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با تصویب مجلس، تأمین  اجتماعی باید تمامی سهم درمان را به خزانه واریز کند

دوئل دولت با کارگران
فرصت امروز: ابتدای هفته نمایندگان مجلس با تصویب بند »ز« تبصره 7 الیحه بودجه سال 1397، سازمان 
تأمی��ن  اجتماع��ی را مکلف کردند تمام س��هم درمان موضوع مواد ۲۸ و ۲9 قانون تأمین  اجتماعی را به حس��اب 
خزانه واریز کند؛ موضوعی که منجر به اعتراض نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ترک نشست شورای عالی کار 
از س��وی آنها شد. طبق مصوبه مجلس قرار شده سهم درمان تأمین  اجتماعی در حسابی در خزانه متمرکز شود، 
بنابراین این س��ازمان موظف اس��ت اعتباراتی را که مربوط به درمان است به نسبتی که به حساب واریز می شود، 
بین دس��تگاه ها توزیع کند.  به گزارش خبرگزاری ها، مصوبه ابتدای هفته نمایندگان مجلس در ارتباط با مکلف 
کردن سازمان تأمین  اجتماعی به پرداخت تمام سهم درمان بیمه شدگان این سازمان به خزانه دولت با اعتراض ها 

و مخالفت های بسیاری همراه شده است تا جایی که دقایقی بعد از تصویب این موضوع در الیحه...

 اظهارنظر تازه وزیر صنعت
درباره خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا
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عقب نشینی 152 پله ای شاخص بورس

 پرواز نقدینگی از بازار سرمایه
به بازار پول

18 فیلمی که هر کارآفرین باید به تماشای آن بنشیند
اهمیت تأثیر فروشنده بر بازاریابی

بازاریابی موبایلی و بلوتوثی
برندسازی شهری چیست؟ 

به جای خرید مبلمان IKEA آنها را اجاره کنید
کتاب هایی برای بهبود روند برندسازی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 سازنده کلش آو کلنز
 بدون عرضه یک بازی جدید

810 میلیون دالر در سال 2017 سود کرد
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بررسی داده های آماری از بخش های مختلف اقتصادی کشور 
در سال 96 نشان می دهد که اقتصاد ایران با مانع بزرگ نرخ 
ارز روبه رو شده؛ مانعی که سیاستگذاران اقتصادی دولت را 

با دو راهی تصمیم گیری مواجه کرده است؛ اینکه یا 
نرخ سود بانکی را افزایش دهند که این تصمیم...

شوک ارزی موجب رشد اقتصادی می شود؟ 

معمای دالر گران

یادداشت
چتر نجات خریداران برای 

هپکو

نگاهی ک��ه به ایج��اد هپکو 
در س��ال 1354 انجامید با در 
نظر گرفتن اس��تراتژی توسعه 
معادن و راه س��ازی و برآوردن 
نیازه��ای ب��ازار ش��کل گرفته 
بود. هپکو زمانی ش��کل گرفت 
که برندهای ماشین سازی مثل 
هیتاچی وجود نداش��تند. پس 
از پیروزی انقاب اس��امی اما 
هپکو در چند مقطع دچار فراز 
و نش��یب ش��د که در مواردی 
کم��ک جامع��ه معدن��ی یعنی 
مصرف کنن��دگان محصوالت و 
خری��داران از هپک��و به کمک 
آم��د. از این حرکت هم فعاالن 
معدن��ی منتف��ع ش��دند و هم 
هپکو. اکن��ون باز هم معدنی ها 
ای��ن آمادگ��ی را دارن��د که به 
پای��ان چال��ش ام��روز هپک��و 
کم��ک کنن��د.  البته ن��گاه ما 
فعاالن معدنی این نیس��ت که 
سرمایه ای در یک نقطه متمرکز 
شده است. بحث ما دارایی های 
هپکو، زمین و ماشین آالت آن 
نیست بلکه می خواهیم اقتصاد 
ملی از وجود هپکو س��ود ببرد. 
متأسفانه با توقف فعالیت هپکو 

بس��یاری از سازندگان 
3ماشین آالت در استان...

محمدرضا 
بهرامن

 رئیس خانه معدن

فرصت امروز: سرانجام در سومین روز از عملیات تجسس، روز 
گذشته الشه هواپیمای  تهران-یاسوج در ارتفاع 4هزار و 500 متری 
دنا پیدا شد و گروه های امدادی به پیکر جان باختگان رسیدند. پرواز 
شرکت هواپیمایی آسمان صبح یکشنبه با 66 سرنشین در مسیر 
تهران به یاسوج پس از 55 دقیقه پرواز از صفحه رادار مرکز کنترل 
خارج ش��د و بر اساس اعام نهادهای ذی ربط، خبر سقوط آن در 
منطقه کوهس��تانی پادنای س��میرم در 14 مایلی فرودگاه یاسوج 
اتفاق افتاد. در حقیقت، هش��ت دقیقه پ��س از اینکه این هواپیما 
از رادار اصفهان، به کنترل پرواز فرودگاه یاس��وج تحویل داده شد 
و پیش از اینکه وارد کوه های دنا ش��ود از رادار خارج شد و همین 
باعث شد تا عملیات تجس��س برای پیدا کردن الشه هواپیما این 
همه به طول بینجامد.  در همین زمینه، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات روز سه شنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »روشن 
بودن تلفن همراه )موبایل( یکی از مس��افران هواپیمای ATR و 
تماس شهروند یاسوجی با یکی دیگر از مسافران صحت دارد و این 

تلفن تا ساعت هفت عصر همان روز روشن بوده است.«
محمد جواد آذری جهرمی ادامه داد:  »مطلع ش��دیم که تلفن 
همراه یکی از مسافران پس از ناپدید شدن هواپیما روشن بوده و 
تا ساعت هفت عصر همان  روز در دسترس بوده و سپس به دلیل 
احتمالی اتمام باتری خاموش می ش��ود. موقعیت تلفن همراه در 
س��ایت روستای کهنگان سمیرم بوده است.« وی افزود:  »ادعای 
یکی از خبرنگاران در خصوص تماس شهروندی از یاسوج با یکی 
از مسافرین و ۲ مکالمه 30 ثانیه ای و 7۲ ثانیه ای بررسی و بنا بر 
اطاعات تماس ثبت ش��ده، این ادعا صحیح است. تماس اول در 
ساعت ۸:56 دقیقه در شمال پلیس راه نجف آباد به مدت 31 ثانیه 
برقرار و مکالمه دوم در س��اعت 9:۲۸ دقیقه و در منطقه روستای 
کهنگان بوده است. البته اظهارات خبرنگار مذکور مبنی بر ساعت 
ناپدید ش��دن صحت ندارد و بنا بر اظهارات س��ازمان هواپیمایی 

کشوری ساعت ناپدید شدن 9:34 دقیقه صبح بوده است.«
برآورد وزیر ارتباطات درست از آب درآمد

در نهایت، با استفاده از تحلیل های فرکانسی و جهت یابی تلفن 
همراه مس��افرین مورد اش��اره، منطقه احتمالی س��قوط هواپیما 
حدس زده  ش��د. با توجه به اینکه امکان عبور امواج از کوه وجود 
ن��دارد، تحلیل های فنی، منطقه قله پازن پیر را به عنوان منطقه 
احتمالی س��قوط تش��خیص داد. تیم های پایش فرکانس��ی هم 
از س��وی س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور 
جهت یابی فرکانس های رادیویی احتمالی، به منطقه اعزام شدند 
و در پایان، الش��ه هواپیمای مفقودش��ده در حالی پس از دو روز 
توسط نیروهای هوافضای سپاه پاسداران پیدا شد که در واقع، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات در صفحه اینستاگرامی خود منطقه 
سقوط هواپیمای تهران - یاس��وج را بر اساس مستندات موجود 

درست اعام کرده بود. 
200هواپیما با عمر باالی20سال در ناوگان هوایی ایران

هواپیم��ای س��قوط کرده از ن��وع »آی تی آر« ب��وده، اما جزو 
هواپیماهای جدید خریداری ش��ده بعد از برجام نبوده است. این 
هواپیما که دس��ت دوم بوده، در زمان تحریم ها به صورت واسطه 
خریداری شده و به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور، ۲5سال 

س��ن داش��ته اس��ت.  این در حالی اس��ت که به گفته وزیر راه و 
شهرس��ازی در »هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل 
و نقل«، هم اینک در ناوگان هوایی ایران ۲00 هواپیمای فرسوده 
با عمر باالی ۲0سال فعالیت می کنند.  این کنفرانس روز یکشنبه 
درحالی برگزار ش��د که خبر س��قوط هواپیمای تهران-یاس��وج 
همزمان با س��خنرانی عباس آخوندی در این همایش منتشر شد 
و آخون��دی با اش��اره به این حادثه، نیاز کش��ور در حوزه حمل و 
نقل هوایی را 500 هواپیما اعام کرد و گفت: ما در حوزه ناوگان 
هوایی به 500 هواپیما نیاز داریم. امروز در ناوگان هوایی ما ۲00 
هواپیمای فرسوده با عمر باالی ۲0سال فعالیت می کنند که ممکن 
است هر لحظه دچار مشکل شوند. هرچند مشکل فرسودگی فقط 
مختص به ناوگان هوایی نیس��ت و در سیس��تم جاده ای و ریلی 
نیز همین معضل گریبانگیر ما اس��ت. اگر بخواهیم در یک دوره 
پنج ساله به یک میانگین برسیم به بودجه ای ۲۸ میلیارد دالری 

نیازمندیم که این رقم امروز وجود ندارد. 
سوانح هوایی ایران در چند دهه گذشته

ایران باتوجه به تعداد باالی حوادث هوایی یکی از پرمخاطره ترین 
ن��اوگان هوایی در جه��ان را دارد. البته آمارهای دقیق و جمع بندی 
ش��ده ای از کل تلفات انسانی این حوادث تاکنون به صورت رسمی 
اعام نشده است، اما براساس اطاعات شبکه ایمنی هوانوردی، تعداد 
17۲0 نف��ر تا مرداد 13۸۸ بر اثر س��انحه های هوایی در ایران جان 
خود را از دست داده اند. البته در هشت سال گذشته هم شاهد سوانح 
هوایی متعددی بوده ایم که باید جانباختگان آنها را نیز به این آمارها 
اضافه کرد. افرادی که س��وار بر ارابه های مرگ جان شان را از دست 
دادند، افرادی که حاال باید به تعداد آنها 66 مسافر هواپیمای ای تی آر 
تهران به یاس��وج را هم اضافه کرد. با این همه، یافتن الشه هواپیما  
پس از سقوط در اقیانوس  یا کوه یکی از سخت ترین بخش های امداد 
و نجات است. به عبارت دیگر، یافتن الشه هواپیما ها پس از سقوط 
آنها در اقیانوس ها یا کوه ها یکی از مش��کاتی است که از 50 سال 
پیش امدادگران و کارشناسان درگیر آن هستند و هنوز در برخی از 
مواقع یافتن الشه هواپیما پس از سقوط روز ها، ماه ها و سال ها طول 
می کشد. در ادامه گزارش به برخی از نمونه های این گونه حوادث در 

تاریخ هوایی جهان می پردازیم. 
 »ام اچ 370«؛ بزرگ ترین معمای هوایی جهان

به گزارش خبرآناین، چهار سال پیش پرواز شماره 370 مالزی، 
س��اعت 4۲: 1۲ بامداد به وقت مال��زی، کوالالمپور را با ۲39 نفر 
سرنشین به مقصد پکن ترک کرد، 37 دقیقه بعد ارتباط با کابین 
هواپیما قطع شد و از آن زمان تاکنون هنوز این هواپیما پیدا نشده 
است.   از آن زمان شایعات مختلفی درباره ام اچ 370 منتشر شد، 
گروهی که می گفتند الشه هواپیما را پیدا کرده اند تا گروهی هم 
می گفتند س��قوط هواپیما را دیده اند اما هیچ کدام از این خبرها 
درباره پرواز مالزی واقعی نبود تا اینکه 50۸ روز پس از گم شدن 
هواپیما، در س��واحل جزایر فرانس��وی رئونیون در اقیانوس هند 
قطعه ای ش��بیه به بال هواپیما پیدا شد و چندی بعد کارشناسان 
تأیید کردند که این قطعه بال یک بوئینگ 777 اس��ت.  اما این 
تنها مدرکی بود که در طول این مدت از بوئینگ 777 پیدا شد، از 
آن زمان تاحاال با وجود همکاری های مختلف از سوی کشورهای 

چین، استرالیا و مالزی هنوز این هواپیما پیدا نشده است. 
سقوط در کوه های هیمالیای پاکستان

در ۲5 اوت س��ال 19۸9، هواپیمای فوکر پاکس��تان که شهر 
گیلگیت را به مقصد اس��ام آباد ت��رک کرده بود تنها چند دقیقه 
بعد از پرواز این هواپیما در کوه های هیمالیا پاکستان سقوط کرد. 
این هواپیما 54 نفر سرنشین داشت و در طی چند روز اول پس 
از سقوط آن نیروهای ارتش پاکستان در کوه های هیمالیا به دنبال 
آن گشتند، بعد از آن گروهی خاص برای پیدا کردن هواپیما گم 
ش��ده دس��ت به کار ش��د آنها تا ۸هزار متری ارتفاع کوه ها را هم 
گشتند، اما هیچ اثری از این هواپیما پیدا نشد، همین موضوع باعث 
ش��د گمانه زنی هایی درباره پرتاب موشک به این هواپیما از سوی 

ارتش هند صورت گرفت. 
4 میلیون دالر برای پیدای کردن هواپیما در اندونزی

اولین روز ژانویه سال ۲007، پرواز 574 هواپیمایی آدام با 10۲ 
سرنشین در تنگه ماساکار سقوط کرد. لحظاتی بعد از سقوط این 
هواپیما اخبار حاکی از وجود الشه آن در کوه های اندونزی بود به 
همین دلیل نیروی هوایی مسئولیت پیدا کردن الشه این هواپیما 
را بر عهده گرفت.  اما یک روز بعد مشخص شد که این هواپیما در 
تنگه ماس��اکار سقوط کرده است، به همین دلیل با وجود شرایط 
بد آب و هوایی دولت اندونزی به کمک ناو و زیردریایی های ارتش 
به دنبال الشه این هواپیما رفت. از دو هفته بعد نیروهای بریتانیا 
و سنگاپور هم به کمک اندونزیایی ها آمدند.  بعد از حدود 40 روز 
در روز ده��م 10 فوریه و با هزینه حدود 4 میلیون دالر تکه های 

این هواپیما پیدا شدند. 
یک روز زمان کافی برای یافتن هواپیما در اقیانوس اطلس

پرواز شماره 447 فرانسه در اولین روز ماه ژوئن سال ۲009 با 
۲۲۸ نفر سرنشین ریو دو ژانیرو را به مقصد پاریس ترک کرد، اما 
س��اعاتی بعد هواپیما به دلیل پرواز در ارتفاع  باال دچار نقص فنی 
شد و در اقیانوس اطلس س��قوط کرد. عصر همان روز مسئوالن 
فرانس��وی تأیید کردند که همه مس��افران این هواپیما جان خود 
را از دس��ت داده اند.  در روز دوم ژوئن الش��ه این هواپیما توسط 
هواپیمایی ارتش��ی برزیل دیده شد و توس��ط ناوهای این کشور 
جمع آوری شد. البته برای پیدا کردن جسد مسافران این عملیات 
تا 15 روز بعد توسط 1100 نیرو و 15 هواپیمای ارتش ادامه یافت. 
گفتنی اس��ت در طول این عملیات جعبه سیاه هواپیما اصًا پیدا 
نش��د تا اینکه در سال ۲011 مسئوالن فرانسوی آن را در انتهای 

اقیانوس پیدا کردند. 
معجزه در کوه های آرژانتین بعد از 10 هفته

هواپیمایی در اکتبر س��ال 197۲ میادی با 45 نفر مسافر در 
منطقه آندس آرژانتین س��قوط کرد، دمای این منطقه منفی 35 
درجه و دسترس��ی به آنجا بسیار س��خت بود. در روز ۲3 دسامبر 
الش��ه این هواپیما به همراه 16 نفر از مسافران آن پیدا شدند. در 
طول این مدت مسافران این هواپیما اجزای بدن افرادی را که به 
دلیل سرما مرده بودند می خوردند تا زنده بمانند. البته آنها کیسه 
خواب هم داشتند که به آنها کمک زیادی برای زنده ماندن کرد.  
شرایط آب و هوایی آن منطقه در روز سقوط هواپیمایی طوری بود 

که هلی کوپترها هم قادر به پرواز به منطقه نبودند. 

هواپیما های گمشده ای که روزها، ماه ها و سال ها بعد پیدا شدند

بزرگترین معمای هوانوردی جهان
مناقص��ات همواره ش��اهراه ارتباطی بی��ن دولت و 
بخش خصوصی هس��تند و نیاز به توجه خاصی دارند؛ 
این در حالی اس��ت ک��ه عموما مس��ئوالن برگزاری 
مناقصات، اطاع��ات کافی و دقیق از قانون مناقصات 
ندارند که این خود محیط مناسبی برای تبانی فراهم 

می کند. 
یلدا راه��دار، عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
ایران در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا بیان این مطلب گفت: 
معام��ات و مناقصات دولت��ی در همه جای دنیا نقش 
عمده ای در اقتصاد کش��ورها ایفا می کند؛ به طوری که 
10 تا 15درصد از ارزش تولید ناخالص ملی کش��ورها 
به خریده��ای دولتی اختص��اص دارد، اما این رقم در 
کش��ورهای در حال توس��عه که نقش و ان��دازه دولت 
پررنگ تر و بزرگ تر اس��ت تا حدود 50درصد از تولید 

ناخالص را شامل می شود. 
این عضو ات��اق بازرگانی ایران گفت: نقش و مداخله 
دولت در کشور ما حدود ۸0درصد بیشتر از کشورهای 
همس��ایه و حتی منطقه اس��ت. به همین سبب یکی 
از اصلی ترین گلوگاه های فس��اد با بخش دولتی ارتباط 
پی��دا می کند ک��ه ریش��ه در مداخل��ه در فرآیندهای 

اقتصادی و توزیع منابع بین گروه های مختلف دارد. 
راهدار افزود: مناقصات نقش عمده ای در توس��عه و 
آبادانی کش��ور دارند و از آنجا که وظیفه تأمین کاالها 
و خدم��ات عمومی به عهده دولت اس��ت، این نقش از 

اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. 
وی ادام��ه داد: بخ��ش اعظم پروژه ه��ای عمرانی و 
زیربنایی دست دولت است و برای انتخاب پیمانکاران 
پروژه، باید قوانین و پروس��ه ش��فاف، رقابتی و به دور 
از فس��اد و رانت باش��د تا در نهایت با انتخاب پیمانکار 
شایس��ته و انجام پروژه، به ه��دف مورد نظر که همان 

توسعه اقتصادی است دست یابیم. 
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران همچنین 
اظهار ک��رد: در واگذاری طرح ه��ای نیمه تمام دولتی 
نکت��ه ای که مورد توجه اس��ت زمانبندی این طرح ها، 
تعیین اولویت های فروش و ارزیابی دارایی های صنایع 
دولتی است که باید برای بخش خصوصی به طور واضح 
مشخص شود. ممکن است برخی از این طرح ها وابسته 
ب��ه مواد یا ماش��ین آالت وارداتی باش��ند ک��ه ارزبری 
تعدادی از این صنایع قابل توجه بوده و ممکن اس��ت 

روی سهامداران بخش خصوصی تأثیر منفی بگذارد. 
وی ادام��ه داد: در اغلب پروژه ه��ا دولت دید مالی و 
س��ودآوری به آنه��ا دارد و می خواهد در کنار واگذاری 
کس��ب درآمد نیز داش��ته باش��د. به همی��ن دلیل در 
مناقص��ات نیز گاه ش��ائبه مذاکره غیرقانونی از س��وی 
برخ��ی ش��رکت ها وجود داش��ته ی��ا احتم��ال ورود 
دس��تگاه های غیرمرتبط به صورت غیررسمی می رود، 
در صورت��ی که پروژه باید به کس��انی داده ش��ود که 

صاحیت اجرای آن را داش��ته باشند تا نتیجه مطلوب 
حاصل شود. 

راه��دار افزود: چ��ون خریدهای دولت��ی در تمامی 
مراحل از جمله برنامه ریزی و بودجه ریزی، درخواست 
ت��دارکات و انتخاب برنده یک��ی از زمینه های کلیدی 
تعام��ل مال��ی بخ��ش دولت��ی و خصوص��ی اس��ت از 
حساس��یت بیشتری برخوردار اس��ت، چراکه می تواند 
در صدر فعالیت های فس��ادآمیز قرار گیرد. شاید بتوان 
گفت آنچه بیش از همه، فرآیند مناقصات را به بی راهه 
سوق می دهد زمینه های  مربوط به  ضعف سازوکارهای 

نظارتی است. 
به گفته او، وجود رانت اطاعاتی باعث ش��ده بخش 
واقعی خصوصی نتواند در آن حضور پیدا کند و عمدتا 
بخش��ی که به ن��ام خصولتی ها معروف ش��ده اند نظام 
مناقصات را دچار اخال کرده و همین مس��ئله اقتصاد 
دول��ت زده و رانتی را بزرگ ت��ر می کند. آنچه در قانون 
مناقصات مطرح اس��ت تمامی دستگاه ها و ارگان هایی 
که به نوعی از اعتبارات دولتی استفاده می کنند کاالها 
و خدمات خود را از محل مناقصات تأمین می کنند که 
به دلیل نبود ش��فافیت و نظ��ام جامع در برگزاری این 
مناقصات برخی از شرکت کنندگان از امتیازات ویژه ای 

برخوردار می شوند. 
وی ادام��ه داد: ب��رای اطمینان از اج��رای صحیح و 
رقابت��ی مناقصات، قان��ون اجرای مناقصات در س��ال 
13۸3 با الگوگیری از مق��ررات بین المللی به تصویب 
رس��ید. طبق این قانون کلیه ش��رکت ها اعم از دولتی 
و خصوص��ی می توانند از طریق مناقصات، پروژه و کار 
بگیرن��د، اما در عمل آیا واقعا این اتفاق افتاده اس��ت؟ 
آی��ا این قانون و آیین نامه ه��ای آن کمکی به وضعیت 
منقاصات امروزی کرده اس��ت؟ مس��لم آن اس��ت که 
قانون برگزاری مناقصات، قانون جامع و کاملی اس��ت 
که با اس��تانداردهای روز دنیا هماهنگ است اما آنچه 
فضای کش��ور را از اجرای این قان��ون دور کرده، تعدد 
آیین نامه های اجرایی آن اس��ت ک��ه اگرچه در برخی 
مواقع گره گش��ا بوده، اما دارای نواق��ص قانونی جدی 
هس��تند؛ تا حدی که برخی از آنها در تعارض با قانون 

باالدستی موجود خود هستند. 
راهدار ب��ه ذکر مثالی در این ب��اره پرداخت و اظهار 
ک��رد: آیین نامه اجرایی بند )د( م��اده )۲3( و به ویژه 
آیین نام��ه اجرایی بند )ج( م��اده )1۲( قانون برگزاری 
مناقصات دارای نواقصی هس��تند که با وجود جلسات 
مکرر هنوز اصاحی در آنها صورت نگرفته است. البته 
دالیل عم��ده دیگری نی��ز وجود دارند ک��ه برگزاری 
صحی��ح قانون مناقصات را با مش��کل مواجه کرده اند. 
عموما مس��ئوالن برگزاری مناقصات اطاعات کافی و 
دقیقی از این قانون ندارند که این خود محیط مناسبی 

برای تبانی فراهم می کند. 

چقدر از مناقصات به بخش خصوصی می رسد؟ 



بررس��ی داده های آم��اری از 
بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی 
کشور در سال 96 نشان می دهد 
که اقتصاد ای��ران با مانع بزرگ 
نرخ ارز روبه رو ش��ده؛ مانعی که 
سیاستگذاران اقتصادی دولت را 
ب��ا دو راهی تصمیم گیری مواجه 
کرده اس��ت؛ اینکه یا نرخ سود 
بانک��ی را افزایش دهند که این 
اقتصاددانان  تصمیم آن طور که 
نرخ  می گویند س��بب کاه��ش 
رش��د اقتصادی ش��ده و کاهش 
نرخ رش��د اقتصادی مصادف با 
باال رفتن نرخ بیکاری اس��ت، یا 
اینکه نرخ س��ود بانکی کماکان 
15درصد باقی بماند و پول های 
باقیمانده در بان��ک تحت تأثیر 
بازارهای  التهابات ب��ازار روان��ه 
سوداگرانه ش��ود و این اتفاق به 

معنای افزایش نرخ ارز است. 
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
کنترل  می گویند  اقتصاددان��ان 
تورم یکی از پیش نیازهای اصلی 
دس��تیابی ب��ه رش��د اقتصادی 
است، اما پیش بینی ها حکایت از 
آن دارد که سال آینده به دلیل 
تورم ناشی از جهش ارزی نیمه 
دوم سالی که رو به پایان است، 
یک��ی از موانع رش��د اقتصادی 

محسوب می شود. 
اگرچ��ه برخ��ی پیش بینی ها 
حکای��ت از افزایش ن��رخ ارز در 

سال آینده دارد، اما آنچه سبب 
می ش��ود ای��ن پیش بینی ه��ا با 
تردید مواجه ش��ود، ورود بانک 
مرک��زی ب��ا سیاس��ت های تازه 
اس��ت؛ سیاس��ت هایی که حاال 
در بس��ته ت��ازه که مع��روف به 
»بس��ته اوراق ریال��ی و ارزی« 
است، توانسته از التهاب بازار ارز 
اندکی بکاهد و به دنبال اجرای 
ای��ن بس��ته از س��وی بانک ه��ا 
ن��رخ ارز به ط��ور تقریبی حدود 
250تومان در بازار کاهش یافته 

است. 
ای��ن کاه��ش ن��رخ ارز بنا به 
اقتصادی،  کارشناس��ان  گفت��ه 
حکای��ت از آن دارد که بس��ته 
سیاس��تی بان��ک مرکزی خوب 
کار ک��رده و اگر کم��اکان بانک 
مرکزی ب��رای تقاضاهای کاذب 
در ب��ازار سیاس��ت های مش��ابه 
رونمایی کن��د، می تواند آرامش 

را به بازار ارز برگرداند. 
نرخ ارز چقدر باشد؟ 

یک��ی از س��واالت رای��ج این 
روزه��ا بی��ن کارشناس��ان نرخ 
واقعی ارز اس��ت؛ گروهی بر این 
باورند که بانک مرکزی با فش��ار 
نرخ ارز را در س��ال های گذشته 
پایین نگه داشته و این فنر حاال 
از جای خ��ود دررفت��ه و نباید 
بی��ش از ای��ن نرخ ارز رس��می 
کش��ور ک��ه همان دالر اس��ت، 

پایین نگه داشته شود. در عین 
ح��ال برخی معتقدن��د افزایش 
نرخ ارز ابرتورم به دنبال خواهد 
داش��ت و این ابرتورم از ابتدای 
فروردین س��ال آینده با افزایش 
کرایه حمل و نق��ل و اجارهبها 

رخ نمایی خواهد کرد. 
اما واقعیت چیست؟ همانطور 
که اش��اره شد، قیمت واقعی ارز 
حتماً 3850 تومان شهریور 96 
نیست؛ در اینکه دولت در ثابت 
نگه داشتن نرخ ارز در سال های 
تردیدی  کرده،  تالش  گذش��ته 
وجود ندارد. واقعیت این اس��ت 
که قیم��ت ارز به ط��ور تقریبی 
رقمی بین 4500 تا 5000 هزار 
تومان اس��ت، با این حال اگر بنا 
با سیاس��ت های  مجددا  باش��د 
س��رکوبگرایانه در بازار نرخ دالر 
به زیر قیمت های واقعی کاهش 
یابد، حتماً موج س��وداگرانه به 

بازارهای دیگر خواهد رفت. 
واقعیت دیگر در اقتصاد ایران، 
می��زان     1400هزارمیلی��ارد 
توم��ان نقدینگی اس��ت که اگر 
رشد بودجه س��ال آینده را هم 
در این رقم محاسبه کنیم، رشد 
نقدینگی به بیش از 1700 هزار 
میلی��ارد تومان خواهد رس��ید. 
رش��د نقدینگ��ی در کن��ار نرخ 
بیکاری باال و فشار تورمی که در 
راه اس��ت، دولت را در شرایطی 

ق��رار خواهد داد که چاره ای جز 
واقعی تر  قیمت ه��ای  پذی��رش 
ارز رس��می ن��دارد. هرچند که 
در بودجه س��ال آین��ده نرخ ارز 
رس��می 3500 توم��ان در نظر 
گرفته ش��ده، ولی کارشناس��ان 
هم اکن��ون  می کنن��د  توصی��ه 
که بودجه در حال بررس��ی در 
مجلس است نس��بت به اصالح 

این نرخ اقدام کنند. 
با تورم ناخواسته چه باید 

کرد؟ 
هم��ه پیش بینی ها حکایت از 
م��وج تازه تورم در س��ال آینده 
دارد؛ البت��ه گ��زارش ش��اخص 
خرده فروش��ی کاال که هر هفته 
می کند،  منتش��ر  مرکزی  بانک 
نش��ان می ده��د که ای��ن موج 
تورمی تازه مدتی اس��ت شروع 
ش��ده، اما با اتفاقات ب��ازار ارز، 
به تدریج این ت��ورم به کاالهای 
وارداتی وارد خواهد ش��د. )این 
اتفاق در لوازم خانگی و موبایل 

افتاده است.(
تورم تازه ای که در راه اقتصاد 
ایران اس��ت، هم می تواند نتایج 
منفی و هم مثبت دربر داش��ته 
باش��د. منفی به ای��ن جهت که 
افزایش دستمزدهای پیش بینی 
شده در بودجه را ختثی می کند 
و بهبود معیشتی اتفاق نخواهد 
افت��اد و تنه��ا وضعی��ت کنونی 

ادامه خواهد یافت، اما از س��وی 
دیگ��ر تورم تازه ب��ه معنی کند 

شدن رشد اقتصادی نیست. 
دولت در بودجه س��ال آینده 
تصمیم ه��ای ت��ازه ای را ب��رای 
تزریق منابع جهت اشتغال زایی 
در نظر گرفته اس��ت. این منابع 
ت��ازه به معن��ای خون ت��ازه به 
اقتصاد است و می تواند منجر به 
ایجاد شغل شود. ایجاد اشتغال 
جدی��د ه��م مت��رادف با رش��د 
اقتص��ادی و البته افزایش تولید 
ناخال��ص داخلی اس��ت. این را 
باید به فال نیک گرفت، هرچند 
تورمی هم به دنبال دارد، با این 
حال بررسی مدل های اقتصادی 
نش��ان می ده��د الزم��ه رش��د 
البته  اقتصادی تورم نیز هست، 
از فعالیت های  تورمی که ناشی 

سوداگرایانه نباشد. 
از س��ویی رونق بخش مسکن 
ک��ه از نیم��ه دوم س��ال جاری 
کلی��د خ��ورده ه��م می تواند از 
اثرگ��ذار در  جمل��ه بخش های 
اقتصاد کشور اس��ت و با خروج 
ای��ن بخ��ش از رک��ود، صنایع 
مختلفی از رکود خارج خواهند 
ش��د. از همین رو، سیاست های 
حمایت��ی در بخ��ش تقاض��ا و 
عرضه مس��کن، می تواند رش��د 
اقتص��ادی کوتاه م��دت را تحت 

تأثیر قرار دهد. 

شوک ارزی موجب رشد اقتصادی می شود؟ 

معمای دالر گران

اتاق  رئی��س  آنچه  براس��اس 
بازرگان��ی ایران اعالم کرده بین 
20 تا 25 میلی��ارد دالر ارز در 
خانه های م��ردم ذخیره و عماًل 
از چرخ��ه مولد اقتص��اد خارج 
ش��ده اس��ت و بانک مرکزی با 
سیاس��ت های جدی��د خ��ود از 
طریق بانک ها ب��ه دنبال جذب 
این س��رمایه بزرگ ارزی است 
که البته چگونه عملی شدن این 

سیاست ها جای پرسش دارد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ارزهای 
مس��ائلی  از  یک��ی  س��رگردان 
است که این روزها قیمت ارز و 
مشخصا دالر را تحت تأثیر قرار 
داده اس��ت. پ��س از آنکه بانک 
مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار 
در سال جاری سود سپرده های 
بانک��ی را از 20 ب��ه 15 درصد 
کاهش داد، بخش قابل توجهی 
از این س��پرده ها ب��ه بازارهای 
مختل��ف مثل ارز، س��که، طال، 
خودرو، مس��کن و بوروس سوق 

پیدا کرد. 
به طور  در چنی��ن ش��رایطی 

بهتری��ن  ارز  خری��د  طبیع��ی 
گزین��ه برای مردمی اس��ت که 
س��پرده های خ��ود را از بانک ها 
چ��ون  کش��یده اند،  بی��رون 
س��وددهی آن در م��دت زمان 
کوتاه ت��ری اتف��اق می افت��د، از 
این رو بس��یاری از سرمایه های 
خ��رد و کوچک هم ب��ازار ارز را 
به عن��وان هدف خ��ود انتخاب 
کردن��د.  کارشناس��ان و فعاالن 
اقتصادی همواره تأکید داشتند 
که نرخ ارز باید بر اس��اس آنچه 
در قانون آمده س��االنه به اندازه 
مابه التف��اوت ت��ورم داخل��ی و 
افزای��ش پی��دا کند؛  خارج��ی 
موضوعی که عماًل اتفاق نیفتاد 
و بان��ک مرکزی اج��ازه افزایش 
نرخ را بر اس��اس این روش نداد 
و عماًل قیمت دالر فش��رده و به 
یکباره فنر آن رها ش��د؛ اتفاقی 
که در گذش��ته هم چند بار رخ 
داده است که ش��اید آشناترین 
آن جهش نرخ دالر در سال های 

90 و 91 باشد. 
ام��ا در جدیدتری��ن اقدامات 

بان��ک مرکزی چن��د تصمیم را 
برای کنترل نوس��ان ب��ازار ارز 
گرفته اس��ت؛ بر اساس یکی از 
این سیاس��ت ها، بانک ها گواهی 
اما  می فروش��ند  ارزی  س��پرده 
ممکن است استقبال چندانی از 
آن نشود چراکه به گفته رئیس 
اتاق بازرگانی ای��ران»در تجربه 
قبلی کسانی که س��پرده ارزی 
افتتاح کردند در زمان تس��ویه، 
س��پرده خود را نه ب��ه نرخ بازار 
بلکه به نرخ ارز دولتی از بانک ها 
گرفتند و متضرر ش��دند؛ از این 
رو تع��داد زی��ادی ب��ه بانک ها 

اعتماد نمی کنند«. 
دومین سیاس��ت بانک مرکزی 
فروش گواهی س��پرده یک ساله 
با س��ود 20درصد است که تا دو 
هفته انجام می شود. کارشناسان 
معتقدن��د این تصمی��م می تواند 
در کوت��اه مدت در کنت��رل بازار 
ارز تأثیر گ��ذار باش��د اما احتماال 
در بلندمدت مجددا پول ها راهی 

بازارهای مختلف خواهد شد. 
از س��وی دیگر در ش��رایطی 

که تع��ادل در ب��ازار ارز به هم 
می خ��ورد و قیمت ه��ا جه��ش 
طبیع��ی  به ط��ور  می کن��د، 
پول هایش��ان  اقتصاد،  بازیگران 
را از س��رمایه گذاری بلندم��دت 
طوالن��ی  نقدش��وندگی  ب��ا 
ب��ه س��رمایه گذاری کوت��اه ب��ا 
نقد شوندگی بیش��تر مثل ارز و 
طال تبدیل می کنند و بر اساس 
همین، سایر شهروندان هم این 
تصمیم را می گیرند و تلقی شان 
این اس��ت که ب��ا کاهش ارزش 
پول ملی باید سعی کنند ارزش 
دارایی شان را حفظ کنند و برای 
ای��ن کار تصمیم به خرید ارز یا 

طال یا سکه می گیرند. 
در این راس��تا شافعی، رئیس 
اتاق بازرگان��ی ایران در آخرین 
جلس��ه هیأت نماین��دگان اتاق 
بازرگان��ی اظه��ار ک��رد که در 
ای��ران بین 20 ت��ا 25 میلیارد 
دالر ارز خانگ��ی وجود دارد که 
اگ��ر بانک مرک��زی بتواند برای 
جلب اعتماد م��ردم اقدام کند، 
ای��ن ذخای��ر ارزی می تواند به 

چرخ��ه اقتصاد برگردد اما هنوز 
این کار انجام نشده و باعث شده 
است که بخش بزرگی از سرمایه 
ارزی از بخش های مولد اقتصاد 
خارج شود؛ س��رمایه بزرگی که 
اگ��ر وارد چرخه اقتصاد ش��ود 
می توان��د تح��ول ج��دی را در 
تولید و صادرات به وجود آورد. 
در این ب��اره نیز صمد کریمی، 
بان��ک  ص��ادرات  اداره  رئی��س 
مرکزی می گوی��د بانک مرکزی 
در سیاس��ت های ارزی به دنبال 
کاهش ن��رخ واقعی ارز نیس��ت 
ارزی  و  پول��ی  سیاس��ت های  و 
این بان��ک از این قرار اس��ت که 
اخت��الف می��ان ن��رخ ارز آزاد و 
رس��می کمتر ش��ود.  حال باید 
دید آیا سیاست های بانک مرکزی 
می تواند تعادل را به بازار برگرداند 
و م��ردم را به جای خری��د ارز و 
سکه به سمت دیگری بکشاند و 
اینکه سیاست ها صرفاً یک ُمسکن 
موقتی است و سرمایه های خرد و 
کوچک به بازارهای ارز و س��که و 

مشابه آن سرازیر می شود؟ 

بانک مرکزی در جست وجوی جذب ذخایر ارزی خانگی

25 میلیارد دالر از خانه ها بیرون می آید؟! 

گزارش2

دریچه

پرداخت وام در اقتصادهای نوظهور به روایت 
اکونومیست

وقتی کشورها ورشکست نمی شوند
کش��ورها از یکدیگر وام می گیرند تا بتوانند اقتصاد 
خود را به گردش دربیاورند، اما گاهی نمی توانند این 
قرض ها را پرداخت کنند. این روزها به نظر می رس��د 
همه کش��ورها می توانند قرض ه��ای خود را پرداخت 
کنند؛ اما چه چیزی توجیه کننده این مس��ئله است؟ 
اکونومیس��ت در یادداشتی به این مس��ئله پرداخته 
است که در این مطلب به نقل از آینده نگر می خوانیم: 
ونزوئال یک کش��ور عجیب وغریب اس��ت؛ کشوری 
ک��ه بزرگ ترین ذخایر نفتی جه��ان را در خود جای 
داده  اس��ت و باالترین نرخ ت��ورم را دارد. بزرگ ترین 
دشمن آن آمریکا، بزرگ ترین مشتری  آن نیز است. 
یک س��وم محصوالت  صادراتی  این کشور را آمریکا 

خریداری می کند. 
یک م��اه مانده به پایان س��ال 2017 این کش��ور 
نتوانس��ت سود اوراق قرضه اش را بپردازد و به همین 
خاطر بیش از گذش��ته عجیب وغریب به نظر رسید. 
بر اس��اس گزارش بانک کانادا، تعداد کشورهایی که 
نمی توانن��د قرض خ��ود را پرداخت کنند در س��ال 
گذش��ته به پایین ترین س��طح خود از س��ال 1977 
تاکنون رسیده  است. از میان 131 کشوری که قرض 
کرده اند، تنها موزامبیک اس��ت که نتوانس��ته قرض 
خود را ب��ه اروپایی ها بازگرداند. در واقع این کش��ور 
نتوانس��ته تعهدات مالی خود را به درس��تی اجرایی 
کند. زمان��ی نه چندان دور والتر ریس��تون به عنوان 
یک بانک دار گفته  بود »کش��ورها دیگر ورشکس��ته 
نمی ش��وند«؛ آن زمان همه او را بابت این اظهارنظر 
دس��ت انداخته بودند اما حاال می بینیم که حرف  او 

درست از آب درآمده  است. 
گذش��ته  س��ال های  در  نوظه��ور  اقتصاده��ای 
آش��وب های بسیاری را متحمل شده اند و اینکه موفق 
ش��ده اند قرض های خود را نی��ز پرداخت کنند کمی 
عجیب وغریب به نظر می رسد. در واقع کمبود آشوب 
در این آشفته بازار به نظر طبیعی نمی آید. اقتصادهای 
نوظهور به خاط��ر کاهش قیمت کاالها آس��یب های 
جدی دیدند و از سال 2011 نیز اقبال سرمایه گذاران 
به این کشورها کاهش یافت. بررسی ها نشان می دهد 
در 200 سال گذشته تنها 14ورشکستگی  بزرگ رخ 
داده  است. ورشکستگی  اخیر نیز دومین ورشکستگی  
ب��زرگ تاریخ بود اما آش��وب و بی نظمی ای که ایجاد 
ک��رد از همه ورشکس��تگی های تاریخ��ی کمتر بود. 
اگر چنین ورشکس��تگی ای در گذش��ته رخ داده  بود 
حتماً باعث می شد دست کم 15 تا 20 قرض  درشت  

کشورها پرداخت نشود. 
وام ها به کجا می روند؟ 

چ��ه چی��زی می توان��د توجیه کننده کمب��ود  عدم  
پرداخت  قرض ها باش��د؟ در واقع چرا آنها توانس��ته اند 
قرض های خود را بپردازند؟ بخش زیادی از این قرض ها 
مخفی اس��ت. برای مثال چین جزو کش��ورهایی است 
ک��ه وام های خود را به اقتصاده��ای نوظهور به صورت 
مخفیان��ه پیش می برد و آنها را در رس��انه های جهانی 
مطرح نمی کند.  به عالوه این روزها آشوب نیز به شکل 
دیگری خودش را نشان می دهد. بررسی های محققان 
در دانشگاه آکسفورد این طور نشان می دهد که دولت ها 
در اقتصاده��ای نوظهور به ارز  خودش��ان قرض )وام( 
می گیرند. اینها دیگر ربطی به دالر ندارد درحالی که در 
دهه های 80 و 90 میالدی و همچنین در قرن نوزدهم 
همه چیز به دالر یا طال بستگی داشت. بررسی ها نشان 
می دهد از میان 54 بازار نوظهور، تنها 11 کشور اوراقی 
با ارزش  بیش از 20درصد  تولید ناخالص داخلی  خود 
دارند. به این ترتی��ب عدم توانایی در پرداخت قرض ها 

دیگر نمی تواند خودش را نشان بدهد. 
میزان  مبلغ  قرض ها نیز به رقم  ثابت و مش��خصی 
رسیده  است. گاهی وقتی میزان  آن از 10درصد  تولید  
ناخالص داخلی  یک کش��ور بیشتر می شود به اعتبار و 
حیثیت آن کشور در سطح جهانی آسیب وارد می کند. 
در واقع این رقم نش��ان می دهد که آن کش��ور توانایی  
پرداخ��ت هزینه های خود را ندارد و به کمک های مالی 
نیازمند ش��ده  اس��ت. در این ش��رایط آن کشور باید با 
کش��وری که به او وام داده  اس��ت، رایزنی کند. در واقع 
کمیته ای با کش��ور اعتباردهنده تشکیل می شود تا به 
این مس��ئله رسیدگی کند. این روزها این کمیته ها نیز 
به صورت مخفیانه تشکیل می شود و کارها بدون اطالع 
عمومی انجام می ش��ود. در واقع وقتی قرض ها س��ر به 

فلک گذاشته کسی از آن خبردار نمی شود. 
ام��ا امنی��ت ارزهای محل��ی نیز از اهمی��ت ویژه ای 
برخوردار شده  است که این نیز جای تأمل دارد. دولت ها 
این توانایی را دارند که هروقت بخواهند پول چاپ کنند. 
به این ترتیب قرض ها به آن ش��کل که باید خودش را 
نش��ان نمی دهد چون هر وقت الزم شد می توانند پول 
چ��اپ کنند و قرض را بدهن��د. به این ترتیب قرض در 
ارز  محلی نیز آن طور که باید خودش را نشان نمی دهد. 
ونزوئال یکی از نمونه های خوب در این زمینه اس��ت 
ک��ه آخر و عاقبت این ماجرا را نیز نش��ان می دهد. این 
کشور تاکنون موفق شده با ارزهای محلی کار خودش را 
پیش ببرد. اما این کشور در حال ویرانی است. جمعیت 
آن نمی تواند مایحت��اج  روزانه اش را تأمین کند، مردم 
به غذا و دارو دسترس��ی ندارند و ارز  کش��ور 60درصد  
ارزش  خود را تنها در یک ماه از دست داده  است. شاید 
این کش��ور قرض  زیادی نداشته  باشد اما کاری که در 
این س��ال ها انجام داده باعث شده کمر مردمش زیر بار 

قرض  بشکند. 

اقتصاد جهان

آمارهای مؤسسه استاتیستا نشان می دهد
موفق ترین کشورها در جذب 

میلیونرها
اس��ترالیا تا پایان سال 2016، بیشترین تعداد میلیونرهای 
جهان را به خود جذب کرده اس��ت.  به گزارش ایسنا به نقل 
از استاتیس��تا، عمدتا هنگامی که نام مهاجران را می شنویم 
ناخ��ودآگاه به یاد اف��راد فقیر و ناامی��دی می افتیم که برای 
آینده ای روش��ن تر خانه خود را ت��رک می کنند، اما برخی از 
مهاجران نیز هستند که عالوه بر امنیت، به دنبال انتقال ثروت 
خود به مکان های امن تری هس��تند.   آن ط��ور که آمارهای 
جدید این مؤسسه نشان می دهد، تا پایان سال 2016، فرانسه 
بیش از هر کش��ور دیگری میلیونرهای خ��ود را فراری داده 
اس��ت که یکی از دالیل مهم این موضوع را باید در سیس��تم 
مالیاتی غیردوستانه با ثروتمندان این کشور جست وجو کرد. 
حدود 12000 میلیونر فرانس��وی در س��ال 2016 از فرانسه 
مهاجرت کرده اند.  چین با مهاجرت 9000 نفر، دومین کشور 
میلیونرفرس��ت جهان به ش��مار می رود و پس از این کشور، 
برزی��ل با 8000 نفر قرار دارد. هند با از دس��ت دادن 6000 
میلیونر خود، در رده بعدی قرار گرفته است.  همچنین آمارها 
نشان می دهد ترکیه بیشترین افزایش مهاجرت میلیونرها از 
یک کشور را طی یک سال داشته است و مهاجرت میلیونرها 
از 1000 نف��ر در س��ال 2015 با افزایش��ی 600 درصدی به 
6000 نفر در سال 2016 رسیده است.  همچنین استرالیا با 
جذب 11000 میلیونر، موفق ترین عملکرد را داش��ته است و 
پس از این کشور، آمریکا با جذب 10000 نفر، کانادا با جذب 
8000 نف��ر، امارات با ج��ذب 5000 نفر و نیوزیلند با جذب 

4000 نفر قرار دارند. 

تعرفه ترامپ روی فوالد، تجارت جهانی را لرزاند
جنگ تجارت آغاز شد؟ 

دعوای تجاری چین و آمریکا از زمان روی کار آمدن ترامپ 
در کاخ س��فید مطرح ش��ده و تا به امروز هم شدت بیشتری 
گرفته اس��ت. یکی از این دعواها تعرفه واردات فوالد از چین 
است که می تواند رابطه دو کشور و البته به گفته کارشناسان، 
پایه های تجارت جهانی را بلرزاند. س��ی ان ان مانی گزارش��ی 
در این باره منتش��ر کرده اس��ت.  طبق گزارش ها اگر ترامپ 
تعرفه های سنگین روی فوالد اعمال کند، ضربه مستقیمی به 
پکن وارد خواهد کرد؛ ماجرایی که احتماال در دنیای تجارت 
بدون پاس��خ نخواهد ماند.  اما فهرست کشورهایی که تحت 
تأثیر این ماجرا قرار می گیرند تنها به چین ختم نمی ش��ود. 
محدود کردن یا مالیات واردات فوالد می تواند به کانادا، برزیل، 
کره جنوبی و روسیه هم ضربه وارد کند و به این ترتیب کل 

سیستم معامالتی جهان تحت تأثیر قرار می گیرد. 
براساس گزارش سی ان ان مانی، روی میز ترامپ گزینه های 
تجاری زیادی به منظور تقوی��ت صنعت فوالد داخلی وجود 
دارد. توصیه های وزارت بازرگانی هم شامل تعرفه ها در سراسر 
کشور، هدف قرار دادن کشورهای منتخب و تعرفه های باالتر 
برای فوالد است.  گفته می شود ترامپ تا آوریل یکی از گزینه ها 
را انتخ��اب خواهد کرد که هرکدام از آنها ترکیبی از اقدامات 
تجاری متفاوت اس��ت. ترامپ از زمان ش��روع به کار در مورد 
واردات فوالد چین تمرکز کرده است. او می گوید قیمت فوالد 
چین رقابت را برای ش��رکت های فوالد آمریکایی غیرممکن 
کرده است.  چین بزرگ ترین صادرکننده فوالد در جهان است 
و منبع اصلی عرضه جهانی محس��وب می ش��ود. با این حال 
چین برترین کشوری نیست که ایاالت متحده از آن فوالد وارد 
می کند، در واقع حتی در 10 کش��ور برتر صادرکننده فوالد 
ب��ه آمریکا هم قرار ندارد. حتی میزان صادرات فوالد چین به 
آمریکا طی چند سال گذشته کاهش یافته است. ایاالت متحده 
بیشترین فوالد خود را از کانادا )16درصد( وارد می کند. طبق 
گزارش وزارت بازرگانی از دس��امبر 2017، 13 درصد واردات 
فوالد از برزیل، 10درصد از کره جنوبی، 9درصد از مکزیک و 

9درصد هم از روسیه بوده است. 
این به این معنی اس��ت که تعرف��ه 24درصد برای واردات 
ف��والد از همه کش��ور تأثیر زیادی در سراس��ر جهان خواهد 

گذاشت. 
کارشناسان تجارت می گویند اگر ترامپ به این سمت برود، 
حتی متحدانش مانند کانادا، کره جنوبی، مکزیک هم واکنش 
نش��ان خواهد داد و تعرفه هایی روی محصوالت کشاورزی یا 
انتخ��اب کاالهای غیرآمریکایی متمرک��ز خواهند کرد، مثل 

هواپیمایی ایرباس را بیشتر بوئینگ سفارش خواهند دهند. 
با اینکه میزان صادرات فوالد چین به آمریکا کاهش یافته 
اس��ت، اما مقدار زیادی از فوالد چین به طور غیرمستقیم به 
آمری��کا راه پیدا می کند. محصوالت فوالدی نیمه س��اخته به 
کشورهای کمتر توسعه یافته مانند کره جنوبی و ویتنام صادر 
می شود. در آنجا کارگران کاالی نهایی را می سازند و به آمریکا 
می فرس��تند که برچسب کره ای یا ویتنامی به آنها می خورد. 
اگر این مسیر هم بس��ته شود، به طور غیرمستقیم باز هم به 

چینی ها ضربه وارد خواهد شد. 
البته چین تا همین جا هم ساکت ننشسته است. این کشور 
اعالم کرده اگر تصمیم نهای��ی آمریکا روی چین اثر بگذارد، 

اقداماتی انجام خواهد داد. 
حتی اگر ترامپ تصمیم��ی روی تعرفه ها اعمال نکند، باز 
هم گزینه های دیگری وجود دارد که جهان را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. وزارت بازرگانی آمریکا می گوید بهتر اس��ت طبق 
قانون تجاری ش��ناخته شده 1962 عمل شود. اگر ترامپ به 
بخش 232 قانون توسعه تجارت اشاره کند، به این معناست 
که واردات فوالد امنیت ملی آمریکا را به خطر می اندازد. البته 
کارشناس��ان می گویند این منطق شکننده است و احتماال با 
قوانین س��ازمان تجارت جهانی جور در نمی آید. در واقع این 

می تواند نقض آشکار قوانین باشد. 
کارشناس��ان معتقدند زمانی که نقض عمده قوانین تجارت 
جهانی رخ دهد، در واقع پایه های کل سیستم تجارت جهانی 

تکان می خورد. 
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هفت��ه  ابت��دای  ام�روز:  فرص�ت 
نمایندگان مجلس ب��ا تصویب بند »ز« 
تبص��ره 7 الیحه بودجه س��ال 1397، 
س��ازمان تأمی��ن  اجتماع��ی را مکل��ف 
کردند تمام س��هم درمان موضوع مواد 
۲۸ و ۲9 قان��ون تأمی��ن  اجتماع��ی را 
به حساب خزانه واریز کند؛ موضوعی که 
منج��ر به اعتراض نماین��دگان کارگری 
و کارفرمای��ی و ترک نشس��ت ش��ورای 
عالی کار از سوی آنها شد. طبق مصوبه 
مجلس قرار ش��ده س��هم درمان تأمین 
 اجتماعی در حس��ابی در خزانه متمرکز 
شود، بنابراین این سازمان موظف است 
اعتباراتی را که مربوط به درمان است به 
نسبتی که به حساب واریز می شود، بین 

دستگاه ها توزیع کند. 
به گزارش خبرگزاری ها، مصوبه ابتدای 
هفته نماین��دگان مجل��س در ارتباط با 
مکلف کردن سازمان تأمین  اجتماعی به 
پرداخت تمام س��هم درمان بیمه شدگان 
این سازمان به خزانه دولت با اعتراض ها 
و مخالفت های بسیاری همراه شده است 
ت��ا جایی که دقایقی بع��د از تصویب این 
موض��وع در الیح��ه بودجه س��ال آینده، 
نماین��دگان کارگران و کارفرمایان که در 
جلسه ش��ورای عالی کار حضور داشتند 
و درباره حقوق و دس��تمزد س��ال آینده 
صحبت می کردند با ش��نیدن این خبر به 
اعتراض جلسه را ترک کردند. این مصوبه 
در شرایطی تصویب شد که در هفته های 
گذش��ته به صورت گس��ترده نمایندگان 
کارگ��ران، کارفرمایان و بازنشس��تگان و 
همچنین مس��ئوالن تأمی��ن  اجتماعی و 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی به 
این موضوع اعتراضات گس��ترده ای کرده 
بودن��د. به اعتقاد معترض��ان، این مصوبه 
به نوعی بخش��ی از درآمدهای س��ازمان 
تأمی��ن  اجتماعی را به زیرمجموعه دولت 
خواهد برد در ش��رایطی که اوال سازمان 
تأمین  اجتماعی نهادی غیردولتی اس��ت 
و دوما بخ��ش مهم��ی از درآمدهای آن 
از پرداختی های کارگ��ران و کارفرمایان 

تأمین می ش��ود، بنابرای��ن مصوبه جدید 
به نوعی دس��ت اندازی به درآمدهای این 

سازمان محسوب می شود. 
نمایندگان کارگری حاضر در ش��ورای 
عال��ی کار پیش از ای��ن در نامه ای اعالم 
کردند که منابع صندوق توسعه صندوق 
تأمین  اجتماعی بین نسلی بوده و متعلق 
ب��ه کارگران و کارفرمایان اس��ت و دولت 
نمی تواند س��ازمان تأمین  اجتماعی را به 
پرداخ��ت س��هم درمان ب��ه خزانه دولت 
مجب��ور کند: »اعضای ش��ورای عالی کار 
متش��کل از گ��روه کارگ��ر و کارفرما در 
جلس��ه 96/11/۲9 مخالفت شدید خود 
را ب��ا بند ذی��ل تبصره 7 الیح��ه بودجه 
97 مبنی بر واریز س��هم درمان و س��ایر 
منابع سازمان تأمین  اجتماعی به حساب 
خزان��ه داری کل کش��ور اعالم داش��ته و 
از دول��ت و نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی می خواهیم از آنجا که سازمان 
تأمین  اجتماعی مص��داق بارز حق الناس 
و بین نس��لی است، نس��بت به حذف بند 
»ز« تبصره 7 الیحه بودجه اهتمام نماید؛ 
در غیر این صورت مس��ئولیت عواقب این 
نوع دست اندازی به منابع سازمان تأمین 

 اجتماعی را باید پذیرا باشید.«
 البت��ه نکت��ه جال��ب در ای��ن ماجرا، 
دوئ��ل بین علی ربیعی وزی��ر تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی با قاضی زاده هاش��می 
وزی��ر بهداش��ت و درمان اس��ت؛ زیرا در 
ش��رایطی دولت این موضوع را در الیحه 
بودجه س��ال آینده گنجانده است و حاال 
مجلس آن را مصوب کرده که علی ربیعی 
به عنوان یک��ی از اعضای هیأت دولت با 
این موضوع مخالف است. او پیش از این 
گفت��ه بود: »پ��ول درمان کج��ا می رود؟ 
برخ��ی می گوین��د پ��ول درم��ان تأمین 
 اجتماع��ی را س��رمایه گذاری کردیم که 
باید بگویم حتی ما پول سرمایه گذاری را 
به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام 
گرفتم و ش��رکت ها را گرو گذاشتم و به 
درمان پرداخت کردم. پس تأکید می کنم 
ک��ه تمام پول درمان ب��رای درمان خرج 

می ش��ود و حتی به جای ۲7.7 ما ۲7.9 
پرداخت کرده ایم. 

خطاب اصلی ای��ن جمله های ربیعی 
البت��ه قاضی زاده هاش��می اس��ت، زیرا 
او معتق��د اس��ت ک��ه س��ازمان تأمین 
 اجتماعی بدهی های خود به بخش های 
درم��ان را به موق��ع پرداخت نمی کند و 
همین موضوع باعث شده که مهم ترین 
طرح این وزارتخان��ه یعنی طرح تحول 
س��المت با کمبود منابع روبه رو ش��ود 
و مش��کالت اساس��ی پیدا کن��د. وزیر 
بهداش��ت گفته بود: قرار ش��ده س��هم 
درمان تأمین  اجتماعی در یک حسابی 
در خزان��ه متمرکز ش��ود، بنابراین این 
س��ازمان موظ��ف اس��ت اعتباراتی که 
مربوط به درمان اس��ت به نس��بتی که 
به حساب واریز می شود، بین دستگاه ها 
توزیع کن��د.« این اتف��اق و حرف های 
وزیر بهداش��ت که درواقع نگرانی اصلی 
کارگ��ران و معترضان را به وجود آورده 
اس��ت به معنی این اس��ت که دولت و 
زیرمجموعه آن یعنی وزارت بهداش��ت 
می تواند از سهم درمان تأمین  اجتماعی 
ب��ه جای مطالبات برداش��ت کند و این 
موض��وع ب��ه نوع��ی دس��ت اندازی در 
مناب��ع این س��ازمان غیردولتی اس��ت 
 آن هم در ش��رایطی که دولت بیش از 
100 ه��زار میلی��ارد تومان ب��ه تأمین 

 اجتماعی بدهی دارد. 
در ای��ن می��ان کانون ه��ای کارگران 
بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور، 
درخصوص پرداخت واریز مبالغ 9درصد 
سهم درمان به حس��اب خزانه داری کل 
کش��ور، بیانیه ای ص��ادر کردند. در این 
بیانیه عنوان شده اس��ت: »تأثیرگذاری 
قابل توجه س��ازمان تأمین  اجتماعی در 
ابع��اد مختل��ف اقتص��ادی، اجتماعی و 
فرهنگ��ی به بیش از نیم��ی از جمعیت 
کشور اعم از کارفرمایان، بیمه شدگان و 
و مستمری بگیران،  بازنشستگان  به ویژه 
را  مردم��ی  عظی��م  س��ازمان  ای��ن 
به عن��وان یک��ی از س��ازمان های مهم و 

تس��هیل کننده سیاست ها و رویکردهای 
کالن نظام مبدل کرده اس��ت، لذا توجه 
به حساس��یت به آنچه پیرامون سازمان 
تأمی��ن  اجتماعی در مقاطع حس��اس و 
در مراکز مهم تصمیم گیر و تصمیم ساز 
کش��ور می گذرد، امری بس��یار ضروری 
اس��ت. دغدغ��ه مهم��ی ک��ه هم اکنون 
مطرح است موضوع واریز مبالغ 9درصد 
س��هم درمان س��ازمان تأمین  اجتماعی 
به حس��اب خزانه داری کل کشور است، 
چ��را ک��ه س��ازمان تأمی��ن  اجتماعی 
به عن��وان یک نهاد عموم��ی غیردولتی 
وام��دار و امانتدار نس��ل های گذش��ته 
به لح��اظ حف��ظ و صیان��ت از ذخایر و 
س��رمایه های آن که حق الن��اس بوده و 
هرگونه دخل و تصرف در س��رمایه ها و 
منابع این س��ازمان عالوه بر آنکه امری 
غیرقانونی و غیرش��رعی است، تبعات و 
پیامدهای منفی بسیاری را نیز به دنبال 
خواهد داش��ت. این در حالی اس��ت که 
۲۲ماده قانونی تأمین  اجتماعی همانند 
پرداخت کمک هزینه ب��ارداری، غرامت 
پزشکی،  ایام دس��تمزد، کمک وس��ایل 
هزینه ه��ای همراه بیم��ار، هزینه کفن 
و دف��ن و. . . متاث��ر از مناب��ع 9درصد 
س��هم درمان ب��وده و بخ��ش عظیمی 
از درم��ان مس��تقیم س��ازمان ب��ا همه 
ظرفیت های خود که متعلق به مجموعه 
ص��ورت  در  اس��ت  خدمت گیرن��دگان 
اجرای این طرح، بی مفهوم و بالاثر شده 
و کارای��ی خود را از دس��ت خواهد داد 
و س��ازمان تأمین  اجتماعی در عمل به 
تعه��دات درمانی و خدمات متعدد خود 
دچار مسائل و مشکالت جدی و عمیقی 
خواهد شد. از این رو اینجانبان به عنوان 
نمایندگان اقش��ار میلیونی بازنشستگان 
و مس��تمری بگیران تأمی��ن  اجتماع��ی 
سراس��ر کش��ور از نماین��دگان مجلس 
شورای اسالمی انتظار داریم تا با اصالح 
بند »ز« تبصره 7بودجه س��ال97، مانع 
واریز 9درصد س��هم درمان به حس��اب 

خزانه داری کل کشور شوند.« 

بع��د از اینک��ه وزیر کش��ور از تصویب 
ممنوعی��ت کوله بری در هی��أت وزیران 
خب��ر داد و اعالم کرد که دولت به دنبال 
س��اماندهی این موضوع در کشور است و 
کوله بری از کرامت انس��انی به دور است؛ 
حاال نمایندگان مجلس هم طرحی را در 
دست بررسی دارند که امکان پیله وری را 
در مناطق مرزی کشور به صورت رسمی 

ممکن می کند. 
وزیر کشور دو ماه پیش گفته بود: »در 
بحث کوله بری تصمیم��ات خوبی گرفته 
ش��ده و از بخش خصوصی می خواهیم که 
ما را در این زمین��ه کمک کنند. مطابق 
مصوب��ه دولت کوله بری ممنوع می ش��ود 
و هیچ فردی حق ن��دارد کوله بری انجام 
ده��د و مرزها بس��ته می ش��ود. در ازای 
آن افرادی که حداقل س��ه س��ال سابقه 
حضور در روستا را دارند، کارت پیله وری 
دریاف��ت می کنند و با ایج��اد 1۵بازارچه 

م��رزی می توانن��د کاال را در آنجا عرضه 
کنند.«  طی س��ال های گذش��ته به دلیل 
نبود کار و اش��تغال پایدار در بس��یاری از 
مناطق مرزی کش��ور در جنوب، ش��رق و 
غرب کش��ور شاهد ش��کل گیری کوله بری 
و ته لنجی هستیم؛ ش��غلی غیررسمی که 
به قاچاق در کش��ور دامن زده است؛ البته 
در ای��ن بی��ن کوله بران و س��اکنان محلی 
معتقدن��د که ش��رایط زندگ��ی و نبود کار 
چاره ای جز کوله بری برای آنها نگذاش��ته 
اس��ت. کوله  بران معموال در مقابل دریافت 
۵0 تا 1۵0هزارتومان حاضر می ش��وند که 
ب��ار قاچاقچیان را از نقاط صفر مرزی عبور 
دهند؛ مس��یری که در آن مرگ هر لحظه 
جان آنه��ا را تهدید می کن��د. آنها بارهای 
س��نگین قاچ��اق از تلویزیون های چندین 
اینچی تا یخچال های ساید بای ساید را روی 
کول و پشت خود از نقاط کوهستانی عبور 
می دهند و در نهایت از صاحبان بار قاچاق 

پول شان را دریافت می کنند. 
 طرح مجلس

برای ساماندهی كوله بری
نیمه بهمن م��اه نمایندگان مجلس یک 
فوریت طرحی را به تصویب رس��اندند که 
براساس آن قرار اس��ت وضعیت کوله بری 
در کش��ور ساماندهی ش��ود و طبق آن به 
نوعی پیل��ه وری و ص��دور کارت پیله وری 
ج��ای کوله بری و ت��ردد غیرمجاز از مرزها 
را بگی��رد. براس��اس این ط��رح در واقع به 
اف��رادی ک��ه در مرزها زندگ��ی می کنند 
کارت هایی مخصوص داده ش��ده و به آنها 
مجوز داده می شود تا بتوانند در ماه کاالیی 
را به صورت قانونی وارد کش��ور کرده و در 

بازارچه های محلی به فروش برسانند. 
در م��اده اول ای��ن ط��رح که ح��اال در 
کمیس��یون های تخصصی مورد بررس��ی 
قرار می گی��رد و در نهایت در نوبت صحن 
علنی مجلس است، از دولت خواسته شده 

تا ساکنان روستاهایی که در ۲0 کیلومتری 
مرزهای کش��ور زندگی می کنند شناسایی 
ش��وند و تنها به آنها ام��کان پیله وری داده 
خواهد ش��د. همچنین در ماده ۲ از فعاالن 
بخش خصوصی، بازرگان��ان و تعاونی های 
روستایی خواسته ش��ده با سرمایه گذاری 
امکان ش��کل گیری بازارچه ه��ای مرزی و 
رونق آنها را فراهم کنند. همچنین در ماده 
4 این طرح مجلس آمده اس��ت که به ازای 
هر مرزنش��ینی که دارای کد فعالیت است 
امکان حداکث��ر جابه جایی ۲0 محموله در 
ماه به صورت ش��ناور داده می ش��ود. عالوه 
ب��ر این، طب��ق یک��ی از تبصره ه��ای این 
طرح صاحبان ب��ار اجازه انتق��ال حداکثر 
30درص��د محموله های وارداتی به س��ایر 
شهرس��تان های عمقی اس��تان را دارند و 
70درص��د محموله های واردات��ی باید در 
بازارچه های سطح همان شهرستان عرضه 

و به فروش برسد. 

نمایندگان مجلس برای ساماندهی كوله بری در كشور طرحی وی ژه را دنبال می كنند

پیله وری به جای كوله بری؟ 

با تصویب مجلس، تأمین  اجتماعی باید تمامی سهم درمان را به خزانه واریز كند

دوئل دولت با کارگران
ارتباطات

بعد از سرقت یا گم شدن گوشی 
همراه چکار كنیم؟ 

در این گزارش به بررس��ی مختصر اقداماتی که باید 
بعد از گم ش��دن یا به سرقت رفتن گوشی هوشمند و 

همراه خود انجام دهیم، می پردازیم. 
به گزارش ایس��نا به نقل از وب س��ایت تامزگاید، این 
روزها یک��ی از بزرگ ترین ترس ه��ای زندگی کاربران 
گوشی همراه، گم شدن یا سرقت گوشی های شان است. 
به هر حال اطالع از مجموعه اقدامات مهمی که می تواند 

در این زمینه به ما کمک کند، ضروری است: 
۱- اس�تفاده از اپلیکیش�ن های جست وجوی 
گوشی هوشمند: در ابتدا باید مطمئن شوید که آیا به 
راستی گوشی تان را دزدیده اند یا تنها فراموش کرده اید که آن 
را کجا گذاشته اید. در بسیاری از موارد، کاربران با استفاده از 
اپلیکیشن های کاربردی جست وجوی گوشی هوشمند نظیر 
 Android Device Manager و Find My iPhone
قادر خواهند بود گوشی هوشمندشان را به راحتی پیدا 
کنند. البته در صورتی که گوشی در اطراف یا منزل شما 
باشد، تنها با گرفتن شماره تماس خود، می توانید آن را 
جایی نزدیک در پیرامون خود، حتی نظیر زیر تخت یا 

مبل پیدا کنید. 
تمام�ی ش�بکه های  گ�ذرواژه  بالفاصل�ه   -۲
اجتماعی خود را تغییر دهید: در دومین گام پس از 
آنکه از سرقت یا گم شدن گوشی خود اطمینان حاصل 
کردی��د، باید بالفاصله کلمات عبور، رمز و گذرواژه های 
تمامی ش��بکه های اجتماعی و اپلیکیشن هایی را که از 

آن استفاده می کنید تغییر دهید. 
این اقدام می تواند از دسترس��ی خودکار و بی دردسر 
سارقان و افراد غریبه به حساب های کاربری و اطالعات 
خصوصی ش��ما جلوگیری کند. بنابراین یادتان باش��د 
بای��د بالفاصل��ه رمز تمام��ی ش��بکه های اجتماعی و 
پیام رسان های مورد استفاده خود همچون فیس بوک، 
توییتر، اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ و... را تغییر دهید. 

3- تم�اس با اپرات�ور مخابراتی مربوطه و قطع 
س�یم كارت: س��ومین قدم تماس با اپراتور مخابراتی 
مربوط��ه و آگاه س��اختن آنه��ا از س��رقت گوش��ی و 
س��یم کارت تان اس��ت و بدین ترتی��ب، اپراتور مربوطه 
س��یم کارتی را که در آن گوش��ی همراه ب��وده، از کار 
انداخته و به اصطالح می س��وزاند تا کسی نتواند از آن 
سیم کارت و اطالعاتش استفاده کند. سپس با مراجعه و 
درخواست شما، یک سیم کارت دیگر با همان شماره به 

شما تحویل داده می شود. 
۴- به همکاران و رئیس محل كار خود اطالع بدهید: 
قدم بعدی مهم دیگری که باید انجام دهید آن است که 
به رئیس شرکت و سازمانی  که در آن مشغول به کار و 
فعالیت هستید، از سرقت گوشی و اطالعات خود خبر 
دهید تا در صورت دسترس��ی افراد غریبه و سارقان به 
ایمیل و مسائل کاری شما، اطالعات محرمانه، خصوصی 
و مالی شرکت و سازمان مربوطه فاش نشود و مشکلی 
برای آنها ایجاد نشود. این کار می تواند به آنها این هشدار 
را بدهد تا با استفاده از دانش متخصصان امنیت سایبری 

خود، اقدامات الزم را انجام دهند. 
۵. تم�اس ب�ا بانک و قط�ع ارتب�اط كارت های 
اعتباری بانکی: اپلیکیشن های بسیاری روی سیستم 
عامل گوشی های هوش��مند وجود دارد که به کاربران 
این ام��کان را می دهد تا با اس��تفاده از آنها از خدمات 
و س��رویس های آنالین و غیر حضوری بانکی بهره مند 
شوند. بنابراین اطالعات مالی و خصوصی بسیاری روی 
گوش��ی های هوش��مند وجود دارد که س��رقت گوشی 

می تواند تهدید بزرگی برای کاربران به شمار رود. 
ش��ما با تم��اس و مراجعه به بانک های��ی که در آنها 
حساب دارید، باید کارت های اعتباری مذکور را غیرفعال 
کرده یا اطالعات کامل آنها را تغییر دهید تا از دسترسی 
و یا هرگونه سوءاس��تفاده هکرها، سارقان و افراد غریبه 

جلوگیری کنید. 
۶- قطع ارتباط با اپلیکیش�ن های پیام رسان با 
اس�تفاده از دس�تگاه های دیگر: آخرین اقدام آن 
اس��ت که با در دس��ت گرفتن گوش��ی جدید خود، 
بالفاصل��ه وارد پیام رس��ان خود همچ��ون واتس اپ 
ی��ا تلگرام ش��ده، ب��ه تنظیمات رفت��ه و روی گزینه 
Terminate other sessions ی��ا گزینه ه��ای 
مش��ابه با همین عملکرد کلیک کنید. این گزینه در 
تنظیمات پیام رس��ان به ش��ما این امکان را می دهد تا 
سارقان و هکرها هیچ گونه دسترسی به پیام ها، تصاویر و 
اطالعات شما از هر دستگاه الکترونیکی دیگری همچون 
گوش��ی قبلی و مسروقه شما نداشته باشند. این قابلیت 
بالفاصله باید بعد از س��رقت گوش��ی تان انجام شود تا از 
افشای اطالعات شخصی و خصوصی شما جلوگیری کند. 
جیس��ون چایکین، کارش��ناس و متخصص امنیت 
س��ایبری می گوی��د: »اینک��ه کارب��ران خ��ود را آماده 
چنین موقعیت��ی کنند و از قبل به روزی که گوش��ی 
هوشمندشان با تمامی اطالعاتش به سرقت رفته است، 
فکر کنند می تواند ت��ا حد زیادی به آنها کمک کند تا 
کمترین آس��یب و خس��ارت ممکن را متحمل شوند. 
آماده سازی خود قبل از هر اتفاق ناخوشایندی می تواند 
کمک بس��زایی به کاهش ترس، اضطراب و احساسات 
ناگ��وار کن��د و از ناب��ودی کامل اطالعات ش��خصی و 

سوءاستفاده از آنها جلوگیری کند.«
او به کاربران توصیه کرده است که اطالعات شخصی 
خود را همچون تصاویر، موسیقی، ویدئو و هرچیزی که 
از اهمیت خاصی برایش��ان برخوردار اس��ت، در فضای 
 )Cloud( ابری حس��اب های کارب��ری مجازی خ��ود
ذخیره کنند تا در صورت نیاز، دوباره بتوانند با استفاده 

از هر دستگاه الکترونیکی به آنها دسترسی یابند. 

چتر نجات خریداران برای هپکو

نگاهی که به ایجاد هپکو در س��ال 13۵4 انجامید با در نظر 
گرفتن اس��تراتژی توسعه معادن و راه سازی و برآوردن نیازهای 
بازار ش��کل گرفته بود. هپکو زمانی ش��کل گرفت که برندهای 
ماشین س��ازی مثل هیتاچی وجود نداش��تند. پس از پیروزی 
انق��الب اس��المی اما هپکو در چند مقطع دچار فراز و نش��یب 
شد که در مواردی کمک جامعه معدنی یعنی مصرف کنندگان 
محصوالت و خریداران از هپکو به کمک آمد. از این حرکت هم 
فعاالن معدنی منتفع شدند و هم هپکو. اکنون باز هم معدنی ها 
این آمادگی را دارند که به پایان چالش امروز هپکو کمک کنند.  
البته نگاه ما فعاالن معدنی این نیس��ت که س��رمایه ای در یک 
نقطه متمرکز ش��ده اس��ت. بحث ما دارایی های هپکو، زمین و 
ماشین آالت آن نیس��ت بلکه می خواهیم اقتصاد ملی از وجود 
هپکو س��ود ببرد. متأس��فانه با توقف فعالیت هپکو بسیاری از 
سازندگان ماشین آالت در استان مرکزی و حتی تهران با کمتر 
از ظرفی��ت واقعی فعالیت می کنند چراکه هپکو س��فارش های 
عمده اش را به این س��ازندگان می داد و امروز از کس��الت هپکو 
همه متضرر ش��ده اند. بروز این فاجعه نشان می دهد که باید با 
آسیب شناس��ی گذشته برای نجات هپکو تالش کرد. به همین 
منظ��ور مصرف کنندگان هپکو پیش��نهاداتی را مطرح کردند و 
تالش می کنند در مذاکره با مسئوالن، هپکو را به چرخه تولید 
بازگردانند.  متأس��فانه در ای��ن مذاکرات هنوز به نتیجه قطعی 
نرسیدیم. هرچند بدنه هپکو به شدت نسبت به پیشنهاد فعاالن 
معدنی رغبت نش��ان می دهد، اما مسئوالن خصوصی سازی که 
البته به شیوه های آنان در واگذاری های اصل چهل و چهاری ها 
منتقدیم، نظر شفاف و روش��نی را ارائه نکردند. فعاالن معدنی 
ت��الش می کنند تا هپکو در همکاری با برندهای معتبر جهانی 
به جایگاه واقعی اش بازگردد. دنبال این هستیم که تولید هپکو 
هم نیاز داخلی و هم نیاز خارجی را تأمین کند، اما چالش های 
حقوق��ی و مالی امروز برای تحقق ای��ن اهداف باید با همکاری 
مسئوالن حل شود. در بحث واگذاری ها نکته مهم اهلیت است 
نه صرفا میزان س��رمایه و متأس��فانه در هپکو شیوه واگذاری و 
ش��رایط پس از آن به ش��کل مطلوبی پیش نرفته است. اکنون 
منتظریم تا ببینیم نظر مس��ئوالن درب��اره احیای برند هپکو با 
همکاری مصرف کنندگان محصوالت و فعاالن معدنی چیست 
و قرار است با چه سیاستی از ظرفیت خریداران برای کمک به 
هپکو استفاده  شود.                              منبع: اتاق تهران

دموكراسی محصول مالیات است

ی��ک نظام سیاس��ی- اجتماعی مدرن، رابط��ه ارگانیک با 
تک تک ش��هروندان در یک کش��ور دارد، چنانچه شهروندان 
خودبنی��اد و آزاد خود نظامی را به وج��ود می آورند که اصل 
خودبنیادی و آزادی آنها را تضمین کند. برای تحقق این امر 
یک قانون اساسی الزم است که در آن، این اصول شهروندی 
نهادینه ش��ده باش��د. در چنین نظامی دولت قیم شهروندان 
نیست، هرچند باید شرایطی را فراهم آورد که تمام شهروندان 
بتوانند خودبنیادی و آزادی خویش را متحقق کنند. برای مثال 
نظام ها و دولت های کشورهای اسکاندیناوی شرایط تحصیل، 
بهداش��ت و کسب مهارت های شغلی را برای تمام شهروندان 
خود فراهم می آورند بدون آنکه برای آنها تعیین تکلیف کنند. 
همچنین شهروندان همانطور که حقوق شهروندی دارند دارای 
تکالیف شهروندی نیز هس��تند. مهم ترین تکلیف رعایت قانونی 
است که خودشان مقرر کرده اند. از طرف دیگر، شهروندان نه تنها 
حق دارند در امور سیاسی - اجتماعی کشورشان مشارکت کنند، 
بلکه این وظیفه آنها نیز است. هیچ جامعه ای دموکراتیک نمی شود 
مگر با فعالیت سیاس��ی و اجتماع��ی مردمانش و هیچ جامعه ای 
دموکراتیک نمی ماند مگر با مش��ارکت جامعه در امور سیاسی و 
اجتماعی آن. یک سیستم مالیاتی افزاینده که در آن هرچه درآمد 
و ثروت ش��هروندان بیشتر باش��د، تکلیف مالیاتی آنها نیز افزون 
می شود، یکی از مهم ترین ارکان نظام سیاسی- اجتماعی مدرن 
و دموکراتیک است. کس��ی که مالیات پرداخت می کند، حقوق 
شهروندی خویش را نیز مطالبه می کند و به دولت اجازه استبداد 
مبتنی بر رانت خواری را نمی دهد.  دولت ها اگر حقوق شهروندی 
افراد جامعه را نقض کنند، یا درگیر فس��اد ش��وند، با شکاف های 
جدی مواجه خواهند بود. دولتی که به قول های خود نمی تواند یا 
نمی خواهد عمل کند، ملت را از خود بیگانه می کند. دموکراسی 
و ح��س ش��هروندی ابتدا در افراد ایج��اد و در ذهن آنها نهادینه 
می ش��ود و آنگاه به تدریج و با کوشش و بعضا مبارزه این افراد و 
سازمان های سیاس��ی آنها مانند احزاب و تشکالت جامعه مدنی 
تبدیل به نهادهای دموکراتیک مانند قانون اساسی دموکراتیک، 
س��ه قوه مجزا و دموکراتیک و مطبوعات آزاد و نقاد می شود.  به 
عن��وان مثال، یارانه در ایران متفاوت از س��وییس اس��ت یا نظام 
مالیاتی با کشورهای اسکاندیناوی تفاوت دارد. چون در ایران رفاه 
اجتماعی منجمله یارانه ها هدف شان کاستن نارضایتی های اقشار 
آسیب پذیر است، اما در واقع کارکرد رفاه اجتماعی باید این باشد 
که به افراد و اقش��ار آس��یب پذیر کمک کند خودبنیاد بشوند و 
رأسا بر دو پای خود بایستند، دانشی یا صنعتی یاد بگیرند، گلیم 
خود را از آب بیرون بکشند و در امور سیاسی و اجتماعی جامعه 
شرکت کنند. از طرف دیگر، با درآمد نفت، دولت ها در ایران عمال 
تا حد زیادی از نیروهای اجتماعی مستقل هستند و نیاز چندانی 
ب��ه مالیات ندارند و به همین دلیل نی��ز مردم را ولی نعمت خود 
به حس��اب نمی آورند. به دلیل درآمد نفتی و ناچیز بودن تأمین 
بودج��ه دولت از مالیات، دولت ها در ایران خود را از ش��هروندان 
مستقل می پندارند و رابطه ارگانیکی که باید بین آنها وجود داشته 
باشد، شکل نمی گیرد.                               منبع: آینده نگر

محمدرضا بهرامن
 رئیس خانه معدن

فرزین وحدت
استاد سابق دانشگاه هاروارد و ییل

یادداشت



فرصت ام�روز: در تازه ترین 
گزارش »مونیخ ری« اعالم شده 
اس��ت که مجموعه ای از حوادث 
طبیع��ی فاجع��ه ب��ار در س��ال 
بیمه  میالدی، صنعت  گذش��ته 
را با ۱۰۵میلیارد دالر خس��ارت 
مواجه کرد که این رقم، باالترین 
میزان خس��ارت ثبت ش��ده در 
جهان طی چند سال اخیر بوده 

است. 
شرکت »مونیخ ری« که یکی 
از بزرگ ترین شرکت ها در حوزه 
اتکایی  ارائه خدم��ات بیمه های 
در جهان اس��ت، در این گزارش 
خود با اعالم ای��ن مطلب آورده 
که بخش اعظمی از این مس��ئله 
مرب��وط به توفان هاروی، ایرما و 
ماریا بوده است که در نیمه دوم 
سال گذش��ته، ایاالت متحده را 
در نوردید و در عین حال، زلزله 
ش��دیدی نیز در مکزیک به کل 

این خسارت ها افزود. 
پولی  پژوهش��کده  گزارش  به 
اقتصادی  بانکی، خسارت های  و 
بال��غ ب��ر ۲۳۰میلی��ارد دالر در 
س��ال ۲۰۱۷ در جهان بر جای 
گذاش��ت و خس��ارت های تحت 
پوش��ش بیم��ه ب��ازار خصوصی 
و طرح ه��ای دولت��ی در حدود 
۱۲۲میلی��ارد دالر بوده اس��ت. 
در واق��ع، خس��ارت های تح��ت 
پوشش در س��ال ۲۰۱۷، تقریبا 
س��ه برابر متوسط ۱۰سال اخیر 
بوده که طی ۷۱۹ حادثه فاجعه 
بار به وقوع پیوست و با متوسط 
۶۳۵ حادثه طی دهه گذش��ته، 

بی سابقه است. 
تورس��تین ج��ورک یک��ی از 
اعض��ای هیأت مدیره مونیخ ری 
در ای��ن زمین��ه گف��ت: حوادث 
طبیع��ی فاجعه بار س��ال جاری 
نش��ان می ده��د که ت��ا چه حد 
در جذب خس��ارت های  بیم��ه 
مالی در ص��ورت ظهور این نوع 

حوادث، اهمیت دارد. 
او ادام��ه داد: برخ��ی حوادث 
فاجعه بار به ما این پیش آگاهی 
را از آنچ��ه در پی��ش رو داریم، 
می دهد زیرا حتی اگر هر حادثه 
به تنهایی و به طور مس��تقیم با 
تغیی��رات آب و هوایی ارتباطی 
ما  متخصصان  باش��د،  نداش��ته 
پیش بین��ی می کنند که حوادث 
آب و هوای��ی ش��دید در آینده 

بیشتر اتفاق خواهد افتاد. 

میزان س��هم بیم��ه اتکایی از 
این خس��ارت ها نامعلوم اس��ت 
زیرا بس��یاری از ارائه کنندگان 
به طور جداگانه  اتکایی،  ظرفیت 
ام��ا  می فروش��ند،  نی��ز  بیم��ه 
مش��خص اس��ت که بیمه گران 
س��نتی، نسبت به س��ال ۲۰۰۵ 
س��رمایه کافی برای این حوادث 
داش��ته اند و ریس��ک بیش��تری 
توسط بیمه گران پایه، نگهداشته 
ش��ده و بیشتر ریس��ک حوادث 
فاجعه ب��ار به بازارهای س��رمایه 
س��رازیر شده اس��ت. در نتیجه 
خسارت های سال ۲۰۱۷، بدون 
جب��ران ظرفی��ت بیم��ه اتکایی 

جذب شدند. 
انتظار می رود، کل خسارت ها 
با ش��مول موارد غیر بیمه شده، 
ب��ه ۳۰۰میلی��ارد دالر برس��د 
از  پ��س  رق��م  باالتری��ن  ک��ه 
۳۵۴میلی��ارد  خس��ارت های 
دالری در س��ال ۲۰۱۱ باش��د 
که ب��ر اثر زلزل��ه توهوکو ژاپن 

ثبت شد. 

آمری��کا  گذش��ته،  س��ال  در 
را  خس��ارت ها  از  ۵۰درص��د 
ب��ه خ��ود اختص��اص داد که با 
متوس��ط بلندم��دت ۳۲درصد، 
قابل مقایس��ه اس��ت و در فصل 
توفان ه��ا، خس��ارتی بال��غ ب��ر 
۲۱۵میلی��ارد دالر را ب��ه ثب��ت 

رساند. 
همچنی��ن  تحلی��ل  ای��ن 
خاطرنش��ان می کن��د ک��ه تنها 
۴۱درصد از خسارت ها در سال 
۲۰۱۷ دارای پوش��ش بیم��ه ای 
بوده اند که تونی کوکزینس��کی، 
مدیر دفت��ر آمریکایی ش��رکت 
مونیخ ری، درب��اره آن می گوید 
که این مسئله بر فاصله مستمر 
بیمه که حتی در بازارهای بسیار 
توس��عه یافته ای مانن��د آمریکا 

وجود دارد، تأکید می کند. 
وی می افزای��د ک��ه تجرب��ه و 
تخص��ص صنع��ت در ریس��ک، 
زیرساخت های  و  قدرت سرمایه 
یافتن  برای  مدیریت خس��ارت، 
راه حل های منطقی بس��یار حائز 

این ح��وادث،  اس��ت.  اهمی��ت 
اولین آزمون واقعی برای بخش 
سرمایه جایگزین بود که بیش از 
۹۰میلیارد دالر ظرفیت در سال 
۲۰۱۷ داش��ته که با ۱۰میلیارد 
دالر آن در س��ال ۲۰۰۵ قاب��ل 

مقایسه است. 
از  که  عم��ده ای  صندوق های 
قراردادهای بیم��ه اتکایی کامال 
حمایت  واگ��ذاری  و  وثیق��ه ای 
ی��ا خس��ارت دیده  می کردن��د 
بودند ی��ا محدود ش��ده بودند، 
اما سرمایه گذاران با نشان دادن 
تمایل بیش��تر به س��طح دارایی 
که اکنون بس��یار ج��ذاب دیده 
می ش��ود، به این وضعیت پاسخ 

دادند. 
س��رمایه  بخ��ش  بنابرای��ن 
جایگزی��ن، ارزش خود را اثبات 
کرد و به عنوان ظرفیتی مطمئن 
برای بیمه اتکایی، تجربه خود را 

نشان داد. 
در این وضعی��ت، تمدیدهای 
ژانویه سال جدید میالدی بسیار 

دی��ر اتف��اق افتاد، اما ب��ا رقابت 
ش��دید در بخش ه��ای مختلف 
آغ��از ش��د. قیمت ه��ای بیم��ه 
اتکای��ی در رش��ته ها و مناط��ق 
مختلف جه��ان به دلیل حوادث 
اخی��ر، افزایش یاف��ت اما انتظار 
م��ی رود این رون��د کوتاه مدت 
باش��د، زی��را هم اکن��ون میزان 
وارد  قابل توجهی سرمایه جدید 
این بخش می شود و این ممکن 
است پیامدهای بلندمدتی برای 
ساختار بازار بیمه اتکایی در پی 

داشته باشد. 
از  گزارش��ی  در  همچنی��ن 
ویلی��س ری ب��ا عن��وان آب و 
هوای��ی ش��دید و ب��ازاری آرام، 
اه��م وضعیت بازاره��ای بیمه و 
بیمه اتکایی جهان به شرح ذیل 

عنوان شده است: 
-خسارت های ناشی از حوادث 
فاجعه بار نرخ های پایین تعدیل 
ش��ده ریسک را در بس��یاری از 
بازاره��ا و س��طوح متوقف کرده 

است. 
س��رمایه،  مس��تمر  -تامی��ن 
افزای��ش گس��ترده در نرخ های 
در  ریس��ک  ش��ده  تعدی��ل 
پرتفوه��ای ب��دون خس��ارت را 

محدود کرده است. 
-قیمت گ��ذاری در ح��وادث 
فاجع��ه ب��ار ام��وال در جه��ان 
و برنامه ه��ای ریس��ک، ش��اهد 
متوس��ط افزایش تعدیل ش��ده 
از صف��ر درصد ت��ا ۷.۵ درصد 
با کمی اخت��الف در این طیف 

است. 
س��ایبری  تهدیده��ای   -
نگرانی  عمده تری��ن  پیش��رفته، 
در س��ال ۲۰۱۸ ب��رای صنعت 
محس��وب می ش��ود. ش��ناخت 
ریسک خاموش سایبری در بازار 
روبه افزایش اس��ت و بیمه گران 
اتکایی در حال ارزیابی س��طوح 

تجمیع بالقوه هستند. 
ادغ��ام و  -حج��م معام��الت 
بخ��ش  در   )M&A( تملی��ک 
بیم��ه جهان در س��ال ۲۰۱۷ با 

۴۹ میلیارد به پایان رسید. 
-س��رمایه گذاران اوراق بهادار 
بیم��ه ای )ILS( س��رمایه خود 
را جایگزی��ن کرده ان��د و به طور 
مس��تمر به تجارت ب��ا افزایش 
متوس��ط تف��اوت قیمت ها برای 
خط��رات متاث��ر از خس��ارت ها 

می پردازند. 

 »مونیخ ری« از ثبت 10۵میلیارد دالر خسارت در سال 2017 خبر داد

وخیم ترین سال بازار بیمه جهان کاهش چک های برگشتی در دی ماه
1.4میلیون چک برگشت خورد

بانک مرکزی از کاهش چک های برگشتی در دی ماه 
گذش��ته خبر داد و اعالم کرد: در این ماه ۹.۶ میلیون 
فقره چک به ارزش ۶۶۵هزار میلیارد ریال مبادله شد 
ک��ه ۱.۴ میلیون فقره به ارزش ۱۲۹هزار میلیارد ریال 

برگشت خورد. 
به گزارش »فرصت امروز« از بانک مرکزی، آمارهای 
س��امانه چکاوک نش��ان می دهد که در دی ماه س��ال 
۱۳۹۶سهم ارزش��ی چک های برگشتی نسبت به ماه 
قبل و نس��بت به دی  ماه س��ال گذشته کاهش یافته 
اس��ت. همچنین سهم تعدادی چک های برگشتی نیز 
نس��بت به ماه قبل کاهش و نس��بت به دی ماه سال 

گذشته افزایش داشته است. 
به این ترتیب در کل کش��ور ۱۴.۸ درصد از تعداد و 
۱۹.۳ درص��د از ارزش کل چک های مبادله ای  دی ماه 
س��ال جاری را چک های برگشتی تشکیل می دهد که 
سهم ارزشی این چک ها نسبت به ماه قبل و نسبت به 
دی  ماه سال گذشته کاهش یافته است، سهم تعدادی 
چک های برگش��تی نیز نس��بت به ماه قبل کاهش و 

نسبت به دی ماه سال گذشته افزایش داشته است. 
در دی ماه س��ال ۱۳۹۶ در تهران حدود ۳.۵ میلیون 
فقره چک به ارزش��ی بالغ بر ۳۹۶ه��زار میلیارد ریال 
مبادله ش��د که از این تعداد، بالغ ب��ر ۵۰۵ هزار فقره 
چک به ارزش��ی بالغ بر۶۶ هزار میلیارد ریال برگشت 
داده ش��ده اس��ت.  به این ترتیب، ۱۴.۴درصد از تعداد 
و ۱۶.۸درصد از ارزش کل چک های مبادله ای دی  ماه 
س��ال جاری در تهران را چک های برگش��تی تشکیل 
می دهد که سهم ارزشی این چک ها نسبت به ماه قبل و 
نسبت به دی ماه سال گذشته کاهش یافته است.  طبق 
آم��ار موجود، بخش عمده ای از چک ها به دلیل فقدان 
یا کسری موجودی برگشت داده شده است، به طوری 
 که در دی  ماه سال جاری در کل کشور ۹۷.۱درصد از 
تعداد و ۹۵.۲درصد از ارزش کل چک های برگشتی به 

دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. 
در دی ماه س��ال جاری در استان تهران ۹۶.۴درصد 
از تعداد و ۹۴درصد از ارزش کل چک های برگشتی به 

دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. 
وضعیت استان ها در صدور چک

در دی ماه گذش��ته ۵۳.۸ درصد از چک های مبادله 
شده در کل کشور مربوط به سه استان تهران، اصفهان 
و خراسان رضوی بوده است که به ترتیب ۳۶.۳درصد، 
۹.۵درصد و ۸درصد بیشترین سهم را در بین استان ها 

دارا بودند. 
به لحاظ مبلغ نیز ۷۰درصد از مبالغ چک ها در س��ه 
استان تهران )۵۹.۶ درصد(، اصفهان و خراسان رضوی 
هر یک ۵.۲درصد مبادله شده است که بیش�ترین سهم 

را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. 
همچنین در این ماه در بین سایر استان های کشور 
بیشترین نسبت مبالغ چک های برگش�تی به کل مبالغ 
چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های 
آذربایجان غربی )۴۰.۵ درصد( خراسان شمالی )۳۲.۲ 
درصد( و هرمزگان )۳۰.۸ درصد( اختصاص یافته است 
و استان های کرمانشاه )۱۴.۷ درصد(، خوزستان )۱۵.۲ 
درصد( و گی��الن )۱۶درصد( کمترین نس��بت مبالغ 
چک های برگشتی به کل مبالغ چک های مبادله شده 

در استان را به خود اختصاص داده اند. 
با وجود پیش��رفت بانکداری الکترونیک در روش های 
نوی��ن پرداخت چک ب��ه  عنوان یک��ی از ابزارهای مهم 
مبادالت همواره نقش خود را در تس��ویه حس��اب های 
خ��رد و کالن حفظ کرده اس��ت.  اگرچ��ه طی دو دهه 
اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه ها و تجهیزات پرداخت 
الکترونیکی، ابزارهای پرداخت الکترونیکی به  مرور زمان 
جایگزین ابزارهای پرداخت س��نتی نظیر اس��کناس و 
مسکوک شد، اما به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک 
و به خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادالت کش��ور، 
این ابزار پرداخت هن��وز هم از مهم ترین ابزارهای نظام 
پرداخت کش��ور محسوب می ش��ود.  بانک مرکزی در 
راستای شفاف س��ازی و مقاوم س��ازی اقتصاد، عالوه بر 
تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش الکترونیکی چک، 
پیاده سازی کامل سامانه های نظارتی مرتبط نظیر سامانه 
چک برگشتی، س��امانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری 
)مکنا( و به  خصوص سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی 
دس��ته چک )صیاد( را ب��ا هدف ایجاد زمین��ه و امکان 
نظارت مؤثر بر سازوکار صدور دسته چک در دستور کار 
قرار داده اس��ت.  با رونمایی از سامانه صیاد گام اجرایی 
برای پیاده سازی سامانه یکپارچه چک در کشور برداشته 
ش��د. با راه اندازی این سیس��تم، بانک مرکزی موفق به 
صدور چک های یکپارچه می شود و همچنین اطالعات 
چک به  صورت آنالین در دسترس متقاضیان است که 

امکان شناسایی و اعتبارسنجی را فراهم می کند. 
این سیس��تم س��بب منحصر به فرد ب��ودن چک و 
آنالین بودن آن، بدون در نظر گرفتن بانک صادر کننده 
می ش��ود. س��امانه ای که چهار هدف »ارتقای ضریب 
امنیتی و اعتباربخشی به برگه چک«، »استانداردسازی 
عملی��ات  کاه��ش  و  نوش��تاری  م��ورد  جانمای��ی 
تصدی گری«، »بررسی صالحیت  دارنده دسته  چک از 
طریق سامانه های اعتبارسنجی بانک مرکزی« و »ایجاد 
شفافیت اطالعاتی و جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی 
از تبانی شعب در صدور دسته چک« را دنبال می کند. 

انتظار می رود که با تکمیل و راه اندازی سامانه مزبور 
راهکاری برای کاهش چک های برگشتی ایجاد شود و 
سهم چک های برگشتی در نظام پرداخت کشور به طور 

قابل مالحظه ای کاهش یابد. 
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بانکـنامه

دولت کمتر وام گرفت یا تسویه کرد؟ 
بدهی دولت به ش��بکه بانکی ب��ه ۲۵۵هزار میلیارد 
تومان رس��یده، ولی سرعت رش��د آن کند شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، بدهی دولت به ش��بکه بانکی طی 
سال های گذشته همواره در روند صعودی حرکت کرده 
و در آذرماه امس��ال به ۲۵۵هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته اس��ت. این مبلغ در مقایسه با آذرماه سال ۱۳۹۴ 
یعنی حدود دو سال پیش نزدیک ۹۰هزار میلیارد تومان 
رشد دارد. بدهی دولت در پایان سال گذشته ۲۱۹هزار 
میلیاد تومان بوده که در ۹ ماهه امسال ۳۵هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته و در قیاس با آذرماه س��ال گذشته 

نزدیک به ۵۰هزار میلیارد تومان رشد دارد. 
ب��ا وجود روند رو به رش��دی که بده��ی دولت طی 
می کند از س��رعت رش��د آن کاس��ته ش��ده است، در 
آذرماه سال گذشته نسبت به آذرماه سال ۱۳۹۴ حدود 
۲۵.۷درصد رشد داش��ته که این آمار در مقایسه سال 
جاری تا ۰.۴ درصد کمتر ش��ده اس��ت، به گونه ای که 
در آذرماه س��ال ۱۳۹۶ در قیاس با همین ماه در سال 
گذشته ۲۱.۸درصد افزایش یافته است. همچنین میزان 
رش��د بدهی دولت به ش��بکه بانکی حدود ۱۶.۱درصد 
نسبت به آذرماه سال گذشته رشد دارد درحالی که این 
درصد در آذرماه س��ال ۱۳۹۵ نسبت به اسفندماه سال 

قبل ۲۰.۵درصد بوده است. 
این کاهش سرعت رشد می تواند ناشی از استقراض 
کمت��ر دول��ت از بانک ها و یا برای ورود به تس��ویه این 
بدهی بر اس��اس قانون بودجه باشد. این در حالی است 
که طبق تبصره )۳۵( قانون بودجه س��ال ۱۳۹۵ دولت 
مجاز ش��د حدود ۱۵هزار میلیارد تومان از محل منابع 
۴۵هزار میلیاردی ناش��ی از تجدید ارزیابی دارایی های 
خارج��ی بانک مرکزی را برای تس��ویه بدهی دولت به 
بانک هایی که بانک مرکزی بدهکار بودند صرف کنند. 

طبق آخرین گزارش��ی که از س��وی دول��ت و بانک 
مرکزی اعالم شده ظاهرا بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان 
از این بدهی تسویه شده است که البته این تسویه جنبه 
تعدیل حسابداری داشته و به معنای پرداخت پول نقد 

به بانک ها نیست. 

محاسبه عیدی شاغالن پاره وقت
هر ماه کارکرد چقدر عیدی دارد؟ 

طبق مصوبه مجلس، شاغالن در واحدهای مشموالن 
قانون کار به میزان اشتغال در واحد اقتصادی )از یک تا 
۱۲ ماه( از عیدی پایان س��ال که بر مبنای رقم حداقل 
دس��تمزد مصوب ش��ورای عالی کار تعیین می ش��ود، 

بهره مند خواهند شد. 
به گزارش ایبنا، اگر فردی حتی یک ماه نیز در واحدی 
مش��غول به کار باشد و پس از آن ادامه همکاری میسر 
نباشد، کارفرما موظف است طبق مصوبه مجلس عیدی 

یک ماه کارکرد فرد را محاسبه و پرداخت کند. 
در عین حال، محاس��بات بر مبنای حداقل دستمزد 
سال ۹۶ نشان می دهد که هر فرد شاغل در واحدهای 
مش��مول قانون کار باید دست کم برای یک ماه کارکرد 

مبلغ ۱۵۴ هزار و ۹۸۸ تومان عیدی دریافت کند. 
همچنین طبق مصوبه مجلس، افراد با پایه حقوق های 
باالتر از حداقل مصوب ش��ورای عالی کار که در س��ال 
جاری رقم ح��دود ۹۳۰هزار تومان اس��ت، نمی توانند 
بیش��تر از ۲میلیون و ۷۸۹ هزار تومان به عنوان عیدی 
پایان سال دریافت کنند. بنابراین سقف قانونی عیدی 
پایان س��ال ۹۶ برای شاغالن مشمول قانون کار نهایتا 

رقم ۲میلیون و ۷۸۹ هزار و ۷۹۳ تومان است. 
بر پایه این گزارش، با وجود اینکه بخشی از واحدهای 
اقتصادی و کارفرمایان عیدی را در دو ماه پایانی س��ال 
پرداخ��ت می کنند، ام��ا برخی واحدها نی��ز به منظور 
مدیریت هزینه و یا داشتن قراردادهای ماهانه با نیروی 
کار و مانن��د آن، ارقام عیدی را به همراه حقوق ماهانه 
افراد در طول سال تأمین و پرداخت می کنند، همچنین 
پرداخت عیدی در برخی واحدها نیز فصلی  یا شش ماه 

یکبار صورت می گیرد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۵۶۰دالر آمریکا

۵.۷۰۰یورو اروپا

۶.۷۷۰پوند انگلیس

۱.۳۰۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۲۴.۴۰۰مثقال طال

۱۴۴.۱۷۵هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۴۷۰.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۴۹۰.۵۰۰سکه طرح جدید

۷۳۶.۰۰۰نیم سکه

۴۴۴.۰۰۰ربع سکه

۲۹۵.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه

ب��زرگ  مؤسس��ه  اکن��ون  گرچ��ه 
فعالی��ت  پ��ول  ب��ازار  در  غیرمج��ازی 
نمی کن��د، ولی آثار باقی مانده از آنها در 
زمان فعالیت ش��ان س��ال ها در اقتصاد و 
بازار پول ایران باقی می ماند؛ از پول های 
کالن��ی که با پرداخت س��ودهای جذاب 
از مردم گرفتند تا حواش��ی بازپرداخت 
ام��وال س��پرده گذاران و البته پول هایی 
که از بانک مرکزی برای این موسس��ات 
خارج ش��ده اس��ت، چنانچه پنج تعاونی 
غیرمجازی که در چند سال اخیر منحل 
ش��ده اند، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان 
از سپرده گذاران خرد جذب کرده بودند. 
به گزارش ایسنا، س��ال ۱۳۹۶ زمانی 
ب��ود که بانک مرکزی ب��ه دنبال جریان 
ساماندهی موسس��ات غیرمجاز در نیمه 
س��ال اعالم کرد ک��ه به فعالی��ت تمام 
موسس��ات غیرمجاز پایان داده اس��ت. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در چند ماه 
اخیر موسس��ات افضل ت��وس، وحدت و 
الب��رز ایرانیان را کامال  منحل و تعهدات 
آن را ب��ه ترتی��ب به بانک ه��ای آینده، 
مؤسس��ه مل��ل و بانک تج��ارت واگذار 
ک��رد. پیش از ای��ن نیز در چند س��ال 
اخیر فعالیت موسس��ات بزرگی همچون 
میزان و ثامن الحجج پای��ان یافته بود و 
مس��ئولیت آنها بر عهده بانک صادرات و 
بانک پارسیان قرار گرفت. در عین حال 
که از انحالل هش��ت تعاون��ی غیرمجاز 
و گرد ه��م آم��دن آنه��ا مؤسس��ه مجاز 

کاسپین تشکیل شد. در نهایت با وجود 
اینک��ه فعالیت غیرمجازها که از مخربان 
ب��ازار پول بودند، به پایان رس��یده، ولی 
مراحل بعد از این توقف و رس��یدگی به 
وضعیت مالی آنها شرایط چندان خوبی 
را به همراه نداش��ت، به طوری که تأمین 
مناب��ع برای پرداخت به س��پرده گذاران 
قابل توجه آنها بسیار برای بانک و شبکه 

بانکی پرحاشیه شد. 
تعاونی ه��ا و  ب��ر آنچ��ه در  م��روری 
موسس��ات غیرمج��از گذش��ته از ای��ن 
تعاون��ی  پن��ج  در  ک��ه  دارد  حکای��ت 
ثامن الحج��ج، افضل توس، وحدت، البرز 
ایرانی��ان و همچنی��ن فرش��تگان بیش 
از ۲میلی��ون و ۲۸۴ ه��زار نفر در زمان 
فعالیت آنها س��پرده گذاری کرده اند که 
مبلغی حدود ۲۵ه��زار میلیارد تومان از 

این محل جذب کردند. 
جزیی��ات ای��ن ج��ذب مناب��ع از این 
ثامن الحج��ج  در  ک��ه  دارد  حکای��ت 
 ح��دود یک میلی��ون نف��ر، افضل توس
 ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ نفر، وحدت ۳۷۴ هزار و
 ۲۴۶ نف��ر، الب��رز ایرانی��ان ۴۴ ه��زار و

۱۷۸ نف��ر و در فرش��تگان حدود ۵۰۰ 
هزار نف��ر س��پرده گذاری کردند که در 
مجموع بیش از ۲میلی��ون و ۲۸۴ هزار 

نفر را در بر می گیرد. 
در ای��ن پن��ج تعاون��ی ارقام س��پرده 
جذب ش��ده ب��ه گون��ه ای اس��ت که در 
ثامن الحج��ج ح��دود ۱۲ه��زار و ۳۰۰ 

میلیارد تومان، افضل توس ۲۴۴۷میلیارد 
توم��ان، وحدت۴۷۸۰میلی��ارد توم��ان، 
تومان  ایرانی��ان ۱۳۰۰میلی��ارد  الب��رز 
و در فرش��تگان ح��دود ۵۶۰۰میلی��ارد 
توم��ان جذب س��پرده انجام ش��ده که 
در مجم��وع به حدود ۲۵ه��زار میلیارد 
تومان می رسد. البته در فرشتگان حدود 
۸۶۰۰میلی��ارد تومان بدهی ثبت ش��ده 
بود که ۳۰۰۰میلیارد آن سود شناسایی 
نش��ده، تلقی شد و ۵۶۰۰میلیارد تومان 

بدهی در قالب سپرده وجود دارد. 
در ای��ن جری��ان بانک مرک��زی حال با 
واگذاری تعاونی ها به بانک ها و موسس��ات 
اعتباری مجاز و یا به طور مستقیم نسبت 
به تعیین تکلیف سپرده گذارانی که تعداد 
قاب��ل توجهی بوده و باره��ا با تجمعات و 
اعتراض��ات خود خواس��تار دریافت وجوه 
خود شدند، اقدام کرد و البته در این میان 
با توجه ب��ه اینکه اموال ای��ن تعاونی ها و 
مبالغی که از س��پرده گذاران دریافت شده 
ب��ود، وضعیت مش��خصی نداش��ت و نقد 
نبود، در نتیجه بای��د امالک و دارایی های 
شناسایی شده به فروش می رفت تا بتوانند 
وجوه سپرده گذاران را پرداخت کنند، ولی 
با توجه به اینکه بازار ملک هم از موقعیت 
خوب��ی برخ��وردار نب��ود، در نهایت بانک 
مرکزی با پرداخت خط اعتباری نسبت به 
تأمین منابع برای پرداخت سپرده گذاران 

اقدام کرد. 
در ای��ن پن��ج تعاونی )ثام��ن الحجج، 

ایرانیان  الب��رز  وح��دت، افضل ت��وس، 
و فرش��تگان( ح��دود ۱۷ه��زار میلیارد 
تومان پرداخت ش��ده است که عمدتا با 
خط اعتب��اری بانک مرکزی خواهد بود. 
در ثامن الحج��ج از ح��دود ۱۲ ه��زار و 
۳۰۰ میلیاردی که س��پرده جذب شده، 
۸۰۰۰میلی��ارد توم��ان پرداخت ش��ده 
اس��ت البته بانک مرک��زی دقیقا اعالم 
نک��رده که از این مبل��غ پرداختی تا چه 
حد خط اعتباری و ت��ا چه میزان از آن 
مربوط به ف��روش ام��وال و دارایی های 
ثامن الحجج است. در افضل توس حدود 
۱۵۰۰میلی��ارد توم��ان خ��ط اعتباری، 
وحدت۲۷۵۰میلی��ارد و الب��رز ایرانیان 
۵۰۰میلی��ارد تومان خط اعتباری دارند. 
برای فرش��تگان نیز آخرین آمار نش��ان 
می ده��د که ت��ا ۴۰۰۰میلی��ارد تومان 

پرداخت شده بود. 
گرچ��ه اعطای خ��ط اعتب��اری بانک 
مرک��زی ب��ا وثیق��ه گرفت��ن ام��الک و 
دارایی های این تعاونی ها انجام می شود، 
ولی تاکنون گزارش مش��خصی در مورد 
اینکه چه میزان از دارایی ها شناس��ایی 
و ب��ا چه مبلغی به عنوان وثیقه در بانک 
مرکزی قرار گرفته، ارائه نش��ده است. از 
سوی دیگر حتی اگر ملکی هم به عنوان 
وثیقه قرار گرفته، مشخص آن است که 
فعال  فروش��ی انجام نشده و مبلغ نقدی 
در ازای ارقام کالنی که از بانک مرکزی 

خارج شده، برنگشته است. 

سپرده گذاری 2میلیون و 2۸4 هزار نفر در ۵ تعاونی ثامن الحجج، افضل توس، وحدت، البرز ایرانیان و فرشتگان

اعتماد 2۵هزار میلیاردی به ۵ موسسه غیرمجاز
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نوسانات نرخ ارز این روزها در بازارهای 
مختل��ف از جمله بورس س��ایه افکنده و 
باعث شده حجمی از نقدینگی سرگردان 
ب��ه س��مت بازاره��ای ارز حرک��ت کند، 
عالوه بر این انتش��ار گواهی سپرده ریالی 
مبتن��ی بر ارز نیز س��بب انتقال مقداری 
از نقدینگی از بازار س��رمایه به بازار پول 
شده است.  در حقیقت، با افزایش قیمت 
ارز در ب��ازار طی روزهای گذش��ته بازار 
س��رمایه نیز تحت نوسانات این بازار قرار 
گرفت. نوس��انات نرخ ارز سبب شد منابع 
از بازار س��رمایه دور ش��ود و در بازار های 
موازی تزریق شود. از طرف دیگر، تصمیم 
بانک مرکزی مبتنی بر باال بردن مقطعی 
سود س��پرده های بانکی س��رمایه گذاران 
ریس��ک گریز بازار س��رمایه را مردد کرد 
تا س��رمایه های خود را در سیستم بانکی 

سپرده گذاری کنند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، می ت��وان گفت 
نوس��انات ن��رخ ارز در این مدت س��بب 
فضای ابه��ام در دیگر بازار ها هم ش��د و 

از س��وی دیگر، انتش��ار گواهی س��پرده 
بانک��ی با ن��رخ ۲۰درص��د ای��ن ابهام را 
عمیق ت��ر کرد. در این فض��ا معامله گران 
بازار س��رمایه ب��ا احتیاط بیش��تری قدم 
بر می دارند و شاهد افت قیمت ها با شیب 
مالیم هس��تند به طوری که روز دوشنبه 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار ته��ران ۱۵۲ واحد افت کرد 
و به رقم ۹۸ هزار و ۱۴۸ واحدی رس��ید. 
همچنین ش��اخص کل ه��م وزن با ۱۷ 
واح��د افت تا رقم ۱۷ هزار و ۵۸۴ پایین 
آمد. ش��اخص آزاد شناور نیز ۲۰۲ واحد 
اف��ت کرد و ب��ه رقم ۱۰۵ ه��زار و ۲۴۷ 
رس��ید. ش��اخص بازار اول و دوم نیز هر 

یک ۶۴ و ۵۵۱ واحد افت کردند. 
خلیج ف��ارس،  پتروش��یمی  صنای��ع 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تأمین و گروه مپنا س��ه نمادی بودند که 
ب��ه ترتیب ب��ا ۵۵، ۴۲ و ۳۴ واحد تأثیر 
بیش��ترین نقش کاهنده را در افت نماگر 
بازار س��رمایه داش��تند. در طرف مقابل، 

توس��عه معادن و فلزات، پاالیش��گاه نفت 
بندرعباس و معدن��ی و صنعتی چادرملو 
ه��ر یک به ترتیب با ۳۱، ۲۱ و ۱۹ واحد 
تأثیر افزاینده سعی کردند تا شاخص ها را 

به سمت باال هدایت کنند. 
از طرف��ی ش��رکت های خودروی��ی از 
جمله ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو 
حتی لیزینگ رایان سایپا در سومین روز 
هفته در افت ش��اخص های بازار سرمایه 
به شدت تأثیرگذار بودند. به طور کلی در 
گروه خودرو و ساخت قطعات روند قیمت 
س��هم ها مخصوصا سهم های شاخص ساز 
رو ب��ه کاهش ب��ود. در این گ��روه ۱۶۹ 
میلیون سهم به ارزش بیش از ۱۹میلیارد 

تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
از ط��رف دیگر، در این ب��ازار کم رمق، 
فلزات اساس��ی نی��ز چندان نتوانس��تند 
ب��ا افزایش قیمت وارد ش��وند و برعکس 
بیش��تر س��هم ها روند کاهش قیمت را از 
س��ر گرفتند. در این گ��روه ۳۸ میلیون 
سهم به ارزش بیش از ۱۲میلیارد تومان 

مورد دادوستد قرار گرفت. 
نفتی ها نیز در سومین روز هفته شاهد 
دادوستد بیش از ۲۲ میلیون سهم بودند 
ک��ه ارزش آنها ب��ه ح��دود ۱۴ میلیارد 
تومان می رس��ید. در این گروه نیز نوسان 
قیمت ها عمدتا کمتر از یک درصد رو به 
باال و پایین بود، اما قندی ها جزو معدود 
گروه هایی بودند که بیش��تر سهم هایشان 
با رشد قیمت همراه شد. این گروه شاهد 
معامله بی��ش از هفت میلیون س��هم به 

ارزش بیشتر از ۳ میلیارد تومان بودند. 
ب��ورس ته��ران روز  ارزش معام��الت 
دوشنبه به رقم ۲۲۶ میلیارد تومان رسید 
که این رقم ناشی از دست به دست شدن 
۹۳۴ میلیون سهم و اوراق مالی طی ۷۶ 
ه��زار و ۶۳۸ نوبت ب��ود.  آیفکس نیز در 
س��ومین روز هفته ۰.۸ واحد افت کرد و 
ب��ه ۱۱۹۸ واحد رس��ید. ارزش معامالت 
فراب��ورس ایران عدد ۳۲۶ میلیارد تومان 
را تجرب��ه کرد و حج��م معامالت به رقم 

۲۲۴ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. 

عقب نشینی 152 پله ای شاخص بورس

پرواز نقدینگی از بازار سرمایه به بازار پول
خبر

با مجوز سازمان بورس صورت می گیرد
بزرگ ترین تأمین مالی بخش  

خصوصی در بازار سرمایه
ایران خودرو بزرگترین تأمین مالی بخش خصوصی 
در بازار س��رمایه را رقم می زند.  به گزارش ایس��نا، 
اوراق مرابح��ه ش��رکت ایران خودرو ب��ه مبلغ ۷۰۰ 
میلیارد تومان و با نرخ ۱۸درصد منتش��ر می ش��ود. 
عمر این اوراق چهارس��اله و با بازپرداخت هر سه ماه 
یک بار اس��ت.  ضامن اوراق مذکور بانک ملت است 
و متعهدین پذیره نویس و بازارگردان ش��امل شرکت 
تأمین س��رمایه بانک مل��ت با س��هم ۳۵۰ میلیارد 
توم��ان ب��ا نماد »صخ��ود ۰۰۱۲«، تأمین س��رمایه 
لوتوس پارس��یان با سهم ۲۵۰ میلیارد تومان با نماد 
»صخود ۴۱۲« و تأمین س��رمایه امید با سهم ۱۰۰ 

میلیارد تومان و با نماد »صخود ۱۴۱۲« هستند. 
در همی��ن زمین��ه، مع��اون مالی گ��روه صنعتی 
ایران خ��ودرو گف��ت: بزرگ ترین چالش ه��ای فعلی 
از بع��د مال��ی،  زنجی��ره تأمی��ن و خودروس��ازان 
عدم تطاب��ق روش ه��ای بانکی موجود ب��ا نیازهای 
خودروس��ازان و قطعه س��ازان، فقدان ابزارهای نوین 
مال��ی در بازار س��رمایه ایران و نوس��انات نرخ ارز و 
عدم وجود ابزارهای پوش��ش ریس��ک ارزی اس��ت.  
ابوالفض��ل اس��ماعیل زاده بیان ک��رد: طوالنی بودن 
پروسه انتشار ابزارهای مالی فعلی و گران بودن آنها 
مش��کل بزرگ استفاده از این ابزارهاست.  وی ادامه 
داد: ایران خودرو به منظور تأمین مالی انتش��ار اوراق 
مرابحه را در دستور کار خود قرار خواهد داد.  معاون 
مالی گروه صنعتی ایران خودرو خاطرنشان کرد: این 
اوراق ب��ه ارزش ۷ ه��زار میلیارد ری��ال، بزرگ ترین 
انتش��ار اوراق در صنعت خودرو به شمار می رود که 

در بازار سرمایه به ثبت خواهد رسید. 

تا پایان دی ماه در بورس اتفاق افتاد
افزایش 46درصدی ارزش دارایی 

سرمایه گذاران خارجی
ارزش دارای��ی س��رمایه گذاران خارجی در بورس 
ته��ران که تعداد آنها از یک هزار کد معامالتی عبور 
کرده است، تا پایان دی ماه امسال ۴۶درصد افزایش 
یافت.  به گزارش ایرنا، س��رمایه گذاران خارجی پس 
از ط��ی مراح��ل قانون��ی و دریافت کد س��هامداری 
می توانند در خرید و فروش س��هام و اوراق مشارکت 
داش��ته باش��ند.  اکنون س��رمایه گذارانی از آمریکا، 
انگلیس، روس��یه، آلمان، س��وییس، سوئد، لهستان، 
ازبکس��تان، جمهوری آذربایجان، چین، هلند، هند، 
ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، 
ام��ارات، ن��روژ، یون��ان، اندونزی، مالدیو، لهس��تان، 
کانادا، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکس��تان، س��وریه، 
لوکزامبورگ، کوی��ت، نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی، 
گرجس��تان، ارمنس��تان، جزایر ویرجین، نیجریه و 

افغانستان در بازار سرمایه ایران فعال هستند. 
پ��س از اجرای برجام و رفع موان��ع پیش روی بازار 
سرمایه، تمایل سرمایه گذاران خارجی برای حضور در 
بازار سرمایه ایران افزایش یافت، به طوری که در دی ماه 
گذش��ته، با عبور از یک هزار کد معامالتی صادر ش��ده 
برای س��رمایه گذاران خارجی، رکوردی جدید به ثبت 
رس��ید.  حمید روح بخش، مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل بورس تهران روز دوش��نبه در این باره گفت: 
س��رمایه گذاران خارجی در ۱۰ماهه س��ال ۱۳۹۶ در 
بخش خرید فعال تر بودند، به طوری که از کل معامالت 
س��رمایه گذاران خارجی، ۵۱درصد به خرید اختصاص 
 داش��ته و ارزش معامالت س��رمایه گذاران خارجی در

۱۰ ماهه س��ال ۹۶ نس��بت به مدت مشابه سال قبل در 
حدود ۶ درصد کاهش داشته است.  وی خاطرنشان کرد: 
در ای��ن مدت ۹۴ س��رمایه گذار خارجی اقدام به خرید و 
ف��روش کردند که از این تعداد ۱۴ ش��خص حقوقی و 
۸۰ شخص حقیقی است.  روح بخش به سرمایه گذاران 
حقیق��ی و حقوقی اش��اره کرد و اف��زود: در این مدت 
۹۳درص��د معامالت س��رمایه گذاران خارجی توس��ط 
اش��خاص حقوقی و ۷درصد توس��ط اشخاص حقیقی 
خارجی انجام ش��ده است.  این مس��ئول بازار سرمایه 
به حضور س��رمایه گذاران خارج��ی در صنایع مختلف 
بورس��ی اش��اره کرد و اظهار داشت: س��رمایه گذاران 
خارج��ی در صنایع متنوع بورس ته��ران حضور دارند 
به طوری که در ۳۷ صنعت فعال هس��تند.  بنا بر اعالم 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، وی اف��زود: ۹۶ درصد 
معامالت س��رمایه گذاران خارجی به س��هام اختصاص 
دارد و بقیه به ترتیب در اختیار حق تقدم، اوراق بدهی، 

صندوق قابل معامله و اختیار معامله قرار دارد. 
روح بخ��ش تصریح کرد: تعداد اش��خاص خارجی 
مالک اوراق بهادار برابر با ۶۸۷ کد معامالتی اس��ت 

که نسبت به ابتدای سال ۱۶ درصد افزایش دارد. 
وی گف��ت: تطبیق ارزش دارایی س��رمایه گذاران 
خارجی ب��ه تفکیک صنعت در ۳۰ دی ماه نس��بت 
به ابتدای سال نشان می دهد سرمایه گذاران خارجی 
در ۲۲ صنعت با افزای��ش ارزش دارایی مواجه و در 

۱۵ صنعت با کاهش ارزش دارایی مواجه هستند. 
گفتنی اس��ت تع��داد س��هامداران خارج��ی بازار 
س��رمایه ایران نیز با صدور ۲۴ کد جدید در دی ماه 
امسال از مرز یک هزار کد گذشته است.  در دی ماه 
امسال، ۲۴ کد جدید برای سهامداران خارجی صادر 
ش��د که ۱۸ کد برای سرمایه گذاران حقیقی و شش 

کد به سرمایه گذاران حقوقی اختصاص دارد. 

مدیرعامل فرابورس با اشاره به دستورالعمل جدید: 
پیش بینی سود برای عرضه های 

اولیه الزامی است
مدیرعامل فرابورس ایران می گوید دستورالعمل جدید 
توقف و بازگشایی نمادها منطبق با استانداردهای دنیاست، 
ام��ا باید کم کم اصالحاتی در آن ص��ورت گیرد. او تأکید 
می کند ش��رکت هایی ک��ه می خواهند در س��ال ۱۳۹۶ 
عرضه اولیه شوند باید پیش بینی سود را در گزارش خود 
داشته باشند اما شرکت هایی که در حال حاضر بورسی یا 
فرابورسی هستند نیازی نیست پیش بینی سود اعالم کنند.  
امیر هامونی در گفت وگو با ایس��نا، درباره دس��تورالعمل 
جدید توقف و بازگشایی نمادها، اظهار کرد: از دیدگاه من 
این که دس��تورالعمل توقف و بازگشایی نمادها عوض شد 
یک اقدام ش��جاعانه بود و من این را اقدام مثبتی ارزیابی 
می کنم.  وی در مورد حذف EPS نیز اظهار کرد: تا چند 
سال پیش بررسی می کردیم که EPS حذف شود یا خیر. 
سرمایه گذاران عادت کرده بودند که EPS را داشته باشند 
و به ما می گفتند پیش بینی س��ود را برای تحلیل ها نیاز 
داریم در نتیجه س��رمایه گذاران متکی ب��ه EPS بودند.  
مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: اما نگاه سازمان بورس 
یک نگاه تطبیقی بود. سازمان بورس دید که در دنیا برای 
 EPS گزارشگری چه اتفاقی می افتد. آیا در دنیا خود ناشر
را اع��الم می کند یا تحلیلگرانی هس��تند که آنها این کار 
را انج��ام می دهند. در نتیجه دس��تورالعمل جدید با یک 
نگاه تطبیقی داده ش��ده و با استانداردهای دنیا مطابقت 
دارد.  هامون��ی تأکی��د کرد: اگرچه این دس��تورالعمل با 
استانداردهای دنیا تا حد قابل توجهی مطابق است، اما باید 
کم  کم اصالحاتی در آن انجام داد. البته برای هر تغییری 
نیاز به یک مدیریت تغییر است. از نهم دی ماه سال جاری 
دستورالعمل جدید حاکم است، طبیعی است که یکسری 
از شرکت ها با همان ترکیبات قدیم گزارشگری کرده اند.  
وی ادامه داد: ما باید بدانیم گزارشگری یک اتفاق نیست 
ک��ه بگوییم از یک تاریخی به یک س��بک گزارش��گری 
می ش��د و از آن تاریخ به بعد س��بکش تغییر کرده است. 
برای این نوع گزارش��گری یک دوران گ��ذار وجود دارد تا 
زمانی که شرکت ها صورت های مالی سال ۱۳۹۶ را بدهند 
که احتماال به اردیبهش��ت ماه و خردادماه سال ۱۳۹۷ بر 
خواهد خورد دچار این دوران  گذار خواهیم بود. مثاًل برای 
عرضه های اولیه گفته ایم که EPS نباید داده ش��ود، ولی 
اگ��ر EPS ندهد باید گزارش تفصیلی دهد و این گزارش 
را حس��ابرس باید اظهارنظر کن��د.  مدیرعامل فرابورس 
 ایران ادامه داد: اگر صورت های مالی ش��رکتی، منتهی به
۲۹ اس��فندماه باش��د ی��ک بار حس��ابرس در م��ورد آن 
گزارش های تفصیلی داده، در نتیجه استاندارد حسابرسی 
اج��ازه نمی دهد که حس��ابرس بین دوره ی��ک گزارش 
تفصیلی را از شرکت بگیرد و حسابرسی کند. برای این که 
دوران  گذار را به درس��تی مدیریت کنیم ناچاریم بگوییم 
دستورالعمل قدیم برای سال مالی ۱۳۹۶ باشد و آرام آرام 

کمرنگ شود تا دستورالعمل جدید جایگزین شود. 
هامونی تأکید کرد: ش��رکت ها باید برای س��ال ۱۳۹۶، 
EPS بدهند. ش��رکت هایی ک��ه می خواهند عرضه اولیه 
داش��ته باشند باید بودجه و EPS بدهند اما شرکت هایی 
که االن در بازار هستند و یک بار برای سال ۱۳۹۶ بودجه 
داشته اند برای سال ۱۳۹۷ دیگر الزم نیست EPS اعالم 
کنند. در نتیجه ش��رکت هایی که می خواهند جدیدا وارد 
بازار سرمایه شوند باید با دستورالعمل قدیم بودجه دهند 
و EPS اعالم کنند و حتی برای سال ۱۳۹۷ شاید سازمان 

بورس از آنها بودجه و EPS بخواهد. 

فرابورس

آزاد  دانش��گاه  علم��ی  هی��أت  عض��و 
اس��المی با اش��اره ب��ه مج��وز مجلس به 
دولت در خصوص انتش��ار ۹۵۰۰ میلیارد 
تومان اسناد خزانه اس��المی برای تسویه 
بدهی هایش به بخش سالمت و کشاورزی 
گفت اجرایی شدن این موضوع دغدغه های 
دولت را در تأمین مالی و تسویه بدهی های 

خود برطرف می کند. 
موس��ی احمدی به سنا،گفت: قرار است 
نیم��ی از این مبل��غ به خری��د تضمینی 
و  کش��اورزی  اس��تراتژیک  محص��والت 
طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای و 
نصف دیگ��ر به بدهی های س��ازمان بیمه 
س��المت اختصاص داده ش��ود که با این 
اتف��اق، بخش خصوصی نیز با اس��تفاده از 
ظرفیت ها و س��ازو کارهای بازار س��رمایه 
ب��رای تأمین مالی پروژه  ه��ا فعال تر عمل 
خواه��د ک��رد.   ای��ن کارش��ناس ب��ازار 
س��رمایه افزود: تجارب اخیر انتشار اوراق 
بدهی در بازار س��رمایه نشان می دهد این 
اوراق از مزایای ویژه ای همچون ریس��ک 
نقدشوندگی پایین تر، ریسک نکول صفر، 
نرخ س��ود مؤثر باالتر و اث��ر تورمی اندک 
برخوردارن��د.  احم��دی همچنی��ن اظهار 
داش��ت: نگاه��ی ب��ه تجارب کش��ورهای 
مختل��ف دنی��ا در خص��وص ش��یوه های 
تأمین مالی پروژه های بزرگ زیرس��اختی 
و عمرانی و طرح ه��ای تملک دارایی های 
س��رمایه ای حاکی از نقش آفرینی بانک ها، 
صندوق های بازنشس��تگی و ش��رکت های 
از  دس��ته  آن  مال��ی  تأمی��ن  در  بیم��ه 
پروژه هایی اس��ت ک��ه در بلندمدت قادر 
خواهند ب��ود جریانات درآمدی پیوس��ته 
و پای��دار ایجاد کنن��د.  عضو هیأت علمی 
دانشگاه ابهر ادامه داد: از طرفی بررسی ها 
نش��ان می دهد منابع دولت و ش��یوه های 
یاد ش��ده همیش��ه کافی نیس��ت و بخش 
از مناب��ع از طری��ق  قاب��ل مالحظ��ه ای 
کاربست انواع س��ازوکار مشارکت عمومی 
خصوص��ی و برخ��ورداری از مناب��ع مالی 
بخش  خصوصی و خارجی در این پروژه ها 
تأمین می ش��ود.  وی با اشاره به ضرورت 
نقش آفرینی مؤثرتر بازار سرمایه در تأمین 
مال��ی پروژه ها گفت: ب��ا توجه به وضعیت 
و مش��کالت صندوق های بازنشس��تگی و 
برخی ش��رکت های بیم��ه، تاکنون عمدتاً 
ش��اهد تأمین مالی این پروژه ها از طریق 
بانک ه��ا بوده ایم؛ لذا الزم اس��ت نهادها و 

ابزارهای مالی نوینی متناس��ب با شرایط 
پروژه ه��ای زیرس��اختی و عم��ران مث��ل 
اوراق اس��تصناع، صندوق پروژه و صندوق 
س��رمایه گذاری خصوص��ی ش��کل گرفته 
و ضم��ن جذب مناب��ع، آنها را به س��وی 

پروژه های زیرساختی سوق دهند. 
ای��ن اس��تاد دانش��گاه تصریح ک��رد: با 
اجرایی ش��دن این موضوع دیگر دولت در 
تأمین مالی منابع مورد نیاز برای تس��ویه 
بدهی هایش دغدغه ای ندارد و این بخش  
خصوصی اس��ت ک��ه از ظرفیت های بازار 
س��رمایه ب��رای تأمی��ن مالی پ��روژه  و با 
استفاده از س��ازوکار بازار استفاده خواهد 
ک��رد.  وی در عی��ن حال اظهار داش��ت: 
البته بازار سرمایه کشور برای جذب منابع 
س��رمایه گذاران، به لحاظ عم��ق تا نقطه 
ایده آل به تقویت بیشتر نیاز دارد؛ از سوی 
دیگر فرهن��گ س��رمایه گذاری و در نظر 
گرفتن ریس��ک در کن��ار بازده  های مورد 
انتظار آتی در میان آحاد س��رمایه گذاران 

آنچنان که باید جا نیفتاده است. 
به گفته احمدی، با وجود بانک هایی که 
نسبت به ارائه س��ود های بدون ریسک به 
س��پرده گذاران اقدام می کنند و هیچ گونه 
ریسکی برای آنها متصور نیست، نمی توان 
لزوما ش��اهد س��وق پیدا کردن این منابع 
به بازار س��رمایه بود.  این کارشناس بازار 
س��رمایه در پاسخ به این سؤال که راه حل 
عملیات��ی برای خ��روج از ای��ن وضعیت 
چیست، اظهار داش��ت: در درجه نخست 
می بایس��ت تمامی ابزارها و نهادهای مالی 
موجود از نظر ریس��ک، طبقه بندی شده و 
اش��خاص با علم به آن، بازده مورد انتظار 
خ��ود را طل��ب کرده و آمادگ��ی هر گونه 

اقدام ناخواسته را داشته باشند. 
احم��دی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن موضوع 
قطعاً با وضعیت موجود کش��ور که تمامی 
ابزارهای مالی موجود در کش��ور تضمین 
شده است و تنها در رقم سود تفاوت دارند 
فرق خواهد داش��ت، گفت: طبقه بندی و 
دس��ته بندی اوراق نیز از طریق موسسات 
رتبه بن��دی اعتب��اری رخ خواه��د داد که 
در کنار توس��عه برنامه ه��ا و فناوری های 
مالی در زمینه س��رمایه گذاری و مدیریت 
مالی شخصی موجب افزایش عمق بیشتر 
بازار خواهد ش��د.  وی اف��زود: در صورت 
فراهم شدن زیرس��اخت ها و پیش نیازهای 
توسعه بازار بدهی، این بازار از ظرفیت های 

باالی��ی ب��رای تأمی��ن مال��ی بنگاه ه��ای 
اقتص��ادی، پروژه ها و دولت ه��ا برخوردار 
خواه��د بود.  احمدی تصریح کرد: در این 
می��ان با توجه به دس��تورالعمل های اخیر 
در خص��وص تغییر نصاب ها و ش��یوه های 
ابطال گواهی های سرمایه گذاری  صدور و 
)و خ��روج آن از دای��ره ش��عب بان��ک(، 
فض��ای  ظرفیت ه��ای  از  صورتی ک��ه  در 
الکترونیک��ی و فناوری های مالی از طریق 
اینترن��ت و موبای��ل و تکنیک ه��ای نوین 
بازاریابی خدمات مالی اس��تفاده مناس��ب 
ش��ود می توان شاهد جذب منابع مالی در 

دسترس س��رمایه گذاران و سوق دادن آن 
به بازار سرمایه و اوراق بدهی بود. 

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
ادامه داد: ایجاد وب سایت ها و پلتفرم های 
مقایس��ه مش��خصات و رتب��ه صندوق ها 
در کنار س��ایر مش��خصه های م��ورد نظر 
س��رمایه گذار همچ��ون نمونه های��ی ک��ه 
و  دارد  وج��ود  مختل��ف  کش��ورهای  در 
بهره من��دی از تج��ارب جهان��ی موجود و 
بهره گیری از سایر اقدامات فرهنگ سازی 
و تبلیغات��ی از جمله اقداماتی اس��ت که 

می توان در این مسیر انجام داد. 

مزایای انتشار 9500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسالمی

پیش شرط های توسعه بازار اوراق بدهی در کشور



تخممرغ
درمدارگرانیمیچرخد

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان 
ته��ران از افزایش ۵۰۰ تومانی نرخ تخم مرغ در بازار 
خبر داد.  ناص��ر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار اس��تان تهران در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران ج��وان، از افزای��ش ۵۰۰ تومان��ی نرخ 
تخم م��رغ در روزهای اخیر خب��ر داد و گفت: اکنون 
متوس��ط قیمت ه��ر کیلو تخم م��رغ درب مرغداری 

7هزار و ۵۰۰ و شانه ای 1۵ هزار تومان است. 
وی کاه��ش روزافزون تولید نس��بت به هفته های 
اخیر و معدوم سازی 26 میلیون قطعه مرغ تخم گذار 

را دلیل اصلی گرانی قیمت تخم مرغ دانست. 
نبی پور با اشاره به اینکه جای هیچ گونه نگرانی برای 
مصرف مرغ و تخم مرغ نیست، افزود: ویروس آنفلوآنزای 
حاد پرندگان به جز نوع H5N6 در بندر کیاشهر گیالن، 
قابل س��رایت به انس��ان نیس��ت و از آنجا که تخم مرغ 
و مرغ در دمای 7۰ درجه س��انتیگراد پخته می ش��ود، 
جای هیچ گونه نگرانی نیست.  این مقام مسئول قیمت 
تخم م��رغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: با 
توجه به معدوم س��ازی روزانه 1۵۰ تا 2۰۰ قطعه مرغ 
تخم گذار و افزای��ش تقاضا جهت مصرف در قنادی ها، 
امکان پیش بینی قیمت در بازار وجود ندارد.  وی ادامه 
داد: برای کنترل و پیش��گیری از بیم��اری آنفلوآنزای 
حاد پرندگان چاره ای جز هم اندیشی مسئوالن دولتی 

و خصوصی با یکدیگر وج��ود ندارد و در صورت توقف 
بیماری بازگش��ت تولید به روال سابق مستلزم حداقل 
دو تا س��ه سال است.  رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ 
تخم گذار با اش��اره به اینکه 97درصد تولید استان های 
اصلی از بین رفته است، تصریح کرد: استان های تهران، 
کرج، قزوین و قم بیش از ۵۰درصد تولید را در اختیار 

دارند که 97درصد این میزان از بین رفته است. 
به گفته وی در پی شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان 
از 182 مرغ��داری مرغ تخم گذار در اس��تان تهران، 

تعداد آنها به کمتر انگشتان دست رسیده است. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irصنعت، معدن، تجارت چهارشنبه6
2 اسفند 1396

شماره 1008

دولت با آنکه باره��ا اعالم کرده کمبودی 
ب��رای تأمین گن��دم در داخل نیس��ت، اما 
بهانه جویی آنهایی که تمایل به واردات دارند، 
تمامی نداش��ته و می گویند، دولت به اندازه 
کافی گندم به کارخانجات آرد نمی فروشد، 
اما طی دو هفته اخیر 1۰۰ هزار تن گندم در 

بورس کاال عرضه شده است.
 به گزارش فارس، در دو س��ال اخیر با 
افزای��ش تولید گندم در کش��ور و تأکید 
مقام معظ��م رهبری ب��ر تولید کاالهای 
اس��تراتژیک در داخل و وارد نکردن آن 
در راس��تای اقتص��اد مقاومت��ی، وزارت 
جه��اد کش��اورزی ه��م واردات گن��دم 
را از کش��ورهای دیگ��ر ممن��وع کرده و 
تنه��ا اجازه ورود موقت ب��رای فرآوری و 
صادرات آرد یعنی کاالی با ارزش افزوده 

را داده است. 
ت��ن  میلی��ون  س��ال گذش��ته 11.۵ 
گندم به صورت تضمینی از کش��اورزان 
خریداری ش��د که امس��ال ای��ن رقم به 
ح��دود 8.87۰ میلی��ون تن رس��ید، اما 
جالب اینجاس��ت که با وجود خودکفایی 

در گن��دم، برخی از بازرگان��ان به دلیل 
سود شیرین واردات، موضوعاتی همچون 
آب بری گن��دم و مقرون به صرفه نبودن 
تولید آن در داخ��ل، پایین بودن میزان 
گلوت��ن و پروتئین گن��دم تولید داخل و 
باال ب��ودن قیمت را اهرمی برای فش��ار 
به دولتمردان و ب��رای باز کردن درهای 

واردات قرار دادند. 
این موضوع در حالی است که شرکت 
بازرگانی دولت��ی به مرور گندم مورد نیاز 
را از طریق ب��ورس کاال روانه بازار کرده 
اس��ت.  چند روز گذش��ته کاوه زرگران، 
دبی��ر کان��ون انجمن  صنای��ع غذایی به 
خبرگ��زاری رویترز گفته ب��ود که برای 
و  آرد  ب��ه  آن  تبدی��ل  گن��دم،  واردات 
ص��ادرات به عراق با روس ها وارد مذاکره 
ش��ده ایم و قرار اس��ت ماهانه 1۰۰ هزار 
تن گندم از روس��یه توسط کارخانه  های 
خصوص��ی برای تبدیل به آرد و صادرات 

وارد شود. 
در کن��ار این خبر برخ��ی از صاحبان 
صنای��ع کارخانج��ات آرد ادعا کردند که 

دول��ت گندم مورد نیاز آنه��ا برای تولید 
آرد را عرضه نمی کند و همین امر باعث 
ش��ده تا گندم از کیلویی 9۰۰ تومان به 
98۰ توم��ان روی تابلوی بورس افزایش 

یابد. 
حسین یزدجردی، رئیس کانون صنایع 
آرد ای��ران در مورد وضعیت توزیع گندم 
گفت: هنوز دولت گندم موردنیاز را برای 
تبدیل به آرد و صادرات به ما می فروشد، 
ام��ا از آنجایی که بارش ها امس��ال کمی 
کاهش یافته، پیش بینی ما این است که 
ممکن است، در آینده فروش گندم برای 
صادرات و تأمین نیاز داخل متوقف شود. 
وی افزود: در همین راس��تا از آنجایی 
ما یک بازار خ��وب برای صادرات آرد به 
عراق ایج��اد کرده ایم و نمی خواهیم این 
بازار را از دست دهیم، با روسیه که تولید 
گندم م��ازاد دارد، مذاکره کرده ایم تا در 
صورت نی��از بتوانی��م از آن محل گندم 

خود را تأمین کنیم. 
یزدجردی در پاس��خ به این سؤال که 
نرخ گندم خریداری شده از روسیه به چه 

قیمتی اس��ت، گفت: گندم با گلوتن3۰ 
در هر ت��ن 22۰ دالر از ط��رف روس ها 
قیمت گذاری ش��ده که با افزایش قیمت 
دالر ب��ه قیمت گن��دم داخل��ی نزدیک 
می شود.  این سخنان در حالی است که 
بر اساس بررسی بازارهای جهانی، قیمت 
گندم روسیه با گلوتن 13 و پروتئین 27 
در هر تن 2۰۵ دالر قیمت گذاری ش��ده 

است. 
همچنین آمار سایت بورس کاال نشان 
می دهد ک��ه از تاری��خ 17 بهمن ماه دو 
محمول��ه ۵ه��زار تنی گن��دم دوروم در 
بورس کاال عرضه ش��ده و گندم خوراکی 
نی��ز به وفور و به ع��ددی حدود 92هزار 
تن در دو هفته اخیر عرضه شده است. 

حسن عباسی معروفان، معاون بازرگانی 
ش��رکت بازرگان��ی دولتی ه��م در مورد 
عرضه گندم در ب��ورس کاال گفت: تا این 
لحظه توزیع گن��دم حتی برای تبدیل به 
آرد و صادرات را متوقف نکرده ایم و حتی 
ط��ی این هفته ۵ تا 6هزار تن گندم برای 

صادرات در بورس عرضه شده است. 

بهانهجوییواردکنندگانبرایوارداتگندم

سوژه این بار؛ نگرانی از دست دادن بازار صادراتی
خبر اخبار

منافعقاچاقچیانتأمینشد!
و  واردکنن��دگان  تولیدکنن��دگان،  انجم��ن  رئی��س 
صادرکنندگان محصوالت دخانی درخواست کرد که مصوبه 
اخیر مجل��س درباره افزایش قیمت س��یگار مورد واکاوی 
ق��رار گیرد، چراکه منافع قاچاقچیان با این مصوبه در قبال 

تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است. 
محمدرضا تاجدار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
پ��س از کش و قوس ه��ای فراوان و به رغ��م مخالفت های 
مختلف با افزایش عوارض سیگار با افزایش 7۵ ریالی در هر 
نخ تولیدات با برند ایرانی، 1۵۰ ریالی تولیدات مش��ارکتی، 
2۵۰ ریال��ی تولی��دات با برن��د بین الملل��ی و 6۰۰ ریالی 
س��یگارهای وارداتی مواجه ش��دیم، اظهار کرد: در نگاهی 
به این مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی، ادعای سخنگوی 
کمیسیون تلفیق مبنی بر حمایت از برندهای ایرانی با ایجاد 
فاصله هشت برابری با عوارض سیگار وارداتی است، اما این 

ظاهر موضوع بوده و در عمل به زیان تولید داخلی است. 
وی اف��زود: با تصوی��ب این مصوبه، ضرب��ه هولناکی به 
کارخانه های برندهای ایرانی وارد و منافع کسانی تأمین شد 

که از دایره اعمال قانون به دور هستند. 
رئیس هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان 
و صادرکنندگان محصوالت دخانی در ادامه به مواردی که 
قبل از تصویب این قانون باید مورد توجه نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی قرار می گرفت، اشاره کرد و گفت: در کمال 
ناباوری و با وجود اخطاریه های مکرر کارشناسان به مسائل 
مربوطه توجه نش��د.  وی ادامه داد: براساس تبصره 3 ماده 
1۰2 قانون برنامه پنجم توسعه، باید 1۰۰درصد سیگارهای 
مصرف��ی در ایران در پایان برنامه، در داخل تولید می ش��د 
که براساس آمارهای ارائه ش��ده از سوی مرکز برنامه ریزی 
و نظارت بر دخانیات کش��ور این امر در س��ال جاری برای 
س��یگارهای قانونی، محقق ش��ده و از کل سیگار مصرفی 
در کش��ور کمتر از 4درصد آن از محل واردات تأمین شده 
است، اما ادعای سخنگوی کمیسیون تلفیق مبنی بر فاصله 
هشت برابری عوارض سیگارهای ایرانی با عوارض سیگارهای 
وارداتی که وجود خارجی ن��دارد، با عنوان حمایت از برند 
ایرانی مقایسه ای نادرست است. به عبارت دیگر اگر به جای 
نخ��ی 6۰۰ ریال نخ��ی 6۰۰ هزار ریال ه��م عوارض برای 
واردات تعیین می شد، حمایتی از تولید کننده داخلی صورت 

نگرفته بود، چرا که اساسا وارداتی وجود نداشته است. 
تاجدار با اشاره به اینکه براساس تعریف سازمان برنامه و 
بودجه، تولید مشارکتی به تولید سیگار از سوی یک شرکت 
دولتی با یک ش��رکت خصوصی اطالق شود، بیان کرد: از 
آنجا که در س��ال 1391 ش��رکت دخانیات ایران به عنوان 
تنها شرکت دولتی به بخش غیردولتی واگذار شد، عمال در 
این س��رفصل از قانون نیز عوارضی از شرکت های خارجی 
دریافت نمی ش��ود تا به واس��طه آن حمایتی از تولیدات با 
نش��ان ایرانی مدنظر قرار گیرد.  رئیس هیأت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
دخانی با تأکید بر اینکه در عوارض تعیین شده برای تولید با 
برند ایرانی در مقایسه با تولید با نشان بین المللی چند نکته 
مهم و دارای اهمیت وجود دارد، خاطرنشان کرد: در مصوبه 
اخیر نه تنها به نفع برندهای ایرانی قانون گذاری نشده بلکه 
این مصوبه به رغم ظاهر عوام فریبانه آن به شدت در تعارض 

با روح قوانین دائمی و به زیان برندهای ایرانی است. 
تاجدار ادامه داد: قیمت خرده فروش��ی برندهای ایرانی در 
محدوده 1۵۰۰ تومان و قیمت خرده فروشی برندهای داخلی 
با نشان بین المللی در محدوده 4۰۰۰ تومان قرار داشته و این 
مصوب��ه در حدود 2۰درصد به نرخ فروش هر دو محصول به 
صورت یکسان می افزاید.  وی با بیان اینکه مصرف کنندگان 
برندهای ایرانی به لحاظ اقتصادی قش��ر ضعیف جامعه بوده 
و به تغییرات قیمتی حساس��یت زیادی نشان می دهند و با 
افزایش غیرمتعارف قیمت به سرعت نسبت به تغییر سیگار 
خود اقدام می کنند، اظهار کرد: اما این حساسیت به قیمت 
در مصرف کنندگان س��یگار با نشان های بین المللی به دلیل 
توان مالی باالتر به نس��بت کمتر بوده و با وضع این عوارض 
احتمال تغییر سیگار مصرفی در این گروه بسیار کمتر خواهد 
ب��ود که ع��وارض موصوف به برندهای ایرانی در مقایس��ه با 

برندهای بین المللی آسیب بیشتری وارد می کند. 

ورودفرشدستبافممنوع
حتیایرانی!

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان فرش دس��تباف با 
اشاره به ممنوعیت سفت و سخت واردات فرش های 
دس��تباف ایران، گفت که حت��ی واردات فرش های 
دس��تباف ایرانی ک��ه بدون جواز صادرات از کش��ور 

خارج شده اند به داخل ممنوع است. 
مجتبی عراقچی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
ایران خود یک تولیدکننده منطقه فرش های دستی 
اس��ت، اظهار کرد: ورود هرگونه فرش دستی به بازار 
داخلی توجیه پذیر نیس��ت و ممنوعیت های سفت و 
س��خت قانونی برای آن وجود دارد.  وی اضافه کرد: 
حتی پی��ش از ای��ن فرش هایی که ب��رای بازارهای 
خارجی فرس��تاده می ش��د و بعد از مدتی به فروش 
نمی رف��ت و قص��د بازگرداندن آنها به کش��ور وجود 
داش��ت، این ممنوعی��ت برای آنها اعمال می ش��د و 
گمرک از ورود فرش ها جلوگیری می کرد یا ترخیص 

آنها را منوط به پرداخت تعرفه های باال کرده بود. 
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف درخصوص 
رایزنی های انجام ش��ده با گم��رک، اظهار کرد: با توافق 
صورت گرفته، قرار شد فرش های دستبافی که از گمرک 
جمهوری اس��المی ایران صادر ش��دند و جواز رسمی 
داشتند بتوانند به داخل بازگردند که فقط فرش هایی را 
که پس از انقالب صادر شدند شامل می شود و همچنان 
فرش هایی که پیش از انقالب از مرزها خارج ش��ده اند 

امکان ورود ندارند. 

رئیس اتاق مش��ترک بازرگان��ی ایران و 
ترکیه به تازگی تأکید کرده که تعرفه های 
ترجیحی با ترکیه به نفع ایران است؛ با این 
وجود معاون صادراتی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت به انتقاد از این تعرفه ها پرداخته 

و از لزوم بازنگری آنها سخن گفته است. 
به گزارش ایسنا، در سال های اخیر یکی 
از مدل های تجاری که در مناس��بات ایران 
با کش��ورهای مختلف به ویژه کش��ورهای 
همسایه برقرار شده، تجارت ترجیحی است. 
تجارت ترجیحی باعث می شود معامالت 
آس��ان تر انج��ام ش��ود. در واق��ع تجارت 
ترجیحی شکلی از مبادله تجاری است که 
دو کش��ور با یکدیگر توافق می کنند که به 
منظور تسهیل مراودات تجاری و عملیات 
ص��ادرات و واردات، تعرفه برخی از کاالها 
را پایی��ن بیاورند.  در این س��ال ها یکی از 
مهم ترین کش��ورهایی که با آن تعرفه های 
ترجیحی امضا ش��ده ترکیه اس��ت که به 
واسطه حجم مبادالت تجاری ایران و ترکیه 
تعریف اقالم کاالیی که مشمول تعرفه های 
تجارت ترجیحی می شوند از اهمیتی خاص 

برخوردار است. 
استارتباضرر

طب��ق توافقنامه ای که در س��ال 2۰1۵ 
میان دو کش��ور به امضا رسید، پیش بینی 
ش��ده بود که در فواص��ل مختلف تعرفه ها 
بازنگری و نسبت به کاهش یا افزایش تعداد 
تعرفه ها اقدام شود. اما نکته جالب آنکه در 
آن دوره وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
که سابقه س��ال ها فعالیت در عرصه روابط 
بین الملل را داشت به عنوان رئیس کمیته 
تجاری دو کش��ور انتخاب شد و در نهایت 
پس از عقد قراردادهای مربوطه محمدرضا 
نعم��ت زاده وزی��ر وقت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت در گفت وگ��و با برخی رس��انه ها 
اینگونه اظهار کرد که بنده در جریان لیست 
کاالهای مشمول این قرارداد نبودم و قبل 
از امضای نهایی س��اعت ها لیست کاالها را 
مطالعه و ایرادات الزم را به آن گرفته ام. در 
اوایل اجرای این ق��رارداد برخی از بنگاه ها 
متضرر خواهند ش��د، اما ه��دف ما ارتقای 
بخش هاست که امیدواریم در آینده بتوانیم 

به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم. 

البت��ه پ��س از امضای ای��ن توافقات در 
موارد متعدد فعاالن اقتصادی نیز نس��بت 
به قراردادهای عقد ش��ده گالیه و اینگونه 
اظهار کردند که ب��ا این اتفاق روند واردات 
کاال آس��ان تر خواه��د ش��د و در نتیجه با 
س��یل کاالهای با کیفیت پایی��ن وارداتی 
مواج��ه خواهیم ش��د و تولید داخل لطمه 
می خورد، زیرا براساس این توافقنامه ترکیه 
می تواند بس��یاری از تولیدات صنعتی خود 
را ب��ا تعرفه های اندک ب��ه ایران صادر کند 
و در ازای آن ط��رف ایران��ی تنها کاالهای 
کشاورزی خود را با کاهش تعرفه به کشور 

ترکیه صادر می کند. 
۱۲۰قلمکاالیجدیددرصف

با این وجود تج��ارت ترجیحی با ترکیه 
ادامه و گس��ترش پیدا ک��رد، به طوری که 
در ح��ال حاض��ر 12۵ کاال از طرف ترکیه 
و 14۰ کاال از طرف ایران مش��مول تجارت 
 ترجیح��ی می ش��ود و نهای��ی ش��ده که

6۰ تعرفه ب��ه تجارت ترجیحی از هر طرف 
اضافه ش��ود. یعنی 12۰ قلم کاالی دیگر از 
ایران و ترکیه  در لیس��ت تبادالت دو کشور 
مش��مول تعرفه ترجیحی می شوند.  در این 
میان رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و 
ترکیه در ماه های گذش��ته از نهایی ش��دن 
افزای��ش تع��داد کاالهای ترجیح��ی میان 
ای��ران و ترکی��ه خب��ر داده و تصریح کرد: 
تجارت ترجیحی با ترکیه به نفع ایران بوده 
و صادرات ایران به ترکیه در 9 ماه گذش��ته 
افزایش چشمگیری داشته است.  رضا کامی 
در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: بر اساس 
توافقنامه ای که میان دو کشور ایران و ترکیه 
در رابطه با تجارت ترجیحی در سال 2۰1۵ 
امضا شد، پیش بینی شده بود که در فواصل 
مختلف تعرفه ها بازنگری ش��ود و نسبت به 
کاهش یا افزایش تعداد تعرفه ها اقدام شود. 

وی افزود: حدودا بیش از یک سال است که 
در رابط��ه با افزایش تعرفه ها و افزایش آنها از 
هر طرف به تعداد 6۰ تعرفه مذاکره شده و به 
نظر می رسد که به توافق نهایی نزدیک شده 
است و در آینده نزدیک احتماال در کمیسیون 
مشترک اقتصادی این بحث نهایی می شود 
و تع��داد 6۰ تعرفه به تجارت ترجیحی از هر 

طرف اضافه خواهد شد. 

دعوابرسرنفعوضررتجارتترجیحی
ایرانوترکیه
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فرصت امروز: »صادرات« به 
کارشناسان  از  بس��یاری  اعتقاد 
اقتصادی و صنعتی از نان ش��ب 
ب��راي خودروس��ازان واجب ت��ر 
اس��ت. درصورت��ی ک��ه دومین 
صنع��ت ب��زرگ کش��ور ق��ادر 
نباش��د محصوالت تولیدی خود 
را به سایر کش��ورها صادر کند 
همواره در مرکز سیبل منتقدان 
ق��رار خواهد داش��ت. منتقدان 
می گوین��د بیم آن م��ی رود که 
تقاض��ای داخل��ی ب��ا افزای��ش 
به  داخلی  خودروه��ای  تولی��د 
مرحله نس��بی اش��باع برسد و 
رش��د ای��ن صنع��ت را متوقف 
کن��د. آنه��ا معتقدن��د احتمال 
ای��ن وج��ود دارد ک��ه حتی در 
آین��ده از هم��ه ظرفیت صنعت 
خودرو اس��تفاده نشود. عالوه بر 
اعتقاد  کارشناس��ان  برخی  این 
دارن��د وقت��ی ص��ادرات هدف 
اصلی صنعت خودروی کش��ور 
اس��تانداردهای  و  باشد کیفیت 
بین الملل��ی پیش نیاز آن خواهد 
بود و موجب می ش��ود کیفیت 
خودروها افزای��ش یابد و مردم 
داخ��ل کش��ور ه��م از آن بهره 
ببرن��د و با اش��تیاق خودروهای 
داخل��ی را خرید کنن��د. به این 
ترتیب چرخ صنع��ت خودروی 
کش��ور بهت��ر خواه��د چرخید، 
ارزآوری  و  ص��ادرات  ه��م 
خواه��د داش��ت و ه��م واردات 
و  خارجی  خودروه��ای  کمت��ر 
صرفه جویی ارزی اتفاق می افتد. 
به ای��ن ترتیب صنعت خودروی 

کشور از رشدی پایدار برخوردار 
خواهد بود و نقش اثرگذاری نیز 
در رش��د اقتصادی کشور بازی 

می کند.
ام��ا پیش ش��رط ای��ن مه��م 
چیس��ت؟ محمدرض��ا محمدی 
کارش��ناس اقتص��ادی در ای��ن 
امروز«  »فرص��ت  ب��ه  خصوص 
می گوی��د: به ط��ور قط��ع وقتی 
خودروه��ای تولی��دی صنع��ت 
خ��ودروی کش��ور ه��م از نظر 
کیفی��ت و ه��م از نظ��ر قیمت 
ب��ا رقبای خارج��ی قابل رقابت 
باشند می توانند محصوالت خود 
را صادر کنند، اما این امر ممکن 
است بس��یار زمانبر باشد. برای 
سرعت بخشیدن به این موضوع 
چ��اره ای جز اس��تفاده از برند و 
شبکه صادراتی شرکای خارجی 

صنعت خودروی کشور نیست.
می افزاید: خوش��بختانه  وی   
بع��د از برجام ن��وع قراردادهای 
به وی��ژه  خودروس��ازان کش��ور 
ایران خودرو با ش��رکای خارجی 
خود متفاوت از گذش��ته منعقد 
شده اس��ت و می توان خوشبین 
ب��ود ک��ه محص��والت جدی��د 
تولی��دی، هم از نظر کیفی قابل 
قب��ول باش��ند و ه��م از طریق 
ش��رکت های  صادراتی  ش��بکه 
مادر این محصوالت صادر شوند. 
در این شرایط صادرکننده اصلی 
ش��ریک خارجی- مث��ال پژوی 
فرانس��ه- اس��ت اما خ��ودروی 
تولید ش��ده محصول مش��ترک 
ایران و پژو در ایران اس��ت. در 

این ش��رایط برنده اصلی صنعت 
خ��ودروی ایران خواهد بود و به 
مرور زم��ان می تواند جای پای 
خود را در کشورهای واردکننده 
محکم کن��د. با این سیاس��ت، 
راه��ی را که صنعت خودرو باید 
ط��ی س��ال های بس��یار زیادی 
بپیماید، به س��رعت ظرف چند 

سال طی خواهد شد.
 قرارداد جدید
تعهدات جدید

یکی از خودروسازانی که پس از 
به فرجام رسیدن برجام توانست 
نخستین گام های سرمایه گذاری 
مش��ترک ب��ا خارجی ه��ا را ب��ه 
سرانجام برس��اند، گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو بود. ای��ن گروه در 
دور جدید همکاری توانس��ت با 
پیش بینی بندهای متن، قراردادی 
را با این ش��رکت به ثبت برساند 
که عالوه بر سرمایه گذاری طرف 
ایرانی شاهد آورده سرمایه گذاری 
خارجی باشد. صادرات ۳۰درصد 
محصوالت مش��ترک این قرارداد 
در قالب شبکه تازه تاسیس، یکی 
دیگر از دستاوردهای این قرارداد 
بود که نش��ان داد گروه صنعتی 
را  ایران خودرو ش��رایط جدیدی 
برای همکاری دوباره با خارجی ها 
درپیش  گرفته است. این قرارداد 
که تمامی شرایط مهم و اساسی 
در آن درج ش��ده است به عنوان 
قراردادهای  از موفق تری��ن  یکی 
خودروی��ی در چند س��ال اخیر 
ش��ناخته می ش��ود و می توان��د 
صنع��ت  در  مناس��ب  تحول��ی 

خودرویی کشور ایجاد کند.
همانط��ور ک��ه ذکر ش��د در 
قرارداد جدید با پژوی فرانس��ه 
اس��ت  متعه��د  کش��ور  ای��ن 
۳۰درصد از تولیدات مشترک را 
از طریق شبکه خود صادر کند. 
یعن��ی ۳۰درص��د از محصوالت 
تولی��دي ایکاپ به کش��ورهای 
مختلف صادر خواهد ش��د. این 
موض��وع همانط��ور ک��ه تاکید 
ش��د پای صنعت خ��ودرو را به 
کشورهای واردکننده باز خواهد 
کرد و ب��ه مرور می توان امیدوار 
بود سایر تولیدات ایران خودرو با 
نش��ان ملی نیز به شرط داشتن 
ای��ن  ب��ه  الزم  اس��تانداردهای 

کشورها صادر شوند.
یک کارشناس خودرو در این 
زمینه به »فرصت امروز« گفت: 
صادرات  درب��اره  قبل��ی  تجربه 
پ��ژوی 2۰6 ب��ه روس��یه ای��ن 
موضوع را نشان داد که به دلیل 
محصوالت  قیمت��ی  ارجحی��ت 
امکان رقابت برای  ایران خودرو، 
کش��ور ما در س��طح بین المللی 
وجود دارد. اگر زمانی که نسبت 
تولی��د ش��ده داخلی  قطع��ات 
بیش��تر می ش��ود کیفی��ت افت 
مصرف کنندگان  اعتم��اد  نکند، 
ب��ه صنعت خ��ودروی  خارجی 
کش��ور بیش��تر می ش��ود و این 
یعنی اعتم��اد به برن��د ایرانی، 
اعتماد به خودروهایی با نش��ان 
مل��ی ای��ران، اعتماد ب��ه خرید 

خودروهای ایرانی .
بیوک علیمرادلو با اش��اره به 

اینکه به طور قطع مشارکت های 
جدید خودروی��ی اثر جدی در 
محصوالت  ص��ادرات  افزای��ش 
خودرویی خواهد داشت، گفت: 
ابزارهای��ی که می تواند  از  یکی 
اهداف صادراتی را محقق کند، 
تولید مش��ترک با خودروسازان 
ب��زرگ جه��ان اس��ت. بنابراین 
تا زمان��ی که محص��والت ملی 
خودروس��ازان به استانداردهای 
روز جهان نزدیک ش��ود باید با 
تکیه بر نشان هایی که در شبکه 
ف��روش جهانی ج��ای دارند به 
پرداخت.  افزایش صادرات خود 
در ای��ن ش��رایط کارشناس��ان 
خودروسازان  می کنند  پیشنهاد 
بای��د توج��ه ج��دی ب��ه تولید 
محصول ب��ه روز با کیفیت باال و 
نرخ رقابتی داشته باشند. به طور 
خودروس��ازان  مش��ارکت  قطع 
داخل��ی ب��ا خارجی ه��ا منج��ر 
ب��ه ایج��اد تقاض��ای جدید در 
بازاره��ای ه��دف خواهد ش��د 
خودروس��ازان  درصورتی ک��ه  و 
بتوانن��د تغیی��رات اساس��ی در 
مدل خودروها و تنوع آنها ایجاد 
کنن��د، می توانن��د ضمن حفظ 
بازاره��ای فعل��ی ب��ه بازارهای 
جدید شرکای خود نیز راه پیدا 
ک��رده و از ای��ن طریق صادرات 
محصوالت شان را افزایش دهند 
چراکه رش��د ص��ادرات نیازمند 
جدید  بازاره��ای  ش��کل گیری 
اس��ت که ای��ن موض��وع تولید 
محصول جدید و قابل  رقابت را 

می طلبد. 

مراس��م چند سال یک بار اصالح قیمت 
بنزین در ایران، ناش��ی از یک اشتباه در 
قیمت گ��ذاری اس��ت: قیمت ثاب��ت. اگر 
قیمت بنزین ش��ناور می بود، یعنی روزانه 
بر مبن��ای فرمولی از قیم��ت بین المللی 
بنزین و نرخ دالر بازار آزاد قیمت گذاری 
می شد، هرچند سال یک بار نیاز به اصالح 

بزرگ قیمتی نبود.
خبری»عص��ر  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
خ��ودرو«،  ام��ا در اصالح قیم��ت بنزین 
اش��تباهات دیگ��ری هم داش��ته ایم که 
الزم اس��ت ب��ه آنه��ا اش��اره و پرداخته 
ش��ود. از جمله کاه��ش ناگهان��ی یارانه 
مس��تتر در قیمت بنزی��ن و همین طور 
لحاظ نکردن هزینه های زیس��ت محیطی 
اشتباهات  فس��یلی.  مصرف سوخت های 
مذک��ور فقط متوجه بنزی��ن نبوده، بلکه 
ش��امل گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره، 
س��وخت ج��ت و دیگر منابع ان��رژی نیز 
بوده، حتی برق و آب. چرا قیمت سوخت 
)بنزین، گازوئیل و...( باید ش��ناور باشد؟ 
قیمت س��وخت تابع چهار مولفه اس��ت: 
1 - قیمت جهانی س��وخت، 2 - نرخ دالر، 

۳ - هزین��ه تاسیس��ات، زمی��ن و نیروی 
انس��انی جایگاه و حمل و نقل تا جایگاه و 
4 - مالی��ات و عوارض محلی. از میان این 
مولفه ها، دو مولفه اول بیش��ترین نوسان 
را دارند. نوس��ان قیمت جهانی سوخت، 
تعادل بخش تولید و مصرف سوخت است 
و نوس��انات ن��رخ آزاد ارز، تعادل بخ��ش 
صادرات و واردات کشور. در بلندمدت، از 
همراهی با این دو تعادل گریزی نیس��ت. 
در کشور ما، قیمت های ثابت تعادل بین 
تولی��د و مصرف و ص��ادرات و واردات را 
به هم می زنن��د. در کوتاه مدت هزینه این 
بی تعادل��ی را بودجه می ده��د، منتها در 
بلندم��دت هزینه ای��ن بی تعادلی را ما با 
داش��تن دولتی فقیر و نات��وان می دهیم، 
دولتی که نه از عهده ریزگردها برمی آید، 
ن��ه از عهده زلزل��ه برمی آید و نه از عهده 

یک برف زمستانی.
مزید بر این، اگر قیمت اسمی سوخت 
ثابت باش��د، با تداوم تورم، قیمت واقعی 
سوخت کاهش می یابد؛ با کاهش قیمت 
واقع��ی س��وخت یارانه س��وخت افزایش 
می یابد؛ با افزایش یارانه س��وخت، برخی 

فعالیت ه��ای تولیدی ک��ه خروجی آنها 
کم ارزش ت��ر از ورودی آنهاس��ت، توجیه 
اقتصادی پی��دا می کنن��د. تولید چیزی 
که از مواد اولیه خود کم ارزش تر اس��ت، 
اسراف اس��ت. یارانه غیرنقدی مستتر در 
قیمت سوخت، عامل اشاعه اسراف است 

و جامعه اسراف کار محکوم به نابودی.
با شناورس��ازی قیمت سوخت، قیمت 
س��وخت ب��ه ت��ورم و س��ایر مولفه های 
اقتص��ادی واکن��ش نش��ان می ده��د تا 
درص��د یاران��ه ثابت بمان��د. منتها، صرفا 
با شناورس��ازی قیمت، یاران��ه غیرنقدی 
سوخت خودبه خود از میان نخواهد رفت. 
از یک س��و برای اجتناب از اس��راف باید 
یاران��ه غیرنقدی س��وخت را حذف کرد، 
اما از س��وی دیگر خانواده ها و بنگاه های 
اقتص��ادی بر مبن��ای قیمت های موجود 
برنامه ری��زی کرده ان��د. ایج��اد اخت��الل 
ناگهان��ی در قیمت ها بر اقتصاد اثر منفی 
می گذارد، بنابراین باید از افزایش ناگهانی 
قیمت س��وخت اجتن��اب ک��رد. راهکار 
پیش��نهادی فروش بنزی��ن به 5۰ درصد 
قیم��ت جهانی و س��پس کاهش هفتگی 

یاران��ه به میزان نیم درصد اس��ت. به این 
ترتی��ب، در طول 1۰۰ هفت��ه )2۳ ماه( 
قیمت س��وخت در جایگاه های س��وخت 
کشور، با قیمت سوخت عمده فروشی در 

بازارهای بین المللی برابر خواهد شد.
مناب��ع حاص��ل از فروش س��وخت به 
قیمت��ی بیش از 5۰درصد قیمت جهانی، 
در صندوقی تجمیع خواهد ش��د. بخشی 
از ای��ن منابع، بر مبن��ای بانک اطالعات 
ایرانیان وزارت رف��اه، به صورت نقدی در 
میان دهک ه��ای کم درآمد توزیع خواهد 
ش��د تا امکان تطابق با قیمت های جدید 
را بیابند. بخش��ی از منابع صندوق هم با 
هزینه کردن در بهسازی مناطق محروم، 
به صورت غیرنق��دی و از طریق نهادهای 
خیریه ای چون سازمان بهزیستی، کمیته  
ام��داد و... در اختیار دهک های کم درآمد 
ق��رار خواهد گرفت. بخ��ش نقدی یارانه، 
به ص��ورت تابعی از درآم��د و ثروت افراد 
محاس��به خواهد ش��د تا ه��م نیازمندان 
سهم بیشتری ببرند و هم تفاوت فاحش 
کنونی بی��ن دریافت و عدم دریافت یارانه 

وجود نداشته باشد.

کلید قفل قیمت بنزین

گزارش »فرصت امروز« درباره ضرورت استفاده صنعت خودرو از شبکه صادراتی شرکای خارجی

تولید و صادرات خودروهایی در کالس جهانی در سال 97
اخبار

جلوگیری از افزایش قیمت 
خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون 

تومان بدون منطق است
عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس گفت با 
توجه به افزایش قیمت ۳5درصدی مواد پالستیکی، 
ف��والدی و الکترونیکی مورد اس��تفاده در خودروها، 
جلوگیری شورای رقابت از افزایش قیمت خودروهای 

تا سقف 45میلیون تومان منطقی نیست.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، ولی ملکی 
در خصوص اختالف قیم��ت کارخانه تا بازار خودرو 
در ایام ش��ب عید، اظهار داش��ت: قیمت خودرو تابع 
عوامل متعددی اس��ت و یک��ی از دالیل آن افزایش 
تعرفه های واردات خودرو بود که ایجاد حباب قیمتی 
ک��رد و بر محصوالت��ی که ش��امل قیمت گذاری نیز 

نبودند اثر گذاشت.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی با بی��ان اینکه م��واد اولیه تش��کیل دهنده 
قیمت خودرو در حال حاضر منبعث  از تورم موجود 
قیمت مواد پالستیکی، فوالدی و الکتریکی است که 
۳5درصد افزایش قیمت دارد، گفت: ش��ورای رقابت 
از افزایش قیمت خودروها تا سقف 45میلیون تومان 
جلوگیری می کند که از نظر من منطقی نیس��ت اما 

سایر خودروها قیمت آزاد دارند.
نماین��ده مردم مشکین ش��هر در مجلس ش��ورای 
اس��المی در خصوص تاثیر افزایش تقاضا در افزایش 
قیمت خودرو، اظهار داشت: افزایش تقاضا بر افزایش 
قیمت خودرو تاثیر گذار است، اما این افزایش قیمت 
خ��ودرو در ب��ازار آزاد از طرف کارخانه س��ازندگان 

خودرو نیست.
این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی در 
پای��ان با تاکید ب��ر اینکه زمانی ک��ه افزایش قیمت 
محص��والت از جان��ب کارخانه های س��ازنده خودرو 
اعمال ش��ود ش��ورای رقاب��ت وارد عمل می ش��ود و 
قیمت ها را کنترل می کند، خاطرنش��ان کرد: نسبت 
ب��ه افزایش خ��ودرو در بازار نیز س��ازمان حمایت از 
حق��وق مصرف کنن��ده می تواند ورود پی��دا کند و با 
دالالن و عامالن افزایش قیمت برخورد داشته باشد.

 اشکاالت طرح جدید ترافیک
اعالم شد

رئی��س کمیس��یون عمران ش��ورای ش��هر تهران 
ایرادات ط��رح جدید ترافیک را اع��الم کرد و گفت 
مش��کالت را ظرف 1۰ روز حل کرده و از سال آینده 

طرح اجرایی می شود.
 به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو«، محمد 
علیخانی در خصوص ایرادات  گرفته ش��ده از سوی 
فرمانداری به طرح ترافیک جدید ش��هرداری، گفت: 
ای��رادات وارده از س��وی فرمانداری ب��ه طرح نبوده 
اس��ت بلکه به نحوه نرخ گذاری اس��ت؛ چراکه طرح 
توس��ط ش��ورای عالی ترافیک تهران تصویب شده و 
نهاد باالدس��تی اس��ت و فرمانداری نمی تواند به آنها 

اعتراض کند.
وی با بیان اینکه فرمانداری به بحث نرخ آرم طرح 
ترافیک جانبازان  ایراد گرفته است، گفت: فرمانداری 

اعالم کرد جانبازان باید رایگان باشند.
علیخانی افرود: البته ش��ورا برای جانبازان اعصاب 
و روان و جانبازانی که پالک خودروهایش��ان معلول 
اس��ت هزینه در نظر نگرفته فقط برای جانبازانی که 
مشکل حرکتی و جس��می ندارند تخفیف 5۰درصد 
در نظر گرفته اس��ت. وی در ادام��ه گفت: البته این 
را ه��م بگویم که در قدیم ای��ن افراد هزینه پرداخت 
می کردند. ما مشکل نداریم قانون گفته که جانبازان 
رایگان باش��ند ول��ی نگفته پول از جیب ش��هرداری 
پرداخت ش��ود. نصف را ش��هرداری بپردازد، نصف را 
بنیاد شهید بدهد؛ اما بنیاد زیر بار هزینه ها نمی رود 
و باید این موضوع را بررسی کنیم. رئیس کمیسیون 
عمران شورای شهر تهران گفت: همچنین فرمانداری 
ب��ه تعرفه خودروه��ای عموم��ی مانن��د وانت بارها، 
آژانس ها، سرویس مدارس ایراد گرفته و معتقد است 
این کار باعث باال رفتن نرخ ها در سال آینده می شود.

وی با بیان اینکه ش��ورای شهر بر اساس پیشنهاد 
ش��هرداری برای محدوده زوج و فرد هم نرخ تعیین 
کرده بود، گفت: ش��هرداری اعالم کرد قرار است بعد 
از سه ماه بحث گرفتن هزینه در محدوده زوج و فرد 
اجرایی شود به همین دلیل از ما خواستند شورا نرخ 

را تصویب کند تا در آن زمان اجرایی کند.
علیخانی ادامه داد: البته شورا نرخ را تصویب کرد و 
اجرای آن را منوط به تصویب شورای ترافیک تهران  
کرد که در حال حاضر فرمانداری به این موضوع هم 

ایراد وارد کرده است.
علیخانی اضافه کرد: همچنین ش��ورا تصویب کرد 
در روزهای��ی که هوا آلوده اس��ت عوارض یک و نیم 
برابر افزایش یابد و مجوزهای روزانه به فروش برسد 
ام��ا فرمانداری ب��ه این بند هم ای��راد گرفته و اعالم 
کرد باید بر اس��اس قانون در این روز طرح روزانه به 

فروش نرسد.
وی ادام��ه داد: همچنین در یک بخش��ی از طرح 
ارس��الی موضوع ع��وارض ورود کامیون ها به ش��هر 
تهران مطرح  شده بوده که ما بر اساس سن خودروها 
هزینه تردد در برخی س��اعات را مش��خص کردیم تا 
بدین سبب آلودگی کمتر شود اما فرمانداری به این 
موضوع هم ایراد گرفت و اعالم کرد که نرخ باال است.

اخبار

اظهارنظر تازه وزیر صنعت درباره 
خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده اس��ت که 
پیشنهاد خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا به بورس 
داده شده و چالشی در این راه وجود ندارد. در این مطلب 
به بررس��ی بیشتر این مس��ئله می پردازیم، با ما همراه 
باشید. محمد شریعتمداری در گفت وگو با خبرنگاری 
ایلنا،  درباره خصوصی سازی سایپا و ایران  خودرو گفت: 
هیچ گون��ه چالش��ی مقابل خصوصی س��ازی س��ایپا و 
ایران  خودرو وجود ندارد و این کار باید به تدریج صورت 
گیرد، در حال حاضر هم به بورس پیشنهاداتی داده شده 
است. وی افزود: بخش قانونی خصوصی شده و در میز 
هیأت مدیره ایران خودرو صندلی دارد و طبیعی اس��ت 
که این مسیر ادامه پیدا کند. شریعتمداری خاطرنشان 
کرد: آن بخش دولتی صرف که س��هام شرکت سازمان 
نوسازی و توسعه صنعتی کشور است کمتر از 15درصد 
س��هم دارد. وزیر صنعت،  مع��دن و تجارت درخصوص 
کاهش تعرفه های خودروه��ای هیبریدی عنوان کرد: 
تعرف��ه خودروهای برقی در حال حاضر همان 5درصد 
قبل است که 4درصد را مطابق قانون نمی توانیم تغییر 
دهیم و یک درص��د هم حداقل نرخ تعرفه های قانونی 
است. وی درباره انتقاد تولیدکنندگان داخلی مبنی بر 
اینکه عملکرد وزارت صنعت منجر به نابودی تولید شده 
است، گفت: وزرات صنعت، معدن و تجارت واردکننده 
هیچ چیز نیست، همه واردات کاال از طریق بخش های 
دولتی انجام می شود و عمده آنچه وارد می شود براساس 
تعرفه های مصوبی است که دولت تصویب کرده است. 
وی تاکید کرد: هیچ گونه کار سلیقه ای در دولت وجود 
ندارد و تمام��ی کارهایی که انجام می ش��ود برمبنای 

مقررات حاکم است.
 

بررسی طرح دوفوریتی کاهش 
تعرفه واردات خودرو در مجلس

بعد از برگزاری س��ه جلسه بین معاونان وزیر صنایع 
و نمایندگان مجلس پیرامون کاهش تعرفه  های واردات 
خودرو که نتایج خاصی دربر نداشت، خودروها از دی ماه 
همچنان با تعرفه های جدید وارد می شوند.   به گزارش 
پدال نیوز، در همین راس��تا، بهرام پارسایی، سخنگوی 
کمیس��یون اصل ۹۰ مجلس شورای اسالمی از انتشار 
گزارش بررس��ی عملکرد صنعت خ��ودرو در دو حوزه 
وضعیت واردات و تعرف��ه و همچنین نحوه حمایت از 
خودروس��ازی داخلی از س��وی وزارت صنعت خبر داد 
و گف��ت: »مرکز پژوهش های مجل��س به عنوان بازوی 
پژوهش��ی خانه ملت این گزارش را تهیه کرده و بعد از 
آماده ش��دن، آن را در صحن علنی مجلس برای اطالع 
نماین��دگان و همچنین مردم قرائت خواهد کرد.«   به 
گفته پارسایی، بعد از قرائت این گزارش طرح دوفوریتی 
نمایندگان مجلس ب��رای کاهش تعرفه ه��ای واردات 
خودرو در صحن علنی بهارس��تان مطرح خواهد شد. 
پارس��ایی درمورد جزئیات این طرح گفت: »این طرح 
دوفوریتی شامل مواردی چون کاهش تعرفه خودروها 
به 55درصد، کاهش س��االنه 5 ت��ا 1۰درصدی تعرفه 
خودروهای وارداتی، حذف عوارض واردات خودروهای 
هیبری��د و همچنی��ن ح��ذف ع��وارض خودروه��ای 

غیرهیبرید اما با سوخت یورو 5 و 6 می شود.« 
 این نماینده مجلس دهم گفت: »در س��ال جاری 
تعرفه واردات خودرو بین 15 تا 61درصد نس��بت به 
س��ال گذشته افزایش یافته است، به طوری که تغییر 
نرخ تعرفه ها و عدم ثبات در این بخش، موجب ش��د 
کمیس��یون اصل ۹۰ طرح دوفوریتی ضوابط حقوق 
ورودی خودروه��ا و س��اماندهی ب��ازار خودروه��ای 
وارداتی را ارائه کند که با اس��تقبال باالی نمایندگان 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی مواجه شد.« 
 وی اف��زود: »اج��رای این ط��رح دوفوریتی موجب 
افزایش کیفیت خودروهای داخل��ی، افزایش خدمات 
پ��س از ف��روش و کاهش قیمت خودرو ش��ده اس��ت. 
ضمن اینکه کلیه منافع آن ب��رای عموم مردم خواهد 
بود.«   س��خنگوی اصل ۹۰ مجلس ش��ورای اسالمی 
همچنین در پاسخ به این سوال که باتوجه  به استقبال 
نماین��دگان مجلس از ط��رح دوفوریتی کاهش تعرفه 
واردات خودرو، این طرح چه زمانی مورد بررس��ی قرار 
خواهد گرفت، گف��ت: »این طرح بالفاصله بعد از اتمام 
بررسی نهایی الیحه بودجه در دستور کار مجلس قرار 
می گیرد.«   وی افزود: »در همین رابطه طی دو جلسه 
ب��ا حضور نمایندگان دولت، گم��رک، وزارت صنعت و 
واردکنندگان خ��ودرو، موضوع تعرف��ه واردات خودرو 
مورد بررسی و رصد کمیسیون اصل۹۰، دولت، بخش 
خصوص��ی و مرکز پژوهش های مجل��س قرار گرفت.«   
پارس��ایی همچنین در مورد رای دی��وان عدالت اداری 
مبنی  بر کاهش تعرفه واردات خودرو گفت: »رای دیوان 
الزم االجراس��ت و طبق قانون، تخل��ف از اجرای قانون 
جرم محسوب می ش��ود.«   وی همچنین درخصوص 
افزایش تعرف��ه خودروهای هیبریدی گف��ت: »ظاهرا 
تعرفه خودروهای هیبریدی با 2۰درصد کاهش روبه رو 
شده اس��ت؛ با وجود این کلیه اعضای کمیسیون اصل 
۹۰ و دیگر کمیس��یون ها پیگیری ه��ای الزم را جهت 
کاه��ش تعرفه خودروهای وارداتی انجام خواهند داد.«   
پارس��ایی تاکید کرد: »افزایش تعرفه های خودروهای 
هیبری��دی عملی غیرکارشناس��ی بوده اس��ت. ضمن 
اینکه در این میان افرادی با ارائه اطالعات نادرس��ت به 
ریاست جمهوری و دیگر مسئولین از ورود خودروهای 
هیبرید به کشور ممانعت به عمل آورده اند که نتیجه آن 

وضعیت فعلی کشور است.« 



رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی با اشاره به افزایش سقف تسهیالت 
مش��اغل خانگی از اب��الغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار ب��رای تأمین منابع 

مشاغل خانگی خبر داد. 
به گزارش ایسنا، مهناز امامدادی در نشست 
س��تاد س��اماندهی مش��اغل خانگ��ی که در 
وزارت کار برگزار ش��د، اظهار کرد: از مجموع 
۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش بینی ش��ده 
برای مش��اغل خانگی ۶۰۰۰میلیارد ریال آن 
تاکنون ابالغ ش��ده و ۱۰درصد از تس��هیالت 
اشتغال روستایی نیز به مشاغل خرد و خانگی 

اختصاص یافته است. 
وی با اش��اره به افزایش س��قف تسهیالت 
مش��اغل خانگی، گفت: تا قبل از این س��قف 
وام و تس��هیالت برای مشاغل خانگی به ازای 
هر نفر 5میلی��ون تومان بود که اکنون به ۲۰ 

میلیون تومان رسیده است. 
به گفته رئیس دبیرخانه س��تاد مشاغل خانگی تسهیالت پشتیبانی از 
این نوع مشاغل هم از ۷5۰میلیون ریال به یک میلیارد ریال رسیده است. 
امامدادی از صدور 5۹ هزار و 5۰۰ فقره مجوز مشاغل خانگی خبر داد و 

گفت: از این میزان ۳۲هزار پرونده به بانک های عامل ارسال شده و ۱۴هزار 
فقره نیز تسهیالت مربوطه را دریافت کرده اند. 

محمدص��ادق بیجن��دی – معاون رئی��س جهاد دانش��گاهی و رئیس 
س��ازمان تجاری س��ازی فناوری و اش��تغال 
دانش آموخت��گان - در ادامه این نشس��ت، 
اظهار کرد: اعتقاد ما این اس��ت که بسیاری 
از مشاغل خانگی توس��ط دانش آموختگان 
می تواند به عنوان یک پشتیبان طرح دنبال 
و اجرایی شود. در این طرح درصدد هستیم 
بحث تسهیلگران و مشاوران را دنبال کنیم 
و ب��رای هر 5۰ نفر متقاضی یک مش��اور و 

تسهیلگر پیش بینی کردیم. 
وی ادامه داد: از دو س��ال و نیم گذش��ته 
نگاه جدید به حوزه مشاغل خانگی و طراحی 
الگوی جدید مطرح ش��د و س��ال گذش��ته 
به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفت و در 
ستاد مشاغل خانگی الگوی پیشنهادی به تصویب رسید که با حمایت و 
درایت وزیر کار و سایر متولیان امر در مهرماه امسال تفاهم نامه ای با رئیس 

جهاد دانشگاهی و وزارت کار به امضا رساندیم. 

رئیس پارک علم و فناوری مازندران گفت که ش��رکت های دانش بنیان 
استان ساالنه بیش از ۳میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر تولید دارند و با توجه 
به نیاز روزانه کش��ور به این دس��ته محصوالت، روند رو به رش��دی را در 

پیش گرفته اند. 
عل��ی معتم��دزادگان افزود: ش��رکت های 
دانش بنیان اس��تان در حال حاضر ۲۰۰ نوع 
محصول تولید می کنند که نش��انگر ظرفیت 

باالی این حوزه برای سرمایه گذاری است. 
به گزارش ایرنا، براس��اس آمارهای رسمی، 
اکنون ۱۰۶ شرکت بزرگ و کوچک به عنوان 
ش��رکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری 
مازندران مستقرند که برای 8۰۰ نفر به صورت 
مس��تقیم و ۶۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم 

شغل ایجاد کرده اند. 
رئیس پارک علم و فناوری مازندران با اشاره 
به اینکه محصوالت دانش بنی��ان با دو هدف 

معنوی و تجاری اختراع و تولید می شود، گفت: طرح ها و ایده هایی که با 
هدف تجاری ارائه می شود، پس از بررسی توجیه اقتصادی آن در صورت 

توانایی جذب سرمایه، به بازار معرفی خواهد شد. 

معتمدزادگان همچنین اعالم کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش 
از ۶۰ اختراع در مازندران در پارک علم و فناوری داوری و ثبت ش��د که 

نسبت به سال قبل ۶۰درصد رشد داشت. 
وی اف��زود: از این تعداد ۴۶ ایده و اختراع 
ی��ا  و  س��رمایه گذاری  آن  روی  و  ج��ذب 
تس��هیالتی برای تجاری شدن آن اعطا شده 

است. 
رئیس پارک علم و فناوری مازندران ارائه 
تسهیالت به ش��رکت های دانش بنیان را از 
جمل��ه مزیت های فعالی��ت در پارک علم و 
فناوری برش��مرد و گفت ک��ه در ۱۰ ماهه 
امس��ال بیش از ۱۱ میلیارد و 5۰۰میلیون 
ریال تس��هیالت برای اشتغال  زایی در بخش 
ایده ها و اختراعات دانش بنیان اس��تان اعطا 
شده که افزایش ۲55درصدی نسبت به سال 

گذشته دارد. 
مازندران دارای یک پارک علم و فناوری و ۱۲ مرکز رشد است که چهار 
مرکز آن از جمله ساری، آمل، نوشهر و سیمرغ مستقیم زیرمجموعه پارک 

علم و فناوری محسوب می شوند. 

چهارمین رویداد دانش آموزی بومی نو با هدف آشنایی دانش آموزان 
با کارآفرینی نوآورانه و تشویق آنان به ایجاد و راه اندازی کسب وکارهای 
نوپا در قالب کسب وکارهای اینترنتی و طراحی اپلیکیشن های مربوطه 

ط��ی دو روز در پ��ارک فن��اوری پردی��س 
معاونت علمی برگزار شد.  به گزارش مرکز 
ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاون��ت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، چهارمین 
روی��داد دانش آم��وزی بومی نو ب��ا همکاری 
مدرس��ه کارآفرین��ی و بومین��و کاش��ف و 
حمای��ت مرکز ش��تابدهی ن��وآوری پارک 
فن��اوری پردیس پ��س از رقابت ۹ تیم طی 
دو روز با معرفی س��ه تیم برگزیده توس��ط 
هی��أت داوران به کار خود پای��ان داد.  ۹۰ 
دانش آم��وز تهران��ی در روی��داد کارآفرینی 
بومی نو، ط��ی دو روز به بیان ایده های خود 
پرداختند و پ��س از رأی گیری به ۹ تیم ۷ 

تا ۱۰ نفره تقس��یم بندی شدند و هر تیم با کمک یک مربی روی یک 
ایده اس��تارت آپی مش��غول به کار گروهی و تکمیل بوم مدل کس��ب 
و کار ش��دند.  در روز آخ��ر رویداد تیم ها ب��ا کمک مربیان خود ضمن 

رفع نواقص بوم مدل کس��ب وکار و پرورش ایده های ش��ان با س��اخت 
پاورپوینت، محصول ش��ان را به مدت پنج دقیقه به داوران ارائه کردند 
و س��ه دقیقه هم پرسش و پاسخ داوران با شرکت کنندگان ادامه یافت 

تا در نهایت سه تیم برتر انتخاب شدند. 
در اختتامی��ه ای��ن رویداد نی��ز با حضور 
بهروز فروت��ن، مدیر صنای��ع غذایی بهروز 
خانواده ه��ای  و  وی��ژه  مهم��ان  به عن��وان 
 city دانش آموزان ش��رکت کننده، سه تیم
)شهر نویس��ندگان(، کافوران )مخفف کافه 
به عن��وان   part study و  رس��توران(  و 
تیم ه��ای برگزیده معرف��ی و جوایز خود را 
دریافت کردند.  شهر نویسندگان؛ تیم طراح 
اپلیکیش��ن مطالعه و داستان نویسی توسط 
مردم، به دلیل توجه به مس��ائل فرهنگی و 
تالش برای باالبردن سرانه مطالعه به عنوان 
تیم اول معرفی و جایزه ۴ میلیون تومانی را 
دریافت کرد.  کافوران )مخفف کافه و رستوران(؛ تیم طراح اپلیکیشن رزرو 
آنالین کافه و رستوران به دلیل توجه به مسائل گردشگری به عنوان تیم 

دوم معرفی و برنده جایزه ۳ میلیون تومانی شد. 

کارگاه »مهارت های ش��غل یابی و تولی��د ناب« با هدف ترویج 
فرهنگ اشتغال زایی به همت بنیاد نخبگان کرمانشاه برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان؛ در ادامه 

مهارت افزای��ی  کارگاه ه��ای  برگ��زاری 
کارآفرینی و به منظ��ور ترویج فرهنگ 
اشتغال زایی در جامعه نخبگانی، کارگاه 
»مهارت های شغل یابی و تولید ناب« به 
همت بنیاد نخبگان اس��تان کرمانش��اه 

برگزار شد. 
در این کارگاه س��روش آوخ دارستانی، 
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی با 
محوریت »عناصر مؤثر در تعیین شغل 
مناس��ب«، »دیدگاه ه��ای ش��خصی در 
خصوص شغل مناسب«، »پیش نیازهای 
ف��ردی و اجتماع��ی در تعیین ش��غل 
مناس��ب هر فرد«،  »راهکارهای ارتقای 

می��زان مهارت های مرتبط با ش��غل مورد عالقه« به س��خنرانی 
پرداخت. 

در بخ��ش دیگر، وی ب��ه جنبه های مختلف و تش��ریح تولید 

ن��اب و عوامل تعیین کننده در آن اش��اره ک��رد و تولید ناب را 
راهکاری مناسب دانس��ت و گفت: در کشور، بنگاه های کوچک 
و ش��رکت های دانش بنیان بیشتر مورد توجه بوده و تولید انبوه 
ب��رای این واحده��ا چن��دان به صرفه 
نیس��ت، بلکه باید به سویی پیش رفت 
که با تولید محدود، کمترین هزینه  را 

داشت. 
آزاد  دانش��گاه  هیأت علم��ی  عض��و 
اس��المی اظهار داش��ت: با وجود تمام 
محدودیت ه��ا و کمبوده��ای موجود، 
تولی��د  از  بهره گی��ری  ب��ا  می ت��وان 
ن��اب، تفک��ر و تخص��ص ظرفیت های 
بالق��وه نی��روی  انس��انی و همچنی��ن 
اس��تان  منطق��ه ای  زیرس��اخت های 
کرمانشاه، ش��اهد ظهور استارت آپ ها 

در این استان بود. 
الزم به ذکر اس��ت، در پایان این کارگاه ضمن برگزاری جلسه 
پرس��ش و پاس��خ، با اهدای لوح تقدیر از زحمات دکتر سروش 

آوخ دارستانی قدردانی شد. 

تولید 3.5 میلیارد دالری شرکت های دانش بنیان در مازندرانافزایش سقف تسهیالت مشاغل خانگی  پارک فناوری پردیس معاونت علمی میزبان
رویداد کارآفرینی دانش آموزی شد

کارگاه »مهارت های شغل یابی و تولید ناب« برگزار شد

نح��وه رقابت با س��ایرین از جمله مقوله هایی اس��ت که مدی��ران را به 
خود مشغول می س��ازد. این امر یک واقعیت غیرقابل انکار است که رشد 
تکنولوژی و افزایش تعداد افراد بش��ر، منجر به این ش��ده است که تقریبا 
هیچ صنعت و کسب وکاری را نمی توان منحصر به یک شرکت دانست. به 
همی��ن خاطر در صورتی که در زمینه رقابت موفق عمل نکنید، موفق به 
حضوری طوالنی مدت و پیشرفت در حوزه کاری خود نخواهد شد. اگرچه 
هر مدیری برای خود برنامه هایی را دارد، با این حال بهتر اس��ت با توجه 
به نظر کارشناس��ان و افراد صاحب نظر، عمل کنید. در همین راستا و در 
ادامه به بررس��ی هفت گام ضروری برای رقابت موفق با س��ایر شرکت ها 

خواهیم پرداخت. 
1-رقبای خود را بشناسید

بدون تردید اولین و مهم ترین گام در این رابطه شناخت تیم کاری است. 
در این بخش الزم است فهرستی از تمامی رقبای خود تهیه کنید. در گام 
بعد الزم است با جایگاه هر یک در بازار اقدام به ترتیب بندی آنها کرده و 
عملکرد مثبت و منفی هر یک را مورد بررسی قرار دهید. در گام آخر نیز 
راهکارهای خود را برای رقابت با هر یک ارائه کرده و زمان اجرا کردن آنها 
را تعیین کنید. با این حال توجه داش��ته باشید که شناخت، امری یکباره 
نبوده و به همین خاطر ضروری است تا همواره حواس خود را معطوف به 
آنها نگه دارید. از مزیت های دیگر این امر این اس��ت که در صورت اعمال 
حرکتی خصمانه علیه شما از جانب آنها، زمان کافی برای واکنش مناسب 

جهت دفع آن را خواهید داشت. 
2-مشتریان خود را بشناسید

علت اصلی این امر به این خاطر اس��ت که انتظارات مشتریان ممکن 
اس��ت تغییرات کوچ��ک و یا حتی بنیادین داش��ته باش��د. تحت این 
ش��رایط تنها ش��رکتی می تواند موفق عمل کند که تغییرات را زودتر 
از س��ایرین درک کرده باش��د. بدون تردید این امر تنها زمانی محقق 
خواهد ش��د که شرکت ها ارتباط کافی با مخاطبان خود داشته باشند. 
در این رابطه راهکارهای متع��ددی وجود دارد که ضرورت مطالعه در 
این رابطه را تش��دید می کند. با این حال هم��واره نباید منتظر بمانید 
تا مش��تری تغییرات را اعمال کند. درواقع در راس��تای کنار گذاشتن 
رقبای خود بهتر اس��ت خودتان تغییراتی جدید را صورت دهید. با این 
حال محور آن باید به سمتی باشد که رضایت مشتری را به دست آورد 

در غیر این صورت اقدامی ناموفق خواهد بود. 
3-تفاوت ایجاد کنید

همواره باید دلیلی وجود داش��ته باش��د که افراد برند شما را ترجیح 
دهن��د. این ام��ر درواقع مزی��ت رقابت��ی و عامل تمایز ش��ما خواهد 
ب��ود. به همین خاطر بهتر اس��ت منحص��ر به فرد ب��ودن را به عنوان 
ی��ک اصل مهم بپذیرید. اگرچه تمایل بس��یاری از ش��رکت ها تقلید از 
اقدامات موفق اس��ت، با این حال مواجه ش��دن ب��ا محصولی تکراری 
بدون تردید جذابیت الزم را به همراه نخواهد داش��ت. به همین خاطر 
توصیه می شود اقدامات خود را متنوع ساخته و از انجام کارهای جدید 
هراسی نداش��ته باش��ید. اگرچه این امر که تمامی بخش های شرکت 
کامال متفاوت با س��ایرین باشد، امکان پذیر نخواهد بود. با این حال در 
این رابطه الزم اس��ت مواردی را منحصر به فرد س��ازید که در معرض 

دید مشتری خواهد بود. 

4-به اقدامات خود سرعت بیشتری دهید
امروزه هیچ چیز به اندازه زمان از اهمیت برخوردار نبوده و به همین 
خاطر ش��رکت هایی موفق خواهند بود که بتوانن��د اقدامات خود را به 
نحوی شایسته با سرعت بیش��تری انجام دهند. بدون تردید فرصت ها 
منتظر ش��ما نخواهند ماند و در صورتی که خود را سرگرم انجام کاری 
نگه دارید، ش��انس انجام اقدامات دیگری را که ممکن است برای شما 
موفقیت بس��یاری به همراه داشته باشد، از دست خواهید داد. در این 
رابط��ه دو اقدام ضروری اس��ت. ۱ - کنار گذاش��تن وس��واس فکری و 
ایده آل گرایی در تمامی مراحل کار ۲ - استفاده از تیم کاری مناسب و 

مشارکت بیشتر در انجام کارها 
5-از تکراری شدن خود جلوگیری کنید

این امر بیش��تر شامل تبلیغات ش��رکت ها است. در بسیاری از موارد 
مشاهده شده است که برندها در زمینه تبلیغات خود به نحوی یکسان 
با یک سیاست مشخص عمل می کنند. این اقدام در درازمدت مخاطب 
را با دلس��ردی مواجه خواهد س��اخت. از جمله اقدامات س��اده در این 
رابطه این اس��ت که تصاویر منتشره در ش��بکه های اجتماعی و سایت 
رس��می خود را همواره به روز کنید. با این حال تنها به روز رس��انی در 
ای��ن رابطه مالک نبوده و اس��تفاده از تیم تصویرب��رداری حرفه ای نیز 
به تأثیرگذاری بیش��تر کمک خواهد کرد. همچنین ضروری اس��ت با 
اقداماتی آرم تجاری ش��رکت را همواره در مع��رض دید جامعه هدف 
خ��ود قرار دهید. به هر می��زان که در این رابطه خالقانه تر عمل کنید، 
ش��انس مورد توج��ه قرار گرفتن ش��ما نیز افزایش پی��دا خواهد کرد. 
همچنین به خاطر داش��ته باشید که اقدامات باید با زمینه کاری شما 
در ارتب��اط باش��د در غیر این صورت متهم ب��ه غیرحرفه ای و نامربوط 

بودن خواهد شد. 
6-بازاریابان خود را از میان افراد موجود در منطقه ای که 

فعالیت می کنید، انتخاب کنید
همواره این احتمال وجود دارد که نمایندگی ای را در کشوری دیگر 
احداث کنید و یا از همان ابتدا فعالیت خود را در کشوری دیگر شروع 
نمایید. تحت این شرایط ش��ناخت، عاملی مهم برای شما خواهد بود. 
به همین خاطر الزامی اس��ت تا بازاریابان خ��ود را از میان افراد همان 
جامعه انتخاب کنید. در این رابطه حتی مش��تریان شما نیز می توانند 

کمک شایانی محسوب شوند. 
7-آینده نگر بوده و از ارائه تخفیف های ویژه غافل نشوید

عامل قیمت از جمله مواردی اس��ت که همواره در خرید مورد توجه 
اف��راد قرار می گیرد. به همین خاطر در صورتی که بتوانید قیمت خود 
را برای مش��تری کاهش دهید و محصوالت خود را به اصطالح مقرون 
به صرفه کنید، بدون ش��ک با واکنش مثبت بازار مواجه خواهید ش��د. 
ب��ا این حال این امر ب��ه معنای کاهش کیفیت نباید تلقی ش��ود زیرا 
این سیاس��ت باعث خواهد شد امکان موفقیت طوالنی مدت برای شما 
میس��ر نباشد. همچنین با اقداماتی نظیر ارائه تخفیفات ویژه تفاوتی را 
میان مش��تریان باسابقه خود با سایرین ایجاد کنید. این امر خود افراد 
را ب��ه خوبی به خرید بیش��تر ترغیب خواهد ک��رد. همچنین ضروری 
اس��ت آینده نگری را به عنوان عامل بقای ش��رکت خود در آینده مورد 
توجه قرار داده و همواره بخش��ی از اقدامات خود را به انجام کارهایی 
اختصاص دهید که به نوعی تضمین گر موفقیت ش��ما در سال های بعد 

خواهد بود. 
marketingdonut :منبع

در چند ماه اخیر تردید بسیار زیادی در مورد آینده اقصادی هنر آشکار 
شده است. از یکسو نخست وزیر هند در انجمن جهانی اقتصاد ۲۰۱8 اعالم 
کرد اقتصاد این کش��ور که اکنون پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست تا سال 
۲۰۲5 به دو برابر حجم فعلی یعنی 5تریلیون دالر خواهد رسید. از سوی 
دیگر رسانه ها به طور مداوم در حال مخابره اخبار نگران کننده ای از وضعیت 
این کشور در زمینه های گسترش نابرابری و بیکاری و شکست شرکت های 

چندملیتی در هند در تقلید از الگوی موفق چین هستند. 
اگرچ��ه هند همچن��ان یک ب��ازار چالش برانگیز اس��ت، ب��ا این حال 
ش��رکت های بین المللی به چند نکته مهم در خصوص این کش��ور نباید 
بی توجه باشند. در این مقاله »ویجای گوینداراجان« و »راوی ونکاتسان« 
به بررسی سه دلیل عمده لزوم ادامه سرمایه گذاری شرکت های بین المللی 

در هند پرداخته اند. 
پیشرفت در زمینه توسعه های زیربنایی

هند در س��ال های اخیر هزینه های خود را در زمینه تولید و تأس��یس 
ساختارهای زیربنایی نظیر فرودگاه ها، شهرها، هتل ها، بنادر، جاده ها، پل ها، 
بیمارستان ها و نیروگاه ها افزایش داده است. به عنوان مثال، در طول سه 
س��ال اخیر ایالت تازه تأس��یس »آندرا پرادش« سرمایه گذاری عظیمی را 
روی تأس��یس نهادها و زیرساخت های اساسی کرده است. همچنین هند 
در زمینه ظرفیت های تولید انرژی خورشیدی از سال ۲۰۱۴ پیشرفت ها 
و دس��تاوردهای مهمی را به خود دیده است. دستیابی به توان تولید ۲۰ 
گیگاوات تولید در عرض چهار سال تنها بخشی از پیشرفت های زیرساختی 
در این کش��ور محسوب می شود. براساس گزارش های رسمی دولت هند 
بودج��ه ای ۲۰۰ ال��ی ۳۰۰ میلیارد دالری را برای توس��عه ت��وان تولید 

انرژی های نوین در دهه آینده اختصاص خواهد داد. 
ش��رکت های صنعت��ی نظی��ر  JCB، Cummins، AECOM  و 
جنرال الکتری��ک و س��رمایه گذارهایی نظی��ر بروکفیل��د به ط��ور کام��ال 
موفقیت آمیزی روی زیرس��اخت های هن��د س��رمایه گذاری کرده اند. در 
حقیق��ت JCB نیمی از س��ود جهانی خ��ود را در هند کس��ب می کند. 
پیش بینی ها حاکی از نیاز هند به هزین��ه ای 5 تریلیون دالری در زمینه 
توسعه بهینه زیرس��اخت هایش به صورت فوریتی به منظور هماهنگی با 
توس��عه صنعتی اش است. با این حال ش��رکت های ملی و محلی در هند 
صالحیت الزم برای انطباق با این پیشرفت ها را ندارند. این امر به معنای 
فرصتی استثنایی برای شرکت های چندملیتی که در زمینه هماهنگ سازی 
صنایع با پیشرفت های جدید تخصص دارند، خواهد بود؛ زمینه هایی مانند 
موتورهای جت، توربین ها، سی تی اسکنرها و ارتباطات ماهواره ای بازارهای 

هند برای توسعه بیشتر محسوب می شوند. 
طبقه  متوسط در حال ظهور قوی

بدون شک وضعیت اقتصادی هند چالشی مهم برای تمامی شرکت ها به 
منظور کسب سود کالن محسوب می شود. با این حال برخی از شرکت ها 
نظیر Unilever، شیائومی، سوزوکی، هیوندای، هوندا، LG، سامسونگ 

و Colgate موفق به غلبه بر این اوضاع و پیشبرد اهداف شان شده اند. 
به منظور درک بهتر این بخش از مقاله به داستان موفقیت آمازون و رنو 
در هند توجه کنید. آمازون در حالی در سال ۲۰۱۳ وارد بازار هند شد که 
پیش از آن دو ش��رکت محلی فلیپ کارت و اسنپ دیل بازار فروش آنالین 

هند را در دس��ت گرفته بودند. با این حال همکاری با شرکت های داخلی 
و البته گس��ترش سریع خدمات به لطف زیرساخت های آماده این کشور 
اکنون آمازون را بدل به یکی از بزرگ ترین فرودگاه های آنالین هند کرده 
است. سرعت پیشرفت این غول خرید و فروش اینترنتی در هند رکوردی 
جدید برای ش��رکت محسوب می شود، حتی باالتر از سرعت پیشرفت در 

ایاالت متحده. 
به طور مشابه رنو با محصول فوق کم مصرف خود به نام Kwid در سال 
۲۰۱5 وارد بازار هند ش��د. این در حالی بود که ماروتی و هیوندای در آن 
زمان حدود ۷۰ درصد بازار به س��رعت در حال پیشرفت خودروی هند را 
به خود اختصاص داده بودند. در یک دوره کوتاه دو ساله Kwid موفق به 
اختصاص ۱5درصد از حجم بازار به خود شد. نکته مهم در این میان ارائه 
Kwid  به بس��یاری از بازارهای دیگر مانند ایاالت متحده است. این امر 
از کسب سود قابل توجه رنو بدون تولید محصولی انحصاری و ویژه برای 

بازار هند حکایت دارد. 
س��ه نکته مهم ش��رکت هایی نظیر آمازون و رنو را در کس��ب موفقیت 
در هند یاری کرد. نخس��ت اینکه مدیرعامل های این دو ش��رکت برنامه 
اس��تراتژیک و بلندمدتی برای بازار هند داشتند. جف بزوس )مدیرعامل 
آم��ازون( و کارلوس گوس��ن )مدیرعام��ل رنو( برنام��ه ای بلندمدت برای 
تأثیرگذاری روی طبقه متوس��ط هند از طریق تولید محصوالتی مناسب 
ب��رای آنها دارند. دوم اهمیت ایجاد تیم محل��ی در هند و انتقال منابع و 
فرآیند تصمیم گیری به این تیم هاس��ت. آمازون با آمیت آگاروال و رنو با 
سامیت ساونی به عنوان مدیرعامل های خود در هند همکاری دارند. این 
دو نف��ر به دلیل حضور طوالن��ی در هند به خوبی با اوض��اع اقتصادی و 
فرهنگی این کشور آشنا هستند. بدین ترتیب در زمان مناسب تصمیم های 
داخلی و بس��یار نزدیک به سلیقه مشتریان اعمال خواهد شد. سوم اینکه 
تمرکز اصلی دو ش��رکت روی جذب طبقه متوس��ط در حال ظهور هند 
اس��ت. Kwid  و فروشگاه اینترنتی ملزوماتی برای زندگی طبقه متوسط 
هستند. بدین ترتیب با گسترش پرسرعت این طبقه به زودی شاهد توسعه 

کسب وکارهای نسبتا مدرن در هند خواهیم بود. 
در زمینه نحوه ورود به بازار هند الگوی اپل نیز قابل تأمل است. الگوی 
اپل دقیقا مخالف آنچه آمازون و رنو انجام داده اند محس��وب می شود. در 
حال حاضر تنها ۲درصد کاربران هندی از آیفون استفاده می کنند. از سوی 
دیگر سامسونگ و شیائومی نیز هر کدام ۲۳درصد از بازار هند را به خود 
اختصاص داده اند. تبیین عدم فعالیت اپل در بازار هند با توجه به سیاست 
کالن ش��رکت امکان پذیر است. در واقع اپل در انتظار برای افزایش سطح 
زندگی مردم و هند و ثروتمندتر شدن آنهاست. این امر برخالف سیاست 
سامسونگ و شیائومی مبنی بر تولید و ارائه محصوالتی ویژه برای بازار و 

اقتصاد هند خواهد بود. 
هند مرکز رونق استارت آپ هاست

علت لزوم استمرار توجه شرکت های بزرگ به هند تنها به دلیل حجم 
این بازار نیس��ت. در واقع دلیل اصلی امکان مش��ارکت در توسعه یکی از 
اکوسیس��تم های به شدت پول ساز دنیاست. اکوسیستم اقتصادی هند در 
حال حاضر سومین نمونه غنی دنیا محسوب می شود. براساس گزارش های 
رس��می این کش��ور در طول سه سال گذش��ته بیش از ۲۰ میلیارد دالر 

سرمایه جذب کرده است. 
سه بحث عمده علت چنین شتابی در زمینه سرمایه گذاری و بازگشت 
موف��ق س��رمایه ها به ش��رکت ها را توضیح می دهد. نخس��ت اینکه هند 

7 گام ضروری برای رقابت موفق با سایر شرکت ها  هاروارد بیزینس بررسی می کند 

چرا شرکت های جهانی باید سرمایه گذاری در هند را ادامه دهند؟ 
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نشست هم اندیشی اجتماع نخبگانی استان قزوین با محوریت »اخالق مهندسی 
و کس��ب و کار« برگزار ش��د.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، 
نشست هم اندیشی اجتماع نخبگانی استان قزوین با محوریت »اخالق مهندسی 
و کس��ب و کار« و با حضور جمعی از س��رآمدان و مس��تعدان  برتر بومی به همت 
بنیاد نخبگان استان قزوین برگزار شد.  در این نشست، نایبی، عضو هیأت علمی 
دانش��کده برق دانشگاه صنعتی شریف با بیان آماری از صادرات غیرنفتی کشور، 
حرکت به س��مت کسب و کار را برای توسعه  کش��ور ضروری دانست.  وی افزود: 
امروزه دریای��ی از فرصت ها برای خلق ثروت پیش روی جوانان و عالقه مندان به 
کارآفرینی در کشور وجود دارد، به طوری که کارآفرینی و پیگیری ایده های جدید 

در نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار آسان و ساده تر است. 

نشست »اخالق مهندسی و 
کسب و کار« برگزار شد

معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران گفت 
که اس��تارت آپ ویکند پیرامون ح��وزه مطالعه و آموزش الکترونیکی در پارک 

دانشگاه تهران برگزار می شود. 
به گزارش مهر، محمد جعفری گفت: در بحث اس��تارت  آپ ویکند به دنبال 
این هس��تیم که از ایده هایی که در حوزه مطالعه و آموزش الکترونیک وجود 

دارد، حمایت کنیم. 
وی گف��ت: امکان ثبت نام برای این رویداد در س��ایت آموزش الکترونیکی، 
سایت پارک علم و فناوری تهران و سایت های دیگری که در حوزه های کسب 
و کار الکترونیکی و استارت آپ ویکند فعالیت می کنند، همچنان وجود دارد. 

در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

استارت آپ ویکند در حوزه مطالعه و 
آموزش الکترونیکی برگزار می شود

Ravi Venkatesan . Vijay Govindarajan به قلم
ترجمه: علی آل علی

مترجم: امیر آل علی

کلش رویال و کلش آو کلنز دو قطب اصلی س�ودآوری بازی های 
موبایل هس�تند و سوپرسل، اس�تودیوی سازنده دو بازی، به لطف 
آنها توانس�ته یک سال موفق دیگر را پش�ت سر بگذارد. با توجه 
به اطالعات به دست آمده، در سال گذشته سوپرسل بدون عرضه 
یک بازی کامل توانست 2 میلیارد دالر درآمدزایی کند که در این 

بین، 810 میلیون دالر آن سود بوده است.
به گزارش دیجیاتو، البته عدم انتش�ار یک بازی جدید از س�وی 
آنه�ا روی عملک�رد کلی این توس�عه دهنده تاثیر منفی گذاش�ته 
اس�ت. فنالندی ها در س�ال 2016 که کلش رویال را منتش�ر کرده 
بودند، موفق به کس�ب 2.3 میلیارد دالر درآمد و یک میلیارد دالر 
س�ود شدند. با این وجود به نظر می رس�د که انتشار براول استارز 
)Brawl Stars( در چن�د ماه آتی دوباره ورق را برای این کمپانی 

برگرداند.
سوپرس�ل سال گذش�ته نس�خه بتا براول اس�تارز را به صورت 
مح�دود ب�رای iOS منتش�ر کرد ک�ه با اس�تقبال خیل�ی خوب 
بازیکن ها هم مواجه ش�د. هنوز تاریخ عرضه این عنوان مش�خص 
نیست، ولی احتماال امسال باالخره شاهد عرضه این بازی متفاوت 

از سوپرسل خواهیم بود.
بد نیس�ت بدانید کمپانی معروف تنس�نت )Tencent(  که این 
روزها با نس�خه های رس�می بازی PUBG روی موبایل دوباره سر 
و ص�دا به پا کرده اس�ت، در س�ال 2016 با پرداخ�ت 8.6 میلیارد 
دالر توانست 84.3درصد از سهام سوپرسل را به دست بیاورد. از 
طرفی سوپرسل اخیرا فعالیت های خود را نیز گسترش داده است.
 Space Ape آنها س�ال گذش�ته بخش زی�ادی از اس�تودیوی
Games  را ب�ا پرداخ�ت 55.8 میلی�ون دالر به اختی�ار گرفتند. 
این توس�عه دهنده انگلیس�ی پیش�تر به خاطر س�اخت بازی های 
 Fastlane: Road to و Transformers: Earth Wars موف�ق

Revenge  مورد توجه قرار گرفته بود.
 

 سازنده کلش آو کلنز
 بدون عرضه یک بازی جدید

810 میلیون دالر در سال 2017 سود کرد



 City( ش��هری  برندس��ازی 
Branding(  فرآین��د برندس��ازی یک 
ش��هر ی��ا مکان اس��ت ک��ه برندس��ازی 
جغرافیایی و برندسازی مکانی هم نامیده 
می ش��ود. شهرها در سرتاس��ر دنیا مانند 
ه��ر کاالی مصرف��ی دیگ��ری می توانند 
برای خودشان برندسازی کنند تا به این 
صورت ب��ه عنوان برند ش��هری و مکانی 
قدرتمند در بازار شناخته شوند و با سایر 
ش��هرها و مکان ها رقابت کنن��د. امروزه 
بازدیدکنندگان و توریست ها به هر جایی 
از دنیا سفر می کنند، بنابراین برخورداری 
از ویژگی های منحصر به فرد برای شهرها 
می توان��د توج��ه بازدیدکنن��دگان را به 
خ��ود جلب کند. ش��هرها در عصر حاضر 
ب��ا یکدیگر رقابت می کنند تا به توس��عه 
پایدار دس��ت یابن��د و برای ش��هروندان 
خ��ود زندگ��ی با س��طح کیفی ب��اال )از 
نظ��ر فرصت ه��ای اقتص��ادی و ش��رایط 

محیط زیستی خوب( فراهم کنند. 
ای��ده اصلی برندس��ازی جغرافیایی آن 
اس��ت که تصویری از ش��هرها و مکان ها 
در ذهن مخاطبان ایجاد کند تا ش��هرها 
از مکانی معمول برای بازدیدکنندگان به 
مقاصدی تبدیل ش��وند که توریست ها به 

دنبال بازدید از آنها باشند. 
دلیل اهمیت برندسازی شهری 

برندس��ازی جزو یک��ی از مؤثرترین و 
مهم ترین فعالیت های بازاریابی به حساب 
می آی��د که تأثیر به س��زایی در موفقیت 

برند، محصول و خدمات دارد. 
برندسازی شهری طی گذشت چندین 
س��ال س��بب می ش��ود ش��هرهایی ک��ه 
اق��دام به برندس��ازی می کنند برای خود 
ارزش آفرینی داش��ته باش��ند. نمود این 
کارای��ی و اثرگذاری را می توان در رش��د 
اقتص��ادی ش��هر، افزایش س��رانه درآمد 
شهروندان و افزایش سرمایه گذاری برای 

توسعه های آتی در شهر دید. 
نباید برندس��ازی ش��هری را به آسانی 
بازاریاب��ی و برندس��ازی تص��ور کنی��د. 
برندس��ازی مکانی هنر تصویرسازی یک 
ش��هر در ذهن افراد اس��ت تا توجه شان 
جذب آن ش��ود؛ ویژگی ای منحصر به فرد 
که آن ش��هر را در میان س��ایر شهرهای 

جهان متمایز می کند. 
برندس��ازی ش��هری گرایش نوظهوری 
اس��ت و کمتر از نیم ق��رن قدمت دارد، 
رون��دی که س��بب ش��د تصویرس��ازی 
پیش نی��از  عن��وان  ب��ه  ش��هر  ب��رای 
ص��ادرات  آت��ی،  س��رمایه گذاری های 
محصوالت و افزای��ش بازدیدکنندگان و 

توریست ها در نظر گرفته شود. 
اس��تراتژی های برندس��ازی شهری که 
به خوبی بازاریابی ش��ده باشند احساس 
جوام��ع آن م��کان را تقوی��ت می کن��د، 
ای��ن امر س��بب می ش��ود خطوطی بین 
جوامع )کس��ب وکارها و بازدیدکنندگان( 
ب��ه وجود بیاید. در بیش��تر مواقع تمرکز 
شهرها بر ظرفیت ساختمان ها و افزایش 
رش��د بخش های متنوع ش��هر اس��ت و 
برندینگ ش��هری به بهبود و ارتقای این 
موارد کمک می کند. در رویکرد س��نتی 
ویژگی ش��هر عمدتا براساس خصوصیت 
جغرافیایی و صنعتی که از آن پشتیبانی 
می کند تعریف می شد. درحالی که امروزه 
فرهنگ، مردم ش��هر، ن��وآوری، ایده های 
ناب��ی که در ش��هر به چش��م می خورد و 
تجربه ای که ب��ه بازدیدکنندگان می دهد 

تصویر برند را می سازد. 
کاتلر و همکارانش )۱۹۹۹( دالیل نیاز 
به برندسازی شهری را به شرح زیر عنوان 

کرده اند: 
۱- شهرها باید در دنیای مدرن امروزی 
رقابت و خود را با محیطی که همواره در 

حال تغییر است منطبق کنند. 
۲- ش��هرها به واسطه شهرسازی رشد 
پیدا می کنند. یک برند قدرتمند می تواند 
ب��ه بهبود اقتص��ادی کم��ک و در مقابل 
سیاس��ت های منفی مانند سپری شهر را 

پشتیبانی کند. 
روحی��ه  روزه��ا  ای��ن  کش��ورها   -۳
رقابتی ت��ری برای جذب توریس��ت دارند 
و ب��رای حف��ظ مزیت های رقابتی ش��ان، 
تم��ام توجه و تمرکز خ��ود را بر این امر 
می گذارن��د که ب��ه مقص��د جذابی برای 

توریست ها تبدیل شوند. 
آخری��ن  محل��ی  س��رمایه گذاری   -۴
دلیل اهمیت برندس��ازی ش��هری است. 
ام��روزه ش��هرها ب��ه خوب��ی ب��ر قدرت 

برگزاری رویدادهای بین المللی به منظور 
جایگاه یابی خود روی نقش��ه جهانی آگاه 
هس��تند و از این رو است که کشورهای 
زیادی برای برگزاری رویدادهایی ورزشی 
از قبی��ل جام جهانی فوتب��ال، المپیک و 
انواع مسابقات جهانی داوطلب می شوند. 
دلی��ل دیگ��ر آن اس��ت که به واس��طه 
برگزاری رویدادهای اینچنینی کش��ورها 
می توانند درآمد بس��یاری کس��ب کنند 
)از طریق تبلیغات، درآمد بلیت فروش��ی، 
فروش غ��ذا و کاالهای دیگر و مواردی از 

این دست(. 
برندسازی شهری فرآیندی زمان بر است 
و نمی توان انتظار داشت طی چند سال به 
منافع آن دس��ت یافت. برندسازی شهری 
مؤثر نیازمند تغییرات اساسی است قبل از 
آنکه کمپین و ارتباطات عمومی اثرگذاری 
خود را داشته باشند. تبلیغات کوتاه مدت و 
به اش��تراک گذاری عکس های زیبا از شهر، 
نمی تواند در بلندمدت به برندسازی شهری 
کمکی کند. رویکردهای سیستماتیک که 
ب��ه صورت مجزا س��هامداران را هدف قرار 
می دهد منجر به برندسازی شهری خواهد 
ش��د. هر ش��هر می تواند دارای جاذبه های 
متنوع گردشگری برای افراد مختلف باشد، 
بنابراین بهتر است به جای استفاده از یک 
رویک��رد واحد به ای��ن جنبه های گوناگون 
توجه ش��ود و برندس��ازی منطب��ق با نیاز 

مخاطبان صورت پذیرد. 
مراحل برندسازی شهری

به منظور برندسازی شهری الزم است 
مراح��ل زی��ر را در برنامه ریزی های خود 

لحاظ کنید: 
- ارزیابی ش��هر به منظور تعیین نقاط 

قوت و ضعف آن
- از طریق برگزاری جلسات و تحقیقات 

الزم، تفسیری از یافته ها داشته باشید
- فهم و مشخص کردن شرایط رقابتی 

و جایگاه شهر
- ایج��اد چش��م اندازی برای ش��هر و 

فهرست کردن اهداف
- توسعه استراتژی به منظور پیشرفت 
و ترفیع شهر یا فرآیند برندسازی شهری.

با تمام ش��دن هر یک از مراحل عنوان 
ش��ده، ش��هر هویت شناخته شده ای پیدا 

می کند که منعکس کننده تصویری است 
که برای آن در نظر گرفته شده است. در 
صورتی که برندسازی ش��هری به خوبی 
انجام ش��ود، نام برند/ شهر سبب می شود 
سرمایه گذاری هایی در بخش های مختلف 
از جمله گردش��گری، تفریحی، ورزشی، 
صنعت��ی، تولیدی، ن��وآوری و تحقیقاتی 

صورت بپذیرد. 
برندسازی شهری معموال حول شعاری 
ش��کل می گیرد که ویژگی اصلی شهر را 
بیان می کند. به عنوان مثال »شهری که 
هرگز نمی خوابد« شعاری است که عموما 
برای ش��هر نیویورک مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد. 
برندسازی شهری طبیعی یا مصنوعی

برندینگ ش��هری ممکن است طبیعی 
ی��ا مصنوعی باش��د. برندس��ازی طبیعی 
فرهن��گ بومی رایج را که ممکن اس��ت 
ش��امل ویژگی های منحصر به فرد باش��د 
مصنوعی  برندسازی  می س��ازد.  برجسته 
چش��م اندازی از ش��هر را ب��ه نمایش در 
می آورد که هنوز به واقعیت تبدیل نشده 

است. 
به صورت کلی برندسازی طبیعی بسیار 
مؤثرت��ر از برندس��ازی مصنوعی اس��ت، 
چراکه بر جاذبه های طبیعی ش��هر تأکید 
دارد. هرچند این جاذبه ها ممکن اس��ت 
مناظر دیدنی و تاریخ��ی، غذایی خاص، 
ویژگی های زیس��ت محیطی و مواردی از 
این دست باش��ند، اما گردشگران به این 
م��وارد توج��ه ویژه ای نش��ان می دهند و 
اس��تقبال از جاذبه های طبیعی بسیار باال 
اس��ت. عموما برندسازی طبیعی به نوعی 
به اس��م مستعار ش��هر تبدیل می شود و 
آن ش��هر به ویژگی متمایزش ش��ناخته 

می شود. 
برند سازی شهری پتانسیل باالیی دارد 
و اجرای درس��ت آن منافع بی ش��ماری 
را به ش��هر ها می دهد، ام��ا الزمه اجرای 
انجام فعالیت های  آن مدیریت درس��ت، 
یکپارچه، برگزاری رویدادهای مناس��ب، 
تمرک��ز و تأکید ب��ر جاذبه های طبیعی و 
حف��ظ آنها و معرفی جاذبه های مصنوعی 

است. 
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برندسازی شهری چیست؟  کتاب هایی برای بهبود روند 
برندسازی

س��اختن برندهای��ی ک��ه از محص��والت خود 
بزرگ تر هس��تند، هنری اس��ت که ه��ر مدیری 
ن��دارد. کتاب هایی ک��ه در ادامه معرفی می کنیم 
ب��رای س��اختن چنی��ن برن��دی به ش��ما کمک 

می کنند. 
آی��ا تا به حال ب��ه برندهایی که خرید می کنید 
و شعارهای ش��ان دقت کرده ای��د؟ آیا محصوالت 
آنه��ا را به دلیل کیفیت می خرید یا تنها مجذوب 
داستان های آنها می شوید. حقیقت این است که 
بازاریابان وظیف��ه  ندارند که حقیقت را به صورت 
داستان برای شما تعریف کنند. آنها تنها داستانی 
در مورد برندشان تعریف می کنند تا شما را جذب 
کنن��د. به عنوان مثال، ی��ک برند آب معدنی ادعا 
دارد که بطری هایش را از بهترین کوه های کشور 
پر می کند یا یک برند کفش تضمین می کند که 
به ازای هر جفت کفش فروخته ش��ده، یک جفت 
به نیازمندان کمک کند. راست یا دروغ بودن این 
داس��تان ها از نظر بازاریابان مهم نیست، مهم این 

است که داستانی گفته شود. 
رابی عابد، بازاریابی است که به عنوان نویسنده 
میهم��ان در وب س��ایت Inc فعالی��ت می کند. 
او در ای��ن مطل��ب از دو کتابی ی��اد می کند که 
برای س��اختن برند مناسب هستند. برندی که از 

محصول تولیدی بزرگ تر و قابل توجه تر باشد. 
مش��هور  کارش��ناس  نوش��ته  اول  کت��اب 
کس��ب وکار، س��ث گودی��ن اس��ت. ای��ن کتاب 
 ب��ا عنوان »هم��ه بازاریاب��ان دروغگو هس��تند«

)All Marketers Are Liars(  چ��اپ ش��ده 
اس��ت. این کتاب توضیح می دهد ک��ه بازاریابان 
چگون��ه م��ردم را ب��رای خرید محصوالت ش��ان 
تش��ویق می کنن��د. البته اصطالحی ک��ه در این 
کتاب به کار می رود، تش��ویق نیس��ت و بیش��تر 
اصط��الح کنترل ک��ردن به صورت غی��ر عادالنه 
)Manipulate(  اس��تفاده می ش��ود. مطمئنا 
هیچ فردی دوس��ت ندارد با پیام های بازاریاب ها 
کنترل یا فریب داده شود. نکته مثبت این کتاب 
این است که دید شما را نسبت به تبلیغات عوض 
می کند. ش��اید ما بر این تصور باشیم که هیچ گاه 
توس��ط پیام های تبلیغاتی فریب نمی خوریم، اما 
جزییات این کتاب نشان می دهد که تمام عناصر 
تبلیغی از بس��ته بندی آب معدنی تا بیلبوردهای 

شهری برای کنترل کردن ما طراحی می شوند. 
یک��ی از نمادهای قابل لم��س این پیام ها، برند 
بیتس است. تقریبا تمامی کارشناسان حوزه صدا 
و موسیقی بر این باور هستند که محصوالت این 
برند کیفیت باالیی ندارند و از لحاظ قیمت، بیش 
از ان��دازه از رقبا گران تر هس��تند. البته همانطور 
ک��ه در اطراف خود می بینیم، فروش این برند )و 
حتی محصوالت تقلبی آن( بسیار باال است. دلیل 
اصلی نیز اس��تفاده از افراد مشهور )سلبریتی ها( 
در تبلیغات بیتس است. رابی عابد می گوید پس 
از خواندن کتاب و متوجه ش��دن پیام ها، تصمیم 
گرف��ت دیگر از مش��تریان در م��ورد ویژگی های 
مورد انتظار در محصوالت س��ؤال نپرسد. او از آن 
به بعد تنها در مورد س��بک زندگی که مشتریان 

دوست داشتند سؤال می پرسید. 
کت��اب بع��دی، نوش��ته فابی��ان گری هالتر با 
عن��وان »بزرگ ت��ر از این - چگونه هر ش��رکتی 
 را ب��ه برن��دی قاب��ل احت��رام تبدی��ل کنی��م«

)Bigger Than This(  است. این کتاب عالوه 
بر توضیح اهمیت س��اختن برند برای کسب وکار، 
روش ه��ای تبدیل ک��ردن برند به س��وپر برند را 
تش��ریح می کند. یکی از نکات مه��م این کتاب، 
داس��تان برند اس��ت. به عقیده نویس��نده کتاب، 
داس��تان برند از محصول نیز مهم تر است. اینکه 
مش��تریان بدانند چرا و چگونه محصول و شرکت 
خ��ود را بنا کرده ای��د، به آنها احس��اس نزدیکی 
می دهد. تاریخچه برند و شرکت برای افراد جذاب 
اس��ت و آنها را به ش��ما عالقه من��د می کند. یک 
اصطالح بازاریابی در این باره می گوید: »حقایق، 

صحبت می کنند و داستان ها می فروشند.«
نکته مفید بعدی در مورد این کتاب، تش��ریح 
شفاف س��ازی به عن��وان یک اس��تراتژی مؤثر در 
س��اختن برند اس��ت. مش��تریان کنونی بس��یار 
باهوش هس��تند و به راحتی صحبت ها و پیام های 
بازاریاب��ی ش��ما را تحلیل می کنند. اینکه ش��ما 
حقیقتی را بی��ان کنید، الزاما صحت آن را تأیید 
نمی کن��د و این صح��ت را باید با شفاف س��ازی 
همچ��ون زی��ادی  برنده��ای  کنی��د.   کس��ب 

Equifax و Wells Fargo، ب��ه خاط��ر ع��دم 
شفاف سازی به طور کامل در بازار شکست خورده اند. 
شفاف سازی و توضیح روندهای تولید و فروش 
محصول، مش��تریان را به ش��ما وف��ادار می کند. 
آنه��ا ب��ه ای��ن نتیجه  می رس��ند که ش��ما برای 
خرید محصول مجبورش��ان نکرده اید و خودشان 
تصمیم گیرنده نهایی بوده اند. یکی از ابزارهای در 
دس��ترس این روزها برای افزایش شفاف س��ازی، 
استفاده از ش��بکه های اجتماعی است. در دوران 
تشکیل ش��رکت و رشد آن در این شبکه ها فعال 
باش��ید و داستان خود را به مرور تعریف کنید. از 
شکست ها و پیروزی ها در کنار هم صحبت کنید. 
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ایستگاه تبلیغات

به جای خرید مبلمان IKEA آنها 
را اجاره کنید

تغییر س��بک  زندگ��ی IKEA را تش��ویق به 
امتحان ی��ک گزینه خدماتی بس��یار متفاوت از 
بقیه کرد: اجاره دادن مبلمان ش��رکت.  جس��پر 
برودین، مدیر ارشد اجرایی IKEA، در مصاحبه 
با روزنامه تلگراف توضیح داد که این روز ها شاید 
همیشه مش��تریان نس��بت به خرید محصوالت 
شرکت احساس نیاز نکنند. از طرفی ممکن است 
که آنه��ا بابت آثار زیس��ت محیطی دور انداختن 

مبلمان نگران شوند. 
بنابراین IKEA ش��روع به امتحان راه حل های 
رادیکال و اساس��ی کرده اس��ت. با توجه به شهر 
مح��ل زندگی ش��ما، میزان عالقه م��ردم به این 
راه حل ه��ا تفاوت بس��یار زیادی با بقیه ش��هر ها 
دارد. برای مثال، در لندن، بس��یاری از افراد فقط 
ب��ا یکدیگر ارتب��اط دارند و عالقه ای نس��بت به 
ساخت خانه دوم میان ش��ان احساس نمی شود، 
در نتیجه اجاره در آنجا جالب تر است.  در ژاپن، 
این شرکت درصدد است با طرح های خرید خود 
به جای دور انداختن کاناپه ها، امکان بازگرداندن 
آنها توس��ط مش��تریان به IKEA را فراهم کند. 
IKEA همچنی��ن قابلیت بازیافت م��واد از این 

محصوالت را دارد. 
بوردی��ن در مجم��ع جهانی اقتصاد در ش��هر 
داووس توضی��ح داد ک��ه ایده اصل��ی مطابقت با 
تقاضای مشتری برای اجرای یک مدل کسب وکار 

سبز تر در راستای حفظ محیط زیست بود. 
ب��ه گفته او ه��دف IKEA از انج��ام این کار، 
ایجاد یک اقتصاد »چرخش��ی« اس��ت. به عنوان 
نمونه، فیک سایبس��ما، مدیرارشد اجرایی گروه 
علم��ی هلندیDSM، در ای��ن رویداد افزود که 
ش��رکتش یک مدل فرش قابل بازیافت از جنس 
پلی اس��تر را تولید و عرضه کرده اس��ت. با اجاره 
دادن فرش، تولید کننده می تواند پس از بازیافت 

آن، از مواد سازنده فرش مجددا بهره ببرد. 
به اعتقاد سایبسما شما چرا باید به جای اجاره 
کردن یک ف��رش، آن را بخرید. اگر تولید کننده 
بتواند از فرش تان به عنوان یک ورودی اس��تفاده 
کن��د، ش��ما می توانید در زندگی خ��ود به جای 

خرید فرش، فقط آن را اجاره کنید. 
ب��ه باور برودین، در این مدل های کس��ب وکار، 
ش��ما ضم��ن ایجاد ی��ک انگی��زه اقتص��ادی به 
مصرف کنندگان آگاه��ی می دهید که مجبور به 
خرید یک محص��ول خاص نیس��تند، اما به طور 
کلی امکان استفاده و بازیافت آن را پیدا خواهند 

کرد. 
پریواهین��ی برادو، کارآفری��ن درحوزه بازیافت 
و موس��س یک ش��رکت ارائه دهنده راه حل برای 
  BlueOakبازیافت ضایع��ات الکترونیکی به نام
این اقدام را چیزی ش��بیه به »اوبری شدن همه 

چیز« می داند. 

اقامتگاهی برای تماشای 
Netflix مجموعه های

خوراکی، تماش��ای فیلم و س��ریال با کسی که 
دوستش دارید در هتل. . . 

خب بای��د بگوییم این هت��ل، اقامتگاه رویایی 
خیلی از آدم هاست. بعضی وقت ها آدم ها دل شان 
می خواهد آخر هفته ها خوراکی ش��ان را بردارند 
و با کس��ی که دوست ش��ان دارند بروند به جایی 
بیرون از شهر، فیلم های مورد عالقه شان را تماشا 

کنند و از شر شلوغی روزها خالص شوند. 
Three و Samsung در کمپی��ن جالبی در 
سال ۲۰۱۷ برای تحقق این رویا، با هم همکاری 
کردن��د. آنها محل هایی موقتی برای اقامت مردم 
س��اختند و مخاطبان می توانستند مجموعه های 

شرکت Netflix را ببینند. 
ن��ام کمپی��ن )Bed and Binge(، خواب و 
 ،Bed and Breakfast خوش گذران��ی از ن��ام

صبحانه و خواب وام گرفته شده است. 
کمپی��ن در لن��دن اجرا ش��د و مخاطبان را به 
اقامتی یک ش��به در محل های تعیین شده دعوت 
می ک��رد. مخاطبان به محض ورود یک دس��تگاه 
 S8 گلکس��ی  ی��ک  و   Three خوش گذران��ی 
دریافت می کردند و سپس به یکی از ۱۵ سوییت 

مجموعه هدایت می شدند. 
نم��ای بیرون و داخل اقامت گاه ها متناس��ب با 
فضای مجموعه های تلوزیونی Netflix س��اخته 
ش��ده بود. مخاطبان همچنین می توانس��تند در 
چادر مخصوصی بازی ه��ای ویمبلدون را به طور 

زنده تماشا کنند. 
Three Mobile در این کمپین می خواست 
ویژگ��ی جدی��د تماش��ای آن الین ویدئ��و را به 
مخاطبان��ش عرضه کند و به نظر برند روش های 
معمول پاسخ گوی نیازش نبود. آنها معتقد بودند 
برگ��زاری این کمپی��ن، کنج��کاوی مخاطب را 
افزایش می دهد و آنها را به امتحان کردن تشویق 
می کند. به نظر Three خلق تجربه ای ش��خصی 
و سرگرم کننده بیش از اطالع رسانی های مرسوم، 

تأثیرگذار بود. 
mbanews :منبع
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یکی از س��خت ترین، اما در عین حال 
مهم تری��ن مس��ائلی که به عن��وان یک 
کارآفرین باید درباره آن تصمیم بگیرید، 
ای��ن اس��ت که از ک��دام اص��ول و روش 

قیمت گذاری باید استفاده کنید؟
در حالی که هیچ راه درست و واحدی 
ب��رای تعیی��ن اس��تراتژی قیمت گذاری 
وج��ود ندارد، در این مطلب قصد دارم به 
برخی اصول اصلی راهنمایی و روش های 
قیمت گذاری اش��اره کنم که به ش��ما در 
اتخ��اذ یک تصمی��م آگاهان��ه منطبق با 

اهداف کسب وکارتان کمک کند.
ام��ا پی��ش از ورود ب��ه بح��ث اصل��ی 
روش ه��ای قیمت گ��ذاری، ابت��دا بای��د 
اش��اره ای داش��ته باش��یم ب��ه برخی از 
اس��تراتژی  تدوی��ن  ب��رای  فاکتوره��ا 
قیمت گ��ذاری ک��ه خودتان ب��ه آنها نیاز 

دارید:
جایگاهیابیاستراتژیقیمتگذاری

 چگون��ه در ح��ال جایگاه یاب��ی برای 
محص��ول خ��ود در ب��ازار هس��تید؟ آیا 
قیمت گذاری محصول بخش��ی کلیدی از 
فرآین��د جایگاه یابی اس��ت؟ اگر در حال 
مدیریت یک فروش��گاه تخفیفی هستید، 
همواره باید تالش کنید قیمت های خود 
را ت��ا جای ممکن در حداقل نگاه دارید ) 
یا حداقل در س��طحی پایین تر از رقبای 

خود حفظ کنید.(
از ط��رف دیگ��ر، اگر در ح��ال معرفی 
و ج��ا انداختن محصول خ��ود به عنوان 
محصول��ی لوک��س و منحص��ر ب��ه فرد 
هس��تید، در نظ��ر گرفت��ن ی��ک قیمت 
بس��یار نازل حتی می تواند موجب ضربه 
خوردن به برند ش��ما شود. قیمت گذاری 
باید همگام و س��ازگار با جایگاه یابی شما 
در بازار باش��د. مردم به شدت به ذهنیت 
ش��کل گرفته برای خودش��ان نسبت به 

محصول شما حساس هستند.
چگونهاستراتژیقیمتگذاریشما

برتقاضاتاثیرمیگذارد
 سیاست قیمت گذاری شما چه تاثیری 
بر تقاضا خواهد داشت؟ برای پی  بردن به 
این موضوع ش��ما به انجام تحقیقات پایه 
و اولیه بازار، حتی به صورت غیررس��می 
نیاز دارید. پس مثال می توانید 10 نفر را 

به صورت اتفاق��ی انتخاب کنید و از آنها 
بخواهید یک پرسش��نامه ساده و کوتاه را 
برای شما پر کنند، مثال بپرسید، »آیا این 
محصول یا خدمت را با قیمت X، Y و یا 

Z خریداری می کنید؟«
برای یک سرمایه گذاری بزرگ تر، البته 
نیاز به انجام یک کار رس��می تر خواهید 
داشت، ش��اید مثال نیاز به استخدام یک 
شرکت تحقیقات بازاریابی داشته باشید، 
اما توجه داش��ته باشید که برای این کار 
یک کارآموز س��اده هم می تواند نیازهای 
شما را برآورده کند و مثال نموداری برای 

شما رسم
و بی��ان کن��د در قیم��ت X، X’ نف��ر 
خریدار محص��ول خواهند بود، در قیمت 
Y، Y’ نف��ر و در قیم��ت Z، Z’  نف��ر 

محصول را می خرند.
هزینه

در این زمینه بای��د هزینه های ثابت و 
متغیر مرتبط با فرآیند تولید محصول یا 

خدمت خود را محاسبه کنید.
»هزینه تولید کاالها« چقدر اس��ت، به 
این معنا ک��ه به طور دقیق بدانید هزینه 
مرتبط با فروخته ش��دن ه��ر قلم کاال یا 
هر واحد خدمت ارائه ش��ده چقدر است 
و همچنین »هزینه ثابت س��ربار« ش��ما 
چقدر اس��ت، یعنی دقیقا مشخص شود 
هزینه ثابت ش��ما که حتی با ایجاد تغییر 
قابل توجه در سایز و اندازه شرکت تغییر 

نمی کند، چقدر است؟
به یاد داش��ته باش��ید که حاشیه سود 
ناخال��ص ش��ما )قیم��ت منه��ای هزینه 
کااله��ا( بای��د به طور کام��ل هزینه های 
ثاب��ت س��ربار ش��ما را به منظ��ور تولید 
درصدی س��ود پوش��ش ده��د. برخی از 
کارآفرین��ان اهمیت این موضوع را ناچیز 
در نظ��ر می گیرند و بعده��ا در پیروی از 
یک اس��تراتژی قیمت گ��ذاری نامطلوب 

دچار مشکل می شوند.
عواملمحیطی

آیا هیچ محدودیت قانونی یا محدودیت 
دیگ��ری ب��رای قیمت گ��ذاری دارید؟ به 
عنوان مثال، در برخی از کشورها ممکن 
اس��ت هزینه بوکس��ل ک��ردن خودروی 
نیازمن��د تعمی��ر و بین راه مان��ده بر اثر 

تص��ادف روی قیم��ت خاص��ی توس��ط 
قانون ثابت شده باش��د یا مثال در رابطه 
با پزشکان، ش��رکت های بیمه و ...تنها تا 
سقف مشخصی از هزینه را پوشش دهند. 
همچنین باید دید که رقبای شما ممکن 
اس��ت در قب��ال تصمیم ه��ای ش��ما چه 
اقدام��ی را پیش بگیرن��د؟ آیا یک قیمت 
بسیار پایین از سوی شما می تواند موجب 
آغ��از ش��کل گیری ی��ک جن��گ قیمتی 
در صنعت ش��ود؟ توجه داش��ته باشید و 
ببینید چه عوامل خارجی ممکن اس��ت 
اس��تراتژی قیمت گذاری ش��ما را تحت 

تاثیر قرار دهند؟
گام بع��دی مش��خص ک��ردن اهداف 
قیمتی شماس��ت. اینکه مش��خص کنید 
در ادامه این فرآیند قیمت گذاری در پی 

دست یافتن به چه چیزی هستید؟
حداکثرسازیسودکوتاهمدتبه
عنوانیکاستراتژیقیمتگذاری

 در حالی ک��ه این موضوع فوق العاده به 
نظر می رس��د، اما ممکن اس��ت بهترین 
رویک��رد برای س��ودآوری های بلند مدت 
نباش��د. اس��تفاده از ای��ن رویک��رد برای 
ش��رکت هایی مرس��وم و معمول اس��ت 
ک��ه در پی راه اندازی ش��رکت ب��ا منابع 
حداقلی هس��تند، چراک��ه جریان وجوه 
نقد مهم تری��ن مالحظه برای مورد توجه 
قرار گرفتن اس��ت. ای��ن روش همچنین 
در بین ش��رکت های کوچک��ی معمول و 
مرسوم اس��ت که امید به جذب سرمایه 
و س��رمایه گذار در کوتاه م��دت با اثبات 

سودآوری خود دارند.
حداکثرسازیدرآمدکوتاهمدتبه
عنوانیکاستراتژیقیمتگذاری

این رویکرد به دنبال حداکثر س��اختن 
س��ودآوری بلندمدت از طری��ق افزایش 
س��هم بازار و کاه��ش هزین��ه از طریق 
اقتصاد مقیاس اس��ت. برای یک شرکت 
با س��طح بودج��ه خوب و کاف��ی یا یک 
شرکت عمومی تازه تاسیس، درآمدها در 
اعتماد س��ازی برای سرمایه گذار از میزان 
سودهای حاصل ش��ده اهمیت بیشتری 

دارند.
درآمدهای باالتر با سود اندک یا حتی 
درصدی ضرر، نش��ان دهنده این موضوع 

اس��ت که ش��رکت در حال ایجاد س��هم 
بازار بوده و به احتمال زیاد به سودآوری 
دست پیدا می کند. به عنوان مثال، سایت 
Amazon.com ب��رای چندین س��ال 
متم��ادی پی��ش از نش��ان دادن هرگونه 
س��ود در صورت های مالی خ��ود مقادیر 
باالی��ی از درآمد را نش��ان می داد که هر 
یک رکورد س��ود قبلی را شکس��ته بود و 
س��رمایه گذاری در بازار نش��ان از اعتماد 
بس��یار زیاد س��رمایه گذار ناش��ی از آن 

درآمدهای ایجاد شده بود.
این روش قیمت گ��ذاری به طور دقیق 
بازتاب دهنده رس��الت فراگی��ر آنها برای 
تبدیل شدن به بزرگ ترین خرده فروش 

آنالین است.
حداکثرسازیتعداد

چن��د دلی��ل ممک��ن ب��رای انتخ��اب 
استراتژی قیمت گذاری وجود دارد. مثال 
ممکن اس��ت این اس��تراتژی بر کاهش 
هزینه های بلندمدت از طریق دس��تیابی 

به اقتصاد مقیاس متمرکز باشد.
این روش قیمت گذاری ممکن توس��ط 
ش��رکتی مورد اس��تفاده ق��رار بگیرد که 
بودجه بس��یار خوبی توسط موسسان آن 
و دیگر س��رمایه گذاران نزدیک به آن در 
اختیارش قرار گرفته اس��ت. یا شاید هم 
برای به حداکثر رس��اندن نف��وذ در بازار 
که به طور خاص برای کس��ب وکارهایی 
مناس��ب اس��ت که انتظار زی��ادی برای 
تک��رار خرید مش��تریان دارن��د. طرح و 
برنامه در این حالت ممکن است افزایش 
س��ود از طریق کاهش هزینه ها یا فروش 
اقالم دیگر با درصد س��ودآوری بیشتر به 

مشتریان فعلی در طی خرید آنها باشد.
بهحداکثررساندنحاشیهسود

این استراتژی قیمت گذاری برای زمانی 
ایده آل اس��ت که یا انتظار بس��یار پایین 
بودن تعداد فروش ها را داش��ته باش��یم 
ی��ا اینکه تعداد فروش ها بس��یار پراکنده 
و غیرقاب��ل پیش بینی باش��د. مثال هایی 
از این دس��ت ش��امل ف��روش جواهرات 
دست ساز و شخصی سازی شده، کارهای 
هن��ری، اتومبیل های دست س��از و دیگر 

اقالم لوکس می شود.
ibazaryabi:منبع

راهنمایاستراتژیقیمتگذاری
برایصاحبانکسبوکارهایجدید

اهمیتتأثیرفروشندهبربازاریابی
تج��ارت هم��واره در ح��ال تحول اس��ت و در پی 
آن، روش ه��ای فروش نی��ز تغییر می کنن��د. دیگر 
جایگاه یاب��ی و ن��وع کاال، مزیت��ی در ب��ازار ایج��اد 
نمی کند، چون همه چی��ز را می توان تقلید کرد. به 
عالوه مش��تریان آگاه ترند و توانایی انتخاب بیشتری 
نس��بت به قبل دارن��د. بنابراین، چگون��ه می توانید 
برای کس��ب وکار خ��ود تمایز ایجاد کنی��د؟ چگونه 

می خواهید بیشتر از رقبای تان بفروشید؟ 
پیش از این، فروش��ندگان در ابتدا مطالبی درباره 
مش��خصات، مزای��ا و قیمت محص��ول می آموختند 
و مهارت های��ی در م��ورد معرف��ی کاال و خدمات و 
ش��یوه برخورد با اعتراض مشتریان کسب می کردند 
و س��پس ب��ه بازاریابی محص��ول یا خدم��ت اقدام 
می کردن��د. اما امروزه روش ف��روش جدید و مؤثری 

جایگزین آن شده است. 
نقش جدید فروش��نده، کمک به مش��تریان برای 
بهبود و توسعه کسب وکار آس��ان است که به عنوان 
ارزش اف��زوده  ای برای آن کاال ی��ا خدمت از آن یاد 
می ش��ود. اکنون، فروش فقط به معنای تش��خیص 
نیاز و چگونگی برآوردن آن نیس��ت، بلکه به معنای 
مقصد و چگونگی کمک برای رس��یدن به آن است. 
فروش��نده جدید، یک متخصص، مشکل گشا است و 
نیز مدیر ارتباطات اس��ت. فروش��نده، پیش از آنکه 
فقط یک فروشنده باش��د، باید یک مرجع ارزشمند 
برای مش��تریان باشد. در واقع، اگر تمام تالش شما، 
فق��ط برای ف��روش کاال و خدمات باش��د، تبدیل به 
یک موجود ترس��ناک خواهید ش��د. فروش در بازار 
پر ش��تاب و پر تالط��م امروز، نیاز به ی��ک اعتقاد و 
بینش جدید دارد و باید با مش��تری در دادو س��تد 
ب��ود، نه فروش ص��رف. بنابراین، ب��رای محک زدن 
خ��ود، از خوی��ش بپرس��ید در صورتی ک��ه چیزی 
برای فروش نداش��ته اید، آیا باز هم مش��تری شما را 
به عنوان مشاور می پذیرد؟ دوره های آموزشی سنتی 
فروش��ندگی بر این نکته تأکید دارند که فروش باید 
مرحله به مرحله ص��ورت گیرد. ولی این نکته را در 
نظر داش��ته باشید که مردم طبق الگوی خرید خود 
اقدام ب��ه خرید می کنند نه براس��اس الگوی فروش 
شما. برای اینکه فروش مؤثرتری داشته باشیم، فهم 
مراحلی که مش��تری برای خرید طی می کند، حائز 
اهمیت است. اصل، بر شفافیت در فروش است. یک 
فروش��نده موفق، باید درک روشنی از روان شناسی 

فروش داشته باشد. 

مفهوم جمله »مردم ابتدا ش��خص را می پذیرند و 
س��پس کاالی وی را می خرند« اهمی��ت این نیاز را 
آشکار می کند که شرکت ها تشخیص داده اند که باید 
رابطه مستمر و پیوسته با مشتری داشته باشند. این 
عبارت حاوی معن��ای پرباری در مورد نحوه صحیح 
مهارت های فروش اس��ت. اساس��ی ترین مهارت های 
فروش که از شناسایی مش��تری شروع می شود و تا 
مهم تری��ن دالیل فروش کاال ادام��ه می یابد از نکات 
مهم اس��ت. عالوه ب��ر این، مزیت رقابت��ی مربوط به 
مهارت های فروش نیس��ت، بلکه به انگیزه، اعتماد به 
نفس، اراده و پشتکار نیز برمی گردد. در کسب وکاری 
همانند ورزش، مهارت برای برنده شدن باید با اراده 
برای برنده ش��دن انطباق داش��ته باشد. ورزشکاران 
حرفه ای این مفهوم را تمرینات اس��تقامت روحی و 
ذهن��ی می نامند. آنچه واقعا اهمیت دارد این اس��ت 
که ذهن خود را چگون��ه به کار می گیریم. وقتی این 
اصول برای قهرمانان ورزش��ی ب��ه اندازه کافی مفید 

است، تأثیر آن بر شما چگونه خواهد بود؟ 
هر صنعتی برای خود ابرس��تاره های فروش دارد. 
اف��رادی که به قله فروش می رس��ند، همکاران خود 
را ش��گفت زده می کنند برای آنها اهمیتی ندارد که 
وضعیت اقتصادی چگونه باشد یا روزنامه ها در مورد 
صنعت ش��ان چه می نویس��ند. ویژگی آنه��ا پایداری 
اس��ت، بی وقفه کار می کنند و در مورد صنعت ش��ان 
می آموزن��د و آموخته های خ��ود را به کار می بندند و 
فرات��ر از همه اینه��ا تمرین می کنند ک��ه خود را از 
لح��اظ روحی قوی کنن��د. مثل هر ک��س دیگری، 
شکس��ت و لحظه های تری��دی را تجرب��ه می کنند 
ولی اج��ازه نمی دهند که این مس��ائل، آنها را وادار 
ب��ه عقب نش��ینی کند. هم��ه ما روش ه��ای فروش 
متفاوت��ی داریم، اما بهترین کار این اس��ت که روش 
منحصربه ف��رد خود را در پی��ش بگیریم. فروش یک 
علم دقیق نیس��ت. هیچ روش چندمنظوره، ایده آل 
و دلچس��ب برای فروش وجود ندارد. رمز این کار در 
وجود شما نهفته اس��ت. هیچ ترفند و هیچ جادویی 
نمی تواند به ش��ما کمک کند. فقط خودتان هستید 

که باید حداکثر تالش تان را به کار ببندید. 
crmroom:منبع

بازاریابیموبایلیوبلوتوثی
هرچند ابتکارات بازاریابی موبایلی در حال اهمیت 
یافتن اس��ت، اما تجارت موبایلی دوران ابتدایی خود 
را می گذراند و تحقیقات در این حوزه بس��یار اندک 
اس��ت. افزایش نفوذ بازار ل��وازم موبایل طلیعه ظهور 
ش��یوه های جدیدی برای دسترس��ی ب��ه مخاطبان 
است؛ شیوه هایی همچون قابلیت های مکان آگاه که 
می توان محتوا را ب��ا موقعیت مکانی کاربر هماهنگ 
کرد درحالی که عرص��ه موبایل، چالش های جدیدی 
برای بازاریابان می س��ازد، اما ارتباط پذیری فراگیری 
برای مصرف کنندگان فراه��م می کند، به این معنی 
که مخاطبان همیشه آنالین هستند، نه فقط زمانی که 
فعاالن��ه در جس��ت وجوی آنالین هس��تند. بازاریابی 
موبایلی به عنوان »ارتباطی دوس��ویه یا چند سویه و 
تبلیغ یک پیش��نهاد بین یک ش��رکت و مشتریانش 
با استفاده از یک رس��انه یا فناوری موبایلی« تعریف 
می ش��ود. بنابر گزارش ژوپیتر ریس��رچ، ۲۲درصد از 
شرکت هایی که در تبلیغات آنالین شرکت می کنند، 
در بازاریابی موبایلی هم ش��رکت کرده اند که نس��ل 
جوان ت��ر به عنوان یک مصرف کننده بیش��تر پذیرا و 

انتخاب گر بازاریابی موبایلی بوده اند. 
دو حوزه ای که به طور ویژه توجه مصرف کننده و نیز 
بازاری��اب را به خود جلب می کنند، بازاریابی موبایلی 
و بلوتوثی است. با افزایش روزافزون خرید تلفن های 
هوش��مند و س��ایر لوازم موبایلی و در دسترس بودن 
همیشگی آنها در هر مکان و زمان، بازاریابی موبایلی 
بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. بازاریابی 
موبایلی ش��امل تحویل پیام ها به مصرف کننده لوازم 
موبایل از طریق محتوا، پیام کوتاه یا بلوتوث اس��ت. 
ازآنجاک��ه همه افراد دارای لوازمی با قابلیت تصویری 
نیس��تند و پهنای بان��د هم می تواند محدود باش��د، 
پیامک برای بازاریابان جذاب تر و مناسب تر است، اما 
این کار نیازمند اجازه مش��تریان یا ترجیح آنهاست و 
فضای خصوصی مصرف کنندگان ممکن است آسیب 
و خدشه ببیند. باروایز و استرانگ دریافتند ۲۴درصد 
از مشتریان )بیش از ۵0درصد افراد 1۴ تا 1۷ سال( 
با بازاریابی پیامک��ی موافقت می کنند و انتظار دارند 
تبلیغات دریافتی به آنها مرتبط باش��د و تا س��ه پیام 

در روز را مج��از می دانند. نگرش مصرف کنندگان به 
بازاریابی موبایلی ب��ر واکنش آنها به تبلیغات موبایل 
تأثیرگذار خواهد بود. بیش��تر ترس از اسپم و ماهیت 
ناخوانده بودن بازاریاب��ی موبایلی وجود دارد، طوری 
که کنترل متصور آنها بر پیام ها را به چالش می کشد. 
یک شیوه جدیدتر در هدف گیری مصرف کنندگان 
در نقاط مش��خص مکانی، بازاریابی بلوتوثی اس��ت 
که ن��ه ب��رای مصرف کننده و ن��ه ب��رای بازاریابان 
هزین��ه ای ندارن��د و مزیتش مکان مح��ور بودن و 
درون فروش��گاهی ب��ودن آن اس��ت. تنه��ا اقدامی 
ک��ه مصرف کنن��ده می کن��د، فعال ک��ردن بلوتوث 
دس��تگاهش اس��ت. بازاریابی بلوتوثی همچنان در 
مراح��ل اولیه خ��ود ق��رار دارد، با وج��ود این، هم 
در   Lancome ه��م  و  آمری��کا  در   coldplay
فرانس��ه از آن ب��رای کم��ک به تبلی��غ محصوالت 
جدید خود اس��تفاده کردند. تحقیقات اخیر نش��ان 
می دهد بای��د امنیت بازاریابی بلوتوثی ازنظر رعایت 
حری��م خصوصی افراد ب��ه مصرف کنندگان آموزش 
داده ش��ود و همچنین نشان می دهد استفاده گروه 
همس��االن و همتایان از این فناوری نقش مهمی در 

به کارگیری آن توسط افراد دارد. 
بلوتوث به دلیل محدود بودن به یک مکان خاص، 
گزینه بهت��ری برای بازاریابان محس��وب می ش��ود، 
چراکه مش��تریان مجبور نیستند پس از خارج شدن 
از آن م��کان نگ��ران دریافت پیام ها باش��ند و باید با 
فع��ال کردن بلوتوث دس��تگاه خود فعاالن��ه در این 
تعامل شرکت کنند. این ویژگی در تضاد با بازاریابی 
پیامکی یا موبایلی اس��ت که در آنها مصرف کنندگان 
پ��س از برگزیدن این نوع بازاریابی، نس��بت به همه 
کمپین هایی ک��ه بازاریاب تصور می کن��د برای آنها 
مناسب هستند، آس��یب پذیر هستند و ممکن است 

درباره محتوای بازاریابی احساس اشباع کنند. 
hormond:منبع

بازاریابی خالق

ایستگاه بازاریابی بازاریابی نوین



۷ نکته مهم در تصمیم گیری که 
مدیران باید از آن آگاه باشند

هنگامی که کسب وکارتان را مدیریت می کنید، دائما در حال 
تصمیم گیری در شرایط فشار هستید، اما چگونه می توان بهترین 
تصمیمات ممکن را اتخاذ کرد؟ اس��تراتژی هایی وجود دارد که 
می توانید برای جلوگیری از مش��کالت رایج اس��تفاده کنید و 
مهارت های تصمیم گیری ت��ان را افزایش دهید. تصمیم گیری 
دقیق و سریع به ش��ما کمک می کند تا بتوانید از فرصت های 
کسب وکار استفاده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کنید. 

۱. مشکل را از جنبه های مختلف بررسی کنید 
هنگامی که با مش��کلی مواجه می شوید، به عقب برگردید 
و در م��ورد آن موضوع به طور کامل فکر کنید. س��عی کنید 
موضوع را از دیدگاه های مختلف مشاهده و بررسی کنید. این 
امر به ش��ما اطمینان می دهد که تنه��ا بر یک جنبه تمرکز 
نکرده اید و همه جوانب را در نظر گرفته اید. سعی کنید برای 

هر مشکلی حداقل سه راه حل مختلف پیدا کنید. 
۲. تصمیمات مبتنی بر شواهد را بپذیرید

ه��دف مدیریت مبتنی بر ش��واهد )EBM(  اس��تفاده از 
ش��واهد علمی در هنگام تصمیم گیری است، نه فقط اعتماد 
به غریزه ها. مثل بس��یاری از افراد، احتماال ش��ما هم تمایل 
به اس��تفاده از قضاوت و ش��هود در تصمیم گی��ری دارید، اما 
تجربه هایی که در ش��رکت های دیگر یا در شرایط مختلف به 
دست آورده اید، ممکن است به درد وضعیت کنونی تان نخورد. 
گام ه��ای س��اده ای وجود دارد ک��ه می تواند به ش��ما در 

جمع آوری شواهد برای تصمیم گیری کمک کند: 
از داده ه��ای عملکردی برای پش��تیبانی از تصمیمات تان 

استفاده کنید. اطالعات کامل و رایج را دریافت کنید. 
احساس��ات تان را به چالش بکشید. آیا شواهد عینی برای 

حمایت از آنها وجود دارد؟ 
تحقیق کنید که آیا استراتژی های معمول کسب وکار قبال 
در وضعیتی مشابه وضعیت فعلی شما به کار گرفته شده اند؟ 

آیا این استراتژی ها برای مورد خاص شما مفید هستند؟ 
بررس��ی کنید که آیا داده های کس��ب وکارتان در راستای 

هدف تان به دست آمده اند؟ 
۳. وضعیت موجود را به چالش بکشید

اف��راد معموال تمایل دارند وضعی��ت موجود را حفظ کرده و 
تغییر ندهند تا در منطقه امن شان باقی بمانند، اما گاهی رویکرد 
آسودگی نمی تواند به اندازه کافی توجیه پذیر باشد. گزینه های تان 
را به صورت واقع گرایانه بررس��ی کنید. بررسی هزینه یا تالش 
موردنیاز در ایجاد تغیی��رات را فراموش نکنید. برای مثال، اگر 
ش��ما ش��روع به   کار کردید، آیا از تاکتیک های بازاریابی مشابه 
برای جذب مشتری استفاده می کنید؟ آیا شما در نمایشگاه های 
مش��ابه شرکت می کنید؟ آیا تأکید بر بازاریابی اینترنتی، پست 

مستقیم یا ترکیبی دارید؟ 
۴. یک چشم انداز بیرونی داشته باشید، اما به 

خودتان اعتماد کنید 
ع��ادت کنید از دیگ��ران برای کس��ب اطالعات بیش��تر 
نظرخواهی کنید، طیف گسترده ای از نقطه نظرات را دریافت 
و هر مس��ئله را از دیدگاه های مختلف مشاهده کنید و مورد 

بررسی قرار دهید. 
جم�ع آوری و اس�تفاده از نظ�رات کارکن�ان: به دنبال 
راه هایی باش��ید که از طریق آنها کارکنان تان تش��ویق شوند تا 
اطالعات شان را با شما به اشتراک بگذارند. فضا و بستری ساده 
فراهم کنید که کارکنان بتوانند به طور مستقیم -حتی زمانی که 
حقایقی ناخوشایند وجود دارد- با شما صحبت کنند. استفاده 

از ارزیابی عملکرد یکی از راه های تشویق این ارزش ها است. 
بدون تعصب و جانبداری به دنبال راه حل باشید: اگر 
می خواهید با دیگران در مورد مشکلی مشورت کنید، قبل از 
صحبت کردن با آنها، از دیدگاه های متفاوت، مسئله را بررسی 
کنید. به این ترتیب، از تفس��یرها و ایده های متعصبانه خود 
اجتناب خواهید کرد. اگر از نگاه دیگران به قضیه نگاه کنید، 

می توانید راه های متعددی برای حل مشکل تان بیابید. 
۵. چشم اندازی برای مواقع پرخطر ایجاد کنید 

ش��ما می توانید خود را به گونه ای آموزش دهید که هنگام 
تصمیم گیری همه خطرات و ریسک های احتمالی را در نظر 
بگیرید. هر زمان تصمیم گیری می کنید، از خود بپرسید: اگر 
تصمیم اشتباهی بگیرم، چگونه می توانم به اشتباهم پی ببرم 

و آن را جبران کنم؟ 
برای مثال، اگر شما در حال تغییر دادن سیستم حمل ونقل 
شرکت تان به منظور کاهش هزینه ها هستید، فکر کنید چگونه 
تصمیم بگیرید که احتمال اشتباه را کاهش دهید. بهتر است 

این موارد را در نظر بگیرید: 
شکایات مشتریان اغلب درباره تأخیر در ارسال است. 

کارمن��دان اداری از خدمات ضعی��ف تأمین  کننده جدید 
شکایت دارند.  کارکنان واحد حمل و نقل می توانند به راحتی 
کس��ب وکارتان را ترک کنند و شما مجبور به یافتن منبعی 
جدید برای حمل و نقل باش��ید.  این نوع تمرین ها می تواند 
به شما کمک کند تا مشکالت احتمالی تصمیم تان را ببینید 
و اقدام��ات الزم را برای جلوگی��ری از آنها انجام دهید. حتی 
طرحی خوب هم هزینه ها و مشکالت بالقوه ای در بر خواهد 
داشت. تمام شواهدی که بد و خوب هستند را بررسی کنید. 

هزینه ها و تالش های موردنیاز را دست کم نگیرید. 
۶. اشتباهات گذشته را تکرار نکنید

قبل از جمع آوری ش��واهدی برای تصمیم گی��ری، زمانی را 
به بررس��ی انگیزه های تان اختصاص دهید. آی��ا در حال حاضر 
ذهن تان آماده یک تصمیم گیری مهم هس��ت؟ آیا ش��ما واقعا 
ش��واهدی مناس��ب برای اخذ تصمیمی منطق��ی جمع آوری 
کرده اید یا فقط به دنبال تأیید ایده ای که در سر دارید، هستید؟ 

۷. قاطع باشید
به شش مرحله قبلی توجه کنید و سپس تصمیم بگیرید. 
modirinfo :منبع
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در  ک��ه  م��واردی  از  یک��ی 
جلسات مش��اوره به آن برخورد 
می کن��م، این اس��ت ک��ه تا با 
مخاط��ب در مورد ب��ازار هدف 
ی��ا ن��وع کس��ب وکار صحب��ت 
این  می کنیم، می گوی��د: نه در 
بازار خیلی رقیب وجود دارد. نه 
زودتر از من خیلی ها آمده اند و 

این بازار ارزش ورود ندارد. 
ول��ی صحبتی که م��ن با آنها 
دارم این اس��ت که منتظر بودن 
برای پیدا ک��ردن اقیانوس آبی 
در یک کس��ب وکار خوب است 
ولی این مسئله به تنهایی باعث 

موفقیت شما نخواهد شد. 
ش��ما  از  بس��یاری  مس��لما 
خوانندگان محت��رم با اصطالح 
اقیان��وس آبی و ویژگی هایی که 
یک اقیانوس آبی برای موفقیت 
در کسب وکار باید داشته باشد، 
آش��نا هس��تید. به طور خالصه 
خدمت ت��ان ع��رض می کنم در 
دنی��ای کس��ب وکار م��ا دو نوع 
بازار پررقابت و کم رقابت داریم. 
به همین خاطر ب��زرگان بازار و 
دنیای کس��ب وکار این دو بازار 
را ب��ه اقیان��وس آبی )ب��ازار کم 
رقاب��ت( و اقیان��وس قرمز )بازار 

پررقابت( تشبیه کرده اند. 
 اقیانوس قرمز به چه 

معناست؟ 
 در اقیانوس��ی ک��ه ماهی ها، 
نهنگ ها و دلفین های  کوسه ها، 
زی��ادی وج��ود دارد، ب��ه دلیل 
رقابت برای تهیه غذا، خونریزی 
زی��ادی صورت خواه��د گرفت. 
همه برای این که خودش��ان را 
س��یر کنند، در ص��ورت اجبار 
ب��ه همن��وع  حاضرن��د حت��ی 
خودش��ان حمله کنند. به نوعی 
ش��بیه به قانون جنگل اس��ت، 
ناب��ود  را  ضعیف ت��ر  قوی ت��ر، 
می کند و این اتفاق باعث تغییر 
رنگ اقیانوس به قرمز می شود. 

 اما در جایی که هیچ رقابتی 
وج��ود ندارد ی��ا هن��وز رقابت 
ش��دت نگرفته ی��ا اینقدر منابع 
زیاد اس��ت که هی��چ موجودی 
برای س��یر کردن خود نیازی به 
رقابت ندارد، رنگ اقیانوس آبی 
است و هیچ خونی نیست یا آن 
قدر کم اس��ت که قابل مشاهده 
)ب��ازار(  اقیان��وس  وس��عت  در 
نیس��ت و تأثی��ری در بزرگی و 

رنگ آن نخواهد داشت. 
اگ��ر همی��ن موض��وع را در 
بازار کس��ب وکار بخواهیم به کار 
بگیریم و بررس��ی کنیم، باز به 

همین نتیجه می رسیم. 
بعضی از کس��ب وکارها رقابت 
بسیار زیادی در بازارشان وجود 
دارد. به طور مثال فس��ت فودها، 
بوتیک ه��ا،  رس��توران ها، 
شرکت های  موبایل فروش��ی ها، 
خدم��ات کامپیوتر و... ش��اید تا 
15-20 سال گذشته، نهایتا دو 
الی سه فس��ت فود در شهرهای 
نس��بتا کوچک حضور داشتند، 
ولی اکنون آن فست فود قدیمی 
در کن��ار خود، یک فس��ت فود 
جدید را می بین��د، مجموعه ای 
ک��ه ب��ا ن��وآوری و خالقیت در 
ش��کل، نوع پخت، م��واد اولیه 
و... در کن��ار آن، دیوار به دیوار 
یا روب��ه روی آن ق��رار گرفته و 
با او رقابت می کن��د. در بعضی 
از کس��ب وکارها، تغیی��ر ممکن 
اس��ت خیل��ی س��ریع رخ دهد 
درحالی که در بعضی صنعت ها و 
بازارها دیرتر و با س��رعت کمتر 

این تغییرات رخ می دهد. 
می خواه��م  ک��ه  نکت��ه ای 
خدمت ت��ان ع��رض کن��م این 
اس��ت که دنیای ام��روز آنچنان 
ب��ا تغیی��رات همراه اس��ت که 
نمی توانی��م ب��ه اقیان��وس آبی 
دل ببندی��م و ب��ازاری را برای 
خودمان ایجاد کنیم که بتوانیم 

تا مدت ه��ا در آن پیش برویم، 
بدون اینکه رقابتی پیش بیاید و 
فکر کنیم که موفق هم خواهیم 

بود. 
خی��ر، این ط��ور نخواهد بود، 
در دنی��ای پ��ر تغیی��ر ام��روز، 
گاهی کمتر از یک س��ال رقبای 
قوی ت��ر و خالق ت��ر در آن بازار 
ق��دم خواهند گذاش��ت. به طور 
مثال اولین تاکس��ی اپ ایرانی، 
ک��ه هم��ه آن را می شناس��ند، 
»اس��نپ« اس��ت، پس از آن به 
س��رعت یک نرم اف��زار دیگر به 
نام »تپس��ی« آمد و اضافه شد 
و به علت یکس��ری مش��کالتی 
که )همه از آن مطلع هس��تیم( 
داشتند باعث ش��د که وقفه ای 
در کارش��ان بیفتد، اما در حال 
حاض��ر اگ��ر نگاه��ی بیندازید، 
در کنار »تپس��ی و اسنپ« هر 
ش��هری یک نرم افزار به صورت 

محلی هم فعالیت می کند. 
به طور مثال: در ش��هر شیراز 
ن��رم افزار »اُبی��و« و در اصفهان 
بندرعب��اس  در  و  »نت��رو« 
»هرم��زران«، فعالیت می کنند. 
م��ن در خاط��رم هس��ت اولین 
ب��اری ک��ه اس��م »اس��نپ« را 
بی��ن  مناظ��ره ای  در  ش��نیدم 
مدیران عامل »اس��نپ« و مدیر 
سازمان تاکسیرانی و شهرداری 
بود که در شبکه یک پخش شد. 
نزدیک به یک سال پیش، پس 
ببینید در این زمان بس��یار کم 

رقبای بسیار زیادی برای اسنپ 
ک��ه اولی��ن تاکس��ی اپ ایران 
ب��ود به وجود آمد. پس اس��نپ 
اقیان��وس آبی پیدا ک��رده بود، 
ول��ی در این زمان ک��م تبدیل 
به اقیانوس قرمز ش��د. در قدیم 
می گفتند اگر می خواهید موفق 
باش��ید باید یا اولین باش��ید یا 
بهترین )first or best(  ولی 
در حال حاضر برخی از بزرگان 
علم کسب وکار می گویند که اگر 
اولین هم نیستید، ایرادی ندارد، 
اجازه دهید نفراولی بیاید و بازار 
را آم��اده کن��د، پ��س از اینکه 
ایرادات آن بازار مش��خص شد، 
ش��ما آن ای��رادات را رفع کنید 
و خدم��ات و کاالی��ی بهت��ر به 
مش��تریان خود ارائه کنید. پس 
می ش��ود گفت در دنیای امروز 
باید )best or best(  باش��ید. 

بهترین یا به��ترین! 
پس زیاد به فک��ر پیدا کردن 
اقیان��وس آبی برای ش��روع کار 
خودتان نباش��ید یا حداقل، به 
این مس��ئله هم فک��ر کنید که 
در کمتری��ن زمان ممکن، کپی 
می توانند  قوی  بس��یار  کارهای 
از روی کار ش��ما کپی کنند که 
ممکن است توانایی های بهتری 
هم داشته باش��ند، پول، روابط، 
نیروی انس��انی، یا اتوماس��یون 
قوی تر و ممکن است بازار شما 
را از بی��ن ببرند. پ��س به نوعی 
می ش��ود گف��ت اقیان��وس آبی 

ب��رای موفقی��ت در ب��ازار زیاد 
قابل اتکا نیس��ت، ولی در همان 
اقیان��وس قرمز ایرادات بس��یار 
زیادی وج��ود دارد که با حل و 
فص��ل آنها می توانی��م موفقیت 
بیاوریم.  دس��ت  ب��ه  بس��یاری 
به ط��ور مث��ال ارائ��ه خدم��ات 
ویژه، نرم افزار »اوبر« که اولین 
تاکس��ی اپ دنیا است در حال 
حاض��ر در کش��ورهای اروپایی، 
به  رایگان  اینترنت  راننده هایش 
و  مشتریان شان هدیه می دهند 
در بعضی کش��ورها با نوشیدنی 
از آنها پذیرایی می کنند، ببینید 
که یک خدم��ات اضافه چگونه 
می تواند به ش��ما برای موفقیت 
در اقیانوس قرمزی که هستید، 

کمک کند. 
ب��ه این فک��ر نکنی��د که در 
اقیان��وس قرم��زی می خواه��م 
وارد شوم، می خواهم یک فست 
فود بزنم، یک بوتیک یا شرکت 
خدمات کامپیوتری خب در این 
شهر بسیاری هستند، در همین 
خیاب��ان خودمان هم بس��یاری 
هس��تند که این کار را می کنند 
پس وارد این کار نشوم. نه اتفاقا 
می ش��ود وارد این کار شد، باید 
بررس��ی کنید و ایرادات رقبای 
خ��ود را ک��ه در نزدیکی ش��ما 
قرار دارن��د پیدا کنی��د، آنها را 
رف��ع کنی��د، خدم��ات ویژه ای 
ب��رای تمایزتان پی��دا و کارتان 
را ش��روع کنید و فکر نکنید که 
موفق نخواهید ش��د. با قاطعیت 
خدمت ش��ما عرض می کنم که 
موف��ق خواهید ب��ود. پس فکر 
نکنید که اقیان��وس قرمزی در 
صنعت یا بازاری به وجود آمده، 
ام��کان ورود در آن صنع��ت و 
موفق شدن نیس��ت. این امکان 
موفقیت در اقیانوس قرمز وجود 
دارد و امکان نابودی در کمتر از 
یک س��ال در اقیانوس آبی هم 

وجود دارد. 
یک کلی��د واژه بس��یار مهم 
وج��ود دارد ک��ه می توان��د به 
ه��ر  در  موفقی��ت  در  ش��ما 
ب��ازاری کمک کن��د. این کلید 
واژه مدیری��ت تجربه مش��تری 
 Customer Experience(
   CEM ی��ا( Management

است. 
در مق��االت بع��دی در مورد 
این واژه، ن��کات مهمی که باید 
رعای��ت کنیم و م��وارد دیگر با 
شما بیشتر صحبت خواهم کرد. 

آیابرایشروعیککسبوکار
پیداکردناقیانوسآبیباعثموفقیتمیشود؟

دیدگاه 

۱8 فیلمی که هر کارآفرین باید به 
تماشای آن بنشیند )۳(

در دو شماره گذشته به معرفی 12 فیلم نخست 
از 18 مورد منتخ��ب فیلم هایی که هر کارآفرین 
باید به تماش��ای آن بنشیند، پرداختیم. در ادامه 

شش فیلم آخر را بررسی می کنیم. 
۱۳- تاجر ونیزی )۲00۴(

حضور ستاره ای همچون آل پاچینو در یک فیلم 
خود بیانگر کیفیت باالی آن اس��ت. این موضوع 
در صورت��ی که فیلم نامه آن نیز براس��اس یکی از 
نوش��ته های شکسپیر باش��د، خود به اهمیت آن 
خواهد افزود. تاجر ونیزی روایتگر داس��تان فردی 
اس��ت ک��ه ب��رای بازگرداندن پول ق��رض گرفته 
محکوم به پذیرش ریس��کی بزرگ می ش��ود. در 
این فیلم اصول مذاکرات، قوانین تجارت و ارزیابی 

ریسک به خوبی به نمایش درآمده است. 
۱۴- دکتر استرنجالو یا: چگونه یادگرفتم دست 
از هراس بردارم و به بمب عشق بورزم )۱9۶۴(

اگرچه در این فیل��م بازیگر چندان مطرحی به 
جز کمدین مشهور پیتر سلرز به چشم نمی خورد، 
با این حال اس��تنلی کوبریک به قدری کارگردان 
توانمند محس��وب می ش��ود که توانس��ته اس��ت 
این فیل��م را به نحوی تولید کند که قادر اس��ت 
مخاطب را تا پایان سرگرم نگه دارد. داستان این 
فیل��م در رابطه ب��ا جک ریپر، ژن��رال روان پریش 
ارتش و رئیس یک پایگاه هوایی در آمریکاس��ت. 
وی در اقدام��ی خودس��رانه، تهاجمی هس��ته ای 
علیه ش��وروی به راه می ان��دازد و رئیس جمهور و 
سیاس��تمداران آمریکا پس از آگاهی از این عمل 
با تجم��ع در اتاق فرماندهی جنگ ایاالت متحده 
به دنب��ال راه کاری برای توق��ف وضع پیش آمده 
هستند. این فیلم اثری اقتباسی از رمان وضعیت 
قرم��ز بوده و جزو بهترین مثال ه��ا در این زمینه 
معرفی می ش��ود. این فیلم ب��ه علت نحوه نمایش 
رواب��ط بین المل��ل و مقوله رهب��ری و نفوذ، برای 

کارآفرینان حاوی نکاتی ارزشمند است. 
۱۵- ارین براکوویچ )۲000(

همکاری اس��توین س��ودربرگ و جولیا رابرتس 
فیلمی ش��ده ک��ه جایزه اس��کار بهتری��ن بازیگر 
زن را به همراه داش��ته اس��ت. موضوع این فیلم 
در رابطه با زن جوانی به اس��م »ارین براکوویچ« 
)جولیا رابرتس( اس��ت که به تازگی از شوهر خود 
جدا شده و با سه فرزند خود زندگی می کند. وی 
در نهای��ت پس از تالش های بس��یار توانس��ت به 
عنوان دس��تیار یک وکیل با تمام ش��ک ها و عدم 
تمایل  اطرافیان نسبت به این اتفاق درآمده و یک 
پرونده بزرگ را به س��رانجام برس��اند. نکته مهم 
این فیلم واقعی بودن داس��تان آن است که باعث 
می ش��ود مخاطب با داستانی حقیقی رو به رو شود 
که خود به درک بهتر آن کمک کرده اس��ت. این 
فیلم به خوبی توانمندی زنان را به تصویر کشیده، 
خصوصا برای کارآفرین��ان زن الهام بخش خواهد 

خود. 
۱۶- دالل بیمه )۱99۷(

فیل��م در رابط��ه با ی��ک فارغ التحصیل رش��ته 
حقوق اس��ت ک��ه موفق به حض��ور در عرصه کار 
نش��ده است. با این حال وی بعد از وقوع حوادثی 
ب��ه آخرین امید چند بیمار برای گرفتن حق خود 
از یک ش��رکت بیمه، تبدیل می شود. این فیلم به 
کارآفرینان به خوبی نش��ان می ده��د که همواره 
نبای��د از روش های معم��ول وارد بازار کار ش��د. 
همچنی��ن عامل مهم موفقی��ت یعنی تالش زیاد 
و از دس��ت ندادن انگیزه و امید از دیگر پیام های 
این فیلم محسوب می شود. بازیگر اصلی این فیلم 
مت دیمون بوده و کارگردانی آن را نیز فرانسیس 

فورد کاپوال برعهده دارد. 
۱۷- تاجر سرسخت )۱999(

این فیلم براساس داستانی واقعی از زندگی یک 
کارمند اس��ت که به تنهایی باعث ورشکس��تگی 
بزرگ ترین بانک انگلستان شد. این فیلم در تالش 
است به مخاطبان خود نشان دهد که طمع ثروت 
چگونه می تواند منجر به بروز رفتارهای دیوانه وار 
ش��ود. به همین خاطر کارآفرینان را در رس��یدن 
به این ب��اور که نباید برای پول دس��ت به هرکار 
و رفت��اری زد، یاری می کن��د. بازارهای نوظهور و 
ضرورت آمادگی برای تغییرات کس��ب وکار، ادغام 
شرکت ها، نحوه س��رمایه گذاری و ضرورت اخالق 
کاری از جمل��ه مهم تری��ن موضوعات مورد بحث 

در این فیلم است. 
۱8- استارت آپ دات کام )۲00۱(

یک فیلم مس��تند فوق العاده است که بر اساس 
ظهور و س��قوط یک اس��تارت آپ واقع��ی به نام 
GovWorks ساخته ش��ده است. تماشای این 
فیلم مس��تند به هر تاجر و کارآفرینی به ش��دت 
توصیه می ش��ود. این فیلم ح��اوی درس هایی در 
مباحث مالی، افزایش س��رمایه، مدیریت رش��د، 
ایجاد تیم حرفه ای و مهارت های مدیریتی اس��ت. 
این فیل��م همچنین به خوبی نش��ان می دهد که 
س��وءمدیریت و عدم هماهنگی در داخل شرکت 

چگونه می تواند منجر به نابودی شود. 
entrepreneur :منبع

مترجم: مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

کارآفرینی

علی پورطهرانی 
پژوهشگر حوزه مدیریت 

مترجم: امیرآل علی
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ت��ا حاال برای تان پیش آمده که با روش��ن کردن تلویزیون، تبلیغی را 
ببینید که پیش از این در راه منزل تبلیغ آن برند را روی بیلبورد دیده 
باش��ید و با روش��ن کردن کامپیوتر شخصی و جس��ت وجو در صفحات 
اینترن��ت برای انجام کارهای روزانه در صفحات گوناگون دوباره با تبلیغ 
همان برند مواجه ش��ده باش��ید؟ هر جایی که بروید در فضای آنالین و 
آفالین با تبلیغات این برند مواجه می ش��وید. چنین موردی نمود واقعی 
 )Marketing Campaign ۳۶۰( یک کمپی��ن بازاریابی ۳۶۰درجه

است. 
ایجاد تجربه d ۳۶۰ درجه در مورد هم افزایی در پیام رسانی است. در 
کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی ۳۶۰درجه تالش می شود پیام تبلیغاتی 
برند از طریق بس��ترهای مختلف به دس��ت مخاطبان هدف برسد، مهم 
نیس��ت مش��تریان کجا باش��ند از طریق تبلیغات پرینتی، تبلیغات در 
مغازه، تبلیغات دیجیتال و ش��بکه های اجتماعی ارتباط با برند را تجربه 

می کنند. 
کمپی��ن بازاریابی۳۶۰درجه کل چرخه خرید را پوش��ش می دهد، از 
کش��ف محصول و برند ت��ا خرید و تکرار خرید مش��تری. در این روش 
بازاریابی تمام رسانه ها از جمله تلویزیون، موبایل، رسانه های دیجیتال و 
ش��بکه های اجتماعی به صورت یکپارچه و بر اساس استراتژی های برند 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند. برند در تمام نقاط دسترس��ی و ارتباطی 

مصرف کننده به نمایش در می آید. 
یکی از مثال های موف��ق در اجرای کمپین تبلیغاتی ۳۶۰درجه، برند 
کوکاکوال اس��ت که در سال ۲۰۱۳ به صورت گسترده اقدام به تبلیغات 
در بس��ترهای گوناگون کرد؛ حضور در رخداده��ا و ایونت های مرتبط، 
تبلیغات ویدئویی در تلویزیون و شبکه های اجتماعی، ایجاد نرم افزار در 
گوش��ی موبایل و برقراری مسابقه از طریق آن از جمله بسترهای مورد 
اس��تفاده توسط این برند بود که به خوبی توانست مخاطبان هدف خود 

را به تعامل با برند ترغیب کند. 
کمپین ه��ای بازاریابی ۳۶۰درجه موفق، پی��ام اصلی که مخاطبان به 
آن عالقه مند هستند را در نظر می گیرند و بررسی می کنند و مخاطبان 
ترجی��ح می دهند این پیام را به چه ش��کل دریافت کنند، س��پس تمام 
ارتباطات و اس��تراتژی های بازاریابی بر اس��اس برقراری ارتباط مؤثر با 

مخاطبان لحاظ می شود. 
اهمیت داده در بازاریابی 3۶۰درجه

پیامی که به دقت طراحی ش��ده باش��د منجر به رضایت مش��تری و 
وفاداری به برند می ش��ود. استفاده از کالن داده )Big Data( می تواند 
بازاریابان را در شناسایی پیام مناسب یاری دهد. تحلیل گفت وگوها در 
رسانه های اجتماعی، اتاق های گفت وگو در سایت های مرتبط و سؤاالتی 
ک��ه مخاطبان از برند دارند تنها تع��دادی از روش های جمع آوری داده 
برای یافتن فرصت های پنهان است. مصرف کنندگان در مورد برند شما 
چ��ه می گویند؟ به چه چیزهای دیگری عالقه مند هس��تند؟ وقتی وارد 

سایت تان می شوند چه کار می کنند؟ 
داده به ش��رکت ها قدرت می ده��د تا به عالقه مندی های مش��تریان 
واکنش درس��ت نش��ان دهند. ب��ا اس��تفاده از داده پیام های مناس��ب 
شناس��ایی می شوند و حتی در بسترها و رس��انه های مختلف به شکلی 
مناس��ب طراحی می ش��وند، به این صورت کمپین بازاریابی ۳۶۰درجه 

کارآمدتر اجرا می شود. 
آیا کمپین بازاریابی 3۶۰ درجه دایره کامل است؟ 

مث��ال جامع و کاملی از کمپی��ن بازاریابی ۳۶۰ درجه وجود ندارد که 
مش��خص کند چه مواردی باید در یک کمپین لحاظ شوند، اما با توجه 
به توضیحات و نمونه های اجرایی هرچه رسانه های مورد استفاده بیشتر 

باشد قاعدتا بازخورد بهتری نیز خواهد داشت. 
مهم ترین جنبه بازاریابی ۳۶۰ درجه آن است که کمپین های اجرایی 
آن در ه��ر دو بس��تر آنالین و آفالین صورت می پذی��رد. تبلیغات ۳۶۰ 
درجه تمامی بسترهای اطالع رسانی ممکن را پوشش می دهد. همچنین 
عامل دیگر یکپارچگی و دسترسی بیشتر به مخاطبان است. در طراحی 

کمپین ه��ای بازاریابی ۳۶۰ درجه، پیام رس��انی در تمام رس��انه ها و به 
موازات هم صورت می پذیرد در نتیجه دسترس��ی به مخاطبان در سطح 
قاب��ل قبولی خواهد ب��ود و از آنجایی که کمپین به صورت کلی طراحی 

می شود، سازگاری و یکپارچگی طرح اجرایی نیز افزایش می یابد. 
توسعه کمپین بازاریابی 3۶۰درجه

برای اجرای بازاریابی ویروسی می توانید از روش بازاریابی ۳۶۰ درجه 
اس��تفاده کنید. در ادامه برخی از بسترهای مهم و قابل استفاده در یک 

کمپین بازاریابی ۳۶۰درجه معرفی شده اند: 
 - شبکه های اجتماعی: یکی از مهم ترین بسترهای قابل استفاده با 
بازخ��وردی باال که تعامل مخاطبان با برند را افزایش می دهد. همچنین 
ب��ه دلیل امکان به اش��تراک گذاری پیام ها روش خوبی ب��رای بازاریابی 

توصیه ای است. 
 - پست مستقیم: پست مستقیم خیلی وقت است که مورد استفاده 
قرار نمی گیرد، به همین دلیل ممکن اس��ت با توجه به اس��تراتژی برند 
ش��ما قابل استفاده باش��د و حتی تجربه س خوبی را برای مخاطبانتان 

فراهم کند. 
 - برنامه های گفت وگو زنده در ش�بکه های اینترنتی: کنفرانس 
اینترنتی، اتاق های گفت وگو در وبس��ایت های تخصصی و مواردی از این 
دست منجر به برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان می شود که 

بازخورد بسیار خوبی دارد. 

 - وبالگ: ایجاد محتوای با کیفیت و ارزش��مند بس��یار مهم اس��ت 
و نش��ان می دهد که ش��ما در حوزه کاری خود تخصص کافی را دارید. 
همچنین استفاده بازاریابی محتوایی سبب می شود به واکنش مخاطبان 

نسبت به موضوع مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. 

 - نرم افزاره�ا: نرم افزاره��ای تحت وب و نرم افزاره��ای موبایل هر 
دو روش ه��ای خوب��ی برای بهب��ود تجربه مش��تریان و در تماس بودن 
همیش��گی آنها با برند اس��ت. نرم افزارهای موبای��ل از آن جهت که در 
هر زمان و مکانی امکان دسترسی به مخاطبان را فراهم می کنند بسیار 

مفید هستند. 
 - ایمی�ل: بازاریابی ایمیلی روش بس��یار خوبی برای انتش��ار اخبار 
در مورد فروش یا رخدادهای مهم مانند تخفیف یا قرعه کش��ی اس��ت. 
همچنی��ن در ای��ن روش می توانی��د مخاطبان را دس��ته بندی کنید و 

پیام هایی را که توجه شان را جلب می کند برای شان ارسال کنید. 
 - ویدئ�و: بازاریابی ویدئویی یکی از مؤثرتری��ن روش های تبلیغات 
اس��ت، چراکه درصد به اش��تراک گذاری آن باال اس��ت، در زمانی کوتاه 
اطالع��ات زی��ادی را انتق��ال می ده��د و همچنین منجر به س��رگرمی 
مخاطبان ش��ده و اگر درس��ت طراحی و ساخته شود توجه مخاطبان را 

به خود جلب می کند. 
 - واسط کاربری موبایل: همانقدر که ظاهر و واسط کاربری سایت 
مهم اس��ت، طراحی و ظاهر س��ایت بر روی موبایل ه��م اهمیت دارد، 
چراکه کاربران در عصر حاضر بیشتر از گوشی های موبایل خود استفاده 

می کنند. 
 - کارکنان و اعضای ش�رکت: هیچکس یک کس��ب وکار را بهتر از 
اعضایی که به خوبی آموزش دیده باشند معرفی نمی کند. هیچ رسانه ای 
نمی تواند جایگزین تجربه ای ش��ود که مش��تریان در تعامل مستقیم با 

اعضای شرکت خواهند داشت. 
 - تبلیغات پرینتی: تبلیغات پرینتی می تواند شامل بیلبورد، آگهی، 
پوستر و هر نوع تبلیغ دیگری باشد. در این موارد هم یکپارچگی و پیام 

مناسب را مد نظر قرار دهید. 
 - تبلیغ�ات در رس�انه های جمع�ی: رس��انه های جمع��ی از نظر 
دسترس��ی به مخاطبان وضعیت بس��یار خوب��ی دارد و تبلیغات در آن 

بازخورد مناسبی خواهد داشت. 
این لیست، فهرست تکمیل شده کمپین بازاریابی ۳۶۰درجه نیست، 
بنابر اهداف، بودجه، اس��تراتژی بازاریابی و نوعی پیامی که می خواهید 
به مخاطبان خود برس��انید ممکن است مواردی به این لیست اضافه یا 

از آن حذف شود. 
ام��روزه بازاریابی ۳۶۰درجه یکی از روش های پرکاربرد اس��ت. زمان 
را از دس��ت ندهید، ی��ک کمپین بازاریابی ۳۶۰درج��ه طراحی کنید و 
در آن از رس��انه هایی مانند موبایل، تلویزی��ون )اگر حضور در تلویزیون 
برای برند ش��ما گران تمام می شود از رسانه های جمعی جایگزین مانند 
رادیو استفاده کنید(، بسترهای دیجیتال و شبکه های اجتماعی استفاده 

کنید. 
belovedmarketing :منبع

کمپین بازاریابی ۳۶۰ درجه چیست؟ 
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اخبار

اهواز - ش�بنم قجاوند- آیین کلنگ زنی فاز نخس��ت پس��ت 
33/۱3۲ کیلوولت GIS ش��هید جاس��م حمید )عبادی( با حضور 
قائم مقام وزیر نیرو، مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان و 
جمعی از مسئوالن اس��تانی در کوی مهدیس اهواز برگزار شد. قائم 
مقام وزیر نی��رو در این آیین افتتاح گفت: پروژه ای که امروز کلنگ 
زنی می شود در توزیع و زیرساخت پایدار برق نقش مهمی دارد و باید 
از همه همکاران شرکت برق منطقه ای و توزیع که دست در دست 
هم به دنیال ایجاد زیرساخت برای رفاه مردم هستند تشکر ویژه ای 
بکنم. ستار محمودی بیان کرد: خوشحال هستیم که این پروژه که 
مسیر روشنایی هست به نام شهید بزرگوار جاسم حمید مزین شده 
است، کسی که در عرصه عدالت جویی و مبارزه با ستم مبارزه کردند 
و به درجه رفیع شهادت رسیدند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان نیز در این آیین افتتاح اظهار کرد: یکی از نیازهای شهر اهواز 
و استان خوزستان توسعه زیرساخت های صنعت برق است، بر همین 
اس��اس برای سال ۹۷ استان 3۲ پروژه را تعریف کردیم که با اجرای 

این پروژه ها ۲ هزار مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه برق اضافه می شود 
و بالغ بر ۴۵۰کیلومتر به طول شبکه انتقال و فوق توزیع استان اضافه 
خواهد شد. محمود دشت بزرگ ادامه داد: مهم تر از پایداری شبکه 
برق، پایداری امنیت است که شهیدان برای این کشور فراهم کردند تا 
در یک فضای آرامش فعالیت کنیم، یکی از این عزیزان شهید مدافع 
حرم جاسم حمید است که برای پاسداشت رشادت های او این پست 

را به نام این شهید بزرگوار مزین کردیم. وی ادامه داد: این پست در 
زمینی به مس��احت چهار هکتار با دو دس��تگاه ترانس ۵۰ کیلوولت 
آمپر به ظرفیت جمعا ۱۰۰ مگاولت آمپر به صورت GIS کلنگ زنی 
می ش��ود. مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: 
هدف از اجرای این طرح، متعادل کردن بارگیری ترانس های پست 
اهواز۲، کاهش بار از شبکه ۲3۰ کیلوولت به میزان ۹۰ مگاولت آمپر 
و انتقال آن به ش��بکه ۴۰۰ کیلوولت ، افزایش پایداری ش��بکه فوق 
توزیع، آزادسازی ظرفیت خط نورد به میزان ۱۰۰ مگالت آمپر، افزایش 
قابلیت مانور در شبکه فوق توزیع و بهبود ولتاژ در شهر اهواز می باشد. 
دش��ت بزرگ زمان بهره برداری از این پست را سال ۹۸ اعالم کرد و 
گفت: اعتبار این پروژه بالغ ب��ر ۲۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات 
شرکت برق منطقه ای خوزستان بوده و تمام مراحل طراحی، خدمات 
مهندسی، ساخت تجهیزات و اجرای عملیات آن توسط شرکت های 
داخلی صورت می گیرد.  گفتنی است در این آیین افتتاح، با اهدای 
لوح تقدیری از خانواده مدافع حرم شهید جاسم حمید قدردانی شد.

تبریز – ماهان فالح- خانه تکانی سنتی است که از دیرباز در 
ماه های پایانی سال برای استقبال از بهار انجام می شود که برگرفته 
از تازگی و نو ش��دن می باشد و همزمان با خانه تکانی در روزهای 
پایانی سال شهروندان بر اساس یک سنت نیکو و دیرینه مبادرت به 
خانه تکانی و شستشو و نظافت و بهداشت منازل می کنند که امسال 
نیز با برگزاری کمپین خانه تکانی و مدیریت مصرف آب با ش��عار 
آب = زندگی و با همکاری و مش��ارکت ش��هروندان، در مصرف آب 
صرفه جویی خواهیم کرد .به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با اعالم این مطلب 
گفت: همه ساله در این ایام شاهد افزایش چشمگیر مصرف آب به 
لحاظ نظافت و خانه تکانی منازل هس��تیم که در نتیجه آن با افت 
فشار ش��بکه آب در برخی از نقاط شهر روبرو می شویم به همین 
خاطر شرکت آب و فاضالب استان با همکاری و مشارکت سازمان 
مردم نهاد ) NGO( خانه محیط زیست اقدام به برگزاری کمپین 
خانه تکانی و مدیریت مصرف آب با شعار آب = زندگی خواهد کرد 
.علیرضا ایمانلو افزود: با توجه به اینکه منابع آب در کشور ما محدود 
می باشد ضروری است از این نعمت الهی به درستی استفاده نماییم 
از ای��ن رو آموزش و ترویج فرهنگ صحیح آب در جامعه از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است . وی ادامه داد: شرکت آب و فاضالب استان 
نیز تالش می کند با این حرکت و با هدف جلب توجه جامعه، نگاه 
جامعه و م��ردم را به موضوع حیاتی آب معطوف نماید .مدیرعامل 
ش��رکت آبفا اس��تان در ادامه به اهداف کلی این طرح اشاره کرد و 

گفت: از اهداف کلی این طرح می توان به آگاه س��ازی و حس��اس 
سازی شهروندان در خصوص پیامدهای ناشی از مصرف بی رویه آب 
و اثرات زیانبار شوینده های شیمیایی در خانه تکانی های نوروزی 
اش��اره کرد.  وی همچنین در خصوص اهداف جزئی این طرح نیز 
گفت: از اهداف جزیی این طرح می توان به افزایش اطالعات همگانی 
از وضعیت آبی کش��ور، ارائه الگوهای مناسب خانه تکانی و مصرف 
بهینه آب، آگاهی رس��انی در خصوص تاثیرات استفاده بی رویه از 
شوینده های ش��یمیایی بر آبهای زیرزمینی، ارائه الگوی مدیریت 
مصرف شوینده های شیمیایی، افزایش آگاهی عمومی در حوزه آب 
مجازی با محوریت مدیریت پسماند و دورریزهای غذایی و تقویت 
رویکرد مس��ئولیت اجتماعی و فرهنگ دیگرخواهی در راس��تای 
صیانت از منابع طبیعی و آبی کش��ور اش��اره کرد .ایمانلو افزود: در 
این راس��تا شرکت آب و فاضالب استان اقدام به راه اندازی و ایجاد 

کمپین خانه تکانی مدیریت مصرف آب امسال با شعار آب = زندگی 
همزمان با آغاز دهه مبارک فجر و با مشارکت و استفاده از ظرفیت 
و توانمندیهای سازمان مردم نهاد نموده است. رئیس هیئت مدیره 
ش��رکت آبفا آذربایجان شرقی اضافه کرد: از مهمترین ابزار حصول 
توسعه پایدار استفاده ازظرفیت کارآمد و تاثیرگذار سازمانهای مردم 
نهاد در فرهنگ سازی، جلب اعتماد و مشارکت همگانی می باشد 
که در سطح بین المللی، ملی و استانی می توان از آن بهره برد .وی 
خاطرنشان ساخت: استفاده از این پتانسیل در اجرای این پویش و 
نهادینه کردن مدیریت مصرف آب در میان شهروندان از کارآمدترین 
مسیرهای نیل به اهداف سازمانی در راستای اصالح الگوی مصرف 
می باش��د .ایمانلو ادامه داد: با توجه به نقش و جایگاه ویژه ای که 
س��ازمانهای مردم نهاد در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب دارند از 
این رو در این کمپین با حضور اعضای فعال سازمان مردم نهاد خانه 
محیط زیست در مناسبت ها و جشن های مختلف با استقرار مستمر 
در ایستگاههای برنامه ریزی شده جهت آموزش و ارتباط مستقیم، 
نس��بت به ارائه آموزش ه��ای الزم و توزیع بس��ته های فرهنگی 
و آموزش چهره به چهره به ش��هروندان اقدام خواهد نمود .ایمانلو 
همچنین گفت: ش��رکت آب و فاضالب استان پویش خانه تکانی و 
مدیریت مصرف آب را در سال های گذشته با برنامه های متنوع و 
در محدوده استانی برگزار نموده و با عنایت به کسب بازخوردهای 
مناس��ب، در صدد هستیم امس��ال این تجربه موفق را با مشارکت 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در سطح کشور ارائه نمائیم.

ک�رج- خبرن�گار فرصت ام�روز- قائم مق��ام ش��هردار کرج از 
بهره برداری از ۲ خط بی.آر.تی در خیابان شهید بهشتی کرج در هفته 
آینده خبر داد. محمد کریم شفیعی در  نشست خبری با اصحاب رسانه  
که در سالن جلسات ش��هرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: برنامه 
اصلی عملیاتی ش��هرداری کرج شامل توسعه پایدار و محیط زیست، 
ش��فاف س��ازی و ارائه اطالعات دقیق به ش��هروندان و رعایت حقوق 
ش��هروندی و تکریم ارباب رجوع است. وی افزود: اولویت بودجه ریزی 
ش��هرداری کرج برای سال آینده نس��بت به درخواست های مردم در 
محالت بر اساس تماس های شهروندان با سامانه ارتباطی ۱3۷ است. 
قائم مقام شهردار کرج با اشاره به افتتاح دو خط بی آر تی در خیابان 
شهید بهشتی در هفته های جاری تصریح کرد: براساس استانداردها  در 
کنار منزل هر ش��هروندی به شعاع 3۵۰ متر باید وسیله حمل و نقل 
عمومی برای رفاه شهروندان وجود داشته باشد. شفیعی با اشاره به اینکه 
مجوز ۲۰۰  دس��تگاه اتوبوس را دریافت کرده ایم، عنوان کرد: تمامی 
مسیرها توس��ط دوربین ها رصد می شود و محدوده زوج و فرد کنترل 
و برای خالفکاران اعمال قانون می شود. وی با بیان اینکه امیدواریم در 
س��ال آینده آینده بزرگراه ها و راه های اصلی با نظارت تصویری صورت 
گیرد، گفت: درسال جاری  ۱۰ تقاطع کرج در طرح انضباط اجتماعی 
قرار می گیرند. قائم مقام شهردار کرج  با بیان اینکه در بحث خط ۵ مترو 
مجوزهای خوبی از شورا دریافت کرده ایم، گفت: در حال حاضر با تزریق 
منابع مالی متروی کرج در دست احداث است و کار آن شروع شده که 

امیدواریم در آینده نه چندان دور بتوانیم از این ظرفیت استفاده الزم 
را انجام دهیم. شفیعی با اشاره به اینکه در بحث منابع انسانی کمیته 
انتصابات ایجاد و یک بانک اطالعاتی مدیران ایجاد ش��ده است و این 
بانک حوزه های اطالعاتی مختلف را پوشش می دهد، گفت: ما اعتقاد 
داریم باید جوان گرایی ایجاد شود تا  شاید بتوانیم در آینده شهردار خانم 
نیز داشته باشیم و با استفاده از  پتانسیل های  وجود آمده بتوانیم در این 
بخش از بانوان استفاده کنیم. وی با اشاره به انجام رساندن تپه مرادآب 
گفت: ۵ بس��ته حمایتی در زمینه تپه مرادآب برای س��رمایه گذاران 
مهیا ش��ده است و در این خصوص بانک اطالعات امالک و مستغالت 
شهرداری کرج ایجاد شده و به زودی در اختیار شهروندان قرار می گیرد. 
شفیعی با توجه به اینکه ۴6 پروژه ایجاد و به  سازمان برنامه گذاری ارایه 
شده است تا در زمینه آن فعالیت هایش را توسعه دهد، بیان کرد: طرح 
واکاوی مسیرهای اتوبوسی در حال انجام است و مسیر و خطوط های 

جدید تعریف می ش��ود. قائم مقام شهردار کرج با تاکید بر اینکه همه 
پروژهای نیمه فعال در شهردر حال حاضر فعال شده است که شاید به 
دلیل عدم مدیریت تعطیل شده بودند، افزود: چندی پیش شهردارهایی 
که در طرح نگهداش��ت همکاری های الزم را نداشتندعزل شدند. وی  
ادامه داد: در حوزه پسماند تاکنون هیچ کاری انجام نشده است و تالش 
می ش��ود در سال آینده زباله های حلقه دره بازیافت و تبدیل به انرژی 
شود  تا بتوانیم دفن زباله را به صفر برسانیم. شفعیعی با اشاره به اینکه 
میانگین رسیدن آتش نشانان کرجی به محل حادثه ۴.۸ دقیقه است 
در صورتی که استاندارد  جهانی آن 3 دقیقه است، گفت: تالش کردیم 
با احداث ایستگاه های محلی و پد بالگرد به این عدد نزدیک شویم. قائم 
مقام ش��هردار کرج در ارتباط با طرح بهبود و نگهداش��ت شهر عنوان 
کرد: یکس��ری از کارها در سنوات گذشته انجام نشده بود که در چند 
ماه گذش��ته انجام شد که بخشی از آن لگه گیری آسفالت بود که به 
همت شهرداری کرج و دست اندر کاران این مهم به انجام رسید. وی 
با بیان اینکه در بحث س��یما و مناظر شهری کارگران خدمات شهر و 
پسماند چند ماه حقوق عقب افتاده داشتند که به همت مدیریت جدید 
شهرداری کرج تا به امروز تمام حقوق و مزایای آنها پرداخت شده است، 
عنوان کرد: در بحث المان و مبلمان شهری با توجه به نزدیک شده به 
سال جدید شاهد تغییرات  در سطح شهر هستیم. وی در ادامه با اشاره 
به بحث ترافیک، گفت: در بحث اعمال قانون و آموزش های شهروندی 

پلیس راهور انصافا تعامالت خوبی با شهرداری کرج دارد.

تبری�ز - ماهان ف�الح- با حضور خدابخش اس��تاندار آذربایجان 
شرقی، پورمهدی معاون عمرانی استاندار، ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان، مسئولین استانی و شهرستانی، خانواده های معظم شهدا 
واهالی محله ۴۲ متری تبریز با هزینه ای بالغ بر ۲6۰ میلیارد ریال شش 
طرح آب و فاضالب کالنشهر تبریز افتتاح شد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، استاندار آذربایجان شرقی در مراسم بهره برداری از پروژه های آب و 
فاضالب کالنشهر تبریز در مسجد حضرت ابوالفضل)ع( محله ۴۲ متری 
تبریز، اظهار کرد: دریاچه ارومیه در طول 3۰ سال با استفاده بیش از حد 
از منابع آبی خشک شد و امروز باید به هر نحوی منابع آب مورد نیاز برای 
احیای این دریاچه را فراهم کنیم. وی بهره برداری از فاز ۲ تصفیه خانه 
فاضالب تبریز را در راس��تای احیای دریاچه ارومیه مؤثر ارزیابی کرد و 
گفت: 3۰ سال قبل، بحران پیش روی آب دریاچه و شور شدن چاه های 
موجود در روس��تاهای اطراف آن مطرح بود اما امروز با بحران خش��ک 
ش��دن خود دریاچه مواجه هستیم. وی با اشاره به آغاز خشکسالی در 
ایران گفت: با توجه به گزارش سازمان های مسئول، در مناطقی از استان 
با بحران کمبود آب مواجه هستیم؛ از این رو باید قدر منابع آبی خود را 
دانسته و متوجه اهمیت فاضالب باشیم چرا که رها کردن آب استفاده 
ش��ده به زیرزمین س��ایر منابع آبی موجود در زیر زمینی را نیز آلوده 
می کند. وی افزود: باید به اهمیت وارزش آب حاصل از تصفیه فاضالب ها 
پی ببریم؛ ضمن اینکه از این محل می توان در صنعت و نیروگاه ها نیز 
استفاده کرد. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به دستاوردهای انقالب 
اس��المی ایران در بحث توسعه روستایی، اظهار کرد: اکثر روستاها قبل 

از انقالب به آب بهداش��تی و راه مناسبی دسترسی نداشتند این امر به 
برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی و پس از تشکیل جهاد سازندگی، 
روس��تاها به راه وهمچنین به سایر امکانات دسترسی پیدا کردند .وی 
افزود: اکنون پس از گذشت 3۹ سال از پیروزی انقالب اسالمی می توانیم 
به تغییرات ایجاد شده پی ببریم؛ امروز آب شرب تبریز با ۱6۰ کیلومتر 
خط انتقال لوله از زرینه رود به تبریز و از یک مس��یر پر پیچ و خم و با 
امکاناتی همچون فشارشکن و پمپ و خطوط انتقال در قطر های بزرگ 
در حال انتقال است. وی با اشاره به اینکه گازرسانی به شهر تبریز نیز از 
سال 6۸ آغاز شد، افزود: استخراج گاز نیز مانند آبرسانی مراحل سخت و 
هزینه های هنگفتی دارد که وجود تمامی این نعمت ها به برکت انقالب 
اسالمی است. وی گفت: البته ما انسان ها تا زمانی که از نعمت بهره مند 
باشیم ارزش آن را نمی دانیم و برخی از فرزندان ما حتی بی آبی و نبود 
گاز را تجربه نکرد ه اند. درادامه این مراس��م استاندار آذربایجان شرقی از 

مهندس ایمانلو مدیرعامل، مدیران و کارکنان ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان که در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان تالش می 
کنند تشکر و قدردانی کرد .قبل از سخنان استاندار آذربایجان شرقی، 
ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در آئین  بهره 
برداری از طرح های فاضالب کالنشهر تبریز گفت: شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان ش��رقی بمنظور بهبود آثار زیس��ت محیطی منطقه و ارتقاء 
و باال بردن س��طح زندگی مردم منطق��ه در اثر اجرای طرح را به اتمام 
رسانده و بهره برداری از شبکه فاضالب این مناطق هم اکنون با حضور 
استاندار افتتاح و بهره برداری از آن آغاز می شود .مدیرعامل شرکت آبفا 
آذربایجان شرقی در ادامه به مشخصات طرح های قابل بهره برداری و 
هزینه های طرح ها اشاره کرد و افزود: این طرح ها شامل خطوط انتقال 
و ش��بکه های اصلی و فرعی در اقط��ار ۲۰۰ الی ۷۰۰ میلی متر بوده 
و ش��امل شبکه فاضالب اصلی و فرعی محله ۴۲ متری تبریز به طول 
۱۴ کیلومتر، شبکه فاضالب محله حکم آباد تبریز به طول ۹ کیلومتر، 
شبکه فاضالب محله ماراالن به طول ۹ کیلومتر، ۱۲ کیلومتر فاضالب 
در خیابان های حجتی، آخر طالقانی و آخمقیه تبریز، سیستم نظارتی و 
حفاظتی از منابع و تاسیسات و ساختمان امداد و حوادث آب و فاضالب 
منطقه ۲ تبریز با هزینه ای بالغ بر ۲6۰ میلیارد ریال می باشد .وی ادامه 
داد: با بهره برداری از ۴۴ کیلومتر شبکه فاضالب در تبریز جمعیت تحت 
پوشش شبکه فاضالب در این شهر به ۷۰ درصد رسید. در پایان مراسم 
بصورت نمادین از انش��عاب فاضالب مس��جد ابوالفضل ) ع ( محله ۴۲ 

متری تبریز بهره برداری شد.

با حضور قائم مقام وزیر نیرو صورت گرفت

کلنگ زنی فاز نخست پست 123/33 کیلوولت GIS شهید جاسم حمید اهواز

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان :
برای دومین سال کمپین خانه تکانی و مدیریت مصرف آب با شعار آب = زندگی در آذربایجان شرقی برگزار می شود

قائم مقام شهردار کرج:

 ۲ خط بی.آر.تی در خیابان شهید بهشتی کرج به بهره برداری می رسد 

با هزینه ای بالغ بر ۲60 میلیارد ریال

6 طرح آب و فاضالب در کالنشهر تبریز به بهره برداری رسید

در نشست هم اندیشی فعاالن صنعت نساجی و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد
صنعت نساجی، عامل ارتزاق یک میلیون اصفهانی

اصفهان - قاسم اسد - »یک میلیون اصفهانی از صنعت نساجی ارزاق می کنند.« 
این جمله، مهمترین خبری بود که در نشست هم اندیشی فعاالن صنعت نساجی و مدیران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. این نشست همزمان با برگزاری دوازدهمین 
نمایشگاه صنعت نساجی اصفهان برگزار شد و صاحب نظران و فعاالن این عرصه به بیان 
مشکالت و مسائل خود پرداختند. رئیس انجمن کارفرمایان صنایع نساجی اصفهان در 
این نشس��ت گفت: در اصفهان ۹۱۰۰ واحد صنعتی مشغول فعالیت هستند که ۲۲۰۰ 
واحد در زمینه نساجی فعالیت می کنند.حبیب اهلل شاه کرمی با اشاره به اینکه ۵۷ هزار اشتغال رسمی مستقیم در صنعت نساجی 
اصفهان ایجاد شده است، افزود: مجموعه سرمایه گذاری صنعت نساجی نسبت به کل سرمایه گذاری صنعتی در اصفهان، ۲۷ درصد 
است و ۲۵ درصد اشتغال اصفهان نیز به بخش نساجی مربوط می شود. وی تاکید کرد: همه فعاالن اقتصادی اصفهان با صنعت نساجی 

ارتباط دارند و به نوعی یک میلیون اصفهانی از صنعت نساجی ارتزاق می کنند.
تالش برای رفع مشکالت نساجی توسط نخبگان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه  های بین المللی استان اصفهان نیز در این نشست هم اندیشی گفت: شرکت نمایشگاه ها توانسته تمامی 
نخبگان و دست اندرکاران بخش نساجی را گرد هم جمع کند تا بتوانند مشکالت و مسائل را مطرح کنند و این مشکالت به یاری خدا 
و همت مسئوالن برطرف شوند. علی یارمحمدیان افزود: اگر مشکالت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در اصفهان و ایران وجود 
دارد، همه ما مسئول هستیم و باید برای رفع این مشکالت تالش کنیم. وی با تاکید بر اینکه درد فعاالن صنعت نساجی، درد همه 

جامعه است، ادامه داد: تالش می کنیم رسالت اجتماعی خود را انجام دهیم تا گامی برای رفع مشکالت برداریم.
قاچاق بی رویه در صنعت نساجی را کنترل کنید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز در این نشست هم اندیشی از مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواست قاچاق بی رویه در صنعت نساجی را کنترل کنند. عبدالوهاب سهل آبادی با تاکید بر اینکه اصفهان روزگاری به اندازه ای در 
صنعت نساجی فعال بود که منچستر ایران توصیف می شد، افزود: از تمامی مسئوالن می خواهیم شرایطی ایجاد شود که برند صنعت 
نساجی اصفهان دوباره احیا شود. وی تاکید کرد: فعاالن صنعت نساجی اصفهان با تمام مشکالتی که دارند، همچنان بسیار فعال و 

خوب فعالیت می کنند؛ مسئوالن هم باید از این فعاالن حمایت و شرایط تسهیل کارکرد آنها را فراهم کنند. 

شهردار ارومیه:
دیدار شهردار ارومیه با فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی و تبریک انتصاب وی

ارومی�ه - خبرنگار فرصت امروز - محمد حضرت پور، ش��هردار ارومیه به همراه 
معاونین و مدیران حراس��ت، حوزه ش��هردار و ارتباطات و بین الملل شهرداری با سردار 
شهسواری، فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان غربی  دیدار و انتصاب وی را تبریک 
گفت. ش��هردار ارومیه در این دیدار با اش��اره به اینکه شهردار ی ارومیه همیشه خود را 
در کنار س��پاه می بیند، بر لزوم تعامل و همراهی این دو ارگان تاکید کرد. حضرت پور 
همکاری شهرداری ارومیه و سپاه را در زمینه  فرهنگی مثبت و موثر ارزیابی کرد و افزود: 
نقش آفرینی این دو ارگان در ارومیه در برهه های مختلف که با استقبال مردمی نیز همراه بوده است در سطح شهر کامال مشهود 
است. وی در ادامه گزارشی از اقدامات و عملکرد شهرداری ارومیه در طول پنج سال گذشته داد و تاکید کرد: با وجود مشکالت مالی  
و رکود که گریبانگیر شهرداری ها شده ، تعللی در اقدامات عمرانی و توسعه شهر بوجود نیامده است. شهردار ارومیه اقدامات مدیران 
و کارکنان شهرداری ارومیه را جهادی و انقالبی عنوان کرد و تصریح کرد: رضایتمدی شهروندی از شهرداری ارومیه رضایتمندی از 
نظام جمهوری اسالمی را به همراه دارد. حضرت پور برنامه ها و اقدامات شهرداری ارومیه را در راستای تحقق شعار سال مقام معظم 
رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال عنوان کرد . سردار شهسواری نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از این دیدار گفت: 
سپاه پاسداران از وجود مردم است و خود را خانه آنها می داند. فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان غربی با بیان اینکه شهر ارومیه 
در طول چند سال گذشته شاهد تحوالت بنیادین بوده است، تاکید کرد: توسعه شهر ارومیه و برگشت آن به جایگاه واقعی و شایسته 
مردم آن مدیون تالش های کارکنان گمنام شهرداری است. وی در ادامه برای پرسنل شهرداری آرزوی سالمتی کرد و افزود: سپاه 

شهدا آماده تعامل و اقدامات مشترک با شهرداری است و از این امر استقبال می کند. 

حضور مدیر عامل شرکت آبفار گلستان درسامانه ارتباط مردم و دولت )سامد(
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس ش��کیبافر رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل ش��رکت آبفار استان گلستان با حضور 
در مرکز س��امانه ارتباط مردم و دولت )س��امد( پاسخگوی درخواست ها و مشکالت مطرح شده از سوی روستاییان  گلستانی بود.
مهندس شکیبافر سامانه الکترونیکی سامد را سیستم ارتباطی موثر و اثر بخش میان مردم و مسئوالن دانست و گفت : از طریق این 
سامانه مردم می توانند به راحتی و بدون مراجعه حضوری ، درخواست ها و مشکالت خود را با مسئوالن مطرح و پیگیری نمایند.
مهندس شکیبافر  با اشاره به اینکه این سامانه توانسته با ارتباطات مستقیم مردم شریف استان  با مدیران و مسئولین زمینه ارتباط 
مستقیم و رفع سریع تر مشکالت افراد را فراهم سازد، گفت: رسیدگی به درخواست های تمامی اقشار جامعه و حصول رضایتمندی 
شهروندان نقش تأثیرگذاری در ارتقا سطح کیفی خدمات دولتی در جامعه دارد.وی اضافه کرد: با عنایت به تأکید ریاست جمهوری و 
سیاست های دولت تدبیر و امید و تاکیدات استاندار محترم سامانه ارتباطات مردمی سامد باهدف گسترش هر چه بیشتر ارتباطات و 
سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی تسریع در انتقال مشکالت و نظرات مردمی به مراجع مربوطه و همچنین افزایش رضایتمندی 
مردم تاکنون تشکیل و سطح وسیعی از رضایتمندی را به همراه داشته است.این مقام مسئول در خصوص برخی از اهداف اجرای این 
طرح عنوان کرد: افزایش مشارکت مردمی در نظارت همگانی و تقویت و تثبیت اعتماد مردم به دولت، ایجاد هماهنگی، وحدت رویه 
و مدیریت یکپارچه امور ارتباطات مردمی، تمرکززدایی در رسیدگی به مطالبات مردم و بسترسازی ارتباطی برای رسیدگی به مسائل 

و مشکالت مردم در تمام سطوح اجرایی تنها بخشی از اهداف این طرح است.

به مناسبت دهه مبارک فجر
دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با خانواده شهید نبوی 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان و 
هئیت همراه به دیدار خانواده شهید سید نظام الدین نبوی رفتند .مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان، در این دیدار با 
اشاره به مقام شامخ شهدای انقالب و جنگ تحمیلی به اهمیت و تکریم فرزندان و خانواده محترم شهدا پرداخت.مدیر مخابرات منطقه 
گلستان در ادامه گفت : خانواده  شهدا یادگاران ارزشمند و سرمایه های نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند و تکریم و حفظ مقام 
و منزلت آنها بر همگان واجب است .در ادامه همکار بازنشسته سید محمد رضا نبوی برادر ،شهید واالمقام سید نظام الدین نبوی  به 
بیان خاطراتی از برادر شهیدش پرداخت .وی افزود : وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسالمی ، تبعیت از منویات رهبر معظم انقالب 
اسالمی و پاسداشت خون شهدا همواره جاری و ساری است و با تمام توان برای پاسداری از این نظام مقدس در صحنه خواهیم بود.

پیام تسلیت رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،درپی سقوط هواپیمای تهران - یاسوج 
ش�اهرود - حس�ین بابامحمدی :دکتر رضا چمن رئیس دانشگاه علوم پزشکي 
شاهرود با صدور پیامی، جان باختن هموطنان در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری 
تهران - یاسوج را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت دکتر چمن بدین شرح مي باشد:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

سقوط هواپیمای مسافربری تهران - یاسوج و جان باختن جمعی از هموطنان و هم استاني هاي عزیز 
موجب تاسف و تالم فراوان گردید.  اینجانب با قلبی آکنده از اندوهی جانکاه ضمن ابراز همدردی با همه مصیبت دیدگان؛ این ضایعه 
دردناک و دلخراش و این فراق جانگداز را به ملت ایران، مردم دردمند کهگیلویه و بویراحمد و باالخص خانواده های داغدار تسلیت عرض 
نموده و  از درگاه ایزد منان صبر و شکیبایي برای بازماندگان سوگوار و رحمت و غفران واسعه برای آن مسافران دیار باقی مسئلت مي نمایم.
دکتر رضا چمن - رییس دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتی درمانی شاهرود

با حضور مدیرعامل آب منطقه ای مازندران  و استاندار برگزار شد : 
دهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان 

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای 
مازندران، دهمین جلسه شورای حفاظت منابع آب استان به ریاست مهندس نبیان، معاون 
عمرانی استانداری مازندران برگزار شد.   در این جلسه ابتدا آقای دکتر محمد ابراهیم یخکشی 
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران با تش��ریح وضعیت منابع آب استان ازجمله کاهش ۲۰ 
درصدی بارش و ۴۰ درصدی ذخیره سازی آب در سدهای استان مهمترین اولویت شرکت 
را ایجاد تعادل و توازن در درون هر یک از حوضه ها برشمرد و افزود: رویکرد اصلی هریک از 
طرح های ما ایجاد تعادل و توازن در درون حوضه بود که با تکمیل طرح های نیمه تمام این مشکالت به حداقل خواهد رسید. سپس 
موضوع کمبود آب و چگونگی تامین آب در مناطق آسیب پذیر مطرح شد که مقرر گردید این مهم با رعایت اصالح الگوی مصرف 
برمبنای مطالعات آمایش سرزمین و ارائه برنامه از سوی دستگاه ذیربط عملیاتی شود. در ادامه این جلسه مباحث مربوط به انتقال بین 

حوضه ای مطرح گردید و کلیه اعضا خواستار رعایت الزامات زیست محیطی به عنوان پیش شرط اصلی این مهم  شدند.



برونسپاریپروژهها
ناماستارتآپ:کاریتو
karito. ir:وبسایت

سالتأسیس:۱۳۹۴
موضوع:انجام پروژه ها به صورت برون سپاری

توضیحبیشتر:
همیش��ه بهترین ش��رکت ها، با برون سپاری پروژه های 
خود برنده می ش��وند، اما پیدا کردن افراد حرفه ای کمی 
دش��وار اس��ت. ما محیط کار آنالینی را برای شما فراهم 
کرده ایم تا هر جا که هس��تید به ص��ورت آزاد بتوانید با 
برون سپاری پروژه های خود با یکدیگر کار کنید. افرادی 
با توانایی ها و تخصص باال، از ش��مال تا جنوب و از شرق 
تا غرب ایران. چنانچه ش��ما به یک مترجم، تایپیس��ت، 
طراح س��ایت، طراح گرافیکی یا تیمی از برنامه نویسان، 
نیاز داش��ته باشید ما به شما کمک می کنیم متخصصان 
مناسب )فریلنسر( را پیدا کنید تا موفقیت شما را محقق 
کنند. سایت برون سپاری پروژه ما به شما اجازه می دهد 
ت��ا بی دردس��ر با فریلنس��رها در هر نقطه از کش��ور کار 
کنید. وقت آن اس��ت که با کس��ب وکار به شکل قدیمی 

خداحافظی کنید. 

در مطالع��ه اخیر از برنده��ای اینترنتی از میان ۵۰ 
برند برتر جهانی توسط »اِی تی کرنی«، ۱۱۱۵ پست 
فیس بوک تحلیل ش��د ک��ه دارای ۶۰۵۷۰ تکرار در 
۴۵ برند برتر ب��ود و این برندها ۷۰۰۱۶۵۴۱ طرفدار 

داشتند. نتایج جالب بود: 
- پنج برند هیچ حضوری در فیس بوک نداشتند. 

- هف��ت برند از جمله »گوچ��ی« و »لویی ویتون« 
تنها مکالمه های آغازشده توسط شرکت را امکان پذیر 

می ساختند. 
- تنه��ا یک��ی از برنده��ا روی صفحه فیلتر نش��ده 
فیس ب��وک از س��وی طرفداران دنبال می ش��د و ۴۵ 
برند دیگر مش��تریان را به پس��ت های فیلتر شده در 

فیس بوک محدود می کردند. 
ای��ن موضوع به این معنی اس��ت که ای��ن برندها 

از رس��انه های اجتماع��ی به عن��وان جایگزینی برای 
مارکتینگ س��نتی اس��تفاده می کردن��د: یک کانال 
ارتباط یک طرفه که از لحاظ دیجیتال نامربوط است. 
اما بیش��تر اینکه: 8۹ درصد از مش��تریان و سؤاالت 
آنها بدون پاس��خ می مانن��د. به عنوان مثال »گوچی« 
در س��ه ماه گذش��ته حتی به یک مشتری هم پاسخ 
نداده اس��ت و تنها ۱۱ برند به بیش از یک مشتری 

پاسخ داده اند. 
در م��واردی هم ک��ه برندها پاس��خ داده ان��د تنها 
۱۵درصد از آنها نش��ان دهنده تمای��ل به گفت وگوی 
بیش��تر بود. این ام��ر این گونه بیان می ش��ود که »ما 
متوجه ش��ما هس��تیم، اما لطفا مزاحم ما نشوید« که 
به معنی عدم گفت وگو اس��ت و هیچ آموزشی در پی 
ندارند. زمانی که با ترس از دست دادن کنترل و تنبلی 

مارکتینگ مواجه می ش��ویم: ۷۱درصد از ش��رکت ها 
پس��ت های تش��ویقی دارن��د و کوپن ه��ای تخفیف، 

جایزه های رایگان و سایر جوایز را ارائه می دهند. 
از پس��ت های ش��رکت  به عبارت دیگ��ر، ۵درص��د 
ب��ه مش��تری که در بح��ث مش��ارکت دارند بس��یار 
آگاهی دهنده اند. آنها نش��ان می دهند که سه تکنیک 
مهم وجود دارند که همگی ش��امل ارتباطات عاطفی 

هستند و تأثیر دارند: 
- تحری��ک ح��س نوس��تالژی، مانن��د محصوالت 

تخفیف خورده و تاریخچه برند
- مش��ارکت در بحث ه��ای تولی��د و اس��تفاده از 

ارزیابی ها یا رنگ ها، طعم ها و محصوالت تازه
- پرداختن به علل متداول

hormond:منبع

چهوقتبرندهادررسانههایاجتماعی،اجتماعیمیشوند؟

مدرسه مدیریت

برایمطالعه911پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیککسبوکارمیتوانیدبهسایتclinic.forsatnet.irمراجعهکنید.

پاس�خکارش�ناس: هر انس��انی ممکن اس��ت 
دچار این بی تفاوتی ش��ود. مهم اس��ت که ریش��ه 
ای��ن بی تفاوتی ه��ا را بیابی��د. وضعیت ش��رکت و 
کارمندان تان و رابطه بین خودتان با ش��رکت تان 
و کارمندان ت��ان را م��رور کنی��د. خودتان را جای 
کارمن��دان بگذاری��د و ببینید دلیل��ی وجود دارد 
که نس��بت به کس��ب وکار ش��ما وف��ادار و متعهد 
باش��ند. آیا کار خاصی انج��ام داده یا می دهید که 

آنه��ا را دلگرم کند؟ در بس��یاری از مواقع مدیران 
فقط در ازای کاری ک��ه کارمندان برای آنها انجام 
می دهند دس��تمزد پرداخت و تصور می کنند این 
ب��رای وف��اداری، تعه��د و انجام دقی��ق و خالصانه 
کاره��ا کافی اس��ت. در صورتی ک��ه در اغلب موارد 
ویژگی های اخالقی مدی��ران، محیط کاری، توجه 
ویژه به خواسته های روحی و عاطفی کارمندان و... 
می تواند به اندازه همان حقوق مهم باش��د. توصیه 
می کنیم محیط کاری ش��رکت را دستخوش تغییر 
و نشاط را با روش های مختلف به آن تزریق کنید. 
ب��رای مثال ایجاد یک اتاق بازی، برگزاری تورهای 
ی��ک روزه به هم��راه خانواده و به خرج ش��رکت، 

اه��دای جایزه به کارمندان برتر در مراس��م مفرح 
و... می تواند ش��ور و نش��اط و هیجان را به شرکت 
شما بیاورد و این یک گام بلند در افزایش وفاداری 

کارمندان است. 
دوم آنک��ه س��عی کنی��د کارمندان  را در س��ود 
ش��رکت س��هیم کنید. افراد اگر بدانند که فعالیت 
آنها دیده می شود و نتیجه تالش بیشتر آنها منجر 
به افزایش درآمد ش��رکت و در نتیجه س��ود خود 
آنها می شود، بهتر کار خواهند کرد. یک شیوه نامه 
بنویسید که طی آن کارمندان با معیارهای روشن 
و مشخص در سود سهیم باشند و آن را به صورت 

رسمی به اطالع همه برسانید. 

افزایشتعهدکارمندانبه
اهدافشرکت

پرسش:صاحبکسبوکاریبابیشاز10سالسابقههستم.چندوقتیاستبهایننتیجهرسیدهامکهکارمندانشرکتدچار
بیتفاوتیشدهاندوبهاهدافشرکتپایبندنیستند.چطورمیتوانمتعهدآنهارابهاهدافشرکتافزایشبدهم؟ کلینیککسبوکار

چگونهباتصمیمهاییکهمخالف
هستیمکناربیاییم

گاه��ی اوقات در محی��ط کار همه چی��ز مطابق میل 
پیش نمی رود و مدیر یک بخش مجبور می شود برخالف 
خواسته اش با تصمیم دیگران توافق کند. راه حل چیست 

و در این شرایط چه واکنشی باید نشان داد؟ 
یک��ی از بزرگ ترین دغدغه های مدی��ران بخش های 
مختل��ف این اس��ت که بای��د با تصمیم مدیران ارش��د 
موافقت کنند. این افراد نفوذ کمتری نسبت به مدیران 
اصلی ش��رکت دارند و نمی توانند همیش��ه نظر خود را 
روی تصمیم ه��ا اعم��ال کنند. گاهی اوق��ات این افراد 
بخش��ی از یک تصمیم گیری بزرگ هس��تند و در سایر 
موارد این تصمیم مستقیما روی نحوه عملکرد خودشان 
تأثیر می گذارد. فرض کنید فرد باید روند کاری خود را 
طب��ق نظر دیگران و موضوعی که مورد مخالفتش بوده 
و به درس��ت بودن آن ش��ک دارد پیش ببرد. در چنین 
ش��رایطی مخالفت کردن و قبول نکردن ش��یوه جدید 
نخس��تین راهی اس��ت که به ذهن فرد خطور می کند. 
این ش��خص دوس��ت دارد با همکاران و مدیران ارش��د 
خود صحبت کند و به آنها بگوید که ش��یوه جدید او را 
ب��ه هیچ عنوان راضی نکرده اس��ت، اما بهترین کار این 
است که در برابر چنین واکنشی مقاومت کرد. فراموش 
نکنید که وظیفه ش��ما کمک به موفقیت شرکت است. 
مخالف��ت کردن ب��ا تصمیم جدید چ��ه از روی عمد و 
چه غیر عمد می تواند به بهای ش��غل تان تمام شود. در 
عوض از خودتان بپرس��ید آیا به شرکتی که در آن کار 
می کنی��د اعتماد دارید یا خیر؟ اگر احس��اس می کنید 
تیم مدیریتی ش��رکت در تصمیم گیری ها ضعیف عمل 

می کند بهتر است دنبال شغل جدیدی باشید. 
اما اگر به س��ازمان اعتماد دارید، بنابراین بهتر اس��ت 
خودت��ان را قان��ع کنید که این تصمی��م نتیجه بهتری 
برای ش��ما و ش��رکت خواهد داش��ت. گفتن این حرف 
س��اده اس��ت، اما عمل کردن به آن به همین س��ادگی 
نیست. فرض کنید مدیریت بخشی از شرکت را برعهده 
داری��د و حال مجبور هس��تید با تصمیم��ی که مطابق 
میل ت��ان نیس��ت و دخالتی در آن نداش��ته اید موافقت 
کنید. این یعنی مدیران ارش��د ش��رکت متوجه منظور 
شما نشده اند یا دیدگاه دیگری نسبت آن موضوع دارند. 
عصبانی ش��دن در چنین شرایطی کامال طبیعی است، 
اما همانطور که گفته ش��د اگر به عملکرد ش��رکتی که 
در آن کار می کنید اطمینان دارید بهتر اس��ت س��ریع 
قض��اوت نکنید. خودت��ان را جای اف��رادی بگذارید که 
این تصمیم را گرفته اند. از خودتان بپرس��ید چه چیزی 
باعث شده است تا این تصمیم گرفته شود؟ دنبال پیدا 
کردن عواملی باش��ید که تا این لحظ��ه توجهی به آنها 
نداش��ته اید، اما موجب می شوند شرکت عملکرد بهتری 
داشته باش��د. همچنین در مورد تمام عواملی که باعث 
می شوند با این تصمیم مخالفت داشته باشید با خودتان 
صادق باشید و تمام جوانب آنها را در نظر بگیرید. بعد از 
اینکه متوجه دلیل تصمیم گیری ش��دید راحت تر با این 
قضی��ه کنار خواهید آم��د و می توانید اعضای تیم را در 
مسیر جدید هدایت کنید. این رویکرد از دو جنبه برای 

شما و اعضای تیم تان اهمیت خواهد داشت: 
1-عملکردانسانمتأثرازباورهایشاست

اینک��ه اعضای تیم ب��رای موفقیت ی��ک تصمیم چه 
مقدار تالش می کنند ارتباط مس��تقیمی با اعتقادشان 
در مورد درس��ت بودن این تصمیم دارد. افرادی که به 
درس��ت بودن موضوعی باور نداشته باشند نمی توانند با 
تمام وجود ب��رای محقق کردن آن تالش کنند. باور به 
درس��ت بودن یا نبودن یک تصمی��م به طور ناخودآگاه 
روی عملک��رد فرد تأثی��ر می گذارد. همچنی��ن به یاد 
داشته باش��ید که حتی بهترین تصمیم ها نیز به دالیل 
مختلف با مش��کل مواجه می شوند. گاهی اوقات تالش 
بیش��تری برای رس��یدن ب��ه موفقیت احتیاج اس��ت یا 
اعضای تیم باید نوآوری بیش��تری برای حل مش��کالت 
داش��ته باش��ند. اینکه افراد تیم تا چه اندازه برای حل 
مشکالت تالش می کنند ارتباط مستقیمی با تعهدشان 
به تصمیم گرفته ش��ده دارد. معموال در این شرایط هر 
مش��کلی که پیش بیای��د همه تصمیم اولی��ه را مقصر 
می دانند و تالش��ی ب��رای رفع مش��کل نمی کنند، زیرا 
انگی��زه ای ندارن��د. در صورتی که اگر ب��ه تصمیم اولیه 
اعتقاد داش��ته باشند همه تالش ش��ان را برای برطرف 
کردن مشکل انجام خواهند داد. باور داشتن به درستی 
یک تصمیم اعتماد به نف��س اعضای تیم را باال می برد و 

روی عملکردشان تأثیر می گذارد. 
۲-آمادگیبرایمشکالتبهحلآنهاکمک

میکند
همانطور که در ابتدای این مطلب توضیح داده ش��د 
بهتر اس��ت لیس��تی از دالیل قانع کننده برای خودتان 
تهیه کنید و توضیح دهید که چرا این تصمیم می تواند 
مفید باشد. این لیست دالیل قانع کننده  از درست بودن 
تصمیم را نش��ان می دهد. فردی که با تصمیمی مخالف 
باش��د هزاران دلیل برای اشتباه بودن آن در ذهن خود 
دارد، پس وجود چنین لیستی ضروری است. این لیست 
همچنین کمک می کند دیدگاه بهتری در مورد موضوع 
داش��ته باش��ید و در صورت بروز مشکل راه حل بهتری 
برای آن پیدا کنید. تحقیقات نش��ان داده است هرقدر 
آمادگی بیش��تری برای روبه رو شدن با مشکالت داشته 
باشید، عملکرد بهتری هنگام بروز آنها خواهید داشت. 
درنهایت سعی کنید دیدگاه خود را کمی تغییر دهید. 
هدف تمام کسانی که در شرکت کار می کنند موفقیت 
و رش��د آن است، بنابراین سعی کنید موضوع را از دید 
آنها بررس��ی کنید. ش��اید عواملی غی��ر از آنچه در نظر 
گرفته بودید روی عملکرد ش��رکت تأثیرگذار هس��تند. 
زمانی که تصمیمی را پذیرفته اید باید به درس��ت بودن 
آن باور داشته باش��ید و این موضوع را به کارمندان تان 
نیز منتقل کنید تا انگیزه بیش��تری برای حل مشکالت 

داشته باشند. 
HBR/zoomit:منبع
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5Gسرعتواقعی
چهاردهبرابر4Gاست

در یکی از جدیدترین آزمایش ها که در محیط واقعی 
و غیرآزمایش��گاهی صورت گرفت، مشخص شد سرعت 

5G تقریبا ۱۴ برابر 4G LTE است. 
به گ��زارش زومیت، آزم��ون اتص��ال 5G  جدیدی 
توس��ط ش��رکت فنالندی Kauppalehti  و اپراتور 
وایرلس Elisa صورت گرفته اس��ت که نشان می دهد 
فناوری 5G نس��بت به 4G lte در مصرف واقعی ۱۴ 
برابر س��ریع تر عمل می کند. س��رعتی ک��ه آنها موفق 
ش��ده اند به صورت پایدار به دست آورند، ۷۰۰ مگابیت 
بر ثانیه اس��ت. ای��ن آزمایش با اس��تفاده از تجهیزات 
3GPP س��اخت هواوی که با اس��تانداردهای سازمان

س��ازگار اس��ت، انجام ش��د و طی آن مص��رف عادی 
و معم��ول 5G  در ش��رایط واقعی م��ورد ارزیابی قرار 
گرفت. همانطور که عنوان شده است، شرایط آزمایش 
در بهترین وضعیت خود نبود و مثال از یک فرس��تنده 
اس��تفاده ش��د. به گفته کارشناس��ان الیزا، پهنای باند 
چنین سیستمی روی کاغذ هزارمگابیت بر ثانیه است. 
در مقابل، نتیجه تس��ت 4G در شرایط مشابه تنها ۵۰ 
مگابایت سرعت را نشان داد. در این آزمون ها، فرستنده  
  5G تقریبا ۵۰۰ متر با گیرنده فاصله داش��ت و تس��ت

روی باند ۳.۵ گیگاهرتز انجام گرفت. 
فناوری پشتیبانی از 5G اوایل سال ۲۰۱۹ در فنالند 
به تجاری سازی خواهد رسید و الیزا پیش بینی می کند 
که بتواند تا پایان س��ال جاری بستر را برای آن فراهم 
کند. استفاده از 5G  در کشورهای حوزه اسکاندیناوی 
تا ۱8 ماه آینده آغاز خواهد شد و فنالند یکی از اولین 

کشورهایی خواهد بود که از آن بهره می برد. 
انتظار می رود نسل جدید شبکه های ارتباطی همراه، 
بس��تر را ب��رای تحولی عظیم در خدم��ات، محصوالت 
و کس��ب وکار مرتبط با ارتباطات بی س��یم فراهم کند. 
بنابرای��ن اپراتورهای تلفن  همراه، ب��رای عقب نماندن 
از عرص��ه رقاب��ت ناگزیر ب��ه س��رمایه گذاری و تجهیز 
شبکه های خود به فناوری وایرلس جدید خواهند بود. 

معرفی استارت آپ

مسیرموفقیت بسته بندی خالق
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