی آنها را برای شان 

می نویسد. طبق این ادعا، شرکت یاد شده می تواند هر قسمت از این اسناد را نوشته یا 
آنها را به طور کامل فراهم آورد. 

معترضان معتقدند که عرضه  عمده ارز های دیجیتالی می تواند بازار را آلوده کند، چرا 
که موجب می شود دیر  یا زود کالهبرداری های دیجتیالی هم رواج پیدا کنند. از آنجایی  
که معموال متخصصانی که دانش فنی ساخت بالکچین و ارز های دیجیتالی را دارند، قادر 
نیستند اوراق سفید قانع کننده ای بنویسند، بسیاری از گروه ها به افرادی نیاز دارند که 
این اسناد را نوشته و بتوانند از تقلبی نبودن آنها اطمینان حاصل کنند. به همین علت 
است که مک  آفی جای خالی در زنجیره را پیدا کرده و قصد دارد در این زمینه فعالیت 

کند. البته وی هنوز درباره هزینه سرویس های ارائه شده توسط کمپانی جدیدش 
اطالعات زیادی فاش نکرده و تنها گفته که هزینه چنین فعالیتی به میزان و سختی کار 

موجود باز خواهد گشت. او حتی از ارائه یک بازه قیمت نیز سر باز زده و اطالعاتی در 
این باره  منتشر نکرده است. حال اگر کسی بخواهد از نرخ فعالیت این کمپانی اطالعاتی 

کسب کند مجبور خواهد شد که به آدرس رسمی کمپانی مذکور ایمیل بزند. 

روش هایی برای ارائه مشاوره به استارت آپ ها
از اوبر گرفته تا دراپ باکس و نتفلیکس 

استارت آپ های موفق از چه ابزارهای کمکی استفاده می کنند؟ 

مکآفیازراهاندازی
کسبوکارجدیدش

خبرداد

سهشنبه8
24بهمن1396
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دریچـــهیادداشت

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: قوانین تجارت الکترونیک، با توجه 
به تحوالت پرش��تاب حوزه IT در سال های اخیر، کاربرد مورد نظر را ندارند.  به 
گزارش ایسنا، رمضانعلی صادق زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره 
برگزاری نخستین همایش بین المللی جنبه های حقوقی فناوری اطالعات گفت: 
قانون تجارت الکترونیک در اوایل دهه 80 در مجلس شورای اسالمی به تصویب 
رس��ید و طبیعی است که طی این 15 س��ال اخیر با توجه به تحوالت پرشتابی 
که در حوزه IT، چه نرم افزاری چه س��خت افزاری و همچنین کاربردی از جمله 
کسب وکارهای الکترونیکی، اس��تارت آپ ها و اصوال تجارت الکترونیک در سطح 

ملی و بین المللی اتفاق افتاده، قوانین در حال حاضر کاربرد مورد نظر را ندارند. 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: 

 قوانین تجارت الکترونیک
نیاز به بازنگری دارد رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران از برگزاری رویداد س��االنه فین استارز 

همزمان با نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه خبر داد و گفت که برای رویداد فین اس��تارز 
2018 که اوایل سال 9۷ برگزار می شود تا چند هفته آینده فراخوانی خواهیم داشت که 
در اصل اعالم عمومی برای ثبت نام و شرکت در رویداد است؛ در این فراخوان چالش هایی 
مطرح می شود و تیم هایی که در حل آنها موفق شوند، معرفی خواهند شد.   به گزارش 
سنا، حسین نظام دوست با بیان اینکه رویداد فین استارز در اصل جایگاهی برای ارتباط 
ارکان زیس��ت بوم نوآوری و کارآفرینی اس��ت، گفت: اعضای این رویداد شامل بخشی از 
سرمایه پذیران مانند استارت آپ ها و صاحبان ایده و شرکت های نوپا و دانش بنیان هاست و 
بخش دیگر نیز سرمایه گذاران هستند که شامل وی سی ها و شتابدهنده ها و سرمایه گذاران 

حقیقی و حقوقی و همچنین فرشتگان کسب وکار می شوند. 

 برگزاری فین استارز 2018 
همزمان با نمایشگاه فاینکس

به قلم جف هادن 
ترجمه: علی آل علی 



همه ما در طول ش��بانه روز در معرض 
تماش��ای تبلی��غ محص��والت )كاال ی��ا 
خدمات( هستیم؛ از رسانه های تصویری 
و رادیوی��ی گرفته تا تابلوهای تبلیغاتی و 
نشریات. شاید همه بر این اعتقاد باشیم 
ك��ه تبلیغات اب��زار بس��یار تأثیرگذار بر 
میزان فروش محصوالت باشد، اما دامنه 

این تأثیرگذاری تا كجا می تواند باشد؟ 
 تم��ام ای��ن تبلیغ��ات ب��ا س��ه هدف 
عمده تهیه و س��اخته می شود. تبلیغات، 
تبلیغات آگاهی دهنده هس��تند كه برای 
معرفی یك كس��ب وكار یا یك محصول 
جدید س��اخته می ش��وند. ی��ا تبلیغات 
ترغیب كننده هس��تند ك��ه به طور كلی 
بین كس��ب وكارهایی ك��ه رقیب زیادی 
دارند اتفاق می افتد ت��ا بتوانند محصول 
تولیدی را بر اساس مزیت رقابتی نسبت 
به رقبا به فروش برس��انند. دس��ته سوم 
هم تبلیغات یادآوری كننده هس��تند كه 
بیشتر با هدف یادآوری عمر كسب وكار و 

محصوالت ساخته می شوند. 
از سویی هم این جمله معرف را شنید 
ك��ه »آمریكایی ها بی��ش از 90 درصد از 
درآم��د خود را صرف تبلیغات می كنند« 
ی��ا اینكه »تبلیغ��ات و بازاریاب��ی دو یار 
جدانش��دنی هس��تند« ك��ه از بازاریابی 
به عنوان هن��ر تغییر نظ��ر مخاطب نام 
ب��رده می ش��ود و تبلیغ��ات را هنر جلب 
توجه مخاطب می ش��مارند، اما شاید این 
جمله را هم ش��نیده باش��ید كه »برندی 
با تبلیغات، نابود ش��ده است«. همچنین 
برخ��ی از مدی��ران ارش��د در برخ��ی از 
س��ازمان ها و ش��ركت های تولیدكنن��ده 
اظهار داش��ته اند، با اینك��ه هزینه زیادی 
برای تبلیغات انجام داده اند، اما نتیجه ای 

را كه می خواس��ته اند نتوانسته اند كسب 
كنند. 

سؤال اساس��ی اینجاس��ت چرا برخی 
از تبلیغ��ات ب��ه نحو مطل��وب بر فروش 
محصول اثرگذار هس��تند و برخی دیگر 
این طور نیس��تند؟ چرا یك كسب وكار با 
یك تبلیغ كم هزینه می تواند نس��بت به 
یك كسب وكار با هزینه زیاد در تبلیغات، 

فروش بیشتری داشته باشد؟ 
شاید شنیده باش��ید كه یكی از رسوم 
قدیم��ی در ازدواج م��ا ایرانی ها این بود 
ك��ه ظاهر ع��روس خانم در جلس��ه اول 
خواستگاری بدون آرایش توسط خانواده 
آقا داماد دیده می شد. شاید داستان هایی 
هم شنیده باشید كه آقا داماد در فردای 
روز عروسی و پس از دیدن چهره واقعی 
ع��روس خانم تصمیم ب��ه جدایی از او را 

می گیرد! 
در دنی��ای واقع��ی برندس��ازی، چهره 
ع��روس خانم را به عن��وان چهره برند و 
خان��واده داماد را به عنوان مش��تری )آقا 
داماد به عنوان مشتری نهایی( و آرایش 

را در جایگاه تبلیغات ببینید. 
حال چه حسی به شما دست می دهد كه 
در تبلیغ یك محصول به یك یا چند مزیت 
آن اشاره می ش��ود، ولی وقتی محصول را 
خریداری می كنید، متوجه می ش��وید كه 
چه كاله عجیبی به س��ر شما رفته است. 
پس علت بی��ن این تناق��ض در تبلیغات 
محصول با واقعیت محصول در چیس��ت؟ 
آیا واقعا با تبلیغات یك برند نابود می شود؟ 
در واق��ع برن��د جایگاه��ی اس��ت كه 
محصول از طریق تبلیغات خوب در ذهن 
مخاطب ایجاد  و پس از مصرف و كسب 
رضای��ت، این جای��گاه در ذهن مخاطب 
تثبیت می شود. حال وقتی تبلیغی نتواند 
از نظ��ر محتوایی، بصری، اب��زار و حتی 
ارائه مزیت هایی، نظر مخاطب را به خود 

جلب كند، به طور حتم آن شركت هزینه 
تبلیغ��ات خود را دور ریخته اس��ت و به 
فروپاش��ی برند خود نزدیك شده است. 
لذا هر كس��ب وكاری ك��ه خواهان آینده 
درخش��انی برای برند اس��ت باید نگاهی 
ویژه ای به مصرف كنندگان داش��ته باشد 
تا بتواند ذهنیت مطلوبی از محصول خود 
در ذهن مشتریان ایجاد كنند. این بدان 
معنی اس��ت كه مصرف كننده با دیدن یا 
ش��نیدن نش��انه های مرتبط با برند، چه 
چیزی از آن برن��د در ذهن خود تداعی 

می كند! 
به طور مثال، حس��ی كه شما با دیدن 
لوگوی بنز مش��اهده می كند، چیس��ت؟ 
قدرت، شتاب یا عظمت. تیم بازاریابی و 
تبلیغات این برند آن قدر بر این موارد در 
تبلیغات خود كار كرده اند كه مش��اهده 
می شود كه محصول این برند در برخی از 
آگه��ی تبلیغات یا وجود ندارد یا آن قدر 
كوچك است كه تنها روی آنچه را كه در 
ذهن مخاطب نس��بت به این برند وجود 

دارد بزرگ كرده اند. 
 فروپاش��ی برند ی��ا همان كوچ كردن 
مشتری به سمت محصول رقیب؛ زمانی 
ب��ه وجود می آی��د كه برنده��ا بخواهند 
از طری��ق تبلیغات جای��گاه حس خوب 
مصرف را در ذهن مخاطب بزرگ جلوه 
دهند. به طوری كه بخواهند مزیت های 
غیرواقع��ی را از طری��ق رن��گ، عكس، 
ش��عار، رسانه، ابزار و... در تبلیغات برای 
مخاط��ب نمایش دهن��د و حداقل زیان 
آن، هم هدر رف��ت هزینه های تبلیغات 
اس��ت و هم تخریب جایگاه فروش خود 

در بازار است. 
ممك��ن اس��ت بخواهید ص��دای تیزر 
تبلیغات��ی را ك��ه در تلویزی��ون نمایش 
می دهی��د در رادی��و نیز پخ��ش كنید، 
ش��اید صدای ای��ن تی��زر تبلیغاتی برای 

ذهنت مخاطب محصول ش��ما در رادیو 
فاجعه آمیز باش��د كه نش��ان از استفاده 
نادرس��ت از اب��زار و رس��انه در تبلیغات 
اس��ت. در واقع آیا رسانه ای كه من برای 
تبلیغات محصول خود اس��تفاده می كنم 
ب��رای این نوع محص��ول موفق آمیز بوده 

است؟ 
در  تبلیغ��ات  از  برخ��ی  همچنی��ن   
بیلبوردهای ش��هری آنقدر مطالب دارند 
كه مخاطب این ن��وع تبلیغات كه همان 
سرنشینان خودرو هستند برای خواندن 
آن بای��د توقف كوتاه��ی در كنار خیابان 
یا بزرگراه داش��ته باش��ند ت��ا بتوانند از 

محصول شما آگاه بشوند. 
نوع دیگر از تبلیغات كه سبب فروپاشی 
برند شما می شود، اقرار بیش از حد بین 
طراحی جلد بسته بندی محصول با خود 
محصول تولیدی اس��ت. چراكه این نوع 
تبلیغ��ات توقع مصرف كنن��ده از كیفیت 
محصول را به ش��دت ب��اال می برد. نمونه 
ب��ارز این بخ��ش همان نمون��ه عروس و 

داماد است كه در باال ذكر كردیم.
 بای��د واق��ع بین ب��ود ك��ه تبلیغات 
خوب به عن��وان یك فرآیند در آمیخته 
بازاریابی هزینه نیس��ت، چراكه با تبلیغ 
بد نمی تواند محصول خوب را بفروشیم 
و ب��ا تبلیغ خوب هم نمی تواند محصول 
بد را بفروشیم. پس در طراحی و ساخت 
تبلیغات خوب باید در كنار ایده و خالقانه 
ب��ودن آن، اثر بخش��ی روی مخاطب را 
مد نظ��ر داش��ته باش��یم. همچنین به 
تحقیقات در خلق كمپین های تبلیغاتی 
به طور حتم بپردازیم، چراكه اثربخش��ی 
تبلیغ��ات بر پایه س��نجش و پیش بینی 
در پاس��خ، رفتار و واكنش مخاطبان به 
تبلیغات از طریق ممیزی هایی است كه 
پی��ش از اجرای تبلیغ��ات قابل درک و 

اصالح است. 

فروپاشی برند از طریق تبلیغات 5دلیل برای ناکارآمدی استراتژی 
برندینگ شما در عرصه رسانه – بخش اول

 برندس��ازی در واقع تصویری اس��ت كه ش��ركت 
رس��انه ای ش��ما در اذه��ان بینندگان، ش��نوندگان 
ی��ا خوانن��دگان ش��ما ایج��اد می كند. مث��ال مجله 
cosmopolitan ك��ه یك مجله مد زنانه اس��ت یا 
روزنامه وال استریت همه و همه تصویری را تصویری 
را انتقال می دهند كه شاید به خوبی آن را بشناسید، 

حتی اگر آنها را نخوانید و نگاه نكنید. 
صنع��ت رس��انه عموما درگی��ر و آلوده مس��ائل و 
حوزه های دیگری اس��ت كه به طور كلی تصویر برند 
تیره یا گل آلودی دارد. به عبارتی به نظر نمی رس��د 
كه این صنعت نماینده هیچ شخص یا چیزی باشد. 
اگر محصول رس��انه ای ش��ما در ای��ن طبقه قرار 
می گیرد، دالیلی برای ناكاآمدی استراتژی برندینگ 
آن محتمل اس��ت كه به برخی از آنها در ادامه اشاره 

می كنیم. 
شما از مخاطب هدف خود غافل شده اید

باید مخاطب هدف خود را بشناس��ید. اگر فرآیند 
برندینگ شما با خواسته ها و نیازهای مشتریان شما 

در تضاد باشد، نتیجه ای در بر ندارد. 
اگر مجله ای منتشر می كنید، احتماال گروه خاصی 
خوانن��ده آن هس��تند. آن جمعیت ه��دف كلیدی 
شماست. اگر جمعیت زنان 25 تا 54 ساله باشند، در 
صورت راه اندازی یك كمپین برندینگ كه فقط مورد 
عالقه زنان 18 تا 24 س��اله باشد، موجب ناراحتی و 

رنجش مخاطبان كلیدی خود شده اید. 
البته درس��ت اس��ت كه ب��ه فكر ایج��اد تعامل با 
مخاطب��ان آینده خود باش��ید، اما ای��ن كار نباید به 
هزینه از دس��ت دادن مش��تریان وفادار فعلی ش��ما 
تمام ش��ود. نمی توانید یك ش��به مدرن فكر كنید و 
م��درن ببینید. مثال برندی كه ت��ا امروز مواد غذایی 
مورد نی��از خانواده را تأمین می ك��رده، نمی تواند به 
یك باره تبدیل به عرضه كننده نوشیدنی مورد عالقه 

آقایان شود. 

ظاهر محصول شما اشتباه هست
در تمامی اش��كال رسانه ها، شكل و ظاهر محصول 

اهمیت بسیار زیادی دارد. 
فونت و رنگ اس��تفاده ش��ده در لوگو هرگز نباید 
یا یك تصمیم یكباره انتخاب ش��ده باش��د، چرا كه 
اطالع��ات زی��ادی در رابطه ب��ا برند ش��ما را انتقال 

می دهند. 
شركت های رس��انه ای اغلب به صورت منظم ظاهر 
خود را آپدیت می كنند، تا به روز و نو به نظر برسند. 
هیچ رس��انه ای ق��ادر به گرفتن ی��ا اتخاذ ظاهری 
جدید بدون متعجب ساختن مخاطبان خود نیست. 
مثال سه برند رس��انه ای گوگل، یاهو و مایكروسافت 
را در نظ��ر بگیرید. اگر هرگون��ه تغییری در یكی از 
جنبه های ظاهری این برندها رخ دهد، آنقدر كوچك 
اس��ت كه پی بردن به آنها به ش��دت سخت و دشوار 
اس��ت. هر  س��ه میلیاردها دالر بودجه برای این كار 
در اختی��ار دارند، اما مدیران اجرای��ی آنها به خوبی 

می دانند كه این استراتژی درست نیست. 
پیامی پایدار و یکسان را انتقال نمی دهید

جدای از موضوع لوگو، ش��ركت رس��انه ای ش��ما 
احتماال ش��عاری دارد كه ب��رای معرفی و عرضه هر 
چیزی كه با آن شناخته می شوید، استفاده می شود. 
مثال »با شما از دهه 40 و 50« ممكن است شعاری 

باشد كه یك ایستگاه رادیویی از آن بهره می برد. 
در واقع اگر این ش��عار چیزی است با آن شناخته 
می شوید، آنگاه پخش كردن مكرر موسیقی دهه 60 
و 70 در عم��ل ضرب��ه زدن به هوی��ت برند خودتان 
است. یعنی به مخاطب چیزی می گویید و به گونه ای 
دیگر عمل می كنید. ی��ك كارگردان برنامه رادیویی 
به خوب��ی می داند كه لیس��ت پخش موس��یقی در 
ساخت جایگاه یك ایستگاه رادیویی در بازار اهمیت 
فوق الع��اده ای دارد و ویرایش و تغییر آن بر حس��ب 
سلیقه شخصی ممكن نیس��ت. یعنی برند شما باید 
به چیز خاصی متعهد باش��د كه مخاطب به خوبی آن 

را درک كند. 
ش��عار برند باید كوتاه باش��د، اما كوت��اه بودن به 
معن��ای بی معنی بودن نیس��ت، مثال ش��عار »پخش 
موس��یقی مطرح روز« در واقع پیامی را به مخاطب 

انتقال نمی دهد. 
ادامه دارد. . . 
ibazaruabi :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات رسانه اجتماعی
اگرچه استفاده از تبلیغات رسانه اجتماعی موجب 
افزای��ش درآمده��ا می ش��ود، اما تحقیق��ات صورت 
گرفت��ه درباره آنها مح��دود مانده اس��ت. تحقیقات 
اخی��ر، تجارب و باورهای كاربر را كه در ایجاد نگرش 
به تبلیغ��ات ش��بكه اجتماعی نقش دارند بررس��ی 
و اثربخش��ی ماركتین��گ ش��فاهی )WOM(  را با 
اقدامات ماركتینگ س��نتی مقایسه كرده است. این 
پژوهش ها ماركتینگ رس��انه اجتماع��ی را در میان 
وبالگ نویس های��ی كه در یك كمپی��ن ارتقای رتبه 
برن��د مش��اركت داش��ته اند تحقیق ك��رده و درباره 
انگی��زه وبالگ نویس��ی و قابلیت ه��ای ماركتین��گ 
ش��فاهی وبالگ ها در مقابل مجالت آنالین پژوهش 
كرده است. رس��انه اجتماعی ذاتا اجتماعی است، اما 
ای��ن ویژگی اجتماعی كمتر موردتحقیق واقع ش��ده؛ 
اینكه برندها چگونه می توانند از این رس��انه به عنوان 
ماركتین��گ از رابطه مصرف كنن��ده و ابزار مدیریتی، 

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

آنالین رقابت كنند. 
هنگامی ك��ه ش��ركت ها ش��روع ب��ه اس��تفاده از 
تبلیغات��ی  اب��زار  ی��ك  به عن��وان   CHECK-IN
می كنن��د، اپلیكیش��ن های مبتن��ی بر م��كان مانند 
Checking in ی��ا Foursquare كه در دو طرف 
خط بی��ن ماركتینگ رس��انه اجتماعی و ماركتینگ 
موبایلی خوانده قرار دارن��د، قابل  توجه خواهند بود. 

در حال حاض��ر، Foursquare و Showtime با 
 The ش��راكت یكدیگر ب��رای تبلیغ برنامه بیس��بال
 CHECK-IN، كاربران��ی ك��ه ب��ا ،Fran Cave
Foursquare  كنن��د، ی��ك بیس��بال رای��گان از 
دس��تگاه ف��روش تبلیغاتی مس��تقر در آنجا دریافت 
می كنند. به همین ترتیب خرده فروش ها هم ش��روع 
به ارائه تخفیف ها یا كوپن های تبلیغاتی به مشتریانی 
CHECK- كرده اند كه در مكان آنها در فیس بوک

IN كنن��د. واض��ح اس��ت كه ش��ركت ها ب��ه قدرت 
ش��بكه های اجتماعی پی برده ان��د و معتقدند صرف 
اعالم موقعیت )مكان( مصرف كننده به دوس��تانش، 

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

دوستان و همراهان او قرار خواهد گرفت. 
اگرچه بر كسی پوشیده نیست كه رسانه اجتماعی 
واقعا از دی��دگاه تجارت الكترونیك بر س��ود و زیان 
تأثیرگذار بوده اس��ت، از اس��تفاده آنها به مثابه ابزار 
برند سازی غفلت شده است. اطالعات بیشتری درباره 
نگرش هایی كه كاربران رس��انه اجتماعی به تبلیغات 
رفتاری در این رس��انه ها دارند الزم اس��ت. وقتی كه 
برنده��ا می توانن��د تبلیغات خ��ود را اجتماعی كنند 
اعم از دوس��تان كاربر كه بر آگه��ی كلیك كرده اند، 
هدف گذاری رفتاری در رسانه های اجتماعی می تواند 
مفهوم��ی كامال جدید به خود بگی��رد. عالوه بر این، 
بررس��ی اینكه آی��ا تفاوتی در نگرش ب��ه آگهی های 
تبلیغات رس��انه اجتماعی در برابر نگرش به تبلیغات 
دعوت ش��ده در پروفایل ه��ا یا حس��اب های كاربری 
وج��ود دارد یا خیر، ب��رای درک بهت��ر بازاریابان از 
اثربخش��ی و كارآمدی ای��ن كمپین ها به عنوان راهی 
ب��رای ایجاد رابطه ب��ا مصرف كننده و از همه مهم تر، 
درک نحوه تأثیرگذاری ای��ن تالش ها بر نگرش های 
مصرف كنن��دگان به برنده��ا و وف��اداری برند، حائز 

اهمیت است. 
hormond :منبع

به قلم حمیدرضا یعقوبی آوینی
MBA کارشناس ارشد 

BRANDکارگاه برندینگ
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هم��ه افراد عالقه دارند ت��ا مورد تأیید 
دیگ��ران واقع ش��وند. در این میان فرقی 
میان تأیید ایده مان به صورت ناش��ناس 
در ش��بکه های اجتماعی یا کسب مقامی 
شایس��ته در جشنواره های مختلف وجود 
ندارد. احس��اس تأیید برای بازاریاب های 
فع��ال در ح��وزه ش��بکه های اجتماعی 
به ط��ور معم��ول مع��ادل تأیید رس��می 
از س��وی توس��عه دهندگان پلتفرم ه��ای 
مختلف است. خبر خوش برای این دسته 
از اف��راد پیروی بس��یاری از ش��بکه های 
اجتماع��ی )مانند اینس��تاگرام( از الگوی 
خاص��ی برای تأیی��د اکانت هاس��ت. این 
فرآین��د تأیید برخالف دیدگاه بس��یاری 
ربط��ی به می��زان ش��هرت و فالوورهای 

صفحات ندارد. 
متأس��فانه کس��ب تیک آبی تأیید در 
اینس��تاگرام چن��دان راحت نیس��ت. در 
این مقاله سارا داولی به بررسی کارهایی 
ک��ه افراد به منظور تأیید اکانت ش��ان در 
اینس��تاگرام و اطمینان مخاطبان شان از 
صحت مطال��ب می توانند انج��ام دهند، 

پرداخته است. 

منافع تیک آبی اینستاگرام
تأیید ش��دن در اینس��تاگرام به معنای 
کس��ب اعتب��ار اکانت مان از س��وی تیم 
فنی و پشتیبانی این پلتفرم است. چنین 
فرآیندی به کاربران اجازه جس��ت وجوی 
راحت تر برندها و ش��خصیت های مشهور 
را می ده��د. ب��ه ای��ن ترتی��ب احتم��ال 
سوءاستفاده از نام برندها و شخصیت های 
مش��هور به حداقل خواهد رسید. شناسه 
اصلی اکانت های دارای تأیید اینستاگرام 
تیک آبی کوچک کنار نام کاربری ش��ان 

است. 
ب��ه دلیل عواقب تأیید ی��ک اکانت که 
ش��امل توجه و رس��یدگی بیشتر نسبت 
به توس��عه دهندگان و همچنی��ن موارد 
امنیت��ی می ش��ود، فرآیند رس��یدگی به 
درخواس��ت اکانت ها ب��رای تأیید تا حد 
زی��ادی پیچیده و دش��وار اس��ت. این به 

معنای ناتوان��ی بس��یاری از اکانت ها در 
کس��ب تیک آب��ی محبوب اینس��تاگرام 
خواهد بود. از نظر کارشناسی سختگیری 
تی��م فنی اینس��تاگرام در تأیید اکانت ها 
نه تنها به دلیل حجم باالی درخواست ها، 
بلکه ویژه س��ازی و اعط��ای اعتبار هرچه 
بیش��تر به اکانت های دارای تأیید است. 
به عبارت ساده، اگر هر اکانتی به سهولت 
تی��ک آبی را دریافت می کرد، اهمیت آن 
در نگاه کاربران عادی به س��رعت از بین 

می رفت. 

آیا من می توانم در اینستاگرام تأیید 
شوم؟ 

براس��اس دس��تورالعمل فعل��ی تی��م 
ح��ال  در  اینس��تاگرام  توس��عه دهنده 
حاض��ر تنها برخی اکانت ه��ای عمومی، 
سلبریتی ها و برندهای مشخص توانایی 
کس��ب تأیید را دارند. براین اس��اس اگر 
یک حس��اب عمومی نس��بتا محبوب یا 
صفحه کس��ب وکارتان را در اینستاگرام 
مدیریت می کنید، شانس نسبتا مطلوبی 
در زمینه کس��ب تأیید خواهید داشت. 
در این زمینه آگاه سازی مخاطب  نسبت 
به تالش مان برای کس��ب تأیید ضروی 
اس��ت. در واقع تی��م فنی اینس��تاگرام 
نسبت به درخواست های کاربران عادی 
نس��بت به تأیید یک صفحه مش��خص 
حساس��یت باالیی دارد. به این ترتیب با 
مدیریت بهینه کاربران  ش��انس دریافت 
تی��ک آبی محبوب م��ان افزایش خواهد 
یاف��ت. البته در این زمینه باید به خاطر 
داش��ت که کاربران تنها عنصری کمکی 
در فرآیند کس��ب تأیید هستند. در واقع 
نبای��د انتظ��ار معجزه از آنها را در س��ر 

داشت. 
براس��اس اطالعات ارائه ش��ده از سوی 
اینس��تاگرام اکن��ون بی��ش از ه��ر زمان 
دیگری کسب تأیید برای اکانت ها دشوار 
است. در واقع تیم توسعه دهنده به دالیل 
مسائل امنیتی و دشواری بررسی سوابق 
و صح��ت ادعاهای بس��یاری از اکانت ها 
)به جز ش��خصیت های مش��هور( نسبت 
به تأیید حس��اب های کاربری سختگیری 
زیادی نش��ان می دهد. این امر به معنای 

ل��زوم تالش بیش��تر ب��رای جل��ب نظر 
دست اندرکاران اینستاگرام است. 

چه گزینه های دیگری پیش رو 
داریم؟ 

اگ��ر به هر دلیلی قادر به دریافت تأیید 
رس��می از س��وی اینس��تاگرام نیستید، 
راه ه��ای دیگ��ری برای تضمی��ن اصالت 
هویت تان به مخاطب ه��ا وجود دارد. در 
واق��ع در اینج��ا تمام تالش م��ن القای 
ای��ن ذهنیت که عدم تأیی��د تیم فنی به 
معنای پایان راه فعالیت تان در شبکه های 
اجتماعی نیست، خواهد بود. اجازه دهید 
به تع��دادی از راهکاره��ای مفید در این 

زمینه اشاره کنم. 
- اشتراک گذاری اکانت اینستاگرام تان 
در سایت رسمی شرکت و حساب های تان 
در س��ایر ش��بکه های اجتماع��ی راهکار 
بس��یار مفی��دی ب��ه منظ��ور تضمی��ن 
هویت تان برای مخاطب هاس��ت. این امر 
نه تنها دسترسی کاربران به صفحه تان را 
راحت تر خواهد کرد، بلکه از کالهبرداری 
یا س��ودجویی دیگران با نام برندتان نیز 
جلوگی��ری خواهد کرد. ب��ه این ترتیب 
تا حد زیادی کاس��تی های ناشی از عدم 
دریافت تأیید رسمی را جبران کرده اید. 

- توج��ه ب��ه برخی ن��کات کلیدی در 
زمینه انتشار مطالب به منظور دسترسی 
آس��ان کارب��ران ب��ه ش��ما از طریق تب 
جس��ت وجو بس��یار حیاتی است. در این 
زمینه هی��چ راهکار جادویی وجود ندارد. 
تنها باید ایده های ناب و نسبتا خاصی را 
ب��ه کار برد. در واقع اگر محتوای تولیدی 
ما متفاوت از مطالب رایج باش��د، شانس 
بیشتری برای جلب نظر کاربران خواهیم 
داشت. این امر در درازمدت موجب جلب 
توجه تیم توس��عه دهنده نیز خواهد شد. 
بنابرای��ن اس��تفاده از اندکی خالقیت در 

این زمینه ضروری به نظر می رسد. 
- استفاده از ابزارهای جدید اینستاگرام 
ک��ه در هر آپدیت در اختیار کاربران قرار 
می گی��رد باعث افزایش جای��گاه برندتان 
در ای��ن پلتف��رم خواهد ش��د، همچنین 
توجه داش��ته باش��ید که به ط��ور مداوم 
اس��توری های تان را به روز رس��انی کنید. 

در واقع این درگاه فضای مناس��بی برای 
اطالع رس��انی اخبار روزانه تان اس��ت. با 
اس��تفاده از ابزارهای جانبی اینس��تاگرام 
 ،)Live( مانن��د سیس��تم ویدئو آنالی��ن
استوری و همچنین هشتگ های مناسب 
ت��ا حد زی��ادی جای��گاه برندت��ان را در 

اینستاگرام تثبیت خواهید کرد. 
- برق��راری ارتب��اط با س��ایر برندهای 
توج��ه  باع��ث  اینس��تاگرام  در  مط��رح 
بیش��تر مخاطب ها و همینط��ور افزایش  
ش��انس تان در تأیید از س��وی تیم فنی 
می ش��ود. این امر عالوه ب��ر دنبال کردن 
صفحه برندهایی که تیک آبی اینستاگرام 
را دارن��د، نیازمن��د گفت وگو ب��ا آنها نیز 
هس��ت. این امر به طور معم��ول چندان 
دش��وار نیست. در هر صورت شما صفحه 
برندهای فعال در کسب وکارتان را دنبال 
خواهید ک��رد و احتمال اینک��ه روابطی 
فراتر از این در حوزه همکاری مش��ترک 
داشته باشید، باالست. اگر صفحات تأیید 
ش��ده بسیاری ش��ما را دنبال کنند، تیم 
فنی اینستاگرام توجه بیشتری نسبت به 

درخواست تان خواهد کرد. 
- ذک��ر مش��خصات دقی��ق در بخش 
بیوگراف��ی تأثیر باالیی در توجه مخاطب 
دارد. هی��چ ک��س عالقه ای به مش��اهده 
پست های صفحه ای بی نام و نشان ندارد. 
این امر موج��ب توجه برندهای بزرگ به 
بیوگرافی اکانت ش��ان می ش��ود. در این 
زمینه ذک��ر نام کامل برن��د و همچنین 
بارگذاری لینک س��ایت رس��می شرکت 
مطلوب به نظر می رسد. به طور کلی باید 
ب��ه مخاطب این اطمین��ان را بدهید که 
صفح��ه موردنظر تحت مدیریت رس��می 
ش��رکت است. این امر از آنجایی که شما 
تیک آبی تأیید را ندارید، اهمیت بیشتری 
خواه��د یاف��ت. به ای��ن ترتیب ب��ا ذکر 
مش��خصات دقیق کسب وکارتان احتمال 
تش��ابه های تصادفی یا س��ودجویی با نام 
برندت��ان را خواهید گرفت. در این زمینه 
بارگذاری لینک صفحه اینستاگرام تان در 
دیگر اکانت های فعال تان در ش��بکه های 
اجتماعی و وب س��ایت رس��می ش��رکت 

اقدام مناسبی خواهد بود. 
hootsuite :منبع

همه آنچه در مورد تیک آبی پر دردسر اینستاگرام باید بدانیم

چرا به یک متخصص شبکه های چگونه در اینستاگرام از اکانت تأییدشده استفاده کنیم؟ 
اجتماعی نیاز دارید؟ 

آی��ا تابه ح��ال از خ��ود پرس��یده اید که ی��ک متخصص 
شبکه های اجتماعی چه وظیفه ای دارد؟ برخی فکر می کنند 
که اس��تخدام یک متخص��ص ش��بکه های اجتماعی کاری 
بیهوده اس��ت، اما حقیقت این است که وجود یک متخصص 
شبکه های اجتماعی کاربلد برای هر شرکتی که می خواهد از 
رقبا پیشی بگیرد و با جامعه اطراف ارتباط داشته باشد حیاتی 
است. استخدام یک متخصص شبکه های اجتماعی، مزایایی 

دارد که در ادامه این مزایا را با هم بررسی خواهیم کرد. 
قرارگرفتن در صدر ترندهای روز

حتی اگر برخی از وظایف مدیریت شبکه های اجتماعی را 
ب��ه ادیتورها، خبرنگاران یا تولیدکنندگان خود واگذار کنید، 
هیچ کدام از آنها نمی توانند مانند یک متخصص ش��بکه های 
اجتماعی ش��رکت ش��ما را در صدر ترندهای روز قرار دهند.  
کدام هشتگ ها در حال حاضر بیشترین توجه را به خود جلب 
می کنند و مطلب ش��ما چگونه می تواند روی آنها تأثیرگذار 
باشد؟ آیا صفحه توییتر شما س��اخته شده است و از طریق 
وب س��ایت، وبالگ، س��ایر حس��اب های کاربری شبکه های 
اجتماعی، تبلیغات تلویزیونی، رادیویی، بیلبوردی، روزنامه ای 
و مجله ای ترویج می ش��ود؟ آیا شما در شبکه های اجتماعی 
مانند پینترست و اینستاگرام حضور دارید یا اصال الزم است 

که در این شبکه های اجتماعی حضور داشته باشید؟ 
یک متخصص شبکه های اجتماعی می تواند شرکت شما 
را در صدر ترندهای روز ش��بکه های اجتماعی قرار دهد و به 
ش��ما اطمینان دهد که شرکت ش��ما به عنوان یک رهبر در 
شبکه های اجتماعی شناخته می شود و نه یک دنباله رو. یک 
متخصص شبکه های اجتماعی همیشه می داند که چه چیزی 
جدید است، چه چیزی در آینده اتفاق می افتد و چه مواردی 
در شبکه های اجتماعی قدیمی شده اند و ارزش پوشش دهی 
ندارند.  از طریق این اطالعات، متخصص شبکه های اجتماعی 
می تواند یک اس��تراتژی، سیاست جامع و برنامه تبلیغات در 
شبکه های اجتماعی را تهیه و تدوین کند. تمامی این عناصر 

برای موفقیت شرکت مهم هستند. 
درک کردن تجزیه وتحلیل های شما

آیا شما با اصطالحاتی مانند ویروسی، دسترسی به مخاطبان، 
ریتوییت، CTR و مواردی ازاین دست آشنا هستید؟ متخصص 
ش��بکه های اجتماعی قطعا با تمامی این عناصر آشنایی دارد 
و می توان��د هر پاراگ��راف را برای حصول اطمینان از کس��ب 
بهترین بازگش��ت سرمایه آنالیز کند. او می تواند ببیند که چه 
چیزی می تواند باعث تعامل مخاطبان ش��ود و چه استراتژی 
برای کس��ب وکار کارساز نیس��ت.  یک متخصص شبکه های 
اجتماعی به صورتی دائمی شبکه های اجتماعی فعال را مانیتور 
می کند و بعد از هر تغییر در مخاطبان، او نیز در استراتژی ها و 

راهبردهای خود تغییراتی را ایجاد می کند. 
مهارت اثبات شده

استفاده از شبکه های اجتماعی در بازاریابی قدمت چندانی 
ندارد، اما این به این معنا نیست که افراد واجد شرایطی وجود 
ندارند که می توانند مدیریت حس��اب های کاربری را برعهده 
بگیرند. ش��ما ب��رای مدیریت ش��بکه های اجتماعی خود به 
ش��خصی باتجربه و بامهارت اثبات شده نیاز دارید و هرکسی 
که در ش��بکه های اجتماعی خود را »متخصص ش��بکه های 
اجتماعی بنامد« قطعا برای شما مناسب نخواهد بود.  مهارت 
یک مدیر ش��بکه های اجتماعی را بای��د از تجربیات قبلی او 
استخراج کرد. به حساب های کاربری که او پیش تر مدیریت 
آنها را بر عهده داشته است نگاهی بیندازید و ببینید که تا چه 
حد کار انجام شده توسط او با معیارهای شما هم راستاست و 

آیا این شخص تجربیات موفقی داشته است یا خیر. 
دانستن اهمیت شبکه های اجتماعی

ش��ما ممکن اس��ت هنوز به این عقیده نرس��یده باش��ید که 
ش��بکه های اجتماعی می توانند شرکت ش��ما را سایرین متمایز 
کنند، اما متخصص ش��بکه های اجتماعی می داند که استفاده از 
این ش��بکه ها در برنامه بازاریابی تا چه حائز اهمیت است. او فقط 
به پس��ت  کردن مطالب در فیس بوک یا توییتر بس��نده نمی کند.  
یک متخصص شبکه های اجتماعی با مخاطبان گوگل پالس شما 
تعامل برقرار می سازد، توییت های تبلیغاتی را در توییتر می فرستند 
و از طریق فیس بوک، پیج های مش��ابه را برای شبکه س��ازی پیدا 
می کند. هرکاری که متخصص شبکه های اجتماعی انجام می دهد 

در نهایت ترافیکی را به سمت سایت شما روانه می کند. 
اختصاص 1۰۰ درصد از وقت خود به شبکه های اجتماعی

یک متخصص ش��بکه های اجتماع��ی ۱۰۰درصد از وقت 
خود را به مدیریت این ش��بکه ها اختصاص می دهد و خود را 
وقف آنها می کند. به اصطالح، این شخص باید در شبکه های 
اجتماعی غذا بخورد، استراحت بکند و نفس بکشد.  اگر یک 
متخصص ش��بکه های اجتماعی با تمامی زیروبم کار آش��نا 
باش��د، قطعا در مسیر دستیابی به موفقیت به شرکت کمک 
زیادی می کند. در واقع، تمامی مس��ئولیت های ش��بکه های 
اجتماع��ی بر عه��ده او خواهد بود و اگ��ر او در کارش موفق 

نشود، قطعا از کار برکنار خواهد شد. 
حسادت رقبا را برمی انگیزد

ش��ما ممکن است در ش��بکه های اجتماعی کامال زیر سایه 
رقبا قرارگرفته باش��ید یا حتی این احتم��ال نیز وجود دارد که 
رقابت شما شانه به شانه باشد. یک متخصص شبکه های اجتماعی 
می توان��د ش��ما را یک گام جلوتر از رقبا ق��رار دهد، زیرا تجربه 
او کم��ک می کند تا نقاط ضعف شناس��ایی ش��وند، نقاط قوت 
تقویت شوند و حفره های ایجادشده در شبکه های اجتماعی نیز 
به راحتی پیدا و رفع شوند.  اگر رقبای شما برنامه ای مدون برای 
حضور در شبکه های اجتماعی نداشته باشند، شما به راحتی و در 
کمترین زمان به قدرت غالب در این فضا تبدیل خواهید شد. اما 
اگر رقبای شما نیز حضوری فعال در شبکه های اجتماعی دارند 
و شما یک متخصص شبکه های اجتماعی را در کنار خود ندارید، 
مطمئن باشید که به زودی توسط رقبا پایمال خواهید شد. پس 
ضرورت داشتن یک متخصص شبکه های اجتماعی در تیم خود 
daartagency :را فراموش نکنید.                     منبع

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

درای��ن مقال��ه به این موض��وع خواهی��م پرداخت که 
چگونه ش��رکت ها و تیم های موفق از اف��راد، فرآیندها و 
تکنولوژی های بازاریابی اس��تفاده می کنن��د تا بازاریابی 

چابک Agile Marketing را به اجرا درآورند. 
 Agile این روزها هرکس��ی تمایل دارد ک��ه چابک یا
باش��د. وقتی از چابکی صحبت می کنیم منظور حرکت 
روان و س��ریع اس��ت. در دنیای بازاریابی و کس��ب وکار 
امروزی رش��د بازار و میزان تغییرات بس��یار زیاد است و 
به دلیل جهانی ش��دن، عوامل بسیاری بر بازار تأثیر گذار 
هستند، بنابراین چابک بودن یک کسب وکار و توانایی آن 
در استفاده از فرصت های موجود بسیار حائز اهمیت است. 
از سوی دیگر همه می دانیم که چگونه فناوری دیجیتالی 
ب��ه بازاریاب ها اجازه می دهد تا درگیر روش های جدید و 
خالقانه ش��وند تا از آن طریق بتوانند نیازهای مشتریان 
را به صورت مؤثرتری برآورده س��ازند، اما کسب منفعت 
از ای��ن امکانات جدید که از طریق فناوری های دیجیتال 
امکان پذیر شده است، نیازمند آن است تا بخش بازاریابی 
ش��رکت های بزرگ زرنگ تر و چاالک تر ش��ده و خطای 

کمتری داشته باشد. به عبارت دیگر، باید چابک شوند. 
تیم بازاریابی به عنوان محور اصلی و قلب فعالیت های 
بازاریابی شرکت است. فعالیت هایی که یک تیم بازاریابی 
چاب��ک طی می کن��د تا به مقصود خود برس��د در قالب 

گام های زیر است: 
 - هماهنگی با رهبر بازاریابی و تنظیم انتظارات تیم

مادامی که تیم اتاق جنگ )متشکل از سرپرست ارشد، 
مدیر پروژه، رهبر و مسئول رسانه و…( تشکیل می شود، 
با رهبران بازاریابی سازمان و دیگر ذی نفعان کلیدی کار 
می کند تا در این زمینه هر کس با اهداف اولیه هماهنگ 
شود. بعد از آن، تیم اتاق جنگ جلسه ای را برگزار می کند 
و در آن مشخص می کند که قوانین و هنجارهای زمینه ای 
پیش��ین دیگر اعمال نخواهند شد و فرهنگ و انتظارات 
چابک و بازاریابی چابک را بدین صورت تعریف می کنند: 
همکاری مستمر و عمیق؛ سرعت؛ اجتناب از »کسب و کار 
به عنوان یک امر عادی«؛ پذیرش غیر منتظره ها؛ تالش 
برای سادگی؛ نظرات و عقاید تکرر داده ها؛ پاسخگویی و 
البته باالتر از همه این ها این است که مشتری در مرکزیت 

تمام تصمیم گیری ها قراربگیرد. 
 - داده ها را تحلیل می کند تا فرصت ها را شناسایی کند

در گام بعدی، تی��م بازاریابی چابک باید به جلو پیش 
برود و کارهای واقعی و نتیجه بخش انجام دهد. این کار با 
بینش و بصیرت در حال توسعه که مبتنی بر تحلیل های 
هدفمند است، آغاز می  شود. بینش ها باید هد ف شان این 
باش��د که ناهنجاری ها، نقاط درد، مسائل یا فرصت ها را 
در سفرهای مشتری یا نقشه  های راه اصلی تصمیم گیری 
مش��تریان کلیدی در بخش هایی که مش��تری با آن در 
ارتباط اس��ت شناس��ایی کنند. هر صبح یک آماده باش 
روزان��ه وجود دارد ک��ه در آن، عضو تیم بازاریابی چابک 
گزارش��ی س��ریع از آنچه  پیش از امروز به انجام رسانده 
و آنچه را امروز برنامه دارد انجام بدهد ارائه می دهد. این 
تمرینی قدرتمند است برای تحمیل پاسخگویی، چراکه 
این برای هرکس یک وعده و قرار روزانه محسوب می شود 

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

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

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

تیم بازاریابی چابک در مدت یک تا دو هفته با سرعت 
ارزیاب��ی می کن��د که آی��ا رویکردهای پیش��نهادی کار 
می کنند یا خیر. تیم نیاز دارد تا به طور کارآمد عمل کند 
– جلس��ات کم و از نظر زمانی کوتاه که تنها به موضوع 
مورد نظر اش��اره می کنند – تا سطح اثربخشی از حاصل 
کار و نتیجه را مدیری��ت کند، البته با یک فرآیند تولید 

نسبتا آرام و ساده. 
 - ایده ها را بر اساس نتایج به دست آمده تکرار می کند

تیم بازاریابی چابک بای��د مکانیزم های ردیابی مؤثر و 
بدون عیب و نقص داشته باشد تا بتواند به سرعت گزارش 
عملکرد هر آزمون را ارائه دهد. سرپرس��ت تیم بازاریابی 
چابک جلسات برگزار ش��ده برای مرور و بررسی ایده ها 
را هدایت می کند تا یافته های آزمون به دس��ت آید و در 
نتیجه تصمی��م بگیرد که چگون��ه آزمون هایی که برای 
حصول نتایج وعده داده شده، ایجاد شوند، مقیاس گذاری 
شوند، بازخوردها منطبق شوند و اینکه ایده هایی را که به 
درستی کار نمی کنند و عملی نیستند کنار بگذارد، البته 
تم��ام این موارد در یک چارچوب زمانی فش��رده صورت 

می گیرد. 
در انته��ای هر ک��دام از این مراحل، تی��م اتاق جنگ 
اطالعاتی را کس��ب می کند تا درس های یاد گرفته شده 
را با هم ترکیب و یکی کند و نتایج را به اطالع ذی نفعان 
کلیدی و اصلی برساند. سرپرس��ت تیم بازاریابی چابک 
مج��ددا اولویت ها را بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده از 
آزمون ه��ا و آزمایش ها تعیین می کند و ادامه می دهد تا 
فرصت هایی را که عقب افتاده اند به س��رعت و شتابی که 

در برنامه بازاریابی مدنظر است برساند. 
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۴ ویژگی بهترین رهبران امروزی 
دنیای کسب وکار

فرهنگ محیط کار همواره در حال تغییر و تحول 
اس��ت تا هم به نیاز های نسل های جدید نیروی کار 
پاس��خ دهد و هم ب��ه تقاضاهای اقتص��ادی تازه. در 
دنیای ش��تابزده، رقابتی و پرجن��ب و جوش امروز، 
رهبران برای مش��ارکت دادن نیروی کار خود، از هر 
زمان دیگری فرصت ها و ضرورت های بیشتری پیش 

روی خود دارند. 
گای پارس��ونز و ال��ن میلهام، نویس��ندگان کتاب 
جدیدی تحت عنوان »رهبران کنجکاو چگونه پیروز 
می ش��وند« اینگونه بحث می کنن��د که رهبران برای 
همقدم شدن با تقاضا های متغیر مذکور، باید سبک 
رهبری شان را تغییر دهند. دوران رهبران ستمگری 
که در اتاق کنج محل کار، پش��ت میز مدیریتی خود 
می نشستند و یکی پس از دیگری به کارمندان خود 
خرده فرمایش می کردند گذش��ته است. رهبر امروز 
از نشان دادن آس��یب پذیری و تقاضای فعاالنه برای 
دریافت ایده ها و تالش کارمندان خود ترسی ندارد. 

چهار ویژگی رهبران بزرگ امروز از این قرارند: 
۱- خودنمایی نمی کنند

رهب��ران شایس��ته، با ه��دف خودنمای��ی در برابر 
کارکن��ان خود، سرتاس��ر دیوار های دفترش��ان را با 
مدارک قاب شده شان نمی پوشانند. پارسونز می گوید 
»دوره خودنمایی ه��ای دانای کل مآبان��ه به واس��طه 
مدرک و تحصیالت گذش��ته اس��ت«. رهبران بزرگ 
دنی��ای امروز به مدرک اهمیتی نمی دهند. آنها غرور 
خود را پش��ت در محل کارش��ان جا می گذارند و از 
گفتن اینکه همه ایده های بزرگ از سوی آنها نیست 

نمی ترسند. 
۲- خودرأی نیستند

مدیران گذش��ته زیاد دس��تور می دادند، در مورد 
تک تک قدم ه��ای کارمندان خود فرمایش��ات الزم 
را ص��ادر می کردند و آخر ه��ر هفته به خاطر پیروی 
از دس��تورات به کارمندان ش��ان پ��اداش می دادند، 
ام��ا رهبران ام��روز این پارامتر ه��ا را از بین برده اند. 
میله��ام در این باره می گوید: »ی��ک رهبر باید برای 
ب��ه اش��تراک گذاری موضوعاتی که تا پی��ش از این 
کارمن��دان از دخال��ت در آنها من��ع بوده اند، از خود 

اشتیاق نشان دهد.« 

در این سبک رهبری، جهت های اصلی حرکت تیم 
در آینده توس��ط رهبر تعیین می شود، اما چگونگی 
رس��یدن به این چش��م انداز نیازمند درونداد فراهم 

شده توسط کارمندان خواهد بود. 
۳- کارمندان را به ارائه ایده های شان تشویق 

می کنند
رهب��ران بزرگ نظرات و ایده های هر کس��ی از هر 
سطحی را محترم می شمارند. رهبرانی می توانند یک 
تیم با انگیزه و مصمم داش��ته باشند که رویکردشان 
این باشد: »هیچگاه نمی توان فهمید یک ایده خوب 

از کجا ممکن است بیاید.«
۴- از نشان دادن آسیب پذیری نمی هراسند

بزرگ ترین رهب��ران امروز، خود را دانای کل همه 
امور نمی دانند. در گذش��ته، کلمات��ی نظیر ضعف و 
آس��یب پذیری تابو محسوب می ش��دند، اما رهبران 
ام��روز این توانایی را دارند ک��ه بگویند »نمی دانم«. 
میله��ام اعتق��اد دارد »ای��ن روز ها مردم ب��ه دنبال 
جنبه های انسانی مقوله ای مثل رهبری هستند«. به 
آسیب پذیری دیگر، به چشم ویژگی منفی نگریسته 
نمی ش��ود. او ادام��ه می ده��د: »یک نس��ل پیش از 
این، اگر می گفتید چی��زی را نمی دانید، قضاوت تان 
می کردند و به شما برچس��ب ناکارآمدی می زدند«. 
این در حالی است که امروز، اگر رهبری بگوید پاسخ 
س��ؤالی را نمی داند، مردم دورش جمع می ش��وند و 
س��عی می کنند در پیدا کردن آن پاسخ به او کمک 

کنند. 
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شماره 1002

بین الملل��ی  رویداده��ای  در  ش��رکت 
نه تنه��ا فرص��ت خوب��ی ب��رای ج��ذب 
سرمایه گذار اس��ت، بلکه باعث آشنایی و 
برقراری ارتباط با افرادی می ش��ود که از 

نظر ذهنی به ما نزدیک هستند. 
هر سال در ماه ژانویه، بیش از ۱۷هزار 
نف��ر در CES، بزرگ تری��ن نمایش��گاه 
تکنولوژی شرکت می کنند تا جدیدترین 
نوآوری های این صنعت را مشاهده کنند. 
افراد خالق و رؤیاپرداز در این رویداد دور 
هم جمع می ش��وند تا اختراعات خود را 
به دیگران نش��ان بدهند. تبدیل ایده ای 
که در س��ر وجود دارد ب��ه یک محصول 
قابل فروش کار آس��انی نیست و نیازمند 
ش��جاعت است. سرمایه گذاران زیادی هر 
س��ال در این رویداد ش��رکت می کنند تا 
از می��ان بیش ۹۰۰ اس��تارت آپی که در 
روی��داد حضور دارند، م��ورد بعدی برای 
س��رمایه گذاری را انتخ��اب کنند. جالب 
اس��ت بدانید که از س��ال ۲۰۱۲ بیش از 
هزار اس��تارت آپ توانسته اند با حضور در 
این نمایشگاه سرمایه باالیی جذب کنند. 
در نمایش��گاه امس��ال نی��ز کارآفرینان 
زیادی از بیش از ۴۰ کشور حضور داشتند. 
امتیازهای نوآوری نش��ان می دهد با اینکه 
آمریکا هنوز به عنوان یک��ی از اقتصادها با 
تکنولوژی باال ش��ناخته می شود، اما سابقه 
خوبی در برخی مدل های کسب وکار ندارد. 
زمانی که صنایع و کس��ب وکارها احساس 
می کنن��د نمی توانن��د همگام ب��ا نوآوری 
حرکت کنند، برای حفاظت از میراث خود 
از ش��خص س��وم )معموال دولت ها( کمک 
می گیرند، اما تجربه ثابت کرده است که این 
راه حل ها موقتی هستند و در طوالنی مدت 
پاس��خگو نخواهن��د بود. ب��ه همین دلیل 
جس��ت وجو برای پیدا کردن افراد نوآور در 
س��طح جهانی از اهمیت باالیی برخوردار 
نوآوری،  اس��تراتژیک،  کارآفرینان  اس��ت. 
خالقیت، اش��تیاق و س��ازگاری را ترکیب 
می کنند و با ای��ن روش می توانند در بازار 
رقابتی تکنولوژی دوام بیاورند. یاد گرفتن 
از اس��تارت آپ های تکنولوژی که در سطح 
جهانی فعالیت می کنند فرصت خوبی برای 
سایر استارت آپ ها است تا بدانند برای دوام 
آوردن در ب��ازار بین الملل��ی چه کاری باید 
انجام دهند. در ادام��ه این مقاله به نقل از 
زومیت به بررس��ی راه هایی می پردازیم که 
به اس��تارت آپ ها کمک می کند در سطح 

جهانی فعالیت داشته باشند. 
۱- چشم انداز ساده داشته و به آن 

پایبند باشید
ای��ن روزه��ا ه��زاران اس��تارت آپ در 
سراس��ر جهان فعالیت می کنند، بنابراین 
داش��تن چشم انداز و س��اختن محصولی 
که بتواند در ب��ازار رقابتی دوام بیاورد به 

هیچ عنوان کار س��اده ای نیست. سادگی 
کلی��د اصلی موفقی��ت اس��ت. زمانی که 
توضیحات و اصطالحات پیچیده ای برای 
بیان یک مفهوم نیاز باش��د، مخاطبان و 
س��رمایه گذاران عالقه ای به گوش دادن 

پیدا نمی کنند. 
سانگ و کیم بنیان گذاران استارت آپی 
هس��تند که دوربین های واقعیت مجازی 
س��ه بعدی و ۳۶۰ درجه را ب��رای اولین 
بار به ب��ازار معرفی کردند. این دوربین ها 
دارای دو لن��ز هس��تند و به راحت��ی ب��ه 
عکاسان اجازه می دهند که تصاویر ۳۶۰ 
درجه بگیرند و بالفاصله در گوشی موبایل 
مش��اهده کنند. آنه��ا معتقدند مهم ترین 
نکته ای ک��ه باعث موفقیت اس��تارت آپ 
می ش��ود این است که یک مشکل بزرگ 
و اساس��ی را پی��دا کند و ب��رای رفع آن 
راه حل ارائه دهد. مدیر فروش استارت آپ 
فرانسوی FieldBox نیز با این موضوع 
مواف��ق اس��ت و می گوید: »ام��روزه اگر 
شخصی بخواهد یک محصول قوی تولید 
کند، باید چشم اندازی از فعالیت خود در 
آینده داش��ته باشد.« این تنها به ساختن 
محصول محدود نمی شود، بلکه مسیر آن 
کس��ب وکار را در آین��ده در بر می گیرد. 
او همچنی��ن می گوید: »ب��ه نظر من هر 
استارت آپی باید از چشم انداز خود آگاهی 
داش��ته باش��د و به راحتی آن را فراموش 

نکن��د. ه��دف ما فقط این نب��ود که یک 
شرکت تأسیس کنیم، بلکه هدف مان این 
بود بتوانیم محصولی را که ساخته ایم در 
س��ریع ترین زمان و با باالترین قیمت به 
فروش برس��انیم.« به عب��ارت دیگر برای 
داش��تن ش��رکتی در س��طح بین المللی 
بای��د تصویر واض��ح و ش��فافی از آینده 
کاری خود داشته باشید. اینکه بدانید به 
دنبال چه چیزی هس��تید کمک می کند 
ب��ا برنامه ری��زی بهتر و دقیق ت��ری برای 

رسیدن به آن تالش کنید. 
۲- قدم های کوچک بردارید و نترسید

فعالیت کردن در س��طح جهانی بسیار 
هیجان انگی��ز اس��ت، ام��ا ابت��دا باید از 
کشوری که در آن هس��تید آغاز کنید و 
در نهایت فعالیت های خود را گس��ترش 
دهید. هر کش��وری قوانی��ن خاصی برای 
فعالیت کس��ب وکارها دارد و این قوانین 
در سطح جهانی بسیار سخت تر می شوند. 
مدی��ر فروش اس��تارت آپ فرانس��وی در 
رابطه ب��ا بازاریابی خدمات شرکت ش��ان 
می گوی��د: »کش��ورهای مختل��ف دارای 
قوانی��ن مختلفی برای فروش هس��تند، 
بنابراین ساختن روابط کار بسیار سختی 
است. برخی شرکت ها مخصوصا آن هایی 
که در سطح بین المللی فعالیت می کنند 
بس��یار سخت با ش��رکت های غیر محلی 
ارتباط برقرار می کنند. این موضوع نه تنها 

در شرکت های آمریکای جنوبی، آسیایی 
و آفریقای��ی، بلکه در مورد ش��رکت های 

آمریکایی و اروپایی نیز صادق است.«
بنابرای��ن بهتری��ن راه حل، برداش��تن 
گام های کوچک است. وضعیت اقتصادی 
در کل جه��ان ثبات ن��دارد و اختصاص 
بودج��ه کوچکی برای ش��روع فعالیت در 
سطح جهانی ایده خوبی به نظر می رسد. 
مهم نیس��ت که ش��رکت درآم��د باالیی 
نداشته باشد، زیرا باعث می شود هزینه ها 
را پایین نگاه دارد و به سمت جلو حرکت 
کن��د. بس��یاری از ش��رکت های ب��زرگ 
زمانی ک��ه در موقعیت خوبی از نظر مالی 
قرار نداش��تند، فعالیت ه��ای بین المللی 
خ��ود را آغاز کردند و ای��ن انگیزه به آنها 
کمک کرد با جدیت بیشتری به کار خود 

ادامه دهند. 
۳- ارتباط برقرار کنید

حضور در رویداده��ای بین المللی آغاز 
خوب��ی ب��رای فعالیت در س��طح جهانی 
اس��ت. تحقیق��ات، توس��عه، اختص��اص 
جمل��ه  از  برن��د  بازاریاب��ی  و  بودج��ه 
فعالیت های هس��تند که در پشت صحنه 
ش��رکت هایی که در رویداد حضور دارند 
انج��ام می ش��ود. محص��والت نهایی که 
در نمایش��گاه ها عرضه می ش��وند نتیجه 
صده��ا و حت��ی ه��زاران س��اعت فکر و 
تالش بی وقفه بنیان گذاران اس��ت و تمام 
این تالش ها بدون داش��تن ارتباطات به 
هی��چ جایی نخواهد رس��ید.   اینکه یک 
اس��تارت آپ بتواند محص��ول خوبی ارائه 
دهد بسیار خوب است، اما درنهایت باید 
بتواند آن را به فروش برس��اند. چگونگی 
ف��روش محص��ول موضوع��ی اس��ت که 
بای��د در کنار س��ایر موضوع��ات در نظر 
گرفته ش��ود. مهندس��ان تصور می کنند 
زمانی که بتوانن��د محصولی تولید کنند، 
خریداران خودبه خود پیدا خواهند ش��د، 
درصورتی ک��ه این ط��رز تفکر هیچ موقع 
درس��ت نب��وده و نخواهد بود. س��انگ و 
کیم نیز ب��ا این موضوع موافق هس��تند 
و ارتباط��ات را بزرگ تری��ن چال��ش هر 

کسب وکار و استارت آپی می بینند. 
یک��ی از بزرگ تری��ن چالش ه��ای هر 
بنیان گذاری این اس��ت که بتواند ارزش 
کسب وکارش را به بازار ثابت کند. گوش 
دادن به صحبت های دیگران و یاد گرفتن 
از آنها کمک بزرگی در این زمینه به آنها 
می کند و این موض��وع اهمیت ارتباطات 
را ب��ار دیگر نش��ان می ده��د. افرادی که 
در رویداده��ای بین الملل��ی حضور پیدا 
می کنن��د از نظ��ر ذهن��ی بس��یار به هم 
نزدی��ک هس��تند و برای رفع مش��کالت 

یکدیگر تالش می کنند. 
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 درس هایی در مورد نوآوری
برای استارت آپ هایی با آرمان  جهانی

رهبری

اصول موفقیت مدیران 

برای بس��یاری از افراد صندلی مدیریت هدف نهایی 
بوده و برای بعد از رس��یدن به این جایگاه برنامه ریزی 
ندارن��د. با این حال واقعیت این اس��ت که این امر تنها 
نقطه ش��روع کار بوده و الزم اس��ت در اندیشه چگونه 
تبدبل س��اختن خود از یک مدیر ت��ازه کار به مدیری 
موفق باش��ید. ب��ه همین خاطر و در ادامه به بررس��ی 
راهکارهایی در این زمینه که می تواند کمک بس��یاری 
در راستای ارتقای س��طح مدیریتی شما داشته باشد، 

خواهیم پرداخت. 
۱ - هیچ وقت ناامید نشوید

اگرچ��ه ای��ن جمله تا حدی کلیش��ه ای محس��وب 
می شود، با این حال واقعیت این است که موفقیت امری 
یک شبه نیست و پروسه ای زمان بر محسوب می شود. 
در این مس��یر همواره ممکن اس��ت با شکس��ت هایی 
مواجه شوید که در صورت آن که نتوانید امید و انگیزه 
خود را حفظ کنید، قادر به ادامه مس��یر خود نخواهید 
ب��ود. همچنین این امر در خص��وص مدیریت که قلب 
تپنده شرکت محسوب می ش��ود، از اهمیت به مراتب 
بیش��تری برخوردار است، به این خاطر که اعضای تیم 
شرکت همواره نگاه خود را معطوف به مدیر شرکت نگه 
می دارند. تحت این شرایط اگر مدیریت نتواند خصوصا 
در شرایط سخت و حساس شرکت روحیه خود و تیم 
را بازگرداند، ش��رکت به پایان راه خود خواهد رس��ید. 
در همین راس��تا توصیه می ش��ود نگاه خود نسبت به 
این مقول��ه را تغییر دهید و آن را به عنوان یک بخش 
طبیع��ی و به عنوان کالس درس��ی مفید تلقی کنید. 
درواقع شکس��ت تنها باید باعث شود تا شما نسبت به 
ضعف های خود آگاهی بیش��تری پیدا کنید. در رابطه 
با اقدامات مدیریتی نیز هموراه این امر مش��اهده شده 
است که افراد با اولین نامالیتی رخ داده بی خیال ادامه 
راه می شوند، با این حال این امر با توجه به این واقعیت 
ک��ه انجام هر پروژه با هزینه های بس��یاری همراه بوده 
است، کنار گذاشتن آن سیاستی مفید نمی تواند باشد. 
همچنین توجه داشته باش��ید که همواره نباید انتظار 
داشت که همه چیز بر اساس برنامه ریزی ها جلو برود و 
همواره واقعیت تفاوت هایی با تصورات و انتظارات افراد 
خواهد داش��ت. به همین خاطر صب��ر را باید به عنوان 
یکی از الزامات مدیریتی خود پذیرفته و همواره سرعت 
بخش��یدن به کارها و اقدامات خ��ود را عامل موفقیت 

ندانید. 
۲ - فراموش نکنید که مهم ترین دارایی نیروی 

انسانی است
در صورت نبود یک تیم کاری خوب، در انجام کارها 
با مشکالت بسیاری مواجه خواهید شد. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا افراد مناسب را به استخدام شرکت خود 
درآورید. درواقع در این بخش باید بدانید که مهم ترین 
امکان��ات و عواملی که در اختیار دارید نیروی انس��انی 
شماس��ت. در این راس��تا تنها نباید اقدام��ات خود را 
مختص به مرحله استخدام بدانید و پس از آن نیز باید 

توجه ویژه ای به آن نشان دهید. 
۳ - ضعف های خود را بپذیرید، با این حال 

همواره رفتاری توام با قدرت و اقتدار از خود 
بروز دهید

این یک واقعیت است که هیچ انسانی کامل نیست، 
به همین خاطر نباید از خود توقعاتی خارج از محدوده 
توانایی های تان داشت. با این حال این موضوع نباید به 
توجیهی برای ش��ما تبدیل شود که در اندیشه اصالح 
و تقویت خود نباش��ید. فراموش نکنی��د که از الزامات 
مدیریت داش��تن اقت��دار در رفتار اس��ت، در غیر این 
صورت صالحیت شما به شدت مورد انتقاد قرار خواهد 

گرفت. 
۴ - کسب وکار رو به رشد نیاز به مردمانی با 

همین ویژگی دارد
ریشه بسیاری از شکست شرکت ها در عدم آمادگی 
الزم افراد آن جامعه است. برای مثال در صورتی که یک 
شرکت عملکردی نوین را از خود ارائه دهد، درحالی که 
از مدت ه��ا قبل ذهن ه��ا را برای این تغیی��رات آماده 
نساخته باشد، احتمال پذیرش بسیار پایین خواهد بود. 
در همین راستا همواره این امکان وجود ندارد که محل 
کسب وکار خود را در بهترین جای ممکن احداث کنید. 
به همین خاطر مدیر شرکت باید نسبت به جامعه هدف 

خود نیز آگاه باشد و اقدامات الزم را صورت دهد. 
5 - تنها مدیریت شرکت کافی نبوده و الزم 
است مهارت مدیریت افراد را نیز فرا گیرید

ای��ن امر ک��ه تنها توجه خود را به کارهای ش��رکت 
اختصاص دهید و توجهی به تیم کاری خود نداش��ته 
باشید، اگرچه برای شما مشکلی به وجود نخواهد آورد 
و شیوه رایج مدیریتی محس��وب می شود، با این حال 
کاف��ی نخواهد بود و الزم اس��ت  ای��ن دو را با یکدیگر 

تلفیق کنید.
6 - به احساسات خود بها بدهید و همواره به 
دنبال پیشرفت سطح خود و تیم کاری شرکت 

باشید 
همواره نمی توانید بر اساس منطق خود حکم کنید و 
کارها را پیش ببرید. درواقع شما با روبات ها رو به رو نیستید 
و به همین خاطر الزم اس��ت باورهای نادرست را در این 
رابطه کنار بگذارید. همچنین ضروری است تا همواره سطح 
کاری تان و تیم شرکت را در راستای افزایش راندمان کاری 

خود باال ببرید و در اندیشه بهبود حداکثری باشید. 
entrepreneur :منبع

به قلم جو گریفن
مدیر اجرایی و کارشناس بازاریابی محتوایی

مترجم: امیرآل علی

کلید
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تبریز - اسد فالح- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
در آیین گش��ایش پروژه های برق رس��انی صنعت برق آذربایجان 
گفت: امنیت، پیشرفت و توسعه ای که امروز در صنعت برق شاهد 
آن هس��تیم مدیون انقالب و ش��هدای هشت س��ال دفاع مقدس 
اس��ت. به گزارش  خبرنگار ما در تبریز، عادل کاظمی افزود: امروز 
مسئولیتی که داریم امانت خون شهداست و ای کاش با تالش در 
عرصه خدمت رس��انی، شرمنده خون های ریخته شده در راه حق 
نش��ویم. وی ادامه داد: اکنون در این برهه از زمان هر پروژه ای که 
افتتاح می شود به واسطه تالش کارکنان و متخصصان صنعت برق 
اس��ت که عزم خود را در راه خدمتگ��زاری جزم کرده اند. کاظمی 
تأکید کرد: به واسطه همین تالش شبانه روزی، در زمینه کاهش 
تلفات انرژی برق، شرکت توفیقات مناسبی را کسب نموده است و 

امیدواریم تا پایان سال در جایگاه شایسته ای قرار بگیریم و درصد 
تلفات، تک رقمی شود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
گفت: امسال به برکت انقالب و به یمن چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب اس��المی، ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز 3 هزار پروژه با 
اعتبار بالغ بر 70 میلیارد تومان را در کارنامه خود ثبت کرده است 
و تالش من و همکاران من در این ش��رکت این است که کمترین 
پروژه انتقالی به س��ال بعد  را داشته باشیم. کاظمی ادامه داد: این 
شرکت در راستای رویداد تبریز 2018 مسیرها و معابر گردشگری 
تبریز را احصا کرده و بیش از 60 کیلومتر روشنایی معابر احداث و 
اصالح شده اند و عالوه بر این اقدامات، در بازار نیز پروژه های متعدد 
در حوزه اصالح شبکه برق انجام شده و در حال انجام است. در این 
مراس��م 30 پروژه بزرگ ش��رکت توزیع نیروی برق تبریز با ارزش 
بالغ بر 60 میلیارد ریال به همراه پروژه های شرکت برق منطقه ای 
آذربایجان و شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی و با 

حضور مسئولین استانی به بهره برداری رسید.

اهواز - ش�بنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با صدور پیامی یوم اهلل 22 بهمن را تبریک گفت.  ایام 
طلوع چهلمین سال پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی در بهمن 
13۵7، یادآور رهبریهای پیامبرگونه امامی است که بادم مسیحایی 
خود تغییرات شگرفی را در بند بند وجود ملت قهرمان ایران بوجود 
آورد و یکی از مهم ترین دگرگونی های سیاس��ی تاریخ جهان را 
رقم زد.  امام )ره( با این حرکت شگرف تواست بزرگترین انقالب 
دینی تاریخ معاصر جهان را رقم بزند و با تقدیم خون هزاران تن 
از بهترین فرزندان خود، نهال نوپای جمهوری اسالمی را آبیاری 
کند، انقالبی که در آس��تانه چهلمین سال خود همانند درخت 
تناوری به بارنشس��ته و امیدواری ه��ای بزرگی در دل ملت های 
مظلوم و مس��تضعف عالم برای رهایی از سیطره اهریمنی قدرت 

های مستکبرجهانی بوجود آورده است.  اینجانب ضمن تبریک 
فرا رس��یدن یوم اهلل 22 بهم��ن، این روز را فرصتی حیات بخش 
ب��رای حضور حماس��ی و حداکثری آحاد ملت ش��ریف ایران در 

اقصی نقاط کش��ور، برای تجدید میثاق با آرمان های رهبر کبیر 
انقالب، حضرت امام خمینی )ره(، ش��هدا و مقام عظمای والیت 
حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( و اعالم انزجار از سردمداران 
نظام کفر جهانی می دانم.  کارکنان غیور شرکت برق منطقه ای 
خوزستان در طلیعه ۴0 سالگی انقالب اسالمی ایران نیز، همراه، 
همدل و هم زبان با ملت شریف ایران، در راهپیمایی یوم اهلل بیست 
و دوم بهمن ماه شرکت می کنند و ندای عزت، سربلندی، وحدت، 
مقاومت و مبارزه با فقر و فساد و دشمنان انسانیت، اسالم و ایران 

را سرخواهند داد. 
محمود دشت بزرگ
رییس هیات مدیره و مدیر عامل
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان

ارومی�ه- خبرن�گار فرصت امروز- مهن��دس اکبری رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان غربی 
با اشاره به عملکرد شرکت آبفای شهری آذربایجان غربی در حوزه 
 مدیریت مصرف آب و کاهش درصد تعداد واحدهای با مصرف باالی

20 مترمکعب در ماه در سطح کشور به ۵/22 درصد اظهار داشتند 
:در س��ال 139۵ طبق بررس��ی های بعمل آمده  تع��داد آحاد آب 
خانگی در استان 683 هزار و 973 و در این میان تعداد آحاد باالی 
الگوی مصرف در استان 206 هزار 832  میباشد که در کل 2۴/30 
درصد از مشترکین باالی الگوی مصرف یعنی 20 مترمکعب در هر 
ماه میباش��د . مهندس اکبری در ادامه به اصالح الگوی مصرف در 
بخش آب ش��رب اشاره کرد و افزود : مدیریت مصرف آب مستلزم 
اجرای همزمان و هدفمند میباشد که میتوان به آموزش و فرهنگ 
س��ازی ضرورت ، اهمیت و روش��های صرفه جویی در مصرف آب 
شرب ، استفاده از فن آوری و تکنولوژی در تاسیسات آب و فاضالب 
با رویکرد اس��تفاده بهینه از آب و پس��اب فاضالب و در آخر تدوین 

قوانین و واقعی س��ازی تعرفه های آب و فاضالب اشاره کرد که در 
این میان  ش��رکت آبفای آذربایجان غربی به برگزاری کارگاه های 
آموزش برای مدی��ران و عوامل اجرایی پروژه اصالح الگوی مصرف 
اق��دام نمود .  مهن��دس اکبری در ادامه با بیان اینکه ، شناس��ایی 
مشترکین باالی الگوی مصرف خانگی در سطح شهرهای استان به 

تفکیک شماره اشتراک ، تعداد واحد ، نام مشترک ، میانگین مصرف 
ماهیان��ه  یکی از دغدغه ها و  اولویت های ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان است، افزود : مقابله با بحران و اصالح الگوی مصرف آب در 
کشور مستلزم مشارکت کلیه مردم عزیز کشور میباشد که باید همه 
بتوانیم با همکاری و همراهی مردم عزیزمان روشهای صحیح مصرف 
آب را در ذه��ن ک��ودکان و نوجوانان این مرز و بوم نهادینه کنیم و 
به این وس��یله بر  بحران کم آبی ، غلبه و از این سرچش��مه حیات 
و زیبایی حفاظت کنیم . رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان غربی در ادامه به طراحی و توزیع بروشور 
روشهای صرفه جویی در مصرف آب اشاره کرد و افزود :  در راستای 
فرهنگ س��ازی الگوی مصرف آب ش��ری تعداد 206 هزار   نسخه 
بروشور روشهای صرفه جویی در مصرف آب بین مشترکین باالی  
الگوی مصرف توزیع ش��د که یکی از مهمترین این روش��ها ، روش 
آموزش چهره به چهره به مشترکین پرمصرف و استفاده از تجهیزات 

کاهنده مصرف به مشترکین پرمصرف  بود . 

س�اری – دهقان - با حضور مهن��دس رازجویان مدیرکل دفتر 
فنی استانداری مازندران، مدیرعامل آبفاشهری استان، فرماندار ویژه 
شهرستان بابل، امام جمعه و خانواده معزز شهدا، طرح آبرسانی و تامین 
آب شهر گتاب بابل به بهره برداری رسید. به گزارش خبرنگار مازندران 
و به نقل از ش��رکت آبفاشهری مازندران، مهندس ذاکری مدیرعامل 
ش��رکت گفت: مدیران و کارکنان آب و فاضالب با سرلوحه قرار دادن 
ش��عار" اقتصاد مقاومتی، تولید –اش��تغال" ضمن افتتاح طرحهای 
آبرسانی و فاضالب بخشی از دین خود را به مردم خداجو و والیتمدار 
ای��ن دیار ادا می کنند. وی، با بیان اینکه این طرحها با مس��اعدت و 
حمایت مسووالن ارشد ملی، استانی و شهرستانی و نمایندگان مردم 
در مجلس ش��ورای اس��المی با اعتبار273میلیارد ریال بهره برداری 
می شود، افزود: بیش از ۴3 هزار خانوار از مزایای این طرحها برخوردار 
می شوند. مدیرعامل آبفاشهری مازندران، ادامه داد: مردم و مشترکین 
عزیز می توانند با مدیریت مصرف و اس��تفاده بهینه از انرژی به ویژه 

آب ، دولت را در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی یاری رس��انند. 
مهندس ذاکری از ائمه جمعه و جماعات خواست در سخنرانی های 
خ��ود ضمن تاکید بر اهمیت و جایگاه آب، بر ترویج فرهنگ صحیح 

مصرف آب تاکید کنند. فرماندار بابل و امام جمعه گتاب نیز در سخنان 
خود رشد و توسعه کشور را از دستاوردهای انقالب و خون پاک شهدا 
دانستند و با بیان اینکه در دهه فجر امسال پروژه های خوبی در این 
شهرستان به بهره برداری رسید، گفتند: با افتتاح طرح آبرسانی و تامین 
آب شرب شهر گتاب، مشکل چندین ساله مردم این شهر برطرف شد. 
مدیر امور آبفاشهری بابل،در این مراسم گفت: برای آبرسانی و تامین 
آب شرب شهر گتاب یک حلقه چاه با آبدهی 2۵ لیتر در ثانیه، 2000 
متر مکعب مخزن بتنی، 1۵0 متر سازه ایستگاه پمپاژ، ۴200 متر خط 
انتقال آب، 100 کیلووات خط انتقال نیرو و 3000 متر جاده دسترسی 
احداث ش��د. مهندس آملی، هدف از اجرای این طرح را ایجاد ذخیره 
مطمئن در پیک مصرف، تامین فشار آب و آبدهی مناسب در شبکه 
توزیع و افزایش توان تامین در افق طرح، انتقال آب چاه ها به مخزن و 
از ایستگاه پمپاژ به شبکه توزیع، اجرای طرح بلند مدت تامین و انتقال 

و ذخیره با افق 20 ساله عنوان کرد. 

 گرگان- خبرنگار فرصت امروز- طی مراس��م باشکوهی ۵ پروژه
گاز رسانی شهرستان رامیان با حضور مهندس غراوی معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری گلستان ، مدیر عامل گاز گلستان ، ساالری فرماندار 
، بخشدار و تنی چند از مسئولین استان و شهرستان  مورد افتتاح و کلنگ 
زن��ی قرار گرفت . در این مراس��م مهندس جمال لیوانی مدیر عامل گاز 

گلستان ضمن تبریک دهه مبارک فجر ، گزارشی از وضعیت گاز رسانی 
به ۵  پروژه شهرستان رامیان  ارائه نمود.وی افزود: از ۵ پروژه مذکور گاز 
روس��تای رضی بهمراه  2 واحد صنعتی  شهرس��تان  افتتاح شد ضمن 
اینکه  عملیات اجرایی گاز رس��انی به دو روس��تای پا قلعه و پل آرام نیز 
شروع شد. جمال لیوانی تصریح کرد: گازرسانی به ۵ پروژه مذکورمعادل 

مبل��غ  28 میلیار د و 200 میلی��ون ریال هزینه در بر دارد و تعداد ۵72 
نفر از روستائیان عزیز  از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.  در این 
مراسم غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و فرماندار 
شهرس��تان رامیان ضمن تبریک دهه فجر از روند توس��عه  گازرسانی  و 

تالشهای مدیر عامل و کارکنان گاز گلستان تشکر نمودند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

امنیت و پیشرفت امروز صنعت برق مدیون شهدای عزیز انقالب است

پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان به مناسبت یوم اهلل ۲۲ بهمن 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی:

عملکرد شرکت آبفای شهری آذربایجان غربی در حوزه مدیریت مصرف آب

با حضور مسووالن استانی و شهرستانی

طرح آبرسانی و تامین آب شهر گتاب بابل افتتاح شد

گازرسانی به ۳ روستای کوهستانی و ۲ واحد صنعتی شهرستان رامیان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان

تبری�ز – ماهان فالح- معاون مدیرعامل و هیات مدیره شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در س��فر به شهر تبریز و بازدید 
از منطقه آذربایجان شرقی با خانواده معظم شهدای واالمقام دیدار و 
گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی، معاون 
مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
به همراه مدیریت و مسئولین منطقه در بدو ورود به شهر تبریز جهت 
ارج نهادن به ارزش��های انقالب اس��المی ایران و مقام شامخ شهدای 
واالمقام و تجلیل از خانواده معزز شهدا با خانواده شهید حجت االسالم 
والمسلمین محمد حسین فخر و شهید وحید نومی گلزار دیدار کردند. 
امیر وکیل زاده معاون مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی ایران در این دیدار ضمن تبری��ک ایام اهلل دهه مبارک فجر و 
گرامیداش��ت ایام ش��هادت حضرت فاطمه زهرا)س( گفت: پیروزی 
شکوهمند انقالب اس��المی ایران و عزت، آزادگی و استقالل میهن 
عزیزمان ثمره خون مطهر ش��هدای واالمقام و مرهون ایثار، مقاومت 
وپایداری مردم انقالبی و والیتمدار می باشد. وی درادامه با بیان اینکه 
خانواده معزز شهدای واالمقام ذخیره معنوی جامعه  می باشند نسبت 

به پاسداری از ارزشهای انقالب، دفاع مقدس و آرمانهای واالی حضرت 
امام )ره( و ش��هدای گرانقدر تأکید کرد. در خاتمه این دیدار معاون 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اهدای لوح و 
گل از خانواده های معزز شهدای واالمقام حجت االسالم والمسلمین 
محمد حسین فخر و وحید نومی گلزار تجلیل کرد. این گزارش حاکی 
اس��ت پدر بزرگوار و مادر معزز ش��هید وحید نومی گلزار از اقدامات 
فرهنگی و ارزشمند ابوالفضل روح اللهی مدیر منطقه آذربایجان شرقی 
جهت حفظ و زنده نگهداشتن نام و یاد شهدای واالمقام تقدیر نمودند. 
الزم به ذکر است حجت االسالم والمسلمین محمد حسین فخر امام 

جمعه ش��هر ممقان در سال 136۵ به دست منافقین کوردل ترور و 
به درجه رفیع ش��هات نائل آمد. همچنین شهید وحید نومی گلزار 
اولین شهید مدافع حرم وزارت نفت نیز با شرکت داوطلبانه در پیکار 
با جبهه کفر و الحاد داعش��ی و دفاع از حری��م حرم اهل بیت )س( 
در بیجی سامرا، هنگام ظهرعاشورا، دومین روز از آبان ماه 139۴ به 
خیل عاشورائیان پیوست و نامش در جرگه شهدای حسینی)ع( ثبت 
گردید. دیدار با خانواده بزرگوار دوست و همکار عزیز، شادروان رامین 
آقا رحیمی و گرامیداشت یاد و خاطره این همکار صدیق و سفر کرده 

از برنامه های دیگر این دیدار بود.

دیدار معاون مدیرعامل و هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
با خانواده معظم شهدای منطقه آذربایجان شرقی

تسهیل در پرداخت گازبهای مصرفی برخی مشترکان در خراسان رضوی
مشهد - صابر ابراهیم بای - رئیس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی گفت: به مناسبت 
دهه فجر انقالب اس��المی و برای نخس��تین بار پرداخت گازبهای مصرفی صنایع عمده، مددجویان 
کمیته امداد و بهزیستی در این استان تسهیل شد. سید احمد علوی افزود: به منظور حمایت از تولید 
و اشتغال و کمک به صنعت فرصت استفاده از این طرح برای صاحبان صنایع عمده تا پایان بهمن ماه 
جاری فراهم آمده اس��ت. وی ادامه داد: مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و افراد زیر پوشش 
سازمان بهزیستی نیز تا پایان 22 بهمن می توانند با مراجعه به دفاتر امور مشترکان از مزایای این طرح 
استفاده کنند. علوی گفت: ۴0 هزار مشترک شرکت گاز خراسان رضوی مربوط به کمیته امداد و 12 هزار مشترک نیز افراد تحت 
پوشش سازمان بهزیستی هستند. این مشترکان می توانند برای استفاده از مزایای طرح تسهیل در پرداخت گازبها با شماره 3707۴ 
تماس بگیرند و یا موضوع را به شماره 10003707۴ پیامک کنند. شرکت گاز خراسان رضوی تامین کننده گاز  بیش از دو میلیون 

مشترک شهری و روستایی است.

افتتاح اولین پروژه  از برنامه مدیریت استراتژیک گلستان با شعار7707در افق 1404
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در راستای اهداف برنامه مدیریت استراتژیک شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ، اولین 
پروژه تحت عنوان  " انجام مالقات عمومی بصورت ویدئو کنفرانس "  به جهت حذف مراجعه حضوری ، آغاز به کار نمود.این پروژه 
که از پروژه های با اولویت باال در سال 96 بود به صورت پایلوت در شهرستان گنبد راه اندازی و اجرا گردیدو مطابق برنامه ریزی و 
پیش بینی  صورت گرفته ،تاپایان سال 97 کلیه 1۵ مدیریت توزیع نیروی برق شهرستانهای استان گلستان مجهز به سیستم ویدئو 
کنفرانس  به جهت برقراری ارتباط مس��تقیم از شهرس��تانها با ستاد و انجام مالقات ارباب رجوع با مدیر عامل شرکت می گردند.از 
مزایای این پروژه صرفه جویی د رزمان،کمک به ترافیک  جاده ای و پیشگیری از حوادث احتمالی،ارتباط و تعامل چند سویه بین 
ارباب رجوع-مدیریت شهرستان و مدیر عامل و درنهایت اخذ تصمیم و پاسخگویی صریح و سریع می باشد .بدین معنا که ارباب رجوع 
متقاضی دیدار با مدیر عامل، بدون صرف وقت و مراجعه حضوری به ستاد شرکت در مرکز استان، بامراجعه به مدیریت توزیع برق 
شهرستان مربوطه ،با هماهنگی قبلی با حضور مدیر مدیریت توزیع برق شهرستان بصورت ویدئو کنفرانس و مستقیم درخواست خود 
را به مدیر عامل که مستقردرستاد شرکت می باشد ارائه نموده و در خصوص درخواست ایشان تصمیم سازی الزم صورت می گیرد.

خدمتی خاص از شرکت عمران اندیشه
مدرسه امیرکبیر در فاز 5 اندیشه به همت شرکت عمران احداث شد

اندیش�ه- خبرنگار فرصت امروز- با تالش ش��رکت عمران شهر جدید اندیشه 
مدرس��ه امیرکبیر فاز ۵ ش��هر اندیشه احداث و همزمان با ایام شکوهمند دهه فجر در 
روز شنبه 21 بهمن ماه با حضور مقیمی استاندار تهران، ناجی فرماندار شهریار و دکتر 
رحیمی عضو هیات مدیره ش��رکت مادر تخصصی شهرهای جدید و هیات همراه،امام 
جمعه، مدیرعامل شرکت عمران و شهردار شهر جدید اندیشه و  سایر مسئولین شهری 
افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. این پروژه آموزشی در زمینی به مساحت 6191 
مترمربع که از سوی شهرداری اندیشه به این امر اختصاص یافت و با همت شرکت عمران در زیربنائی به مساحت 2316 مترمربع 
و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ششصد میلیون تومان تأمین و جهت دسترسی آسان شهروندان فهیم فاز ۵ به خصوص ساکنین 
مساکن مهری که در نزدیکی این مدرسه قرار دارند توسط شرکت عمران احداث گردید. افزودنی است در حال حاضر با برنامه  ریزی  ها 
و همت شرکت عمران، نه تنها کمبودی درخصوص مراکز آموزشی در شهر جدید اندیشه مشهود نیست بلکه این شهر به دلیل این 
دوری اندیشی  ها که از سوی این شرکت در سال های گذشته صورت پذیرفته در وضعیت مطلوبی از حیث سرانه های آموزشی به سر 
می  برد به نحوی که به میزان قابل توجهی شهر اندیشه میزبان و تأمین کننده فضاهای آموزشی ساکنین سایر شهرها و شهرک  های 

اطراف خود نیز می باشد.

تقدیر مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه از مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان
کرمان- خبرنگار فرصت امروز- علیرضا تخت شاهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه با ارسال 
لوح تقدیر به مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان از پیشگامی و حضور به موقع شرکت آب و فاضالب استان کرمان در 
کمک رسانی، رفع مشکالت بوجود آمده در زیرساخت های صنعت آب و فاضالب و حمایت از زلزله زدگان این استان تقدیر و تشکر 
کرد. علیرضا تخت شاهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمانشاه با ارسال لوح تقدیر به مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان کرمان از پیشگامی و حضور به موقع شرکت آب و فاضالب استان کرمان در کمک رسانی، رفع مشکالت بوجود آمده 

در زیرساخت های صنعت آب و فاضالب و حمایت از زلزله زدگان این استان تقدیر و تشکر کرد.
در این لوح آمده است: 

جناب آقای مهندس طاهری
مدیرعامل محترم شرکت آّب وفاضالب استان کرمان

زلزله 7.3 ریشتری 21 آبان ماه 96 که تلفات و صدمات تلخ و جبران ناپذیری را متوجه استان کرمانشاه بویژه شهرستان های این 
استان نمود،اگرچه خسارات زیادی به بار آورد و داغ بسیاری را بر دلهایمان گذاشت و کام ملت ایران را تلخ کرد،لیکن بار دیگر نشان 
داد که نوع دوستی و همدلی در نهاد این مردم ریشه دارد و هستند خدمتگزارانی چون شما که در کسوت مسئولیت و مدیریت، مرز 
و محدودیتی برای خدمت به مردم نمی شناسند. پیشگامی و حضور به موقع شرکت آب و فاضالب استان کرمان در کمک رسانی، 
رفع مشکالت بوجود آمده در زیرساخت های صنعت آب و فاضالب و حمایت از زلزله زدگان این استان که قوت قلبی برای همه ما 
بود ، شایسته تقدیر است.به این وسیله به مصداق حدیث شریف »من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق« مراتب سپاس خود را از 
عنایت ویژه و مساعدت ها وتالش و زحمات ارزشمند و صادقانه جنابعالی و همکاران تان در راستای خدمات رسانی به زلزله زدگان 
استان کرمانشاه که موجب آسایش و آرامش این عزیزان گردید،تقدیر و تشکر نموده ، سالمتی و موفقیت روزافزون شما را در راه 
خدمت رس��انی به مردم ش��ریف ایران از خداوند متعال خواس��تارم. از درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت، تداوم حضور و تاثیر آن 
بزرگوار در دستیابی به اهداف عالیه وزارت نیرو، ارتقای کیفیت زندگی و آسایش ملت پر افتخار ایران و توسعه پایدار جمهوری اسالمی 

ایران مسئلت دارم.
علیرضا تخت شاهی-رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

تامین یک پنجم نیاز کشور به بنزین در پاالیشگاه شازند 
اراک- مینو رستمی- پاالیشگاه نفت شازند عالوه بر تولید روزانه 16 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو چهار ، نقش مهمی در 
تولید دیگر فرآورده های نفتی همچون گازوئیل، نفت سفید، سوخت جت و پروپیلن دارد . از میانگین مصرف روزانه 7۵ میلیون لیتر 
بنزین در کشور ، پاالیشگاه امام خمینی )ره( شازند با تولید روزانه 16 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو ۴ ، نقش 20 درصدی در 
تامین نیاز کشور به بنزین دارد. مدیر عامل پاالیشگاه امام خمینی شازند گفت : با اجرای طرح توسعه پاالیشگاه ، ظرفیت پاالیش 
نفت خام از روزانه 170 هزار بشکه به 2۵0 هزار بشکه افزایش یافت تا ظرفیت تولید بنزین با افزایش 3 برابری از روزی ۴ میلیون و 
700هزار لیتر به روزانه 1میلیون لیتر برسد. امین افزود: تولید روزانه 12 میلیون لیتر گازوئیل ، 2 میلیون لیتر نفت سفید ، یک میلیون 
و ۵00 هزار لیتر سوخت جت و یک میلیون و 200 هزار پروپیلن از جمله دیگر محصوالت پاالیشگاه امام خمینی شازند است. در 
طرح توسعه پاالیشگاه امام خمینی شازند 30 شرکت داخلی همچون آذر آب و ماشین سازی با تولید 100 تجهیز اصلی به وزن 30 

هزار تن بیشترین نقش را در طراحی ، ساخت و نصب تجهیزات پاالیشگاهی داشته اند. 

پژمانفرد، مدیرمنطقه یک شهرداري قزوین خبر داد
رسیدگي به ۲57 پیام مردمي در سامانه 1۳7 منطقه یک شهرداری قزوین

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- پیمان پژمانفرد، مدیر منطقه یک شهرداري قزوین گفت: در 
دي ماه امسال به 2۵7 پیام مردمي در سامانه 137 منطقه یک شهرداری قزوین رسیدگي شده است. 
پژمانفرد افزود: در این مدت بیش��ترین درخواس��ت شهروندان موضوع آسفالت، مرمت، لکه گیري و 
نگهداري معابر است.وی بیان کرد: همچنین بیشترین تماس های شهروندان درباره جلوگیري از سد 
معبر اصناف و دستفروشان است. پژمانفرد با اشاره به رسیدگی به درخواست ها و مشکالت شهروندان 
از طریق 137 در کمترین زمان بیان کرد: مش��کالت و درخواست های شهروندان در این منطقه در 
کمترین زمان ممکن به واحدهاي مربوطه برای پیگیری ارسال می شود و پاسخ آن در کمتر از ۴8 ساعت به شهروندان اعالم می شود. 

با هدف تأمین فشار آب شهروندان دیلمان خط انتقال باالمحله به بهره برداری رسید
رشت- مهناز نوبری- همزمان با ایام مبارک دهه فجر خط انتقال باالمحله دیلمان از مخزن 1۵0 مترمکعبی افتتاح و با حضور 
مسئولین شهرستان به بهره برداری رسید.بنا به این گزارش مرتضی صانع دوست معاون بهره برداری آبفای گیالن با اعالم پروژه های 
قابل افتتاح و بهره برداری این شرکت در ایام مبارک دهه فجر افزود: با بهره برداری از پروژه خط انتقال مخزن 1۵0 مترمکعبی تا 
مخزن 1000 مترمکعبی به طول 2200 متر، پروژه آبرسانی به شهر دیلمان و اسپیلی تکمیل می گردد.وی در ادامه گفت: این پروژه 
با هدف تأمین فشار آب مطلوب شهروندان منطقه می باشد که از محل اعتبارات استانی بالغ بر ۴71 میلیون تومان تأمین شده است.

معاون بهره برداری آبفای گیالن ضمن تقدیر از فرماندار سیاهکل جهت لحاظ نمودن نام شهرستان در ماده 10و12 اظهار داشت: 
پروژه حفر و تجهیز یک حلقه چاه در دیلمان با پیگیری فرماندار شهرستان دارای ردیف اعتباری پایدار شد که موجب تأمین اعتبار 

300 میلیون تومان از محل 10و12 برای شهرستان دیلمان شد.



ارائه خدمات تعمیرات منزل
ن�ام اس�تارت آپ: چه راح��ت، س��امانه رزرو آنالین 

تعمیرات منزل در مشهد
cherahat. ir :وب سایت

سال تأسیس:  ۱۳۹۶
موض�وع: ارائه خدم��ات تعمیرات من��زل من جمله 

تأسیسات، برق ساختمان، باغبانی و...
توضیح بیشتر: 

چه راحت پلتفرم و بستری اینترنتی برای مشهدی های 
محترم اس��ت که می توانند خدمات تعمیراتی منزل خود 
را از قبیل برق کشی، تأسیسات، کابینت، نظافت، باغبانی 
و… از طریق س��ایت رزرو کنند تا در زمان مدنظرشان 
نیروه��ای فنی و متخصص چه راح��ت که همگی دارای 
گواهی سوءپیش��ینه و تضمین های الزم هس��تند حضور 

پیدا کنند. 

این روزه��ا مطالب زیادی درب��اره علل موفقیت 
مدیران منتشر می شود که از این میان می توان به 
بیدار شدن رأس س��اعت 5 صبح، خوردن دو عدد 
تخم م��رغ آب پز، کوهنوردی و تنها چهار س��اعت 
خواب در شبانه روز اشاره کرد. از آنجایی که برخی 
از این دالیل نامربوط، باورنکردنی و حتی خنده دار 
به نظر می رسند، برخی محققتان تصمیم گرفته اند 
یک ب��ار برای همیش��ه رایج ترین ع��ادات مدیران 

موفق را بررسی کنند. 
بر این اس��اس محققانی از »دانشکده کسب وکار 
هاروارد« و »دانش��کده اقتصاد لندن« برای تعیین 
دالیل موفقیت برخی از مدیران عامل، فعالیت های 
روزانه ۱000 نفر از آنها و عملکرد مالی شرکت های 
متبوع شان را در شش کشور مختلف مورد تجزیه و 

تحلیل قرار داده اند. 
ب��رای تعیین مهم ترین تفاوت ه��ای رفتاری این 
افراد از الگوریتم های یادگیری ماش��ینی اس��تفاده 

شده است. مجموعه داده های وارد شده به الگوریتم 
شامل عملکرد مالی شرکت ها و فعالیت هایی است 

که مدیران در طول هفته انجام داده اند. 
مدیران عامل در طول روز چه کارهایی می کنند؟ 

به طور متوسط هر مدیرعامل 25درصد از وقتش 
را به تنهایی می گذراند، ۱0درصد را صرف رسیدگی 
به امور ش��خصی می کند، 8درصد را در مس��افرت 
س��پری کرده و 5۶درصد از این زمان گرانبها را به 

جلسات و گفت وگو با دیگران اختصاص می دهد. 
یک س��وم از این 5۶درصد گفت وگوهای دو نفره 
بوده و دو س��وم باقیمانده با بیش از یک نفر سپری 

می شود. 
اغلب جلس��ات درونی مدیران عامل با مسئوالن 
بخش های تولید )۳5درصد(، بازاریابی )22درصد( 

و مالی )۱7درصد( برگزار می شود. 
با این ح��ال مدیران عامل در م��وارد مذکور نیز 
ب��ا هم تفاوت ه��ای زیادی دارن��د. در این آزمایش 

از الگوریتم خواس��ته ش��ده که افراد را بر اس��اس 
رفتارهای آنها به دو گروه مدیر و رهبر تقسیم کند. 
گ��روه اول ش��امل افرادی می ش��ود ک��ه میزان 
تعامالت آنها با کارکنان زنجیره تأمین، مش��تریان 
و تأمین کنندگان بیش��تر بوده است. این در حالی 
اس��ت که گ��روه دوم اغلب ب��ا مدیران ارش��د در 
تعامل بوده و با سهامداران داخلی و خارجی دیدار 

کرده اند. 
اگرچ��ه در نتیجه گی��ری نهایی نوع س��ازمان و 
گس��تردگی آنه��ا در نظر گرفت��ه نش��ده، اما این 
تحقیق نش��ان می دهد که مدی��ران عاملی که در 
گروه رهبران ق��رار می گیرند و تعامالت خود را در 
س��طوح باالتر حفظ کرده، چش��م اندازها را ترسیم 
کرده و با س��هامداران و مدیران ارش��د ارتباطاتی 
مؤثر را پایه ریزی می کنند، به صورت کلی نس��بت 

به دیگران موفق تر هستند. 
INC/digiato :منبع

نتیجه نظرسنجی از 1000مدیرعامل، دالیل موفقیت برخی از آنها را نشان می دهد

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 905 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس:  توس��عه بنگاه همواره یکی 
از دغدغه های مدیران و ش��رکت های موفق اس��ت. 
بع��د از اینکه ش��رکت با موفقیت روبه رو می ش��ود، 
مدیران تصمیم می گیرند کار را توس��عه دهند و در 
بس��یاری اوقات، این توس��عه را در تولید محصوالت 
جدی��د و حتی غیرمرتبط با کااله��ا یا فعالیت اولیه 
ش��رکت می دانند. این وسوس��ه متأسفانه خیلی هم 
فراگیر است، اما بس��یاری از این توسعه ها ناموفق و 
حت��ی موجب از بین رفتن ش��رکت و ی��ا برند اولیه 

هم می ش��ود. بنابراین توصیه اولیه ما این اس��ت که 
توس��عه محصول را کامال مرتبط با محصوالت اولیه 
ش��رکت که در آن موفق بودید انجام دهید. مثال اگر 
در تولید مواد لبنی هس��تید به فکر تولید ماکارونی 
نباش��ید. هیچ دلیلی ندارد که چ��ون در حوزه مواد 
لبنی برند موفقی س��اخته اید بتوانی��د با همان برند 
ماکارون��ی تولید کنید. س��عی کنید در همان زمینه 
م��واد لبنی خالقیت ب��ه خرج دهی��د و محصوالت 

متنوع و با کیفیت تولید کنید. 
اگ��ر اصرار دارید یا ش��رایط مناس��بی برای تولید 
کاالهای غیرمرتبط برای ش��ما فراهم ش��ده اس��ت، 

حتما آنها را تحت یک برند جدید تولید کنید.
نکته آخر اینکه توسعه فقط توسعه عرضی نیست، 
خیلی وقت ها توسعه فروش همین محصوالت فعلی 
می توان��د موفق تر باش��د. تالش برای گرفتن س��هم 
بیش��تری از ب��ازار به ش��یوه های مختل��ف از جمله 
کیفیت باالتر، بسته بندی بهتر، ایجاد وفاداری بیشتر 
مش��تریان ش��ما، افزایش عوامل فروش، فروش در 
سراسر کش��ور و... یکی از بهترین شیوه های توسعه 
اس��ت. از این طریق برند شما تثبیت می شود. حتی 
می توانید به صادرات همین محصوالت بیندیشید و 

برند خودتان را بین المللی کنید. 

توسعه محصول 

پرسش: چند وقتی است در زمینه تولید مواد غذایی فعالیت می کنم و حاال تصمیم دارم محصوالتم را توسعه بدهم. آیا اضافه 
کردن محصول به سبد کاالیی را برای من مناسب می دانید یا راهکار دیگری را پیشنهاد می کنید؟ کلینیککسبوکار

با غلبه بر ذهنیت محدودگرا، کنترل 
کار و زندگی خود را در دست بگیرید

چه در زندگی شخصی و چه زندگی کاری، بزرگ ترین 
عاملی که مانع از رش��د و پیشرفت شما می شود ترس از 

تغییر و ذهن ایستا است. 
اگر همیش��ه کارها را به یک روال انجام بدهید، به یک 

نتیجه مشابه می رسید. 
پیتزا خوردن آس��ان تر از راه رفتن روی تردمیل است، 
ام��ا کمکی به س��المتی ش��ما نمی کند. به طور مش��ابه، 
هیچ یک از ما نمی خواهیم از اهداف مان دس��ت بکشیم، 
ام��ا گاهی نی��از داریم که دس��تی ما را ت��کان دهد و از 

روتین های تکراری بیرون بکشد. 
م��ا باید بتوانیم ذهنیت م��ان را تغییر دهیم و به جای 
متمرکز ش��دن بر عواقب، به احتماالت ممکن فکر کنیم. 
وقت��ی باور می کنید ک��ه می توانید به خواس��ته های تان 
دس��ت پیدا کنید، مصمم تر به س��مت رؤیاهای تان قدم 

برمی دارید. 
بله! اگر می خواهی��د کنترل زندگی و حرفه خود را به 

دست بگیرید، باید ذهنیت تان را عوض کنید. 

از سؤال های دشوار شروع کنید
تغییر ذهنیت، ازآنجا شروع می شود که سؤاالت سختی 
ب��رای خودتان مطرح و ذهن ت��ان را به روی احتماالت و 
فرصت های جدید بازکنید. این بدان معنی اس��ت که هر 
چه می خواهید، قابل دستیابی است: یعنی شما می توانید 

به موفقیت دست پیدا کنید. 
از خودت��ان بپرس��ید که آی��ا به وض��وح می دانید چه 
می خواهید؟ اهداف تان کامال روشن است؟ آیا شما واقعا 
زندگ��ی می کنید، ی��ا اجازه می دهید زندگی ش��ما را به 
هر س��ویی ببرد؟ آیا فعاالنه تالش می کنید نتایج خاصی 
کسب کنید؟ س��اده نیست که صادقانه به این پرسش ها 
جواب بدهید. با خودتان صادق باش��ید و ببینید چگونه 
زندگ��ی می کنید و چطور به س��مت هدف های تان قدم 

برمی دارید. 
هنگامی ک��ه می دانی��د چ��ه می خواهی��د و روی آن 
متمرکز می شوید، در مورد آن صحبت می کنید و انرژی 
می گذاری��د، احتمال دس��تیابی به خواس��ته های تان را 

افزایش می دهید. 

اهداف تان را واضح و با جزییات مشخص کنید
وضوح اهداف باعث می ش��ود ش��ما به س��مت مسائل 
بی اهمیت کش��یده نشوید، چراکه دقیقا می دانید باید در 

چه مسیری پیش بروید. 
وض��وح و تمرک��ز، هم��ه فعالیت ها و حرکات ش��ما را 
به درس��تی نق��ش می زند. یک ط��رح بزرگ ت��ر در نظر 
بگیری��د و آن را به زیرمجموعه های کوچک تری که قابل 
مدیریت هس��تند، تقسیم کنید. با این روش راه رسیدن 

به اهداف تان را هموارتر می کنید. 
وضوح به ش��ما کمک می کند از تله های رایج، که سد 
راه اهداف بلندمدت می ش��وند اجتناب کنید. شما برای 
این حواشی وقت ندارید، زیرا آنها درهرصورت کمکی به 

پیشرفت تان نمی کنند. 
بنابراین، س��ه ی��ا چهار مقصدی را ک��ه در زندگی تان 
بی��ش از همه اهمیت دارند پیدا کنید و در راه آنها پیش 
بروی��د. در پایان هر هفته، بررس��ی کنید که هرروز چه  
کارهایی برای نزدیک ش��دن به مقصدتان انجام داده اید. 

آیا کاری کرده اید که شما را به مرحله بعدی ببرد؟ 

رؤیاهای بزرگ
ذهن ت��ان را به روی هرچ��ه که امکان پذیر اس��ت باز 
کنید. کافی نیس��ت که فقط فکر کنی��د، بلکه رؤیاهای 
بزرگی داش��ته باش��ید. مش��کلی نیس��ت اگر نمی دانید 
دقیقا چ��ه می خواهید، البته درصورتی که مس��یرتان را 
می شناس��ید. هرچه گام های بیش��تری بردارید و جلوتر 
بروید، وضوح مس��ائل نیز بیش��تر می شود. نیازی نیست 
منتظ��ر بمانید تا همه اطالعات را به دس��ت آورید و بعد 
ش��روع کنید. همانط��ور که ماریا ماتارل��ی، بنیان گذار و 
رئیس Formula Ink و هم بنیانگذار آکادمی بازاریابی 
Agile می نویس��د، زمانی که او قدم ب��ه دنیای حرفه ای 
گذاش��ته بود، به تازگی دوره کارشناسی خود را به پایان 
رس��انده بود. پس از مدتی رش��ته خود را از کامپیوتر به 
تجارت و س��پس ب��ه بازاریابی تغیی��ر داد. او در مراحل 
اولی��ه، به عنوان مدی��ر پروژه کار می ک��رد. به مرور زمان 
مهارت بیش��تری در زمینه س��خنرانی در جمع به دست 
آورد و همکاری اش را با ش��رکت های مختلفی در سراسر 
جهان ش��روع کرد. ماتارلی اذع��ان می کند که زمانی که 
در رشته کامپیوتر مش��غول به تحصیل و کار بود؛ هرگز 

چنین آینده ای را پیش بینی نمی کرد. 
نکته اینجا است که او دقیقا نمی دانست چه می خواهد، 
ولی از همه فرصت ها اس��تفاده کرد و به رش��د و توسعه 
مهارت های��ش ادامه داد، زیرا هیچ پیش��رفتی یک ش��به 

اتفاق نمی افتد. 

دانش و مهارت های تان را ارتقا دهید
همیشه به دنبال فرصت هایی باشید که شما را به انسان 
بهت��ر و حرفه ای تری تبدیل می کنن��د. در هر زمینه ای که 
فعالیت می کنید، سعی کنید چیزهای جدیدی یاد بگیرید، 
در دوره های آموزش��ی مکمل ش��رکت کنید و بهتر عمل 
کنید. همیشه راهی هست که بتوانید فرصت های بیشتر و 

جدیدی برای خودتان به وجود آورید. 
درعین حال به یاد داشته باش��ید که مردم فقط نتایج 
کار ش��ما را می بینند. آنها فکر می کنن��د که همه راه را 
یک ش��به ط��ی کرده اید. م��ردم، ش��ب های بی خوابی و 
تالش های بی وقفه ش��ما را نمی بینند. آنها هیچ اطالعی 
از همه تعطیالت و آخر هفته هایی که در خانه، به سختی 
روی کس��ب وکارتان کار کرده اید و برای ساخت برندتان 
زحمت  کش��یده اید، ندارند، ولی مهم این است که شما، 

آنچه از زندگی می خواستید، به دست آورده اید. 
INC/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

صرافی ایتالیایی ارزهای رمزپایه در 
پی یک حمله سایبری، 170 میلیون 

دالر از دست داد
یک��ی از بزرگ تری��ن مش��کالت صرافی ه��ای ارزهای 
رمزپایه این اس��ت که معموال هدفی ترغیب کننده برای 
مجرمان س��ایبری به حس��اب می آیند. یک��ی از همین 
صرافی ها به نام BitGrain که در کش��ور ایتالیا فعالیت 
دارد، اخی��را ژتون هایی به ارزش ۱70میلیون دالر از ارز 
رمزپایه Nano را از دس��ت داده اس��ت؛ پول دیجیتالی 
 RaiBlock نه چندان نام آش��نایی که قبال تحت عنوان

شناخته می شد. 
به گزارش دیجیاتو، BitGrain دومین صرافی اس��ت 
که طی س��ال جاری میالدی، چنی��ن مقادیر عظیمی از 
پول را از دست داده و ضمنا هنوز در میانه دومین ماه از 
سال 20۱8 هستیم. پیش از این و در ماه ژانویه، صرافی 
ژاپن��ی Coincheck هم به دلیل یک حمله س��ایبری 
بین 400 الی 5۳4 میلیون دالر پول از دست داده بود. 
BitGrail  در وب س��ایت رس��می خود، ربوده شدن 
۱70 میلی��ون دالر را تأیید کرده و می گوید که گزارش 
آن را در اختیار مقامات قرار داده اس��ت. در حال حاضر، 
تمام برداش��ت ها و واریزها به حس��اب، ب��ه حالت تعلیق 
درآمده تا BitGrain  قادر به بررسی تأییدیه مبادالت 
مالی باش��د. با این حال برخالف Coincheck، صرافی 
ایتالیایی می گوید قادر ب��ه بازگردانی ۱00درصدی پول 
از دس��ت رفته کاربران نخواهد بود، زیرا توسعه دهندگان 

Nano حاضر به همکاری نیستند. 
در ای��ن بین، تیم توس��عه دهنده ارز Nano می گوید 
هیچ دلیلی برای باور این موضوع وجود ندارد که سرقت، 
به خاطر ضعفی در پروتکل Nano بوده باشد و »به نظر 
می رس��د مش��کل به نرم افزار BitGrail مربوط است«. 
ای��ن ماجرا منجر ب��ه درگیری تازه ای میان س��ازندگان 
 ،Nano نی��ز ش��ده و درحالی که BitGrail و Nano
مدیرعامل صرافی ایتالیایی را به گمراه کردن مش��تریان 
خود متهم می کن��د، مدیرعامل BitGrail این اتهامات 

را »بی اساس« می خواند. 

معرفی استارت آپ

مسیرموفقیت بسته بندی خالق

!درنگ


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08-09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

