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آیا 50 درصد قیمت مسکن حباب است؟ 

 3 روایت
از آینده بازار مسکن

وضعیت موجود بازار مسکن نشان می دهد معامالت ملک در شهر تهران، کاماًل از رکود دست کم سه ساله خود 
خارج شده است؛ چنانچه معامالت خرید آپارتمان، در یکی دو ماه منتهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 
به دلیل صبر و انتظار فعاالن بازار ناش��ی از رصد برنامه کاندیداها، حالت انقباضی داش��ت، اما از اواسط تابستان، 
رش��د مثبت حجم معامالت با ش��یب قابل مالحظه آغاز ش��د. معدل بازار معامالت مسکن در 10 ماه اول امسال، 
افزایش 12درصدی حجم خرید آپارتمان در تهران نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل را نشان می دهد. همچنین 
تعداد واحدهای مسکونی فروخته شده در ماه های اخیر بیش از 16 هزار آپارتمان در هر یک از ماه های آذر و دی...

ابهام های ناتمام درباره سقوط هواپیمای ATR تهران-یاسوج

غروب  هواپیماهای زمین گیر
کی فرا می رسد؟

3

2

4

ادعای تازه آمریکا درباره کمک بانک های آسیایی برای دور زدن تحریم های ایران

بانک های آسیایی نقره داغ می شوند؟

7 راز میلیاردرهای خودساخته
5خواسته اصلی کارمندان

 inc 11 کارآفرین برتر از نگاه
همیشه حق با مشتری نیست! 

اهمیت شعار در موفقیت یک برند
7 راز تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اپل »نوآورترین شرکت جهان«
Fast Company  از نگاه وب سایت 

4
در حالـی کـه انتظار می رفت انتشـار اوراق گواهی سـپرده 

20درصـدی، ورود منابـع بـه بانک ها را بـه همراه 
داشته و موجب جذب بخشی از نقدینگی شود...

نگاهی به انتشار گواهی سپرده 20درصدی

 تکاپو برای بستن
سپرده ۱۵درصدی در بانک ها

یادداشت
کارآفرینی مدرن در ایران و 

جهان به کدام سو خواهد رفت؟ 

مفه��وم  بالندگ��ی  و  رش��د 
کارآفرین��ی در 40 س��ال اخیر 
در جه��ان قاب��ل توجه اس��ت. 
ابع��اد مختل��ف کارآفرینی در 
زمینه ه��ای اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماع��ی باع��ث ش��ده ت��ا 
توجه  م��ورد  همزمان  به ط��ور 
و  یافت��ه  توس��عه  کش��ورهای 
کش��ورهای در ح��ال توس��عه 
ق��رار گی��رد. در همین راس��تا 
نتای��ج موفقیت آمیزی همچون 
فقرزدایی و خلق ثروت در کنار 
دانش اندوزی و توسعه فرهنگ 
کار تنها بخشی از دالیل اهمیت 
کارآفرینی را برای کش��ورهای 
جه��ان تبیین می کند. بنابراین 
به نظر می رس��د تداوم رویکرد 
حمایت از کارآفرینی به عنوان 
پرقدرت  از هس��ته های  یک��ی 
رش��د اقتص��ادی، در دهه های 
آینده نیز مورد توجه باشد. لذا 
بررس��ی چالش های کارآفرینی 
و  رو  پی��ش  س��ال های  در 
حوزه های  معرف��ی  همچنی��ن 
نوظه��ور کارآفرین��ی، می تواند 
را حاصل  مناس��بی  چشم انداز 
کن��د.  زندگ��ی امروز بش��ر به 

خارق العاده ای  ش��کل 
2تحت تأثیر نفوذ...

یلدا راهدار
 عضو هیأت 

نمایندگان اتاق ایران

بان��ک  پاس��ارگاد ب��رای هش��تمین 
س��ال پیاپی، موفق به کس��ب تندیس 
زرین جایزه مل��ی مدیریت مالی ایران 
ش��د و همچنین دکتر مجید قاسمی، 
مدیرعام��ل بان��ک پاس��ارگاد به دلیل 
س��ال ها ت��الش و زحم��ت در ح��وزه 
علوم مالی کش��ور به عنوان چهره برتر 

اقتصادی معرفی شد. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز«، طبق 
ارزیاب��ی  به عم��ل آمده توس��ط کمیته 
داوری در هش��تمین دوره جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران، بانک  پاس��ارگاد با 
توجه ب��ه عملکرد مطلوب و شایس��ته 
در حوزه های مدیریت مالی، ش��فافیت 
مالی، اقتصادی و. . .، موفق به کس��ب 
باالترین س��طح جای��زه، یعنی تندیس 
زرین ش��د. این جایزه در چهار س��طح 
زرین، س��یمین، بلوری��ن و گواهینامه 

اعطا می شود. 
مل��ی  جای��زه  دوره  هش��تمین 
مدیری��ت مال��ی ای��ران در تاریخ 30 
بهمن م��اه امس��ال، در س��الن اجالس 
س��ران کشورهای اس��المی و با حضور 
مرتض��ی بان��ک مش��اور رئیس جمهور 
و دبی��ر ش��ورای عال��ی مناط��ق آزاد 
تج��اری، صنعت��ی و وی��ژه اقتصادی، 
مهدی راس��خ معاون توسعه مدیریت، 
هماهنگ��ی و ام��ور پش��تیبانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، سیدعلی 
صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و 

منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و جمعی از مسئوالن کشوری، 
مدیران شرکت ها و استادان دانشگاه در 

سالن اجالس سران برگزار شد. 
چالش های مالی ایران به روایت 

دکتر مجید قاسمی
دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک 
پاسارگاد در این مراسم با گرامیداشت 
یاد و خاطره طراحان این جایزه؛ آقایان 
دکتر غالمرضا اسالمی بیدگلی و دکتر 
عل��ی مدد، گفت: ه��دف از این جایزه، 
ارتقای سطح توانمندی مدیریت مالی 
بنگاه های کشور برای کارکرد بهتر قلب 

تپنده آنهاست. 
او بر اهمی��ت ن��وآوری در مدیریت 
اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: سه 
محور از پنج مح��ور اصلی ارزیابی این 
دوره از جای��زه به بحث نوآوری مربوط 
می ش��ود و یکی از ویژگی های نوآوری 
در عص��ر ام��روز، محوک��ردن مرزهای 

فعالیت های مختلف اقتصادی است. 
قاس��می در بخش دیگری از سخنان 
خود ب��ا اش��اره ب��ه نتای��ج تحقیقات 
اخی��ر گف��ت: فن��اوری، تأمی��ن مالی 
بنگاه ه��ا را در محورهای��ی همچ��ون 
ایج��اد محص��والت جدی��د تخصصی، 
تبدی��ل فرآیندهای با حاش��یه س��ود 
باال ب��ه کاالی الکترونیک��ی به صورت 
داده ها  کاربرد  راهبردی شدن  خودکار، 
و اطالع��ات، نی��از ب��ه س��رمایه پایین 

جهت طراح��ی محص��والت جدید به 
دلیل اتکای آن ب��ه پلتفرم و همکاری 
گروه های جدید با گروه های مورد نیاز 
و حذف س��ایر گروه ه��ا از بازار متحول 

کرده است. 

مدیرعامل بانک پاس��ارگاد در پایان، 
بزرگ ترین چالش بخش مالی در کشور 
را توانمندس��ازی آن، جهت برخوردار 
ش��دن از قدرت رقابت در دنیای آینده 
و ش��ناخت دل مش��غولی های جه��ان 
ف��ردا دانس��ت و با توجه ب��ه طرح این 

بحث ها و چالش ها در ارزیابی های این 
دوره جایزه، اظه��ار امیدواری کرد که 
ب��ه زودی معیارها و چالش های ارزیابی 

در این نهاد دچار تحول شود. 
در پی��ام دبیرخان��ه هش��تمین دوره 

جای��زه مل��ی مدیری��ت مالی ای��ران به 
دکتر مجی��د قاس��می مدیرعامل بانک 
پاسارگاد، آمده اس��ت: »بی شک سال ها 
ت��الش و زحمات گرانق��در جنابعالی در 
حوزه علوم مالی کشور بر کسی پوشیده 
نیست. مجاهدت هایی که چه در عرصه 

علم، چه در س��طوح مختل��ف مدیریت 
اجرایی همواره راهگشای بخش اعظمی 
از چالش های کش��ور بوده اس��ت و صد 
البت��ه که نکوداش��ت و تقدیر از زحمات 
و خدمات بی بدیل ش��ما س��هل و آسان 

نخواهد بود. ش��ورای سیاست گذاری در 
راس��تای تحق��ق این مه��م، یادبودی از 
نماد رونق بازارهای مالی را که به دست 
هنرمندان ایرانی س��اخته ش��ده اس��ت 

تقدیم جنابعالی می کند.«
گفتنی است برگزاری جایزه مدیریت 

مالی ایران از س��ال 1389 بسترس��از 
بهب��ود و ارتقای س��طح مدیریت مالی 
و اقتصادی در شرکت ها و سازمان های 
ش��رکت کننده  اس��ت و ای��ن جایزه با 
هدف حمای��ت مدیریت مالی حرفه ای 
در مس��یر دس��تیابی به جایگاه واقعی 
در ش��رکت ها و س��ازمان ها، تش��ویق 
انج��ام  ب��رای  ش��رکت ها  ترغی��ب  و 
خودارزیابی و ش��ناخت نق��اط قوت و 
ضعف و زمینه های بهبود، ایجاد فضای 
رقابتی مناس��ب و حرفه ای شرکت ها و 
سازمان های ایرانی، تعریف راهبردی از 
مدیریت  مالی و اقتصادی س��ازمان در 
جهت دس��تیابی به اهداف استراتژیک 
و معرف��ی و قدردان��ی از ش��رکت ها و 
س��ازمان های برت��ر در حوزه های مالی 
و اقتص��ادی و همچنی��ن فراهم کردن 
امکان تبادل تجربی��ات موفق مدیران 

مالی برگزار می شود. 
دریافت چهار نشان در اجالس 

مدیران و روسای آیتک
در  پاس��ارگاد  بان��ک  همچنی��ن 
هش��تمین اجالس مدیران و روس��ای 
ش��رکت های بزرگ تولیدی و خدماتی 
نمونه سراس��ر کشور )آیتک(، موفق به 

دریافت چهار نشان ارزشمند شد. 
در ای��ن اج��الس ک��ه در تاریخ 30 
بهمن امس��ال، در مرک��ز همایش های 
بین الملل��ی ص��دا و س��یما و با حضور 
مقام��ات نه��اد ریاس��ت جمه��وری و 

مس��ئوالن عالی رتب��ه وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تج��ارت و وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی برگزار ش��د، بانک  پاس��ارگاد 
موفق به دریافت نش��ان مل��ی نبوغ و 
مدیری��ت ایرانی در صنع��ت بانکداری، 
نش��ان زرین ش��هرت و اعتبار در ارائه 
خدم��ات نوی��ن بانکی، نش��ان طالیی 
برترین روابط عموم��ی خالق، توانمند 
و توس��عه محور در ح��وزه بانک��داری، 
همچنین استاندارد و جایزه بین المللی 
 EAS-Electronic Banking(
Awards 2017(  امنیت و دسترسی 
آسان در خدمات بانکداری الکترونیکی 

از سوی اتحادیه اروپا شد. 
گفتنی اس��ت این اجالس با رویکرد 
حمای��ت از تولی��د مل��ی، رف��ع موانع 
تولی��د، تش��ویق مصرف کنن��دگان به 
اس��تفاده از محصوالت ایرانی توس��ط 
ات��اق تعاون جمهوری  اس��المی ایران، 
خانه اقتصاد ای��ران، وزارت تعاون، کار 
و رف��اه اجتماع��ی و دبیرخانه توس��عه 
صنایع ملی ایران برگزار شد. محورهای 
اصل��ی ای��ن اج��الس، توس��عه تولید 
مل��ی و اش��تغال، معرف��ی فرصت های 
س��رمایه گذاری در صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعت��ی، بررس��ی نحوه 
بازارس��ازی و اس��تفاده از مش��وق ها و 
پتانسیل شهرک های صنعتی و بررسی 

ماده 8 قانون رفع موانع تولید بود. 

بانک  پاسارگاد تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد

تجلیل از مدیرعامل بانک پاسارگاد در هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران
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وضعیت موجود بازار مس��کن 
نش��ان می ده��د معامالت ملک 
در ش��هر تهران، کام��اًل از رکود 
دس��ت کم سه س��اله خود خارج 
ش��ده اس��ت؛ چنانچه معامالت 
خرید آپارتمان، در یکی دو ماه 
منتهی ب��ه برگ��زاری انتخابات 
صبر  دلیل  به  ریاست جمهوری، 
و انتظ��ار فعاالن بازار ناش��ی از 
رص��د برنام��ه کاندیداها، حالت 
انقباضی داش��ت، اما از اواس��ط 
تابس��تان، رش��د مثب��ت حجم 
معامالت با شیب قابل مالحظه 
آغاز ش��د. معدل بازار معامالت 
مس��کن در 10 ماه اول امسال، 
حج��م  12درص��دی  افزای��ش 
خرید آپارتمان در تهران نسبت 
ب��ه مدت مش��ابه س��ال قبل را 
نش��ان می دهد. همچنین تعداد 
واحدهای مسکونی فروخته شده 
در ماه ه��ای اخیر بی��ش از 16 
ه��زار آپارتم��ان در ه��ر یک از 
ماه ه��ای آذر و دی، بیانگر رونق 

در این بازار است. 
همه اینها در حالی اس��ت که 
برخ��ی کارشناس��ان معتقدن��د 
50 ت��ا 70 درصد قیمت کنونی 
مس��کن حباب��ی و غیرواقع��ی 
اس��ت، بنابراین در س��ال آینده 
شاهد سیر نزولی قیمت مسکن 

خواهیم بود. 

خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
قیم��ت مس��کن در  میانگی��ن 
س��ال جاری نیز رش��د حدود 8 
درص��دی را نس��بت ب��ه مدت 
نش��ان   95 س��ال  در  مش��ابه 
می ده��د. با این حال، متوس��ط 
قیمت مس��کن در ماه گذشته، 
به  نس��بت  ح��دود 15درص��د 
دی ماه سال 95 افزایش یافت. 

البته بررسی وضعیت معامالت 
مس��کن در بهمن م��اه از طریق 
مشاوران امالک نش��ان می دهد 
ب��ازار مس��کن پس از چن��د ماه 
بهمن م��اه  در  مناس��ب،  رون��ق 
دچ��ار افت ش��ده اس��ت؛ چراکه 
دو عام��ل ت��ب دالر و افزای��ش 
قیمت های پیش��نهادی منجر به 
تعلل خریداران مس��کن ش��ده و 
از س��وی دیگ��ر، کاه��ش قدرت 
پمپاژ نقدیگی به طرف تقاضا این 
بازار را تهدید می کند.  س��رازیر 
ش��دن س��رمایه ها ب��ه س��مت 
بانکی ب��رای دریافت  سیس��تم 
س��ود 20درصد گواهی سپرده، 
افزایش تقاضای خرید دالر، باال 
بردن قیمت های پیش��نهادی و 
صندوق  ورشکس��تگی  احتمال 
پس انداز مس��کن یکم به عنوان 
مهم ترین کانال پرداخت وام به 
خریداران مس��کن، این بازار را 

تحت تأثیر قرار داده است. 

افزایش قیمت مسکن اندک 
است

در ای��ن ش��رایط و با توجه به 
این که کمتر از یک ماه به پایان 
س��ال و آغاز س��ال 1397 باقی 
که  معتقدند  کارشناسان  مانده، 
در س��ال آین��ده افزایش قیمت 

مسکن آن چنان نخواهد بود. 
مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی و 
اقتصاد مس��کن پیش بینی کرد 
که احتماال س��ال  آینده قیمت 

مسکن افزایش خواهد یافت. 
علی چگنی متذکر ش��د: بازار 
مس��کن در سال آینده به لحاظ 
رش��د  و  قیمت ه��ا  معام��الت، 
پروانه ه��ای س��اختمانی بهتر از 
س��ال 1396 خواهد ب��ود. البته 
اندکی  ش��اید  قیمت ها  افزایش 
باالت��ر از تورم باش��د، اما با این 

حال شدید نخواهد بود. 
ب��ه گفت��ه وی، چهار س��ال 
اس��ت که قیمت مسکن با ثبات 
نس��بی همراه بوده اس��ت. االن 
ه��م پیش بین��ی نمی کنیم که 
به لحاظ قیمت ه��ای معامالتی 
اتفاق وحشتناکی بیفتد. این که 
رقم های  فروش��ندگان  بعض��ی 
پیشنهادی را تا 40، 50 درصد 
ب��ازار چنین  افزایش دهند، در 
ظرفیتی نیس��ت، چراکه عرضه 

کافی وجود دارد. 

قیمت مسکن نهایتاً 2 درصد 
باالتر از تورم باشد

حامد مظاهریان، معاون وزیر 
راه و شهرسازی نیز درباره آینده 
بازار مسکن گفت: پیش بینی ما 
برای س��ال آینده این است که 
قیمت مس��کن نهایت��اً 2درصد 

باالتر از نرخ تورم قرار گیرد. 
وی عن��وان ک��رد: مصارف و 
منابع صندوق پس انداز مس��کن 
یکم روش��ن اس��ت و دولت نیز 
سیاس��ت تقویت این صندوق را 
دنبال می کن��د. در حال حاضر 
ح��دود 360 هزار نف��ر در این 
صندوق حس��اب باز کرده اند و 
امی��دوارم روزی برس��د که این 
رقم به 50 درصد افزایش یافته 
اس��ت. این نوع نظام پس انداز، 
برای خانه دار  فرآیند  سالم ترین 

شدن یک خانوار است. 
برای خرید مسکن دست 

نگه دارید
در ای��ن میان، یکی از اعضای 
با اشاره به  انبوه س��ازان  انجمن 
افزایش قیمت مس��کن در چند 
ماه گذش��ته، تأکید ک��رد: اگر 
خریداران عجل��ه ای برای خرید 
مسکن ندارند، دست نگه دارند. 
عباس شوکتی با بیان این که 
جه��ش قیمتی در چن��د ماهه 
گذش��ته بازار مس��کن به دلیل 

ورود س��وداگران ب��ه ای��ن بازار 
بوده اس��ت، تصریح ک��رد: این 
ش��وک قیمتی کاماًل سوداگرانه 
است، در نتیجه به مردم توصیه 
می ش��ود خرید خانه خود را به 
تأخیر بیندازند تا به نرخ واقعی 

خود برسد. 
وی افزود: 50 ت��ا 70 درصد 
و  حباب��ی  مس��کن  قیم��ت 
غیرواقعی است، بنابراین امیدوار 
هس��تیم در س��ال آینده شاهد 
سیر نزولی قیمت مسکن باشیم. 
ای��ن فعال بازار مس��کن گفت: 
پیش بینی می کنم قیمت مسکن 
آینده  اردیبهش��ت ماه س��ال  در 
20درصد کاهش یابد. این دالالن 
هس��تند که می گوین��د، قیمت 
مسکن رشد پیدا کرده است، اما 
این گونه نیس��ت و اگر خریداران 
عجل��ه ای ب��رای خرید مس��کن 

ندارند، فعاًل دست نگه دارند. 
عضو انجم��ن انبوه س��ازان با 
اش��اره به این که در بازار مسکن 
رکودی وج��ود ن��دارد، تصریح 
کرد: بازار مس��کن در مقایسه با 
دهه 80 رونق گرفته اس��ت، اما 
به دلیل آن که برخی قیمت های 
پیش��نهادی بسیار باالتر از توان 
خریداران ب��وده، قدرت تحرک 
بیش��تر در بازار مس��کن گرفته 

شده است. 

آیا 50 درصد قیمت مسکن حباب است؟ 

3 روایت از آینده بازار مسکن

ب��رای  تهران��ی  مجرده��ای 
میلیون  وام مس��کن60  گرفتن 
تومان��ی باید ح��دود 9 میلیون 
تومان صرف هزینه خرید اوراق 
کنند؛ همچنین زوج های تهرانی 
ب��رای وام 100 میلیون تومانی 
باید ح��دود 14میلیون و 500 
هزار تومان تس��ه بخرند. به این 
مبال��غ می تواند وام و هزینه وام 

جعاله نیز اضافه شود. 
به گزارش ایسنا، روند قیمت 
اوراق تس��هیالت مس��کن طی 
روزه��ای اخی��ر کاهش��ی بوده 
به ط��وری که برخی از تس��ه ها 
حدود 70 ه��زار توم��ان داد و 

ستد می شود. 
امروز بیش��ترین قیمت تس��ه 
مربوط به قیمت امتیاز تسهیالت 
مس��کن دی م��اه 1396 بود که 
کمی بیش��تر از 72 هزار و 800 
توم��ان معامله ش��د و کمترین 
قیمت تس��ه به ح��دود 70 هزار 
نتیج��ه  در  می رس��ید،  توم��ان 
اختالف کمترین و بیشترین اوراق 

2800 تومان بود. 

در هفته های گذش��ته قیمت 
ه��ر ب��رگ از اوراق تس��هیالت 
مسکن شاهد افت قیمت بسیار 
مالیمی بود و تا امروز تا کف 70 
هزار تومان رسید. در چهارشنبه 
هفته گذش��ته بیشترین قیمت 
ب��ه  تس��هیالت مس��کن  اوراق 
حدود 73 هزار تومان می رسید. 
اگر قیمت هر برگ تسه را 72 
هزار تومان در نظر بگیریم با توجه 
ب��ه اینکه زوج ه��ای تهرانی برای 
دریافت وام 100 میلیون تومانی 
مسکن باید 200 برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، آنها باید 
14 میلی��ون و 400 هزار تومان 
صرف خرید این 200 برگ کنند. 
این مبلغ با احتساب 10 میلیون 
توم��ان وام جعاله که بابتش باید 
20برگ به��ادار ی��ک میلیون و 
440 هزار تومانی خریداری کرد، 
در مجموع برای دریافت وام 110 
میلی��ون تومانی مس��کن حدود 
15میلی��ون و 840 ه��زار تومان  

می شود. 
همچنین زوج های غیرتهرانی 

که در ش��هرهایی ب��ا جمعیت 
بیشتر از 200 هزار نفر جمعیت 
زندگ��ی می کنن��د، می توانند تا 
س��قف 80 میلیون توم��ان وام 
بگیرند که برای گرفتن این مبلغ 
باید 160 ورق بهادار خریداری 
کنن��د که ب��ا این حس��اب باید 
11میلی��ون و 520 هزار تومان 
بابت خرید ای��ن اوراق بپردازند 
که با احتس��اب ی��ک میلیون و 
440 ه��زار تومان ب��رای خرید 
اوراق وام جعال��ه، در مجم��وع 
ب��رای دریاف��ت وام 90 میلیون 
تومان��ی باید 12 میلیون و 960 
ه��زار توم��ان پرداخ��ت کنند.  
ع��الوه بر این زوج های س��اکن 
در س��ایر ش��هرهای با جمعیت 
زیر 200 ه��زار نف��ر می توانند 
ب��رای گرفتن 60 میلیون تومان 
وام مس��کن 120 ب��رگ بهادار 
خری��داری کنن��د ک��ه باید 8 
میلیون و 640 هزار تومان بابت 
خری��د اوراق بپردازند که برای 
دریافت 10میلیون تومان دیگر 
بابت وام جعاله باید یک میلیون 

و 440 هزار تومان بپردازند. این 
زوج ها در مجموع برای دریافت 
وام 70 میلی��ون تومان��ی بای��د 
10 میلی��ون و 80 ه��زار تومان 

پرداخت کنند. 
نی��ز  تهران��ی  مجرده��ای 
می توانند تا س��قف 60 میلیون 
توم��ان و غی��ر زوج های��ی ک��ه 
 در مراک��ز اس��تان های ب��االی
200 ه��زار نف��ر جمعیت دارند 
تا س��قف 50 میلی��ون تومان و 
در نهایت غیر زوج های س��اکن 
در س��ایر مناطق تا س��قف 40 
میلیون تومان وام دریافت کنند 
که به ترتیب هر کدام باید 120، 
100 و 80 ب��رگ به��ادار اوراق 
تسهیالت مسکن را از فرابورس 
ای��ران خریداری کنن��د. با این 
حس��اب مجردهای تهرانی باید 
برای خرید این اوراق 8 میلیون 
و 640 هزار تومان، افراد ساکن 
در مراکز استان باالی 200 هزار 
نفر جمعی��ت مبلغ 7 میلیون و 
200 هزار توم��ان و افراد گروه 
س��وم مبلغ 5 میلی��ون و 760 

ه��زار توم��ان پرداخ��ت کنند. 
البت��ه در صورت تمای��ل برای 
دریافت وام 10 میلیون تومانی 
 جعاله بای��د مبلغ یک میلیون و
460 هزار تومان دیگر هم بپردازند. 
اوراق تسهیالت مسکن )تسه( 
توس��ط بانک مس��کن منتش��ر 
می شود. عالوه بر این بانک ملی 
نیز به تازگی ش��روع به انتش��ار 
این اوراق کرده است. این اوراق 
قابلیت معامله در فرابورس ایران 
را دارد و ارزش اس��می هر برگ 
پنج میلیون ریال اس��ت. مدت 
اعتب��ار اوراق تس��ه حداکثر تا 
دو دوره ش��ش ماهه قابل تمدید 
است. این اوراق با توجه به اینکه 
چق��در تا زمان اعتب��ارش باقی 
متفاوتی  قیم��ت  دارای  مان��ده 
اس��ت. در صورت��ی ک��ه مدت 
اعتبار این اوراق به اتمام رسیده 
و دارنده اوراق از تس��هیالت آن 
معامالتی  نماد  نکند،  اس��تفاده 
آن متوقف خواهد ش��د و وجوه 
پرداخت��ی دیگر به دارنده اوراق 

بازپرداخت نخواهد شد. 

متقاضیان تسهیالت مسکن بخوانند

هزینه 14.5 میلیونی برای وام 100 میلیونی مسکن

گزارش2

دریچه

هیجان انگیزترین اصالحات آموزشی در 
پاکستان به روایت اکونومیست

یک قدم به جلو
اکونومیس��ت در گزارشی به اصالحات آموزشی در 
پاکس��تان پرداخته و نوش��ته اس��ت که تحصیالت و 
آموزش وپرورش جزو مهم ترین مسائل در هر کشوری 
به ش��مار می آید. پاکس��تان این روزه��ا بزرگ ترین 
اصالح��ات را در امر آموزش در پیش گرفته و در این 
زمینه در دنیا پیش��رو است. اقدامات اصالحی در این 
کش��ور می تواند قدمی رو به جلو و الگویی برای سایر 

کشورهای در حال توسعه باشد. 
در این گزارش به نقل از آینده نگر می خوانیم: 

ش��هباز شریف، ش��هردار پنجاب هر سه ماه یک بار، 
مقامات آموزش و پرورش را دور میزی مستطیلی جمع 
می کند. پنجاب بزرگ ترین استان در میان چهار استان 
پاکس��تان است که 110میلیون نفر جمعیت دارد؛ این 
روزها پنجابی ها ش��اهد بزرگ ترین اصالحات آموزشی 
هس��تند، اصالحاتی سریع که نظیر آن در دنیا تاکنون 
وجود نداشته  است. آوریل 2016 بود که تهیه کنندگان 
بخ��ش  خصوصی به عنوان آخرین طرح خود راه اندازی 
یک هزار مدرسه ابتدایی دولتی را کلید زدند. امروز این 
رقم به 4هزار و 300مورد رس��یده  اس��ت. آقای شریف 
مقرر کرده که این رقم تا پایان امسال به 10هزار مدرسه 
برسد. کسانی که دنبال گرفتن سهم در این بازار هستند 
در حقیقت شانس پیشرفت این هدف را باال می برند و 
آقای شریف نیز چشم امیدش به همین کسانی است که 
می خواهند سهم دریافت کنند.  برای مقامات رسمی و 
دولت��ی چنین امری بس��یار س��خت و دش��وار به نظر 
می رسد. دیگر بخش ها نیز در پاکستان خودشان را در 
این ماجرا درگیر کرده اند. آنها سعی می کنند با سرعت 
پنجابی ها پیش بروند و هر بار مقامات آموزش��ی نتایج 
رضایت بخشی نداشته  باشند آنها را اخراج می کنند؛ به 
همین خاطر است که این مقامات آموزشی نیز مجبورند 

بیشتر کار کنند. 
تحصیالت در پاکس��تان وضعیت خوبی نداش��ته و 
هن��وز هم ندارد. مدارس��ی که به ص��ورت دولتی اداره 
می شوند تاریک ترین تصاویری هستند که می توان در 
تمام عمر دید. بدتری��ن وضعیت را می توان در کراچی 
ش��اهد ب��ود. ده ها نفر دانش آموز ش��ش و هفت س��اله 
پش��ت نیمکت هایی در کالس های تارعنکبوت  بس��ته 
نشس��ته اند. حتی یک نفر هم یونیفورم ب��ه تن ندارد. 
اکثر آنها کیف مدرسه ندارند؛ حتی برخی از آنها کفش 
هم به پا ندارن��د. از انتهای کالس نمی توان معلم را در 
ابتدای کالس دید.  اکثر بچه های پاکستانی که مدرسه 
را ش��روع می کنند در 9 س��الگی از مدرسه خداحافظی 
می کنند. تنها 3درصد از کسانی که به مدرسه می روند 
در 12س��الگی فارغ التحصیل می ش��وند. دخترانی که 
متعلق به خانواده های فقیر هستند تقریباً هیچ شانسی 
برای آموزش ندارند. به همین خاطر اس��ت که شکاف 
میان ثبت نام دختران و پسران در مدرسه، در پاکستان 
بعد از افغانستان از همه کشورهای جنوب آسیا بیشتر 
است. کسانی که به مدرسه می روند نیز چیز زیادی یاد 
نمی گیرند. تنها نیمی از پاکس��تانی هایی که پنج سال 
اول ابتدایی را تمام می کنند باسواد محسوب می شوند. 
در مناطق روس��تایی پاکستان وضعیت از این هم بدتر 
اس��ت. اما حاال پول های بخش  خصوصی به کمک آنها 
آمده و صرف س��اختن مدارس می شود.  حضور بخش 
 خصوصی دلیل اصلِی اقدامات آقای ش��ریف بوده  است. 
این روزه��ا کارآفرین ها و َخیرهای بس��یاری به ترویج 
مدارس در سرتاس��ر کشور پاکس��تان کمک می کنند. 
البته هنوز قضاوت درب��اره نتایج این خانه تکانی بزرگ 
کمی زود است اما بدون تردید نتایج خوبی خواهد بود. 
ممکن است این روند روی کیفیت آموزش اثر بگذارد و 
همچنین مانع تبعیض علیه دختران بشود و در نهایت 

به بهبود این سیستم کمک کند. 
بدرود نظام های شکست خورده

نظام های قدیمی به هر دلیلی شکست خورده اند. از 
حمله های تروریستی به مدارس گرفته تا بسیاری از 
مس��ائل دیگر نیز دست به دست هم داده و وضعیت 
آموزش را در این کش��ور وخیم کرده  اس��ت. اما حاال 
ش��اید مس��یر جدیدی پیش روی ک��ودکان به ویژه 
کودکان فقیر باز ش��ده  باشد. البته فقر مهم ترین سد 
راه کودکان در تحصیل بوده  است؛ اکثر خانواده های 
روس��تایی ترجیح می دهند فرزندش��ان سر زمین به 
آنها کمک کند تا اینکه به مدرس��ه برود و برایش��ان 
هزینه داش��ته  باشد. به هر حال در کنار فقر، آموزش 
هم عامل مهمی اس��ت که باید به آن توجه داش��ت. 
وقتی بچه ها به مدرس��ه بروند و چی��زی یاد نگیرند 
طبیع��ی اس��ت که میلی به مدرس��ه رفتن نداش��ته 
 باش��ند. به همین خاطر اس��ت که پاکستانی ها همه 

این اصالحات را در سطح جامع در نظر گرفته اند. 
حق��وق معلم ه��ا یک��ی از مس��ائلی اس��ت که در 
پاکس��تان باید به آن توجه ش��ود تا کیفیت آموزش 
افزایش پیدا کند. اکثر پول هایی که به عنوان بودجه 
آموزش وپرورش در پاکستان کنار گذاشته می شد به 
ه��در می رفت اما اخیراً اصالحات��ی در این زمینه در 
نظر گرفته شده تا مانع از هدررفت این بودجه شود. 
اتفاقات اخیر در پاکستان به هر شکلی که پیش برود 
می تواند یک قدم به جلو باشد. این حرکت از پنجاب 
ش��روع ش��ده و به زودی همه نقاط این کشور را در 
خود خواهد گرفت. در این بین یک نکته جالب توجه 
است: سیاستمداران پاکستانی دریافته اند که مدرسه 
می تواند ابزاری سیاس��ی باش��د و ب��ه همین خاطر 
بیشتر به آن توجه کرده اند. خوب یا بد، پاکستانی ها 

در مسیر بهبود مدارس قرار گرفته اند. 

یادداشت

کارآفرینی مدرن در ایران و جهان 
به کدام سو خواهد رفت؟ 

رش��د و بالندگی مفهوم کارآفرینی در 40 س��ال اخیر در 
جهان قابل توجه است. ابعاد مختلف کارآفرینی در زمینه های 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باعث ش��ده تا به طور همزمان 
مورد توجه کش��ورهای توس��عه یافته و کش��ورهای در حال 
توس��عه قرار گیرد. در همین راس��تا نتای��ج موفقیت آمیزی 
همچ��ون فقرزدایی و خلق ث��روت در کن��ار دانش اندوزی و 
توسعه فرهنگ کار تنها بخشی از دالیل اهمیت کارآفرینی را 
برای کشورهای جهان تبیین می کند. بنابراین به نظر می رسد 
تداوم رویکرد حمایت از کارآفرینی به عنوان یکی از هسته های 
پرقدرت رش��د اقتصادی، در دهه ه��ای آینده نیز مورد توجه 
باش��د. لذا بررس��ی چالش های کارآفرینی در سال های پیش 
رو و همچنین معرفی حوزه های نوظهور کارآفرینی، می تواند 

چشم انداز مناسبی را حاصل کند. 
زندگی امروز بشر به شکل خارق العاده ای تحت تأثیر نفوذ 
فناوری اطالعات و ارتباطات قرار گرفته اس��ت. ابعاد تأمین، 
تولید، توزیع و تجارت به واسطه ظرفیت های بی نهایت فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات با س��رعت زیاد و رادیکال��ی در حال 
گسترش است. به عبارت دیگر به روزآوری هر بخش از زندگی 
اقتصادی-اجتماعی انسان، مستلزم بهره گیری از قابلیت های 
متعدد فناوری اطالعات و ارتباطات ش��ده است. شاید اگر تا 
همین 40 س��ال پیش گفته می شد که »در آینده ای نزدیک 
مش��اغلی همچون برنامه نویس��ی ب��رای گوش��ی های تلفن 
همراه به عنوان یک ش��غل پردرآمد در همه کش��ورها دنبال 
می ش��ود«، اساس��اً جمله ای غیرقابل فهم و باور ادا شده بود. 
طبیعتاً گس��ترش این فن��اوری باعث مرگ تع��داد زیادی از 
مشاغل و همچنین پیدایش طیف بسیار متنوع تری از کسب 
و کارها ش��ده اس��ت. کارآفرینی مدرن نیز در ادامه حیات و 
رش��د خود به دنبال بهره برداری از ظرفیت ها و فرصت هایی 
است که به واسطه پیشرفت های فناوری اطالعات و ارتباطات 
مهیا می شود. در سال های اخیر با گسترش خدمات اینترنت 
همراه و پرسرعت در کشور، نشانه هایی از پدید آمدن مشاغل 
کارآفرینانه با استفاده از بس��تر فناوری اطالعات و ارتباطات 
مشاهده می شود و به نظر می رسد موج بلند انقالب آی تی از 
طریق کسب و کارهای کارآفرینانه به زودی عرصه های مختلف 

زندگی جامعه ایرانی را در بر خواهد گرفت. 
همواره با گس��ترش شهرنش��ینی و پیدایش کالنشهرها، 
مش��کالت تازه ای در س��طح جامعه پدید می آید. وجود این 
مش��کالت، زمینه رویش ایده های کارآفرینانه را برای بهبود 
وضعیت زندگی شهری فراهم می کند. فرصت های اینچنینی 
در برخ��ی موارد به خلق اس��تارت آپ های قدرتمندی منجر 
می ش��ود که حتی الگوهای مش��ابه آن در سایر کشورها نیز 
پیاده س��ازی می ش��وند. بنابراین در طول س��ال های آینده با 
توجه به تداوم رش��د شهرنش��ینی، توسعه کس��ب و کارهای 
کارآفرینانه در حوزه ارائه خدمات محلی به شکوفایی خواهد 
رس��ید؛ مش��اغلی که موضوع اکثر آنها ش��امل حمل و نقل، 
بازاریاب��ی الکترونیکی، خرید غیرحضوری، خدمات تعمیرات 
و تأسیس��ات، مدیریت سالمت و بهینه س��ازی مصرف انرژی 
در صنع��ت س��اختمان خواهد بود. البته در س��ال های اخیر 
وج��وه تازه ای از کارآفرینی در حوزه کس��ب و کارهای خانگی 
نی��ز مورد توج��ه قرار گرفته اس��ت که به نظر می رس��د در 
س��ال هایی نه چندان دور به اوج ش��کوفایی خود برسند. یک 
زن مجارستانی به نام »انیس ویدا« برای اولین بار در بحبوحه 
بحران جهانی س��ال 2007 ایده ابتکاری »مادران کارآفرین« 
)زنانی که زندگی زناشویی را به کارشان پیوند زده اند( را مطرح 
کرد. او زندگی بس��یاری از مادران مجارس��تانی را تغییر داد؛ 
زنانی که به نوعی با ایجاد مشاغل خانگی خود و با استفاده از 
امکانات مدرن توانسته اند کسب و کارهای موفقی را ساماندهی 
کنند. نزدیک به 30 کش��ور اروپایی قصد دارند تا این طرح را 
در کش��ورهای خود اجرا کنند. این ط��رح جایزه ویژه هیأت 
داوران پروژه های اروپایی از سوی اتحادیه اروپا را به عنوان یک 
نمونه موفق کارآفرینی در سال 2014 از آن خود کرده است. 
خشکس��الی طوالنی مدت و مش��کالت زیس��ت محیطی به 
عنوان موانع بخش کش��اورزی و از س��وی دیگ��ر آثار جانبی 
ناشی از صنعتی شدن، باعث خواهد شد تا چشم انداز موفقیت 
کارآفرینی در ایران برای حداقل 20 سال آینده بیش از هر چیز 
به سمت حوزه خدمات متمایل شود. از سوی دیگر انگیزه های 
کاهش هزینه با گسترش ماشینی شدن، ظرفیت ایجاد اشتغال 
در حوزه های کشاورزی و صنعت را نیز کاهش می دهد و الجرم 
سهم بزرگ تری از نیروی کار به سمت مشاغل خدماتی جذب 
خواهند شد.  در طول 20 سال گذشته، سیستم آموزشی کشور 
به اش��کال مختلف دانش آموزان را به سمت افزایش طول دوره 
تحصیل سوق داده اس��ت. بدون شک استراتژی مدرک گرایی 
مطلق که دانش��جویان را به شکل ناباورانه ای با کمترین میزان 
مهارت های م��ورد نیاز بازار کار فارغ التحصی��ل کرده، یکی از 
مهم ترین دالیل بحران بیکاری فعلی کش��ور است. این امر در 
حالی است که در کشورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از 
کارآفرینان موفق، اساساً از تحصیالت دانشگاهی بهره ای نبرده 
یا در میانه راه، اقدام به انصراف از تحصیل کرده اند. بنابراین به 
نظر می رسد برای رسیدن به رشد اقتصادی باال در ابعاد کالن 
و همچنین به منظ��ور ارائه فرصت های برابر به افراد کارآفرین 
در ابعاد خرد، می بایس��ت س��رفصل های آموزش��ی روزآمدی 
را در برنامه آموزش��ی کودکان و نوجوان��ان پیش بینی کرد تا 
انتخاب های بیش��تری پیش روی جوانان خالق و کارآفرین در 
پایان دوران تحصیل دبیرس��تان قرار گیرد. بدون شک زدودن 
این تلقی نادرست که طی کردن مدارج تحصیلی باال ضرورتاً به 
موفقیت منجر می شود، می تواند بستر مناسبی را برای پیدایش 

کارآفرینان جوان و موفق ایرانی پدید آورد. 
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 ATR72 هواپیمای  امـروز:  فرصت 
ش��رکت هواپیمایی آس��مان در شرایطی 
حوالی ساعت هش��ت صبح روز یکشنبه 
29 بهمن ماه تهران را به مقصد یاس��وج 
ت��رک کرد ک��ه به دلی��ل برخ��ورد این 
هواپیما به رشته کوه های دنا مسافران این 
پرواز هرگز به مقصد خود نرس��یدند. این 
در حالی است که هواپیمای سقوط کرده 
تجربه بسیار باالیی در سفر به این منطقه 
داشت و برای س��ال های طوالنی در این 
محور ت��ردد می ک��رد، اما برخ��ورد این 
هواپیما با کوه باعث ش��د ابهام های قابل 
توجه��ی درباره علت یا علل احتمالی این 

حادثه به وجود آید. 
همچنی��ن آمارها و بررس��ی ها نش��ان 
می دهد که شرکت های هواپیمایی ایرانی 
ح��دود 250هواپیم��ا دارند ک��ه معموال 
40درص��د از آنها به دالیل مختلف مانند 
ازکارافتادگی کامل یا فرا رس��یدن زمان 
تعمی��رات کل��ی، زمین گیر هس��تند. از 
همین رو، کارشناس��ان، میانگین ساعات 
پروازی هواپیماه��ای ایران را حدود پنج 
س��اعت اعالم کرده و در این ش��رایط، بر 
تعمیر هواپیماهای موجود به جای خرید 

انبوه هواپیمای نو تأکید دارند. 
ام��ا ج��دای از اتفاق��ات مرب��وط ب��ه 
س��قوط هواپیمای تهران-یاس��وج، یکی 
از اصلی ترین مس��ائل، ساعت محو شدن 
ای��ن هواپیم��ا از رادار بود. ت��ا جایی که 
بس��یاری از گمانه زنی ه��ا آمارهای ضد و 
نقیضی درباره س��اعت و زمان دقیق این 
حادثه ارائه کرده اند. به گزارش ایسنا، در 
شرایطی که در اخبار رسمی ابتدایی این 
طور اعالم شد که هواپیمای سقوط کرده 
تنه��ا 50 دقیقه پ��س از آغ��از عملیات 
پروازی خود در حوالی شهرستان سمیرم 
استان اصفهان سقوط کرده است، برخی 
اظهارات حاکی از آن بود که تماس هایی 
از سوی مس��افران این پرواز دقایقی پس 

از زمان اعالم شده گرفته شده است. 
نخس��تین صحبت ها در ای��ن رابطه به 
یک��ی از کانال های اطالع رس��انی محلی 
باز می گش��ت؛ جایی که اعالم ش��ده بود 
یکی از مس��افران این پرواز ابتدا دقایقی 
پی��ش از س��اعت 9 صبح و پ��س از آن 
دقایق��ی قبل از س��اعت 9:30 صبح روز 
س��قوط با آش��نایان خود تماس گرفته و 
حتی برای چن��د ثانیه مکالم��ه آنها نیز 

طول کشیده است. 
این اظه��ارات ب��ا توجه ب��ه عجیب و 
غیرقاب��ل ب��اور بودن ش��ان در ابت��دا از 
سوی بس��یاری از مراجع رسمی رد شده 
اس��ت. عدم توان آنتن دهی خطوط تلفن 
همراه در ارتفاعات، موقعیت کوهس��تانی 
هواپیمای س��قوط کرده و حتی ش��رایط 
خاص مسافران پرواز هیچ یک اصلی ترین 
ابهام نبوده است، بلکه اصلی ترین مسئله 
این بود که اگر هواپیما 50 دقیقه پس از 
آغ��از عملیات پروازی خ��ود از رادار محو 
ش��ده و سقوط کرده اس��ت، چگونه یک 
مس��افر در دو زمان متفاوت، حتی تا یک 

ساعت و نیم پس از آغاز عملیات پروازی 
نیز تماس های تلفنی داشته است. 

این اظه��ارات با صحبت های رس��می 
وزیر ارتباطات همراه ش��د. آذری جهرمی 
در یک��ی از صفح��ات ش��خصی خود در 
ش��بکه های اجتماعی رس��ما تأیید کرد 
که یکی از مس��افران این پ��رواز ابتدا در 
ساعت 8:56صبح در تماسی 31 ثانیه ای 
با آش��نایان خود ارتباط داشته و پس از 
آن نیز تماسی دیگر در ساعت 9:28صبح 

از سوی وی برقرار شده است. 
هرچند وزیر ارتباطات گفته که »شایعه 
مربوط ب��ه تماس گرفتن مس��افر پس از 
س��قوط هواپیما صحت نداش��ته و زمان 
محوش��دن ای��ن هواپیما ب��ه 9:34صبح 
باز می گ��ردد«، اما همچنان بس��یاری از 
اطالعات ارائه ش��ده در زمین��ه این پرواز 
نش��ان دهنده آن اس��ت ک��ه هواپیمای 
مذک��ور 50 دقیقه پ��س از آغاز عملیات 
محو ش��ده اس��ت و اگر زمان برخاستن 
آن از بان��د مهرآباد را 8:03 صبح در نظر 
بگیری��م، ابهام تماس تلفنی مس��افر این 

پرواز برجای خود باقی می ماند. 
آمار هواپیماهای زمین گیر در ایران

صنع��ت  در  س��انحه  این هم��ه،  ب��ا 
حمل ونقل ایران، اتفاق نادری نیست؛ در 
آس��مان، جاده، ریل و دری��ا. وقتی بحث 
تصادف و س��انحه پیش می آی��د اگر در 
حوزه حمل ونقل جاده ای باش��د، هر کس 
ب��ه فراخ��ور موقعیت و مس��ئولیت خود 
دلیل می تراش��د؛ یک��ی می گوید جاده ها 
خراب است و دیگری خودروهای ناایمن 
را عامل تصادفات معرفی می کند و برخی 

نیز رانندگان را مقصر می دانند. 
در این میان اگر سانحه هوایی رخ دهد، 
اغلب مواقع انگشت اتهام به سمت ناوگان 
هوایی کشور نشانه می رود و سالخوردگی 
هواپیماه��ا دلی��ل اصلی حادث��ه قلمداد 
می ش��ود، پس نتیجه کلی این است که 
تعداد زیادی هواپیمای نو خریداری شود، 
اما آیا سانحه خیز بودن حمل ونقل هوایی 
ای��ران فقط به دلیل س��ن و س��ال باالی 

هواپیماهاس��ت و ب��ا ورود هواپیماه��ای 
صفرکیلومتر، ماجرا حل می شود؟ 

به گزارش اتاق ایران، مس��عود غوابش، 
دبیر سابق انجمن شرکت های هواپیمایی 

در این باره معتقد است: 
ش��رکت های هواپیمای��ی ایرانی حدود 
250هواپیما دارند که معموال 40درصد از 
آنها زمین گیر هس��تند. از این 250فروند 
هواپیما، برخی بین 30تا 35س��ال س��ن 
دارند و کال زمین گیرند و برخی نیز مانند 
فوکر 100، گرچه هنوز می پرند اما تولید 
آنها سال هاس��ت متوقف شده و کارخانه 
س��ازنده نی��ز ب��رای آن خدم��ات فنی و 

قطعه ای ارائه نمی دهد. 
او ادام��ه می ده��د: زمین گی��ر ش��دن 
هواپیماها، عموما به دلیل محدودیت های 
پشتیبانی است و اگر تعمیر شوند مشکلی 
برای پ��رواز امن آنه��ا وجود ن��دارد، اما 
تحریم های اقتصادی در س��ال های اخیر، 
مانع جدی در این مسیر ایجاد کرده بود 
و حاال هم که تحریم ها رفع ش��ده، هنوز 
دسترسی آسان هواپیماداران ایرانی برای 
خرید قطع��ات موردنیاز و انجام تعامالت 

مالی با هواپیماسازان مهیا نشده است. 
در ای��ن وضعی��ت، تعمی��ر و نگهداری 
هواپیماها به س��ختی انجام می شود و اگر 
بخ��ت یک هواپیما آنقدر بلند باش��د که 
کال از رده خارج نش��ود، مطمئناً برای هر 
تعمیر جزئی، باید ساعت ها و شاید روزها 
معطل باش��د در نتیجه پروازها نیز تأخیر 

درست وحسابی می خورند. 
آیا نوسازی کافی است؟ 

دول��ت یازدهم در نخس��تین روزهای 
پس از امض��ای توافق هس��ته ای، خرید 
هواپیم��ای نو را در دس��تور کار قرار داد 
و در مدت کوتاهی توانس��ت قراردادهای 
کالنی ب��رای خرید ح��دود 230هواپیما 
از ایرب��اس، بویین��گ و ای ت��ی آر منعقد 
کند و برای پش��تیبانی این هواپیماهای 
نو نیز از س��ازندگان آنه��ا تضمین بگیرد 
که البته این مسئله، به ویژه در دعواهای 
سیاس��ی، انتقادهای تندی علیه دولت به 

همراه داش��ت و بسیاری اظهار می کردند 
خرید هواپیما در ش��رایط فعلی اقتصادی 
ایران، اولویت درجه یک نیست که دولت 
کل اهتمام خود را بر آن گماشته است. 

ف��ارغ از ای��ن انتقادها، مس��ئله ای که 
مطرح می ش��ود این است که آیا نوسازی 
ن��اوگان هوایی ایران تا این حد که دولت 
عقیده دارد موردنیاز اس��ت و آیا می تواند 
ح��ال وروز حمل ونق��ل هوایی کش��ور را 

بسامان کند یا نه؟ 
ش��رکت های  انجم��ن  س��ابق  دبی��ر 
هواپیمای��ی، دراین ب��اره می گوید: خرید 
هواپیماهای نو یا مس��تعمل و دست دوم، 
ی��ک موضوع بازرگانی اس��ت ک��ه لزوما 
ارتباطی به ایمنی پرواز ندارد؛ چراکه هر 
هواپیمایی، نو یا مستعمل، اگر به درستی 
نگهداری و پش��تیبانی نشود در مخاطره 

سانحه است. 
غواب��ش تأکید می کند ک��ه عامل بروز 
س��انحه، نو یا کهنه بودن هواپیما نیست، 
بلکه خطا و اش��تباه در فرآیند عملیات و 
در روند نگهداری ناوگان اس��ت که تخم 

بروز سانحه را می کارد. 
او معتقد اس��ت: در حمل ونقل هوایی، 
باید سیستم عملیات، نگهداری و نظارت 
بر پرواز درس��ت عمل کند، اما متأسفانه 
به دلیل محدودیت های تحریم، بسیاری 
از این مس��ائل، مس��تقیم یا غیرمستقیم 
تحت تأثی��ر عوامل خارجی ق��رار گرفته 
و صنع��ت هواپیمایی ایران را با مش��کل 

روبه رو کرده اند. 
شرط های نوسازی

ای��ن کارش��ناس حمل ونق��ل هوای��ی 
درباره لزوم نوسازی ناوگان هوایی کشور 
نی��ز عقیده دارد نو بودن ن��اوگان هوایی 
می توان��د نقش مفیدی در کارآمدی ارائه 
خدم��ات یک ایرالین داش��ته باش��د، اما 
نوس��ازی ناوگان یک ایرالین، مس��تقیما 
به مدل بازرگانی آن ش��رکت برمی گردد 
و برای همه ایرالین ها قابل تجویز نیست. 
غوابش ادامه می دهد: در شرایط فعلی، 
ایرالین هایی مانند قطر و امارات، به هاب 
منطقه ای و محل تقسیم مسافران تقسیم 
شده اند و س��االنه چندین برابر جمعیت 
خود، مس��افر جابه جا می کنند. از س��وی 
دیگر هر هواپیما در این ایرالین ها روزانه 
حدود 18س��اعت پرواز می کند درنتیجه 
ه��م بازار ای��ن ایرالین ها و ه��م نوع نیاز 
پروازی آنها ایجاب می کند از هواپیماهای 
نو اس��تفاده کنن��د و سیاست ش��ان نیز 

همین است. 
غواب��ش نیاز فعلی صنع��ت حمل ونقل 
هوایی کش��ور را نه قراردادهای س��نگین 
خری��د هواپیما، که فراهم کردن نیازهای 
ن��اوگان فعل��ی برمی ش��مارد و می گوید: 
هدف گذاری ب��رای گرفتن ب��ازار هوایی 
منطقه و دوبرابرکردن تعداد هواپیماهای 
کش��ور در اف��ق کوتاه مدت ای��ده خوبی 
اس��ت، اما ص��رف برنامه ری��زی و خرید 
هواپیم��ا به منزله تحقق این ایده نخواهد 

بود. 

 درحالی که در سال 92 فقط 0.4درصد 
از مشاغل خانگی به صورت گروهی ایجاد 
می شد این سهم در سال 96 به 62درصد 
رسیده اس��ت.  به گزارش مهر، طی پنج 
سال گذشته و در بازه زمانی سال های 92 
ت��ا 96 تاکنون 756 هزار نفر در س��امانه 
مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند که برای 
313هزار و 500 نفر مجوز ایجاد کسب و 
کار از سوی ستاد ساماندهی و حمایت از 

مشاغل خانگی صادر شده است. 
ب��ه رغم اینک��ه یکی از سیاس��ت های 
دول��ت ب��رای اش��تغال زایی تمرک��ز بر 
بنابرای��ن  نیس��ت،  ص��رف  تس��هیالت 
از مجم��وع 313 ه��زار و 500 مج��وز 
صادرش��ده برای ایجاد کس��ب و کارهای 
خانگی، با تش��خیص س��تاد ساماندهی و 
حمایت از مش��اغل خانگی 198 هزار نفر 
برای دریافت تس��هیالت به بانک معرفی 
ش��دند و در نهایت 177 هزار نفر پس از 
تکمیل مدارک تسهیالت دریافت کردند. 
نکت��ه قاب��ل توج��ه، افزای��ش س��هم 
فعالیت های پشتیبان و کاهش فعالیت های 

مستقل در مش��اغل خانگی طی پنج سال 
گذش��ته بوده اس��ت؛ یکی از سیاست های 
توس��عه و رونق کس��ب و کارهای خانگی 
تش��ویق و حمای��ت از ای��ن نوع مش��اغل 
در صورت انج��ام فعالیت ه��ای گروهی و 
ارجحیت نس��بت به فعالیت ه��ای فردی و 
مس��تقل اس��ت.  فعالیت های پشتیبان به 
نحوی است که فرد متقاضی ایجاد کسب و 
کار متعهد می شود عالوه بر خود، به عنوان 
پشتیبان برای چند نفر اشتغال ایجاد کند. 
در همین راس��تا آماره��ای مربوط به 
نح��وه فعالیت اف��راد در قالب کس��ب و 
کارهای خانگی نش��ان می دهد در س��ال 
92 فقط 0.4درصد از مش��اغل خانگی به 
صورت پشتیبان راه اندازی شده است، در 
مقابل در همان سال 99.6درصد از کسب 
و کاره��ای خانگی ایجادش��ده به صورت 

فردی و مستقل بوده است. 
اما براس��اس آمار ستاد س��اماندهی و 
حمای��ت از مش��اغل خانگی، ای��ن آمار 
ب��ا توج��ه ب��ه سیاس��ت های حمایت از 
فعالیت ه��ای پش��تیبان ب��ه تدری��ج در 

جهت حمایت از ایجاد مش��اغل گروهی 
بهب��ود یافت به این ترتیب که در س��ال 
93 فعالیت های مس��تقل از 0.4درصد به 
2درصد و در مقابل فعالیت های فردی در 
این نوع کس��ب و کارها از 99.6درصد در 

سال 92 به 98درصد رسید. 
در س��ال 94 ایج��اد کس��ب و کارهای 
خانگی به صورت پش��تیبان به 3.5درصد 
افزایش و سهم مشاغل فردی به 96.5درصد 
کاهش یافت. در سال 95 نیز فعالیت های 
فردی به 93درصد کاهش یافت درحالی که 
مشاغل پشتیبان از 3.5درصد در سال 94 
به 7درصد در س��ال 95 رس��ید. در س��ال 
96 به یکباره س��هم مش��اغل پشتیبان و 
فردی جابه جا ش��د به نحوی که 62درصد 
از مش��اغل خانگی به صورت پش��تیبان و 
38درصد از مش��اغل به صورت مستقل و 

فردی ایجاد شد. 
در بخ��ش ایج��اد مش��اغل خانگی به 
تفکی��ک جنس��یت نیز در س��ال جاری، 
تس��هیالت  دریافت کنندگان  80درص��د 
برای ایجاد مش��اغل خانگ��ی از بانوان و 

20درصد از مردان بوده اند. 
در بخش تسهیالت در سال 92، معادل 
 88درص��د از اعتب��ارات مص��وب یعن��ی

440 میلیارد تومان در قالب تس��هیالت 
به متقاضیان پرداخت شده است که این 
میزان در سال 93 به 19درصد رسید. به 
این ترتیب که در این س��ال 96 میلیارد 

تومان پرداخت شده است. 
در س��ال 94 نیز 41درصد از اعتبارات 
مصوب به میزان 123 میلیارد تومان، در 
س��ال 95، 80درصد اعتب��ارات به میزان 
80 میلیارد تومان و در سال 96 به میزان 
24درص��د از کل اعتبارات مصوب معادل 
190 میلیارد تومان پرداخت شده است. 
به این ترتیب سهم تسهیالت پرداختی 
 از 440میلی��ارد توم��ان در س��ال 92 به
190 میلی��ارد توم��ان با ه��دف کاهش 
وابس��تگی و ات��کا به تس��هیالت کاهش 
یافته است.  متقاضیان راه اندازی مشاغل 
خانگی ب��رای ارائ��ه طرح خ��ود باید به 
سامانه مش��اغل خانگی مراجعه کنند تا 

فرآیند بررسی طرح ها آغاز شود. 

نگاهی آماری به مشاغل خانگی نشان می دهد

سهم62درصدی مشاغل خانگی »گروهی«

ابهام های ناتمام درباره سقوط هواپیمای ATR تهران-یاسوج

غروب  هواپیماهای زمین گیر کی  فرا می رسد؟
ارتباطات

وزیر ارتباطات خبر داد
اولین ارز دیجیتال کشور 

پیاده سازی می شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد نخستین 
ارز دیجیتالی کشور با کمک نخبگان به صورت آزمایشی 

پیاده سازی می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، محمدج��واد آذری جهرمی روز 
چهارش��نبه در یکی از ش��بکه های اجتماعی نوش��ت: 
جلس��ه ای با حضور اعض��ای هیأت مدیره پس��ت بانک 
ایران درباره دیجیت��ال مبتنی بر زنجیره بلوکی برگزار 
ش��د که در آن مقرر شد این بانک اقدام های الزم برای 
پیاده سازی آزمایشی نخستین ارز دیجیتالی کشور را با 

استفاده از ظرفیت نخبگان کشور به عمل آورد. 
وی در عین حال یادآور ش��د که مدل آزمایشی برای 

بررسی و تأیید به نظام بانکی کشور ارائه خواهد شد. 
وزی��ر ارتباط��ات دوم بهمن ماه امس��ال و در مراس��م 
هفتمین همایش ساالنه بانکداری الکترونیک به فناوری 
»بالک چین« که در طراحی ارز دیجیتال کاربرد دارد، به 
عنوان یک واقعیت که به زودی فراگیر خواهد شد، اشاره 
و بر ضرورت تدوین نقش��ه حرکت برای رس��یدن به این 
فناوری تأکید ک��رد.  وزیر ارتباطات فناوری بالک چین 
را دارای نکته های بس��یار زیادی دانست و در عین حال 
گفت: این فناوری تهدید هایی هم خواهد داشت که باید 
خود را برای تغییر هایی ک��ه ایجاد می کند، آماده کنیم.  
آذری جهرم��ی رواج تبادل های مبتنی ب��ر رمز نظیر ارز 
دیجیتال بیت کوین در کشور را مورد اشاره قرار داد و از 
مشخص نبودن وضعیت آن و اینکه آیا مردم در این باره 
ضرر خواهند کرد یا نه، انتقاد کرد و خواستار روشن شدن 
دقیق تر این تراکنش ها شد.  به گفته وی، اکنون بسیاری 
از مس��ئوالن کش��ور آگاهی کافی در زمینه نوع تعامل با 
فناوری های نوین ندارند که ضروری است به آموزش ها در 
این زمینه توجه جدی شود.  او همچنین روز چهارشنبه 
در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره 
اقدام وزارت ارتباطات برای مقابله با پیامک های تبلیغاتی 
با اشاره به اینکه این پیامک ها برای من آزاردهنده بوده و 
قطعا برای مردم هم این تبلیغات آزاردهنده است، گفت: 
یکس��ری از پیامک های مزاحم، پیامک هایی هستند که 
هدف ش��ان تبلیغ کس��ب و کارهایی است که به صورت 
منطقه ای ش��کل می گیرد و به دلی��ل هزینه های باالی 
صداوسیما و هم اینکه صداوسیما وقتی برای تبلیغ همه 

آنها ندارد، آنها نمی توانند از صداوسیما استفاده کنند. 
وزی��ر ارتباط��ات ادامه داد: هزینه ه��ای بیلبوردهای 
شهری هم باال بوده و تعداد آنها هم کم است، بنابراین 
این تبلیغات در فضای مجازی انجام می شود. این کسب 
و کاره��ا در فضای مج��ازی هزینه کرده و فالوئر جذب 
می کنند و ممکن است در این راه از ابزارهای غیرشرعی 
و غیراخالقی هم استفاده کنند. برآورد ما این است که 
3 هزار میلی��ارد تومان، هزینه تبلیغ در فضای مجازی 
صرف می ش��ود که باید برای آن کانال درس��ت کنیم 
که این کار را هم انج��ام داده ایم.  وی درباره کارآمدی 
سامانه 195 تصریح کرد: با تبلیغ های مزاحمی که مردم 
گزارش می دهند، برخورد شده و آنها را مسدود کردیم، 
ولی آنها دوباره مثل قارچ رش��د کرده اند. زمانی ما این 
اخبار را داش��تیم که اپراتورها ش��ماره های مردم را در 
اختیار قرار می دهند بنابراین نظارت ها را باال بردیم اگر 
هم اکنون به این نتیجه برسیم که اپراتورها شماره ها را 
در اختیار قرار می دهند، حتما با آنها برخورد می کنیم. 

چطور مراقب تورهای گردشگری 
جعلی باشید

اگ��ر در ایام تعطیل قصد مس��افرت در کن��ار تورهای 
گردش��گری را دارید قب��ل از هر چی��ز از اصالت تورهای 
گردشگری که در اینترنت پیدا می کنید، اطمینان کسب 
کنی��د.  به گزارش ایس��نا، با توجه به پی��ش رو بودن ایام 
تعطیالت نوروز، ممکن اس��ت بسیاری از شهروندان قصد 
گذران��دن تعطیالت خ��ود را در داخل یا خارج از کش��ور 
داش��ته باشند؛ معموال یکی از س��اده ترین راه ها برای پیدا 
کردن یک تور گردشگری مناسب، جست وجو در صفحات 
اینترنتی است. مسئله مهم در این ارتباط عالوه بر کسب 
اطمینان از قانونی بودن یا نبودن فعالیت این تورها اساسا 
مس��ئله وجود داش��تن یا نداش��تن آنها در واقعیت است.  
فعالیت های س��ایت های گردشگری در صفحات اینترنتی 
معموال به خاطر ارائه آس��وده تر خدمات سفر برای تسریع 
در کار و ثبت ن��ام اینترنتی به ج��ای مراجعه حضوری به 
آژانس های مس��افرتی است؛ البته باید توجه داشت که در 
کنار فعالیت سایت های معتبر و رسمی، ده ها و شاید صدها 
سایت جعلی هم از طرف کالهبرداران و مجرمان سایبری 
با اهداف مجرمانه طراحی و بارگذاری ش��ده اس��ت که در 
ای��ن ایام به تبلیغات اقدام می کنن��د و از تورهای خوب و 
ارزان قیمتی نوید می دهند تا کاربران را فریب داده و از آنها 
کالهبرداری کنند.  بنابراین ضرورت دارد بدانیم در صورتی 
که قصد ثبت نام در س��ایت های گردشگری برای مسافرت 
با تورهای گردشگری را داریم، باید قبل از اینکه به ثبت نام 
در سایتی اقدام کنیم، الزم است به توصیه های پلیس فتا 
برای اطمینان از معتبر بودن آن س��ایت توجه کنیم تا در 
دام مجرمان س��ایبری نیفتیم.   بر این اس��اس قبل از هر 
چی��ز باید مالحظه کرد س��ایتی که قص��د ثبت نام در آن 
 را دارید، آدرس URL آن در س��ایت س��اماندهی به آدرس

samandehi. ir ثبت شده باشد؛ همچنین باید توجه داشت 
که سایت های گردشگری معتبر از نماد اعتماد الکترونیکی که 
مشخصه ای به منظور اعتمادسازی کاربران هنگام مراجعه به 
سایت های اینترنتی است و از طرف وزارت صنعت  و معدن و 

تجارت صادر می شود، استفاده می کنند. 

اقتصادجهان

فوربس گزارش داد
 وام های دانشجویی

معضل جدید اقتصاد آمریکا
وام های دانش��جویی با رس��یدن ب��ه 1.3 تریلیون 
دالر در س��ال 2017، به دومین بازار بزرگ وام های 
مصرفی آمریکا پس از وام رهنی مسکن تبدیل شد. 
ب��ه گزارش فوربس، در آمریکا 44 میلیون دانش��جو 
برای تأمین هزینه های تحصیل خود 1.3 تریلیون دالر 
استقراض کرده اند. آخرین آمارهای وام دانشجویان در 
سال 2017 نشان می دهد که بحران بدهی دانشجویان 
به بح��ران جدی در بین تمامی دریافت کنندگان وام و 
گروه های سنی مختلف تبدیل شده است.  بنابر آمارهای 
بان��ک فدرال رزرو نیویورک، تا پایان س��ه ماهه چهارم 
س��ال 2016، مجم��وع بدهی های وام دانش��جویی به 
1.31 تریلیون دالر رسیده است. 44.2میلیون دانشجو 
در مجموع این اعتبارات را دریافت کرده اند و ریس��ک 
ع��دم بازپرداخت این وام ها مع��ادل 11.2درصد برآورد 
 ش��ده اس��ت، وام ها نسبت به دوره س��ه ماهه قبل نیز

 31 میلیارد دالر افزایش یافته اند.  همچنین به تفکیک 
هر ایال��ت، تا پایان س��ال 2015 ایالت نیوهمپش��ایر 
بیش��ترین میانگین بدهی وام دانشجویی را با 36101 
دالر داشته است درحالی که ایالت یوتا کمترین میانگین 
بدهی را با 18873 دالر داشته است.  ایالت پنسیلوانیا 
با سرانه بدهی دانشجویی 5690دالری صدرنشین است 
و پ��س از آن نیوی��ورک با 5570 دالر و میش��یگان با 
5330 دالر قرار دارند. درحالی که کمترین بدهی سرانه 
دانشجویی متعلق به ایالت کالیفرنیا با 4160 دالر است 

و پس از آن فلوریدا با 4480 دالر قرار دارد. 

با اقدامات دونالد ترامپ
چین و آمریکا به جنگ تجاری 

نزدیک می شوند
ب��ا باال گرفت��ن تنش ه��ای تجاری می��ان چین و 
آمریکا، به نظر می رس��د که دو کشور هر روز به یک 

جنگ تجاری تمام عیار نزدیک تر می شوند. 
به گزارش ایرنا، این خطر در حالی ش��دت می گیرد 
که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تدریج در 
حال باال بردن تعرفه بر کاالهای وارداتی از چین اس��ت. 
از س��وی دیگر ترامپ اعالم کرده است محدودیت های 
بیشتری برای س��رمایه گذاری چین در آمریکا در نظر 
گرفته خواهد شد.  مسئوالن چین می گویند اگر آمریکا 
بخواهد از ورود کاالهای چینی به آن کشور جلوگیری 
کند، پکن هم دست به تدابیر تالفی جویانه ای خواهد زد 
که به مراتب از راهبردهای واشنگتن شدیدتر خواهد بود.  
همزمان وزارتخانه های بازرگانی و خارجه چین با انتشار 
بیانیه هایی به آمریکا هشدار داده اند که مراقب اقداماتی 
باشد که پیامدهای ناگواری برای دو کشور دارد. وزارت 
بازرگانی چین می گوی��د: آمریکا قصد دارد به خصوص 
تعرفه روی واردات فوالد چین و سلول های خورشیدی 
این کش��ور را چند برابر کند که این خسارت سنگینی 
به صنایع ذی رب��ط چین وارد خواهد کرد.  صلح وقتی 
برقرار می ش��ود که توان دفاعی کشورها افزایش یابد و 
ظاهرا اقتصاد و تجارت هم از این اصل مستثنی نیستند.  
گلوبال تایمز، روزنامه ارگانی چین هش��دار داده است 
آمریکا نباید قدرت چین را در اقدامات تالفی جویانه ای 
که ماورای راهبردهای واش��نگتن است، نادیده بگیرد.   
»ش��و گایو«، تحلیلگر امور اقتصادی چین از موسس��ه 
اوربرایت می گوید: روابط اقتصادی چین و آمریکا مملو از 
متغیرهایی است که می تواند جنگ تجاری دو کشور را 
اجتناب ناپذیر کند. وی گفت که چین برای دفاع از خود 
بای��د تدابیر مقابله جویانه اقتصادی علیه آمریکا در نظر 
گیرد تا به این شکل از منافع خود حراست کرده باشد. 

ونزوئال و ارزهای رمزنگاری شده
آیا ارزهای مجازی، بدهی ها را 

تسویه می کنند؟ 
رهب��ران ونزوئال ب��ا یک بحران اقتصادی بی س��ابقه 
مواجهند و ارز این کش��ور تقریبا هیچ ارزش��ی ندارند. 
ام��ا حاال آنها راهی جدید پی��دا کرده اند. دولت ونزوئال 
روز سه شنبه برای اولین بار ارز رمزنگاری شده ای به نام 
»پترو« را برای کمک به اقتصاد در حال فروپاش��ی اش 
راه اندازی کرد. سی ان ان مانی گزارشی درباره این اقدام 
دولت ونزوئال منتشر کرده است. بر این اساس از لحاظ 
نظری »پترو« توسط ذخایر گرانبهای ونزوئال مانند طال 
و نفت خام حمایت می ش��ود. این کش��ور بزرگ ترین 
ذخایر نفتی جه��ان را دارد.  برخی از س��رمایه گذاران 
می گویند این نوآورانه است و می تواند سرمایه گذارانی 
را از خاورمیانه، اروپا و آس��یا جذب کند، اما بسیاری از 
اقتصاددانان بر این باورند که پترو نمی تواند مش��کالت 
زیاد ونزوئ��ال از جمله کمبود موادغذایی، کاهش تولید 
نفت و مهاجرت دس��ته جمعی مردمانش را حل کند.  
طب��ق گزارش ه��ای بین الملل��ی، ونزوئ��ال بدهی های 
زی��ادی به ش��رکت های نفتی، خط��وط هوایی، چین، 
روس��یه و س��ایر طلبکاران دارد و حدود 141 میلیارد 
دالر بدهکار اس��ت.  نیکالس م��ادورو، ایاالت متحده 
و نهادهای غربی را ب��ه جنگ اقتصادی علیه ونزوئال 
متهم می کند.  هنوز مش��خص نیست که تقاضا برای 
پت��رو چقدر خواه��د بود. وزارت خزان��ه داری آمریکا 
هم ماه ژانویه هش��دار داد که سرمایه گذارانی که ارز 
رمزنگاری ش��ده خریداری می کنند ممکن اس��ت در 

معرض خطر تحریم آمریکا قرار بگیرند. 



تالش ه��ای آمریکا ب��رای در 
تنگن��ا ق��رار دادن ای��ران باعث 
ش��د بانک های اروپایی متحمل 
جریمه های س��نگینی ش��وند و 
مجبور به قط��ع جریانات مالی 
خود ب��ه ای��ران ش��وند، اما به 
تازگی مشخص شده است ایران 
کانال جدیدی را برای مبادالت 
خود از طریق بانک های آسیایی 

پیدا کرده است. 
ب��ه گ��زارش بلومب��رگ، ب��ا 
توجه ب��ه پرونده ه��ای حقوقی 
و اف��راد آگاه ب��ه این مس��ئله، 
وام دهن��دگان در ک��ره جنوبی، 
کش��ورهای  س��ایر  و  تای��وان 
منطقه، بخش��ی از نقش کمک 
ب��ه دور زدن تحریم ه��ای ایران 
پیش از حصول توافق هسته ای 
را ایف��ا کرده ان��د و ب��ه ای��ران 
کم��ک کرده اند پول بخش��ی از 
فرآورده ه��ای نفتی خ��ود را به 

دالر تبدیل کند. 
به گفته چندین نفر از مقامات 
وزارت خزان��ه داری آمری��کا که 
متخصص امور تحریم ها هستند، 
حاال ک��ه آمری��کا از بانک های 
اروپایی میلیاردها دالر به دلیل 
نق��ض تحریم ه��ا دریافت کرده 

است، این کش��ور توجه خود را 
معطوف  آس��یایی  بانک های  به 

کرده است. 
خوان زارات- یکی از مقامات 
س��ابق وزارت خزانه داری و کاخ 
س��فید که مؤسس��ه ای را برای 
مشاوره در زمینه امور ممانعت 
از فعالیت ه��ای غیرقانونی مالی 
توجهات  گفت:  کرد،  تأس��یس 
در ح��ال معط��وف ش��دن ب��ه 
سمت شرق اس��ت. بسیاری از 
بانک های آس��یایی از بسته های 
تبعیت  مالی  ریس��ک  مدیریت 

نکرده اند. 
ای��ن تغیی��ر رویکرد نش��ان 
می ده��د اعم��ال تحریم ه��ای 
بین المللی و بیرون نگه داشتن 
بازیگ��ران بد از سیس��تم مالی 
آمری��کا تا چ��ه میزان دش��وار 
اس��ت. زمانی که یک در بس��ته 
می شود، به ناچار در دیگری باز 

می شود. 
مسئله بانک های آسیایی پس 
از آن مطرح شد که دادگاه هایی 
و  آالس��کا  ایالت ه��ای  در 
رس��یدگی  مش��غول  نیویورک 
ب��ه پرونده های��ی در خص��وص 
میلی��ارد دالر  ی��ک  برداش��ت 

توس��ط ایران از حساب هایی در 
دو بان��ک دولتی کره ای »ووری 
بانک« و »اینداستریال بنک آف 
کوری��ا« بودند که از بزرگ ترین 
بانک های این کش��ور به شمار 
می روند. طبق ش��رایط اعمالی 
استفاده  آمریکا،  تحریم های  در 
از ای��ن مناب��ع تنه��ا ب��ه امور 
انگشت ش��ماری محدود ش��ده 

بود. 
انتشار این اخبار باعث کاهش 
0.9 درصدی سهام ووری بانک 
و 0.6 درص��دی اینداس��تریال 
بانک ش��د. ه��ر چن��د نماینده 
به  بان��ک حاضر  اینداس��تریال 
اظهار نظر در این خصوص نشد، 
اما سخنگوی ووری بانک گفت 
روند رس��یدگی ها ادامه دارد و 
این بانک منتظر نتایج آن است. 
در دو سال گذشته دپارتمان 
خدمات مالی نیویورک به دالیل 
بانک  علیه چندی��ن  مختلف��ی 
بانک کشاورزی  نظیر  آس��یایی 
کره  هی��وپ«  »نان��گ  چی��ن، 
جنوب��ی و »م��گا اینترنش��نال 
کامرش��یال بان��ک« تایوان وارد 
عمل ش��ده است. بین سال های 
بان��ک  نی��ز   2014 و   2013

»میتسوبیش��ی توکی��و« در دو 
پرون��ده در خص��وص ارتباط با 
ایران مقصر شناخته شد و بیش 
جریم��ه  دالر  560میلی��ون  از 

پرداخت کرد. 
ب��ه گفت��ه س��یگال مندکلر، 
و  تروریس��م  بخ��ش  مس��ئول 
جاسوس��ی مال��ی وزارت خزانه 
داری- طی یک س��ال گذشته، 
وزارت خزان��ه داری آمریکا نام 
20 ش��خص و بنگاه آسیایی را 
در لیست س��یاه خود قرار داده 

است. 
یکی از مقامات س��ابق آمریکا 
گف��ت: ب��رای چندی��ن س��ال، 
اروپایی  بانک های  آمریکایی ه��ا 
را برای تسهیل دسترسی ایران 
به سیس��تم مال��ی آمریکا مورد 
بررس��ی موشکافانه قرار دادند و 
در مجم��وع ده ها پرونده مربوط 
به این موضوع، ای��ن بانک ها را 
16میلی��ارد دالر جریمه کردند 
که این مس��ئله باعث شد اکثر 
ای��ن بانک ها مس��یر دس��تیابی 
ای��ران به سیس��تم های خود را 

ببندند. 
شرکای تجاری ایران

از عوام��ل ممکن کننده  یکی 

دسترس��ی ایران به موسس��ات 
مال��ی آس��یایی، ت��داوم روابط 
با  تج��اری نزدیک این کش��ور 
آس��یایی  کش��ورهای  از  برخی 
به رغم محدودیت های  که  است 
اعمالی علیه این کشور، کماکان 
از ش��رکای تجاری و مشتریان 

نفت ایران باقی مانده اند. 
یک��ی  روزنب��رگ،  الیزاب��ت 
وزارت  س��ابق  مقام��ات  از 
از مقامات ارش��د  خزانه داری و 
مرکز »س��نتر فور نیو امریکن« 
گف��ت: درآمدهای نفت��ی برای 
کش��ورهای وابس��ته ب��ه منابع 
به  تعادل بخش��ی  ب��رای  ایران، 
بیزینس  کش��ورها،  ب��ا  تجارت 

بزرگی است. 
تحت تحریم های سرس��ختانه 
اعمال��ی ت��ا پی��ش از برج��ام، 
به  ای��ران می توانس��ت  هرچند 
بفروشد  نفت  کش��ورهای دیگر 
و خریدارانی در سراس��ر جهان 
بیابد، ام��ا مجبور بود این مبالغ 
را در آن کش��ورها نگ��ه دارد و 
تنها در م��واردی نظیر پرداخت 
و  بشردوس��تانه  محموله ه��ای 
تجهیزات پزشکی حق برداشت 

از آنها را داشت. 

ادعای تازه آمریکا درباره کمک بانک های آسیایی برای دور زدن تحریم های ایران

بانک های آسیایی نقره داغ می شوند؟  بزرگ ترین قربانی نقص
در سیستم شاپرک

یکی از اهداف توس��عه بانک های الکترونیک، ش��فاف 
ش��دن فرآیندهای مالی و البته سرعت گرفتن تراکنش و 
جابه جایی پول بوده که همیش��ه دغدغه اصلی صاحبان 
کس��ب وکار به ویژه کس��ب وکارهای آنالین در ش��رایط 
فعلی اقتصادی اس��ت. جدا از PSPها که همواره دغدغه 
افزایش تعداد تراکنش های خ��ود و به تبع آن در اختیار 
گرفتن س��هم بزرگ تری از تعداد کل تراکنش ها را دارند، 
اس��تارت آپ های حوزه فین تک س��خت مش��غول تغییر 
عادات بانکی سنتی و شیوه جابه جایی پول به ساده ترین 
و امن ترین شیوه ممکن هستند و در کنار این دو بخش، 
تعداد زیادی از اس��تارت آپ ها اس��اس کار خود را بر پایه 
پرداخ��ت آنالین ق��رار داده اند. به ویژه اس��تارت آپ هایی 
ک��ه دارای حجم تراکنش ب��اال و با گردش نقدینگی زیاد 
در قالب تراکنش های خرد هس��تند. س��ؤالی که مطرح 
می ش��ود این است که چرا سیستم شاپرک تراکنش های 
مالی را یک مرتبه در روز و آن هم با زمان تراکنش خارج 
از س��اعت اداری تغییر داده است؟ و اینکه سرنوشت قرار 
دادن سرعت گیر بر س��ر راه کسب وکارهایی که ذات آنها 
به حرکت و س��رعت باال وابسته اس��ت، چه خواهد بود؟ 
آن هم زمانی که همه س��ازمان ها، ارگان ها و دستگاه های 
عمومی و دولت��ی خود را حامی فضای اس��تارت آپ ها و 
کس��ب وکارهای آنالین معرفی می کنند، تا آنجا که سهم 
قابل توجهی از اشتغال زایی را برای این حوزه از کسب وکار 

در نظر گرفته اند! 
اگرچه این حرکت می تواند به بانک مرکزی در کنترل 
حجم نقدینگی بازار به خصوص در ماه های پایانی س��ال 
کمک بس��یاری کن��د، اما آث��ار مخرب ای��ن حرکت بر 
کس��ب وکارهای مبتنی بر خرید و فروش خرد به ویژه در 

فضای آنالین در کوتاه و میان مدت کم نخواهد بود. 
جدا از سؤاالتی که در رابطه با مواردی از قبیل چگونگی 
تخصیص س��ود بانکی در بازه زمانی کسر پول از حساب 
مبدا تا تس��ویه شاپرک و س��ایر موارد مشابه وجود دارد، 
آنچه حساس��یت این موضوع را بیشتر می کند، سیاست 
س��عی و خطای اتخاد شده از س��وی بانک مرکزی است 
که می تواند در فضای بانکی ایران ایجاد حس ناامنی کند 
و نقدینگ��ی موجود در چرخه بانکی را به بازارهای کاذب 

سوق دهد. 
اگرچه در س��ایر کش��ورها هم��واره انتق��ال پول بین 
بانک های مختلف بیش از یک روز زمان می برد، اما مقایسه 
ایران با کشورهای دیگر به دلیل نرخ سود بانکی متفاوت 
و مدل برخورد بازار با وجود نقد امکان پذیر نیست. عالوه 
بر آن، ایران در حال توسعه زیرساخت های کسب وکار در 
حوزه های مختلف است و این فعالیت ها نیازمند حمایت 
دولت در جهت ایجاد محرک های متعدد برای جذب بازار 
خرده فروشی به استفاده از زیرساخت های بانکی است، نه 
آنکه برای خروج نقدینگی از چرخه بانکی و افزایش حجم 

پول نقد در بازار ایجاد انگیزه کند. 
آینده از آن بازار دیجیتال خواهد بود و سیس��تم بانکی 
ایران چاره ای جز ایجاد بس��تر مناس��ب برای این توسعه 
ن��دارد. بانکداری ایران نیازمند بهبود روش های پیش��ین 
خود با در نظر داش��تن اهداف تعیین ش��ده در راس��تای 
رشد اقتصادی اس��ت، نه اخذ تصمیماتی این چنینی که 
رون��د روزمره بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. باید در نظر 
داش��ت که به زودی فین تک ها از راه می رسند و با ایجاد 
پلتفرم های منعطف، سریع و شفاف، از تأثیر آنها بر کنترل 
مدل گردش وجود در بازارهای خرده فروشی، به خصوص 

آنالین، خواهند کاست. 

کالهبرداری با الک طال! 
و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن  هیأت مدی��ره  عض��و 
فروش��ندگان ط��ال و جواهر با اعالم هش��دار به مردم 
نسبت به خرید کاالیی تحت عنوان »الک طال« گفت: 
به هیچ وجه در الک هایی تحت این عنوان، طال وجود 
ندارد و صرفا ترفندی برای گران فروشی و جلب توجه 

مردم توسط سوءاستفاده کنندگان است. 
محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا درباره فروش 
»الک ه��ای طال« در بازار گفت: به هیچ وجه در چنین 
کاالیی طال وجود ندارد و مردم باید نس��بت به خرید 
آن هوش��یار باشند. برخی از فضای به وجود آمده پس 
از افزایش قیمت س��که و طال سوءاس��تفاده کرده و با 
ترفندهای مختلف، سعی در گران فروشی و جلب توجه 
م��ردم دارند.  وی افزود: پس از اینکه اخباری در رابطه 
با فروش الک طال منتش��ر شد، بالفاصله بررسی های 
خ��ود را در مورد وجود طال در چنین الک هایی انجام 
دادی��م و با آزمای��ش این کاال و مخلوط ک��ردن آن با 
اسیدس��ولفوریک و اس��یدکلریدریک متوجه ش��دیم 
که چنین مس��ئله ای صحت ندارد و ب��ه هیچ وجه در 
ای��ن الک ها طال وجود ندارد.  او با اش��اره به اینکه در 
الک های طال نوعی رنگ های شیمیایی همانند اکلیل 
به کار برده شده که رنگی طالیی دارند، بیان کرد: این 
ذرات شیمیایی که همانند الکل هستند برق مخصوصی 
به رنگ طال دارند و مردم باید توجه داش��ته باشند هر 
چیزی که اسم طال دارد به معنای به کار بردن طال در 
آن نیست و در مورد کاالی مذکور، ساخت شیمیایی به 

رنگ طال به کار گرفته شده است. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک پنجشنبه4
3 اسفند 1396

شماره 1009

نگاهی به انتشار گواهی سپرده 20درصدی
 تکاپو برای بستن

سپرده 15درصدی در بانک ها
در حالی ک��ه انتظار می رفت انتش��ار اوراق گواهی 
سپرده 20درصدی، ورود منابع به بانک ها را به همراه 
داش��ته و موجب جذب بخشی از نقدینگی شود، ولی 
آنچ��ه اکنون در بانک ها مش��اهده می ش��ود اغلب از 
هجوم مشتریان برای بستن حساب های سپرده ساالنه 
15درص��د و تبدیل آن ب��ه اوراق گواهی 20درصدی 
حکایت دارد، جریانی که به وضوح و به اذعان مدیران 

بانکی به ضرر بانک ها تمام خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، بعد از نوس��اناتی که در بازار ارز 
ایجاد شده و تقاضا برای خرید دالر باال رفت و قیمت ها 
را ت��ا م��رز 5000 تومان پی��ش برد، بان��ک مرکزی 
س��رانجام تصمیم به اجرای بس��ته گرفت تا بتواند در 
نتیجه اجرای آن بازار ارز را با جذب نقدینگی کنترل 
کن��د. با توجه به این که یکی از انتقادات مطرح ش��ده 
طی ماه های اخیر کاهش دستوری سود بانکی و ورود 
منابع از بانک ها به س��مت بازار ارز بود، بانک مرکزی 
یک��ی از راه های ج��ذب نقدینگی را برگش��ت دوباره 
منابع به شبکه بانکی دانست و از این رو در بسته ارزی 
خود انتش��ار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد را 

در دستور کار قرار دارد. 
ای��ن اوراق تفاوتی با حس��اب های س��پرده ندارد و 
البته جذاب تر هستند، چراکه سود پرداختی بابت آنها 
5درصد باالتر از س��ود فعلی 15درصد در سپرده های 
مدت دار اس��ت و از س��ویی دیگ��ر ابط��ال آن با نرخ 
14درصد انجام می ش��ود که خود در حد سود سپرده 
فعلی اس��ت.  گذری بر ش��عب بانک ها و پرس وجوی 
جریان سپرده ها در روزهای اخیر از این حکایت دارد 
که از 28 بهمن ماه که انتش��ار اوراق گواهی س��پرده 
آغاز شده استقبال نسبتا خوبی وجود داشته، اما نکته 
اینجاس��ت که مش��تریان بیش از آنکه بخواهند منابع 
جدی��دی را برای خرید اوراق به بانک ها بیاورند همان 
حساب های سپرده قبلی را که 15 درصد بود می بندند 
و آن را به اوراق 20 درصدی تبدیل می کنند که سود 

باالتری را به همراه دارد. 
مسئول شعب یکی از بانک های بزرگ خصوصی در 
این ب��اره می گوید در چند روز گذش��ته ما حتی یک 
میلیون تومان هم سپرده جدید جذب نکرده ایم، ولی 
حس��اب های چند 10 میلیاردی مشتری از 15درصد 
به 20درصد تبدیل ش��ده و این تنه��ا برای ما با ضرر 

همراه خواهد بود. 
در س��ایر بانک ها نیز روال چن��دان متفاوت از این 
نیست و هرچند در برخی موارد منابع جدید هم برای 
خرید گواهی س��پرده به بانک وارد ش��ده، ولی باز هم 
براین تأکید دارند که حس��اب ها جابه جا ش��ده، یعنی 
حساب های مدت دار به گواهی 20درصدی تبدیل شد 
که در این حالت فقط اختالف سودی را که بانک باید 

در ماه پرداخت کند باال برده است. 
گرچه هنوز یک هفته هم از اجرای این دستورالعمل 
بانک مرکزی نگذش��ته، ولی با این حال مدیران بانکی 
هشدار داده بودند که در این جریان باید بیش از آنکه 
منتظر جذب منابع باشند باید از این مراقبت کنند که 
منابع قبلی خود را از دس��ت ندهند. در عین حال این 
تأکید وجود دارد که اکنون با توجه به سود تسهیالت 
که 18درصد بوده و 2درصد پایین تر از س��ود گواهی 
سپرده 20درصدی است، خود عامل زیان بانک هاست 
و براس��اس چه منطقی باید سود تسهیالت پایین تر از 
سود س��پرده باشد. این در حالی اس��ت که زمانی که 
حتی سود تس��هیالت 18درصد و س��پرده 15درصد 
اس��ت، بانک ها از عدم پاس��خگویی این اختالف برای 

هزینه و بهای تمام شده پول خود گله دارند. 
انتش��ار اوراق گواهی س��پرده 20درص��دی از 28 
بهمن م��اه آغاز ش��ده و تا دو هفته ادام��ه دارد. بانک 
مرکزی هنوز گزارش��ی درباره نتیجه اجرای این بسته 
و آنچ��ه می تواند برای بانک ها پیش بیاید اعالم نکرده 

است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.525دالر آمریکا

5.580یورو اروپا

6.730پوند انگلیس

1.300درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

617.800مثقال طال

143.400هر گرم طالی 18 عیار

1.450.500سکه بهار آزادی

1.480.000سکه طرح جدید

729.000نیم سکه

442.000ربع سکه

297.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

روند رو به رش��د بدهی ه��ای دولت به 
ش��بکه بانکی همچن��ان ادامه دارد و این 
بدهی تا بی��ش از 63هزار میلیارد تومان 
رشد کرده است. همچنین در کنار طلبی 
ک��ه بانک ه��ا از دول��ت دارند و ت��ا مبلغ 
25ه��زار میلیارد تومان می رس��د، بانک 
مرک��زی نیز رقم قابل توجه��ی از دولت 
طلبکار است و بررس��ی صورت وضعیت 
ش��بکه بانکی نش��ان می دهد که بدهی 
دول��ت به بانک مرک��زی در پایان آذرماه 
امس��ال به مبلغ 63ه��زار و 300میلیارد 
تومان رسیده است که در مقایسه با مبلغ 
57هزار و 600میلیارد در پایان سال قبل 
افزایش  در حدود 6300میلی��ارد تومان 

دارد. 
به گزارش ایس��نا، در مجم��وع بدهی 
بخش دولتی به بان��ک مرکزی از آذرماه 
1394 ت��ا آذرم��اه امس��ال نزدی��ک به 
10هزار میلیارد تومان رشد داشته است. 
از بدهی 63هزار میلیاردی بخش دولتی 
حدود 38ه��زار و 300میلیارد تومان به 
خ��ود دولت و تا 25هزار میلیارد دیگر به 
شرکت های وابسته به آن اختصاص دارد. 
در رابط��ه ب��ا چرای��ی افزای��ش بدهی 
دولت به بانک مرک��زی مهم ترین دلیلی 
که پیش تر از سوی مدیران بانک مرکزی 
مطرح شده، به رشد اسناد به تعهد دولت 
و همچنین افزایش اس��تفاده از حس��اب 

تنخواه گردان خزانه برمی گردد. 
اس��ناد به تعهد دولت، اسنادی است که 
بابت مطالب��ات بانک مرک��زی از دولت از 

ط��رف وزارت امور اقتص��ادی و دارایی به 
وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب 
م��اده )8( قان��ون پولی و بانک��ی به عنوان 
پشتوانه اسکناس های منتشره منظور شده 
است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت 
مربوط به سفته هایی است که از سوی بانک 
مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه 
دولت نزد صندوق بین المللی پول به امانت 
گذاشته می شود. بانک مرکزی معتقد است 
که افزایش بدهی بخش دولتی به این بانک 
که از این محل ناش��ی می ش��ود، به معنی 
افزایش پایه پولی نیس��ت، چراکه در قبال 
افزایش این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد 
تزریق نخواهد شد. ازلحاظ حسابداری نیز، 
افزایش در خال��ص بدهی بخش دولتی به 
بانک مرکزی ناش��ی از تغییرات اس��ناد به 
تعهد دولت، با افزایش سایر بدهی های بانک 
مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی 

تحت تأثیر قرار نمی گیرد. 
ام��ا عامل دیگر در رش��د بدهی دولت 
ب��ه بانک مرکزی ب��ه تنخواه گ��ردان بر 
می گ��ردد. بر اس��اس تبص��ره )1( قانون 
تنظیم بخش��ی از مقررات مالی، هر ساله 
دولت می توان��د معادل 3درصد از بودجه 
عموم��ی را به ص��ورت تنخواه گ��ردان از 
منابع بان��ک مرکزی اس��تقراض کرده و 
آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند 
میزان تعیین ش��ده 3درصدی در قانون 
همواره ثابت است، ولی همراه با افزایش 
رقم کل بودجه عمومی کش��ور، ظرفیت 
اس��تفاده قانونی دول��ت از تنخواه گردان 

خزانه نیز افزایش می یابد. 
بیشترین وام ها به صنعت رسید

همچنین بر اس��اس تازه ترین گزارشی 
ک��ه بانک مرکزی منتش��ر کرده اس��ت، 
تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های 
اقتص��ادی در 10 ماه��ه امس��ال، مبلغ 
462ه��زار و 300 میلی��ارد توم��ان بوده 
که در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال قبل 

8درصد افزایش داشته است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه 
در گ��ردش در کلیه بخش های اقتصادی 
طی 10 ماهه سال جاری مبلغ 2873.5 
هزار میلی��ارد ریال مع��ادل 62.2درصد 
کل تس��هیالت پرداختی بوده اس��ت که 
در مقایس��ه ب��ا دوره مش��ابه س��ال قبل 
مبل��غ 148.7هزار میلی��ارد ریال معادل 

5.5درصد افزایش داشته است. 
همچنین س��هم تس��هیالت پرداختی 
بابت تأمین س��رمایه در گ��ردش بخش 
صنعت و معدن در 10ماهه س��ال جاری 
معادل 1135.1 ه��زار میلیارد ریال بوده 
است که حاکی از تخصیص 39.5 درصد 
از مناب��ع تخصی��ص یافت��ه به س��رمایه 
درگ��ردش کلی��ه بخش ه��ای اقتصادی 
)مبلغ 2873.5 هزار میلیارد ریال( است. 
همانطور که مالحظه می شود از 1341 
هزارمیلیارد ریال تسهیالت پرداختی در 
بخش صنعت و معدن معادل 84.7درصد 
آن یعن��ی مبل��غ 1135.1ه��زار میلیارد 
ری��ال در تأمی��ن س��رمایه در گ��ردش 

پرداخت ش��ده اس��ت که بیانگر توجه و 
اولویت دهی ب��ه تأمین منابع برای بخش 
صنعت و معدن توس��ط بانک ها در سال 

جاری است. 
تعداد 228هزار و 163فقره تس��هیالت 
ب��ه بخش صنع��ت و معدن ب��ا میانگین 
هر فق��ره 587میلیون و 700هزار تومان 
پرداخت ش��ده ک��ه بیش��تر از میانگین 
پرداختی س��ایر بخش هاس��ت. درضمن 
در بخ��ش خدم��ات تع��داد 4میلیون و 
122ه��زار و 591فق��ره تس��هیالت ب��ا 
میانگین پرداخت ه��ر فقره 450میلیون 

ریال پرداخت شده است. 
این در حالی اس��ت ک��ه همچنان باید 
در تداوم مس��یر جاری مالحظات مربوط 
به کنت��رل تورم را نی��ز در نظر گرفت و 
هم��واره مراقب قدرت گرفتن پتانس��یل 
تورمی ناش��ی از فش��ار تقاض��ای کل در 
اقتص��اد نیز بود. بر این اس��اس، ضروری 
اس��ت به افزای��ش توان مال��ی بانک ها از 
طری��ق افزایش س��رمایه و بهبود کفایت 
س��رمایه بانک ه��ا، کاه��ش تس��هیالت 
غیرج��اری و بازگرداندن آنها به مس��یر 
افزایش  بانک ه��ا،  اعتبارده��ی  صحی��ح 
به��ره وری بانک ها در تأمین س��رمایه در 
گ��ردش تولی��دی، پرهیز از فش��ارهای 
مضاعف ب��ر دارای��ی بانک ه��ا و ترغیب 
بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه 
به عن��وان یک ابزار مه��م درتامین مالی 
طرح ه��ای اقتص��ادی )ایج��ادی( توجه 

ویژه ای کرد. 

بدهی دولت به بانک مرکزی 63 هزار میلیاردی شد

کارنامه بانک ها

یادداشت

دریچه

پشوتن پورپزشک
کارشناس تجارت الکترونیک
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در حال��ی روز چهارش��نبه ب��ار دیگ��ر 
ش��اخص کل بورس در آستانه کانال 98 
هزار واحدی نوس��ان کرد که سهم ها در 
گروه نف��ت و کانه های فل��زی با کاهش 
قیم��ت مواجه ش��دند، ام��ا خودرویی ها 
عمدتا افزایش قیمت داشتند و درنهایت، 
ش��اخص بورس در نخس��تین روز کاری 
اس��فندماه با رش��د هش��ت واح��دی در 
جای��گاه 98 ه��زار و 157 واح��دی قرار 

گرفت. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، مدتی اس��ت که 
قیمت ه��ا در ب��ورس ته��ران ب��ه نحوی 
تغیی��ر می کند ک��ه ش��اخص کل حول 
کانال 98 هزار واحدی نوس��ان می کند. 
از طرفی رونق در بازار بدهی سبب شده 
بازار س��هام با رکودی نسبی مواجه شود. 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق به��ادار تهران از ابتدای باز ش��دن 
معام��الت روز چهارش��نبه روند صعودی 
را در پی��ش گرفت، اما تنها نیم س��اعت 

بعد با افت مواجه ش��د و در نهایت با فراز 
و فرودهای تقریباً هشت واحد رشد کرد 
و نس��بت به روز دوشنبه گذشته چندان 

تفاوتی نداشت. 
ش��اخص کل هم وزن نیز در س��اعات 
معامالتی روز گذش��ته با 31 واحد رشد 
همراه شد و به رقم 17هزار و 615 رسید. 
ش��اخص آزاد شناور نیز با 52 واحد رشد 
رق��م 105 هزار و 299 را تجربه کرد. اما 
شاخص بازار اول با 27 واحد کاهش رقم 
69 ه��زار و 790 واحدی را تجربه کرد و 
شاخص بازار دوم با 196 واحد رشد عدد 

208 هزار و 674 را شاهد بود. 
معدن��ی و صنعت��ی گلگه��ر، معدنی و 
صنعت��ی چادرملو و س��رمایه گذاری نیرو 
س��ه نمادی بودن��د که روز چهارش��نبه 
بیش��ترین تأثیر افزاینده را روی دماسنج 
بازار س��رمایه داش��تند و در طرف مقابل 
فوالد مبارک��ه اصفهان، ملی صنایع مس 
ایران و پاالیش نفت اصفهان سعی کردند 

شاخص را به سمت پایین هدایت کنند. 
روز گذش��ته در اس��تخراج کانه ه��ای 
فلزی اکثر س��هم ها با رشد قیمت مواجه 
شدند، البته این رشد قیمت عمدتا کمتر 
از ی��ک درصد بود، اما در طرف مقابل در 
گروه فلزات اساسی شاهد افت قیمت در 

بسیاری از سهم ها بودیم. 
در گروه فل��زات اساس��ی 45 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 14.5 میلیارد 
توم��ان و در گ��روه کانه ه��ای فلزی 37 
میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 12 

میلیارد تومان معامله شد. 
ام��ا گروه خودرو ش��اهد رش��د قیمت 
س��هم ها بود و تع��دادی از این س��هم ها 
توانس��تند بیش از 14 درصد رشد قیمت 
داش��ته باشند. در این گروه 222 میلیون 
سهم به ارزش نزدیک 26 میلیارد تومان 

دادوستد شد. 
در گروه قند و ش��کر نی��ز روند قیمت 
س��هم ها عموما کاهشی بود و فقط چهار 

س��هم توانس��تند نس��بت به روز گذشته 
کاری افزای��ش قیم��ت داش��ته باش��ند. 
گروه فرآورده های نفتی، کوک و سوخت 
هسته ای نیز روز چهارشنبه با افت قیمت 
مواجه ش��د که این اف��ت عموما کمتر از 
یک درصد ب��ود. در این گروه 10میلیون 
س��هم به ارزش نزدیک به پن��ج میلیارد 

تومان دادوستد شد. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
281 میلی��ارد تومان رس��ید که این رقم 
ناش��ی از دس��ت به دس��ت ش��دن یک 
میلیارد و 14 میلیون سهم و اوراق مالی 
قابل معامله ط��ی 76 هزار و 118 نوبت 

داد و ستد بود. 
آیفک��س نی��ز 1.2 واحد اف��ت کرد و 
ب��ه رق��م 1097 واحدی رس��ید. ارزش 
معام��الت فرابورس ایران ب��ه رقم 337 
میلیارد تومان رس��ید که این رقم ناشی 
از دس��ت به دست ش��دن بیش از 299 

میلیون سهم و اوراق مالی بود. 

رشد سهام خودرویی ها در مقابل افت نفتی ها

شاخص بورس در نخستین روز کاری اسفند درجا زد
نگاه

باالترین ارزش معامالت سهام در دی ماه امسال
حقیقی های خریدار در برابر 

حقوقی های فروشنده
ارزش کل معامله گران حقوقی نسبت به حقیقی ها در دی 
ماه امسال اگر چه باالتر بوده اما معامله گران حقیقی از حجم 

معامالت باالتری نسبت به حقوقی ها برخوردار بوده اند. 
به گ��زارش فارس، اطالع��ات دریافتی از ب��ورس تهران 
نشان می دهد در نخستین ماه از زمستان امسال ارزش کل 
معامالت س��هام و انواع حق تق��دم در 40 صنعت مختلف 
بورسی از س��وی حقوقی ها در بورس تهران معادل با 345 
میلیارد و 443 میلیون 748 هزار و 188 تومان بوده است. 
این رقم برای کل معامالت حقیقی ها در دی ماه امس��ال 
مع��ادل با 214 میلیارد و 260 میلیون و 891 هزار و 578 
تومان ثبت ش��ده است.  بر اساس این گزارش معامله گران 
حقوقی در دی ماه امس��ال ط��ی 21 هزار و 780 نوبت داد 
و ستد تعداد 554 میلیون و 515 هزار و 162 سهم و حق 
تق��دم را معامله کردند. مطابق ب��ا همین آمار، معامله گران 
حقیقی نیز طی 110 هزار و 92 نوبت تعداد یک میلیارد و 
147 میلیون و 159 هزار و 416 س��هم را در بورس تهران 
خری��د و فروش کرده اند.  همچنین معامله گران حقوقی در 
بورس تهران طی دی ماه س��ال ج��اری در11 هزار و 682 
نوب��ت تعداد 254 میلیون و 36 هزار و 408 س��هم و اوراق 
مال��ی را به ارزش 168 میلیارد و 920 میلیون و 718 هزار 
و 351 توم��ان را خری��داری کنند.  حقوقی ه��ا در مقابل 
توانس��تند طی 30 روزه دی ماه امسال تعداد 300 میلیون 
و 478 هزار و 754 س��هم و اوراق مالی را در 10 هزار و 98 
نوبت روی تابلوی معامالت بورس تهران عرضه کنند.  ارزش 
س��هام و حق تقدم خریداری ش��ده در 40 صنعت مختلف 
بورس��ی معامله گران حقیقی طی دی ماه امسال نیز به رقم 
110 میلی��ارد و 931 میلیون و 601 ه��زار و 532 تومان 
بالغ ش��د که ناش��ی از تحصیل 596 میلی��ون و 800 هزار 
و 881 س��هم طی 54 هزار و 254 نوبت خرید بوده است.  
حقیقی ه��ا اما طی همین دوره زمانی تعداد 550 میلیون و 
358 هزار و 535 س��هم را در 55 هزار و 838 نوبت فروش 
در بورس تهران فروختند که ارزش��ی معادل 103 میلیارد 
329 میلیون و 290 هزار و 46 تومان را در بر داشته است.  
به این ترتیب می توان گفت ارزش کل معامله گران حقوقی 
نس��بت به حقیقی ها در دی ماه امس��ال اگر چه باالتر بوده 
اما معامله گران حقیقی از حجم معامالت باالتری نسبت به 
حقوقی ها برخوردار بوده اند.  در دی ماه س��ال جاری حجم 
فروش سهام حقیقی ها نسبت به حقوقی ها در حالی افزایش 
داشت که ارزش سهام و حق تقدم های عرضه شده از سوی 
حقوقی ها بر حقیقی ها غلبه داشت.  همچنین حجم خرید 
س��هام و حق تقدم حقیقی ها در دهمین ماه امس��ال بیش 
از دو برابر حقوقی ها بود اما ارزش س��هام تحصیل ش��ده از 
سوی حقوقی ها باالتر از حقیقی ها بود.  حقوقی ها در این ماه 
به طور مشخص در پنج صنعت رایانه و فعالیت های وابسته 
ب��ا ارزش 29 میلی��ارد و 72 میلیون و 394 ه��زار و 463 
تومان، صنعت استخراج نفت و گاز و خدمات جانبی به جز 
اکتش��اف به ارزش 27 میلیارد و 279 میلیون و 335 هزار 
و 200 تومان، صنعت فلزات اساسی به ارزش 17 میلیارد و 
352 میلیون و 540 هزار و 239 تومان، صنعت محصوالت 
ش��یمیایی به ارزش 15 میلیارد و 367 میلیون و 54 هزار 
و 320 تومان و صنعت خدمات فنی و مهندس��ی به ارزش 
13 میلیارد و 88میلیون و 77 هزار و 279 تومان بیشترین 
سهام را تحصیل کردند.  گفتنی است عمده معامالت صورت 
گرفته در صنایع فوق ناشی از معامالت عمده و بلوکی بوده 
است.  حقیقی ها اما به ترتیب در سه صنعت فلزات اساسی 
ب��ا 24 میلیارد و 371 میلی��ون و 177 هزار و 524 تومان، 
خودرو و ساخت قطعات با ارزش 18 میلیارد و 944 میلیون 
و 476 ه��زار و 603 توم��ان و اس��تخراج کانه های فلزی با 
ارزش 12 میلی��ارد و 706 میلیون و 910 هزار و 97 تومان 

بیشترین خرید سهام را به نام خود ثبت کرده اند. 

ظرف دو هفته آینده
بلوک مدیریتی یک شرکت 
آلومینیومی عرضه می شود

بلوک 19.53 درصدی س��هام مدیریتی غیر کنترلی 
شرکت آلومینیوم ایران به قیمت هر سهم 200 تومان 
روز سه شنبه 15 اسفند ماه روانه میز فروش بازار دوم 
بورس تهران می شود.  به گزارش فارس، روز سه شنبه 
15 اس��فند ماه 96 تعداد یک میلیارد و 15 میلیون و 
536 هزار و 387 س��هم مع��ادل 19.53 درصد از کل 
س��هام شرکت آلومینیوم ایران به قیمت پایه هر سهم 
200 تومان از سوی س��ازمان خصوصی سازی در بازار 
دوم بورس تهران عرضه می شود.  شرایط واگذاری این 
بلوک مدیریتی غیر کنترلی به طور یکجا و تجمیعی و یا 
تسویه وجه 20 درصد معامله طی مهلت 9 روز کاری 
و مابقی به صورت اقساط مساوی شش ماهه در مدت 
چهار س��ال تعیین شده که از طریق دو کد سهامداری 
حقوقی مش��مول مالیات به وکالت از مؤسسه صندوق 
حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد روانه میز فروش 

بورس تهران می شود. 
کارگ��زاری س��ی ولکس کاال ب��ه عن��وان کارگ��زار 
عرضه کننده این تعداد س��هام عنوان کرده که کارگزار 
خری��دار در صورت��ی مجاز به ورود س��فارش خرید به 
س��امانه معامالتی اس��ت که معادل 3 درصد از ارزش 
س��هام موضوع معامله بر اس��اس قیت پایه سهام را به 
عنوان سپرده شرکت در رقابت، جهت تضمین تعهدات، 
به طور نقدی ی��ا به صورت ضمانت نام��ه بانکی بدون 
قید و ش��رط از مش��تری دریافت و به حساب شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز 

و یا ارائه کنند. 

با شروع ثبت نام در بزرگ ترین گردهمایی 
استارت آپ ها

فین استارز 2018 کلید خورد
گردهمای��ی  بزرگ تری��ن   ،2018 فین اس��تارز 
اس��تارت آپ ها و فعاالن فین تک با هدف رفع نیازهای 
فناورانه بازارهای مالی کش��ور از امروز دوم اس��فندماه 
رس��ماً کلید می خورد و استارت آپ ها، شتاب دهنده ها، 
سرمایه گذاران، ایده پردازان و به طور کلی کنشگران این 
عرصه بنا به نقش خود در اکوسیس��تم نوآوری از دوم 
تا دوازدهم اسفندماه فرصت دارند برای حضور در این 

رویداد نام نویسی کنند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« از پایگاه اطالع رس��انی 
بازار س��رمایه، فین اس��تارز 2018 فروردین ماه س��ال 
آینده در جریان یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی 
بورس، بانک و بیمه میزبان مخاطبان بس��یاری اعم از 
ش��تاب دهنده های فین تکی، شرکت ها و صندوق های 
س��رمایه گذاری جس��ورانه، تیم ها و اس��تارت آپ های 
فین تک، مربیان، مش��اوران و. . . خواهد بود و از امروز 
اس��تارت آپ ها، مربیان و س��رمایه گذاران می توانند از 
طریق سایت Finstars. ir برای حضور در این رویداد 

نام نویسی کنند. 
در ای��ن دوره از موفقی��ت و تجرب��ه تیم های حاضر 
در روی��داد فین اس��تارز 2016 و 2017 و از مهم ترین 
برنامه های توس��عه ای ش��رکت های ب��زرگ در حوزه 
فین ت��ک صحب��ت می ش��ود. همچنی��ن چالش های 
مقررات��ی و اجرایی ح��وزه فین ت��ک و موضوعات روز 
جه��ان تکنولوژی مالی جهت آش��نایی ب��ا روندهای 
توسعه تکنولوژی مالی در قالب سخنرانی های کلیدی 
و پنل های تخصصی مطرح می ش��ود و مربیان به طور 
دائمی با تیم ها، استارت آپ ها و ایده پردازان در ارتباط 
خواهند بود.  یکی دیگر از بخش های جذاب فین استارز 
2018 امکان حضور در مس��ابقه جذب سرمایه است. 
به این ترتیب استارت آپ ها برای رفع نیازهای فناورانه 
بازارهای مالی کشور که در این رویداد مطرح می شود 
می توانن��د ایده های خود را ارائه، نس��بت به تش��کیل 
بوم کس��ب و کار اقدام و در نهایت مربی درخواس��ت 
کنند تا امکان جذب س��رمایه از طریق عقد قرارداد با 

سرمایه گذاران برای آنها فراهم شود. 
در جریان فین اس��تارز2018 همچنین نشست های 
همفک��ری با ش��تاب دهنده های فین تک، ش��رکت ها 
و صندوق ه��ای س��رمایه گذاری جس��ورانه، تیم ه��ا و 
اس��تارت آپ ها، مریب��ان و مش��اوران، هلدینگ ه��ا و 
ش��رکت های س��رمایه گذاری برگزار می ش��ود. ضمن 
آنک��ه حاض��ران و ش��رکت کنندگان در ای��ن رویداد 
ام��کان بهره گیری از محتوای س��خنرانی های کلیدی 
و تخصص��ی، پنل ها و کارگاه های آموزش��ی با نگاه به 

اشتراک گذاری دانش را نیز خواهند داشت. 
همچنی��ن در ای��ن روی��داد برای اس��تارت آپ های 
ش��رکت کننده ای��ن امکان فراهم اس��ت ت��ا به جذب 
س��رمایه از طری��ق ارتب��اط با س��کوهای تأمین مالی 
جمعی )Crowd Funding Platform( و ارتباط 
مستقیم با سرمایه گذاران عمومی و خصوصی بپردازند. 
گفتنی اس��ت فراب��ورس ای��ران به عن��وان یکی از 
ارکان بازار سرمایه کش��ور که ماموریت توسعه بازارها 
و ابزاره��ای مالی و تأمین مال��ی اقتصاد دانش بنیان را 
ب��ر عهده دارد، از س��ال گذش��ته با برگ��زاری رویداد 
فین اس��تارز در تالش است اتصال س��رمایه گذاران به 
س��رمایه پذیران را از طریق ایجاد بستر ارتباطی میان 
بازیگران مختلف حوزه تکنولوژی های مالی تسهیل کند 
که در امتداد این حرکت فین اس��تارز 2018 در تاریخ 
27 تا 30 فروردین ماه سال 97 در طبقه فوقانی سالن 
41 نمایش��گاه بین المللی بورس، بانک و بیمه توسط 

فرابورس برگزار خواهد شد. 

تعیین چارچوب برای بازاریابی های 
آنالین به نفع شفافیت است

بیم��ه مرک��زی در اطالعی��ه ای اس��تارت آپ های 
بیم��ه ای را ب��ه رعای��ت چارچوب های��ی در زمینه 
بازاریابی ه��ای برخط ملزم کرده اس��ت که به گفته 
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران اقدام قابل قبولی 
اس��ت زیرا به ش��فاف ش��دن فعالیت بازاریابی های 
برخ��ط منج��ر ش��ده و مصرف کنن��دگان اطمینان 
بیشتری نسبت به فعالیت های این حوزه پیدا کنند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، چن��دی پیش بیم��ه مرکزی 
اطالعیه ای منتشر کرد که در آن ذکر شده بود اداره 
کل نظارت بر صالحیت های حرفه ای استارت آپ های 
بیمه ای را ملزم کرده تنها در چارچوب ضوابط انعقاد 
قرارداد همکاری عرضه کنندگان محصوالت بیمه ای 
ب��ا بازاریاب��ان برخ��ط )آنالین( طب��ق ضوابط بیمه 

مرکزی به فعالیت اقدام کنند. 
در ای��ن اطالعی��ه آم��ده ب��ود: بازاریاب��ان برخط 
)آنالی��ن( محص��والت بیمه باید مجوزه��ای الزم را 
از نهادهای ذی صالح در ح��وزه تجارت الکترونیکی 
نظیر ای-نماد )از وزارت صنعت، معدن و تجارت( و 
نماد ساماندهی )از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( 

اخذ کرده باشند. 
در این زمینه، س��یدمحمد علیپور یزدی، دبیرکل 
س��ندیکای بیمه گران ایران توضیح داد: اطالعیه ای 
که بیمه مرکزی منتش��ر کرده است، ناظر بر همان 
موضوعاتی اس��ت که ما حدود سه یا چهار ماه پیش 
ما س��ندیکای بیمه گران پیشنهاد کردیم. در واقع ما 
ضوابط��ی را آم��اده و آنها را مط��رح کردیم تا بیمه 

مرکزی بررسی کرده و ابالغ کند. 

دریچه

مدی��ر گ��روه بازارها و ابزاره��ای مالی 
مرکز پژوهش های اسالمی سازمان بورس 
و اوراق بهادار، س��هم فعلی بازار بدهی از 
کل بازار را حدود 8 درصد دانست و گفت 
دولت ها در توس��عه بازار بده��ی به ویژه 

صکوک نقش کلیدی دارند. 
میثم حامدی در گفت وگو با سنا، ادامه 
داد: براس��اس گزارش های ساالنه انتشار 
صکوک، از ابتدای س��ال 2001 تا پایان 
س��ال 2016 حدود 85 درصد از انتش��ار 
صکوک کوتاه مدت )اعم از انتشار داخلی 
و بین الملل��ی( توس��ط دولت ه��ا صورت 
گرفت��ه و این مقدار برای انتش��ار داخلی 
صکوک توسط دولت، بیش از 70 درصد 

بوده است. 
وی در پاس��خ ب��ه اینکه مج��وز اخیر 
مجل��س به دول��ت برای انتش��ار 9500 
میلیارد تومان اس��ناد خزانه اسالمی چه 
تأثیری بر ب��ازار س��رمایه دارد و بزرگتر 
کردن بازار این اوراق تا چه حد به حضور 
بخش خصوصی واقعی میدان خواهد داد، 
گفت: برای پاس��خ به این سؤال ابتدا باید 
به آمار انتش��ار انواع اوراق بدهی در سال 
96 و مقایسۀ آن با سال 95 اشاره کرد. 

حامدی توضیح داد: تا پایان دی 1396، 
انتش��ار اسناد خزانۀ اس��المی حدود 210 
ه��زار میلیارد ریال بوده که در مقایس��ه با 
س��ال گذشته رش��دی 61درصدی داشته 
و مجموع انتش��ار اوراق بدهی مشتمل بر 
اس��ناد خزانه، اوراق اجاره و مرابحۀ دولتی 

حدود 267 هزار میلیارد ریال بوده است. 
مدی��ر گ��روه بازارها و ابزاره��ای مالی 
مرکز پژوهش های اسالمی سازمان بورس 
و اوراق به��ادار ادام��ه داد: این مقدار 88 
درصد از کل انتشار ابزارهای تأمین مالی 
تا پایان دی سال 96 را به خود اختصاص 
داده درحالی که در مجموع سال 95 این 
مقدار حداکث��ر 59 درصد این بازار را در 
اختیار داش��ت. همچنین اع��داد و ارقام 
حکایت از آن دارد که دولت در سال 96 

بازیگر اصلی بازار بدهی بوده است. 
ب��ه گفته حامدی، نگاه��ی به آمار های 
بین المللی هم نشان می دهد که دولت ها 
در بازار بده��ی )به ویژه در بازار صکوک( 
نقش کلیدی دارند. براساس گزارش های 
س��االنۀ انتش��ار صکوک، از ابتدای سال 
2001 ت��ا پای��ان س��ال 2016 ح��دود 
85درصد از انتش��ار صکوک کوتاه مدت 
)اع��م از انتش��ار داخل��ی و بین الملل��ی( 
توسط دولت ها صورت گرفته و این مقدار 
برای انتشار داخلی صکوک توسط دولت، 

بیش از 70 درصد بوده است. 
وی افزود: مس��ئله ای که در این عرصه 
مهم است، توجه بیشتر و تسهیل فرآیند 
انتش��ار اوراق بدهی شرکتی است. اینکه 
دولت اس��تفاده از انواع اوراق به خصوص 
اس��ناد خزانۀ اس��المی را جهت تس��ویۀ 
دیون خ��ود در دس��تور کار ق��رار داده، 
گرچ��ه می تواند موجب رش��د و توس��عۀ 
بازار بدهی شود اما سهولت در انتشار این 
اوراق، تأمین مالی س��ریع و قدرت دولت 
در مقایسه با شرکت ها در راستای انتشار 
اوراق، می تواند این بازار را به عنوان صرفاً 
منبع��ی برای دولت مد نظر قرار دهد که 
تا جای ممکن از آن برداش��ت کند. این 
باع��ث می ش��ود منصفانه بودن  موضوع 
بازار، در قیاس بین دولت و ش��رکت های 

خصوصی دچار خدشه شود. 
حام��دی تأکید ک��رد: گرچه تس��ویۀ 
دی��ون از طری��ق انتش��ار اس��ناد خزانۀ 
اس��المی بر بخش واقعی اقتصاد اثرگذار 
و رافع بس��یاری از مشکالت دولت است، 
اما تعیین حدود برای انتش��ار این اوراق 
منطب��ق ب��ا ظرفیت ب��ازار نی��ز باید مد 
نظر قرار گیرد. ش��اید مرکز پژوهش های 
مجل��س، به عنوان ب��ازوی تحقیقاتی، در 
این عرص��ه بتواند خط  مش��ی صحیحی 
ارائه کن��د. گرچه تحقیقاتی هم در مرکز 
پژوهش س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 

همین موضوع در جریان است. 

وی درخص��وص مالحظاتی که باید در 
انتشار اسناد خزانۀ اسالمی در نظر گرفته 
ش��ود، گفت: نکات متفاوتی از موضوعات 
فقهی تا اقتصادی باید در انتش��ار اسناد 
خزانه اس��المی مد نظر قرار گرفته شود. 
از منظر فقهی، اس��تفاده از اس��ناد خزانۀ 
اس��المی صرفاً باید برای تسویۀ بدهی ها 
مس��جل و ناش��ی از طلب واقع��ی مورد 
اس��تفاده قرار گی��رد و کارب��رد دیگری 

نمی توان برای آن متصور بود. 
حامدی تأکید کرد: ظرفیت بازار اوراق 
بدهی برای انتش��ار اسناد خزانۀ اسالمی 
نیز باید س��نجیده ش��ود و به نوعی بازار 
نبای��د از چنین ابزاری اش��باع ش��ود. به 
غیر از این موضوع، به نظر می رس��د برای 
انتشار اسناد خزانه، دولت باید دوره های 
چرخه ای و ض��د چرخه ای را نیز مد نظر 
ق��رار دهد و انتش��ار این ن��وع اوراق را با 

دوره های رکود و رونق منطبق کند. 
وی با بیان اینکه وجود کس��ری بودجۀ 
دولت، مش��خص نبودن دوره های رکود و 
رون��ق، فقدان برنامه ریزی صحیح و دیگر 
عوامل موجب می ش��ود که اسناد خزانۀ 
اس��المی کارایی الزم برای سیاست های 
پولی را نداش��ته باش��د، اظهار داشت: از 
ن��کات مورد توج��ه دیگر این اس��ت که 
اس��ناد خزانۀ اس��المی تبدیل به ابزاری 
ب��رای غلتان��دن ی��ا roll over ک��ردن 
بدهی های دول��ت و در نهایت ایجاد یک 
طرح پونزی دولتی نش��ود. در این راستا 
حتم��اً باید منابعی برای تس��ویۀ اس��ناد 
پیش بینی شده و به هیچ عنوان از اسناد 
خزانۀ جدید برای تس��ویۀ اس��ناد خزانۀ 

قبلی استفاده نشود. 
مدی��ر گ��روه بازارها و ابزاره��ای مالی 
مرکز پژوهش های اسالمی سازمان بورس 
و اوراق بهادار همچنین در پاسخ به اینکه 
ظرفیت بازار س��رمایه را برای جذب این 
اوراق چگون��ه می بینید، گف��ت: در حال 
حاضر، سهم فعلی بازار بدهی از کل بازار 

حدود 8 درصد اس��ت و اینکه سهم بازار 
بده��ی کاًل به 30 درصد تا س��ال 1404 
افزایش یابد، یعنی ساالنه )با فرض ثابت 
بودن ارزش بازار س��هام و مشتقه( حدود 
160 ه��زار میلی��ارد ریال ب��ر کل مبلغ 

انتشار اوراق افزوده شود. 
وی افزود: این بدان معناست که تا دی 
1396 اگر 301 هزار میلیارد ریال اوراق 
بدهی منتشر شده اس��ت، سال 97 باید 
460 ه��زار میلیارد، س��ال 98 باید 602 
ه��زار میلیارد و س��ال 1404 باید حدود 
1.600 ه��زار میلیارد ری��ال اوراق بدهی 
منتش��ر ش��ود تا به 30درصد سهم بازار 
بدهی برسیم )حدود 5 برابر ارزش فعلی(

به گفت��ه حامدی، گرچه ب��ازار بدهی 
طی  سال های گذشته رشد قابل توجهی 
داش��ته و طی س��ال های 93 ت��ا دی96 
رش��د ح��دود 8 براب��ری را تجربه کرده 
اس��ت )در ماندۀ اوراق بدهی( اما رش��د 
پن��ج براب��ر ارزش فعلی، در مقایس��ه با 
رشد 27درصدی این بازار نسبت به سال 

گذشته، بسیار دشوار خواهد بود. 
 وی اف��زود: ع��دم قطعیت��ی در حوزۀ 
ظرفی��ت فعلی و آیندۀ ب��ازار برای هضم 
ای��ن مق��دار اوراق وج��ود دارد. عوام��ل 
متعددی نیز بر ذائقۀ س��رمایه گذاری در 
ای��ن اوراق دخیلند که در صورت مد نظر 
قرار دادن آنها ش��اید ظرفیت آیندۀ بازار 

برای هضم اوراق افزایش یابد. 
حامدی همچنین در پاسخ به این سؤال 
که اوراق بدهی چه نقشی در توسعه بازار 
س��رمایه خواهند داش��ت و صندوق های 
سرمایه گذاری در رس��یدن به این هدف 
چه نقش��ی را می توانند ایفا کنند، اظهار 
داش��ت: در مجموع کارکرد بازار سرمایه 
در اقتص��اد واقعی را می ت��وان در تأمین 
مالی شرکت ها و دولت )همان بازار اولیه( 
خالص��ه کرد. تأمین مالی هم یا از طریق 
انتشار اوراق سرمایه ای یا از طریق انتشار 

اوراق بدهی صورت می گیرد. 

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش های اسالمی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد

دولت بازیگر اصلی بازار بدهی
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با آنکه ستاد تنظیم بازار مجوز واردات 
تخم مرغ را ص��ادر کرد و روزانه 110 تن 
تخم مرغ به بازار پایتخت عرضه می شود، 
اما همچنان اغلب سوپرمارکت های شهر 
هر شانه تخم مرغ را 18 تا 19هزار تومان 

می فروشند. 
به گزارش فارس، پس از آنکه با شیوع 
آنفلوآن��زای ح��اد پرن��دگان 25 میلیون 
قطع��ه م��رغ تخم گذار در کش��ور از بین 
رفت، س��تاد تنظیم ب��ازار مصوبه ای را به 
تصویب رس��اند که 20 هزار تن تخم مرغ 

برای تنظیم بازار وارد کشور شود. 
اما رصد خبرنگار ف��ارس از مغازه های 
س��طح پایتخ��ت نش��ان می ده��د که با 
گذش��ت دو ماه از توزی��ع تخم مرغ های 
وارداتی همچنان اغلب مغازه های س��طح 
تهران هر شانه تخم مرغ را شانه ای 18 تا 

19 هزار تومان می فروشند. 
اغلب مغازه داران در پاسخ به اینکه چرا 
تخم مرغ را همچنان گران می فروش��ید، 
می گوین��د: گ��ران می خریم. گ��ران هم 

می فروشیم. 
فروش��ندگان  از  یک��ی  محم��دی 

س��وپرمارکت می گوید: هر شانه تخم مرغ 
را 16 ه��زار توم��ان می خ��رم و 18هزار 
تومان می فروش��م. البته تخم مرغ های ما 
وارداتی نیس��ت و تاریخ به روز دارد که تا 

یک ماه قابل مصرف است. 
حمی��د ورناصری، مدیرعامل ش��رکت 
پشتیبانی امور دام هم در پاسخ به اینکه 
چ��را با وج��ود واردات تخم م��رغ قیمت 
ای��ن محص��ول همچن��ان در مغازه های 
س��طح ش��هر ش��انه ای 18 ت��ا 19 هزار 
تومان اس��ت، به خبرنگار ف��ارس گفت: 
اگ��ر مردم تخم مرغ م��ورد نیاز خود را از 
فروش��گاه های زنجیره ای، میادین میوه و 
تره بار و تعاونی ه��ای مصرف تهیه کنند، 
 قیمت ه��ر ش��انه تخم م��رغ 12 هزار و
600 تومان است که به وفور در دسترس است. 
وی با اش��اره به اینکه روزانه 110 تن 
تخم مرغ فقط در پایتخت توزیع می شود، 
خاطرنش��ان ک��رد: متوس��ط قیمتی که 
بازرس��ان ما روز دوشنبه از نقاط مختلف 
پایتخ��ت گرفته ان��د نش��ان می دهد که 
قیمت تخم مرغ در هر ش��انه با توزیع این 
تخم مرغ ها 2 هزار تومان کاهش داش��ته، 

اما اینکه برخی می خواهند این محصول 
را با نرخ باالتری بفروش��ند امکان نظارت 

در همه نقاط وجود ندارد. 
مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام 
ای��ن را هم گفت: بخش خصوصی تاکنون 
مج��وز واردات 35 هزار ت��ن تخم مرغ را 
گرفت��ه و خود ش��رکت پش��تیبانی امور 
 دام هم به طور مس��تقیم مج��وز واردات

10 ه��زار تن تخم مرغ دارد که تاکنون 3 
هزار تن آن وارد شده است. 

وی به م��ردم اطمینان خاط��ر داد که 
نسبت به تأمین تخم مرغ نگرانی نداشته 
باش��ند، چراکه طبق گزارش��ات موجود 
هم اکن��ون کانتینرهای حم��ل تخم مرغ 
پش��ت درب گم��رکات غ��رب، آس��تارا، 
ش��هریار و مرز بازرگان در انتظار ورود به 

کشور هستند. 
ورناصری مب��دا واردات��ی تخم مرغ به 
ای��ران را کش��ورهای ترکی��ه و اوکراین 
عن��وان ک��رد و گفت: پیش بین��ی ما این 
اس��ت که تا 10 روز آینده به دلیل حجم 
زی��اد تخم مرغ ب��ا کاهش بیش��تری در 

قیمت ها مواجه باشیم. 

تنظیم بازار در فروشگاه  زنجیره ای 
و میادین تره بار خالصه شد

رضا ترکاش��وند، رئی��س اتحادیه مرغ 
تخم گ��ذار میه��ن ه��م از توزی��ع روزانه 
فروش��گاه های  در  واردات��ی  تخم م��رغ 
زنجی��ره ای و غرفه های س��ازمان میادین 
میوه و تره بار خبر داد و گفت: کمبودی در 
عرض��ه تخم مرغ نداریم و مردم می توانند 
با مراجعه به ای��ن مکان ها تخم مرغ را با 

نرخ مصوب خریداری کنند. 
در نهای��ت به نظر می رس��د که تنظیم 
بازار به دو تکه تقس��یم شده که نظارتی 
روی تک��ه ب��زرگ آن یعن��ی در س��طح 
عرضه مغازه داران وج��ود ندارد و تنظیم 
ب��ازار به راحت ترین ش��کل یعنی در حد 
فروش��گاه های زنجی��ره ای، تعاونی ه��ای 
مصرف و غرفه های سازمان میادین،  میوه 

و تره بار خالصه شده است. 
درحالی ک��ه این مکان ها در دس��ترس 
همه مردم نیست و بسیاری از مردم شهر 
نیاز خ��ود را از نزدیک تری��ن مغازه های 
عرضه تهی��ه می کنند که ظاهرا در عمل 

نظارتی بر قیمت های آنان وجود ندارد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراس��م افتتاح سه 
طرح در شهرس��تان آمل با بیان اینکه بعد از پیروزی 
انقالب اس��المی در حوزه صنعت و ب��ه ویژه فوالد به 
موفقیت های ارزشمندی دست یافته ایم، گفت: فوالد 
مبارک��ه به عن��وان مولود انقالب اس��المی دریایی از 
تولی��د علم اس��ت؛ از این رو می ت��وان با ظرفیت های 
موجود، برای توسعه صنعت گام های بیشتری برداریم. 
محمد ش��ریعتمداری در همین زمین��ه با تأکید بر 
اینکه مردم در حال تالش��ند و این تالش، کشور را به 
موفقیت های بیشتر رهنمون می نماید، افزود: کشور ما 

در همه موارد دارا و تواناس��ت.  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ظرفیت فعلی تولید فوالد کشور را 30میلیون 
ت��ن اعالم کرد و گفت: در 51ه��زار مترمربع از نقاط 
مختلف کش��ور، واحدهای تولیدی در حال س��اخت 
داری��م و 17هزار جواز تأس��یس صادر و طی روزهای 
اخی��ر، 400 واحد صنعتی کوچک در کش��ور افتتاح 

شده است. 
وی با بیان اینکه در سال 57، تولید مس در کشور 
تقریبا صفر بوده اس��ت، افزود: اما امروز ظرفیت تولید 
مس ح��دود 450هزار تن اس��ت و در دولت یازدهم 

ک��ه تحریم ها هن��وز باقی بود، کاره��ا در زمینه مس 
توسعه یافت.  ش��ریعتمداری با تأکید بر درمان زخم 
بیکاری، خاطرنشان کرد: دارایی های کشور زیاد است؛ 
باید مشکالت را تحمل و کارآفرینی را بیشتر کنیم و 

گستره فعالیت ها را با کمک هم افزایش دهیم. 
وزیر صنع��ت با اذعان ب��ه اینکه فتح ب��ازار دنیا با 
برندینگ صورت می گیرد، از توسعه برندینگ حمایت 
کرد و گفت: با توس��عه تولید موفق می ش��ویم و باید 
مبدأ را برای مقصد طراحی کنیم و برای تولید داخلی 

باید یارانه داد. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

فوالد مبارکه دریایی از تولید علم است

مجوز واردات ۴۰ هزار تن تخم مرغ هم دردی را دوا نکرد 
خبر

تولید اولین قایق روبات خودران 
هیدروگرافی بنادر در کشور

مقام مسئول س��ازمان بنادر و دریانوردی از تولید 
اولین قایق روباتی خودران کشور برای هیدروگرافی 

بنادر کوچک خبر داد. 
به گزارش تسنیم، علی مرادی در نشست خبری 
با اش��اره به فعالیت های مرکز بررس��ی و مطالعات 
راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: این 
مرکز تالش می کند رویکردهای نوین حوزه دریایی 
و بن��دری را به صورت تحقیقاتی وارد بنادر کش��ور 

کند. 
وی تصریح کرد: بهینه سازی روند امور فعالیت های 
دریایی و بندری و مشخص شدن نیازهای کشور در 

این بخش ها از جمله اهداف این مرکز است. 
وی با اش��اره به اینکه اشاعه فرهنگ دریایی یکی 
از فعالیت های مرکز اس��ت و در این راس��تا در کتب 
درس��ی از ابتدایی تا دبیرس��تان فعالیت های دریایی 
معرفی ش��ده اس��ت، اف��زود: رویکرد م��ا در بخش 
تحقیقات بر 3 اصل ش��فافیت فعالیت ها، پاس��خگو 

بودن و رضایت متمرکز شده است. 
وی در ادامه با اش��اره به این که یکی از برنامه های 
ما س��اماندهی بنادر کوچک کشور بوده است، اظهار 
کرد: مشکلی در این بنادر داشتیم که مشخص نبود 
چه کاربردی دارد، چگونه باید توس��عه یابد و این که 

متولی این قبیل بنادر چه کسانی هستند. 
مدیرکل مرکز بررسی و مطالعات رهبردی سازمان 
بنادر بیان کرد: با همکاری مرکز برای اولین بار قایق 
روبات��ی خودران ب��رای هیدروگرافی بن��ادر کوچک 

تولید و به بهره برداری رسیده است. 
م��رادی ورود ب��ه موضوعات حم��ل و نقل ریلی و 
لجس��تیک و ارتباط ریل با بن��ادر را از موضوعات در 
دستور کار مطالعه اعالم کرد و درباره بودجه ساالنه 
این مرکز گفت: س��ال گذش��ته 25 میلیارد و امسال 

حدود 30 میلیارد تومان اعتبار مرکز بود. 

ورود ساالنه بیش از 2.4 میلیارد 
دالر پوشاک قاچاق به کشور

به گفته دبیر کارگروه س��اماندهی مدولباس، ساالنه 
تنها 60 میلیون دالر پوش��اک با ثبت سفارش رسمی 
وارد کش��ور می ش��ود در حالی اس��ت که بیش از 2.4 

میلیارد دالر پوشاک به کشور قاچاق می شود. 
به گزارش مهر، نشس��ت خبری هفتمین جشنواره 
بین الملل��ی مد و لب��اس فجر ظهر روز چهارش��نبه 2 
اسفندماه با حضور حمید قبادی دبیر کارگروه ساماندهی 
مد و لباس، صدیقه پاک بین دبیر جش��نواره و اعضای 
ستاد اجرایی این رویداد در تاالر وحدت در تهران برگزار 
شد.  در این نشس��ت حمید قبادی از برگزاری بخش 
بین الملل هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس در 
برج میالد، برگزاری بخش علمی و دانشگاهی جشنواره 
در س��الن حجاب و ارائه آثار برتر در تاالر وحدت خبر 
داد.  وی با اش��اره به اینکه فراخوان این جش��نواره 30 
مهر امس��ال منتشر ش��د، از دریافت 6 هزار و 311 اثر 
به دبیرخانه جش��نواره یاد شده خبر داد و این میزان را 
10 درصد بیشتر از آثار ارسالی دوره قبل ارزیابی کرد. 

قبادی با اشاره به اینکه آثار دریافتی شامل 446 اثر 
در بخ��ش زیورآالت، 398 اثر در بخش کیف و کفش، 
174 اث��ر در بخش پارچه، 2 هزار و 225 اثر در بخش 
کاربردی بانوان، 1698 اثر در بخش لباس اجتماع، 65 
اثر در بخش چادر، 57 اثر در بخش پوش��ش سر و 53 
اثر در بخش لباس آقایان اس��ت، گفت: سعی می کنیم 
سال آینده بعد کمی جشنواره را با هدف ارتقای کیفیت، 

کمی کنترل کنیم. 
دبی��ر کارگ��روه س��اماندهی مدولباس با اش��اره به 
بخش های مختلف پارچه، لب��اس، زیورآالت و کیف و 
کفش به عنوان بخش های اصلی جش��نواره مدل لباس 
فجر به اضافه شدن 7 نفر از اساتید و فعاالن این حوزه ها 
برای ارزیابی آثار در این دوره اشاره کرد که اسامی آنها 

هم پیشتر اعالم شده است. 
وی بخش »خارج از مس��ابقه« را از بخش های مهم 
جشنواره امسال برشمرد که با هدف مدسازی ایرانی در 
چند موضوع زیر ایجاد شده است: مفهوم ایرانی، طرح 
ایرانی، پارچه ایرانی، طراحی ایرانی و تولید ایرانی.  وی 
از اع��الم آمادگی 10 فعال ح��وزه طراحی لباس برای 
همکاری با این بخش خبر داد و گفت: در بخش مسابقه 
هم 54 تیم سه نفره طی 6 روز به فعالیت در این حوزه 
می پردازند.  قبادی همچنین از برگزاری 15 نمایشگاه 
اس��تانی مد و لباس فج��ر در ایام برگزاری جش��نواره 
بین المللی مد و لباس فجر و تداوم آنها تا پایان اسفند 
خبر داد که به گفته وی با احتس��اب 8 نمایشگاه دیگر 
که پیش��تر برگزار شده است، بخش زیادی از استان ها 

درگیر این رویداد شده اند. 
دبی��ر کارگروه س��اماندهی مد و لباس ب��ه برگزاری 
جش��نواره منطق��ه ای مد و لباس خلیج ف��ارس هم به 
عنوان یکی از رویدادهای زیرمجموعه جشنواره اصلی 
در اردیبهش��ت ماه سال آینده و با همکاری استان های 
سیستان و بلوچستان، بوش��هر، هرمزگان و خوزستان 

پرداخت. 
همچنین به گفته قبادی، 1250 طرح تصویری، 48 
مقاله، 50 پایان نامه و 5 پژوهش در حوزه مد و لباس 
هم به دبیرخانه این جش��نواره رسیده است و در طول 
برگزاری این رویداد 18 نشست و کارگاه در محل سالن 
حجاب برگزار می ش��ود که 25 دانشگاه کشور در آنها 

مشارکت کرده اند. 

اخبار

نارضایتی بازرگانان چای کنیا از 
مشکالت تجارت با ایران

بازرگان��ان چ��ای کنیا ممک��ن اس��ت در دریافت پول 
ص��ادرات به ایران و س��ودان با تأخیرهایی مواجه ش��وند 
زیرا بانک های کنیایی در همکاری با کشورهایی که سابق 
بر این تح��ت تحریم های تجاری آمریکا بودند، محتاطانه 
عم��ل می کنند.  به گزارش ایس��نا، گیدئ��ون موریوکی، 
مدیرعامل بانک تعاون کنیا به بیزینس دیلی آفریقا، گفت: 
ای��ن وام دهنده ب��ا وجود اینکه در س��فر اخیر یک هیأت 
به س��ودان حضور داش��ته، اش��تیاقی برای حضور در این 
کش��ور ندارد.  آمریکا تحریم ها علیه س��ودان و ایران را به 
ترتیب در سال های 2015 و 2016 لغو کرد. این اقدام به 
بانک های کنیایی امکان داد مبادالت مالی با دو کش��ور را 
آغاز کنند که مایه آسودگی خاطر بازرگانان چای بود که 
ق��ادر به دریافت پول فروش خود نبودند. خریداران ایرانی 
 به دلیل مش��کل در ارس��ال پول، در اکتبر سال گذشته

120 میلیون شیلینگ به صادرکنندگان کنیایی بدهکار 
بودند.  موریوکی گفت: درس��ت اس��ت که قرار است ما از 
بازرگانان چای در کش��ورهایی که هدف تحریم ها بودند، 
حمایت کنیم اما باید در وهله نخس��ت اطمینان حاصل 
کنی��م ک��ه مطابق با مق��ررات داخل��ی و جهانی تجارت 
بین المل��ل عمل می کنیم.  در نتیج��ه، بازرگانان چای به 
دلیل عدم وجود مکانیس��م مناس��ب ب��رای خریداران به 
منظور دریافت پول صادرات شان، همچنان با تأخیرهایی 
در دریافت پول مواجه هس��تند.  آلفرد بوسولو، مدیرکل 
سازمان غذا و کشاورزی کنیا مسئله عدم همکاری بانک ها 
را تصدی��ق ک��رد و گفت: چای ب��رای عرضه و همچنین 
ب��ازار برای صادرات وجود دارد، اما تصمیم بانک ها ممکن 
اس��ت به برخی از معامالت تجاری لطمه بزند.  خریداران 
می گوین��د صادرکنندگان بای��د در بانک هایی که امکان 
مبادالت در ایران را فراهم می کنند به خصوص در امارات 
متحده عربی، حس��اب باز کنند.  کنی��ا ایران را به عنوان 
یکی از بزرگ ترین خریداران چای هدف گرفته و از زمان 
برچیده ش��دن تحریم ها، تالش کرده صادرات به ایران را 
گسترش دهد. ایران عمده چای خود را از هند و سریالنکا 
وارد می کند و س��هم کنیا از 120 میلیون کیلو چایی که 

ایران ساالنه وارد می کند، حدود 20 میلیون کیلو است. 

ادامه واردات برنج به کشور در 
فصل ممنوعیت

گمرک ای��ران واردات برنج در فصل ممنوعیت را تأیید 
و اع��الم کرد ای��ن واردات به مقدار جزئ��ی و با مجوزهای  
تعاونی های مرزنش��ینی و ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی صورت گرفته است.  به گزارش تسنیم، واردات 
برنج در فصل ممنوعیت با مجوزهای  تعاونی های مرزنشینی 
و ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته 
اس��ت.  براس��اس این گزارش در دی ماه به مقدار جزئی و 
کم  برنج وارد کش��ور شده اس��ت که این مقدار در فصل 
ممنوعیت با مجوز انجام ش��ده اس��ت.  براساس قوانین و 
مقررات شرکت های تعاونی مرزنشینی ساالنه سهمیه هایی 
برای واردات برنج دارند که این س��همیه ها مشمول ثبت 
سفارش نبوده و براساس قانون ساماندهی مبادالت مرزی 
و در حد سهمیه تعیین شده طبق مصوبه کارگروه ماده 12 
و هیأت دولت در برخی نقاط مرزی وفق مقررات با هدف 
تقویت مبادالت مرزنش��ینی و بهبود معیشت مرزنشینان 
صادر می ش��ود.  ضمنا در ایام اعم��ال محدودیت واردات 
برنج به س��رزمین اصلی، واحدهای فرآوری برنج مس��تقر 
در مناط��ق آزاد و ویژه اقتص��ادی می توانند پس از انجام 
عملی��ات فرآوری و پردازش در منطقه و براس��اس مجوز 
کمیس��یون تعیین ارزش افزوده و به می��زان درصد مجاز 
قابل ورود کاالی تعیین ش��ده از س��وی کمیسیون مزبور، 
اقدام به ورود برنج از محل ارزش افزوده به سرزمین اصلی 
کنند. درخصوص واردات برنج در فصل محدودیت توسط 
ش��رکت های تعاونی مرزنش��ینان و واحدهای تولیدی در 
سال گذش��ته از وزارت جهاد کشاورزی و صمت استعالم 
شد که ورود کاالی مزبور در حد سهمیه ساالنه مرزنشینان 
و واحدهای تولیدی مس��تقر در مناطق آزاد در حد درصد 
مجاز قابل ورود مستثنی اعالم گردیده است.  گمرک ایران 
تأکید کرده است: اطالعات و مجوزهای صادره جهت ورود 
برنج از طریق تعاونی های مرزنشینان و همچنین واحدهای 
فرآوری برنج مس��تقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در 
س��امانه جامع گمرک��ی و پنجره واحد تج��ارت فرامرزی 

گمرک موجود است. 

دوگانگی در اجرای قانون مالیات 
معضلی برای صنعتگران

 یکی از مشکالت واحدهای تولیدی اجرای نادرست 
قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در وضعیت کنونی، 
مالیات بر ارزش اف��زوده از همه تولیدکنندگان به طور 
یکسان دریافت نمی ش��ود و برخی تولیدکنندگان که 
به صورت زیرزمینی فعالی��ت دارند و محصول خود را 
در بازار عرضه می کنند؛ به راحتی از پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده فرار می کنند.  این واحدهای تولیدی که 
از هزینه های مالیات شانه خالی کرده اند، بهای کمتری 
برای تولی��د می پردازند و محصول خ��ود را در بازار با 
قیمت کمتری عرضه می کنن��د، بنابراین بازار بهتری 
پیدا می کنند. تولیدکننده ای که هزینه های مالیات را 
پرداخت می کند، در بازار توان رقابت را از دست می دهد 
و ی��ا برای کاهش هزینه ها به ناچار از کیفیت محصول 
تولی��دی می زند ک��ه در این وضعی��ت، مصرف کننده 

متضرر می شود. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت 
با توجه به کاهش س��طح زیر کشت گندم 
ناش��ی از تأخیر در اع��الم نرخ خرید، در 
س��ال زراعی آینده یکی از واردکنندگان 

گندم خواهیم بود. 
عب��اس پاپ��ی زاده، عض��و کمیس��یون 
کش��اورزی مجلس ش��ورای اسالمی در 
گفت وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
ب��ا انتق��اد از تأخیر در اع��الم نرخ خرید 
تضمین��ی گن��دم اظه��ار کرد: ب��ا وجود 
پیگیری های مکرر کمیس��یون کشاورزی 

مجل��س، تاکن��ون نرخ خری��د تضمینی 
گندم اعالم نشده است. 

وی افزود: در دو الی س��ه س��ال اخیر، 
به دالی��ل مختلف��ی تولی��د محصوالت 
کش��اورزی کاهش یافته است که این امر 
را می توان ناشی از تأخیر خرید تضمینی 

دولت در سال های اخیر اعالم کرد. 
پاپی زاده با اش��اره به اینکه زمزمه های 
ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در س��ال 
زراعی جدید به گوش می رسد، بیان کرد: 
افزایش  ن��دادن نرخ خرید تضمینی گندم 

در س��ال زراع��ی جدید، یک��ی از دالیل 
تأخیر شورای اقتصاد در اعالم نرخ خرید 
تضمینی به ش��مار می رود، با وجود این 
کش��اورزان در سردرگمی و بالتکلیفی به 

سر می برند. 
به گفته عضو کمیس��یون کش��اورزی، 
براساس قانون خرید تضمینی، همه ساله 
نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
از جمل��ه گندم باید متناس��ب با تورم و 

هزینه های تولید اعالم شود. 
وی ادامه داد: رشد نامناسب نرخ خرید 

تضمینی گندم در س��ال زراعی گذشته و 
تأخیر در اعالم نرخ، تأثیر منفی بر سطح 
زیرکش��ت گندم در س��ال زراعی جدید 

داشته است. 
پاپی زاده با اش��اره به تأثی��ر تأخیر در 
اع��الم نرخ خرید تضمینی بر سرنوش��ت 
خودکفای��ی گندم تصریح ک��رد: با توجه 
به کاهش س��طح زیرکش��ت گندم ناشی 
از تأخی��ر در اعالم نرخ خرید، در س��ال 
زراع��ی آینده یکی از واردکنندگان گندم 

خواهیم بود. 

واردات گندم در راه است
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ی��ک کارش��ناس خ��ودرو با 
تأکید ب��ر این که در حال حاضر 
بس��تر  اقتصادی کشور و صنعت 
آم��اده پذیرش اس��تاندارد های 
85گانه نیس��ت، اظهار کرد که 
بهتر است اجرای استاندارد ها به 
صورت گام به گام اعمال ش��ود، 
زیرا س��طح تکنول��وژی موجود 
نی��از به زم��ان بیش��تری برای 

تغییر دارد. 
پدال نی��وز،  گ��زارش  ب��ه 
امیرحس��ین کاکای��ی ب��ا بیان 
این که اگر در ش��رایط اقتصادی 
اس��تاندارد ها  بودی��م  ای��ده آل 
باید به طور کامل اجرا می ش��د، 
تصریح کرد: س��ؤال اینجاس��ت 
که آیا با اعمال این استاندارد ها 
ایمن��ی م��ردم افزای��ش پی��دا 
می کن��د یا خی��ر؟ اما مس��ئله 
محص��والت  ک��ه  اینجاس��ت 
به ج��ای خودروهای  جایگزین 
فعلی به دلیل تکنولوژی باالتر، 
گران تر هس��تند و درواقع مردم 
قدرت خرید چنین محصوالتی 

را ندارند. 
 کاکایی اعمال استاندارد ها را 
شوک بر صنعت خودرو دانست 
و خاطرنش��ان ک��رد: در ح��ال 
مطابق  که  حاضر خودروهای��ی 
اس��تاندارد های جدی��د باش��ند 
آماده نیس��ت و جایگزین کردن 
است  زمان بر  خودرو های جدید 
حت��ی باع��ث می ش��ود عده ای 
حتی به طور موقت بیکار  شوند. 
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن   
خودرو با اشاره به این که اعمال 
اس��تاندارد ها باعث اضافه شدن 

قطعات جدید و باال رفتن هزینه 
می شود، توضیح داد: در صورت 
خراب شدن هر یک از قطعات، 
بای��د تعمیر ش��وند ک��ه هزینه 
باالی��ی خواهد داش��ت و مردم 
ب��ه این جنب��ه از موضوع توجه 

نکرده اند. 
 او اضافه کرد: مث��اًل کاتالیز، 
قطعه ای اس��ت که خودرو ساز ها 

ب��رای کاهش آالیندگ��ی از آن 
اس��تفاده می کنند ولی بیش��تر 
م��ردم بعد از خراب ش��دن این 
قطعه حاضر به جایگزین کردن 
آن نیس��تند در نتیج��ه به طور 
کام��ل نمی ت��وان گف��ت ای��ن 
محصول کاهش آالیندگی را در 

پی دارد. 
 کاکای��ی گفت: جو جامعه در 

حال حاضر به سمت پیاده سازی 
ای��ن اس��تاندارد ها گرایش دارد 
ام��ا واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه 
ب��زرگان جامع��ه بای��د مناف��ع 
مصرف کنندگان خرد را در کنار 
تولیدکنن��دگان ببینند که آیا با 
شرایط اقتصادی کشور در حال 
حاضر اجرای همه اس��تاندارد ها 

الزامی است؟ 

 این کارشناس خودرو با بیان 
این ک��ه رفتار م��ردم در نهایت 
اق��دام دولت را خنث��ی خواهد 
کرد، اف��زود: در بلند مدت مردم 
به دلیل ت��وان مالی پایین قادر 
ب��ه خری��د خودرو ه��ای جدید 
نخواهن��د ب��ود و در نتیج��ه از 
و  قبل��ی  خودروه��ای  هم��ان 
فرسوده که نه کاهش آالیندگی 
و ن��ه افزایش ایمن��ی را در پی 

دارد استفاده خواهند کرد. 
 او گف��ت: همچنی��ن برخی 
خودروهای��ی که در حال حاضر 
در خ��ط تولی��د هس��تند مثل 
پرای��د و بعضی مدل ه��ای پژو، 
در ص��ورت اعمال اس��تاندارد ها 
به ط��ور کام��ل از ب��ازار حذف 

خواهند شد. 
 ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی 
در پاس��خ ب��ه ای��ن س��ؤال که 
اس��تانداردها را تا کجا باید باال 
ببری��م؟ توضی��ح داد: در دنی��ا 
و  استانداردها  تست  زمان بندی 
توانایی خودروس��از فقط از نظر 
فناوری انجام نمی ش��ود بلکه به 
توانایی م��ردم در تهیه محصول 

جدید نیز توجه می کنند. 
 او ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه برخی 
هش��تاد و پنج  اس��تاندارد های 
گانه در کش��ور ما ب��ه دلیل نبود 
زیرس��اخت الزم کافی قابل اجرا 
نیس��تند، افزود: مس��ائلی مانند 
س��وخت، خط کش��ی ها و اندازه 
جداول در کش��ور ما اس��تاندارد 
کافی ندارند، در نتیجه باید اعمال 
هش��تاد و پنجگانه  استاندارد های 
مطابق با شرایط کشور اجرا شود.

در روزهای��ی که س��ایت ثبت س��فارش 
واردات خودرو بس��ته ش��ده ب��ود و مجوز 
واردات خ��ودرو به هی��چ مجموعه ای داده 
نمی ش��د، برخی منابع مطلع اعالم کردند 
که واردات خودرو از س��وی افرادی خاص 
صورت می گی��رد. آن زمان این خبر تأیید 
نشد و مس��ئوالن گمرک اعالم کردند که 
واردات خودرو صورت نگرفته است. حال با 
باز ش��دن سایت سفارش خودرو که حدود 
یک ماهی از آن می گذرد حراس��ت وزارت 
صنع��ت طی اطالعی��ه ای اعالم ک��رد: در 
راستای اجرایی کردن تدابیر دولت و دستور 
وی��ژه وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت در 
راس��تای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق 
بیت المال، تمامی خودروهایی که در زمان 
ممنوعیت واردات خودرو )از 8 تیرماه 96( 
از مبادی غیرقانونی و با روش های نامتعارف 
ثبت سفارش ش��ده اند )اعم از خودروهایی 
که وارد کشور ش��ده یا در گمرکات کشور 
موجود هستند(، شناسایی شده و براساس 
قان��ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به مراجع 
ذی ربط برای برخورد با متخلفان منعکس 

شده است. 
با این تفاس��یر تمامی خودروهایی که از 
مب��ادی غیرقانونی و روش ه��ای نامتعارف 
ثبت سفارش شده اند شناسایی و به مراجع 
مرتب��ط برای برخورد ب��ا متخلفان معرفی 
ش��دند. البته تع��داد خ��ودرو و افرادی که 

چنین کاری را انجام دادند هنوز مش��خص 
نیس��ت. در این باره با مجتبی خس��روتاج، 
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت و گویی 

انجام دادیم که در ادامه می آید: 
چه زمان متوجه شـدید کـه برخی ها 
به صـورت غیرقانونـی، واردات انجـام 

دادند؟ 
از دو س��ه ماه پیش بعض��اً گزارش هایی 
ارائه می ش��د که بیانگر این مطلب بود که 
تخلفات مقرراتی در واردات خودرو توسط 
تعدادی از واردکنندگان در حال اجراس��ت 
لذا ب��رای جلوگیری و ادامه تخلف ها موارد 
را به دس��تگاه های نظارتی اع��الم کردیم. 
ای��ن تخلفات در دو مرحل��ه و در دو گروه 
از واردکنندگان عمدتاً صورت گرفته است. 
خودروها چگونـه از مبادی غیرقانونی 
و روش های نامتعارف وارد کشور شده 

است؟ 
یکی مربوط به واردکنندگانی اس��ت که 
نماینده رس��می نبودند و با وجود س��پری 
ش��دن ش��ش ماه از ابالغیه دی ماه س��ال 
گذش��ته که مقرر کرد غیر نماینده رسمی 
کس��ی اج��ازه واردات ندارد ول��ی باز هم 
توانس��ته اند از گمرکات خ��ودرو ترخیص 
کنن��د، باید بررس��ی کرد ک��ه چگونه این 
افراد توانس��ته اند بعد از شش ماه ترخیص 
کنند. اگ��ر در قالب مقررات ارزی کش��ور 
برای واردات ارز حواله کرده باشند مقررات 

بان��ک مرکزی ب��ا ضوابطی اج��ازه واردات 
با تأخیر بیش��تر از ش��ش ماه را می دهد، 
در غی��ر این صورت تخلف ص��ورت گرفته 
نیازمند بررس��ی کارشناس��ی اس��ت، این 
تخلف��ات می تواند با جعل، سند س��ازی یا 
دستکاری سامانه ها صورت گرفته باشد که 
حتماً تخلف است و بعید نیست افرادی از 
دستگاه های دولتی نیز در این تخلف دست 
داشته باشند که بررس��ی ها در حال انجام 

است و نتایج نهایی روشن می شود. 
 واردکننـدگان رسـمی هم بـه صورت

غیر قانونی واردات داشتند؟ 
بل��ه. تخلف دیگری که از دس��تگاه های 
نظارت��ی ش��نیدیم مربوط ب��ه گروهی از 
واردکنندگان رس��می و غیر رس��می است 
که با وجود اطالع رس��انی و اعالن عمومی 
ک��ه از تیرماه س��ال جاری سیس��تم ثبت 
س��فارش برای واردات تا تعیین و تصویب 
دستورالعمل جدید بسته است، توانسته اند 
بدون اسناد مدارکی را برای گمرکات تهیه 
و خ��ودرو را ترخیص کنند ک��ه این موارد 
هم جای اش��کال دارد و همه می دانستند 
که تقریباً از اواسط تیرماه تا اواسط دی ماه 
برای مدت ش��ش ماه ثبت سفارش بسته 
بوده لذا این افراد چگونه توانس��ته اند جعل 
اسناد کنند یا در سامانه وارد شوند و ثبت 

سفارش کنند. 
چـه تعداد خـودرو به این شـکل وارد 

کشور شده است؟ 
در مورد تعداد با توجه به توضیحات یاد 
شده نیازمند بررسی بیشتر است و اکنون 
نمی توان رقم دقیق��ی را اعالم کرد، ضمن 
اینکه در همه این ایام مصوباتی نیز از قبل 
داشتیم که اجازه واردات خودرو به جانبازان 
و معلوالن با رعایت ضوابطی وجود داش��ته 
و واردات آنها کما فی السابق انجام می شده 
اس��ت. البته همه این واردکنندگان ممکن 
اس��ت با پرداخت همه حق��وق و عوارض 
قانونی گمرکی خ��ودرو در زمان ترخیص 
اقدام کرده باش��ند و از ای��ن بابت تخلفی 
نباشد ولی تخلف مقرراتی این بوده که در 
دوره ای که شرکت های وارداتی غیر نماینده 
نمی توانس��ته اند واردات داشته باشند، این 
کار صورت گرفته و تخلف است )با مصوبه 
ماه دی امس��ال هیأت وزیران، هر دو گروه 
با رعایت ضوابطی می توانند واردات خودرو 
داشته باشند( و تخلف دوم ورود غیرقانونی 
به سامانه و ثبت سفارش درحالی که رسماً 

ممنوعیت ثبت سفارش اعالم شده است. 
آیا خودروهای وارد شده به کشور پالک 

هم شده اند؟ 
اط��الع دقیقی از این موضوع در دس��ت 
نیس��ت، ولی چون تعدادی از آنها ترخیص 
ش��ده احتم��ال پالک ش��دن زیاد اس��ت 
ولی مس��ئولیت تخلف مقررات��ی به عهده 

واردکننده است. 

تصوی��ب هر ن��وع مالیات ب��رای واردات 
خودرو مازاد ب��ر آنچه در قانون پیش بینی 
شده، بازار خودرو را آشفته تر کرده و قیمت 
خودروه��ای واردات��ی را در ب��ازار افزایش 

خواهد داد. 
به گزارش خبر خودرو، نماینده اصفهان 
در مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا بیان این 
مطلب افزود: بی ش��ک هر گونه آش��فتگی 
قیم��ت در بازار وارداتی ها، بازار خودروهای 

داخلی را نیز متاثر خواهد کرد. 
حیدرعل��ی عاب��دی، با توجه ب��ه قانون 
دریاف��ت مالی��ات 60درص��دی از واردات 
خودرو اظهار داش��ت: در صورتی که رانتی 
در جریان واردات خودرو رخ داده که خارج 
از ش��بکه صحیح اقتصادی اس��ت باید از 
مس��یر خودش این مسئله پیگیری شود و 
نباید از مسیرهای دیگری یا با ابزار مالیات 
برای برخورد با مسئله رانت استفاده شود. 

وی تصری��ح کرد: در صورتی که از روش 
صحیح با این مسئله برخورد نشود مسلما 
جریان رانت ادامه خواهد داش��ت، بنابراین 
باید مسیری دنبال ش��ود که ضمن اینکه 
فرصت های برابری برای همه به  وجود  آید 
موجب حذف جری��ان رانت در واردات نیز 

شود. 
وی افزود: البته ایجاد هر گونه فرصت های 
برابر نیز راهکار و استراتژی مشخصی دارد 
و باید از این مسیر جریان واردات پیگیری 

شود. 
این نماین��ده مجلس در ادامه با اش��اره 
به دیگ��ر معای��ب قانون دریاف��ت مالیات 
60 درص��دی از واردات خ��ودرو، اظه��ار 
داش��ت: از دیگر معایب این قانون، مسئله 
عطف به ماس��بق اس��ت که ب��ه هیچ وجه 
قانون عطف به ماس��بق نمی شود و تاکنون 
چنی��ن مباحث��ی را نیز در م��وارد قانونی 

نداشته ایم حتی در فقه اسالمی نیز مسئله 
عطف به ماسبق نیز پذیرفته نمی شود. 

عابدی تأکی��د کرد: به نظر می رس��د با 
توج��ه به تضادهای موج��ود در این قانون 

شورای نگهبان این مصوبه را رد کند. 
وی گفت: تنها این قانون پالس و موجی 
را به بازار وارد می کند که ممکن اس��ت اثر 

منفی در بازار خودرو ایجاد کند. 
وی با توجه به مسئله واریز 60 درصدی 
درآمد حاص��ل از واردات به خزانه و صرف 
100 درصد آن در حوزه تولید و اش��تغال 
اف��زود: این مس��ئله نی��ز از مباحث بعدی 
است که باید مورد بررسی قرار گیرد اما در 
صورتی که مالیاتی وضع و دولت این مالیات 
را دریافت کند مسلما وارد خزانه شده و در 
مسیر و کانالی که قانونی مشخص نموده، 

واریز خواهد شد. 
وی اظهار داشت: درصورتی که طراحان 

معتقدند که رانتی در واردات خودرو اتفاق 
افتاده اس��ت، ای��ن روش ب��رای برخورد با 
این مس��ئله جواب نمی ده��د و باید روش 

درست تری را انتخاب کنند. 
ب��ه گفته وی، بهترین مس��یر در جریان 
ثب��ت س��فارش و واردات خ��ودرو، ایجاد 
فرصت برابر برای همه واردکنندگان است 
ک��ه قطعاً موجب شفاف س��ازی در واردات 

خواهد شد. 
عض��و کمیس��یون بهداش��ت و درمان 
مجلس گف��ت: در صورتی که بدون اطالع 
قبلی هر نوع سایتی برای ثبت سفارش باز 
شود مسلما موجب ایجاد نوعی رانت خواهد 
ش��د، بنابراین باید الیح��ه ای مجزا تدوین 
ش��ود تا در صورتی ک��ه در جاهایی ثبت 
س��فارش بدون اطالعیه های قبلی و بدون 
ایج��اد فرصت برابر صورت گرفته، مجریان 

مجازات یا جریمه شوند. 

جزئیات رانت واردات غیرقانونی خودرو از سوی افراد و مجموعه های خا

قانون مالیات 60درصدی، موج منفی را در بازار خودرو کشور ایجاد می کند

اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه شوک به صنعت خودرو است
اخبار

دعوت از قطعه سازان خودرو برای 
سرمایه گذاری در استان

اس��تاندار البرز صبح دیروز از یک��ی از بزرگ ترین 
مجموعه های تولید قطعات خودروی کش��ور بازدید 
کرد و با مس��ئوالن آن برای سرمایه گذاری در استان 

البرز به بحث و تبادل نظر پرداخت. 
 به گ��زارش خبرگزاری صدا وس��یما، محمدعلی 
نجف��ی صبح چهارش��نبه در رأس هیاتی، در جریان 
بازدید از مجتمع و مجموعه شرکت تولیدی قطعات 
خودرو در استان تهران بر ایجاد امکانات و تسهیالت 
الزم در استان و اختصاص تسهیالت مورد نیاز، برای 
س��رمایه گذاری بخ��ش  خصوصی و توس��عه مجتمع 
تولیدی خودرو تأکید کرد.  وی در جریان نشستی با 
هیأت مدیره این ش��رکت تولیدی با اشاره بر ضرورت 
رعای��ت ضوابط زیس��ت محیطی در توس��عه صنایع 
و پیوس��ت زیس��ت محیطی گفت: در دولت با ایجاد 
محدودیت در تردد خودروهای سنگین و همین طور 
از بخش صندوق توس��عه ارزی، امتیازات خوبی برای 
تنفس بخش صنعت دیده شده و فرصت برای توسعه 
صنایع فراهم اس��ت.  نجفی با اش��اره به محدودیت 
ش��عاع 120 کیلومتر افزود: در دولت روی مس��ئله 
آلودگی های زیس��ت محیطی انگش��ت گذاشته شده 
اس��ت و محدودیت های الزم نیز پیش بینی شده که 
منافاتی با توسعه صنعت ندارد.  استاندار البرز گفت: 
خوش��بختانه در دولت شاهد گش��ایش گلوگاه هایی 
هستیم که تا پیش از این مانع توسعه صنایع می شد.  
وی در پایان با تأکید بر تس��هیل گری در امر توسعه 
صنع��ت خودرو به منظور آغ��از فعالیت های این برند 
تولی��د قطعات خودروس��ازی به بح��ث و تبادل نظر 

پرداخت. 

بررسی الیحه افزایش کرایه های 
اتوبوس و تاکسی در سال 97

رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای 
ش��هر ته��ران از بررس��ی الیحه افزای��ش کرایه های 
اتوبوس و تاکس��ی در سال 97 خبر داد و گفت این 
الیحه طی جلسات آتی در شورا بررسی خواهد شد. 
به گزارش پای��گاه خبری »عصرخ��ودرو«، محمد 
علیخان��ی با اش��اره به اینک��ه هنوز الیح��ه افزایش 
کرایه های حمل و نقل در س��ال آتی به شورای شهر 
تهران ارس��ال نش��ده اس��ت، اظهار ک��رد: به محض 
ارس��ال این الیح��ه، موضوع در کمیس��یون مربوطه 
مورد بررس��ی قرار خواهد گرف��ت.  وی تصریح کرد: 
کمیس��یون حمل و نقل ش��ورای ش��هر تهران فقط 
افزایش 200 تومانی بلیت مترو را که البته پیشنهاد 
ش��هرداری هم بوده تأیید ک��رده که این موضوع هم 
باید در صحن ش��ورای ش��هر تهران رأی گیری شود.  
علیخان��ی گفت: با توجه به اتمام ش��دن بودجه 97 
ش��هرداری تهران، پیش بینی  می ش��ود طی روزهای 
آت��ی الیحه افزایش کرایه های اتوبوس و تاکس��ی به 
شورا ارسال شود و تالش می شود با برگزاری جلسات 
معت��دد این الیحه نیز در زمان مش��خص تصویب و 
برای اجرا ارس��ال ش��ود.  رئیس کمیسیون عمران و 
حمل ونقل ش��ورای ش��هر تهران در خصوص آخرین 
وضعی��ت تدوین آیین نامه و دس��تورالعمل واگذاری 
توزیع آرم طرح ترافیک به خبرنگاران بیان کرد: این 
موضوع نیز به زودی تعیین تکلیف خواهد ش��د.  وی 
در خصوص زمان اجرای طرح ترافیک 97 بیان کرد: 
از 15 فروردین این اجازه به ش��هرداری تهران داده 
ش��ده است و امکان دارد آخر فروردین طرح ترافیک 
جدید اجرا ش��ود.  علیخانی گفت: برای اجرای طرح 
ترافی��ک جدید بای��د زیرس��اخت های الزم از جمله 
نص��ب دوربین های خروج��ی در معابر هر چه زودتر 

نصب شود. 
 

آزرا جدید به ایران رسید
 پیش بینی می ش��ود هیوندای آزرا نس��ل جدید با 
قیمتی حدود 300میلیون تومان توسط کرمان موتور 
به بازار عرضه ش��ود. برخی شنیده ها حاکی است که 
به تازگی تعدادی از این خودروها به کشور رسیده اند 
و ب��ه زودی ش��اهد رونمای��ی از این خودرو توس��ط 
کرمان موتور خواهیم بود.  به گزارش پدال نیوز، بسته 
بودن شش ماهه س��ایت ثبت سفارش تأثیرات سوئی 
بر بازار خودروهای وارداتی داشت که با اعالم میزان 
تعرفه های جدید، نه تنها وضعیت بازار به ثبات نسبی 
نرس��ید، بلکه با روند رو به رشد قیمت ها همراه شد. 
ب��ا این حال برندهای موجود در بازار س��عی دارند با 
متعادل نگه داشتن قیمت ها و اعالم شرایط فروش با 
تسهیالت ویژه، سهم خود را در بازار از دست ندهند. 
در این می��ان با ظهور برندهای جدی��د در بازار و 
سنت ش��کنی در اعالم قیمت ها ، می توان پیش بینی 
ک��رد که س��ال 97 رقابت داغی می��ان برندها برای 

سهم خواهی از بازار شکل بگیرد. 
 کالس سدان در میان ایرانیان از گذشته تا امروز از 
اهمیت باالیی برخوردار بوده اس��ت، بر همین اساس 
واردکنن��دگان خودرو نیز س��عی دارند جدیدترین و 
به روزترین محصوالت را در این سگمنت، راهی بازار 
ایران کنن��د. از آنجایی که همکاری مش��ترک میان 
کرمان موتور و هیوندای کره  جنوبی روز به روز روند رو 
به رش��د خود را طی می کند، محصوالت جدید این 

برند توانسته اند به بازار ایران راه یابند. 

نگاه

ضرورت استخدام مربیان خارجی 
در صنعت خودروی ایران

ایرانی ها احتماال تا سال ها موفقیت برخی تیم های 
ورزش��ی خود ش��امل فوتبال، والیبال و بسکتبال را 
در عرصه ه��ای بین الملل��ی فرام��وش نخواهند کرد؛ 
موفقیت های��ی که ب��دون تردید به لطف اس��تخدام 
مربیان برتر دنیا و در س��ایه مدیریت درست به دست 
آم��د.  ب��ه گ��زارش کارپرس، ای��ن تج��ارب موفق 
نش��ان داد اتفاقات��ی که گاه به رؤی��ا می ماند، امکان 
بدل ش��دن به واقعیت را دارن��د و از همین رو افکار 
عمومی و البته بس��یاری از تصمیم س��ازان معتقدند 
تعمی��م به کارگیری کارشناس��ان خارجی به صنایع 
داخل��ی به خصوص خودروس��ازی، می تواند فرجامی 
خوش را به دنبال داش��ته باش��د. مدت هاس��ت همه 
از خصوصی س��ازی صنع��ت خ��ودرو می گوین��د؛ از 
رئیس جمه��وری گرفته تا رئیس مجلس و این اواخر 
مدیران خودروسازی، همه و همه معتقدند راه نجات 
این صنعت، رهایی از قید »دولتی بودن« و واگذاری 
س��هام آن به بخش  خصوصی واقعی اس��ت و تنها از 
این راه می توان به دنیای خودروس��ازی راه پیدا کرد 

و به فناوری و تکنولوژی روز دست یافت. 
ظاهر ماجرا بسیار شیرین و امیدوارکننده است، چه 
آنکه به هر حال تصمیم گیران )دولت، مجلس شورای 
اس��المی و خودروس��ازان(، ضرورت خصوصی س��ازی 
صنعت خ��ودرو را درک کرده و از ل��زوم رخ دادن این 
اتفاق می گویند، اما این همه ماجرا نیست. نیمه تاریک 
داس��تان آنجاس��ت که با وجود اقرار تصمیم سازان به 
ل��زوم خصوصی س��ازی صنع��ت خ��ودرو، گام بلندی 
برای عملی کردن آن برداش��ته نمی ش��ود، گویی اصاًل 
قرار به رهایی خودروس��ازی از قید و بند دولتی بودن 
نیس��ت. بیایید چند مورد از اظهارنظرهای مهم درباره 
خصوصی س��ازی صنعت خودرو را م��رور کنیم. افکار 
عمومی هنوز اظهارات حسن روحانی رئیس جمهوری 
را در اج��الس داووس 2014 فرام��وش نکرده اس��ت، 
آنجاک��ه وی رس��ماً از خارجی ها دعوت ک��رد تا برای 
خرید سهام خودروس��ازان ایرانی پیشقدم شوند.  این 
اولین بار پ��س از انقالب بود که دولت به این صراحت 
و روش��نی از خارجی ها برای س��رمایه گذاری مستقیم 
در صنع��ت خودرو دعوت به عم��ل آورد و حتی بابت 
سهامداری بیش از 50 درصد نیز چراغ سبز نشان داد. 
پس از این اظهارنظر رئیس جمه��وری، این امیدواری 
به وج��ود آمد که خودروس��ازی ایران در آس��تانه یک 
رنس��انس بزرگ قرار گرفته و برندهای معتبر خارجی 
رفته رفته با به دس��ت گرفتن سهام و مدیریت آن، این 
کشتی سرگردان را به س��احل امید و آرامش خواهند 
رس��اند. با این حال، با وجود گذشت حدود چهار سال 
از فراخ��وان رئیس جمهوری، هنوز هم مدیریت دولتی 
بر خودروس��ازی ایران حاکم اس��ت، با همان ضعف ها، 

ناکارآمدی ها و کار نابلدی ها.
رئی��س دولت دوازدهم اما تنها کس��ی نبوده که در 
این چند س��ال به جد از لزوم خصوصی س��ازی صنعت 
خودرو گفته است. همین چند ماه پیش علی الریجانی، 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی نیز طی مراسمی در 
ای��ران خودرو به صراحت خواس��تار اج��رای اصل 44 
قان��ون اساس��ی در خودروس��ازی و خصوصی ش��دن 
واقعی این صنعت ش��د. وی حتی یکی از شروط اصلی 
حمایت مجلس ش��ورای اس��المی از صنعت خودرو را 
خصوصی سازی دانست و از سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )سهامدار دولتی صنعت خودرو( خواست 
تا هر چه سریع تر تکلیف خود را روشن کند. در نهایت 
اما همین هفته گذش��ته، مدیرعام��ل ایران خودرو نیز 
در مقام حامی خصوصی س��ازی صنعت خودرو برآمد 
و تأکی��د کرد که اگر بخش  خصوصی کارآمد س��کان 
هدایت خودروسازی را در دست بگیرد، وی حاضر است 
صندلی مدیرعاملی این ش��رکت را وانهد. مرور این سه 
اظهارنظر به وضوح نشان می دهد ارکان تصمیم گیری 
درباره خصوصی سازی صنعت خودرو، موافق رخ دادن 
ای��ن اتفاق بزرگ هس��تند، با این حال افق روش��ن و 
امیدوارکننده ای در این ماجرا وجود ندارد. خودروسازی 
ایران صنعتی با گردش مالی بس��یار باالس��ت و طبعا 
چشم پوش��یدن از آن برای هیچ کس ساده نیست. از 
طرفی، این صنعت در این سال ها وجهه ای سیاسی نیز 
به خود گرفته و گاه تصمیم گیری های خرد و کالن آن 
به جای آنکه از مس��یر اقتصادی اتخاذ شوند، در بستر 

سیاست جریان یافته اند.

 بازار واردات را
از بالتکلیفی خارج کنید

مدیرعامل س��تاره ایران معتقد اس��ت بالتکلیفی 
در ب��ازار خودروهای وارداتی همچن��ان ادامه دارد و 

موجب زیان خریداران و فروشندگان خواهد شد. 
به گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو«، غالمرضا 
رزازی ب��ا بیان این مطلب که س��ال ج��اری تقریباً 
به بالتکلیف��ی برای واردات خودرو گذش��ت، گفت: 
س��ال جاری س��ال بالتکلیفی واردات بود، شش ماه 
بس��ته بودن واردات و نیز موضوع رأی دیوان عدالت 
اداری موجب ش��ده است واردکننده و مصرف کننده 
نتوانند تصمیم های صحیحی را برای عرضه یا خرید 
خودروهای وارداتی بگیرند.  او تأثیر احساس��ی رأی 
دی��وان عدال��ت اداری را کاه��ش موقت��ی قیمت ها 
دانس��ت و گف��ت: وضعی��ت اجرایی ای��ن رأی هنوز 
مشخص نیست به همین دلیل انتظار کاهش قیمت 

خودروهای وارداتی منطقی نخواهد بود. 



مشاور عالی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی 
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری با بیان اینکه ارتباط صنعت و دانشگاه 
یک کار تش��ریفاتی نیست، تأکید کرد که برای جسور کردن دانشجویان 

بای��د اس��اتیدی در دانش��گاه ب��ه کار گرفته 
 شوند که در حوزه اجرایی هم سابقه فعالیت 
داش��ته باش��ند؛ نباید کس��انی بدون داشتن 
س��وابق اجرایی، کارآفرین��ی تدریس کنند.  
ب��ه گزارش ایس��نا، مهندس احم��د بیرانوند 
در اختتامی��ه اولی��ن جش��نواره ایده پردازی 
هوای��ی و هوانوردی که با حضور دکتر مجید 
سرس��نگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران و 
جمع کثیری از دانشجویان و محققان جوان 
کشور در باش��گاه دانشجویان دانشگاه تهران 
برگزار شد، درباره مس��ئولیت های اجتماعی 
در دانش��گاه گف��ت: احس��اس می کنم برای 
جس��ور کردن دانش��جویان باید اساتیدی در 

دانش��گاه به کار گرفته  ش��وند ک��ه در حوزه اجرایی هم س��ابقه فعالیت 
داشته باشند. نباید کسانی با نداشتن سوابق اجرایی، کارآفرینی تدریس 
کنن��د. صرف اینک��ه یک نفر با م��درک تحصیلی باالتر به دانش��جویان 

تدری��س کند، ثمری برای آنها ندارد و این در حوزه دانش��گاه یک آفت 
است.  وی با تأکید بر اینکه ارتباط صنعت و دانشگاه یک کار تشریفاتی 
نیس��ت، افزود: باید برای این ارتباط برنامه ریزی های الزم با دقت صورت 
گیرد. کس��انی ک��ه جس��ارت ایده پردازی 
دارن��د، وارد این ح��وزه می ش��وند. اکنون 
س��ازمان های بزرگی داریم که به ایده های 
برتر دانش��جویان جایزه می دهن��د، اما در 
حوزه هوایی پروس��ه متفاوت است، چون 
در ای��ن حوزه ایده ها به راحت��ی به نتیجه 
نمی رس��ند و زمان ب��ر اس��ت.  بیرانوند در 
پایان گف��ت: بحث تجاری س��ازی صنعت 
هوای��ی چند س��الی اس��ت ک��ه از حوزه 
دولتی خارج ش��ده و صنای��ع دانش بنیان 
توانس��ته اند این کار را انج��ام دهند و در 
واق��ع همین دانش��جویان بودن��د که این 
اتف��اق را رقم زدند. ما اگ��ر بتوانیم حوزه 
تجاری سازی را در بین همین ایده ها فعال کنیم، مطمئناً در سال های 
آینده صنایع دانش بنیان از دانشجویان دعوت خواهند کرد و ایده های 

برتر می توانند بخشی از حوزه صنایع هوایی را برعهده بگیرند. 

رئیس دانش��کده کارآفرینی دانش��گاه تهران با بیان اینکه حمایت از 
اس��تارت آپ ها در ایران اقدامی بسیار هوشمندانه است، تأکید کرد که 

باید استارت آپ های کشور نوآورانه باشند. 
به گزارش ایس��نا، دکتر محمدرضا زالی، 
رئیس دانش��کده کارآفرینی دانشگاه تهران 
در اختتامی��ه اولین جش��نواره ایده پردازی 
هوایی و هوانوردی که با حضور دکتر مجید 
سرس��نگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران و 
جمع کثیری از دانشجویان و محققان جوان 
کشور در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران 
برگزار شد، اظهار کرد: یک دیده بان جهانی 
کارآفرین��ی وج��ود دارد ک��ه متولی پایش 
تخصصی ترین  و  بزرگ تری��ن  کارآفرین��ی، 
برنامه در حوزه کارآفرینی اس��ت. براساس 
آم��ار این دیده ب��ان، نرخ اس��تارت ْآپ ها در 
فرانس��ه حدود 3.2درصد است، درحالی که 

در ایران در س��ال 2017، 13.34درصد بوده اس��ت. یعنی از هر 100 
نف��ر بزرگس��ال ایرانی در 42 ماه گذش��ته 13 اس��تارت آپ راه اندازی 
ش��ده اس��ت.  دکتر زالی با تأکید بر اینکه حمایت از استارت آپ ها در 

ایران اقدامی بس��یار هوش��مندانه است، خاطرنش��ان کرد: از هر 100 
کس��ب وکار جدید در کشور، 17مورد نوآورانه و بقیه غیرنوآورانه است. 
اس��تراتژی اوباما در کاخ سفید کارآفرینی فناورانه بود. این کارآفرینی 
اس��ت که می تواند برای م��ا ارزش افزوده 
ایج��اد کند. این آمارها نش��ان می دهد ما 
خیلی مس��ئولیت های س��نگینی داریم و 
باید تالش کنیم که دانشگاه کارآفرین در 

کشور تصویب شود. 
رئی��س دانش��کده کارآفرینی دانش��گاه 
ته��ران، ادام��ه داد: براس��اس آمار س��ال 
2017 حدود 34درص��د قصد کارآفرینانه 
در ایران بوده اس��ت، یعنی از هر 100 نفر 
34 نف��ر قصد دارند ک��ه کارآفرینی کنند. 
همچنی��ن حدود 36درصد م��ردم با قصد 
ای��ده کارآفرینان��ه وارد ح��وزه کارآفرینی 
می شوند. براس��اس پایشی که انجام شده 
است، 55درصد دانشجویان فنی و 53درصد دانشجویان علوم اجتماعی 
و رفتاری قصد کارآفرینانه دارند و این محتوای ایده های آنها است که 

براساس درآمدمحور بودن و محصول محور بودن متفاوت است. 

مشاور عالی ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی: 

اساتید با سابقه اجرایی، »کارآفرینی« تدریس کنند
رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران: 

از هر 100 کسب وکار جدید در کشور 17 مورد نوآورانه است

برخی کس��ب و کارهای پرس��ود را می توان با اج��اره دادن تخصص و 
تجربه و به کارگیری آنها در کمک به دیگران تأسیس کرد. 

برخالف باور عمومی، تنها راه تأس��یس اس��تارت آپ و تبدیل شدن 
به کارآفرین موفق، توس��عه اپلیکیش��ن و وب سایت نیست. افرادی که 
تخص��ص و تجربه کاف��ی دارند می توانن��د با اس��تفاده از آن در بازار، 
کس��ب وکار پرس��ودی راه اندازی کنند. اصطالحی که برای این سبک 
از کس��ب وکار اس��تفاده می ش��ود، اجاره دادن تخصص و تجربه است. 
ای��ن نوع از کار با فروختن زمان متفاوت اس��ت. فروختن زمان به این 
معناس��ت که ش��ما تنها به خاطر زمانی که برای فرد یا شرکتی صرف 
می کنید، حقوق دریافت خواهید کرد. این س��بک از درآمد مورد تأیید 

هیچ کارش��ناس کسب وکاری 
نیست. 

چنی��ن  ش��روع  ب��رای 
این  به  بای��د  کس��ب وکاری، 
نتیج��ه برس��ید ک��ه ب��رای 
موفقیت الزام��ا نیاز به تولید 
محص��ول نیس��ت. بای��د به 
این ب��اور برس��ید ک��ه دنیا 
ب��ه دانش ش��ما نی��از دارد. 
می تواند  معنوی شما  دارایی 
محص��ول و س��رویس اصلی 
کس��ب وکارتان باشد. شما با 
اجاره دادن ذه��ن و مغزتان 
ب��ه اف��راد مش��هور، مدیران 
بزرگ و ش��رکت های موفق، 
درآمد اولیه برای هر کاری را 
جذب می کنید. پس از مدتی 
می توانید با استفاده از همین 
دارای��ی و همچنین ش��بکه 
ایجادش��ده از اف��راد فع��ال 
در کس��ب وکار، اس��تارت آپ 
بع��دی خ��ود را راه ان��دازی 
نکنی��د  فرام��وش  کنی��د. 
ب��ازار کنونی ب��ه متخصصان 
باتجرب��ه  در هم��ه عل��وم از 
هنر ت��ا آش��پزی و مدیریت 
نیاز دارد. با اجاره دادن مغز، 
تخص��ص و زم��ان، به راحتی 

می توانید کس��ب وکاری باارزش تأس��یس کنید. در ادامه این مقاله  
چند اس��تراتژی را برای پیاده سازی این سبک از کسب وکار معرفی 

می کنیم. 
1- از بازاریابی شخصی شروع کنید

در مرحله اول ش��ما باید به مشتریان بالقوه نشان دهید که تخصص 
و تجربه کافی دارید. از ش��رکت در رویداد ها، اسپانس��ر شدن در آنها، 
فعالی��ت جدی در ش��بکه های اجتماع��ی تا تبلیغ��ات و تولید محتوا، 
می توانن��د ای��ن وظیفه را برای ش��ما انجام دهند. با ای��ن کار جوی از 
اهمی��ت کار و تخصص تان ایجاد می کنید و پس از مدتی، مش��تریان 

بالقوه به الزامی بودن تخصص شما پی می برند. 
2- مشتریان را گزینش کنید

از همان ابتدا در میان مش��تریان بالقوه، افرادی را کش��ف کنید که 
پتانسیل همکاری طوالنی مدت داشته باشند. به دنبال مشتریان نروید 
و به گونه ای فعالیت کنید که آنها به شما مراجعه کنند. پس از مراجعه، 
سلس��له مراتبی ترتیب دهید که مشتریان غربال شده و فقط آنهایی که 

به طور جدی به دنبال تخصص شما هستند، تأیید شوند. 
3- مرزهای خود را مشخص کنید

عم��وم اف��رادی که به دنب��ال اس��تفاد از تجارب دیگران هس��تند، 
درک درس��تی از نیازه��ا و محدودیت ه��ای این س��بک کاری ندارند. 
در مذاک��ره با اف��راد در مورد 
تخص��ص، ارزش کار و تجربه 
از همان  باش��ید.  خود شفاف 
روش های  محدودیت ها،  ابتدا 
را  کاری  و س��بک  پرداخ��ت 

به روشنی توضیح دهید. 
4- زمان تان را با دقت 

قیمت گذاری کنید
ب��ه خاط��ر ت��رس از رقبا، 
ندهی��د.  کاه��ش  را  قیم��ت 
تجربه، تخصص و زمان ش��ما 
همگ��ی ارزش و قیمت دارند. 
برخی افراد متخصص و مشاور 
ع��الوه بر کاری ک��ه به عنوان 
می دهن��د،  انج��ام  مش��اوره 
حداق��ل زمان��ی را به عن��وان 
ق��رارداد اضاف��ه می کنن��د تا 
درآمدی تضمین ش��ده داشته 

باشند. 
5- با دیگر متخصصان 
همکاری داشته باشید

به عنوان  باش��ید که  مراقب 
متخص��ص تنه��ا در صنع��ت 
ش��ناخته نش��وید. با همکاری 
اف��راد  و  متخصص��ان  دیگ��ر 
باتجرب��ه می توانی��د به اهداف 
مهم ت��ری برس��ید. به عن��وان 
کارشناس��ی همیش��ه آماده با 
دیگ��ر متخصصان همکاری کنید و البته از ه��ر فرصتی برای دریافت 

توصیه نامه از طرف آنها و گسترش شبکه کسب وکار استفاده کنید. 
6- حرفه ای و قانونی باشید

هرچ��ه زودت��ر مراحل قانونی ثبت و معرفی ش��رکت را انجام دهید. 
کس��ب وکارتان را قانونی کنید تا دیگران هم به راحتی به ش��ما اعتماد 
کنن��د. به عالوه برای پیش��رفت ای��ن کار نیاز به ج��ذب هیأت مدیره، 
مشاور، بازاریاب و دیگر نیروها دارید که تنها با ثبت قانونی امکان پذیر 

خواهد بود. 
INC/zoomit :منبع

وب سایت Fast Company روز گذشته لیست خود از 50 شرکت برتر در زمینه نوآوری را 
منتشر کرد و جایگاه اول این لیست به خاطر »ارائه آینده در امروز« به اپل رسید. مجموعه ای 

تحسین برانگیز از ابداعات مختلف مانند آیفون 10، اپل واچ سری 3 و ARKit در سال 2017 
و تمرکز منحصر به فرد این کمپانی بر ادغام سخت افزار و نرم افزار، دالیل اصلی فست کمپانی 

برای انتخاب اپل به عنوان برترین شرکت حاضر در این لیست بوده است.
به گزارش دیجیاتو، خالقیت به مراتب از آنچه در الیه رویی دیده می شود عمیق تر است 

و رویکرد اپل نسبت به مهندسی سخت افزار و نرم افزار به ایجاد تجربه ای منجر شده که 
هیچ وقت تا این حد جاه طلبانه نبوده است. سایر تولیدکنندگان موبایل و تبلت از همان 

چیپ هایی بهره می برند که در دسترس رقبای شان هم است.
اپل اما چیپ های خودش را طراحی می کند و بنابراین یک آیفون، از پردازنده ای بهره می برد 

که به صورت خاص برای سیستم عامل، اپلیکیشن ها، نمایشگر، دوربین و سنسور تاچ اپل 
طراحی شده. این کمپانی به قدری در طراحی چیپ مهارت یافته که Fusion A10 موجود در 

آیفون 7، تمام پردازنده های رقیب را در بنچمارک های مستقل درهم می شکند.
از دیگر دالیل فست کمپانی برای انتخاب اپل به عنوان شرکت نخست می توان به پیشرفت های 

این کمپانی در زمینه های هوش مصنوعی، تجارت سرگرمی و نیز بهبود مراقبت های پزشکی از 
طریق CareKit  و ResearchKit نیز اشاره کرد. تمام این دستاوردها سبب شد اپل از جایگاه 

چهارم لیست گذشته، به رده نخست لیست امسال صعود کند. فست کمپانی می گوید برای تهیه 
این لیست از کمک چندین سردبیر، خبرنگار و برخی همکاران خود استفاده کرده و لیستی 

شامل هزاران کمپانی در اختیارشان قرار داده تا با دنبال کردن فعالیت ها و حرکات تاثیرگذار آنها 
در تجارت، صنعت و فرهنگ، به کمپانی های برتر از نظر خود رای دهند. از دیگر شرکت هایی 

که به لیست 10 شرکت برتر راه یافته اند می توان به نت فلیکس، اسکوئر، تن سنت، آمازون، 
واشنگتن پست، اسپاتیفای و NBA اشاره کرد.

 

کسب وکار پرسود خود را با اجاره دادن تخصص شروع کنید

اپل »نوآورترین شرکت جهان«
Fast Company  از نگاه وب سایت 

پنجشنبه8
3 اسفند 1396

کسب و کارامروزشماره 1009

کسبوکار

هم��راه اول با ارائ��ه آخرین دس��تاوردهای خدمات س��ازمانی، در دهمین 
نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی حضور دارد. 

در این نمایش��گاه، همراه اول با ارائه آخرین دس��تاوردهای خود درخصوص 
راهکارهای هوشمندس��ازی و مدیریت شبکه های انرژی شامل برق، گاز و آب 
بر بس��تر nb Iot، مدیریت هوشمند روشنایی شهری، نمایش شهر هوشمند 

از طریق AR و راهکارهای سازمانی جهت افزایش بهره وری حضور دارد. 
دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی 
انرژی از 2 تا 5 اس��فندماه از س��اعت 10 تا 18 در نمایشگاه بین المللی تهران 

برگزار شده است. 
 

 آخرین دستاوردهای همراه اول
در نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر



نخس��تین همایش »وقف و علم و فناوری« با همکاری معاونت علمی 
چهارش��نبه 9 اسفند 1396 به میزبانی دانش��گاه فردوسی مشهد برگزار 
می ش��ود.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، نخستین 

همایش ملی »وق��ف و علم و فناوری )الگوی 
توسعه و ترویج(« با همکاری مرکز تحقیقات و 
توسعه وقف دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه 
شهید بهشتی، دانشگاه فردوسی مشهد، کمیته 
یاوران وق��ف علم و فناوری، س��ازمان اوقاف 
و امور خیریه کش��ور و دیگر نهادهای علمی 
کشور، به میزبانی دانش��گاه فردوسی مشهد 
چهارشنبه 9 اس��فند 1396 برگزار می شود.  
در این همایش مس��ئوالن عالی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد نقشه 
جامع علمی کشور سازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور، آستان قدس رضوی، استادان برجسته 

دانشگاه و حوزه درزمینه الگوهای توسعه و ترویج فرهنگی در رابطه وقف 
و علم و فناوری سخنرانی خواهند داشت. 

محورهای نخستین همایش ملی »وقف و علم و فناوری )الگوی توسعه 

و ترویج(« ش��امل تبیین ضرورت توس��عه وقف در عرصه علم و فناوری؛ 
تحلیل و تفسیر کالم امام و رهبری پیرامون وقف در زمینه علم و فناوری؛ 
تبیی��ن نیات و مصادیق وقف در حوزه علم و فناوری در کش��ور ش��امل: 
مدارس، دانش��گاه، مراکز پژوهش��ی، جوایز 
علم و فناوری، حمایت از نخبگان، نوآوران و 
تجاری سازی فناوری ها، گرنت های پژوهشی، 
تقویت زیرس��اخت های توس��عه فن��اوری، 
حمای��ت از واحدهای فناور و ش��رکت های 

نوپا  است. 
از دیگ��ر محورهای این رویداد می توان به 
تبیی��ن نقش وقف در تحقق سیاس��ت های 
کالن عل��م و فن��اوری و اقتص��اد مقاومتی، 
بررس��ی و تحلیل تجارب موفق بین المللی 
در کشورهای اسالمی و غیراسالمی؛ الگوی 
توسعه و اجرایی سازی گفتمان وقف در حوزه 
علم و فناوری؛ الگوی فرهنگی مناسب جهت 
توس��عه و ترویج فرهنگ وقف در زمینه علم و فناوری در بین گروه های 
مختلف )فعاالن عرصه علم و فناوری، گروه های خیرین و واقفان، ایرانیان 

خارج از کشور، عموم مردم و...( اشاره کرد. 

بانک آینده امسال نیز همچون سال های گذشته ارتقای چشمگیری 
در رتبه بندی شرکت های برتر ایران داشته است. 

به گ��زارش روابط عمومی بانک آینده، رتبه ف��روش بانک آینده در 
رده بندی ش��رکت های برتر ای��ران )IMI-100(، در س��ال های اخیر 

همواره رو به رش��د بوده اس��ت و 
طی دو س��ال گذش��ته به صورت 
ش��رکت های  بی��ن  در  متوال��ی 
پیش��رو قرار داش��ته است. صعود 
هش��ت پله ای بانک آینده نسبت 
به س��ال گذشته با اش��اره به این 
نکت��ه ک��ه ای��ن بانک نس��بت به 
سال 1393 ارتقای چشمگیر 27 
پله ای داش��ته و هم��واره در بین 
100 ش��رکت برتر ای��ران حضور 
داشته است، نشان دهنده پایداری 

این بانک در صنعت بانکداری کش��ور محس��وب می ش��ود.   بر اساس 
این گزارش، بانک آینده در س��ایر ش��اخص های س��ال 1396 نیز 
عملکرد چشمگیری داش��ته است. این بانک رتبه سوم »بیشترین 
دارایی«، رتبه ششم »شاخص ارزش افزوده«، رتبه پنجم »فروش 

در صنعت« و رتب��ه دوم در بین »بانک های خصوصی« را به خود 
اختصاص داد. این بانک در حالی به این رش��د رسیده  است که در 
میان دیگر بانک ها و موسسات مالی سابقه فعالیت کمتری دارد. از 
دیگر ویژگی هایی که باعث ش��ده دستاورد کسب شده بانک آینده 
مورد توجه ق��رار گیرد، مبنای 
رتبه بن��دی  ای��ن  در  ارزیاب��ی 
تأییدش��ده  مالی  صورت ه��ای 
هلدینگ ها توسط بانک مرکزی 
است و جالب است که »آینده« 
علی رغم تعداد کم زیرمجموعه 
شرکت ها در هلدینگ و جوانی 
س��ازمان و برگ��زاری مجم��ع 
عمومی س��االنه در تاریخ مقرر 
)96/04/31(، ای��ن جهش را از 

آن خود کرده  است. 
به رغ��م اینک��ه بانک آینده در س��ال های اخیر ب��ا چالش های ادغام 
چندین مؤسس��ه مالی و اعتب��اری دیگر روبه رو بوده  اس��ت به خوبی 
توانست به بهترین شیوه در کمترین زمان، با کسب رضایت مشتریان، 

جایگاه خود را نه تنها حفظ کند بلکه آن را ارتقا دهد. 

با همکاری معاونت علمی انجام می شود

برگزاری نخستین همایش »وقف و علم و فناوری«
در بیستمین رتبه بندی ساالنه شرکت های برتر ایران )IMI-100( اعالم شد 

بانک آینده دهمین شرکت در رتبه بندی شرکت های برتر ایران

همواره ارتقای س��طح از جمله مواردی اس��ت که ذه��ن مدیران را 
به خود مش��غول می س��ازد. علت این امر به این خاطر اس��ت که مقام 
آنها از باالترین میزان حساس��یت و اهمیت برخوردار بوده و به همین 
خاطر ضروری اس��ت خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. برای مدیران 
موفق تنها رسیدن به صندلی ریاست مطرح نبوده و نحوه عملکردشان 
مدنظر قرار خواهد گرفت. به همین خاطر در ادامه به بررسی اقدامات 

ضروری در این رابطه خواهیم پرداخت. 
1- افراد مناسب را انتخاب کنید

همه چیز با وجود یک تیم قوی امکان پذیر خواهد بود. به همین خاطر 
در ابتدای راه خود الزم است بهترین افراد را انتخاب کنید. مالک بهترین 
بودن تنها براساس سابقه آنها نبوده و الزم است افراد را مورد آزمایش قرار 
دهید تا بهترین فرد ممکن برای شرکت شما انتخاب شود. در این رابطه 
ممکن است فردی بهتر باشد که تجربه کافی در اختیار نداشته با این حال 
س��طح عملی باالیی را در اختیار دارد. عکس این قضیه نیز ممکن است، 
درواقع نباید مالک سنجش خود را تنها یک عامل قرار دهید. توانایی کار 
تیمی از جمله معیارهای کمتر مورد توجه مدیران محسوب می شود. با این 
حال این امر باید اولویت شما باشد چراکه تیم شرکت همانند یک سیستم 
باید عمل کند که در آن تعامل و همکاری تمامی کارمندان تعیین کننده 
خواه��د بود. به همین خاطر وجود فردی در ش��رکت که خود را باالتر از 
س��ایرین می داند و به همین خاطر در زمین��ه کار تیمی فعالیتی از خود 
نش��ان نمی دهد، بدون تردید برای کل تیم مضر خواهد بود حتی اگر در 
کار خود درخشان ظاهر شود. همچنین ضروری است افراد مهم شرکت را 
مشخص کرده و اقدامات الزم را برای حضور طوالنی مدت آنها فراهم آورید. 

2- همدلی و همراهی خود با تیم کاری را به نمایش بگذارید
تصور غالب افراد از مدیران افرادی اس��ت که خود را در دفتر حبس 
کرده و تنها دستورات را از طریق زیردستان خود به تمامی افراد ابالغ 
کرده و تنها نتایج را مورد مش��اهده قرار می دهند. در صورتی که شما 
نیز به این ش��کل عمل می کنید، الزم اس��ت تغییراتی را در این رابطه 
اعم��ال نمایید. درواقع تی��م کاری تنها به یک مدیر نی��از ندارد، بلکه 
ف��ردی را می خواهد که کار رهب��ری را نیز انجام دهد. این امر تنها در 
ش��رایطی میسر خواهد بود که حضور فعال در کارها داشته باشید. این 
امر ک��ه از دانش و تجربه خود برای انجام بهتر کارهای تیم اس��تفاده 
کنی��د، نه تنها از وجهه ش��ما کم خواهد کرد، بلکه جایگاه ش��ما را در 
ذه��ن و قلب افراد افزایش خواهد داد. امروزه در راس��تای بیش��ترین 
تأثیرگذاری عامل نفوذ در قلب افراد مطرح اس��ت که این اقدام بدون 

شک در این رابطه تأثیرگذار خواهد بود. 
3-امکان ارتباط متقابل را فراهم آورید

هم��واره افراد نی��از به بیان مواردی دارند ک��ه در صورت عدم توجه 
به س��خن آنه��ا یا حتی فراه��م نبودن ام��کان بیان آن، بدون ش��ک 
نارضایتی های��ی به وجود خواه��د آمد. این امر که اف��راد نتوانند تمام 
حواس خود را متمرکز کار خود کنند، بدون تردید باعث خواهد ش��د 
راندمان کاری تیم با کاهش��ی چش��مگیر مواجه ش��ود و در راس��تای 
جلوگیری از وقوع چنین رخدادی الزم اس��ت تا پل های ارتباطی خود 
را متنوع س��ازید. در این رابطه پاسخگویی شما نیز مهم است. درواقع 

مشاهده شده است که برخی از مدیران پاسخ دهی به موارد مطرح شده 
را به فردی دیگر می سپارند. این امر بدون تردید مضر خواهد بود زیرا 
افراد خواس��ته اند تا با شما صحبت کنند و این اقدام صالحیت شما را 
برای پس��تی که دارید زیر سؤال خواهد برد. اگرچه این احتمال وجود 
دارد که به علت حجم کاری امکان حضور مستقیم افراد وجود نداشته 
باشد، با این حال ضروری است جلسات ماهانه ای را با تمام تیم کاری 

ایجاد کنید. 
4- عمل خود را مالک قرار دهید

ای��ن امر ک��ه تنه��ا در رابطه با موضوع��ات مختلف ب��ه عنوان یک 
نصیحت گ��ر وارد ش��وید در درازمدت تیم کاری را م��ورد آزار و اذیت 
ق��رار خواه��د داد. به همین خاطر بهتر اس��ت نحوه رفت��ار خود را به 
صورتی س��ازمان دهید که در زمینه های م��ورد نظر به مثال و الگویی 
مناس��ب تبدیل ش��وید. برای مثال در صورتی که حضور به موقع افراد 
برای ش��ما مدنظر است الزم است تا خود در این زمینه به خوبی عمل 
کنید در غیر این صورت صحبت های ش��ما در این رابطه تأثیر الزم را 

نخواهد داشت. 
5- مثبت اندیش و روحیه بخش باشید

همواره افراد ممکن اس��ت بر اثر فشار کاری خود احساس خستگی 
کنن��د. این ام��ر در صورتی که به خوبی برطرف نش��ود می تواند انجام 
کارهای دیگر را با مشکل و کندی محسوسی مواجه سازد. بدون تردید 
این امر مناس��ب نخواهد بود به همین خاطر ش��ما در ش��رکت باید به 
نحوی رفتار کنید که افراد از حضور شما احساسی خوب داشته باشند. 
درواقع وجود یک مدیر همیش��ه ناراضی تنها بر فش��ار و استرس افراد 
خواه��د افزود. برای جلوگیری از چنی��ن رخدادی ضمن حفظ روحیه 

خود خصوصاً در شرایط سخت همواره تیم را امیدوار نگه دارید. 
6- برای هر اقدامی از کارمندان خود تشکر کرده و اهمیت 

پاداش را فراموش نکنید
توجه داش��ته باش��ید که شما با یک دس��ته روبات مواجه نیستید و 
همین امر باعث می ش��ود که ضرورت رفتار براساس احساس نیز مهم 
باشد؛ این امر که از هر اقدام تیم کاری خود قدردانی کنید هزینه ای را 
دربرنخواهد داش��ت با این حال این احساس را در آنها به وجود خواهد 
آورد که اقدامات آنها برای ش��ما از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. در 
زمین��ه پاداش نی��ز الزامی وجود ندارد که حتماً بار مالی س��نگینی را 
برای خود به وجود آورید. اعطای مرخصی یا کاهش ساعت کاری خود 
می تواند در این زمینه مناس��ب باشد. درواقع در این رابطه شما باید با 

توجه به امکاناتی که در اختیار دارید عمل کنید. 
7- تقویت تیم کاری خود را مدنظر قرار داده و از نوآوری آنها 

حمایت کنید.
دانش در حوزه کاری امری است که بدون شک انتهایی را نمی توان برای 
آن متصور ش��د. به همین خاطر همه تیم همواره باید در معرض افزایش 
سطح آگاهی های خود گام بردارند. در این رابطه نقش مدیریت بسیار مهم 
بوده و باید به نحوی عمل کند که این امکان برای تمام اعضای تیم مهیا 
ش��ود. همچنین الزم است از اقدامات بیشتر و نوآوری های افراد به شکلی 
مناسب حمایت و قدردانی شود. این امر منجر به تمایل تمامی افراد برای 
حضور در این عرصه خواهد شد. بدون شک یک نوآوری خوب در ارتقای 

سطح شرکت کمک شایانی خواهد کرد. 
careerfaqs :منبع
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مرک��ز فن ب��ازار ملی ای��ران در نظر دارد ب��ه منظور جذب س��رمایه برای 
استارت آپ های حوزه آموزش با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و استارت آپی 

کشور هشتمین رویداد Startup Demo را در حوزه آموزش برگزار کند. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، یک��ی از چالش های 
زیس��ت بوم نوآوری و اس��تارت آپی کش��ور، نبود فرصت ها و بسترهای جذب 
سرمایه است که رویدادهای »استارت آپ دمو« سعی بر آن دارد این زمینه را 
برای شرکت های نوپا و استارت آپ ها جهت جذب سرمایه از یک طرف و برای 
سرمایه گذاران جهت بررسی شرکت های آماده و دارای ظرفیت سرمایه گذاری 

از سوی دیگر فراهم کند. 

به همت مرکز فن بازار ملی ایران

هشتمین استارت آپ دمو در حوزه 
آموزش برگزار می شود

Josie Chun. Zahra Campbell-Avenell به قلم
مترجم: امیرآل علی



بالک چی��ن ب��ا اس��تفاده از زنجیره به 
ه��م پیوس��ته از اطالع��ات می توان��د از 
جلوگیری  اینترنت��ی  کالهبرداری ه��ای 
کند. پیش بینی می ش��ود طی س��ه سال 
آینده 65 درصد بانک ها از این تکنولوژی 

استفاده کنند. 
اینترنت��ی و تقل��ب در  کالهب��رداری 
تبلیغ��ات دیجیتال موضوعاتی هس��تند 
که ای��ن روزها بیش��تر از ه��ر زمانی در 
شبکه های اجتماعی به چشم می خورند. 
اما واکنش مردم نس��بت به این اتفاق ها 
چیست؟ معموال مقاالتی در رابطه با این 
موضوع می نویسند و اطالعاتی را در این 
زمینه در وبالگ یا وب سایت خود منتشر 
می کنن��د. ام��ا راه حل واقعی چیس��ت و 
چگونه می ت��وان از این ح��وادث مخرب 

جلوگیری کرد؟ 
بالک چی��ن، پایگاه داده توزیع ش��ده 
یا هم��ان تکنولوژی مورد اس��تفاده در 
ارزه��ای دیجیتال مانن��د بیت کوین، از 
اولین روز پیدایش مورد اس��تقبال قرار 
گرفت. ای��ن تکنولوژی در صنایع زیادی 
وارد و باع��ث افزایش امنیت، ش��فافیت 
اس��ت.  ش��ده  فرآینده��ا  کارآم��دی  و 
به عنوان مثال بازارهای مالی یا تبلیغات 
دیجیتال، صنایع ب��زرگ و 223میلیارد 
تکنول��وژی  از  ک��ه  هس��تند  دالری 
بالک چی��ن اس��تفاده می کنن��د. نتیجه 
تحقیقات نش��ان داده اس��ت 15درصد 
بانک ه��ا و 14درص��د موسس��ات ب��ازار 
مالی قص��د دارند از تکنول��وژی مبتنی 
بر بالک چین در خدمات خود اس��تفاده 
کنن��د و پیش بین��ی می ش��ود این عدد 
در عرض س��ه س��ال آینده به 65درصد 
افزای��ش پی��دا کند. س��ؤالی ک��ه پیش 
می آید این اس��ت که بالک چین چگونه 

این کار را انجام می دهد؟ 

بالک چی��ن یک فهرس��ت غیرمتمرکز 
اس��ت که لیس��تی از تمام تراکنش های 
نقط��ه ب��ه نقط��ه را نگه��داری می کند. 
کامپیوتره��ای ماینر ای��ن اطالعات را در 
بالک ها نگه��داری می کنند. این بالک ها 
به ص��ورت زنجی��ره به یکدیگ��ر متصل 
هستند و شبکه ای از اطالعات را تشکیل 
می دهند. وظیفه آنها حفظ ایمنی و حل 
مس��ائل اس��ت و باید به ط��ور کارآمد از 
اطالعات نگهداری کنند. این کار توس��ط 
یکسری کدهای مش��خص و با زبان های 
 solidity برنامه نویس��ی سطح باال مانند
و فرآیندهای ریاضی انجام می ش��ود. در 
ادام��ه این مقاله ب��ه نق��ل از زومیت به 
معرف��ی مزایای بالک چی��ن در تبلیغات 

دیجیتال می پردازیم. 
1- کالهبرداری تبلیغاتی

صنعت رس��انه یکی از صنایعی اس��ت 
که امروزه م��ورد حمله کالهبرداری های 
آنالی��ن قرار گرفته اس��ت. به عنوان مثال 
روبات هایی طراحی می شوند که به جای 
انس��ان ها روی تبلیغ��ات کلیک می کنند 
و درنتیج��ه باعث می ش��وند کمپین های 
بازاریاب��ی آمار دقیقی نداش��ته باش��ند. 
تبلیغ��ات آنالی��ن معم��وال از تکنولوژی 
خودکار استفاده می کنند و از آنجایی که 
به طور دقیق مشخص نیست این آگهی ها 
در کج��ا ق��رار داده ش��ده اند، بنابرای��ن 
نمی توان نظارت دقیقی روی آنها داشت 
و سرمایه زیادی طی کالهبرداری ها هدر 
خواه��د رفت. برندهایی که به دنبال منع 
کردن سیستم های خودکار مانند روبات ها 
هستند می توانند از خدمات شرکت هایی 
مانند Ternio برای شناسایی و محدود 
کردن روبات ها اس��تفاده کنند و تبلیغات 
خ��ود را تنها به کارب��ران از پیش تعیین 

شده نشان دهند. 

زنجیره ای  دارای  تکنولوژی بالک چین 
شفاف و رمزگذاری شده است که می تواند 
مشکالت کالهبرداری تبلیغات آنالین را 
حل و ساالنه از هدر رفتن میلیون ها دالر 
در کالهبرداری ه��ای آنالی��ن جلوگیری 
کن��د. ش��رکت ها همچنی��ن می توانن��د 
به راحتی تش��خیص دهند آیا افرادی که 
از تبلیغات بازدید کرده اند جزء مخاطبان 

هدف بوده اند یا خیر. 
2- اعتماد

چالش ه��ای  بزرگ تری��ن  از  یک��ی 
انس��ان از همان ابت��دای آفرینش این 
بوده اس��ت که باید ب��رای حفظ بقا و 
انج��ام معامالت ب��ه یکدیگ��ر اعتماد 
می کردن��د. این چالش در دنیای امروز 
نیز وجود دارد. تمامی معامالت بر پایه 
اعتماد ش��کل می گیرند و ایمن بودن 
تکنول��وژی بالک چین باعث می ش��ود 
انسان ها هیچ نگرانی بابت این موضوع 
نداش��ته باش��ند. بالک چین بر اساس 
اعتماد کار نمی کند، بلکه با اس��تفاده 
از تکنولوژی خود از داده های مشتری 
بالک های  تمامی  می کن��د.  محافظت 
زنجی��ره به یکدیگر متصل هس��تند و 
شبکه بدون نقصی را تشکیل داده اند. 
تمام��ی اطالعات از روز آغ��از در این 
بالک ه��ا ذخی��ره ش��ده اند و امنیت و 
شفافیت استثنایی را به وجود آورده اند. 
عالوه برای��ن قراردادها نیز می توانند از 
این تکنولوژی استفاده کنند. به عنوان 
مث��ال اگ��ر اطالعات داخل سیس��تم 
کدگذاری شده باشند نمی توانند بدون 
مجوز فروخته ش��وند. مشتری های نیز 
ق��ادر هس��تند از اطالعات خودش��ان 
حفاظت کنند و با میل خودش��ان آنها 
را در اختیار شرکت های شناخته شده 

قرار دهند. 

3- تجربه مشتری
بازاریابان تا پیش از پیدایش تکنولوژی 
بالک چی��ن، اطالع��ات خ��ود را از منابع 
مختل��ف جمع آوری ک��رده و آنه��ا را بر 
اساس معیارهای مختلفی مانند جنسیت، 
سن و میزان درآمد طبقه بندی می کردند. 
بازاریابان  تکنولوژی بالک چین امروزه به 
اجازه می دهد پروفایل کاملی از اطالعات 
به اش��تراک گذاشته شده توسط مشتری 
را در اختیار داشته باشند. مشتری ها تنها 
کسانی نیستند که برای خرید محصول یا 
خدمات ش��رکتی پول پرداخت می کنند، 
این افراد زمان خود را برای شناس��ایی و 
س��نجیدن محصوالت ص��رف می کنند تا 
اطالعات ارزش��مندی جم��ع آوری کنند. 
اطالعاتی که می تواند به بهبود و پیشرفت 
هر شرکتی کمک کند. بنابراین هر مدیر 
بازاریاب��ی باید بتواند اس��تفاده کارآمدی 
از این اطالعات داش��ته باشد. بالک چین 
برای این منظور هم می تواند به بازاریابان 
کمک کند. این تکنولوژی از تراکنش های 
نقطه به نقطه ای تشکیل شده است که به 
واس��طه احتیاج ندارند. این یعنی برندها 
می توانند مس��تقیما با مشتری در ارتباط 
باش��ند و تأثی��ر عمیق ت��ری روی تجربه 

مشتری بگذارند. 
ما در عصر دیجیت��ال زندگی می کنیم 
و هم��ه چیز با س��رعت زی��ادی در حال 
پیش��رفت اس��ت. از طرف��ی روش ه��ای 
کالهبرداری و تقلب هم پیشرفت زیادی 
نسبت به گذشته داشته اند، اما تکنولوژی 
بالک چین فرصتی را برای ش��کل گیری 
رواب��ط دیجیتالی قدرتمن��د فراهم کرده 
است. روابطی که ایمن هستند و راه حلی 
را ب��رای جلوگی��ری از کالهبرداری های 

آنالین ارائه داده اند. 
forbes/zoomit :منبع

چرا تبلیغات دیجیتال به فناوری بالک چین احتیاج دارند اهمیت شعار در موفقیت یک برند
ش��رکت ها عموما تأکید بس��یار زیادی روی شعار 
خود دارند. برخی اهمیت بسیار زیادی را متوجه آن 
می سازند و کارشناسان تبلیغاتی هم انتظار دارند که 
در هر توافقی در باالترین درجه اهمیت و توجه قرار 
داشته باش��ند، اما با این وجود شعارهای بسیاری از 
شرکت ها با موفقیت روبه رو نمی شوند و با مخاطبان 
تعامل برقرار نمی کنند که موجب افس��وس اس��ت، 
چراکه شعار یک شرکت یا سازمان است که با قدرت 

و ظرافت با ارتباط برقرار می کند. 
در ادام��ه این مقال��ه می خواهیم ب��ه این موضوع 
بپردازی��م ک��ه در واق��ع یک ش��عار قرار اس��ت چه 

کارهایی انجام دهد؟ 
یک ش��عار خوب باید از مخاطبان خود پاس��خی 
را دریاف��ت کن��د و در واق��ع یکی از وظای��ف زیر را 

بایدبه خوبی انجام دهد: 
 -  روشن سازد )که چه کاری انجام می دهید، چه 

جایگاهی در اختیار دارید و...(
 -  یک ویژگی مهم برند را بیان کند

 -  از موقعیت و جایگاه برند حمایت کند
 -  به مردم کمک کند تا ش��ما را بشناس��ند و به 

یاد بیاورند
که در ادامه به بررس��ی بیش��تر هر یک از وظایف 

می پردازیم. 
تخریب ساختاری یا شالوده شکنی شعار

1-  روشن سازی
یک شعار که موارد بدیهی را بیان می کند یا برای 
مخاطب ایجاد سؤال می کند، در واقع وظایف خودش 
را به درس��تی انجام نمی دهد. مثال شعار را به عنوان 
یک فرصتی در نظ��ر بگیرید که می تواند وجه تمایز 
شما، شخصیت شما و برخی از دیگر ویژگی های مهم 

کیفی برند شما را به خوبی اعالم کند. 

مثال: 
)Salesforce( زیرساخت موفقیت مشتری

وقتی بانک ها رقابت می کنند، شما برنده می شوید 
)LendingTree(

)TheLadders( حرفه شما، شغل ماست
2-  بیان یک ویژگی مهم برند

هر برند با ارزش��ی در واقع معرف چیزی است. در 
واقع یک نقطه تمایز یا یک مزیت رقابتی که موجب 
تحری��ک عالقه و ایجاد وفاداری در مخاطب اس��ت. 
شعار شما جای فوق العاده ای برای بیان و ترویج این 

ویژگی برند است. 
مثال: 

)General Electric( خیال پردازی در محل کار
)Apple( متفاوت بیندیشید

)Disneyland( شادترین نقطه زمین
3-  حمایت از موقعیت و جایگاه برند

ش��عار برخی از ش��رکت ها برای حمایت از جایگاه 
ایج��اد ش��ده برای ی��ک برند م��ورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. اگر به جهاتی متفاوت هستید، چرا آن را از 

طریق شعار خود اعالم نکنید؟ 
مثال: 

ما بیش��تر تالش می کنیم )Avisدومین ش��رکت 
اجاره خودرو در جهان(

بهترین وس��یله رانندگ��ی )BMW که به تجربه 
فوق العاده رانندگی با خودروهایش معروف است(

4-  حمایت از برند
اگر ب��ه م��وارد اینچنین��ی توجه کنی��د، متوجه 
می ش��وید که ش��رکت ها و بنگاه های بس��یار زیادی 
هس��تند که یا از شعارهای بی اثر و بی فایده استفاده 
می کنند یا اینکه اصال از ش��عار استفاده نمی کنند. 
البته این جای تعجب بسیار دارد، چرا که شعار یکی 
از معدود راه و روش هایی اس��ت که یک ش��رکت با 
اس��تفاده از آن می تواند به طور واضح و شفاف قول و 

تعهد برند خود را بیان کند. 
باید صادقانه بگویم که تدوین یک شعار فوق العاده 
بس��یار چالش  برانگیز است، اما زمانی که تدوین شود 

ابعاد بسیار زیادی به برند شما می دهد. 
ibazaryabi :منبع
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تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

7 راز تبلیغات
پیچیدگی های فرآیند ه��ای تبلیغاتی و اکثرا گران 
ب��ه نظر رس��یدن روش های تبلیغاتی باعث ش��ده تا 
خیل��ی از کس��ب و کارهای واقعی، به اتمام رس��اندن 
مرحل��ه پایان��ی بازاریابی را رها کنن��د. در این مقاله 
کوت��اه و مفی��د قصد داری��م از چند نکت��ه کلیدی 
و مهم در اج��رای امور تبلیغاتی برای س��ازمان های 
خصوصی، نوپا و س��ایز متوسط صحبت کنیم. امروزه 
به واقع اج��رای صحیح برنامه های تبلیغاتی می تواند 
کمک های ویژه ای را در بهبود فضای رقابتی س��بب 

شود. 
مانند شرکت های بزرگ تبلیغات نکنید 

هدف ش��رکت ها و س��ازمان های ب��زرگ از انجام 
تبلیغات، اش��اعه نام تجاری و ایجاد ش��ناخت، برای 
آینده اس��ت، اما کس��ب وکارهای کوچک، توان مالی 

انجام تبلیغات وسیع را ندارند. 
در ع��وض، تبلیغات تان را طوری طراحی کنید که 
ف��روش در زمان ح��ال اثر بگذارد. ی��ک روش برای 
ای��ن کار، آن اس��ت که هم��واره در تبلیغ��ات خود، 
پیشنهادهای تجاری به نفع مشتریان تان ارائه کنید. 
این یک راه مناس��ب برای جلب نظر مشتریان بالقوه 

است. 
نسخه ارزان تری ارائه کنید 

برخی از افرادی که می توانند مش��تری شما شوند، 
ممکن اس��ت نخواهند به اندازه ای که شما برای ارائه 
خدمات یا فروش محصوالت تان در نظر دارید، مبلغی 
به شما پرداخت کنند. افرادی هم هستند که بیشتر 
از اینک��ه کیفیت برتر برای ش��ان مهم باش��د، قیمت 
کمتر، برای ش��ان اهمیت دارد. برای اینکه این تعداد 
از مش��تریان را از دس��ت ندهید، می توانید نسخه ای 
کوچک ت��ر و محدودتر از خدمات یا محصوالت تان را 

با قیمت کمتری ارائه کنید. 
نسخه ای برتر ارائه کنید 

قانون باال برای همه مشتریان صدق نمی کند. همه 
مش��تریان دنبال قیمت های کمتر نیستند. بسیاری 
حاضرن��د قیم��ت بیش��تری بپردازند ت��ا محصول یا 
خدمت برتری نس��بت به دیگران از ش��ما خریداری 
کنن��د. ش��ما با ارائ��ه نس��خه ای برت��ر از خدمات یا 
محصوالت خود می توانید توجه این مش��تریان را به 
خود جلب کنید و در نتیجه، میزان متوس��ط درآمد 

خود را افزایش دهید. یک روش دیگر هم این اس��ت 
که تع��دادی از محصوالت و خدمات متفاوت خود را 
ب��ا هم ترکیب و به عنوان یک محصول ویژه با قیمت 

باالتری ارائه کنید. 
به دنبال راه های غیرمتعارف در بازاریابی و 

تبلیغات باشید 
در جست وجوی روش هایی برای تبلیغات و بازاریابی 
باش��ید که رقبای شما ممکن است از قلم انداخته  یا 
دس��ت کم گرفته باشند. با کمی خوشفکری، همواره 
ن��کات و راه هایی ممکن اس��ت بیابید ک��ه به دور از 
ایج��اد رقابت، درآمدتان را افزایش دهید. برای مثال 
تبلیغات تان را روی کارت های تبریک و کارت پستال 
چاپ و در موقعیت های مختلف برای مشتریان هدف 
خود، ارسال کنید. همین ایده ساده می تواند توجه و 
ترافیک زیادی را به س��مت وب سایت شما که در آن 
محصوالت و خدمات تان معرفی شده اند، ایجاد کنید. 

تبلیغات تان را محدود کنید 
س��ایز تبلیغات ت��ان را کوچک کنی��د، طوری که 
بتوانید تبلیغات بیش��تری انجام دهید. تجربه نشان 
داده اس��ت ک��ه برخ��ی از تبلیغات کوچ��ک، بازده 

بیشتری به نسبت تبلیغات بزرگ تر داشته اند. 
با کسب وکارهای همکار، تبلیغات اشتراکی کنید 

ب��ا کس��ب وکارهای کوچ��ک دیگرک��ه رقیب تان 
نیستند همکاری کنید و پیشنهاد دهید که تبلیغات 
برای محصوالت و خدمات ت��ان را با هم انجام دهید 
و هزینه ها را تقس��یم کنید. یا اینکه شما محصوالت 
آن��ان را در کن��ار محص��والت خود معرف��ی کنید و 
آنان نیز این کار را برای محصوالت و خدمات ش��ما 
انجام دهند. تجربه نش��ان داده اس��ت که این روش، 
با هزین��ه ای کم، فروش زیادی را برای ش��رکت ها و 

کسب وکارهای همکار ایجاد کرده است. 
از مشتریان تان استفاده کنید 

از آنجا که مش��تریان تان در صورتی که از محصول 
یا خدمات شما راضی باش��ند، به شما و کیفیت کار 
ش��ما اعتماد دارند، بهتر اس��ت برای جلب مشتریان 
بیشتری، به آنها تکیه کنید تا غریبه ها. برای ترغیب 
مشتریان فعلی تان به افرادی که به صورت خواسته یا 
ناخواسته برای شما تبلیغات کنند، می توانید امکانات 
و روش ه��ای کاری ویژه ای برای آن��ان ایجاد کنید، 
مانن��د تخفیف های ویژه ادامه کار با آنان. روش دیگر 
می تواند این باشد که محصوالت یا خدمات جدیدتان 

را پیش از اعالم عمومی، به آنان معرفی کنید. 
modir. biz :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ
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گسترش فروش��گاه های اینترنتی نظیر 
آمازون دردسرهای خرید را کاهش داده 
است. به این ترتیب با چند کلیک ساده و 
سفارش محصول آن را در منزل دریافت 
می کنی��م. 81درص��د م��ردم در ایاالت 
متح��ده در ش��بکه های اجتماعی اکانت 
دارن��د. در واقع ش��بکه های اجتماعی در 
کنار فروشگاه های آنالین تبدیل به مکانی 
مناس��ب برای جس��ت وجوی محصوالت 
مختلف و حتی مقایسه ش��ان شده است. 
فرقی ندارد وبگاه تجاری داشته باشید یا 
به طور سنتی کسب وکارتان را اداره کنید، 
در هر صورت راه اندازی فروش��گاه آنالین 
یا اکانت رس��می در شبکه های اجتماعی 
به کس��ب وکارتان کمک ش��ایانی خواهد 

کرد. 
 Statista پیش بین��ی   براس��اس 
هزینه ه��ای خرج ش��ده در ش��بکه های 
اجتماعی فقط در ایاالت متحده تا س��ال 
2019 ب��ه 17.34 میلی��ارد دالر خواهد 
رس��ید. با این حس��اب تا همین االن نیز 
این بازار تحوالت عمده ای را به خود دیده 
اس��ت. با این حال هنوز هم فرصت برای 
ورود و کسب موفقیت در چنین کارزاری 
وجود دارد. اگر به دنبال راه اندازی اکانت 
رسمی تان در شبکه هایی نظیر فیس بوک 
و پینترست یا تأس��یس فروشگاه آنالین 
هس��تید، توصیه های این مقاله ش��ما را 
در دس��تیابی به هدف تان ی��اری خواهد 
کرد. در شبکه های مجازی تنها با تبدیل 
اکانت ت��ان ب��ه حالت کس��ب وکار بدون 
صرف هرگونه هزینه، امکان بهره برداری 
از امکانات بیش��تری نسبت به اکانت های 

معمولی را خواهید داشت. 
اگ��ر تخصص ی��ا زم��ان کاف��ی برای 
مدیریت اکانت ت��ان را ندارید، در دنیای 
وب نرم افزارهای بسیاری کار را برای تان 
س��اده خواهند کرد. خیل عظیمی از این 
نرم افزاره��ای جانبی امکان مدیریت امور 
بس��یار مهم و واگذاری جزییات به هوش 
مصنوعی را فراهم کرده اند. به این ترتیب 
بدون مدیریت مداوم و پیوسته صفحه تان 

نتیجه دلخواه را کسب خواهید کرد. 
بدون شک هزینه ش��ما در شبکه های 
مج��ازی بس��تگی نزدیک��ی ب��ا ش��یوه 
انتخابی ت��ان در مدیریت اکانت ش��رکت 
قیم��ت  نرم افزاره��ا  از  بس��یاری  دارد. 
س��ایت ها  روی  ب��ر  را  اشتراک ش��ان 
بارگ��ذاری نمی کنند. ب��ا این حال امکان 
اس��تفاده از فرصت چند روزه و س��پس 
درخواس��ت خرید همچن��ان در این نوع 
ابزاره��ای کمکی وج��ود دارد. به عنوان 
یک کارشناس و فعال حوزه فروش پیش 
از هرچیز شما را به اطمینان از هماهنگی 
کسب وکارتان با شبکه ای که در آن عضو 
ش��ده اید، دعوت می کنم. در واقع بعضی 
اوقات برندها در شبکه هایی فعالیت دارند 
که به هیچ وجه با ماهیت کسب وکارشان 
هماهنگ نیست. در چنین شرایطی تنها 
هزینه اضافی روی دس��ت ش��رکت باقی 

می مان��د. پ��س از این مرحل��ه می توانید 
ب��ا خیال راح��ت ادامه مقال��ه را مطالعه 
و ابزاره��ای زیر را ب��رای مدیریت بهینه 

اکانت تان امتحان کنید. 
Shopial

جه��ت  در  نرم اف��زاری    Shopial
هماهنگ سازی فروشگاه آنالین شرکت ها 
با صفحه فیس بوک ش��ان است. این ابزار 
محص��والت فروش��گاه تان را ب��ه صورت 
کام��ل به ص��ورت پس��ت فیس بوکی در 
م��ی آورد. به ای��ن ترتیب ام��کان خرید 
مستقیم از فیس بوک برای کاربران مهیا 
خواهد ش��د. شما امکان نصب افزونه این 
نرم افزار ب��ر روی صفحه مرورگر و اکانت 
فیس بوک تان را دارید. به این ترتیب تمام 
محصوالت تان بدون تغییر شکل ظاهری 
برای کاربران قابل دسترسی خواهد بود. 
این نرم اف��زار عالوه بر هماهنگ س��ازی، 
ام��کان مدیریت تبلیغ��ات در فیس بوک 
را نی��ز دارد. اگ��ر روی گزین��ه ارتق��ا در 
  Shopial ،ای��ن نرم اف��زار کلیک کنی��د
تبلیغاتی جذاب را برای ش��ما طراحی و 
س��ازماندهی خواهد ک��رد. همچنین اگر 
Shopial را با پینترس��ت همگام سازی 
کنی��د، خدماتی مش��ابه در این ش��بکه 
اجتماع��ی عکس مح��ور را نی��ز دریافت 
خواهی��د کرد. ب��ر اس��اس گزارش های 
رس��می، نسخه های جدید این نرم افزار با 
بسیاری از شبکه های اجتماعی دیگر نیز 

هماهنگ خواهد شد. 
Soldside -2

Soldside  صفحه اینس��تاگرام ش��ما 
را تبدی��ل به فروش��گاهی مجهز خواهد 
ک��رد. به ای��ن ترتی��ب کارب��ران امکان 
خرید مس��تقیم از اکانت شما را خواهند 
داش��ت. البته ای��ن نرم اف��زار تغییری در 
آرای��ش صفح��ه ش��ما ایج��اد نمی کند. 
در واق��ع Solidside لینک��ی به ش��ما 
می دهد ک��ه می توانی��د آن را در بخش 
بیوگرافی ت��ان بارگذاری کنید. این لینک 
کاربران را به صفحه ای مش��ابه اکانت تان 
منتق��ل می کند. تنها تفاوت در این میان 
امکان کلیک روی محصوالت و س��فارش 
آنهاست. تنها مش��کل این نرم افزار لزوم 

مراجع��ه کاربران به صفح��ه اصلی تان و 
کلی��ک روی لینک بیوگرافی اس��ت. این 
امر از آنجایی دش��وار اس��ت که بیش��تر 
کاربران به جز بخش اول صفحه شان که 
مطالب جدید را نمایش می دهد، حرکت 
خاصی را انجام نمی دهند. استفاده از این 
نرم افزار برای 30 روز رایگان است و پس 
از آن بسته به میزان کلیک های دریافتی 
از سوی کاربران هزینه متفاوتی پرداخت 

خواهید کرد. 
Olapic -3

Olapic  پلتفرمی تخصصی در زمینه 
تبدیل محت��وای اکانت ه��ای تجاری به 
فروش��گاهی اینترنتی اس��ت. این پلتفرم 
از طریق جست وجوی پست های موجود 
در شبکه های اجتماعی پیرامون محصول 
شما نظرات کاربران را جمع آوری می کند. 
به این ترتیب امکان مشاهده پست هایی 
که در نقد یا س��تایش ش��ما ایجاد شده، 
فراه��م می ش��ود. بازنش��ر مطالب مثبت 
کارب��ران در مورد محصول ش��ما خدمت 
نهایی Olapic محسوب می شود. بدین 
ترتیب از طریق کارب��ران نوعی بازاریابی 

تأثیرگذار را مدیریت خواهید کرد. 
Olapic  برخ��ی خدم��ات ویژه نظیر 
محاس��بات دقیق را نیز ب��ه کاربران ارائه 
می ده��د. با این حال ب��رای دریافت این 
خدمات باید محصول را از شرکت سازنده 

خریداری کنید. 
Beetailer .4

مانند Shopial این نرم افزار نیز به شما 
در زمینه مدیریت صفحه فیس بوک تان و 
ف��روش از طریق آن کم��ک خواهد کرد. 
Beetailer  میان فروش��گاه اینترنتی و 
اکانت تان در فیس بوک هماهنگی برقرار 
و ف��روش محصوالت تان را س��ازماندهی 
می کند. نقطه مزیت Beetailer نسبت 
ب��ه Shopial امکان بارگ��ذاری مطالب 
فیس بوک روی فروشگاه تان است. به این 
ترتی��ب داالنی متقابل میان فروش��گاه و 

اکانت فیس بوک تان ایجاد می شود. 
برخالف نمونه مش��ابه، این نرم افزار از 
همان ابتدا قیمت مشخصی برای کاربران 
در نظر گرفته است. با این حال همه افراد 

شانس آزمایش خدمات این نرم افزار برای 
14 روز را دارن��د. این مدت برای آگاهی 
نس��بت به کارآم��دی Beetailer زمان 

قابل قبولی محسوب می شود. 
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Inselly  تم��ام پس��ت های ش��ما را 
به ص��ورت اتوماتیک روی فروش��گاه تان 
بارگذاری می کند. ای��ن کار نیاز چندانی 
به تس��لط ب��ر دنی��ای برنامه نویس��ی یا 
آگاهی پایه اینترنتی ن��دارد. تنها با ذکر 
هش��تگ Inselly ای��ن نرم افزار پس��ت 
موردنظر را به صورت محتوایی مناس��ب 
برای سایت تان در می آورد. بهترین نکته 
در مورد ای��ن نرم افزار ارائه اش به صورت 
کامال رایگان اس��ت. بدین ترتیب ش��ما 
ق��ادر به ایج��اد بی نهای��ت گزینه فروش 
تازه برای فروش��گاه تان هس��تید. با این 
حال این نرم افزار تنها روی اینس��تاگرام 

کار می کند. 
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مجموع��ه  ب��ه  نس��بت    Chirpify
نرم افزارهای��ی ک��ه ت��ا به حال بررس��ی 
کردیم تفاوت فاحش��ی دارد. در واقع این 
پلتفرم در زمینه آگاهی ش��ما از وضعیت 
می کند.  خدمت رس��انی  کس��ب وکارتان 
به ای��ن ترتی��ب ای��ن نرم اف��زار فضایی 
ب��رای گفت وگ��وی کاربران ش��بکه های 
مج��ازی فراهم می کند تا در آن نس��بت 
به محصوالت تان به گفت وگو بنش��ینند. 
ای��ن ام��ر موج��ب آگاهی ش��ما از نقاط 
ق��وت و ضعف ت��ان می ش��ود. همچنین 
دیگران را نیز نسبت به وضعیت برندتان 
و ع��دم نگران��ی ش��ما نس��بت ب��ه ارائه 
نظرهای مخالف کاربران نش��ان می دهد. 
ع��الوه ب��ر ای��ن Chirpify با بررس��ی 
اکانت های مش��تریان ش��ما فهرستی از 
صفحات  براساس  عالقه مندی های ش��ان 
موردعالقه و پس��ت های پس��ندیده آنها 
تهیه می کند. ای��ن نرم افزار حق عضویت 
ماهان��ه از کارب��ران دریاف��ت می کن��د. 
به منظور اس��تفاده از نس��خه آزمایش��ی 
نیز باید درخواس��ت رس��می به ش��رکت 

بفرستید. 
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کوچ��ک  کس��ب وکارهای  صاحب��ان 
می توانن��د از ای��ن نرم افزار ب��رای ایجاد 
در  ف��روش  و  بازاریاب��ی  کمپین ه��ای 
فیس ب��وک اس��تفاده کنن��د. Heyo  با 
افزودن ام��کان Drag and Drop  به 
بخ��ش طراحی خود کار اف��راد در زمینه 
طراحی تصاویر و متن های مناسب برای 
کمپین شان را راحت کرده است. این اپ 
برای صاحبان کس��ب وکاری که تخصص 
چندان��ی در طراح��ی کمپی��ن ندارن��د 
بهترین گزینه محسوب می شود. استفاده 
از Heyo هم روی گوشی های هوشمند 
و هم کامپیوتر امکان پذیر است. سیستم 
پرداخت هزینه عضویت برای این نرم افزار 
اندکی پیچیده اس��ت. در واقع براس��اس 
می��زان امکانات مدنظر قیمت متفاوتی را 
پرداخت خواهید کرد. سطح نخست این 

سلسله 25دالر در ماه است. 
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تبدیل شبکه های اجتماعی به فروشگاه اینترنتی

4 سؤالی که قبل از استخدام یک ابزارهای ضروری برای فروش موفق در شبکه های اجتماعی
متخصص شبکه های اجتماعی باید 

از خود بپرسید
روزنامه نیویورک تایمز به تازگی در گزارش��ی افشا 
کرده است که بسیاری از شرکت ها، سفیران برندها، 
سلبریتی ها و حتی خبرنگاران اقدام به خرید فالوور 
تقلبی در توییتر کرده  اند. بس��یاری از این افراد ادعا 
کرده اند که توسط شرکت های شبکه های اجتماعی 
برای انجام این کار تحت فشار بوده اند، اما نتیجه این 
خواهد شد که به شهرت عمومی این افراد، شرکت ها 
و برنده��ا لطم��ه وارد می ش��ود.  ش��بکه  اجتماعی 
می تواند یک ابزار بازاریابی و ارتباطی قدرتمند برای 
کسب وکارها باشد و این روزها دست شرکت ها برای 
انتخاب پلتفرم های مختلف باز است. وقتی که در مور 
این ناحیه از کس��ب وکار صحبت می کنیم، این مهم 
اس��ت که برای آن چیزهایی که می خواهید کنترل 
کنید، یک نقشه جامع و توسعه یافته داشته باشید. 

درحالی ک��ه ق��درت ش��بکه های اجتماع��ی برای 
بازاریابی در کسب وکار ش��ما بسیار عظیم است، اما 
این نکته نیز حائز اهمیت است که روی نوع درستی 
از تخصص و تجربه سرمایه گذاری کنید. تنها در این 
صورت است که می توانید مطمئن شوید نتایج الزم 

و دلخواه را به دست خواهید آورد. 
در ادامه چهار س��ؤال اساسی آورده شده است که 
ش��ما به عنوان کس��ی که می خواهد یک متخصص 
ش��بکه های اجتماعی را برای رش��د کسب وکار خود 
استخدام کند، باید این سؤاالت را از خود بپرسید. 

اهداف شرکت شما برای استفاده از شبکه های 
اجتماعی چیست؟ 

قبل از هر چیزی این نکته مهم اس��ت که اهداف 
و نیات خود برای اس��تفاده از بازاریابی ش��بکه های 
اجتماعی را بدانید تا بتوانید به مناس��ب ترین پلتفرم 
و چارچوب برای آن برس��ید. اگر شما نتوانید اهداف 
خود را در اس��تفاده از شبکه های اجتماعی مشخص 
کنید، قطعا نباید انتظار کس��ب نتایج الزم و دلخواه 

را نیز داشته باشید. 
اگ��ر ش��خصی ی��ا ش��رکتی ک��ه ب��رای مدیریت 
ش��بکه های اجتماعی خود اس��تخدام کرده اید مدام 
در م��ورد اهداف خودش یا س��رویس هایش صحبت 
می کند، این می تواند یک اخطار به ش��ما باش��د که 
این ش��خص یا ش��رکت برای مدیریت حس��اب های 

کاربری شما گزینه مناسبی نیست. 
این متخصص محتوا را چگونه توسعه می دهد؟ 
آیا متخصص ش��بکه اجتماعی برای ایجاد محتوای 
جدید با اشخاص خاصی در تیم شما همکاری خواهد 
کرد؟ شخص مذکور همچنین باید همیشه حساب های 
کارب��ری را با محتواهایی مانن��د معرفی محصوالت یا 
سرویس های جدید و سایر اخبار مرتبط کسب وکار به 
روز نگه دارد.  ش��ما همچنین بای��د بدانید که فرآیند 
بازبینی و تأیید محتوا به چه صورت اس��ت. شخص یا 
شرکت استخدام ش��ده ممکن است در نوشتن و ارائه 
دادن محتواها برای شبکه های اجتماعی تخصص کافی 
را داش��ته باشد، اما خود شما نیز باید روی کیفیت کار 

کنترل و نظارت داشته باشید. 
موفقیت چگونه اندازه گیری و سنجش 

می شود؟ 
همانطور که گ��زارش نیویورک تایمز از فالوورهای 
تقلبی توییتر نش��ان داد، داش��تن حج��م انبوهی از 
فالوورها نمی تواند نش��انه ای از موفقیت باش��د، اگر 
هیچ کدام از این افراد از ش��ما محصولی را خریداری 
نکنند یا به سراغ استفاده از سرویس های شما نروند. 
ب��رای مدیری��ت  از ش��خصی ک��ه می خواهی��د 
شبکه های اجتماعی خود استخدام کنید بپرسیدکه 
یک استراتژی موفق ش��بکه های اجتماعی از نظر او 
چه ویژگی هایی دارد و چرا. برای مثال، از او بپرسید: 
- بر اساس اهداف کسب وکار، چه نوعی از افراد را 

هدف قرار خواهی داد و چرا؟ 
- چ��ه نوعی و چه مقدار از تعامل در ش��بکه های 
اجتماع��ی )الی��ک، کامن��ت، ب��ه اش��تراک گذاری، 

پیشنهاد( را به دست خواهی آورد؟ 
- چه تعداد لید می توانی ایجاد کنی؟ 

همچنین از شخص متقاضی بپرسید که به صورت 
ماهانه یا هفتگی می تواند چه نتایجی را کس��ب کند 
و از این طریق شما نیز می توانید روی نتایج نظارت 

داشته باشید. 
آیا می تواند منابع را تهیه کند؟ 

مش��تریان فعلی ش��رکتی که می خواهید مدیریت 
شبکه های اجتماعی خود را به آنها بسپارید را بیابید و 
بپرسید که خدمات این شرکت چه نکات مثبت و منفی 
برای آنها در پی داش��ته است. حتی اگر این مشتریان 
به صورت کلی از خدمات شرکت راضی بوده باشند، اما 
حتما از نظر آنها نکاتی نیز وجود دارد که می توانس��ت 
بهتر باشد. این اطالعات می تواند به شما کمک کند تا 
بهترین شرکت و شخص را برای مدیریت حساب های 
کاربری خود در ش��بکه های اجتماعی استخدام کنید.  
شبکه های اجتماعی شکل ارتقا یافته بازاریابی و ارتباط 
است و استفاده صحیح از آن می تواند به شما در ترویج 
محصوالت و سرویس های تان به مشتریان فعلی و بالقوه 
کمک کند. همکاری با یک آژانس بازاریابی شبکه های 
اجتماع��ی می تواند کمک کننده باش��د، اما ش��ما نیز 
باید وظیفه خ��ود را انجام دهید. بای��د بدانید که چه 
خروجی هایی را می خواهید و تنها از این طریق اس��ت 
که س��رمایه گذاری روی شبکه های اجتماعی برای تان 
daartagency :نتیجه بخش خواهد بود.        منبع

همیشه حق با مشتری نیست! 
خدمات مش��تری، رویکردی اس��ت ک��ه در عرصه 
تج��ارت ب��ه کار رفت��ه و نش��ان می ده��د ک��ه ایده 
مش��تری مداری به سادگی اش��تباه قلمداد شده و بد 
تعبیر می شود. یک برند با فراهم کردن خدمات عالی 
برای همه مشتریان، هزینه فرصت زیادی را متحمل 
خواهد ش��د. وقتی شما سعی می کنید رفتار خوبی با 
همه مشتریان داش��ته باشید، ریسک کرده و ممکن 
اس��ت مشتریان وفادارتان را از دست بدهید. به عالوه 
بدون اینکه نظر ش��خصی خ��ود را دخیل کنیم باید 
بگویی��م که گاه��ی برند الهام بخش احت��رام به افراد 

نیست. 
برای مثال می توانیم بگوییم من دوست ندارم این 
محصول را بخرم. س��ؤال این اس��ت چط��ور رابطه با 
مشتری، نتایج عالی به همراه خواهد داشت؟ تبلیغات 
صنع��ت ب��اب گارفیل��د و داگ لوی نش��ان می دهد 
تجارتی که ب��ا هزینه کردن دی��دگاه اصلی خود در 
مقابل مش��تریانش خود را کوچک می س��ازد و شأن 
خود را از دس��ت می دهد، احترامی نشان نمی دهد و 
احترامی نمی بیند. در مقابل مدیران برندهای بزرگ 
وج��ود دارند که تنها روی مش��تریان اصلی و وفادار 
خود تمرکز می کنند، آنها اساس��ا تمرکز خود را روی 
این زمینه معطوف کرده و مش��تریان ایده آل شان را 

دنبال می کنند. 
برای مثال، بدون توجه به فروش، لولولمون افرادی 
را ک��ه به دنبال تخفیف هس��تند  از مغازه هایش دور 
نگاه می دارد. تریدر جوز هیچ کوپن یا کارت خریدی 
را ارائه نمی دهد، بنابراین افراد با س��رعت بیشتری از 
صف پرداخت وجه خارج می ش��وند. ازنظر برندهای 
بزرگ و معتبر، همیش��ه حق با مشتری نیست، تنها 
حق با مش��تریان معتبر و وفادار است. مدیر شرکت 
وول فودز بدین نتیجه رس��ید که مشتریان باقیمانده 
مش��تریان خاص برند بودند، زیرا تجربه خوبی از برند 

داشته و از مغازه های شان خرید می کردند. 
آنها به ارزش ش��رکت واقف بوده و آن را تحس��ین 
می کردند. راب اظهار داشت: این مسئله بسیار مثبت 
است. او ش��رح داد که ش��رکت به خوبی این مسئله 
را درک ک��رده و می دان��د که بای��د تمرکزش را تنها 
روی این دس��ته از مش��تریان معطوف کند، بنابراین 
او اظهار داش��ت: ما باید به جای دنبال کردن س��ایر 

مش��تریان به مش��تریان وفادار خود توجه کنیم. در 
غی��ر این صورت هر ش��ب نیمی از مش��تریان مان را 
از دس��ت خواهیم داد. گاهی ممکن است این کار به 
 آرام��ی و در درازمدت صورت گی��رد. اکنون می توان 
اطمینان حاصل کرد که ما به طور مطلوب و متفکرانه 

عمل می  کنیم.
در مث��ال صنای��ع غذای��ی وول فودز، به س��ادگی 
می توان مشاهده کرد که هدف گذاری تنها یک روش 
برای کس��ب بازده و سود نیست. هدف گذاری روشی 
اس��ت که موجب تقویت ارزش ویژه برند، شناسایی 
امکانات استراتژیک و تعیین تمرکز عملیاتی می شود. 
هدف گذاری می تواند محرک نخس��ت حاش��یه های 

سود باشد. 
تحقی��ق انجام ش��ده در س��ال 2011 بیانگ��ر آن 
اس��ت که حتی اگر 50درص��د از مدیران مارکتینگ 
هدف گذاری خوبی را در اس��تراتژی فعلی خود انجام 
داده باش��ند، بیش از 75درصد از آنها باور ندارند که 
بتوانند آنها را به خوبی به اجرا بگذارند. نویس��ندگان 
این تحقیق می گویند: ساخت یک برند هرگز به این 
اندازه چالش برانگیز نبوده اس��ت. گسترش و تکه تکه 
ش��دن کانال ها، روابط با مشتری را به هدف در حال 
حرکت تبدیل کرده اند. این مورد حاکی از آن اس��ت 
که این موضوع مهم اس��ت، زیرا ش��ما باید روابط با 
مشتریان را مشخص و تعیین کنید که می خواهید با 

کدام دسته از مشتریان ارتباط برقرار کنید. 
پیت��ر فادر، پروفس��ور وارت��ون و نویس��نده کتاب 
مش��تری مداری: تمرکز بر مش��تریان مناس��ب برای 
کس��ب مزیت اس��تراتژیک، بیان می کند که این امر 
بی��ن برندهای��ی همچون نوردس��تروم ک��ه خدمات 
برتر خود را به همه اف��راد ارائه می کنند و برندهایی 
ک��ه مش��تری مداری را به عنوان ی��ک عمل هدف دار 
انتخ��اب می کنند، تمایز ایج��اد می کند. طبق گفته 
فادر، مش��تری مداری بی��ان می کند که م��ا باید به 
دنبال مش��تریان خاص خود باش��یم. آنها را بیابیم و 
بهتری��ن خدمات و محصوالت مان را در اختیارش��ان 
قرار دهیم و در مورد س��ایر مشتریان خرسند باشیم 
که توانس��ته ایم تعاملی هرچند کوچک با آنها داشته 
باش��یم. ما قصد داریم اس��تراتژی خودمان را اتخاذ 
کنیم نه همه مشتریان را. در برآورد فادر، اگر غیر از 
این باشد، شرکت هزینه فرصت سنگینی را متحمل 

خواهد شد. 
hormond :منبع

بازاریابیخالق

به قلم: مت دی آنجلو 
ترجمه: علی آل علی  

بازاریابینوین دیدگاه



)1( inc 11 کارآفرین برتر از نگاه

بدون تردید هر فردی خواهان موفقیت در حوزه کاری 
خود اس��ت . یکی از اقدامات مناسب در این رابطه آشنایی 
با افرادی اس��ت که به باالترین قله های افتخار دست پیدا 
کرده اند. موارد منتخب همه افرادی خودساخته محسوب 
می شوند تا بهتر بتوانید با زندگی آنها ارتباط برقرار سازید. 
در همین راستا و در ادامه به معرفی و بررسی علل موفقیت 

هریک خواهیم پرداخت. 
1- اپرا وینفری - متولد 1954

اگرچه وی چندین فعالیت رسانه ای نظیر تهیه کنندگی را 
انجام داده است، با این حال علت جهانی شدن وی به خاطر 
اجراهای بی نظیری است که در برنامه اپرا ارائه می دهد. وی 
همواره به عنوان سمبل زن موفق معرفی میش ود و داستان 
زندگی بس��یار جذاب��ی دارد که بدون ش��ک می تواند برای 
ه��ر فردی الهام بخش باش��د. وی در ح��ال حاضر به عنوان 
ثروتمندتری��ن زن آفریقایی تبار قرن 20 معرفی می ش��ود. 
در عین حال وی بزرگ ترین نیکوکار سیاه پوس��ت در تاریخ 
آمریکا نیز یاد می ش��ود که خود بیانگر شخصیت باالی وی 
است . همین امر باعث می شود تا عنوان بانفوذترین زن جهان 
چندان اغراق آمیز به نظر نرس��د. وی در شهر می سی سی پی 
به دنیا آمد و از همان کودکی طعم فقر را تجربه کرد. اگرچه 
وی بارها در طول زندگی خود مورد آزار جنس��ی قرار گرفته 
اس��ت، با این حال پدر وی که به عنوان نجات بخش زندگی 
او معرفی می ش��ود، با اعمال اصول تربیتی سخت وی را در 
مسیر پیش��رفت و ترقی قرار داد. ش��روع کار وی را باید در 
مجری گری رادیو ش��هری ک��ه پ��درش در آن کار می کرد 
دانست. این تنها نقطه  شروع درخشش وی بود و در نهایت او 
توانست برنامه خود تحت عنوان اپرا را به پربیننده  ترین برنامه 
تلویزیونی در سراس��ر جهان تبدیل کند. درخشش غیرقابل 
انتظار و غافلگیر کننده وی باعث ش��د ت��ا کارگردان مطرح 
استیون اس��پیلبرگ از وی برای بازی در فیلم رنگ ارغوانی 
دعوت کند. وی در مقام بازیگری نیز توانس��ت موفقیت آمیز 
ظاهر شده و جایزه اسکار بهترین بازیگر زن را تصاحب کند. 

2- والت دیزنی - متولد 1901
وی بنیانگ��ذار محصوالت والت دیزنی اس��ت که بعدها 
به یکی از معروف ترین و بهترین ش��رکت های تولید فیلم 
تبدیل و مش��هور شد. به همین خاطر از او به عنوان یکی 
از تأثیرگذارترین افراد در عرصه انیمیش��ن یاد می ش��ود. 
جالب اس��ت بدانید که مش��هورترین شخصیت کارتونی 
جهان، میکی موس توسط خود وی طراحی و صداپیشگی 
ش��ده اس��ت. وی در شهر ش��یکاگو متولد ش��د و اولین 
فعالیت رس��می وی کش��یدن کاریکاتور در یک روزنامه 
بوده اس��ت. همین امر نقطه ش��روعی برای آغاز فعالیت 
هنری وی محسوب می شود که در نهایت منجر به ایجاد 
ش��رکت والت دیزنی شد. وی در طول زندگی اش موفق به 
دریافت 22 جایزه اس��کار شده است که خود بیانگر عمق 
موفقیت های وی است . وی همواره به این امر معتقد است 
که باید با جدیت کار خود را ادامه داد. جالب است بدانید 
که نخس��تین طراحی ه��ای وی اس��ؤالد خرگوش خوش 
شانس، کامال ناموفق بوده، با این حال تالش های وی منجر 

به طراحی شخصیت جهانی میکی ماوس شد. 
3- جی. کی رولینگ - متولد 1965 

نویس��نده مط��رح انگلیس��ی فردی اس��ت که س��ری 
کتاب های معروف هری  پاتر را به رش��ته تحریر در آورده 
اس��ت. وی در سال 2007 موفق ش��د عنوان دومین فرد 
تأثیرگذار جهان را به دس��ت آورد. جالب است بدانید که 
وی ش��خصیت هری پاتر را در ش��رایطی شکل داد که به 
تازگی از همس��ر خود جداش��ده بود. ایده ساخت آن نیز 
در جایی غیرمعمول ش��کل گرفت. درواقع وی جرقه کار 
را به علت تأخیر در حرکت قطاری می داند که وی در آن 
حضور داش��ته اشت. جالب است بدانید که پرفروش ترین 
کت��اب چند جلدی جهان، مجموعه ه��ری پاتر با فروش 
کلی 450میلیون نس��خه اس��ت. این در حالی اس��ت که 
نوشته های قبلی وی اصال مورد استقبال خوبی قرار نگرفته 
بود. مش��کالت خانوادگی و عدم موفقی��ت در کار اگرچه 
باعث ش��د وی یک بار دست به خودکشی ناموفق بزند، با 
این حال او توانست با ادامه کار خود در نهایت از سختی ها 

عبور کند و به باالترین جایگاه ممکن دست یابد. 
4- جان پاول دیجوریا- متولد 1944

وی در کودک��ی و هنگام��ی ک��ه خان��واده اش قادر به 
پرداخت هزینه های وی نبودند به پرورشگاه فرستاده شد. 
او تا سنین نوجوانی در شرایط سختی به سر می برد، با این 
حال وی تحقیر معلم خود را عاملی دانست که باعث ایجاد 
انگیزه ای قوی در وی برای رسیدن به موفقیت شد. با این 
حال این امر برای وی یک شبه اتفاق نیفتاد. درواقع او در 
سنین جوانی شغل های بسیاری را امتحان کرد. با این حال 
در هیچ یک موفق ظاهر نشد و در نهایت مجبور شد مدتی 
را ب��ه کارتن خوابی بگذراند. وی در نهایت توانس��ت با پل 
میشل )یکی از موفق ترین طراحان مو آمریکا( آشنا شود. 
حاصل این آش��نایی در نهایت تولید محصوالت آرایشی و 
مراقبت از مو بود که انقالبی را در این عرصه به وجود آورد. 
ش��یوه بازاریابی آنها نیز کامال منحصر به فرد بوده اس��ت. 
درواقع آنها مستقیما به آرایشگاه ها رفته و به شکل رایگان 
محصول خود را در اختیار آرایشگران قرار می دادند تا این 
اعتماد در آنها شکل گیرد که محصولی که در دست دارند 
با سایرین تفاوت چشمگیری داشته و به مشتری دائم آن 
تبدیل شوند. امروزه شرکت جان پل میشل سیستمز بیش 
از 90 محصول مراقبت از مو را تولید می کند که در بیش از 
90هزار آرایشگاه در ایاالت متحده و در بیش از 45 کشور 
دنیا به فروش می روند. وی رمز موفقیت خود را در تحمل 

سختی ها و انجام کاری که به آن عالقه دارید، می داند. 
ادامه دارد. . . 
inc :منبع
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کس��ب ث��روت از مهم تری��ن 
خواس��ته های بش��ر محس��وب 
می شود، با این حال تنها تعداد 
محدودی موفق به رس��یدن به 
ثروت های میلیاردی می ش��وند، 
به همین دلیل الزم است اصول 
موفقی��ت در این زمین��ه را فرا 
بگیری��د و از همی��ن ابتدای راه 
به ش��کلی حرفه ای عمل کنید . 
در همی��ن راس��تا در این مقاله 
شما را با هفت راز میلیاردرهای 
خواهی��م  آش��نا  خودس��اخته 

ساخت. 
1- سقف آرزوی خود را ثروت 

مولتی میلیاردری قرار دهید
برای رس��یدن ب��ه هدف الزم 
است همواره فراتر از آن چیزی 
را که می خواهید، متصور شوید. 
این موضوع باعث خواهد شد تا 
در بازار رقابتی بتوانید نس��بت 
به س��ایرین عملک��رد بهتری از 
خ��ود نش��ان دهید. ب��ا نگاهی 
ب��ه زندگینام��ه میلیاردره��ای 
خودس��اخته ب��ه ای��ن نکته پی 
خواهی��د ب��رد که هم��ه آنها از 
هیچ ش��روع کرده اند. به همین 
خاطر گام نخست در این مسیر 
انتخاب میلیاردر شدن محسوب 

می شود. 
2- تفکرات فقیرانه را کنار 

بگذارید
هی��چ گاه نمی توانی��د مانن��د 
یک ف��رد موفق عم��ل کنید  تا 
هنگامی که تفکرات سابق خود 
را حف��ظ کرده ای��د. ب��ه همین 
خاطر نخس��تین تغیی��رات باید 
در ذهن ش��ما ص��ورت گیرد تا 
ماندگار شود. در غیر این صورت 
نمی توانید مس��یر را به درستی 
ط��ی کنی��د . در ای��ن خصوص 
افزایش س��طح دان��ش خصوصا 
از طری��ق مطالع��ه کتاب ه��ای 
متع��دد در زمین��ه ای که به آن 
عالق��ه داری��د راهنم��ای عمل 
بس��یار خوبی خواهد بود. توجه 
داشته باش��ید که برای رسیدن 

ب��ه ثروتی که تا به حال کس��ی 
از اطرافیان تان موفق به کس��ب 
آن نش��ده الزم اس��ت کاری را 
انج��ام دهی��د که تاکن��ون آنها 
انجام نداده ان��د. به همین دلیل 
مشاور قرار دادن افردی که خود 
در ای��ن رابطه ناموف��ق بوده اند 

تصمیم درستی نخواهد بود. 
3- بگذارید پول برای شما 

کار کند
س��طحی  در  بای��د  هم��واره 
قرار گیرید که نی��ازی به انجام 
ه��رکاری ب��رای کس��ب ثروت 
نداشته باش��ید. این امر تنها از 
طریق توانمند کردن خود میسر 
خواهد بود. به همین دلیل الزم 
اس��ت تا در ه��ر کاری که قصد 
انج��ام آن را داری��د، از باالترین 
س��طح توانایی برخوردار باشید. 
این باور را در خود ش��کل دهید 
که مسیری که انتخاب کرده اید 
آس��ان  ش��رایطی  هیچ  تح��ت 
نبوده و الزم اس��ت روحیه خود 
را در کن��ار باقی م��وارد تقویت 
کنید . هم��واره تصمیمات افراد 
در زمان ه��ای حس��اس زندگی 

تفاوت ها را ایجاد خواهد کرد. 

4- دوستان ثروتمندی برای 
خود بیابید

مطالع��ه زندگینامه بزرگان و 
اف��راد موفق را به ع��ادت روزانه 
خ��ود تبدی��ل کنید . ای��ن امر 
ش��ما را در ایجاد مجموعه ای از 
رفتارهای درس��ت یاری خواهد 
س��اخت. ب��ا این ح��ال این امر 
پایان کار نیس��ت و الزم اس��ت 
اط��راف خود را از افراد ثروتمند 
پر کنید . این کار ابتدا مش��کل 
خواهد بود. با این حال هنگامی 
که ش��روع به ای��ن کار کنید  به 
م��رور زم��ان فرصت ه��ای الزم 
ش��کل خواه��د گرف��ت و تنها 
کافی است در این رابطه مصرانه 
عمل کنید و زود ناامید نشوید. 
این نکت��ه را فراموش نکنید که 
افراد از همنش��ینان خود تأثیر 
می پذیرند، به همین دلیل الزم 
اس��ت در انتخاب دوستان خود 

دقت بیشتری کنید. 
5- همانند یک میلیونر کار 

کنید
افراد ثروتمن��د در مواجهه با 
زم��ان خود به ش��کلی متفاوت 
عمل می کنن��د و درواقع اگر از 

یک فرد عادی بپرس��ید برنامه 
هفتگی او چیس��ت، هیچ فردی 
را نمی توانی��د بیابی��د که برای 
تمامی روزه��ای موجود در یک 
هفته خود برنامه ساعتی داشته 
باشد. این امر بدون شک یکی از 
وجوه تمایز افراد موفق محسوب 
می  شود. در این خصوص الزامی 
وجود ندارد ک��ه حتما از همان 
ابت��دا بهتری��ن برنامه ری��زی را 
داش��ته باش��ید. بدون تردید به 
مرور ب��ر تجرب��ه ش��ما افزوده 
خواه��د ش��د با این ح��ال الزم 
است مطالعه و مشاوره های الزم 
را داشته باشید تا کار به شکلی 

اصولی صورت گیرد. 
6- مدیریت بودجه را تمرین 

کنید 
بدون تردید پول خرج کردن 
یکی از لذت بخش ترین کارهای 
ممک��ن محس��وب می ش��ود، با 
ای��ن حال هن��ر این اس��ت که 
چگونه از پ��ول در اختیار خود 
در راس��تای کسب ثروت بیشتر 
اس��تفاده کنید . در واقع این کار 
میلیاردره��ای  ویژگی ه��ای  از 
خودساخته محس��وب می شود. 

ای��ن کار به ان��دازه ای به عادت 
رفتاری آنها تبدیل ش��ده است 
ک��ه ولخرج��ی ای از جانب آنها 
مشاهده نمی شود. بهتر است در 
این رابطه مقدار پ��ول نقدر در 
دس��ترس خود را کاهش دهید 
و توج��ه خود را ب��ه بخش هایی 
معط��وف کنی��د  ک��ه می تواند 
نی��ازی از جامع��ه را برط��رف 
کند. در یک مصاحبه مشهور از 
موسس شرکت فورد وی اعتراف 
کرد اگر تمام ث��روت خود را از 
دس��ت بدهد بار دیگر یک نیاز 
جامعه هدف خود را شناسایی و 
اقدام به رفع آن می  کند، با این 
اقدام در کمتر از 10 سال موفق 
خواهد شد تا بار دیگر به ثروت 
کالن دست پیدا کند. به همین 
خاطر شناسایی نیازهای جامعه 
از اقداماتی محسوب می شود که 
می توان��د س��کوی پرتابی برای 

موفقیت شما باشد. 
7- منابع درآمدی خود را 

متعدد سازید
همواره اینک��ه با تکیه بر یک 
حرف��ه در بازار بدون ثبات حال 
حاضر کار خ��ود را ادامه دهید، 
با ریس��ک بس��یار باالیی همراه 
خواه��د ب��ود. این احتم��ال را 
در نظ��ر بگیرید ک��ه نتوانید در 
حرف��ه خود موف��ق عمل کنید . 
تحت ای��ن ش��رایط در صورتی 
که پش��توانه  دیگری در اختیار 
نداش��ته باش��ید، به پای��ان راه 
خود نزدیک خواهید ش��د. برای 
همین الزم اس��ت تا زمینه های 
کاری و مناب��ع درآمدی ت��ان را 
ت��ا حد ام��کان متنوع س��ازید. 
این کار به افزایش درآمد ش��ما 
کمک ش��ایانی خواه��د کرد. با 
این حال توجه داشته باشید که 
گام های شما باید مطابق اصول 
و ب��ا توجه به توانایی و آس��تانه 
تحمل ش��ما باش��د تا از فش��ار 
بی��ش از حد جلوگیری ش��ود. 
موفقیت امری یک شبه نیست و 
به همین خاطر الزم است خود 
را برای مسیری طوالنی آماده و 

با انگیزه نگه دارید. 
entrepreneur :منبع

7 راز میلیاردرهای خودساخته
کارآفرینی

5خواسته اصلی کارمندان

بدون تردید کارمندان به علت زمان نس��بتا زیادی که 
در طول روز در محل کار خود سپری می کنند، نیازهایی 
خواهند داش��ت. ای��ن امر تنها با ارائه دس��تمزدی خوب 
برطرف نمی ش��ود و الزم اس��ت به عنوان مدیر ش��رکت 
توجه خود را فراتر از حد معمول کنید. همواره مش��اهده 
شده اس��ت که برخی کارمندان اقدام به ترک شغل خود 
می کنند. بدون تردید عامل این کار دستمزد نبوده است، 
علت این اس��تدالل به این خاطر اس��ت که افراد از همان 
ابتدا نسبت به شرایط کاری خود اطالع می یابند. به همین 
دلی��ل باید علت را در مواردی دیگر جس��ت وجو کرد. در 
همین راس��تا و در ادامه به بررس��ی پنج خواس��ته اصلی 
کارمندان که در صورت برطرف نشدن ممکن است اقدام 

به ترک شرکت کنند، خواهیم پرداخت. 
1- داشتن هدف 

همواره باید عاملی وجود داشته باشد که افراد را به سمت 
جلو س��وق دهد. درواقع شما این کار را صرفا برای کارمند 
خود انجام نمی دهید، بلکه داشتن تیمی باانگیزه از شرایط 
موفقیت شرکت محسوب می شود. در همین راستا ضروری 
است اهداف مشخصی را برای کارمندان خود متصور شوید. 
تیم کاری ش��ما بای��د بداند که دقیقا چ��ه برنامه ای برای 
موفقیت دارید و نقش وی در این جریان چیست؟ به خاطر 
داش��ه باش��ید که همواره نمی توانید افراد را با پول بیشتر 
راضی نگه دارید. اگرچه دستمزد بیشتر همواره عاملی است 
ک��ه با واکنش مثبت همراه خواهد ب��ود، با این حال بهتر 
اس��ت از روش های دیگر که هزینه کمتری خواهد داشت 
استفاده کنید  تا بودجه شرکت در وضعیت مناسبی بماند. 
سیاس��ت بس��یاری از مدیران این است که تنها دستورات 
را به کارمندان خود ابالغ می  کنند. در بس��یاری از شرایط 
ممکن اس��ت افراد دالیل خواسته های شما را درک نکنند 
و این خود منجر به ایجاد بی انگیزگی در انجام کار خواهد 
شد. بدون تردید تحت این شرایط نمی توانید باالترین حد 
راندمان کاری را توقع داشته باشید. برای جلوگیری از وقوع 
چنین رویدادی، توصیه می شود هدف یا اهداف هر کار را 

برای کارمندان به خوبی شرح دهید. 
2- داشتن مسئولیت

اینکه از کارمندان خود در قس��مت هایی استفاده کنید  
که مطابق توانایی های آنها نیس��ت، بدون تردید زمینه ساز 
بروز نارضایتی ها خواهد شد. موارد دیگری نیز در این رابطه 
وجود دارد. برای مثال در صورتی که مسئولیت ها به خوبی 
میان کارمندان تقسیم نشده باشد، این احتمال وجود دارد 
که رقابت بیهوده میان کارمندان ش��کل گی��رد. فراموش 
نکنید که همدلی و رفتار دوس��تانه تیم ش��ما، امری است 
که س��طح کاری ش��رکت را افزایش خواهد داد. به همین 
خاطر نباید با س��وءمدیریت جو آرام و مناس��ب شرکت را 
نابود ساخت. بهتر است نظرات  کارمندان را نیز به طور مکرر 
جویا ش��وید که تمایل دارند در کدام بخش فعالیت کنند. 
این احتمال وجود دارد که کارمندی پس از گذشت چندین 
سال تقاضای قرار گرفتن در سطوح باالتری را داشته باشد 
که در صورت عدم توجه شما بدون شک باید منتظر عواقب 
آن باشید. از دست دادن حتی یک نفر از تیم کاری با توجه 
به س��ابقه ای که وی در شرکت کس��ب کرده، تیم را برای 
مدتی با مشکل مواجه خواهد ساخت که این امر با توجه به 
وجود رقبای متعدد در تمامی حوزه های کسب وکار، ممکن 

است به خارج شدن شرکت از رقابت و بازار منجر شود. 
3- داشتن آزادی و اختیار الزم برای انجام کارها 

این امر یک خواست طبیعی است که افراد در چگونگی 
انجام کار خود از اس��تقالل الزم برخوردار باش��ند. این در 
حالی است که بسیاری از مدیران تمایل به نظارت در تمام 
جزییات را دارند. این کار تنها باعث خواهد شد شما شروع 
به مقایسه کارمندان خود کنید . در این بخش توجه به این 
نکته ضروری است که هیچ فردی با دیگری یکسان نیست 
و به همین خاطر مقایس��ه تنها باعث خواهد شد وی در 
انجام کار خود دچار فشار و استرس بیهوده و مخرب شود. 
با این حال این امر به معنای رها س��ازی افراد نبوده و الزم 
است نظارت کلی همواره وجود داشته باشد. در صورتی که 
راندمان کاری فردی مطابق انتطار شما نیست، بهتر است 
به عنوان یک مش��اور دلسوز عمل کنید تا بتوانید مشکل 

وی را به بهترین شکل رفع کنید . 
4- داشتن انعطاف از سوی مدیریت 

همواره ادامه فعالیت با مدیران خش��ک و رسمی کاری 
دش��وار است. با توجه به اینکه محل کار درواقع خانه دوم 
افراد محس��وب می شود، طبیعی اس��ت که کارمندان در 
خانه ای رسمی و بدون هیچگونه انعطاف پذیری احساس 
راحتی الزم را نداش��ته باشند. بدون تردید تنها فردی که 
می توان��د در ای��ن رابطه اقدامات مناس��بی را انجام دهد، 
مدیر ش��رکت است. درواقع الزم است نگاه خود را نسبت 
ب��ه کارمندان تغییر دهید و خ��ود را عضوی از تیم کاری 
بدانید. تحت این شرایط در درک نیاز های کارمندان خود 
می توانی��د به مراتب بهتر عمل کنید . توصیه می ش��ود از 
حبس کردن خود در اتاق مدیریت جلوگیری کرده و زمان 

بیشتری را با کارمندان خود بگذرانید. 
5- داشتن توجه 

هیچ فردی دوس��ت ندارد که مورد بی توجی قرار گیرد. 
ب��دون تردید کارمندان تمایل دارند که اقدامات آنها مورد 
توجه قرار گیرد. این کار باعث خواهد شد آنها انگیزه کافی 
برای تالش بیش��تر داشته باشند. در همین راستا همواره 
شرایط پیشرفت افراد را فراهم آورده و در اتاق خود را روی 
تمامی کامندان باز نگه دارید. اگرچه همه افراد تیم کاری 
در یک سطح نیستند و برخی از اهمیت بیشتری برخوردار 
هستند، با این حال این کار نباید منجر به بروز بی عدالتی 
inc :در رفتار با سایرین شود.                          منبع
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شماره 1009

این روزها »کارآفرینی« اصطالحی آشنا برای 
اکثر افراد است. امروزه رسانه ها بیش از هر زمان 
دیگ��ری به این مقوله می پردازن��د، دولت ها نیز 
نهادینه ش��دن فرهنگ کارآفرینی را در دستور 
کار خود ق��رار داده و در این راس��تا هزینه های 
هنگفتی را متحمل می شوند، چراکه می خواهند 

نیروی انسانی در این زمینه کارآمد شود. 
ش��اید برای شما هم این س��ؤال مطرح  شود 
ک��ه اصوال چرا به این میزان در مورد کارآفرینی 
صحبت می شود، چرا دولت ها حاضرند در زمینه 
کارآفرین��ی هزین��ه کرده و پش��تیبانی مالی به 
اشکال متفاوت از کارآفرینان داشته باشد یا اصوال 

چرا باید به سمت کارآفرینی حرکت کرد. . . 
پاسخگویی به سؤاالت مذکور، آن هم به صورت 
عمل��ی، نیازمند بهره گی��ری از یک منبع موثق 
است، بر همین اساس گفت وگو با موسس اولین 
مرکز کارآفرینی کشور و ارائه دهنده اولین درس 
کارآفرین��ی در دانش��گاه های مختلف، اطالعات 
بیشتر و بهتری در رابطه با کارآفرینی در اختیار 

ما قرار می دهد. 
دکتر س��یدعلیرضا فیض بخش در حاش��یه 
دوره ماین��ور کارآفرین��ی دانش��گاه صنعت��ی 
ش��ریف در گفت وگ��و باایس��نا، در خص��وص 
اینکه چ��را باید به س��مت کارآفرینی حرکت 
کنی��م، می گوید: در دنیای امروزی کارآفرینی 
مقوله مهمی برای دولت ها محس��وب می شود 
و بیش��تر کش��ورها هزین��ه بس��یار باالیی به 
منظور گس��ترش فرهنگ کارآفرینی پرداخت 
می کنند، حتی در برخی دولت ها هزینه اشاعه 
کارآفرینی، باالتر از بودجه نظامی آن کش��ور 
اس��ت و همین امر حاک��ی از اهمیت موضوع 

کارآفرینی در جهان است. 
وی ادام��ه داد: کش��ور ما نی��ز از این قاعده 
مس��تثنی نیس��ت و تاکن��ون اعتب��ار زیادی 
ب��ه این مقول��ه اختص��اص داده ش��ده، البته 
هزین��ه ای که دول��ت ما به منظور گس��ترش 
کارآفرین��ی پرداخ��ت می کند در مقایس��ه با 
سایر کش��ورها ناچیز است، حتی در سال های 
پیش��ین، وام های بس��یار زی��ادی در خصوص 

کس��ب  و کارهای زودبازده پرداخت ش��ده که 
البته بسیاری از این وام ها منجر به کسب وکار 
و اش��تغال زایی نشد، البته پرداختن به چرایی 
این موضوع مقوله دیگری اس��ت که از حوصله 

مبحث ما خارج است. 
در عصر کارآفرینی قرار گرفته ایم

فی��ض بخش با اش��اره ب��ه اینکه بس��یاری 
معتقدن��د که م��ا در عص��ر کارآفرین��ی قرار 
گرفته ای��م، اف��زود: در هی��چ دوره ای به اندازه 
امروز مقوله کارآفرینی مه��م نبوده، برگزاری 
گس��ترده کالس های آموزش��ی، سیاست های 
تش��ویقی ب��رای ایجاد بیزینس ه��ای جدید و 
حمایت از کارآفرینان، نمونه هایی برای اثبات 
این مدعاس��ت ک��ه تقریبا در تمام کش��ورها 
به صورت چش��مگیری در حال انجام اس��ت، 
حتی ش��رکت ها و کمپانی های ب��زرگ نیز به 
منظور بقای خود در آینده، سعی می کنند که 
کارآفرینی مستقل یا سازمانی را رشد دهند. 

چند دلیل برای گرایش به کارآفرینی
وی بیان کرد: در دنیا »ایجاد اشتغال مفید« 
یک��ی از دالیل عم��ده گرایش ب��ه کارآفرینی 
اس��ت، در ح��ال حاض��ر 80درصد ش��اغالن 
جهان در حوزه کس��ب وکارهایی که به نحوی 
کارآفرینانه محس��وب می شوند، اشتغال دارند. 
همچنی��ن »توس��عه تکنول��وژی« دلیل دیگر 
گرایش به کارآفرینی اس��ت. تص��ور همگانی 
این اس��ت ک��ه تکنولوژی های جدید توس��ط 
ش��رکت های بزرگ خلق می ش��وند، اما نکته 
جالب آن است که حدود 50درصد تکنولوژی 
دنیا توس��ط بیزینس های کوچک و متوس��طه 

به وجود آمده اند. 
فیض بخ��ش با اش��اره ب��ه ح��وزه رادیکال 
تکنول��وژی و فناوری هایی ک��ه باعث تحولی 
عظیم در هم��ه زمینه ها ش��ده اند، ادامه داد: 
از  تکنول��وژی  رادی��کال  95درص��د  ح��دود 
کس��ب و کارهای کوچک و متوسط کارآفرینانه 
حاصل شده، اکنون بسیاری از داروهای مطرح 
و اپلیکیش��ن های موبایل توس��ط شرکت های 
کوچک و متوس��ط درست می شوند و بسیاری 

از ایده های این ش��رکت ها توسط کمپانی های 
بزرگ خریداری می شوند. 

وی اف��زود: »تولید ثروت« دلیل دیگر گرایش 
به کارآفرینی است، در حال حاضر حدود هشت 
ش��رکت از 10 ش��رکت ثروتمند اول دنیا سبقه 
کارآفرینی دارند و در همین راس��تا توانسته اند 
70 تا 80درصد ثروت جهان را به دس��ت آورند، 
در سراس��ر دنیا بس��یاری از استارت آپ ها سهم 

بسزایی در تولید ثروت دارند. 
ضرورت کارآفرینی در ایران چیست؟ 

اس��تاد دانشگاه صنعت ش��ریف اظهار کرد: 
اگر بخواهیم به ض��رورت کارآفرینی در ایران 
بپردازیم، بهتر اس��ت کمی به عقب بازگردیم 
و تاریخچه تأسیس دانشگاه های ایران را مورد 
ارزیابی قرار دهیم، دانش��گاه تهران حدود 80 
س��ال پیش تأسیس ش��د، در آن زمان دولت 
ب��ه مفهوم جدید، به تازگی ش��کل گرفته بود 
و در بدنه تش��کیالتی خود خأل  نیروی انسانی 
متخصص را ب��ه صورت کامال مش��هود حس 
می ک��رد، در نتیجه دانش��گاه تهران به منظور 
تربیت نیروهای متخصص و کارش��ناس برای 

دولت راه اندازی شد. 
وی اف��زود: طبیعت��ا در آن زم��ان نیاز بدنه 
دول��ت به افراد تحصیلکرده، ش��رایط مطلوبی 

را ب��رای دانش آموختگان دانش��گاهی از حیث 
اش��تغال ایجاد می ک��رد، افراد پ��س از پایان 
تحصیالت شان می توانستند در همان رشته ای 
ک��ه آم��وزش دیده ان��د، ب��ا ش��رایط مطلوب 
استخدام ش��وند و بدون هیچ ریسکی کارمند 
دولت باش��ند، حتی 15 تا20 س��ال پیش هم 
اوض��اع بر همین منوال بود، با گذش��ت زمان 
بدنه دولت دیگر توان سابق را به جهت جذب 
و اس��تخدام نیروهای کارشناس نداشت، حال 
آنکه همچنان دانش��گاه ها مشغول به پرورش 
نیروی متخصص و صرفا کارش��ناس بودند، اما 

دیگر کار دولتی برای آنها مهیا نبود. 
فیض بخ��ش با بیان اینک��ه در حال حاضر 
در دانش��گاه های مط��رح ایران تقریبا س��الی 
400ه��زار نف��ر فارغ التحصیل می ش��وند که 
ش��انس آنه��ا ب��رای ج��ذب در بدن��ه دولت 
حدود 10درصد اس��ت، عنوان ک��رد: این رقم 
استخدام، در مقایسه با حجم دانش آموختگان 
بس��یار ناچیز است، در نتیجه در شرایط فعلی 
بی��کاری یک��ی از معضالت اصل��ی جامعه ما 
محسوب می ش��ود، در همین راستا آن دسته 
از دانش��گاهیان که ش��رایط مهاجرت را دارند 
از کشور خارج می شود و برخی مغموم، گوشه 

عزلت را انتخاب می کنند. 

تربیت رایگان نیروی متخصص به نفع 
کشورهای مهاجرپذیر

دارنده لوح تقدیر یونس��کو به عنوان حامی 
کارآفرینی در ای��ران ادامه داد: کمبود کار در 
ایران سبب شده که افراد به تحصیل در مقاطع 
تکمیلی باالتر روی آورده و سال های بیشتری 
مش��غول به تحصیل باش��ند، در نتیجه مواجه 
ش��دن دانش آموختگان دانش��گاهی با معضل 
بیکاری ب��ه تعویق می افتد که این موضوع نیز 
به نوبه خود اتفاق عجیبی است، در هیج جای 
دنی��ا به ان��دازه ایران دانش��جوی دکترا وجود 
ن��دارد و ای��ن امر بیانگر ی��ک نقص جدی در 
سیستم است. روی آوردن به تحصیل به دلیل 
نبود کار یک معضل اساس��ی است و در پایان 
ای��ن فرآیند هم بخش عم��ده پی اچ دی ها به 
دلیل کمبود کار از کش��ور مهاجرت می کنند، 
گویی ما برای دیگران به صورت مجانی نیروی 

متخصص و کارآمد تربیت می کنیم. 
فیض بخ��ش تصریح ک��رد: تحصیلکرده های 
دانشگاه به دلیل بیکاری احساس بی فایده بودن 
می کنند، آنها عالوه بر دست و پنجه نرم کردن با 
مشکالت مالی از احترام نیز برخوردار نیستند و 
همین عوامل مهمترین دلیل مهاجرت آنهاست. 
در دنیای امروزی نیروی انسانی مهم ترین منابع 
و ثروت اصلی هر کشوری قلمداد می شود، خروج 
این نیروها س��بب ثروتمند ش��دن کش��ورهای 
پذیرنده و فقیرتر شدن کشور ما خواهد شد، در 
همین راستا مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت 
ایجاد اش��تغال و نگهداری س��رمایه های انسانی 

تأکید دارد. 
کارآفرینی شرط بقای ماست

وی اظهار کرد: بهتر اس��ت در اینجا از زاویه 
دیگ��ری ب��ه ض��رورت کارآفرین��ی بپردازیم، 
هم��ه ای��ران را به عن��وان یک کش��ور جوان 
می شناسند، اما باید گفت که اینچنین نیست، 
هم اکنون متوس��ط سن جمعیت در چند شهر 
بزرگ ایران به میانسالی رسیده است و دیری 
نمی پاید که جمعیت ایران به میانسالی و حتی 
باالتر خواهد رسید. جمعیت جوان سرمایه هر 

کشوری اس��ت که با بهره گیری از آن می توان 
ب��ه تولید ثروت پرداخ��ت. در مقابل، جمعیت 
س��المند نیازمند نگهداری، دارو و غیره است 
و در نتیج��ه هزینه ه��ای زی��ادی را به جامعه 
تحمی��ل می کن��د، در چنی��ن ش��رایطی باید 
فرص��ت برخ��ورداری از یک جامع��ه جوان را 

مغتنم شمرد و از آن بهره برداری کرد. 
موس��س اولی��ن مرک��ز کارآفرین��ی ایران 
خاطرنشان کرد: شرایط حاکم بر کشورمان به 
گونه ای اس��ت که دیگر دولت توان اس��تخدام 
نی��روی انس��انی در بدنه خود را ن��دارد، پس 
تنه��ا راه ح��ل موج��ود هم��ان »کارآفرینی« 
اس��ت، از طرف��ی کارآفرینی محصول نس��ل 
س��وم دانشگاه هاس��ت، محور اصلی در نس��ل 
اول دانش��گاه ها آم��وزش بود، در نس��ل دوم 
دانشگاه ها اصل را بر مبنای تحقیق و پژوهش 
قرار داده بودند، اما نس��ل س��وم دانشگاه ها به 
میزان دس��تیابی به رفاه جامعه توجه دارد، در 
همین راس��تا کارآفرینی و تولید ثروت ناشی 
از کس��ب و کارهای نوآور، توسط دانشجویان 
فارغ التحصیل مبنای اصلی دانشگاه های نسل 
سوم اس��ت و حتی به تعبیری تکمیل و اتمام 
تحصیالت دانش��گاهی در این میان از اهمیت 

کمتری برخوردار است. 
وی افزود: چنانچه بخواهیم از شرایط فعلی 
درک واضحی داش��ته باشیم می توان گفت که 
کارآفرینی ش��رط بقای جامعه ماس��ت، حتی 
رهبر کشورمان فعالیت در حوزه کارآفرینی را 
به کار ک��ردن در اتاق جنگ تش��بیه می کند 
ک��ه این امر نیز دلیل دیگری بر اهمیت مقوله 

کارآفرینی است. 
اس��تاد دانش��گاه صنعت ش��ریف افزود: در 
کش��ورمان معضل بیکاری حل نخواهد ش��د، 
مگر آنکه عده ای از دانش آموختگان دانشگاهی 
به ایجاد کسب وکارهای کارآفرینانه روی آورده 
و برای س��ایرین نی��ز فرصت اش��تغال ایجاد 
کنند، لذا می توان گفت که در کشور ما مقوله 
کارآفرینی چیزی بیش از یک فرآیند لوکس و 

غیرضروری است. 

گفت وگو با موسس اولین مرکز کارآفرینی ایران: 

کارآفرینی شرط بقای ماست
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اخبار

تبریز - لیال پاشائی- نشست مسووالن خانه مطبوعات استان 
آذربایجان ش��رقی با اصحاب رس��انه مراغه با ه��دف اعالم رویکرد و 
اطالع رس��انی برنامه های خانه مطبوعات استان و همچنین بررسی 
تاس��یس نمایندگی خانه مطبوعات در این شهرستان برگزار شد .به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، نخس��تین نشست فّعاالن عرصه رسانه 
و مطبوعات شهرس��تان مراغه، با حضور فیاضی رئیس اداره فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی مراغه، فالح رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات 
آذربایجان ش��رقی، شفیعی مدیرخانه مطبوعات استان و نیز فّعاالن 
عرصه مطبوعات و رسانه شهرس��تان در محّل اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مراغه برگزار گردید. احمد دادرس فّیاضی در این نشست با 
اشاره به لزوم ساماندهی فعالیت اصحاب خبر و رسانه در شهرستان و 
نیز تالش برای رفع مشکالت این عزیزان، ضمن اعالم آمادگی برای 
تأسیس نمایندگی خانه مطبوعات در مراغه افزود: از دوسال پیش ما 
پیگیر تشکیل چنین تشکلی در شهرستان هستیم تا بتوانیم نسبت به 
رفع خواسته های صنفی و حل مشکالت خبرنگاران عزیز جامه عمل 
بپوشانیم ولی پس از اخذ مجوز تاسیس انجمن فرهنگی خبرنگاران 
متاس��فانه اقدام جدی برای تش��کیل و ثبت انجمن از سوی هیئت 
موسس انجمن صورت نگرفت .وی افزود: پشتیبانی و تقویِت عرصه 
اّطالع رسانی نیازمند تعامل و همبستگِی رسانه ها است و بالّطبع این 
یکپارچگی یکی از عوامل مؤثّر در رفع مشکالت حوزه رسانه خواهد 
بود. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مراغه ضمن تبیین 
روند ایجاد مجمعی درخور برای اصحاب رسانه که منجربه بررسی برای 
تأسیس خانه مطبوعات � دفتر مراغه خواهد شد، اعالم نمود: با عنایت 

به اینکه فّعالّیت در عرصه رسانه نیازمند اخذ مجّوزهای الزم می باشد، 
لذا تمامی فّعاالن و عالقه  مندان این حوزه باید نسبت به تکمیل روند 
ثبت  نام در »سامانه جامع رسانه  های کشور« اقدام نمایند. اسد فالح، 
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات اس��تان آذربایجان شرقی نیز در 
این نشست مشورتی با اشاره به جایگاه قانونی و ظرفیت باالی خانه 
مطبوعات استان به تشریح روند ثبت  نام در خانه مطبوعات پرداخت و 
ایجاد دفتر نمایندگی خانه مطبوعات در شهرستان را منوط به انطباق 
با مفاد اساسنامه و مشروط به عضویت حّداقل 20 عضو شهرستانی 
دانس��ت. وی گفت: در تطبیق با اساسنامه به دنبال تشویق و جذب 
حداکثری اعضا جهت عضویت در خانه مطبوعات هستیم تا بتوانیم 
بیش از پیش در خدمت عزیزان خبرنگار و اصحاب رسانه باشیم .اسد 
فالح افزود: تش��کیل کمیته های تخصصی برای تقویت و ساماندهی 
فعالیت ه��ای خانه مطبوعات صورت گرفته که یکی از کمیته های 
مزبور؛ کمیته شهرستانها است که در راستای رویکرد خانه مطبوعات 

برای قوت حضور رسانه ای و  رفع مشکالت اعضای شهرستانی فعالیت 
خواهد کرد. رییس خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی همچنین 
اضاف��ه کرد: تاکنون کمیته های؛ آم��وزش، رفاه، اقتصادی، حقوقی، 
انضباطی، پیشکس��وتان، ورزش، تحقیق و پژوهش، روابط عمومی و 
اطالع رس��انی و تبریز 2018 تشکیل و اعضای آنها با تصمیم هیات 
مدیره خانه مطبوعات مشخص شده اند. فالح خاطرنشان کرد: تشکیل 
کمیته شهرستان ها نیز توسط هیات مدیره خانه مطبوعات به تصویب 
رسیده و مقرر است در نخستین جلسه آتی با نظر جمعی هیات مدیره 
اعضای کمیته شهرستان های خانه مطبوعات مشخص و اطالع رسانی 
شود. شفیعی، مدیرخانه مطبوعات استان نیز با تبیین فّعالّیت خانه 
مطبوعات، برنامه های انجام یافته، دوره  ها و نمایشگاه  های مطبوعاتی، 
به ساز و کار شناسایی رسمی خبرنگاران پرداخت و افزود: به رسمّیت 
شناختن خبرنگاران منوط به ثبت نام آنان در خانه مطبوعات و بیمه  
نمودن کارکنان خواهد بود. در ادامه اعضای حاضر در جلسه به بیان 
دیدگاهها و نظرات خویش در خصوص مس��ایل و مشکالت موجود 
پرداختند و در نهایت مقرر گردید، جهت بررس��ی و تمهید مقدمات 
تاسیس نمایندگی خانه در شهرس��تان مراغه، یک نفر از جمع سه 
منتخب فعاالن مطبوعاتی شهرستان بنا به پیشنهاد اداره فرهنگ و 
ارش��اد مراغه و پس از تائید و تصویب موضوع در هیات مدیره خانه 
مطبوعات اس��تان به عنوان رابط این تشکل رسانه ای معرفی گردد. 
همچنین پیشنهاد ش��د یک نفر از اصحاب مطبوعات شهرستان به 
عنوان نماینده مراغه در کمیته شهرستانهای خانه به عضویت کمیته 

مزبور درآید.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- استاندار البرز با بیان اینکه دولت 
در توزیع و تولید اقالم شرکت نکند و بیشتر جنبه نظارتی باید داشته 
باشد، گفت: توزیع محصوالت شب عید باید به بخش خصوصی اعتماد 
ش��ود. محمدعلی نجفی در جلسه ستاد تنظیم بازار استان البرز که 
صبح دیروز در سالن جلس��ات استانداری البرز برگزار شد،  با تاکید 
بر اینکه کارها باید به بخش خصوصی واگذار ش��ود اظهار داشت: در 
توزیع محصوالت شب عید نیز باید به بخش خصوصی اعتماد کامل 
شود. استاندار البرز با بیان اینکه 23 درصد گردش نقدینگی در چند 
ماه اخیر اس��تان البرز است، افزود: پول در جریان است و باید دولت  
کاری کند که بخش خصوصی آن را س��رمایه گ��ذاری انجام دهد و 
شرایط شب عید امسال نیز بسیار حساس است و رئیس جمهور نیز 
بر رفاه مردم در ش��ب عید تاکید دارد. نجفی ادامه داد: مدیران ستاد 
تنظیم بازار، فرمانداران اس��تان البرز در ایام عید حق خروج از حوزه 

کاری خ��ود را ندارند و بای��د در توزیع اقالم ضروری مردم کار جدی 
و دقیق انجام ش��ود. وی با بیان اینکه دولت نباید در توزیع و تولید 
اقالم ش��رکت کند و بیشتر نظارت داشته باشد، عنوان کرد: موضوع 
توزیع آرد در نانوایی ها بسیار حائز اهمیت است و موضوع سوخت نیز 

در استان البرز به دلیل اینکه گذرگاه عبوری کشور است مهم است 
و باید تامین شود. استاندار البرز با تاکید بر اینکه اصناف، فروشگاه ها و 
میادین میوه و تره و بار باید در این موضوع فعال شوند، خاطر نشان 
کرد: علیرغم اینکه دولت در طرح تحول سالمت کمک های زیادی را 
انجام داد ولی مشکالت در بیمارستان ها وجود دارد که باید در البرز 
این موضوع در روزهای منتهی به پایان س��ال مورد توجه قرار گیرد. 
در ادامه جلس��ه مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با 
اشاره به اینکه برخی نمایشگاه های غیر مجاز برپا می شود که نظارتی 
بر قیمت گذاری ندارند، اضافه کرد: بعضی از فروش��گاه ها در بازار نیز 
بازار را بهم می ریزند که باید بر اساس نرخ قانونی اقالم توزیع کنند. 
فرماندار ساوجبالغ نیز در جلسه تنظیم بازار بر توزیع و تامین آرد برای 
نانوایی ها در ایام شب عید و مواقع بحرانی و برف تاکید کرد که مشکلی 

از این بابت به وجود نیاید.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- در مراسم دعای توسل که 
با حضور مدیرعامل ، معاونین ،جمع کثیری از مدیران و کارکنان 
س��تاد شرکت و امور ارومیه برگزار ش��ده بود، پس از تالوت آیاتی 
چن��د از کالم اهلل مجید، دعای توس��ل  قرائت گردی��د .  در ادامه 
این مراس��م حاج آقا فرخ زاده ع��دل از مداحان اهل بیت عصمت 
و طهارت  به مرثیه س��رایی در مق��ام مظلومیت آن بانوی بزرگوار 
پرداخت .   س��خنران مراسم حجت االسالم و المسلمین قبله ای 
مطالبی در مورد اهمیت والیت حضرت امیرالمومنین ، حمایت آن 
بانوی جلیل القدر از والیت حضرت علی )ع( و مظلومیت حضرت 
فاطمه زهرا)س( و نحوه ش��هادت و خاکسپاری آن بانوی گرانقدر 

ارائه نمود. حجت االس��الم و المس��لمین قبله ای در ادامه با بیان 
اینکه حضرت زهرا)س( الگوی کامل انس��انیت است افزود : برای 

رس��یدن به عزت دنیوی و اخروی باید بهترین س��بک زندگی را 
انتخاب کنیم . یکی از بهترین منابع برای استخراج سبک زندگی 
اس��المی ابعاد زندگانی حضرت فاطمه)س( است. در پایان حجت 
االسالم والمسلمین قبله ای  با اشاره به اینکه ، سیره معصومین)ع( 
در تمامی ابعاد و توصیه ها و رهنمودهای آن بزرگواران حاوی ارزش 
های واالیی هستند که با استناد و بهره گیری از آنها می توان به ارائه 
»مدل کامل انسانی« پرداخت و بی تردید بخش عظیمی از میراث 
گرانبهای رهنمودهای ائمه اطهار و معصومین)ع(  در ذیل این عنوان 
قابل تفسیر و تبیین می باشد. پذیرایی از همکاران شرکت کننده 

در مراسم در قالب احسان صبحانه بخش پایانی این مراسم بود.

اصفهان - قاسم اسد- شهردار اصفهان گفت شهروندان در طرح 
تفکیک از مبدا پسماند نقش اساسی دارند و می توانند شهرداری  را 
در خدمت رس��انی بهتر در روزهای پایانی س��ال همراهی کنند.  به 
گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان،قدرت اهلل نوروزی 
در بازدید از س��ازمان پسماند و کارخانه کمپوست افزود: فعالیت در 
محل کارخانه کمپوست بسیار سخت و متفاوت است و مدیریت جدید 
شهری سعی دارد استانداردهای مورد نیاز را در اینجا اعمال کند. وی با 
اشاره به بازدید 15 سال پیش خود از کارخانه کمپوست اذعان داشت: 
بخش هایی در این مدت به کارخانه کمپوست اضافه شده و توسعه 
یافته است. ش��هردار اصفهان گفت: باید در کارخانه کمپوست و در 
زمینه پسماند مباحث بهداشتی و استانداردها رعایت شود. وی با بیان 

این که در زمینه پس��ماند باید محیط  پاک، سالم و بهداشتی ایجاد 
شود تا آسیبی به سالمت مردم وارد نشود اظهارداشت: شهرداری اگر 
چه که در س��ازمان پسماند سعی دارد تولید برق از پسماند و سطح 

این س��ازمان  را ارتقا ده��د اما از همه مهمتر به دنبال ایجاد محیط 
سالم و مهیا کردن زندگی شرافتمندانه برای افرادی است که در اینجا 
مشغول به فعالیت هستند .  وی  در ادامه از شهروندان خواست طرح 
تفکیک از مبدا پسماند با مشارکت جدی اجرا کنند  تا شاهد اصفهانی 
زیبا، آباد، پاک و سرسبز باشیم . شهردار اصفهان با تاکید بر این که 
شهروندان نقش اساسی در اجرای طرح تفکیک از مبدا دارند عنوان 
کرد: شهروندان با تفکیک زباله هاي  تر و خشک شهري نقش اساسی 
دارند  اگر همشهریان این تفکیک را انجام دهند و پسماند را به طور 
مجزا تحویل بدهند بسیاری از مسایل حل شده و کمک به شهرداری 
در ایام پایانی سال کرده اند به طوری که با این اقدام کیفیت خدمت 

رسانی بیشتر می شود.

رییس خانه مطبوعات استان: کمیته های تخصصی برای تقویت و ساماندهی فعالیت های خانه مطبوعات تشکیل شده اند

 نخستین نشست شهرستانی مسووالن خانه مطبوعات 
آذربایجان شرقی با اصحاب رسانه مراغه برگزار شد

استاندارالبرز:

توزیع محصوالت شب عید در البرز به بخش خصوصی سپرده شود

شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان غربی صورت گرفت

برگزاری مراسم دعای توسل در آبفای آذربایجان غربی

شهردار اصفهان:

شهروندان در طرح تفکیک از مبدا پسماند نقش اساسی دارند

اهواز - شبنم قجاوند- معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در 
جلسه بررسی وضعیت صنعت برق خوزستان و آمادگی برای تابستان 
97، با حضور استاندار و مدیران صنعت برق استان، گفت: از اقدامات 
بس��یار خوب انجام شده برای مقابله با مشکالت احتمالی در شبکه 
برق به دلیل وقوع پدیده ریزگردها تش��کر می کنم. همایون حائری 
اظهار کرد: س��هم تولید نیروگاه های برق آبی در تولید برق کش��ور 
بسیار باالست، همین امر هم منجر شده که در شرایط خشکسالی با 
مشکل رو به رو ش��ویم. وی ادامه داد: پیک مصرف در سال گذشته 
55 ه��زار و 443 مگاوات بود و این به معنای آن اس��ت که ظرفیت 
برقی که س��ال گذش��ته در اختیار مردم قرار گرفته معادل این رقم 
بوده، که از این میزان حدود 4 هزار مگاوات را امسال به دلیل مسائل 
خشکس��الی و تاثیر آن بر تولید نیروگاه های برق آبی در دس��ترس 
نخواهیم داش��ت. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اضافه کرد: تا 
پیک سال آینده حدود 2 هزار و 500 مگاوات واحد حرارتی وارد مدار 
می شود که با توجه به تولید 70 درصدی آن ها حدود 1700مگاوات 
در اختیار ما قرار می گیرد، اگر این عدد را از عدد چهار هزار مگاوات 

کمب��ودی جدا کنیم دو هزار و 300 مگاوات کمبود تولید برق بدون 
در نظر گرفتن رشد مصرف در کشور داریم. حائری بیان کرد: باتوجه 
به اینکه تولید برق استان خوزستان به نیروگاه های برق آبی بیشتر 
متکی است این کمبود تولید نسبت به مصرف، حجم باالیی خواهد 
داش��ت. وی گفت: ظرفیت سازی های خوبی در استان شروع شده، 
اما اکثر آنها در تابستان 97 وارد مدار نمی شوند و مربوط به سال 98 
است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مورد راهکار تامین برق 
مورد نیاز استان از شبکه سراسری گفت: برای تامین برق خوزستان 

از شبکه کشوری با محدودیت مواجه بوده و تنها می توانیم 3 هزار و 
300 مگاوات تامین کنیم، بیشتر از این رقم شبکه کشور دچار مشکل 
می ش��ود. حائری ادامه داد: براس��اس آمار در سال 96 پیک مصرف 
خوزس��تان 8220 مگاوات بوده که در حال حاضر این عدد حدود 2 
هزار مگاوات اس��ت، این تفاوت نشان می دهد که حدود شش هزار 
مگاوات از برق مصرفی در خوزستان مربوط به سیستم های سرمایشی 
اس��ت. وی اضافه کرد: با کاهش زم��ان کار ادارات و کاهش مصرف 
حاصله از خاموش ش��دن سیستم های سرمایش��ی و نوری می توان 
امیدوار بود که تابس��تان سال آینده را پشت سر گذاشت، این پایش 
باید به صورت جدی تر از گذشته انجام شود تا مطمئن شد که همه 
سیستم های سرمایشی خاموش شده است.  معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی با پیش��نهاد برگزاری جلسات مداوم و ارائه گزارش های 
جام��ع و دقیق از وضعیت تولید برق، گفت: بحث به اتمام رس��اندن 
نیروگاه های حرارتی باید به جد پیگیری و رفع مش��کل ش��ود، چرا 
که در خوزس��تان با توجه به گرمای هوا و مشکالت زیست محیطی 

نمی شود با بحث تولید شوخی کرد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی؛

بحث تولید برق در خوزستان باید جدی گرفته شود

با حضور استاندار ایالم اتفاق افتاد
افتتاح گازرسانی به 9 روستای استان ایالم

ایالم - هدی منصوری -  مدیر عامل شرکت گاز استان در مراسم افتتاح گازرسانی به 4 روستای بخش سیوان شهرستان ایالم 
از توابع استان ایالم که با حضور معاون امور عمرانی استاندار ، فرماندار شهرستان ایالم و جمعی از مسئوالن و مردم محلی برگزار 
گردید . ضمن تبریک دهه مبارک فجر ، در ابتدا به تشریح وضعیت گازرسانی در شهرستان ایالم پرداخت و گفت: در مجموع 931 
کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع اجرا ، 69000 انشعاب نصب  و بیش از 64000 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردارند. مهندس 
شمس اللهی افزود:امروز شاهد افتتاح گازرسانی به روستاهای پاکل ، زیفل ، رضا آباد و چنارباشی از توابع شهرستان ایالم هستیم و برای 
اجرایی شدن این پروژه  55 کیلومتر خط  تغذیه  و شبکه توزیع اجرا، 600  انشعاب نصب و 550 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
شده اند .همچنین روستای پارده بخش چوار از توابع شهرستان ایالم نیز با 5 کیلومتر شبکه توزیع ، 55  انشعاب  و 48 خانوار مورد 
بهره برداری قرار گرفت. همچنین مهندس محمود کشاورز مدیر بهره برداری شرکت گاز استان ایالم طی مراسم دیگری که با حضور 
فرماندار شهرستان دره شهر و جمعی از مسئوالن و مردم محلی برگزار گردید . گفت : امروز شاهد افتتاح گازرسانی به روستاهای بن 
باباجان ، مرادآباد ، مهتابی و کل سفید از توابع شهرستان دره شهر هستیم و برای اجرایی شدن این پروژه  20 کیلومتر شبکه توزیع 

اجرا، 215  انشعاب نصب و 330 خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.

کشف 6 هزار لیتر فرآورده نفت سفید قاچاق درمنطقه چهارمحال و بختیاري
شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه چهارمحال و بختیاري ساسان تیموري سرپرست شرکت ملي پخش فرآوره هاي نفتي 
منطقه از کشف 6 هزار لیتر فرآورده نفت سفید  قاچاق در استان خبر داد . به گزارش روابط عمومي 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چهارمحال و بختیاري ساسان تیموري سرپرست شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اظهارکرد در راستاي تشدید و افزایش دامنه مسئولیت هاي 
نظارتي و راهبردي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چهارمحال و بختیاري  به منظور 
پیشگیري از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده هاي نفتي قبل ،حین و بعد از تحویل  سوخت با کنترل محموالت نفتي توسط 
کارشناسان بازرسي و نظارت ویژه مسئولین شرکت ، محوله نفت سفید  به مقدار 3400 لیتر از یک دستگاه کامیون  شناسایي شده 
دریکي  جایگاه هاي عرضه سوخت  شهرستان لردگان که در حال سوختگیري بود کشف گردید و محموله دیگر  به مقدار 2600 لیتر 
در شهرستان بروجن توسط پلیس آگاهي از یک کامیون حین بازرسي شناسایي و کشف شد .  این مقام مسئول افزود  فرآورده هاي 

نفت سفید مکشوفه  با همکاري پلیس آگاهي و اخذ دستور قضایي در انبار نفت منطقه چهارمحال و بختیاری مستهلک گردید. 

نوراله اسعدی سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز  - با حضور دکتر آرامی عضو هیات عامل و معاون 
برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی و در حکمی از سوی محمد راستاد، 
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، نوراله اسعدی به عنوان سرپرست اداره کل بنادر 
و دریانوردی اس��تان بوشهر منصوب شد. در ابتدای این مراسم دکتر آرامی عضو هیات 
عامل و معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن گرامیداشت 
ایام فاطمیه در خصوص بندر بوشهر گفت: بندر بوشهر تا کنون رشد خوبی را د اشته و 
برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی بخوبی در این بندر پیاده سازی شده است. معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان بنادر و 
دریانوردی در ادامه افزود: برنامه های سازمان بنادر و دریانوردی برای بندر بوشهر با توجه به بنادر کوچکی که در این استان وجود 
دارد یک برنامه توسعه محور میباشد  و رفع مشکالت دریایی  از اولویت های جدی سازمان بنادر برای بنادر این استان میباشد. وی 
عنوان کرد: بندر بوشهر بدلیل شرایط ویژه جغرافیایی و اقتصادی و همچنین قدمت تاریخی که این بندر در امر دریانوردی و تجارت 
دارد موجب شده است تا بنادر کوچک متعددی در این استان شکل بگیرد که هرکدام از آنها نیز سهم بسزایی در اقتصاد کشور را دارا 
هستند. دکتر منصور آرامی اضافه کرد: قطعا برای رشد بنادر نیاز مند پسکرانه هستیم که بحمدهلل در بندر بوشهر مجتمع بندری نگین 

بزودی با عملیاتی شدن گام بزرگی را در فرایند جابجایی کاال  رقم خواهد زد. 

مدیر مخابرات منطقه گلستان: 
نباید بگذاریم نظارت های غیر معمول و سلیقه ای فرآیندها را دچار مشکل 

نموده و آن را به تعویق اندازد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس غالمعلی ش��همرادی، مدیر مخابرات منطقه گلستان که در جمع رابطین بازرسی 
مخابرات منطقه گلستان سخن می گفت، با تاکید بر اینکه طرح انتقاد باید همراه با ارائه راهکار کاربردی و مناسب باشد، افزود : در 
بررسی و نظارت های انجام شده باید قضاوت های منصفانه وجود داشته باشد تا شرکت به پیشرفت و توسعه برسد.وی با اشاره به 
اقدامات و فعالیتهای انجام شده در حوزه بازرسی در جهت بهبود وضعیت ، خط مشی های جدیدی ارائه نمود که با توجه به موقعیت 
کنونی شرکت طرح ریزی شده و اجرای آن ضروری می باشد.مدیر مخابرات منطقه گلستان افزود: علی رغم توفیقات فراوان ، چالش 
نقدینگی و میزان درآمد وجود  دارد که نیازمند برنامه ریزی در این خصوص می باشیم . مهندس غالمعلی شهمرادی اضافه کرد با 
توجه به حجم سرمایه گذاریهای در بخش های مختلف شبکه همچون انتقال و سیستم access و تلفن همراه که بی نظیر بوده و 
طی سالهای اخیر انجام شده است شاهد افزایش درآمد و  رفه مشکالت متکی به منابع مالی و بهبود خدمات بوده ایم .وی مهم ترین 
عامل در افزایش درآمد را رضایت مشتریان دانسته و آنرا تکلیف اصلی برهمه کارکنان مطرح نمود و هیچ خدمتی را باالتر از ایجاد 
خشنودی در مردم ندانست و تاکید کرد: بر اساس وظایف سازمانی تمامی سعی و تالش خود را به کار بندیم تا این خشنودی حاصل 
گردد و گره گشایی از کار مردم با نگاه خدمت گزاری عجین شود.مهندس غالمعلی شهمرادی با اشاره به گزارشات دریافتی از حوزه 
بازرسی مخابرات منطقه گلستان ، راهنمایی و کمک رابطین در شهرستانها و ادارات تابعه را در رسیدگی و حل مشکالت مشتریان 
بسیار ارزشمند دانست و افزود: اقدام موثر در کاهش شکایات مد نظر بوده و آمار سازی در این زمینه به هیچ عنوان قابل قبول نیست 
و کاهش شکایات باید بصورت عینی بر اساس فعالیتهای انجام شده در راستای رفع مشکل مردم قابل مشاهده و منجر به افزایش 
رضایت مشتریان گردد.وی ادامه داد: نباید بگذاریم نظارتهای غیر معمول و سلیقه ای فرآیندها را دچار مشکل نموده و آنرا به تعویق 
اندازد درصورتی که باید با ارائه راه حلهای مناسب با در نظرگرفتن صالح شرکت از زیان های احتمالی جلوگیری نماییم.مدیر مخابرات 
منطقه گلستان با اشاره به اینکه فرصت در اختیار نباید موجب قضاوتهای عجوالنه شود تاکید کرد: هرجا بروز خطا محرز گردید با 
جدیت پیگیری شده و اقدامات الزم صورت گیرد  وقصوردر این زمینه قابل جبران نخواهد بود.وی امانت داری و حفظ اسرار شرکت را 
نیز با اهمیت خواند و گفت: این مسئله در بازرسی باید حساس تر مورد توجه قرار گیرد و باید بدانیم که تبعات ناشی از هرگونه تخلف 

در سطح  شرکت به تمامی مجموعه بر می گردد و ضرر حاصل از آن شامل همه بخشها خواهد شد.

افتتاح  ساختمان آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان 
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- ساختمان آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه لرستان با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، حبیب اله خجسته پور 
افتتاح شد.  این ساختمان با زیربنایی به مساحت 2500 متر مربع ، دو اتاق هماهنگی و اساتید و 
28کالس درس،با اعتباری معادل  3 میلیارد تومان از محل تسهیالت بانکی به منظور رفع مشکل 
کمبود فضای آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان افتتاح شد.  به گزارش 
خبرنگار اقتدار،معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، حبیب اله خجسته پور که در 
این آیین حضور داشت، در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه در مدت چهار سال گذشته، اقدامات زیرساختی مهمی در دانشگاه لرستان 
انجام شده که نتیجه اش افزایش سرانه ی فضای آموزشی در این دانشگاه بوده است.  وی افزود: پروژه های برجسته ای همچون ترمینال برون 
استانی خرم آباد  و ساختمان آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان دهه فجر امسال افتتاح گردید .  خجسته پور در 
ادامه اظهارکرد: اگرچه دولت، محدودیت های اعتباری مالی داشته است اما حرکت های زیرساختی و عمرانی در دانشگاه لرستان متوقف نشده و 
کارهای خوبی صورت گرفته است.  معاون سیاسی امنیتی استانداری تاکید کرد: پرو ژه  ساخت ساختمان آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع 

طبیعی دانشگاه لرستان به سرعت اجرایی شد و در مدت یک سال و نیم به افتتاح رسید.

مصرف بهینه گاز در بخش خانگی در گیالن سبب افزایش تزریق گاز به 
بخش صنعتی و نیروگاهی شده است 

رشت- مهناز نوبری- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از مصرف بیش از 1.6 میلیارد مترمکعب گاز در دو ماه 
اول زمستان سال جاری در گیالن خبر داد.وی با اعالم این خبر اظهار داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 2.5 
درصد رشد داشته که با توجه به جذب 50 هزار مشترکین جدید گاز در یک سال گذشته آماری بسیار مناسب می باشد.مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن ادامه داد: در زمستان امسال علیرغم سرمای هوا و افزایش تعداد مشترکین شاهد کاهش 18 درصدی حجم 
مصرف گاز در بخش خانگی به میزان 830 میلیون مترمکعب بودیم که این موضوع سبب افزایش 57 درصدی گازرسانی به مشترکین 
صنعتی و نیروگاهی شده است.مهندس اکبر افزایش مصرف گاز در حوزه نیروگاهی و صنعتی و کاهش آن در حوزه مشترکین خانگی 
و تجاری در راستای استفاده مطلوب از نعمت گاز بسیار ارزشمند دانست و بدین منظور از کلیه مشترکین خانگی و تجاری که با رعایت 
دمای آسایش  )18 الی 21 درجه( گاز را بصورت بهینه مصرف می کنند، تشکر و قدردانی کرد.وی در پایان از همکاری شایسته صدا 
و سیما، آموزش و پرورش، فرمانداری ها و سازمان های مذهبی تبلیغات اسالمی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، اوقاف و امور خیریه و .... 

بجهت همراهی در جهت اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تقدیر و تشکر نمود.



 بستر جمع سپاری
ترجمه و تولید محتوا

نام استارت آپ: ناربو
narbo. ir :وب سایت

سال تأسیس: 1396
موضوع: ترجمه و تولید محتوا

توضیح بیشتر: 
ناربو یک بستر جمع سپاری ترجمه و تولید محتواست. 
پلتفرم ناربو باعث می ش��ود که س��رعت انج��ام ترجمه 
افزایش یابد و همزمان هزینه های آن کاهش پیدا کنند. 
مترجم هایی که تأیید صالحیت می شوند هم می توانند 
در ه��ر زمان و مکانی، به هر اندازه ای که دوس��ت دارند 

ترجمه انجام دهند. 
ترجمه ها ارزیابی می ش��وند و کیفیت ترجمه تضمین 

می شود. 

در بخش »توزیع« از »آمیخته بازاریابی« این سؤال 
را مط��رح می کنی��م:  »چگونه محصول را به دس��ت 
مشتری برسانیم؟« استراتژی های توزیع در تشخیص 
اینکه چ��ه کانالی مناس��ب ترین کانال ب��رای توزیع 
محصول مان هس��ت، به ما کم��ک می کند.  »چگونه 
یک محصول می تواند برای کاربر نهایی قابل دسترس 
باش��د؟« این سؤالی اس��ت که برای پاسخ به آن باید 

استراتژی های مناسبی داشته باشیم. 
انواع کانال های توزیع: 

1. توزیع مستقیم 
در ای��ن روش، کارخان��ه به طور مس��تقیم محصول 
را به دس��ت مصرف کنن��ده می رس��اند. در واقع همه 
کانال ه��ای توزی��ع متعلق به خود همان کس��ب وکار 
اس��ت یا از طری��ق مکان های خرده فروش��ی خاصی 
محصول را می فروشد. فروش اینترنتی و مالقات های 
ف��رد به فرد با مصرف کنندگان از دیگر راه های فروش 

مستقیم محصوالت هستند. 
2. توزیع غیر مستقیم

در این روش، ش��رکت ب��رای ف��روش محصول به 
مصرف کننده از واس��طه ها کمک می گیرد. ش��رکت 
احتم��اال محصولش را به عمده فروش��انی که بیش��تر 
توزی��ع محص��ول را در ب��ازار خرده فروش��ان انج��ام 

می دهند، می فروش��د. البته در این روش ممکن است 
قیمت محصول افزایش یابد، چون هر واس��طه به نوبه 
خود درصدی از س��ود ف��روش محص��ول را دریافت 

می کند. 
3. توزیع دوگانه 

در ای��ن روش توزیع، ش��رکت احتم��اال آمیخته ای 
از فروش مس��تقیم و غیر مس��تقیم را به کار می گیرد. 
محصول می تواند به صورت مس��تقیم به مصرف کننده 

فروخته شود یا از طریق واسطه  ها به فروش برسد. 
4. کانال های معکوس

این اصطالح جریان برگش��تی کاالهای مصرف 
ش��ده را توصیف می کن��د و ش��امل بازیافت این 
کااله��ا به عنوان مواد خام از س��وی مصرف کننده 
اس��ت. اغل��ب کانال ه��ای توزیع غیرس��نتی این 
اجازه را به مصرف کنن��ده می دهند تا محصول را 
برای تولید کننده ارس��ال کنن��د. جریان معکوس 
هم��ان چیزی اس��ت که این ش��یوه توزی��ع را از 
دیگر ش��یوه های توزیع متمای��ز می کند. در واقع 
مصرف کنن��ده پردازش مجدد محص��ول را انجام 
می ده��د و از ای��ن طری��ق درآمدزای��ی می کند. 
موقعیت هایی ک��ه از کانال های معکوس بازاریابی 
اس��تفاده می ش��ود، عبارتند از اس��تفاده مجدد از 
ظروف ذخیره س��ازی صنعتی مثل بشکه، جعبه و 
پال��ت، کامپیوترها و اج��زای آن ،  بازیافت کاغذ و 

آلومینیوم و پالستیک.

انواع واسطه ها
1. نمایندگی هـای فروش: نمایندگی ها نهادهایی 
مستقل هس��تند که تولید کنندگان را در معرض دید 
کاربران ق��رار می دهند. نمایندگی ها معموال از طریق 
کمیس��یون ها و دریافت هزینه بابت خدماتی که ارائه 

می کنند، درآمد زایی می کنند. 
2. عمده فروشـان: عمده فروش��ان نی��ز نهادهای 
مستقلی هستند. آنها عمال کاال ها را از تولیدکننده در 
حجم زیاد خریداری  و آن را در انبار ذخیره می کنند. 
عمده فروشان به ندرت محصول را به طور مستقیم به 
کاربر می فروشند. مش��تریان آنها معموال واسطه  های 

دیگر از جمله خرده فروشان هستند. 
3. توزیع کننـدگان: توزی��ع کنن��دگان مش��ابه 
عمده فروش��ان عم��ل می کنن��د، ولی در ی��ک مورد 
متفاوت هستند. عمده فروشان احتماال دامنه متنوعی 
از برندهای رقیب و انواع محصوالت را ارائه می کنند، 
درحالی ک��ه توزیع کنن��دگان محصوالتی ب��ا یک نام 
تجاری یا تنها محصوالت یک ش��رکت خاص را ارائه 

می کنند. 
4. خرده فروشان: عمده فروشان و توزیع کنندگان 
محصوالت را به ازای دریافت س��ود به خرده فروشان 
می فروش��ند. بعد از آن خرده فروش��ان کاالها را انبار 
می کنند تا در فرصتی مناس��ب ب��ا دریافت درصدی 

سود به مصرف کننده نهایی بفروشند. 
modirinfo :منبع

چک لیستی از فرآیند »توزیع« در بازاریابی

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 912 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: توصیه نخس��ت آن است 
که به این موضوع توجه کنید که ش��اید شما در 
اشتباه باش��ید. لزوما پافشاری شما روی سیاست 
انقباض��ی به معنی آن نیس��ت ک��ه هیات مدیره 
اش��تباه می کند. گروهی از مشاوران را به خدمت 

بگیری��د و نظ��ر آنها را ه��م جویا ش��وید. بدون 
آنک��ه اختالف خود را ب��ا هیات مدیره بیان کنید 
از آنها بخواهید اوضاع را بررس��ی و نظرش��ان را 
کتب��ا اعالم کنن��د. اگر نظرات به نفع ش��ما بود، 
کافیست گزارش��ی در دفاع از سیاست های خود 
تهی��ه کنید. در ای��ن گزارش همه مس��تندات و 
دالیل کارشناس��ی خود را به وضوح و با جزییات 
در دفاع از سیاس��ت های انقباضی ارائه کنید. در 
انتها نظر مشاوران استخدامی را هم ذکر کنید تا 

قوت گزارش بیشتر شود. گزارش را برای تک تک 
اعضای هیات مدیره ارس��ال کنی��د و با چند روز 
تأخیر جلسه هیات مدیره را برای بررسی گزارش 
مربوطه تش��کیل دهید. به این ترتیب به احتمال 

زیاد هیات مدیره قانع خواهد شد. 
اما اگر نظرات کارشناسان و مشاوران استخدامی 
هم نظر هیات مدیره را تایید کرد، ضروری است شما 
رویه خود را تغییر دهید و دس��ت از محافظه کاری 

بکشید.

اتهام 
محافظه کاری

پرسـش: مدیرعامل یک شرکت فنی -مهندسی هستم که مدتی است سیاست انقباض بودجه را در پیش گرفته است. 
چند وقتی می شود که از سوی هیات مدیره به محافظه کاری متهم شده ام، اما احساس می کنم در شرایط فعلی بهتر است 

زیربار ریسک نروم. می گویید چطور باید این مشکل را حل کنم؟
کلینیک کسب و کار

آیا زندگی را هم می توان مانند 
کسب وکار اداره کرد

برخ��ی مدی��ران ب��رای اداره زندگ��ی خ��ود نی��ز از 
سیستم هایی شبیه مدیریت کسب وکار استفاده می کنند. 

آیا این روش موفق خواهد بود؟ 
مدیری��ت کس��ب وکار در ه��ر ابعادی نیازمن��د ابزار و 
سیستم های مشخص است. استفاده از برنامه های روتین، 
سلسله مراتب، قوانین و اتوماسیون، فواید متعددی برای 
کس��ب وکار دارد. برخی مدیران از همی��ن نوع ابزارها و 
سیستم ها در مدیریت زندگی خود نیز استفاده می کنند. 
س��ؤال اصلی این است که آیا این روند در بهبود زندگی 

شخصی نیز تأثیر خواهد داشت؟ 
برایان اس��کودامور، کارآفرین، مش��اور کس��ب وکار و 
نویس��نده میهمان وب س��ایت Inc، معتقد است زندگی 
ش��خصی را نیز می توان مانند کس��ب وکار مدیریت کرد. 
او در ای��ن مطلب از تجربیات خ��ود در این مورد گفته و 
راه هایی برای پیاده سازی سیستم مدیریت کسب وکار در 
زندگی ارائه کرده اس��ت. در ادام��ه این مطلب به نقل از 
زومیت، بررس��ی ابزارهای مدیریت زندگی شخصی را از 

زبان او بیان می کنیم. 
برای هر کاری، سیستم منظم وجود دارد

کارآفرین��ان زمان زی��ادی را به ایج��اد و به کارگیری 
فرآیندهایی برای تسهیل کارش��ان اختصاص می دهند. 
آنه��ا ب��ه دنبال روش هایی هس��تند که اج��رای کارها و 
وظایف را با س��رعت بیش��تری امکا ن پذیر کنند. به بیان 
دیگر، این فرآیندها که تبدیل به سیستم می شوند، مانند 
پیچ و مهره هستند و در نبود آنها، کل کسب وکار با خطر 

مواجه می شود. 
در ای��ن می��ان تع��داد کم��ی از اف��راد هس��تند که 
سیس��تم هایی ش��بیه کس��ب وکار را در زندگی شخصی 
اس��تفاده کنند. در صورتی که با به کارگیری سیستم ها، 
سرعت انجام کارها بیشتر می شود و زمان بیشتری برای 

انجام کارهای مختلف در اختیار خواهیم داشت. 
به عنوان مثالی در مورد به کارگیری سیستم در زندگی، 
می توان س��فر کردن و آمادگی پیش از آن را عنوان کرد. 
اکثر افراد قبل از هر س��فر به تهیه لیس��ت ملزومات آن 
می پردازند و این کار برای هر سفر یک بار انجام می شود. 
اف��راد باهوش این کار را انجام نمی دهند، چرا که با تهیه 
هر لیس��ت برای هر س��فر، ی��ک وظیفه را م��دام تکرار 
می کنی��م و از طرفی، احتمال اش��تباه کردن و فراموش 
کردن برخی موارد نیز وجود دارد. با استفاده از یک ابزار 
مناسب می توان از این اشتباه جلوگیری کرد. کافی است 
یک لیس��ت کلی برای سفر داش��ته باشید و پیش از هر 

سفر تنها از آن استفاده کنید. 
سیستم ها قابل اعتماد و قابل بهبود هستند

سیس��تم ها عموما با اس��تفاده از فرآیندهای مشخص 
و منظ��م کار می کنند. مدیران ب��رای زمانبندی کارهای 
خ��ود از ابزارهای یکپارچه اس��تفاده می کنن��د. در این 
حالت زمانی که اش��تباهی رخ دهد نیز می توان با اصالح 
سیستم، آن را برطرف کرد. در زندگی شخصی به دنبال 
فرآیندهایی باش��ید که بتوان با استفاده از سیستم ها، به 
آنها سرعت بخشید. فراموش نکنید که این کار به سبک 
زندگی ش��ما بستگی دارد و در انتخاب سیستم ها باید به 
نظرات ش��ریک زندگی و افراد دخیل در زندگی شخصی 

نیز توجه کنید. 

با استفاده از سیستم، زندگی آسان می شود
همه مدیران می دانند که سیس��تم های س��اده کارایی 
بیش��تری دارند. به همی��ن دلیل، مدیرانی ک��ه بتوانند 
فرآیندها و قوانین شرکت را ساده تر کنند، در پیاده سازی 
آنها موفق تر خواهند بود. پیشنهاد این است که از همین 

روند در زندگی شخصی نیز استفاده کنید. 
به عنوان مثال مدیرانی که به دنبال پیاده سازی سادگی 
سیس��تم ها در زندگ��ی هس��تند، زمان م��ورد نیاز برای 
انتخ��اب لباس را کاهش می دهن��د. اکثر آنها لباس های 
تکراری برای هر روز خود انتخاب می کنند. اس��تیو جابز 
و مارک زاکربرگ مثال هایی از این نوع رفتار هس��تند. با 
کاهش این زمان ها، وقت بیش��تری برای کارهای مفیدتر 

و حتی رسیدگی به کارهای خانواده خواهیم داشت. 
ب��ه هر حال موارد گفته ش��ده، ش��اید در زندگی همه 
افراد کاربرد نداش��ته باش��د. البته برخ��ی از موارد مانند 
ساده س��ازی فرآیندها، می تواند به همه افراد کمک کند. 
نظر شما چیس��ت؟ آیا این سبک از زندگی، باعث بهبود 
آن می ش��ود یا ما را به ماش��ین های تابع سیستم تبدیل 

می کند؟ 
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

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

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

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

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

استارت آپ های موفق، فضای پرنشاط 
خود را حفظ می کنند

اس��تارت آپ های باس��ابقه و موف��ق، همیش��ه تالش 
می کنند فضای پرنش��اط و پرجنب و جوش خود را حفظ 

کنند و از آن بهره ببرند. 
ش��رکت های موفق��ی وج��ود دارن��د ک��ه با س��بک 
اس��تارت آپی تأسیس شده و اکنون به رشد و بلوغ کافی 
رس��یده اند. اغلب این ش��رکت ها هنوز فضای پرنش��اط 
خود را حفظ کرده اند و فرهنگ ش��ان به گونه ای ش��کل 
گرفته اس��ت که گویی هنوز روزهای ابتدایی تأسیس را 
می گذرانند. مؤسسان این اس��تارت آپ ها هنوز از فضای 
ش��لوغ و پرجنب و جوش، بحث های جذاب برای پیشرفت 
محصول، اختالف نظرها و ارائه ایده ها استقبال می کنند. 
آنه��ا می دانند که تنها با حفظ ای��ن روحیه می توانند به 
رش��د خ��ود ادامه بدهند و ب��ازار را به اس��تارت آپ های 

تازه وارد واگذار نکنند. 
برای موفقیت طوالنی مدت، ذهن استارت آپی را حفظ 

کنید
در روزهای ابتدایی تأس��یس اس��تارت آپ، خودمان را 
در حالت��ی از مب��ارزه و تالش برای پی��روزی می بینیم. 
در آن دوران تم��ام ت��الش خود را ب��ه کار می گیریم تا 
از رقبای احتمالی پیش��ی بگیریم یا هرچه زودتر و بهتر، 
محص��ول خ��ود را به ب��ازار عرضه کنی��م. به عنوان یک 
مؤس��س اس��تارت آپ، هر روز تالش می کنیم تا کاری با 
قابلیت افتخار کردن انجام دهیم. در تعریف کلی، در یک 
استارت آپ تازه تأسیس همه تالش می کنند که امروز از 
روز گذش��ته بهتر باشد. این طرز تفکر باید در شرکتی با 
سال ها س��ابقه نیز حفظ ش��ود تا روند پیشرفت، دائمی 

باشد. 
جی��م کالینز، مش��اور کس��ب وکار، ای��ده ای در مورد 
راه اندازی اس��تارت آپ دارد. او ش��روع هر کس��ب وکاری 
را به راه ان��دازی یک چرخ و فلک تش��بیه می کند. اکثر 
مؤسسان استارت آپ نظریه او را به خوبی لمس کرده اند. 
وقتی تالش دارید استارت آپی را راه اندازی کنید، این کار 
ش��بیه حرکت در آوردن چرخ و فلک است. حرکت اولیه 
نیروی زیاد دارد. البته پس از شروع حرکت، نیروی مورد 
نی��از به مرور کاهش پیدا می کند تا اینکه چرخ و فلک با 

استفاده از تکانه خود به حرکت ادامه می دهد. 
در مورد ش��رکت نیز پس از ش��روع ب��ه کار و معرفی 
محصول، نیروی مورد نیاز به مرور کاهش می یابد، اما باید 
مراقب باش��ید که جریان نیرو هیچ گاه قطع نشود وگرنه 

چرخ و فلک کسب وکار شما متوقف خواهد شد. 
نکت��ه مهم در مورد حف��ظ این نیروه��ا و ادامه دادن 
به مس��یر تالش، داش��تن چشم انداز مش��خص، انگیزه و 
اشتیاق است. کارآفرینانی که پس از مدتی از استارت آپ 
خود خسته ش��وند، نمی توانند جریان همیشگی اشتیاق 
را حفظ کنند و اس��تارت آپ را به سکون و سپس سقوط 
می برند. انگیزه خود را همیش��ه حفظ کنید و با رسیدن 

به اهداف کوتاه مدت، از حرکت نایستید. 
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