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بانک مرکزی ضرر بانک ها را در انتشار اوراق گواهی سپرده تقبل کرد

حاشیههای
سود۲۰درصدی

بانک مرکزی در اواخر بهمن ماه امس��ال در قالب یک بسته سیاستی برای کنترل بازار ارز، از سه طرح رونمایی 
کرد که ازجمله مهم ترین آن، انتش��ار اوراق گواهی س��پرده با س��ود ۲۰درصدی بوده است، اما درحالی که انتشار 
اوراق گواهی ۲۰درصد به دلیل هزینه های تحمیلی آن باعث نگرانی بانک ها ش��ده است، رئیس کل بانک مرکزی 
در تازه ترین اظهارنظرش به بانک ها اطمینان داده است که هزینه های ناشی از اجرای این بخشنامه و آثار منفی...

 تقویت 18 واحدی شاخص بورس
در سومین روز هفته

 اثر گواهی سپرده بانک ها
بر بازار سرمایه
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11 مصوبه مهم مجلس در بودجه سال 9۷ را بشناسید

بودجه به روایت مجلس

10 راز اصلی موفق ترین کارآفرینان جهان
از میلیاردرها درس کسب وکار  بیاموزید

چه زمانی تشویق به نزول کیفیت کار منجر می شود؟ 
تضمین خوانده نشدن ایمیل های شما! 

نوشیدنی انرژی زا به شکل کپسول آتش نشانی
چگونه نتیجه و اثربخشی تبلیغات را اندازه گیری کنیم؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مدیرعامل سامسونگ:
موبایل تاشوی گلکسی ایکس 

شایعه نیست

۷

از آنجا که ارزش خودروهای وارداتی هم در سـال 95 بیش 
از 1.99 میلیـارد دالر بوده و فعال تا پایان ماه یازدهم سـال 
96 روی عـدد 1.۷56 میلیارد دالر ثابت مانده پس شـائبه 

توقف رشـد واردات خـودرو چنـدان دور از ذهن 
نیست. رشد واردات خودرو ادامه دارد و با اعالم...

وارداتخودروهمچنانصعودی

یادداشت
غلبه برنامه ریزی بخشی بر 

برنامه ریزی فضایی

ای��ران در زمره کش��ورهایی 
قرار دارد ک��ه همواره از فقدان 
نگاه و رویکرد فضایی به فرآیند 
است.  دیده  آسیب  برنامه ریزی 
از ابت��دای ش��کل گیری نظ��ام 
برنامه ری��زی توس��عه در ایران، 
غلبه و تس��لط بخشی نگری بر 
نگاه به فضاه��ای جغرافیایی و 
قابلیت ها و مسائل مبتالبه آنها 
وجود داشته است. این در حالی 
اس��ت که در آن مقطع زمانی، 
آنچه بیش��تر اهمیت داش��ت، 
قابلیت ها و توان های گس��ترده 
بود  منحصربه ف��ردی  بعض��اً  و 
که در این سرزمین خودنمایی 
می ک��رد. درحالی که اکنون در 
شرایطی قرار داریم که مسائل 
پررنگ تر  و معضالت سرزمین، 
و اثرگذارت��ر هس��تند و همین 
ام��ر چرخ��ش به س��مت نگاه 
جغرافیایی و فضایی در فرآیند 
برنامه ریزی را افزون می س��ازد. 
این تغییر وضعیت، خود معلول 
برنامه ریزی  فق��دان توجه ب��ه 
فضایی در سطوح مختلف نظام 
ایران  در کش��ور  برنامه ری��زی 
اس��ت.  برای ش��کل گیری این 

دالیل  می ت��وان  روند 
2مختلفی را ارائه کرد...

محمدامین 
خراسانی

کارشناس اقتصادی

این ذهنیت که ش��ماره های افراد برای تبلیغات 
از چه راهی در اختیار کس��ب وکارها قرار می گیرد 
هم��واره برای مواجهان ب��ا پیامک ها و تماس های 
مزاحم وجود دارد. یکی از محتمل ترین پاسخ هایی 
که کاربران به این شبهه می دهند، نقش اپراتورها 

در این زمینه است. 
به گ��زارش ایس��نا، پیامک ه��ای تبلیغاتی که 
در بره��ه ای از زمان امان کارب��ران را بریده بودند، 
ب��ا واکنش وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات و 
س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات مواجه ش��ده و 
در نهایت با راه اندازی سامانه ۱۹۵ برای رسیدگی 
به این پیامک ه��ا، تا حد زیادی جلوی آنها گرفته 
ش��د. اگرچه پس از آن کس��ب وکارها راه هایی از 
جمله اس��تفاده از شماره های ش��خصی و یا اخیرا 
تماس های تبلیغاتی را پیش گرفتند، اما با وعده ای 
که داده شده، به زودی مصوبه ای با سازوکاری برای 
تبلیغات هوشمند ارائه می شود که فعالیت تبلیغات 

را تا حد زیادی کنترل خواهد کرد. 
اما اینکه ش��ماره های کاربران از ابتدا چطور در 
اختیار این کس��ب وکارها قرار می گی��رد، همواره 
مورد س��ؤال بوده است؛ ش��اید مسئوالن با رد این 
ذهنیت که کس��ب وکارها ش��ماره کارب��ران را از 
اپراتوره��ا می گیرند، این احتم��ال را مطرح کنند 
که دیتابیس هایی از ش��ماره کاربران در مکان های 

مختلف از جمله فروشگاه ها وجود داشته باشد. 
افشای شماره کاربران از راه های مختلف

در این زمینه حس��ین فالح جوش��قانی، رئیس 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اخیراً 
اظهار کرد: بزرگترین س��رمایه یک اپراتور اعتماد 
یک کاربر اس��ت و این طور نیس��ت که اپراتورها 
به طور گسترده و ساماندهی ش��ده اطالعات را در 
اختی��ار دیگران قرار دهند. این کار ممکن اس��ت 
ب��ه روش های مختلف دیگر صورت گرفته باش��د 
از جمله ش��ماره هایی که کاربران در ش��بکه های 
اجتماع��ی می گذارند و ی��ا دیتابیس هایی که در 

فروشگاه ها از شماره کاربران ایجاد شده است. 
چندی پس از این اظهارات، گزارش��ی منتش��ر 
ش��د که حاکی از تماس به اس��م اپرات��ور و وعده 
سیم کارت دائمی بود، اما مشخص شد این تماس 
روشی برای درخواست ترابرد بود که با ارائه آدرس 
و مش��خصات دیگر، اعتماد ایجاد کرده بود، البته 
دخالت ایرانسل درباره این مورد توسط این شرکت 
تکذیب شد و این شرکت اعالم کرد همواره خود را 
متعهد به ایجاد شرایط سالم برای استفاده هرچه 
بهتر مش��ترکان از خدمات ارائه ش��ده می داند، از 
این رو در صورت ارائه مش��خصات مورد ادعاشده، 
موض��وع را پیگیری کرده و اق��دام الزم را به عمل 

خواهد آورد. 

از طرف��ی محمدج��واد آذری جهرم��ی، وزی��ر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات در اظهارنظری 
ب��ا تأکید بر اهمی��ت حفظ اطالع��ات کاربران در 
سرویس های ارائه کننده خدمات، خاطرنشان کرده 
بود: نکته بس��یار مهمی که باید به آن توجه کرد 
حفظ حقوق  کاربران است که باید در قالب شرایط 
ضمن عقد، حقوق  مش��ترک تحت عنوان قوانین 
حقوقی مستند ش��ود و در زمان ارائه سرویس به 

مشترک ارائه شود. 
نظارت برعهده رگوالتوری است

جهرمی همچنین با اشاره به اطالعات مشترکان 
که  ممکن اس��ت از طری��ق اپراتوره��ا در اختیار 
شرکت ها قرار گرفته باشد، گفت : اگر با مهندسی 
اجتماعی به نوعی سر مخاطب کاله گذاشته باشند 
که طبیعتا خود اپراتور این کار را نمی کند، باید این 
موضوع را بررسی کرد که دامنه آن چه بوده است و 
در فضای کلی نمی توان درباره آن صحبت کرد، اما 
تبعا این کار درست نیست و نظارت سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی باید آن را بررسی کند. 
افش��ای اطالعات خصوصی مش��ترکان پیش 
از ای��ن هم رخ داده اس��ت، زمانی که مش��خص 
ش��د یک روبات تلگرامی به اطالعات میلیون ها 
مش��ترک ایرانسل دسترس��ی یافته است، البته 
سرقت اطالعات مربوط به سه سال پیش بود که 
با گس��ترش فضای مجازی و فراهم شدن راهی 
ب��رای در اختیار قرار دادن آنه��ا، باالخره راز لو 

رفتن داده ها آشکار شد. 
اگرچه همان زم��ان فردی که اطالعات خطوط 
مشترکین ایرانسل را انتشار داده بود دستگیر شد، 
اما عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و 
انقالب ته��ران در این خصوص عنوان کرد: چنین 
اقداماتی چندین س��ال است که تکرار می شود اما 
هیچ گونه تدابیر و اقدامات پیش��گیرانه  از س��وی 
برخی اپراتورها انجام نمی شود، لذا برای جلوگیری 
از احتم��ال تکرار چنین مواردی در آینده ضرورت 
دارد مسئوالن اپراتورها در این زمینه اقدام کرده تا 
از انتش��ار مجدد چنین اطالعاتی پیشگیری شود. 
در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن برعهده 

اپراتورها خواهد بود. 
ایرانسل نیز همان زمان در بیانیه ای اعالم کرد: 
حفظ محرمانگ��ی و حریم خصوصی مش��ترکان 
ج��زو اصول اولیه و قطعی ایرانس��ل اس��ت و این 
شرکت هرگز و تحت هیچ عنوانی نه تنها اطالعات 
مش��ترکان خود را در اختیار غیر قرار نداده، بلکه 
برخالف برخی از اپراتورها با چشم پوشی از درآمد 
قابل مالحظه، حتی از ارائه اطالعات مشترکان به 
ش��رکت های تبلیغاتی دارای مجوز نیز خودداری 

کرده است. 

خود اپراتورها هم نباید از اطالعات 
مشتریان استفاده کنند

اگرچه این موضوع مربوط به یک س��ال گذش��ته 
اس��ت، اما وزیر ارتباطات با انتق��اد از برخی اقدامات 
اپراتوره��ا در زمین��ه در اختیار گذاش��تن اطالعات 
کاربران در اختیار ش��رکت های تبلیغاتی و با تأکید 
بر ضرورت حفظ اطالعات ش��خصی کاربران توسط 
اپراتوره��ا اظهار کرده ب��ود: اپرات��ور بی جا می کند 
اطالعات مشتریانش را در اختیار دیگران می گذارد، 
حتی خودش��ان هم نباید از این اطالعات اس��تفاده 
کنند.  جهرمی همچنین با اش��اره به قضیه لو رفتن 
دیتابیس یک اپراتور و این که قضایا را گردن همدیگر 
می انداختن��د، گفته بود: اگ��ر در هر کجای دنیا این 
اتف��اق می افتاد، مطمئن��ا به تب��ع آن اتفاقات بدی 
برای مس��ئوالن مربوطه می افتاد. ما در عرصه حریم 
خصوصی مردم شرعا و قانوناً مدیونیم. در این حوزه 
هیچ گذشت و کوتاهی قابل قبول نیست. در برخورد 
با تخلفات، قوه قضاییه هم همراهی می کند. چرا نباید 
وقتی یک اپراتور تخلف می کند، پرونده شان را به قوه 
قضاییه ارجاع دهیم؟  همه این ها در حالی بود که روز 
ش��نبه محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به گزارش 
مرکز ماهر درباره تخلف یک��ی از اپراتورها در مقوله 
نق��ض حریم خصوصی کاربران، بار دیگر اظهار کرد: 
گزارش��ی را که برای ما فرستادند نشان می دهد که 
برخی اپراتورها با دسترس��ی به IP مشترکان خود، 
اطالعات وب سایت هایی را که مراجعه کرده اند برای 
تبلیغات هوشمند در اختیار یکسری از کسب وکارها 
قرار داده اند که دستور جلوگیری و توقف این کار داده 
ش��د.  وی با بیان این که دسترسی به IP مشترکان 
می تواند باعث انجام سوء اس��تفاده هایی شود، گفت: 
مردم بدانند که اگر گزارشی را برای ما ارسال کنند، 
آن موضوع را پیگیری خواهیم کرد. البته اطالع رسانی 
این موضوع در ح��ال حاضر به عنوان یک اخطار به 
اپراتورهاس��ت و البته ادله حقوق��ی را برای برخورد 

قضایی به دادستانی ابالغ می کنیم. 
در هر حال جدای از مشکل هک شدن سایت ها 
یا حمله س��ایبری، یک��ی از توجیهاتی که ممکن 
اس��ت اپراتورها در این باره ارائه  دهند، این اس��ت 
که کارهای تبلیغاتی، پیامک های انبوه و برگزاری 
مسابقات اپراتورها توسط شرکت های تولیدکننده 
محتوا )CP( انجام می شود، بنابراین اگر اطالعات 
ش��خصی کاربران در اختیار شرکت ها قرار گرفته، 
ممکن است از طریق این شرکت های تولید محتوا 
انج��ام گرفته باش��د. اما باید دید آی��ا این موضوع 
مس��ئولیت را از دوش اپراتورها برم��ی دارد؟ و در 
نهایت چه کس��ی باید پاسخگوی افشای اطالعات 
کاربران از ش��ماره تلفن ش��ان تا دیگ��ر داده های 

شخصی باشد؟ 

افشای اطالعات کاربران به چه قیمتی؟! 



متعدد  پژوهش ه��ای  نتای��ج 
اقتص��ادی نش��ان می ده��د که 
حضور فعال کش��ورها در عرصه 
بس��یار  نقش  بین الملل  تجارت 
مؤثری در بهبود نرخ رشد تولید 

ناخالص داخلی آنها دارد. 
بازتر شدن اقتصاد کشورها و 
پیوس��تن آنها به نظام یکپارچه 
اقتصاد جهان��ی اگرچه عاری از 
پیامدهای منف��ی نبوده اما این 
پیامده��ای منفی نبای��د به زیر 
سؤال رفتن تمامی دستاوردهای 
جهانی شدن بیانجامد. به جرأت 
می ت��وان گف��ت در چن��د دهه 
اخیر هیچ کش��وری نتوانس��ته 
ب��دون تج��ارت برون م��رزی و 
جذب سرمایه و فناوری از سایر 
کش��ورهای جه��ان، دس��تاورد 
اقتص��ادی قابل توجهی کس��ب 
کن��د و اس��تانداردهای زندگی 
بهتری برای شهروندانش فراهم 

سازد. 
تجارت خارج��ی به ویژه برای 
از  درحال توس��عه  کش��ورهای 
برخ��وردار  بیش��تری  اهمی��ت 
اس��ت زیرا اغلب این کش��ورها 
با مش��کالتی همچ��ون کمبود 
منابع اقتص��ادی، کمبود نیروی 
کار ماه��ر، ضع��ف در آموزش، 
عدم دسترس��ی به فن��اوری و... 
بازتر  دست وپنجه نرم می کنند. 
ش��دن اقتصاد و حضور فعال در 
عرصه های جهانی – مانند آنچه 
در چی��ن و هند و قب��ل از آنها 
در کره جنوبی و سنگاپور اتفاق 
افت��اد- اگرچ��ه ب��ه معنی حل 
تمامی مشکالت یادشده نیست 
اما نقش بس��یار حیاتی در فائق 

آمدن بر آنها ایفا می کند. 
بازوی  اروپا ک��ه  کمیس��یون 
اجرایی اتحادیه اروپا محس��وب 
می ش��ود و به نوع��ی نقش قوه 
اتحادی��ه  ای��ن  در  را  مجری��ه 
ایف��ا می کند، با اش��اره مختصر 
برخ��ی کش��ورهای  تجربی��ات 
مزی��ت   ۱۰ از  درحال توس��عه، 
عم��ده تجارت ب��رای این گروه 
از کش��ورها نام می ب��رد. در این 
گ��زارش به نقل از پایگاه خبری 

اتاق ایران آمده است: 
فرصت ه��ای  تج��ارت،   - ۱
تازه ای را برای کشورهای کمتر 
توس��عه یافته فراهم می کند و با 
افزایش س��رمایه گذاری خارجی 
و بهب��ود به��ره وری از طری��ق 
توس��عه بخ��ش  خصوص��ی، به 
توسعه یک کشور و کاهش فقر 
در بی��ن ش��هروندان آن کمک 

می کند. 
 در فاصل��ه س��ال های ۲۰۰۰ 

تا ۲۰۰8 متوس��ط سرانه تولید 
ناخالص داخلی در کش��ورهای 
کمتر توسعه یافته، از 3۲۵ دالر 
ب��ه 6۲۵ دالر رس��ید که بخش 
زیادی از این رشد مرهون رشد 
تجارت و سرمایه گذاری خارجی 

در این کشورها بوده است. 
۲ - تج��ارت ب��ه کش��ورهای 
درحال توس��عه کم��ک می کند 
ت��ا هزین��ه نهاده ه��ای تولید را 
کاه��ش دهند، ب��ه منابع مالی 
کنند،  پی��دا  دسترس��ی  جدید 
تولیدی  کااله��ای  ارزش افزوده 
خ��ود را ب��اال ببرن��د و جایگاه 
بهتری در زنجیره تأمین جهانی 
کس��ب کنند. به عبارتی تجارت 
موج��ب افزای��ش رقابت پذیری 
درحال توس���عه  کش����ورهای 

می شود. 
اقتصاده��ای نوظهوری مانند 
چی��ن، برزیل، هن��د و آفریقای 
جنوبی موفق ش��ده اند بخش��ی 
از فاصل��ه خ��ود با کش��ورهای 
توسعه یافته را پر کنند و با ادامه 
امیدوار  روند کنون��ی می توانند 
باشند که در دهه های آتی حتی 
توس��عه یافته  کش��ورهای  جزو 
تولید  س��رانه  متوسط  باش��ند. 
ای��ن  در  داخل��ی  ناخال��ص 
کش��ورها طی دهه نخست قرن 
بیس��ت و یکم حدود ۱۱۵درصد 

رشد داشته است. 
3 - تجارت امکان دسترس��ی 
به بازاره��ای جدید و نهاده های 
ب��رای  را  جدی��د  تولی��دی 
فراهم  درحال توسعه  کشورهای 
می س��ازد و از این طریق نه تنها 
محص��والت  متنوع س��ازی  ب��ه 
صادرات��ی آنها کم��ک می کند، 
بلکه منحنی امکانات تولید آنها 

را نیز باالتر می برد. 
دول��ت هن��د در ده��ه  ۹۰ 
کاه��ش  ب��ه  اق��دام  می��الدی 
تدریجی تعرفه های وارداتی خود 
-از به طور متوسط ۹۰ درصد در 
س��ال ۱۹۹۱ به رقم متوس��ط 
در س��ال ۱۹۹7-  3۰ درص��د 

ک��رد و در نتیجه ای��ن تصمیم، 
توانستند  هندی  تولیدکنندگان 
ده ها ن��وع کاالی واس��طه ای و 
س��رمایه ای را با هزینه ای بسیار 
کمت��ر از قب��ل وارد کنن��د. در 
کااله��ای  واردات  دوره  ای��ن 
۲۲7درصد  ح��دود  واس��طه ای 
افزایش یافت که دوسوم از آنها 
را کاالهای��ی تش��کیل می دادند 
تا  هندی  تولیدکنن��دگان  ک��ه 
قبل از س��ال ۱۹۹۱ اساساً قادر 
ب��ه وارد کردن آنه��ا نبودند. در 
تجاری،  تح��والت  ای��ن  نتیجه 
تولیدات صنعتی هند ۵۰ درصد 
افزای��ش یافت و نیم��ی از این 
رش��د مستقیماً ناش��ی از تولید 

کاالهای جدید بود. 
4 - تج��ارت موجب تس��هیل 
فرآین��د تب��ادل دان��ش فنی و 
و  تحقی��ق  در  س��رمایه گذاری 
توسعه می ش��ود و از این طریق 

نوآوری را ارتقا می بخشد. 
س��رمایه گذاری  و  تج��ارت 
خارجی به گس��ترش روزافزون 
فناوری اطالعات و ارتباطات در 
اقصی نقاط جهان کمک شایانی 
کرده است، به طوری که در پایان 
سال ۲۰۱7 حدود ۹۵ درصد از 
جمعیت جهان به خدمات تلفن 

همراه دسترسی دارند. 
بازاره��ای  آزاد  تج��ارت   - ۵
روی  ب��ه  را  جدی��دی 
کسب وکارهای محلی می گشاید 
و ب��ا رف��ع موانع غیرض��روری، 
ص��ادرات را برای آنها تس��هیل 

می کند. 
و   ۲۰۱۰ س��ال های  در 
زمین��ه  در  اصالحات��ی   ۲۰۱۱
قوانی��ن تجاری در 36 کش��ور 
از کش��ورهای جن��وب صحرای 
آفریقا ص��ورت گرفت که نتیجه 
آن بهبود فضای کس��ب وکار در 
اغلب این کش��ورها ب��ود؛ طبق 
آخرین گزارش بانک جهانی در 
 Ease( مورد سهولت کسب وکار
 )of Doing Business
حتی  موریتانی  آفریقایی  کشور 

از برخی کشورهای منطقه یورو 
جایگاه بهتری کسب کرده و در 
رتبه بیس��ت و پنجم جه��ان )از 

۱۹۰ کشور( قرار گرفته است. 
6 - تجارت موجب گستردگی 
منابع تأمی��ن کاالها و خدمات 
ش��ده و فضای رقابتی در بازارها 
ایجاد می کند تا مصرف کنندگان 
گزینه های بیش��تری در اختیار 
داشته باش��ند و هزینه کمتری 

بپردازند. 
در دهه ه��ای اخی��ر اقتص��اد 
جهانی رشد قابل قبولی را تجربه 
کرده و درآمد سرانه در بسیاری 
درحال توس��عه  کش��ورهای  از 
افزایش  قابل توجهی  می��زان  به 
یافته اس��ت؛ درعین ح��ال نرخ 
ت��ورم جهان��ی اغل��ب کمتر از 
۱۰درصد در س��ال بوده و حتی 
از س��ال ۲۰۰۰ تاکنون، اقتصاد 
جهانی تنها در سال های ۲۰۰7 
 و ۲۰۰8 ن��رخ تورم��ی باالتر از

۵ درصد داشته است. 
7 - تجارت به انتقال مس��تمر 
دانش و راهکاره��ای مفید بین 
ش��رکای تجاری می انجامد و از 
این طریق نقش بس��یار مهمی 
در بهبود استانداردهای کیفی و 
زیس��ت محیطی و نیز توانمندی 

نیروی کار ایفا می کند. 
برخ��ی کش��ورهای جن��وب 
ش��رق آس��یا ازجمله بنگالدش 
ب��ه  توانس��ته اند  س��ری النکا  و 
لطف گس��ترش رواب��ط تجاری 
خ��ود ب��ا کش��ورهای اروپایی، 
استانداردهای کیفی محصوالت 
صادراتی خود به ویژه منسوجات 
را به می��زان قابل توجهی بهبود 
دهند و به ظرفیت های صادراتی 
باالتری دس��ت یابن��د. در دهه 
ارزش  ق��رن ج��اری،  نخس��ت 
صادرات کش��ور بنگالدش بیش 

از 8۰ درصد افزایش یافت. 
8 - تج��ارت ب��ه دولت ه��ای 
کمک می کند تا ب��ا بهره گیری 
مناب��ع  گس��تردگی  مزی��ت  از 
تأمی��ن کاالها و خدمات، هزینه 

خریدهای خود را کاهش دهند 
و ب��ار مالی کمت��ری را تحمل 

کنند. 
از  دولت ه��ا  خریده��ای 
به ط��ور  خارج��ی  کش��ورهای 
متوس��ط ۱۰ ال��ی ۱۵ درصد از 
تولید ناخالص داخلی کش��ورها 
را تش��کیل می ده��د ک��ه رقم 
قابل توجهی محسوب می شود و 
نشان از اهمیت مستقیم تجارت 
بین المل��ل برای خ��ود دولت ها 

دارد. 
۹ - تج��ارت موج��ب تقویت 
ارتباط بین ملت ها می شود زیرا 
آنها را در فضایی دوس��تانه گرد 
هم می آورد و موقعیتی برد-برد 
را برای آنها فراهم می کند. پس 
می توان گف��ت تجارت می تواند 
به گس��ترش صل��ح و ثبات در 

جهان کمک کند. 
نتایج مطالع��ات تجربی مرکز 
سیاس��ت گذاری  تحقیق��ات 
نش��ان    )CEPR( اقتص��ادی 
می ده��د ک��ه احتم��ال تبدیل 
ش��دن تنش های سیاسی عادی 
بین  نظامی  درگیری ه��ای  ب��ه 
کشورهایی که با یکدیگر روابط 
تجاری بیش��تری دارند، بس��یار 
کمتر از کش��ورهایی اس��ت که 
تمای��ل چندان��ی به تج��ارت با 
یکدیگ��ر نش��ان نمی دهند. در 
واقع ت��رس از لغو روابط تجاری 
و از دس��ت دادن مزایای ناشی 
از ای��ن رواب��ط باعث می ش��ود 
دولت ه��ا ب��ا احتیاط بیش��تری 

رفتار کنند. 
بخش ه��ای  تج��ارت،     - ۱۰
تقوی��ت  را  مول��د  اقتص��ادی 
ک��رده و از این طری��ق به ایجاد 
فرصت ه��ای ش��غلی جدی��د با 
س��طح درآم��د باالت��ر کم��ک 
می کن��د و کیفیت زندگی مردم 
کش��ورهای مختل��ف را بهب��ود 

می بخشد. 
درآمد کارگ��ران بخش تولید 
در اقتصاده��ای ب��از، بس��ته به 
واق��ع  آن  در  ک��ه  منطق��ه ای 
شده اند، بین 3 تا ۹ برابر درآمد 
هم��کاران آنه��ا در اقتصادهای 
بس��ته اس��ت. حت��ی در درون 
ی��ک اقتصاد نیز درآمد کارگران 
بخش ه��ای مرتب��ط ب��ا خارج 
بس��یار بهتر از درآم��د کارگران 
در  اس��ت.  بس��ته  بخش ه��ای 
کشور شیلی، کارگران شاغل در 
صنایعی ک��ه از امتیاز تجارت و 
بهره مند  سرمایه گذاری خارجی 
یورو   ۱۱۰۰ س��االنه  هس��تند، 
بیش از سایر کارگران این کشور 

درآمد کسب می کنند. 

دستاوردهای جهانی شدن اقتصاد به روایت کمیسیون اروپا
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تجربه نش��ان داده شوک های 
ارزی نمی توان��د موج��ب رکود 
واردات ش��ود یا تغییر چشمگیر 
تراز تجاری را به همراه داش��ته 
باش��د اما در نهایت این موضوع 
آث��ار  بلندم��دت  در  می توان��د 
مخرب��ی بر ت��ورم و ص��ادرات 

داشته باشد. 
مدیرکل دفتر توسعه خدمات 
بازرگانی سازمان توسعه تجارت 
در گفت وگو با ایس��نا، در پاسخ 
به اینک��ه آیا ش��وک های ارزی 
باعث رک��ود در تجارت به  ویژه 
واردات نش��ده اس��ت، به سال 
۱3۹۱ ک��ه ن��رخ دالر به ط��ور 
از ۹۰درص��د  بی��ش  ناگهان��ی 
افزای��ش یاف��ت، اش��اره کرد و 
گفت: در دوره مورد بررسی نرخ 
ارز از ۹3۵ توم��ان )به ازای هر 
دالر( به بی��ش از 36۵4 تومان 
رس��ید، اما بررسی روند واردات 
نش��ان از رک��ود خ��اص در این 

مدت نداشت. 

فرهاد نوری ادام��ه داد: البته 
 ۱38۹ س��ال   ب��ه  واردات  اوج 
مرب��وط می ش��ود که پ��س از 
یک دوره ثب��ات نرخ ارز، حجم 
کااله��ای واردات��ی ب��ه بیش از 
64میلی��ارد دالر رس��ید و این 
موضوع آسیب هایی جدی برای 
تولید کش��ور به همراه داش��ت. 
پس از آن، با افزایش قابل توجه 
ن��رخ ارز و نی��ز محدودیت های 
ب��ا کاه��ش  واردات  تحریم��ی 
روبه رو ش��د اما ای��ن کاهش را 
نمی توان به منزله رکود واردات 

تلقی کرد. 
مدیر کل دفتر توسعه خدمات 
بازرگانی س��ازمان توسعه تجارت 
در ارتباط با تأثیر نوس��انات نرخ 
ارز بر تراز تجاری هم به سال های 
اول دهه ۹۰ استناد کرد و گفت: 
در دوره م��ورد مقایس��ه رون��د 
ت��راز تجاری )تفاوت ص��ادرات از 
واردات( کش��ور با توج��ه به نرخ 
ارز نشان می دهد که تراز تجاری 

معموالً ب��دون توجه به تغییرات 
ن��رخ ارز، در حال کاه��ش بوده 
اس��ت؛ به نح��وی ک��ه از میزان 
منفی ۲7.3 میلیارد دالر در سال 
۱386 ب��ه ۱.۲ میلی��ارد دالر در 
سال ۱3۹۲ رسیده و روند مثبت 
ش��دن تراز تجاری تا سال ۱3۹۵ 
)به استثنای س��ال ۱3۹3( ادامه 
یافته اس��ت. البت��ه در این مدت 
بخش قابل توجهی از بهبود تراز 
تجاری کشور به افزایش صادرات 

غیرنفتی مربوط بوده است. 
نوری در پاسخ به اینکه برای 
مواجه��ه ب��ا ش��وک های ارزی 
چه رویک��ردی در دس��تور کار 
س��ازمان توس��عه تج��ارت قرار 
گرفته اس��ت؟ اظهار کرد: یکی 
ص��ادرات  توس��عه  الزام��ات  از 
غیرنفتی کش��ور، اتخاذ سیاست 
ارزی مناس��ب است. مطابق بند 
»ج« م��اده 8۱ قان��ون برنام��ه 
پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران، نظام ارزی کشور »شناور 

مدیریت شده« اس��ت. در واقع، 
ن��رخ ارز با توجه به حفظ دامنه 
رقابت پذیری در تجارت خارجی 
و ب��ا مالحظ��ه ت��ورم داخلی و 
جهان��ی و همچنی��ن ش��رایط 
اقتص��اد کالن از جمل��ه تعیین 
حد مطلوب��ی از ذخایر خارجی 

تعیین خواهد شد. 
سیاس��ت  ای��ن  اف��زود:  وی 
همواره با اهداف کالن اقتصادی 
همچون مهار ت��ورم در تعارض 
ق��رار می گیرد و این امر س��بب 
ش��ده تا تغیی��رات ن��رخ ارز بر 
مبنای ارز حقیقی محقق نشود. 
با این ح��ال، تعیی��ن محدوده 
مناسب نوس��ان نرخ ارز مطابق 
با ماده 8۱ قان��ون برنامه پنجم 
توسعه، از مهم ترین دغدغه های 
کاال و خدمات  صادرکنن��دگان 

بوده است. 
نوری همچنین گفت: با توجه 
به رویکرد حاکم بر سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی در توسعه 

ص��ادرات، ای��ن ام��ر نیازمن��د 
رویکرد ثبات نس��بی ن��رخ ارز 
حقیق��ی در بلندمدت از طریق 
تعدیل تمام یا بخشی از نرخ ارز 
اسمی )متناسب با تورم داخلی 
و جهانی( یا سیاس��ت های مهار 

تورمی است. 
او در پای��ان گفت: البته صرفاً 
ب��ا اتخ��اذ سیاس��ت های ارزی 
نمی توان به اثربخش��ی نرخ ارز 
حقیق��ی ب��ر ص��ادرات امیدوار 
ب��ود. در این ارتباط باید س��ایر 
بهب��ود  همچ��ون  مالحظ��ات 
سیاس��ت های  رقابت پذی��ری، 
پولی، سیاس��ت های مالی و. . . 
مورد توجه قرار گیرد. همچنین، 
براس��اس تجربه تاریخ��ی، باید 
توجه داشت که عدم تعدیل نرخ 
ارز رسمی از سوی بانک مرکزی 
در نهای��ت به ب��روز جهش های 
ن��رخ ارز منجر ش��ده ک��ه آثار 
مخرب��ی بر ت��ورم و صادرات در 

بلندمدت داشته است. 

سازمان توسعه تجارت اعالم کرد

پیش بینی تجارت ایران در پی شوک های ارزی

گزارش2

اقتصادجهان

باالترین درآمد برای مهاجران در کدام شهرهاست؟ 
بهشت مهاجران

 مهاجران، معضل امروز جهان شده اند؛ افرادی که برای 
به دست آوردن زندگی بهتر از کشور محل تولد خودشان 
به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند، اما چه شهرهایی 
بهترین فرصت برای مهاجران هستند و شغل های بهتری 
برای آنها دارند؟  س��ی ان بی  س��ی گزارشی درباره پنج 
شهر که بهترین فرصت های شغلی را برای مهاجران مهیا 
می کنند، منتش��ر کرده است. این گزارش می نویسد: اگر 
می خواهید حرفه خود را رش��د دهی��د ایاالت متحده یا 
بریتانیا می تواند مکان خوبی برای این کار باشد.  شهرهای 
اصلی بریتانیا و ایاالت متحده جزو بهترین ش��هرها برای 
فرصت های شغلی مهاجران هستند، به  طوری که از پنج 
ش��هری که بهترین فرصت های شغلی مهاجران را ایجاد 
می کنند، چهار شهر در این دو کشور قرار دارند.  براساس 
نظرسنجی که از ۲7 هزار و ۵87 مهاجر در سراسر جهان 
صورت گرفته، درباره تعادل کار و زندگی، هزینه زندگی و 
متوسط حقوق پرسیده شده است. به طور مثال میانگین 
جهانی درآمد برای مهاجران ۹۹ هزار و ۹۰3 دالر اس��ت.  
در اینجا پنج شهر برتر برای فرصت های شغلی و استخدام 

مهاجران آورده شده است: 
5- بیرمنگام، متوسط درآمد مهاجران: 61950 دالر

این ش��هر، رتبه پنجم در می��ان بهترین فرصت های 
ش��غلی مهاجران را دارد. این ش��هر در سال های اخیر 
ب��ا تالش ه��ای دولت بریتانیا برای تش��ویق کس��ب و 
کارهای خارج از کشور یک دوره بازسازی داشته است. 
مهاجرانی که در بیرمنگام کار می کنند، هزینه زندگی 
مقرون به صرفه را ستایش می کنند، اما میانگین درآمد 

مهاجران در این شهر کمتر از میانگین جهانی است. 
4- دوبلین، متوسط درآمد مهاجران: 91419 دالر

دوبلین، پایتخت ایرلند در رتبه چهارم بهترین شهر 
برای مهاجران قرار دارد. این ش��هر خانه ش��رکت های 
بزرگ��ی مانند گوگل، فیس بوک اس��ت. دوبلین به یک 
مرکز فناوری تبدیل ش��ده است. درحالی که دوبلین با 
هزینه های باالی زندگی شناخته می شود، اما مهاجران 
به صحنه های اجتماعی این شهر امتیاز داده اند. دو سوم 
مهاجرانی که در این ش��هر زندگ��ی می کنند گفته اند 

تعادل زندگی و کار را به دست آورده اند. 
3- نیویورک، متوسط درآمد مهاجران: 182240 دالر

نیویورک امسال در این رتبه بندی، جایگاه سوم را 
به دس��ت آورده است. خانه وال استریت و مرکز مالی 
پررونق نیویورک ش��رایط خوبی را ب��رای کار ایجاد 
می کن��د. اگرچه درآم��د مهاج��ران در نیویورک در 
میان باالترین میزان درآمدها در جهان قرار دارد، اما 
پاسخ دهندگان می گویند بهای سالمتی جسمی خود 
را می گیرند. تنه��ا 4۰درصد از مهاجران گفته اند که 
در نیویورک فعال تر از شهر اصلی خودشان بوده اند. 
2- لندن، متوسط درآمد مهاجران: 10۷836 دالر

با وجود نگرانی ه��ا در مورد تاثیر برگزیت در اقتصاد 
بریتانی��ا، با این حال لندن جایگاه دوم را کس��ب کرده 
اس��ت. تقریب��ا نیم��ی از پاس��خ دهندگان )4۹درصد( 
فرصت های ش��غلی عالی در لندن را عنوان کرده اند. در 
این شهر متوسط درآمد مهاجران تقریبا ۱۰درصد باالتر 
از میانگین جهانی اس��ت. با این حال هزینه های باالی 

زندگی در این شهر، بحث مورد انتقاد مهاجران است. 
1- سانفرانسیسکو، متوسط درآمد مهاجران: 

20۷22۷ دالر
ب��ا رش��د اقتص��ادی و موقعی��ت پیش��رو در دنیای 
تکنولوژی، این شهر جایگاه نخست را در میان شهرهای 
م��ورد نظر مهاجران به دس��ت آورد. اکثریت مهاجران 
)۵7درص��د(، سانفرانسیس��کو را بهتری��ن ش��هر برای 
فرصت های شغلی عنوان کرده اند که ۲۵درصد باالتر از 
میانگین جهانی است. اگرچه هزینه زندگی در این شهر 
باالس��ت، اما باالترین درآمد را هم برای مهاجران دارد. 
بسیاری از پاس��خ دهندگان گفته اند در سانفرانسیسکو 
خانه و ماشین بهتری به نسبت به شهر خودشان دارند.

افزایش فعالیت بزرگ ترین صندوق 
سرمایه گذاری جهان در آلمان

صندوق س��لطنتی ثروت نروژ اعالم کرد قصد دارد دامنه 
فعالیت های خود را در آلمان گسترش داده و در شرکت های 
متوسط این کشور هم سرمایه گذاری کند.  به گزارش ایسنا 
به نقل از رویترز، اینگو اسلینگستاد، رئیس این صندوق که با 
یک تریلیون دالر سرمایه، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری 
جهان به شمار می رود، در مصاحبه با مجله آلمانی فوکس 
گفته است اگر دولت اجازه دهد، این صندوق در نظر دارد با 
گسترش فعالیت های خود در آلمان، در شرکت های متوسط 
آلمانی نیز س��رمایه گذاری کند.  صن��دوق نروژی به دنبال 
اخذ مجوز گس��ترش فعالیت های خود و سرمایه گذاری در 
ش��رکت های بی نام و نشان اس��ت. این صندوق در گذشته 
با شناس��ایی و سرمایه گذاری در شرکت های گمنام و رو به 
رش��دی نظیر»اوبر« و »ایر بی ان بی«، س��ود کالنی کسب 
کرده بود.  به گفته اسلینگستاد، شرکت های نه چندان بزرگ 
موفق بی شماری در آلمان وجود دارد؛ تا پیش از این امکان 
س��رمایه گذاری در ش��رکت های کوچک را نداشتیم چون 
دول��ت اجازه آن را نمی داد، اما امیدواریم امس��ال این رویه 
تغییر کند. از وی همچنین درباره تمایل این صندوق برای 
س��رمایه گذاری در طرح ۱۰۰ میلیارد دالری عرضه سهام 
شرکت نفتی آرامکو نیز سؤال شد اما وی با توجه به اینکه 
این صندوق س��رمایه گذاری در نفت و گاز را متوقف کرده 
اس��ت، از اظهارنظر در این باره خودداری کرد و گفت: فکر 
می کنم، برای همگان روشن است که ما در پروژه های نفتی 

زیادی درگیر هستیم. 

یادداشت

غلبه برنامه ریزی بخشی بر 
برنامه ریزی فضایی

ای��ران در زم��ره کش��ورهایی ق��رار دارد که هم��واره از فقدان 
نگاه و رویکرد فضایی به فرآیند برنامه ریزی آس��یب دیده اس��ت. 
از ابتدای ش��کل گیری نظام برنامه ریزی توس��عه در ایران، غلبه و 
تسلط بخش��ی نگری بر نگاه به فضاهای جغرافیایی و قابلیت ها و 
مس��ائل مبتالبه آنها وجود داشته است. این در حالی است که در 
آن مقطع زمانی، آنچه بیشتر اهمیت داشت، قابلیت ها و توان های 
گسترده و بعضاً منحصربه فردی بود که در این سرزمین خودنمایی 
می کرد. درحالی که اکنون در ش��رایطی قرار داریم که مس��ائل و 
معض��الت س��رزمین، پررنگ تر و اثرگذارتر هس��تند و همین امر 
چرخش به سمت نگاه جغرافیایی و فضایی در فرآیند برنامه ریزی 
را افزون می سازد. این تغییر وضعیت، خود معلول فقدان توجه به 
برنامه ریزی فضایی در سطوح مختلف نظام برنامه ریزی در کشور 
ایران است.  برای ش��کل گیری این روند می توان دالیل مختلفی 
را اقامه کرد. ش��اید مهم ترین دلیل ای��ن اتفاق، حضور، اثرگذاری 
و مدیریت مداوم اقتصاددانان در نهادهای برنامه ریزی در کش��ور 
ما از ابتدای ش��کل گیری این نهادها بوده است. دلیل دیگری که 
می توان برای این امر برش��مرد، فقدان یا ضعف پارادایم توس��عه 
پایدار در س��پهر اندیش��ه توسعه ایرانی بوده اس��ت. این موضوع 
می تواند نتیجه فقدان اثرگذاری دانش��مندان و متخصصان علوم 
محیطی و جغرافیایی در نظام و فرآیند برنامه ریزی توسعه در ایران 
باشد. همچنین هزینه فایده های صرفاً اقتصادی و چشم پوشیدن 
بر الزامات و محدودیت های بستر جغرافیایی توسعه، دیگر برآیند 
ع��دم توجه کافی به ح��وزه دانش های محیطی اس��ت. در تأیید 
ای��ن ادعا همین بس که به رغم تهیه و اج��رای مداوم برنامه های 
پنج ساله توسعه در بعد و برنامه های هفت ساله عمرانی در قبل از 
انقالب اسالمی ایران، هیچ زمانی سند آمایش سرزمین در ایران از 
اهمیت و اثر خاصی برخوردار نبوده و علی رغم تهیه در برهه هایی 
از زمان، مبنای ش��کل گیری هیچ کدام از برنامه های توسعه ملی 
نبوده اس��ت. برنامه های آمایش اس��تان ها هم این گونه  هستند. 
بدی��ن معنا که علی رغم صرف هزین��ه و وقت فراوان برای تهیه و 
تدوین آنها، مشخص نیست اثر آنها در برنامه های توسعه استان ها 
و شهرس��تان های کشور در کجا دیده ش��ده است که اگر جز این 
ب��ود، معضالت متعدد منابع طبیعی با این ش��دت و وس��عت رخ 
نمی داد. مشارکتی نبودن فرآیند تهیه برنامه های توسعه در سطوح 
مختلف در کشور، هم دلیلی دیگر برای به حاشیه رانده شدن نگاه 

جغرافیایی و هم سند دیگری بر این مدعاست. 
اما پیامدهای این وضعیت، صرفاً به معضالت محیطی سرزمین 
ما محدود نمی شود، بلکه با نگاهی دقیق تر می توان به پیامدهای 
جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی پی برد که همه آنها به نوعی 
ریش��ه در فقدان نگاه فضایی و جغرافیایی به فرآیند توسعه دارند. 
مهاجرت های فزاینده از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک و 
میانی به کالنشهرها، شکل گیری و توسعه پروژه های صنعتی عظیم 
و متکی به منابع محیط در کم ظرفیت ترین استان ها و مناطق به 
لحاظ توان اکولوژیک و درنتیجه تهدید و محدودیت فعالیت آنها 
در س��ال های آینده، رقابت های درون منطقه ای و بین منطقه ای 
ب��رای س��هم خواهی از طرح های اقتصادی ب��دون در نظر گرفتن 
قابلیت ه��ای محیطی، فواصل غیرمنطقی بی��ن قطب های تولید 
با بازارهای مصرف در بس��یاری از فعالیت های اقتصادی به دلیل 
مکان یابی های نادرست و غیرمنطقی، عدم بهره گیری متناسب و 
ارزش آفرین از قابلیت های متنوع و متکثر هزاران کیلومتر سواحل 
و آب های آزاد کش��ور و به دنب��ال آن ضعف در بهره گیری از این 
مزیت برای دسترس��ی به بازارهای منطقه ای، در زمره مهم ترین 
پیامدهای عدم امعان نظر کافی به برنامه ریزی فضایی در س��طح 
سرزمین ایران است.  برای برون رفت از این وضعیت، یقیناً راهکار 
کوتاه مدتی نمی توان تجویز کرد. فرهنگ برنامه ریزی در کشور ما 
صرفاً دارای نگاه بخشی است و تغییر این نگاه، جهت اضافه شدن 
رویک��رد جغرافیایی به فرآیند برنامه ریزی توس��عه، امری زمان بر 
اس��ت. ولی آنچه در کوتاه مدت برای جبران خسارت های رخ داده 

باید بر آن متمرکز شد، در سه فعالیت خالصه می شود: 
متوق��ف ک��ردن پروژه ه��ای دارای پیامدهای محیط��ی و فاقد 
مشارکت و رضایت جوامع محلی؛ پیشگیری از تدوین مقررات در 
نهاده��ای برنامه ریز و مجری برنامه ها در خالف جهت منافع ملی 
و منطقه ای محیط زیس��ت و منابع طبیع��ی؛ و همچنین بازنگری 
در روند روزافزون تبدیل روس��تاها به ش��هر که متأسفانه بدون در 
نظر داش��تن الزامات جغرافیایی و صرفاً به دلیل درخواس��ت های 
محلی و بعضاً فشارهای سیاسی انجام شده و به شهادت مطالعات 
صورت گرفته، در بسیاری موارد از توجیه علمی و منطقی برخوردار 
نبوده و زمینه س��از ارتقای رفاه و کیفیت زندگی مردم نبوده است.  
متوقف کردن پروژه های نامناسب زیست محیطی در مقیاس های 
مختلف، گرچه ممکن است در بسیاری موارد از نظر اقتصادی فاقد 
توجیه باشد، اما مطمئناً در بلندمدت هم فاقد توجیه جغرافیایی و 
زیس��ت محیطی خواهد بود و آثار مخربی در مناطق بر جا خواهد 
گذاش��ت. پیش��گیری از تدوین مقررات، آیین نامه ه��ای اجرایی و 
ضوابط اداری که در سطح ملی و منطقه ای و با نگاه بخشی و بدون 
توجه به الزامات فضاهای جغرافیایی تدوین می شوند، عالوه بر اینکه 
از خس��ران محیطی جلوگیری می کند، زمینه را برای جایگزینی 
فرآینده��ا و مقررات اس��تاندارد و قابل دف��اع از منظر جغرافیایی، 
مبتنی بر توس��عه پای��دار و موجد منافع زیس��ت محیطی فراهم 
می آورد. نهایتاً بازنگری در روند نامیمون و فزاینده تبدیل روس��تا 
به شهر، عالوه بر صیانت از تعادل سرزمینی و حفظ سکونتگاه های 
روستایی به عنوان صاحبان میراث طبیعی و فرهنگی این سرزمین، 
زمینه بهره برداری های فرصت طلبانه مبتنی بر رانت تبدیل کاربری 
زمی��ن -که خود معلول نگاه بخش��ی و صرفاً اقتص��ادی به مقوله 
کاربری زمین است- را تا حدود زیادی از بین می برد. یا این مزیت 
را در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد تا برای آینده فضای سرزمینی 
با نگاهی منطقه ای و آمایش��ی و بهره گی��ری توأمان از دانش های 
جامعه شناس��ی، جغرافیا و اقتصاد، رابط��ه ای منطقی و پایدار بین 
انسان، فضا و فعالیت ایجاد کنند.                    منبع: آینده نگر 
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نمایندگان مجلس از یازدهم بهمن ماه 
امس��ال با تصویب کلی��ات الیحه بودجه 
سال ۹7، وارد بررس��ی جزییات دخل و 
خرج دولت در سال آینده شدند و عالوه 
ب��ر مصوبات معم��ول و برخ��ی احکامی 
ک��ه در هر س��ال تکرار می ش��وند، چند 
مصوبه مهم داش��تند.  به گزارش ایسنا، 
مجل��س در ۱3 روز و عمدت��ا در هر روز 
دو ش��یفت کاری جزییات الیحه بودجه 
سال ۹7 در بخش درآمدی و هزینه ای را 
مورد بررس��ی قرار داد و عالوه بر تعیین 
قیمت ۵۵ دالری برای نفت و دالر 3۵۰۰ 
تومانی، ۱۱ حکم بودجه ای مهم را به این 

شرح تصویب کرد: 
1-تعیین درآمد 98 هزار میلیارد 

تومانی از هدفمندی یارانه ها
نماین��دگان مجل��س در مصوبه ای مقرر 
کردن��د درآم��د ۹8 هزار میلی��ارد تومانی 
هدفمندی یارانه ها تا ۱۱هزار میلیارد تومان 
قابل افزایش باشد که براساس آن در اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها و با هدف تحقق 
عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت 
و سالمت مردم و همچنین معطوف کردن 
پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند، 
در اج��رای م��اده 3۹ قانون برنامه شش��م 
توس��عه پس از تخصیص سازمان برنامه و 

بودجه کشور، هزینه می شود. 
2-استرداد اراضی واگذارشده در 
صورت استفاده خارج از کاربری 

تعیین شده
طبق مصوبه مجلس وزارتخانه های راه و 
شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای 
آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها 
و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که 
از س��ال ۱36۰ به بعد به اشخاص حقیقی 
و حقوقی غیردولتی واگذار و در راس��تای 
اه��داف و کاربری های تعیین ش��ده مورد 
اس��تفاده قرار نگرفته اند، اقدامات زیر را به 

عمل آورند. 
الف- اراضی که در مواردی غیر از اهداف 
و کاربری تعیین ش��ده مورد اس��تفاده قرار 
گرفته اند و فاقد مستحدثات هستند، به طور 

کامل مسترد می شود. 
ب- آن بخش از اراضی واگذارش��ده که 
در راس��تای اهداف و کاربری تعیین ش��ده 
مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد 
می شود.  پیش از این مجلس مصوب کرده 
بود که زمین ها و اراضی دولتی واگذارشده 
به افرادی که تغییر کاربری داده ش��ده، به 
شرط پرداخت قیمت روز در مالکیت افراد 
باقی می مان��د که این مصوب��ه اعتراضات 
زیادی را در پی داشت و موجب تجدیدنظر 

مجلس در این باره شد. 
3-تعیین وام ازدواج 15 میلیون 

تومانی
طبق مصوب��ه مجلس به  منظور حمایت 
از ازدواج جوان��ان، بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران موظف اس��ت کلیه بانک ها 
و موسس��ات اعتباری کش��ور را ملزم کند 
ب��ه اندازه س��هم خ��ود از مجم��وع کلیه 
مناب��ع در اختی��ار پس ان��داز، ج��اری و 
سپرده قرض الحس��نه بانک ها در پرداخت 
تسهیالت قرض الحس��نه مشارکت کرده و 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را در اولویت 
نخس��ت پرداخت قرار دهند. تس��هیالت 
قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها 
 در س��ال ۱3۹7 یکصد و پنج��اه میلیون

)۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵۰( ریال با دوره بازپرداخت 
پنج  ساله است. 

4- ممنوعیت پرداخت سود به 
حساب های بانکی دستگاه های 

اجرایی
براساس مصوبه مجلس س��ود دریافتی 
مج��وز  دارای  س��پرده های  از  ناش��ی 
دستگاه های مشمول )سه قوه( به استثنای 
بانک ه��ا، بیمه ه��ا و صندوق ها ب��ه عنوان 
درآمد اختصاصی آن دس��تگاه محس��وب 
و به حس��اب متمرکز خزانه، وجوه درآمد 

اختصاصی واریز می شود. 
همچنین دس��تگاه های مش��مول ماده 
۲۹ قانون برنامه شش��م توس��عه و ماده۵ 
قانون مدیریت خدمات کش��وری مجاز به 
دریافت سود از حس��اب های بانکی شامل 
حساب های جاری پشتیبان سپرده گذاری 
کوتاه مدت و بلندمدت مفتوح در بانک های 

دولتی و غیردولتی نیستند. 
طب��ق این مصوبه، در اج��رای این حکم 
بانک ه��ای دولت��ی و غیردولت��ی مجاز به 
پرداخت سود به دس��تگاه های اجرایی که 
فاقد قوانین و مقررات برای دریافت س��ود 

هستند نمی باشند. 

بر این اس��اس بانک ها، شرکت های بیمه 
دولتی، صندوق ها، دانش��گاه ها و هر یک از 
دستگاه اجرایی که در قوانین و مقررات و یا 
اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از 

شمول این حکم مستثنی هستند. 
5- تعیین سقف برای پاداش پایان 

خدمت کارکنان دولت
نمایندگان در این مصوبه مقرر کردند: 
پ��اداش پای��ان خدم��ت موض��وع قانون 
»پرداخت پاداش پایان خدمت و بخش��ی 
از هزینه ه��ای ضروری کارکن��ان دولت 
مص��وب ۲6/ ۲/ ۱37۵« و اصالحات آن 
و پاداش های مش��ابه به مقامات، روسا و 
مدی��ران و کارکن��ان کلیه دس��تگاه های 
اجرایی موضوع م��اده )۲۹( قانون برنامه 
ششم توس��عه جمهوری اسالمی ایران و 
موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات 
کش��وری و همچنی��ن وزارت اطالعات، 
نیروهای مس��لح و س��ازمان انرژی اتمی 
حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق 
و مزای��ای موض��وع م��اده )76( قان��ون 
خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت 
تا سقف 3۰ سال که از لحاظ بازنشستگی 
و وظیفه مالک محاس��به ق��رار می گیرد، 

خواهد بود. 
به موج��ب این مصوبه، هرگونه پرداخت 
خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان 
و عناوین مش��ابه در حکم تصرف در اموال 

عمومی است. 
6- ممنوعیت افزایش حقوق مقامات

براس��اس این مصوبه دولت مکلف است 
حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف 
حقوق بگیر ش��اغل دس��تگاه های اجرایی 
موضوع م��اده ۵ قان��ون مدیریت خدمات 
کش��وری و م��اده ۲۹ قانون برنامه شش��م 
توس��عه و اعضای هیأت علمی و قضات را 
به صورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش 
دهند که طبقات پایین تر افزایش بیشتری 
داش��ته باش��ند. حداکثر می��زان افزایش 

۲۰درصد خواهد بود. 
همچنین مقامات موضوع ماده 7۱ قانون 
مدیریت خدمات کش��وری شامل روسای 
قوا، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای 
نگهب��ان، وزرا و معاونی��ن وزرا، نمایندگان 
مجل��س، س��فرا، مدیران عام��ل و اعضای 
هیأت مدیره و روسای دستگاه های اجرایی 
موضوع م��اده ۵ قان��ون مدیریت خدمات 
کش��وری اس��تانداران و ش��هرداران مراکز 
اس��تان ها و اعضای ش��ورای اسالمی شهر 
مراکز استان ها در سال ۹7 مشمول افزایش 

حقوق نمی شوند. 
۷-افزایش قیمت سیگار

براس��اس این مصوب��ه، از ابتدای س��ال 
۱3۹7 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار 
تولید داخل با نشان ایرانی 7۵ ریال، تولید 
مش��ترک ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان 
بین المللی ۲۵۰ ری��ال و وارداتی 6۰۰ریال 

به عنوان عوارض اضافه می شود. 
8- عوارض خروج از کشور سفرهای 

زیارتی ثابت ماند/معافیت عوارض 
زائرین اربعین

نمایندگان مجلس در مصوبه ای زائرین 
اربعی��ن را از پرداخ��ت ع��وارض خروج 
مع��اف کردند و مقرر کردند نرخ عوارض 
خروج برای سفرهای زیارتی بدون تغییر 
بماند. بر این اساس، در سال ۹7 عوارض 
خروج از کش��ور ب��رای زائری��ن عتبات 
براساس قانون بودجه سال ۹6 )37۵۰۰ 
تومان هوای��ی و ۱۲۵۰۰ تومان زمینی( 

اخذ می شود. 
به موجب مصوبه مجلس، زائرین اربعین 
ک��ه از تاریخ 3 مهر ۹7 ت��ا ۲۲ آبان ۹7 از 
مرزه��ای زمینی به مقصد کش��ور عراق از 
کشور خارج می ش��وند از پرداخت عوارض 

خروج معاف هستند. 

9- نرخ خرید سربازی در سال آینده 
ثابت ماند

با تصویب مجلس به دول��ت اجازه داده 
شد، کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی 
را که بیش از هش��ت س��ال غیبت دارند با 
پرداخ��ت جریم��ه معاف کند.  براس��اس 
مصوبه مجلس، مشموالن غائب زیردیپلم 
۱۰۰ میلیون ریال، مشموالن غائب دیپلم 
۱۵۰ میلیون ریال، مشموالن غائب فوق 
دیپلم ۲۰۰ میلیون ریال،  مشموالن غائب 
لیس��انس ۲۵۰ میلیون ریال، مشموالن 
غائب فوق لیس��انس 3۰۰ میلیون ریال، 
 مش��موالن غائب دکت��رای عمومی علوم 
پزش��کی 3۵۰میلیون ریال،  مش��موالن 
غائ��ب دکت��رای تخصص��ی غی��ر علوم 
پزش��کی 4۰۰ میلیون ریال و  مشموالن 
غائب دکترای تخصصی رش��ته های علوم 
پزشکی و باالتر ۵۰۰ میلیون ریال تعیین 
شد.  براساس این مصوبه، به ازای هر سال 
غیبت مازاد بر هشت سال، ۱۰درصد مبالغ 
جریمه پای��ه، اضافه و مدت غیبت بیش از 

شش ماه، یکسال محسوب می شود. 
براس��اس مصوب��ه دیگر مجل��س برای 

مشموالن متاهل ۵درصد و برای مشموالن 
دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند ۵درصد از 

مجموع مبلغ هزینه کسر می شود. 
همچنی��ن تخفیف 7۰درص��دی خرید 
س��ربازی برای فرزندان افراد تحت پوشش 

کمیته امداد و بهزیستی پیش بینی شد. 
10- معافیت مالیاتی حقوق های کمتر 
از 2 میلیون و 300 هزار تومان/مالیات 

پلکانی برای حقوق های باالتر
نماین��دگان مجل��س در مصوبه ای مقرر 
کردند: س��قف معافیت مالیاتی در س��ال 
۱3۹7 ساالنه مبلغ دویست و هفتاد و شش 
میلی��ون ری��ال )۰۰۰. ۰۰۰. ۲76( تعیین 
می شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان 
دولت��ی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای 
فوق العاده و کارانه و . . . به استثنای تبصره 
۱ و ۲ قانون مالیات های مس��تقیم مربوط 
به امور پژوهشی و دانشگاهی مازاد بر مبلغ 
مذک��ور تا س��ه برابر آن مش��مول مالیات 
ساالنه ۱۰درصد  و نسبت به مازاد سه برابر، 
تا چهار برابر آن مش��مول مالیات س��االنه 
۱۵درصد  و نس��بت به م��ازاد چهار برابر، 
تا ش��ش برابر ۲۵درصد و نس��بت به مازاد 
شش برابر 3۵درصد تعیین می شود. میزان 
معافیت مالیاتی اش��خاص موض��وع مواد 
)۵7( و )۱۰۱( قانون مالیات های مستقیم 
 ساالنه مبلغ دویست و شانزده میلیون ریال

)۰۰۰. ۰۰۰. ۲۱6( تعیین می شود. 
11- حذف ممنوعیت واردات 

محصوالت تراریخته
در جریان بررس��ی بودج��ه همچنین با 
نظر کمیسیون تلفیق و تأیید مجلس بند 
الحاقی 4 تبصره ۱۱ الیحه بودجه که در آن 
مقرر ش��ده بود »واردات هر گونه محصول 
تراریخت��ه ب��دون مج��وز وزارتخانه ه��ای 
بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت 
محیط زیست و س��ازمان پدافند غیرعامل 
ممن��وع اس��ت«، از مت��ن الیح��ه بودجه 

»حذف« شد. 

11 مصوبه مهم مجلس در بودجه سال 9۷ را بشناسید

بودجهبهروایتمجلس
انرژی

با تصویب هیأت وزیران
کارگروه ملی »سازگاری با کم آبی« 

تشکیل می شود
فرصت امروز: هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه 
به ریاس��ت رئیس جمهور، با تش��کیل کارگ��روه ملی 
»س��ازگاری با کم آبی« به منظور فراهم آوردن شرایط 
الزم برای سازگاری با کم آبی در مناطق مختلف کشور 
و اتخاذ تصمیمات مناسب، موافقت کرد. این کارگروه با 
مس��ئولیت وزیر نیرو و با عضویت رؤسای سازمان های 
برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیس��ت و وزرای جهاد 
کش��اورزی، کش��ور و صنعت، معدن و تجارت تشکیل 
می ش��ود.  از جمله اهداف تشکیل این کارگروه، تدوین 
اص��ول و مبانی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف، 
برنامه ریزی و انجام هماهنگی الزم برای انطباق الگوی 
کشت مناسب هر منطقه متناس��ب با شرایط کم آبی، 
پشتیبانی از تدابیر استان ها درخصوص جلوگیری از بروز 
مشکالت و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب 
و گزارش گیری و نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه ها 

در کارگروه های استانی با مسئولیت استانداران است. 
در همی��ن زمین��ه، رض��ا اردکانیان، وزی��ر نیرو گفت: 
اصل موضوع این اس��ت که این پیام منتقل شود که اوالً 
کم آبی یک موضوع مس��تمر در کشور ماست و این گونه 
نیس��ت که آن را موقتی بدانیم، بنابراین ابتدا در س��طح 
س��ازمان های دولتی و بعد در س��ایر بخش ه��ا و قوا و در 
نهایت مصرف کنندگان محترم برنامه متناس��ب و سازگار 
طراحی و اجرا شود.  اردکانیان ادامه داد: اساس این مصوبه 
همکاری نزدیک تر و بیش��تر دستگاه های دولتی است که 
ضمن تأکید بر وظایف ذاتی دستگاه ها چهار موضوع برای 
این کارگروه تعریف شده است. ابتدا تدوین و تعیین مبانی 
ناظ��ر بر توزیع کم آبی بین بخش های مختلف اس��ت که 
بر این اس��اس همه حق آبه ها و تخصیص های بخش های 
مختلف شرب، بهداشت، صنعت، کشاورزی و محیط زیست 
گرچه محترم است ولی این حق آبه ها برای سال هایی بوده 
ک��ه بارش طبیعی و نرمال دارند.  وزیر نیرو گفت: وظیفه 
دوم کارگروه این اس��ت که وقتی مبانی تدوین ش��د در 
اس��تان ها، استانداران به عنوان نماینده دولت با همکاری 
نزدیک با دستگاه های مسئول، دست به کار شوند و برای 
احتمال کاه��ش آب برنامه ریزی کنند.  او از جمله دیگر 
وظایف کارگروه ملی برای سازگاری با کم آبی را همکاری 
و هماهنگی با جهادکش��اورزی برای برنامه ریزی و اعمال 
انطباق الگوی کشت در مناطق مختلف برشمرد و گفت: 
این موضوع بسیار حائز اهمیت است و وظایف کارگروه به 

صورت مستمر و دائمی خواهد بود. 

دریچه

عملکرد فرودگاه های ایران در سال 201۷ اعالم شد
 انجام حدود نیمی از پروازها

در 3 فرودگاه
ش��رکت فرودگاه ها آمار عملکرد فرودگاه های 
کش��ور در س��ال ۲۰۱7 را اعالم کرد که بر این 
اساس همچنان فرودگاه مهرآباد با انجام حدود 
یک سوم از کل پروازهای کشور رکورددار است. 
به گ��زارش ایس��نا، طب��ق آمار منتشرش��ده 
فرودگاه مهرآباد تهران مانند س��ال های گذشته 
فعال ترین فرودگاه کش��ور در انج��ام پروازهای 
مس��افری بوده و در سال ۲۰۱7 میالدی نیز به 
تنهای��ی ۲8.۹درصد از کل پروازهای کش��ور را 

انجام داده است. 
در رتب��ه دوم ای��ن  آمار فرودگاه مش��هد قرار 
دارد ک��ه ح��دود ۱۵درصد از پروازه��ا را انجام 
داده و پس از آن فرودگاه امام خمینی  تهران با 
۱۱.8درصد پروازها رتبه س��وم را در این آمار به 

خود اختصاص داده است. 
به این ترتیب این س��ه فرودگاه ایران در کنار 
هم بی��ش از 4۵درص��د از پروازها را در س��ال 
۲۰۱7 انج��ام داده ان��د و ح��دود ۵۰ ف��رودگاه 

باقیمانده ۵۰درصد دیگر را مدیریت کرده اند. 
فرودگاه ش��یراز ب��ا 6.۹، اهواز ب��ا ۵، اصفهان 
ب��ا 4.۹، کی��ش با 4.8 و تبریز ب��ا 3.۲درصد در 

رتبه های بعدی قرار دارند. 
فرودگاه های ساری، خرم آباد، ارومیه، زاهدان، 
اردبی��ل، بیرجن��د، رش��ت، ش��هرکرد و ای��الم 
فرودگاه های دیگر مراکز استان هستند که سهم 
پروازی هر یک از آنه��ا کمتر از یک درصد کل 

آمارهای کشور است. 
در می��ان فرودگاه هایی ک��ه کمترین فعالیت 
را داش��ته اند نیز فرودگاه های اردبیل، رامس��ر، 
بیرجند، نارس��تان، چابهار، شهرکرد و ایرانشهر 
ق��رار دارن��د که هر ی��ک از آنها کمت��ر از نیم 
درصد کل سفرهای هوایی را به خود اختصاص 

داده اند. 
در ای��ن میان س��هم فرودگاه س��منان از کل 
پروازهای انجام شده صفر بوده است و این به این 
معنی اس��ت که فرودگاه این مرکز استان عمال 
هی��چ فعالی��ت قابل توجهی را در س��ال ۲۰۱7 

میالدی به ثبت نرسانده است. 

وزیر ارتباطات اعالم کرد
تعویق رجیستری سامسونگ تا 

سال آینده
درحالی که تقریبا تمامی برندهای گوشی همراه 
مطابق با وعده مسئوالن تا پایان سال ۹6 مشمول 
رجیستری شدند، به گفته وزیر ارتباطات، اعمال 
رجیستری برای سامس��ونگ به دلیل سهم باالی 
بازار ای��ن برند و جلوگی��ری از تأثیرات منفی بر 

مصرف کننده نهایی، به سال آینده موکول شد. 
 به گزارش ایسنا، درحالی که پیش از این عنوان 
ش��ده بود تمامی برندهای گوش��ی های همراه تا 
پایان سال جاری مش��مول رجیستری می شوند، 
حس��ین فالح جوش��قانی - رئیس سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی- روز گذش��ته در 
اطالعی��ه ای اج��رای ط��رح رجیس��تری را برای 
گوش��ی های مدل نوکیا، سونی، تکنو و هوآوی تا 
۱4 اسفندماه سال جاری الزم االجرا اعالم کرده و 
اجرای این طرح برای برند سامس��ونگ را به سال 

آینده موکول کرد. 
با آغاز اولین فاز اجرایی رجیس��تری، در مرحله 
اول ابتدا گوش��ی های ش��رکت اپ��ل و در مرحله 
بعدی گوش��ی های گوگل، بلک ب��ری و موتوروال 
به عنوان برندهای مش��مول طرح معرفی ش��دند 
بهمن م��اه،  و س��پس کمیت��ه رجیس��تری ۱4 
»ال ج��ی« را به عنوان برند بع��دی اعالم کرد. از 
طرفی درحالی که مس��ئوالن عنوان کردند تمامی 
برندها تا پایان سال مشمول رجیستری می شوند 
و انتظار می رفت این اتفاق برای برند سامس��ونگ 
هم بیفتد، رجیستری برای این برند پرمصرف به 

سال آینده موکول شد. 
ای��ن راس��تا، محمدج��واد آذری جهرم��ی  در 
دوشنبه در صفحه توییتر خود درباره علت تأخیر 
در رجیستری گوشی های سامسونگ، اظهار کرد: 
براس��اس گ��زارش دبیر کمیته ط��رح ثبت تلفن 
همراه، به دلیل س��هم ۵۰درصدی سامسونگ در 
بازار و لزوم تثبیت شرایط در روزهای پایانی سال 
و جلوگی��ری از تأثیرات منفی ب��ر مصرف کننده 
نهایی، اعمال طرح برای این نشان تجاری به بعد 

از تعطیالت نوروزی موکول شد. 
س��ه نش��ان تجاری تا پایان سال مشمول طرح 

خواهند شد. 
همچنین جهرمی در پاس��خ به کامنت یکی از 
کاربران ک��ه این امر را باج به سامس��ونگ اعالم 
کرده بود، نوش��ت: این طور نیس��ت، ای��ن تغییر 
نیازمند نظارت بیشتر اس��ت چون مجموعه های 
مختل��ف با آغ��از تعطیالت در مح��ل کار حاضر 
نیس��تند، نظارت بر بازار مشکل می شود و ممکن 
اس��ت س��ودجویان قیمت را ناگهانی ب��اال ببرند، 
ش��بیه آنچه در ابتدای ط��رح رخ داد. تعویق دو 
هفته ای ب��ه دلیل مراعات حق��وق مصرف کننده 

نهایی است. 

سه شنبه
8 اسفند 1396

شماره 1013



بان��ک مرکزی اواخر بهمن ماه امس��ال 
در قالب یک بسته سیاستی برای کنترل 
بازار ارز، از س��ه ط��رح رونمایی کرد که 
ازجمله مهم ترین آن، انتشار اوراق گواهی 
سپرده با سود ۲۰درصدی بوده است، اما 
درحالی که انتشار اوراق گواهی ۲۰درصد 
به دلی��ل هزینه های تحمیل��ی آن باعث 
نگرانی بانک ها ش��ده اس��ت، رئیس کل 
بانک مرک��زی در تازه ترین اظهارنظرش 
به بانک ها اطمین��ان داده که هزینه های 
ناشی از اجرای این بخشنامه و آثار منفی 

آن را بانک مرکزی تقبل می کند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، از ۲8 بهمن م��اه 
بانک ه��ا در قالب طرح��ی اوراق گواهی 
س��پرده ب��ا س��ود ۲۰درصد را منتش��ر 
کرده اند. ای��ن اوراق در عم��ل تفاوتی با 
حس��اب سپرده ۱۵درصد نداشته و حتی 
س��ود آن ۵درصد ه��م باالتر اس��ت. در 
حقیقت، بانک مرک��زی این نرخ را برای 
ایج��اد جذابیت و کش��اندن نقدینگی به 
س��مت ش��بکه بانکی تعیین کرده بود تا 
بت��وان تا حدی ب��ازار ارز را کنترل کرد. 
ام��ا ب��ا توجه ب��ه اینکه س��ود ۲۰درصد 
برای س��پرده ۲درصد باالتر از نرخ س��ود 
تس��هیالت ۱8درصدی اس��ت که اکنون 
بانک ها دریاف��ت می کنند خ��ود به طور 
طبیع��ی موجب ایج��اد زیان ب��رای آنها 
می شود، به هر صورت طبق روال طبیعی 
بای��د س��ود تس��هیالت به عن��وان منبع 
درآمدی بانک ها و همچنین تأمین مالی 
برای پرداخت س��ودهای سپرده حداقل 
3درصد باالتر از س��ود س��پرده رایج قرار 
داشته باشد، اما با این دستورالعمل بانک 
مرکزی تعادل بهم خ��ورده و در اقدامی 
عجیب س��ود س��پرده اس��ت که باالتر از 
تسهیالت قرار گرفته است. براین اساس 
بانک ها در ای��ن مدت اعالم نگرانی کرده 
و تأکید داش��تند که این جریان می تواند 
موجب ایجاد ضررهایی برای آنها ش��ده و 

قدرت تأمین هزینه ها را نخواهند داشت. 
این در حالی اس��ت که ولی اهلل سیف، 
رئیس کل بانک مرکزی روز دوش��نبه در 
واکنش��ی نس��بت به این موض��وع اعالم 
کرده که ما ب��ه بانک ها اعالم کردیم اگر 
اجرای این بخش��نامه هزین��ه ای به آنها 
تحمیل کرده اس��ت بانک مرکزی آن را 
جب��ران می کن��د و اگر آث��ار منفی برای 
بانک ها ایجاد ش��ود بان��ک مرکزی آن را 

رف��ع می کند. ضمن اینک��ه برخی از آنها 
باب��ت اضافه برداش��ت به بان��ک مرکزی 
بدهکار هس��تند ک��ه اج��رای این طرح 
می توان��د اضافه برداش��ت آنها را کاهش 

دهد. 
س��یف همچنی��ن در رابطه ب��ا اینکه 
اجرای ای��ن بخش��نامه و انتش��ار اوراق 
گواهی سپرده ممکن است بیش از زمان 
تعیین ش��ده ادام��ه پیدا کن��د گفته که 
این گونه نیس��ت و نرخ سود ۲۰درصدی 
برای دو هفته از سوی بانک مرکزی اعالم 
ش��ده و بعد از این م��دت مطابق با آنچه 
در بخش��نامه وجود داش��ته به روال قبل 

بر می گردد. 
گزارش های میدانی از اجرای بخشنامه 
حاک��ی از آن بود که با وجود اس��تقبالی 
ک��ه از س��ود ۲۰درص��دی اوراق گواهی 
سپرده ش��ده اس��ت، اما کمتر به سمت 
ج��ذب منابع جدید پی��ش رفته و عمدتا 
تغییر حس��اب اتفاق افتاده اس��ت، یعنی 
حساب های سپرده ۱۵درصد یا روزشمار 
به گواهی سپرده ۲۰درصدی تبدیل شده 

است. 
اما پیش فروش سکه و همچنین انتشار 

اوراق گواهی سپرده ارزی دو گزینه دیگر 
بس��ته کنترل بازار ارز است که ظاهرا با 

استقبالی همراه نبوده است. 
فروش 101 هزار میلیارد تومان اوراق 

گواهی سپرده ریالی
رئی��س کل بانک مرکزی روز گذش��ته 
در هفتمین همایش سیاس��ت های پولی 
و چالش های بانکداری و تولید همچنین 
درخص��وص عملکرد مجموع��ه اقدامات 
بانک مرکزی در قالب بس��ته سیاس��تی 
اخیر تا س��وم اس��فندماه گف��ت: میزان 
اس��تقبال آحاد جامعه از گواهی س��پرده 
ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش س��که 
چن��دان زیاد نب��وده و برعک��س فروش 
اوراق گواهی س��پرده ریالی با اس��تقبال 
قابل توجهی روبه رو بوده است، به طوری 
که گواهی س��پرده ریال��ی مبتنی بر ارز 
فروش رفته، بسیار ناچیز و تعداد قطعات 
پیش فروش س��که نیز مع��ادل ۱77هزار 
قطع��ه بوده اس��ت. این در حالی اس��ت 
که عملکرد انتش��ار گواهی سپرده ریالی 
از تاری��خ ۲8 بهمن ۱3۹6 تا 3 اس��فند 
۱3۹6 معادل ۱۰۱ه��زار میلیارد تومان 
ب��وده ک��ه رقم��ی قابل توجه محس��وب 
می شود. این بدان معنی است که چنانچه 
فعاالن اقتصادی بازار، انتظار ناترازی قابل 
توجه��ی را در ن��رخ ارز داش��تند، قاعدتا 
بای��د به س��مت اس��تفاده از اب��زار اوراق 
گواهی مبتن��ی بر ارز و ط��ال می رفتند، 
در صورتی که اس��تقبال س��رمایه گذاران 
و س��پرده گذاران عمدتا به سمت گواهی 
س��پرده ریالی به عنوان یکی از ابزارهای 
بازار پول بوده است، لذا این امر شاهدی 
بر عدم وجود ناترازی معنی دار در نرخ ارز 
و همچنین جذاب ب��ودن بازار پول برای 

سپرده گذاران است. 
س��یف هدف اصلی سیاست های پولی 
و ارزی را هموارس��ازی نوس��انات باالی 
متغیره��ای بنیادی��ن اقتصاد دانس��ت و 
گف��ت: بنابرای��ن تلقین شکس��ت و عدم 
توفیق سیاس��ت های قبلی نوعی ناآگاهی 
یا عدم توجه به ماهیت سیاس��ت گذاری 
پول��ی و ارزی قلم��داد می ش��ود. بان��ک 
مرکزی هم��واره اعتقاد داش��ته که نرخ 
س��ود نیز باید در سطح مناسب و تعادلی 
خود باشد و بر این باور است که در حال 
حاض��ر باال بودن نرخ س��ود در بازار پول 
نه تنه��ا هزین��ه تأمین مال��ی بخش های 
مختلف اقتصادی را افزایش داده و از این 
منظ��ر، واجد آثار منفی بر تولید اس��ت، 
بلکه از مس��یر انباش��ت ضرر در ترازنامه 
بانک ها، اجرای اصالحات س��اختاری در 
نظ��ام بانک��ی را با چالش های بیش��تری 

نسبت به قبل روبه رو خواهد ساخت. 

بانک مرکزی ضرر بانک ها را در انتشار اوراق گواهی سپرده تقبل کرد
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مؤسسه بنکر اعالم کرد

بانک پاسارگاد، تنها بانک ایرانی در 
میان 10 برند برتر بانکی خاورمیانه

 ، )The Banker( بر اساس ارزیابی مؤسسه معتبر بنکر
بانک پاسارگاد بار دیگر موفق شد با کسب جایگاه ۱66 در 
بین ۵۰۰ برند برتر بانکی جهان در سال ۲۰۱8 و به عنوان 
تنه��ا بانک ایرانی در میان ۱۰ برند برتر بانکی خاورمیانه، 
ایفای نقش کند و برای نظام بانکی کشور افتخار بیافریند. 
گروه برند فاینانس )Brand Finance(  از نشریه بنکر 
)The Banker(  متعلق به گروه انتشاراتیفایننشال تایمز 
)Financial Times(  همه س��اله نس��بت به ارزیابی 
برندهای برتر بانکی جهان بر اس��اس شاخص های کمی 
و کیفی ش��امل فرآیند ایجاد برند، درآمدها و قدرت برند، 
ارزش ویژه برند و عملکرد آن در کس��ب سهم بازار اقدام 
می کند.  در آخرین رتبه بندی نشریه بنکر منتشر شده در 
ماه فوریه سال ۲۰۱8، بانک پاسارگاد در رقابتی فشرده با 
بانک های بین المللی موفق ش��د با ۹ پله صعود نسبت به 
سال قبل، در جایگاه یکصد و شصت و ششم )۱66( برند 
برتر بانک های جهان و همچنین به عنوان تنها بانک ایرانی 
در فهرست ۱۰ برند برتر بانک های خاورمیانه قرار گیرد و 
پیشرفت قابل مالحظه ای را به ثبت برساند.  گفتنی است 
ارزش مالی برند بانک پاسارگاد براساس رتبه بندی مذکور 
معادل ۱،۱7۰ میلیون دالر آمریکا ارزیابی شده که حاکی 
از ۱۹.6 درصد رشد نسبت به ارزش برند این بانک در سال 
۲۰۱7 است.  همچنین شعبه بانک پاسارگاد به زودی در 
کش��ور هند راه اندازی می شود و آماده ارائه خدمات است.  
در پی توس��عه همکاری  های ایران و هندوس��تان با سفر 
رئیس جمهور و هیأت اقتصادی ایران به هندوس��تان، در 
بیانیه بین رؤس��ای دو کش��ور، صدور مجوز افتتاح شعبه 
بانک پاس��ارگاد مورد تأیید مقام��ات هندی قرار گرفت و 
به زودی بانک پاس��ارگاد شعبه خود را در این کشور دایر 

خواهد کرد. 

55 درصد منابع صنعت بیمه در بانک هاست
 ارقام جدید بیمه شخص ثالث

اعالم شد
فرصـت امروز: طبق قانون جدید بیمه ش��خص 
ثال��ث، تغییراتی در تخفیف ه��ای بیمه نامه های این 
رشته در ش��رکت های بیمه ای اعمال شده است. بر 
این اس��اس، ش��رکت های بیمه از روز سه شنبه ۱7 
بهمن م��اه، تخفیف های عدم خس��ارت بیمه ثالث را 
ب��ا تغییراتی هم��راه کردند که البته ای��ن تغییرات 
برگرفت��ه از آیین نامه اجرایی م��اده ۱8 قانون بیمه 

شخص ثالث است. 
براس��اس م��اده 6 آیین نامه جدی��د تخفیف عدم 
خسارت ساالنه از ۱۰درصد به ۵درصد کاهش یافته 
و حداکث��ر تخفیف همان 7۰درص��د خواهد بود که 
در یک دوره ۱4 ساله به حداکثر تخفیف می رسد. 

در همین زمینه، عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه 
مرکزی در گفت وگو با تسنیم گفت: در نرخ حق بیمه 
تغییری اعمال نشده است، بلکه براساس مصوبه دولت 
صرفا درص��د تخفیف ها کم و درع��وض ابطال یکباره 

تخفیف ها براساس یک تصادف حذف شده است. 
همت��ی ب��ا تأکید بر اینکه نرخ حق بیمه ش��خص 
ثالث تغییر نکرده اس��ت، گفت: نرخ عوض نش��ده و 
برای کس��انی هم که تخفیف عدم خسارت داشتند 
تغیی��ری ایجاد نش��ده فقط از این پ��س تخفیف ها 
اینگونه محاسبه می ش��ود.  رئیس کل بیمه مرکزی 
درباره حق بیمه سال ۹7 نیز گفت: هنوز تصمیم قوه 
قضائی��ه درباره نرخ دیه به صنعت بیمه ابالغ نش��ده 
اس��ت، اما تغییر در حق بیمه سال آینده به محاسبه 
نهایی ضریب خس��ارت شخص ثالث سال ۹۵ و نرخ 

جدید دیه که هنوز اعالم نشده، بستگی دارد. 
همتی همچنین روز دوشنبه در سی امین صبحانه 
کاری ب��ازار س��رمایه ب��ا محوریت »نق��ش بیمه در 
توس��عه بازار سرمایه« گفت: سود باالی بانکی سبب 
شده نه تنها مردم بلکه شرکت های بیمه نیز سرمایه 
خود را به بانک بسپارند و در نتیجه ۵۵درصد منابع 
صنعت بیمه در بانک ها قرار دارد که رفع این مشکل 

جدی نیاز به همفکری دارد. 
او ادامه داد: توجه به رتبه ایران در توسعه یافتگی 
حائز اهمیت بوده و باید متناس��ب ب��ا آن انتظارات 
و توقع داشته باش��یم. همچنین تحلیل رابطه میان 
بازارهای سه گانه مالی و موانع ناشی از دولتی بودن 
اقتص��اد مواردی هس��تند ک��ه باید قب��ل از هر نوع 

تصمیم گیری به آنها پرداخته شود. 

سه شنبه
8 اسفند 1396

شماره 1013
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فرصـت امـروز: این روزه��ا بورس 
تهران با سپری ش��دن آخرین روزهای 
سال و چرخش نقدینگی از بازار سرمایه 
به س��مت بازار پول، ش��اهد معامالتی 
کم حجم و کم رم��ق در اغلب نمادهای 
معامالتی اس��ت. در واقع، انتشار اوراق 
گواهی س��پرده با س��ود ۲۰درصدی از 
۲8بهمن ماه امس��ال در ش��بکه بانکی 
که به گفت��ه رئیس کل بان��ک مرکزی 
توانس��ته در این چند روز بیش از ۱۰۱ 
هزار میلیارد توم��ان را جذب بازار پول 
کن��د، به اهرمی منفی بر بازار س��رمایه 
تبدیل شده اس��ت. این در حالی است 
که چندی پیش و از میانه های امس��ال، 
کاهش س��ود بانکی به ۱۵درصد باعث 
خ��روج نقدینگ��ی از بانک ها به س��وی 
بورس و سایر بازارهای موازی شده بود، 
اما اکنون با رش��د س��ود این سپرده ها 
به ۲۰ درص��د از ۲8 بهمن ماه به مدت 
دو هفته، بار دیگ��ر حجم قابل توجهی 
از نقدینگی به س��وی بانک ها بازگشته 

است. 
از همی��ن رو، این چرخ��ش نقدینگی 
از سوی بازار س��رمایه به سوی بازار پول 
موجب ش��ده تا ش��اخص ب��ورس برای 

چندمین روز متوالی دچار روندی خنثی 
و کم رمق ش��ده و روز گذش��ته نیز تنها 
 ب��ا ۱8 واحد رش��د، به رق��م ۹8 هزار و

۹8 واحد برس��د. ب��ه گ��زارش ایرنا، در 
روزهای اخیر از نوسان بازار سرمایه کاسته 
شده و شاخص بورس، روندی خنثی و کم 
تحرک را در پیش گرفته است؛ به طوری 
 ک��ه نماگر بازار س��رمایه در م��رز کانال

۹8 ه��زار واحدی نوس��ان های اندکی را 
تجربه می کند. 

جزییات معامالت بورس 
در معامالت س��ومین روز هفته، ۹77 
میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار 
به ارزش س��ه هزار و 3۲۹ میلیارد ریال 
در 64 ه��زار و ۵۱۲ نوبت خرید و فروش 
شد و شاخص بورس در جایگاه ۹8 هزار 

و 8۰ واحدی ایستاد. 
ب��ازار  اصل��ی  ش��اخص های  بررس��ی 
سرمایه نش��ان می دهد ش��اخص قیمت 
)وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش سهام 
شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص 
می گذارد پنج واحد و ش��اخص کل )هم 
هم��ه  وزن  و  ارزش  آن  در  ک��ه  وزن( 
ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه 
ش��اخص کل، یکس��ان در نظ��ر گرفت��ه 

می شود، پنج واحد باال رفت. 
ش��اخص قیمت )هم وزن( ک��ه بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس است، سه واحد 
و شاخص آزاد شناور که بیانگر آن بخش 
از سهام شرکت هاست که قابل معامله در 

بورس باشد، 63 واحد رشد کرد. 
ش��اخص بازار اول که به ش��رکت هایی 
اختص��اص دارد ک��ه از نظ��ر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور 
شرایط بهتری دارند، ۱۱ واحد و شاخص 
بازار دوم بورس 46 واحد افزایش یافت. 

گروه خودرو در معامالت روز دوش��نبه 
صدرنشین بورس شد. در این گروه ۲63 
میلیون سهم به ارزش 3۲۲ میلیارد ریال 

داد و ستد شد. 
گ��روه فلزات اساس��ی ب��ه ارزش ۱68 
میلی��ارد ری��ال و فرآورده ه��ای نفتی به 
ارزش ۱۲۹میلی��ارد ری��ال جایگاه ه��ای 

بعدی را به خود اختصاص داد. 
در رده چه��ارم، گ��روه ش��یمیایی ب��ا 
معامالتی ب��ه ارزش ۱۱۱۹ میلیارد ریال 

جای گرفت. 
گ��روه کانی های فلزی ب��ا معامالتی به 
ارزش ۹4میلی��ارد ری��ال رده پنجم را از 

آن خود کرد. 
در معام��الت دی��روز، ف��والد )ف��والد 
مبارکه(، همراه )همراه اول(، فملی )ملی 
صنایع مس(، ومعادن )توس��عه معادن و 
فلزات( و وغددیر )س��رمایه گذاری غدیر( 
بیش��ترین تأثی��ر مثب��ت بر ش��اخص را 
داشتند و ش��پنا )پاالیش نفت اصفهان( 
و پارس��ان )نفت و گاز پارسیان( باالترین 
فش��ار منفی را بر نماگر بازار سرمایه وارد 

کردند. 
نوسان اندک فرابورس

ش��اخص فراب��ورس نی��ز در معامالت 
سومین روز هفته کمتر از یک واحد افت 
ک��رد و در جایگاه یک هزار و ۹4 واحدی 

ماندگار شد. 
در معامالت روز دوشنبه، ۲۵7 میلیون 
س��هم و اوراق بهادار ب��ه ارزش یک هزار 
و 347 میلی��ارد ری��ال در 36هزار نوبت 

معامله شد. 
نمادهای مارون )پتروش��یمی مارون(، 
ذوب )ذوب آهن( و زاگرس )پتروش��یمی 
زاگ��رس( بیش��ترین تأثی��ر منف��ی را بر 
شاخص گذاش��تند و دماوند )تولید برق 
دماوند( و بس��اما )بیمه س��امان( تأثیری 

مثبت داشتند. 

در ابتدای س��ال جاری بورس تهران 
وعده داد که حدود ۱۵ الی ۲۰ ش��رکت 
را بورسی می کند، اما در نهایت این آمار 
محقق نشد. یک کارشناس بازار سرمایه 
معتقد اس��ت تجربه عرضه های اولیه در 
گذش��ته باعث ش��ده جلوی عرضه های 

اولیه گرفته شود. 
علیرضا قدرتی در گفت وگو با ایس��نا، 
درباره تع��داد عرضه های اولیه ای که در 
س��ال ج��اری در بورس ته��ران صورت 
پذیرف��ت، گف��ت: یک��ی از ضعف ه��ا و 
انتقاده��ای جدی که به مس��ئوالن در 
س��ازمان بورس وارد اس��ت این اس��ت 
ک��ه جلوی زای��ش و پویایی ب��ورس را 
می گیرن��د و منش��اء آن جلوگی��ری از 

عرضه های اولیه است. 
وی ادامه داد: ما نمی توانیم عرضه های 

اولیه را ب��ه بهانه ه��ای مختلف متوقف 
کنیم. اتفاق هایی که بعد از چند عرضه 
اولی��ه افتاد و تبعات بعد از آن عرضه ها، 
باعث ش��د س��ازمان بورس به طور کلی 
جلوی عرضه های اولی��ه را بگیرد و این 
انتق��اد جدی فع��االن بازار س��رمایه به 

سازمان بورس است. 
این کارش��ناس بازار سرمایه افزود: در 
حال حاضر می بینیم که ش��رکت هایی 
می خواهند در بورس پذیرش شوند ولی 
در عین حال صف های عرضه های اولیه 
طوالنی و طوالنی تر می شود. به نظر من 
بای��د در فرآیند پذیرش ش��رکت ها در 
بورس و فرابورس تجدیدنظر شود. باید 
دقت کنیم که نمی شود عرضه های اولیه 
را به واس��طه برخی اتفاق هایی که برای 

بعضی از سهم ها افتاد متوقف کرد. 

قدرتی تأکی��د کرد: همین IPO های 
ب��زرگ و کوچ��ک، باع��ث ورود برخی 
نقدینگی ه��ای س��رگردان ب��ه ب��ورس 
خواهد شد. متأس��فانه معضل نقدینگی 
س��رگردانی که در جامع��ه وجود دارد، 
به واس��طه کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی ممکن اس��ت در سال های آینده 
لطمه های جدی به اقتصاد کشور بزند. 

در عین حال ی��ک محل خوب برای 
س��رمایه گذاری و ج��ذب ای��ن مناب��ِع 
سرگردان، بورس است و سازمان بورس 
باید خود را ب��رای جذب این نقدینگی 
آماده کند تا این نقدینگی به بازارهای 
ارز، ط��ال و بازاره��ای موازی س��رایت 

نکند. 
وی درباره روند تغییرات شاخص کل 
بازده نقدی و قیمتی بورس گفت: اینکه 

عملک��رد بورس کش��ور را ب��ه تغییرات 
شاخص نس��بت بدهیم اشتباه فاحشی 
است. متأس��فانه در گذشته حساسیت 
مس��ئوالن اقتصادی کشور بر بورس در 
خصوص شاخص زیاد بود و در دوره های 
قبل به خاطر این حساس��یت و ترس از 
ارزیابی عملکرد، این دوس��تان اقدام به 
افزایش  اما روند  شاخص س��ازی کردند 

شاخص در سال جاری طبیعی بود. 
این کارش��ناس بازار سرمایه افزود: با 
توجه به افزایش قیمت کاالهای اساسی، 
ش��اهد س��ودآوری برخی از ش��رکت ها 
بودیم. اتفاق ویژه ای که در سال ۱3۹6 
افتاد این بود که امس��ال ش��رکت های 
بزرگ در بورس رشد کردند و سودآوری 
خوبی داش��تند و این باعث شد شاخص 

رشد خوبی داشته باشد. 

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

تجدیدنظر در فرآیند پذیرش شرکت ها در بورس و فرابورس

تقویت 18 واحدی شاخص بورس در سومین روز هفته

اثرگواهیسپردهبانکهابربازارسرمایه
دریچه

کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد
 سرنوشت بورس تهران

در سال 9۷ چه می شود؟ 
ی��ک تحلیلگ��ر بازار س��رمایه با بی��ان اینکه 
بازار سرمایه در س��ال آینده به مراتب وضعیت 
مساعدتری نس��بت به دو سال گذشته خواهد 
داش��ت، گف��ت افزای��ش نرخ ه��ا و تقاض��ا در 
بازارهای جهانی، که بخش عمده آن به واس��طه 
بهبود شاخص های کالن در اقتصادهای اثرگذار 
به ویژه اروپ��ا، آمریکا و چین بود، ش��رایطی را 
مهی��ا کرد که در نیمه دوم س��ال ۹6 وضعیت 
بهتری در بازار س��رمایه تجربه شود و بخشی از 
اثرات آن نیز در گزارش های شرکت ها مشاهده 

شد. 
احسان رضاپور، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق 
ایران، افزود: از سوی دیگر از آنجا که پیش بینی ها 
و گزارش ه��ای کارشناس��ی مختل��ف، غالبا افت 
قابل توج��ه ن��رخ ارز به کمت��ر از نرخ های 43۰۰ 
توم��ان را متصور نیس��تند و همچنی��ن دورنمای 
اقتص��اد ۲۰۱8 از ریزش قابل توجه قیمت و تقاضا 
در بازار بین المللی کاالیی نیز مش��اهده نمی شود، 
می ت��وان گفت در س��ال آینده، عوام��ل بنیادی 
اثرگذار ب��ر عملکرد صنایع، وضعیت س��ودآوری 
شرکت های بورسی را نسبت به سال های گذشته 

در وضعیت بهتری قرار دهد. 
مدیرعام��ل هلدین��گ تت��ا ان��رژی، وضعی��ت 
نقدینگی در جامعه را نیز از جمله عوامل اثرگذار 
بر سرنوش��ت کلیه بازارها در س��ال ۹7 دانست و 
تصریح کرد: در ش��رایط فعلی حجم کل نقدینگی 
در ای��ران به رقمی بالغ بر هزار و 4۰۲هزار میلیارد 
تومان رس��یده که ب��ا تداوم روال فعلی در س��ال 
آینده، حداقل از ه��زار و 7۰۰هزار میلیارد تومان 

فراتر خواهد رفت. 
رضاپور ادامه داد: گردش بخش��ی از این میزان 
از نقدینگی، به راحتی می تواند ش��رایط بازارها را 
پرنشاط تر و البته ملتهب تر کند؛ یعنی حساسیت 
بازارها نس��بت به محرک ها بیش��تر شود؛ چراکه 
پول پرقدرت س��رمایه گذاران و مردم ممکن است 
ب��ا امواج ناش��ی از اخبار اقتصادی و سیاس��ی به 
س��مت بازارهای مختلف جهت گیری کند و منجر 

به تالطم آنها شود. 
او همچنین با اش��اره به افزای��ش نرخ ارز و باال 
رفت��ن تورم تولیدکننده، اظهار کرد: این دو عامل 
به تدریج در س��ال آینده ب��ه مصرف کنندگان نیز 
منتقل می ش��ود و نرخ تورم را به رقم هایی باالتر 
از دو س��ال اخیر خواهد رس��اند، در این ش��رایط 
اگر نرخ س��ود بانک��ی از محدوده های فعلی یعنی 
۱۵درصد فراتر نرود، نقدینگی مازاد مس��یر خود 
را برای کس��ب بازدهی بیشتر، به سمت بازارهای 
مختل��ف تغییر خواهد داد که باید برای اس��تفاده 
مناس��ب از این پتانس��یل و هدای��ت آن به بخش 

مولد برنامه ریزی شود. 
مدیرعام��ل هلدین��گ تتا ان��رژی اظهار کرد: 
البت��ه در ای��ن می��ان، برخی از اقدام��ات اخیر 
بانک مرک��زی و س��ازمان امور مالیات��ی، برای 
رص��د معامالت ب��ازار ارز و طال و همچنین اخذ 
مالیات از فعاالن عمده این بازارها، اندکی ورود 
نقدینگ��ی به ای��ن بازاره��ا را محتاط تر می کند 
و این مس��ئله شانس بازار س��رمایه برای جذب 

نقدینگی را افزایش می دهد. 
به گفته رضاپور، این مسئله می تواند در صورت 
برنامه ریزی صحیح شرکت ها برای افزایش سرمایه 
و پذیرش ش��رکت ها در بازار ب��ورس و فرابورس، 
نقدینگی را از مس��یر بازار سرمایه به حوزه تولید 
بکش��اند و بخش��ی از تأمین مالی صنایع کشور را 

نیز برطرف کند.

نگاهی به عملکرد بازارهای موازی
کدام بازار ها کم ریسک تر بودند؟ 

بررس��ی ها نشان می دهد در یک بازه پنج ساله، تنها 
بازار سهام و سپرده گذاری در بانک توانسته است از نرخ 
تورم بازدهی بیشتری کسب کند. درحالی که بازارهای 
ارز، سکه و مسکن در این مدت بازدهی کمتری از نرخ 
تورم داش��ته اند و این بدین معنی اس��ت که در عمل 
س��رمایه گذاری در این بخش ها موجب کاهش ارزش 

واقعی مبالغ سرمایه گذاری شده است. 
مدیرعام��ل کارگ��زاری بان��ک صنع��ت و معدن با 
بی��ان این مطلب به س��نا گفت: به طورکل��ی هدف از 
س��رمایه گذاری به تعوی��ق انداخت��ن مطلوبیت امروز 
به منظور کسب مطلوبیت بیشتر در آینده است. بنابراین 
هر سرمایه گذاری در ابتدا باید مبلغ سرمایه گذاری شده 
را حف��ظ کند و بتواند بر تورم که عامل کاهنده ارزش 

واقعی پول است، غلبه داشته باشد. 
 محمد ثریانژاد افزود: برای س��رمایه گذاری در یک 
بازار )نظیر مسکن، ارز، سکه یا بازار سهام( باید عوامل 
مختلفی را در نظر گرفت که مهم ترین آنها ریس��ک و 
بازده است.  وی با اشاره به بازار ارز، ریسک این بازار را 
ناشی از اقدامات سیاسی و کنش ها و واکنش های ناشی 
از آن دانست و گفت: از زمان آغاز مذاکرات بر سر برنامه 
هس��ته ای، بین ایران و گروه ۱+۵، با هر خبر خوب یا 

بدی، بازار ارز به آن واکنش نشان داده است. 
این کارشناس بازار س��رمایه افزود: نوسانات بازار ارز 
در این س��ال ها همراه با فرازوفرودهای مختلفی بوده و 
نرخ ارز در ایران از عوامل مختلفی متأثر ش��ده اس��ت. 
برای نمونه در زمان تعطیالت سال نو میالدی به دلیل 
افزایش س��فرهای خارجی، نرخ ارز افزایش یافته و در 
انتهای س��ال از بهمن ماه نرخ ارز در جهت نزول ادامه 
مسیر داده است.  ثریانژاد با بیان اینکه عدم شفافیت در 
این بازار و وجود اختالف زیاد بین قیمت خریدوفروش 
یک ارز، یکی دیگر از ریس��ک های س��رمایه گذاری در 
این بازار اس��ت، اظهار داش��ت: تجربه سالیان گذشته 
به وضوح نش��ان می دهد ک��ه فعالیت اف��راد عادی در 
بازار ارز به دلیل ماهی��ت این بازار، با زیان همراه بوده 
و س��رمایه گذاران عادی همیشه مغلوب افراد حرفه ای 

فعال در این بازار شده اند. 
مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن، بازار سکه 
در ایران را متأثر از دو متغیر نرخ جهانی طال و نرخ ارز 
دانس��ت و گفت: نوس��ان این بازار به دلیل نوسان زیاد 
متغیرهای تأثیرگذار بر سکه در ایران، زیاد است و این 
عامل، ریسک سرمایه گذاری در این بازار را باال می برد. 
ثریانژاد با بیان اینکه بازار س��که نیز همانند بازار ارز، 
با ریسک بیش��تری همراه است، خاطرنشان کرد: نرخ 
جهانی طال به عوامل زیادی وابستگی دارد و به طورکلی 
می ت��وان گفت ک��ه از طال به عنوان مکان��ی امن برای 
سرمایه گذاری یاد می ش��ود و به اوضاع واحوال جهانی 
بسیار وابسته اس��ت. این بازار نیز برای سرمایه گذاری 
اف��راد ع��ادی و به خص��وص در کوتاه م��دت به دلیل 

ریسک های آن مناسب نیست. 
وی س��پس با اش��اره ب��ه برخ��ی محدودیت ها در 
بازارهایی همچون مسکن گفت: برای سرمایه گذاری در 
بازار مسکن احتیاج به مبلغ سرمایه گذاری زیاد خواهد 
بود و در بین تمامی گزینه های سرمایه گذاری این بازار 

دارای ریسک نقد شوندگی بیشتر است. 
ثریانژاد توضیح داد: طی چند س��ال گذش��ته بازار 
مس��کن در حالت رکود بوده و س��رمایه گذاری در این 

بازار بازدهی مناسبی ایجاد نکرده است. 
وی ادام��ه داد: یکی دیگر از ریس��ک هایی که آینده 
رش��د قیمت و ایجاد بازدهی را در آن تهدید می کند، 
برابری تعداد افراد نیازمند به مس��کن )متقاضی واقعی 
جهت مصرف و نه س��رمایه گذاری( با تعداد واحدهای 
خالی )سمت عرضه( در س��ال های آتی است. این امر 
می تواند رشد به یک باره ای را که در سال های گذشته 

در بخش مسکن وجود داشته، منتفی کند. 

نگاه
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در واکن��ش ب��ه خب��ر تس��نیم درباره 
افزای��ش تعرف��ه واردات کنجاله س��ویا، 
رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور 
ای��ران اعالم کرد افزای��ش تعرفه واردات 
خوراک طیور با توصیه رئیس جمهور لغو 

شده است. 
ب��ه گزارش تس��نیم، م��رغ و تخم مرغ 
مصرف��ی در کش��ور به ط��ور معمول در 
داخل و از تولیدات داخلی تأمین می شود 
)حتی با مازاد تولید روبه رو هس��تیم( اما 
بای��د در نظر داش��ت که ای��ن صنعت به 
شدت از نوسانات نرخ ارز تأثیر پذیر است. 
بخش عمده ای از خوراک طیور کش��ور 
از محل واردات تأمین می شود، به طوری 
که عیسی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی 
از آن به عنوان صنع��ت مونتاژ طیور یاد 

می کن��د.  محمد یوس��فی، دبیر انجمن 
پرورش دهن��دگان مرغ گوش��تی چندی 
پیش در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
تس��نیم درب��اره افزایش قیم��ت مرغ در 
ماه های آتی هش��دار داده بود و خواهان 
توج��ه دولت ب��ه موضوع تعرف��ه واردات 
کنجاله س��ویا به عنوان بخشی از خوراک 

طیور شده بود. 
وی اشاره داش��ت که دولت قصد دارد 
تعرفه واردات کنجاله س��ویا )خوراک دام 
و طی��ور( را از 7درصد به ۲۰ تا۲۵درصد 
افزای��ش دهد )3 برابر کن��د( که این امر 
منجر به افزای��ش قیمت مرغ و تخم مرغ 

می شود. 
بن��ا بر این گ��زارش، چن��د روز بعد از 
ای��ن خب��ر خبرگ��زاری تس��نیم، مجید 

انجم��ن صنایع  رئی��س  موافق قدی��ری، 
خ��وراک دام و طیور از لغو افزایش تعرفه 
واردات کنجاله س��ویا خب��ر داد و گفت: 
دولت به توصی��ه رئیس جمهور تا اطالع 
بع��دی از هر اقدامی ک��ه باعث باالرفتن 
قیمت کاالهای اساس��ی می ش��ود، منع 

شده است. 
وی درب��اره دالی��ل منتفی ش��دن این 
امر، اظهار داش��ت: هرگونه افزایش سود 
بازرگانی و تعرفه واردات نهاده های دامی 
همچون کنجاله س��ویا به معنای افزایش 
قیم��ت محص��والت پروتئین��ی همچون 
گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر خواهد بود. 
قدیری، رئی��س انجمن صنایع خوراک 
دام و طی��ور گفت: دولت ه��م به توصیه 
رئیس جمه��ور ت��ا اط��الع بع��دی از هر 

اقدامی که باعث باالرفتن قیمت کاالهای 
اساس��ی از جمله محص��والت پروتئینی 

شود منع شده است. 
بن��ا بر این گ��زارش، علی اکبر مهرفرد، 
صنای��ع  و  بازرگان��ی  توس��عه  مع��اون 
کش��اورزی وزارت جهاد کش��اورزی نیز 
از پیشنهاد کاهش��ی این وزارتخانه برای 
واردات ج��و خب��ر داد و اظهار داش��ت: 
ب��ه منظور اس��تمرار و پای��داری تولید و 
جلوگیری از افزای��ش قیمت محصوالت 
دام و طی��ور، وزارت جه��اد کش��اورزی 
پیش��نهاد تعیین تعرف��ه ۵درصدی برای 
واردات جو در س��ال آین��ده را به دولت 
ارائه کرده است.  وی افزود: عالوه بر این 
پیش��نهاد کرده ایم تعرف��ه فصلی واردات 

این نهاده نیز برداشته شود. 

افزایشتعرفهوارداتخوراکطیورباتوصیهرئیسجمهورلغوشد
اخبار

 تزریق گوشت سوبسیددار وارداتی 
به بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی گفت 
که افزایش قیمت گوشت قرمز به دلیل واردات گوشت 
قرمز سوبس��یددار به بازار، درص��د باالیی نخواهد بود.  
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه فروش��ندگان گوشت 
گوس��فندی در گفت وگو با خبرن��گار ایلنا، درخصوص 
افزای��ش قیمت گوش��ت گوس��فندی در ب��ازار اظهار 
ک��رد: در چند هفت��ه اخیر با افزای��ش چند درصدی 
قیم��ت گوش��ت مواجه ش��دیم که در حاض��ر قیمت 
گوشت گوس��فندی خریداری شده توس��ط واحدهای 
خرده فروش��ی 38 ت��ا 3۹ هزار تومان اس��ت و 4۲ تا 
43هزار تومان ش��قه بدون دنبه را به مش��تری عرضه 
می کنن��د.  وی اف��زود: در ای��ن یک م��اه اخیر درصد 
افزایش قیم��ت خیلی باال نبوده و ح��دودا کیلویی ۲ 
ه��زار تومان افزایش قیمت داش��تیم.  ملکی در رابطه 
با بازار ش��ب عید خاطرنش��ان کرد: نمی توان به یقین 
گفت که بازار با همین قیمت ادامه داشته باشد. هرچه 
به اواخر س��ال و ش��ب عید نزدیک تر بش��ویم، قیمت 
گوشت به نسبت تقاضا باالتر خواهد رفت. این افزایش 
قیمت به دلیل واردات گوش��ت های قرمز سوبسیددار 
است که به بازار تزریق شده اند و درصد باالیی نخواهد 
بود. این گوش��ت ها کمبود بازار را پوشش خواهد داد.  
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اشاره 
به کمبود گوش��ت در بازار تصری��ح کرد: تولید داخلی 
نمی تواند جوابگوی بازار داخلی باشد و واردات گوشت 
بازار را به تعادل خواهد رساند. در ستاد تنظیم بازار از 
س��ال ۹۵ هماهنگ شده که این گوشت وارد شود در 
غی��ر این صورت با چالش جدی روبه رو خواهیم ش��د.  
ملکی عنوان کرد: واردات گوش��ت گوسفندی در حال 
حاضر از کشور استرالیا و آسیای میانه انجام می شود. 

صادرات نفت ایران به کره جنوبی 
4۷درصد کاهش یافت

واردات نفت کره جنوب��ی از ایران در ژانویه ۲۰۱8 
با افتی 47.3درصدی نس��بت به ژانویه سال گذشته 
مواج��ه بوده اس��ت.  به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از 
رویت��رز، آماره��ای ش��رکت مل��ی نفت کره نش��ان 
می ده��د، درحالی ک��ه کل واردات نف��ت کره جنوبی 
در ماه ژانویه نس��بت به سال گذشته 6.6درصد رشد 
داش��ته و به ۹۹.8 میلیون بشکه رسیده، اما واردات 
این کش��ور از ایران با افتی 47.3درصدی نس��بت به 

ژانویه سال گذشته مواجه بوده است. 

صادرات

تولید 10 میلیون تن شیر و صادرات 
یک میلیون تن لبنیات

مع��اون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی 
پیش بینی کرد تا پایان امس��ال ۱۰ میلیون تن شیر و 

نزدیک به یک میلیون انواع لبنیات صادر شود.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی گفت: 
تاکنون ۹.6 میلیون تن شیر در کشور تولید و 8۰۵ هزار 

تن انواع لبنیات در ۱۰ ماهه امسال صادر شده است.
وی اف��زود: ۱۰درصد انواع محصوالت لبنی ایران به 
سایر کشورها و اخیرا به بعضی از ایالت های آمریکا صادر 
ش��ده و مابقی آن نیاز داخلی را ب��ه طور کامل تامین 

کرده است.
رکنی، درصد خوداتکایی تولید ش��یر در کش��ور را 
۱۰8درص��د عن��وان و تصریح ک��رد: میانگین مصرف 
سرانه شیر در دنیا برای هر نفر ۱۰۹کیلوگرم و در ایران 

۱۱۰کیلوگرم است.
وی اظهار داشت: با این حال وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی می گوید مصرف سرانه شیر در کشور 

باید به ۱۵۰ تا ۱6۰ کیلوگرم برای هر نفر برسد.
مع��اون وزی��ر جه��اد کش��اورزی در ادام��ه ضریب 
خوداتکایی تولید گوش��ت قرمز در کشور را ۹۰درصد 
عنوان کرد و گفت: 8۲۰ هزار تن گوشت قرمز در داخل 
تولید و حدود ۱۰۰ هزار تن از س��ایر کش��ورها تامین 

می شود.
وی اضاف��ه کرد: در گذش��ته گوش��ت منجمد وارد 
می ش��د، اما ب��ا توجه به تغییر ذائقه مردم، بخش��ی از 

واردات به گوشت گرم اختصاص یافته است.
رکنی افزود: مصرف س��رانه گوش��ت قرمز در ایران 

۱۱.۵کیلوگرم برای هر نفر است.
وی در ادام��ه بر اصالح  ن��ژادی در صنعت مرغداری 
کش��ور تاکید کرد و اذعان داشت: طی پنج سال اخیر 
نزدیک به ۱۵درصد از صنعت مرغ کشور اصالح ساختار 

شده و در زنجیره های تامین قرار گرفته است.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در 
ادامه ظرفیت تولید مرغ تخم گذار در کشور را نسبت به 
دنیا مثبت ارزیابی و تصریح کرد: ظرفیت تولید تخم مرغ 

در ایران ۱.3 میلیون تن است.
وی با بیان اینکه امسال ۹3۰ هزار تن تولید تخم مرغ 
داش��تیم، گفت: به علت ش��یوع بیم��اری آنفلوآنزای 
پرن��دگان تا امروز بیش از ۲۵میلیون قطعه از جمعیت 
طیور تخم گذار معدوم ش��ده که بخش زیادی از آن با 
ظرفیت هایی که داشته ایم جایگزین و در نیمه دوم دی 
نیز بخش��ی از کمبود تخم مرغ از طریق واردات تامین 

شد.
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از آنج��ا که ارزش خودروهای 
وارداتی هم در سال ۹۵ بیش از 
۱.۹۹ میلیارد دالر بوده و فعال تا 
پایان ماه یازدهم سال ۹6 روی 
ع��دد ۱.7۵6 میلیارد دالر ثابت 
مانده پس ش��ائبه توقف رش��د 
واردات خ��ودرو چن��دان دور از 

ذهن نیست.
رشد واردات خودرو ادامه دارد 
و با اعالم رس��می گمرک ایران، 
مش��خص ش��د در یازده ماه��ه 
نخس��ت س��ال جاری تعداد 66 
ان��واع  دس��تگاه  و ۱۹6  ه��زار 
خ��ودرو به ارزش ی��ک میلیارد 
و 7۵6 میلی��ون و 7۰8 ه��زار 
دالر به کش��ور وارد ش��ده است 
 که این به معنی رش��د نسبی و 
لح��اظ  از  واردات  8 درص��دی 
افزای��ش ۱۰درصدی  تع��داد و 
ب��ا  مقایس��ه  در  واردات  ارزش 
مدت مش��ابه سال ۹۵ است. در 
واقع طبق آنچ��ه گمرک اعالم 
کرده، هم ارزش واردات خودرو 

و هم تع��داد اتومبیل های وارد 
ش��ده به کش��ور صعودی بوده 
گرچه به نظر می رس��د تجارت 
خودرو تحت تاثیر افزایش تعرفه 
واردات ب��ا کاه��ش چش��مگیر 

آهنگ رشد مواجه شده است.
ب��ه گ��زارش فرادی��د، جالب 
است که گمرک سال ۹۵ اعالم 
ک��رده ب��ود بی��ش از 76 هزار 
دس��تگاه انواع خودرو س��واری 
وارد کشور شده که این موضوع 
بیانگر رشد 4۹ درصدی واردات 
خودرو نسبت به سال ۹4 است 
گرچه به نظر می رس��د احتماال 
رسیدن واردات خودرو در سال 
۹6 به حجمی بیش از 76 هزار 
دس��تگاه کم��ی دور از انتظ��ار 
است. این یعنی می توان انتظار 
داشت با توجه به تغییر و تحول 
در قان��ون واردات، بای��د منتظر 
کاهش یا ثبات می��زان واردات 
خودرو در س��ال ۹6 در مقایسه 
با سال ۹۵ بود. از آنجا که ارزش 

خودروهای وارداتی هم در سال 
۹۵ بی��ش از ۱.۹۹ میلیارد دالر 
بوده و فعال تا پایان ماه یازدهم 
 ۱.7۵6 ع��دد  روی   ۹6 س��ال 
میلی��ارد دالر ثاب��ت مانده پس 
شائبه توقف رشد واردات خودرو 

چندان دور از ذهن نیست.
کل��ی،  چارچ��وب  ی��ک  در 
مقایس��ه این دو ع��دد به معنی 
و  تع��داد  احتمال��ی  کاه��ش 
سرکوب احتمالی ارزش واردات 
خودرو به ایران اس��ت. در واقع 
بدبینانه  نخواهیم خیل��ی  اگ��ر 
ب��ه قضیه ن��گاه کنی��م، و برای 
م��اه دوازدهم نیز رون��د ماهانه 
واردات را ک��ه به می��زان 6هزار 
کنیم،  لح��اظ  ب��وده  دس��تگاه 
احتماال واردات خودرو به کشور 
به کمتر از میزان کل س��ال ۹۵ 
رسیده و در بهترین حالت روی 
73 هزار دس��تگاه توقف خواهد 
کرد. در عین حال احتمال دارد 
ارزش خودروه��ای واردات��ی به 

زحم��ت از مرز ۱.۹میلیارد دالر 
فراتر رود که ب��ه معنی کاهش 
هر دو مورد یعنی ارزش و تعداد 

واردات خودرو است.
 ای��ن میزان از واردات در حالی 
رقم خ��ورد که تولید اتومبیل در 
۱۰ ماهه نخست امسال با رسیدن 
به مرز ۲۵۰/۱ میلیون دستگاه، به 
شدت رشد کرده است و بر مبنای 
اهداف س��ند چش��م انداز ۱4۰4 
دول��ت باید به صورت همس��ان، 
بخش خودروهای وارداتی را هم 
از طری��ق سیاس��ت های الزم با 
گسترش روبرو می کرد. متاسفانه 
اما رشد ش��دید تعرفه واردات در 
کنار بسته شدن ۱۵۰ روزه سایت 
ثبت سفارش خودرو موجب شد 
در کنار افزایش نرخ ارز، همه چیز 
ب��رای کاهش س��هم خودروهای 
وارداتی از بازار آماده شود. بر این 
مبنا تا اینجای سال سهم عمدتا 
6 درصدی خودروهای وارداتی از 
بازار با کاهشی محسوس به حدود 

۵ درصد رسیده است که احتماال 
تا پایان س��ال کمت��ر نیز خواهد 
شد. طبق اهداف سند چشم انداز 
۱4۰4، سهم خودروهای وارداتی 
از ب��ازار باید در افق برنامه به ۱۰ 

درصد کل بازار برسد.
اما س��ه کنسرس��یوم بزرگ 
خودروس��ازی جه��ان یعن��ی 
رنو-نیس��ان، کی��ا- هیوندای 
و تویوتا- لکس��وس هم طبق 
رتبه ه��ای  در  امس��ال  روال 
اول تا س��وم به لح��اظ تعداد 
خودروی وارد ش��ده به کشور 
هس��تند، ضمن اینک��ه رنو به 
تنهایی توانسته 3۱درصد کل 
بازار ایران را به خود اختصاص 
دهد. جالب اس��ت که این سه 
کنسرسیوم مجموعا7۰ درصد 
کل ب��ازار خودروهای وارداتی 
ایران ب��ه لحاظ تع��داد و نیز 
67 درصد ارزش بازار وارداتی 
خ��ودرو را به خ��ود اختصاص 

داده اند.

وارداتخودروهمچنانصعودی
اخبار

واردات خودرو فقط در نمایندگی 
رسمی مجاز است

وزارت صنع��ت در نام��ه ای ب��ه انجم��ن صنف��ی 
واردکنندگان خودرو تاکی��د کرد که واردات خودرو 
توس��ط غیر از نمایندگی رس��می، فق��ط در صورت 
عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش با نمایندگی 

رسمی امکان پذیر است.
به گزارش تجارت نیوز، مدیرکل دفتر امور اقتصادی 
و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در نامه ای به انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان 
خودرو تاکید کرد: واردات خودرو توس��ط اش��خاص 
حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رس��می، فقط در 
ص��ورت عقد قرارداد ارائه خدم��ات پس از فروش با 
نمایندگی رس��می، براس��اس ضوابط تعیین شده از 

سوی وزارت صنعت امکان پذیر است.
در ای��ن نام��ه همچنی��ن آم��ده اس��ت: صرف��ا 
عرضه کنن��دگان )نمایندگی های مجاز ش��رکت های 
خارجی در کش��ور( که قب��ل از اقدام به پیش فروش 
خودرو، مجوز شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از 
وزارت صنع��ت اخذ نمایند، می توانند به پیش فروش 
خودرو مطابق آیین نامه و دس��تورالعمل و آیین نامه 

اجرایی مربوطه اقدام کنند.

دستور وزیر صنعت برای فرصت دهی دوباره به 
خودروسازان

 اجرای استانداردهای جدید خودرو 
باز هم عقب افتاد

مع��اون وزی��ر صنع��ت در ام��ور صنای��ع اظه��ار 
داش��ت۵6۰۰ واحد صنعتی برای دریافت تسهیالت 
نوس��ازی و بازس��ازی درخواست داش��ته اند که تنها 

۱4۰ واحد موفق به دریافت تسهیالت شده اند.
ب��ه گزارش ف��ارس، محس��ن صالحی نی��ا در یک 
نشس��ت خبری اظهار داش��ت: ۵6۰۰ واحد صنعتی 
ب��رای دریاف��ت تس��هیالت نوس��ازی و بازس��ازی 
درخواس��ت داش��ته اند که تنها ۱4۰ واحد موفق به 
دریاف��ت تس��هیالت ش��ده اند. وی ادام��ه داد: 48۰ 
میلیارد تومان تسهیالت به این ۱4۰ واحد پرداخت 
ش��ده که نس��بت به پیش بینی ما در ابتدای س��ال 
 رقم بسیار پایینی اس��ت. وی همچنین از تخصیص

۵ هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمد هدفمندی 
یارانه ها به رونق تولید و اش��تغال و اجرای طرح های 
ایجادی، توس��عه ای و نوسازی خبر داد. وی در مورد 
پرداخت تس��هیالت رونق تولید به واحدهای کوچک 
و متوسط نیز گفت: 4۱ هزار و 7۰۰ درخواست برای 
دریافت این تس��هیالت ارایه شده که ۲۲ هزار مورد 
مص��وب و به بانک ها معرفی ش��ده و ۲۰ هزار واحد 
موفق به دریافت تس��هیالت ۱4هزار و 3۰۰ میلیارد 

تومانی شده اند.
صالحی نیا مجموع تس��هیالت پرداختی به صنایع 
را طی س��ال جاری ۱۱8 هزار میلیارد تومان عنوان 
ک��رد و افزود:اختصاص ۱۵۰۰ میلی��ارد تومان بابت 
مش��وق های صادراتی و ایجاد زیرس��اخت ها مد نظر 
قرار گرفته است. وی در ادامه از دستور وزیر صنعت 
ب��رای بازنگری در اج��رای اس��تانداردهای 8۵ گانه 
خودرو که قرار بود از دی ۹7 در کش��ور عملی شود 
خب��ر داد و گفت: وزیر صنعت تاکید داش��ت که در 
زمینه اس��تانداردهای ایمنی و عملک��ردی، آخرین 
اس��تانداردهای مصوب اجرایی ش��ود ول��ی در مورد 
اس��تانداردهای اختیاری یا مواردی که خودروسازان 
اع��الم می کنند توس��ط طرف ه��ای اروپای��ی اجرا 
نمی شود، قرار ش��د بازنگری صورت گیرد. وی ادامه 
داد: مقرر ش��د اس��ناد و مدارک ارایه شود تا تصمیم 
جدیدی اتخاذ ش��ود که تولید نیز با مش��کل روبه رو 

نشود.
ب��ه گفته مع��اون وزی��ر صنعت، ای��ن تصمیم در 
جلس��ه ای با حضور رییس س��ازمان استاندارد اتخاذ 

شده است.

افزایش چراغ خاموش قیمت بنزین 
کلید خورد؟

درحالی که هر لیت��ر بنزین معمولی باید با قیمت 
۱۰۰۰ تومان عرضه ش��ود و مجل��س مجوزی برای 
افزایش نرخ بنزین نداده، فروش بنزین با نرخ ۱۲۵۰ 
تومان در یکی از جایگاه های عرضه س��وخت استان 
ته��ران این ش��ائبه را به وجود آورد ک��ه آیا افزایش 

چراغ خاموش قیمت بنزین کلید خورد؟
به گزارش  پای��گاه خبری»عصرخودرو« به نقل از 
تس��نیم، در حال��ی که دولت پیش��نهاد افزایش نرخ 
بنزین را برای س��ال ۹7 مطرح کرده بود، با بررس��ی 
الیحه بودجه سال آینده، تا امروز هر گونه افزایشی از 
سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در خصوص 
نرخ بنزین منتفی اعالم شده است. سخنانی از سوی 
مس��ئوالن دولتی در جهت حمای��ت از افزایش نرخ 
بنزین در س��ال آینده مطرح ش��ده و پیگیری هایی 
صورت گرفته اس��ت، اما با عدم صدور مجوز از سوی 
مجلس، انتظار افزایش قیمت در ماه های پایانی سال 
جاری و حتی سال ۹7 عمال منتفی اعالم شده است.
با ای��ن حال یک��ی از مخاطب��ان صبح دی��روز با 
ارس��ال تصویر رسید س��وخت گیری خود در یکی از 
جایگاه های عرضه س��وخت اس��تان تهران، از فروش 

بنزین معمولی با نرخ ۱۲۵۰ تومان خبر داد.

اخبار

قیمت خودرو در مناطق آزاد 
افزایش می یابد

 م��ردم نواحی مرزی ایران که نزدیک به مناطق 
تج��ارت آزاد زندگی می کنند، ب��ا محدودیت های 
جدی��دی در زمین��ه  واردات خودروهای خارجی 
مواجه خواهند ش��د. هزین��ه  گمرک و ثبت پالک 

نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
از چن��د ماه قب��ل، واردات خودروهایی که برند 
آمریکای��ی دارن��د یا وابس��ته به ای��االت متحده 
هس��تند، به مناط��ق آزاد ایران ممنوع ش��د. این 
ش��رایط، واردات مدل های ساخت فورد، شورولت 
و کرایس��لر را که با ش��مارگان نس��بتا باالیی در 
نواحی م��رزی خریداری می ش��دند، متوقف کرد. 
از س��ویی دیگر، واردات خودروهایی که پیش��رانه  
آنها، 8 سیلندر یا بیشتر باشد هم به تازگی ممنوع 

شده است. 
تا همین چند ماه پی��ش، صرفا نرخ ارزش دالر 
در براب��ر پول مل��ی ایران، بر قیم��ت خودروهای 
حاضر در مناطق آزاد تأثیرگذار بود، اما بر اس��اس 
بخش��نامه  جدید گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
واردات خ��ودرو ب��ه مناطق آزاد کش��ور با هزینه  
بیش��تری انجام خواهد شد. با این حساب واردات 
هر خودرو به مناطق آزاد منوط به پرداخت هزینه 
اسقاط نصف تا 8 خودروی فرسوده خواهد بود که 
حدود ۲۰ تا 4۰ میلیون تومان به قیمت مدل های 

وارداتی اضافه خواهد کرد.
 مردم مناطق آزاد، خصوصا ناحیه  اروند اس��تان 
خوزستان که با پدیده  ریزگردها دست به گریبان 
هس��تند، امیدوارن��د ش��رایط خری��د خودروهای 
خارج��ی ب��رای آنها تس��هیل ش��ود. بر اس��اس 
ش��نیده های غیررس��می، احتماال ب��رای واردات 
خودروه��ای هیبرید، پالگین هیبرید و تمام برقی 
به مناطق آزاد، شرایطی متفاوت با مدل های تمام 
بنزینی اجرا خواهد ش��د. مدی��ر گمرک منطقه ی 
آزاد اروند در مصاحبه ا ی گفت: طبق مصوبه اخیر 
هیات دول��ت، خودروهایی که در هر صد کیلومتر 
۵ ال��ی 6 لیت��ر بنزی��ن مصرف می کنن��د به ازای 
واردات هر دو عدد خودرو، یک خودروی فرسوده 
اسقاط می شود. به ازای خودروهایی که در هر صد 
کیلومتر 6 تا 7 لیتر بنزین مصرف کنند 4 دستگاه 
، 7 تا 8 لیتر بنزین 6 دستگاه و 8 لیتر به باال ۱۰ 

دستگاه خودروی فرسوده اسقاط خواهد شد.

جزییات توزیع آرم طرح ترافیک 
خبرنگاران اعالم شد

رئیس کمیس��یون عمران ش��ورای شهر تهران 
با بیان اینکه شناس��ایی خبرنگاران راحت است، 
گفت به تم��ام خبرنگاران طرح ترافیک می دهیم 
و محدودیتی نداریم، نظارت می کنیم تا کس��ی با 

اصحاب رسانه تسویه حساب شخصی نکند.
به گزارش پای��گاه خبری»عصرخودرو«، محمد 
علیخان��ی در خصوص تعیی��ن آیین نامه ای برای 
خبرن��گاران برای دریافت آرم ط��رح ترافیک۹7،  
گف��ت: فع��اًل طرح ترافی��ک را بع��د از اصالحات 
ب��ه فرمانداری ارس��ال کرده ایم. بع��د از تأیید در 
فرمان��داری آیین نام��ه ای برای خبرن��گاران تهیه 

می کنیم.
وی ب��ا بیان اینکه زمان ب��رای انجام کار داریم، 
گف��ت: در صورت��ی که در مدت مق��رر کار انجام 
نشود مدت آرم طرح ترافیک سال ۹6 خبرنگاران 
را برای ۹7 تمدید می کنیم تا بتوانیم آیین نامه را 
تنظیم کنیم. البته هر ساله آرم ها تا آخر فروردین 

تمدید می شد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر با تأکید بر 
این موضوع که بسیار راحت می توانیم خبرنگاران 
را پای��ش کنیم، گفت:خبرنگاران قابل شناس��ایی 
هستند، رسانه ها مشخص هستند و وزارت ارشاد 

می  تواند در این زمینه کمک کند.
علیخانی با بیان اینکه در س��ال  های گذشته به 
نام خبرنگاران 6 هزار آرم توزیع می ش��ده اس��ت، 
گفت: مگر ما 6 ه��زار خبرنگار داریم، خیلی ها به 
اسم خبرنگار آرم می گرفتند چرا که تعرفه پایین 

بود.
وی با اشاره به اینکه 3 درصد از میزان آرم طرح 
ترافیک ۹7 به اقش��ار خاص اختصاص داده شده 
است، گفت: خبرنگاران هم در این 3 درصد دیده 
ش��ده اند اما موارد خاص مانند خانواده شهید و ... 
نیز دیده ش��ده است که البته در آیین نامه تمامی 

موارد لحاظ می شود.
علیخانی  اضافه ک��رد: هنوز تعداد آرم هایی که 
قرار است به خبرنگاران داده شود مشخص نیست 
اما به تمام کس��انی که خبرنگار باشند حتماً آرم 

داده می شود و محدودیتی نخواهیم داشت.
وی با تأکید بر این موضوع که نظارت مستقیم 
بر لیس��ت خبرنگاران خواهیم کرد، گفت: تدابیر 
مختلف می اندیش��یم تا اعمال س��لیقه ش��خصی 
صورت نگیرد و حتی کسی نتواند افرادی را اذیت 

و تسویه حساب  کند.
رئیس کمیس��یون عمران شورای شهر با تأکید 
ب��ر این موضوع که برخی در ش��ورا ب��ا آرم طرح  
ترافیک خبرنگاران مش��کل داش��تند، گفت: خود 
ش��هرداری نیز مخالف بود اما طرح با دو سوم آرا 

رأی آورد.

 ی��ک کارش��ناس اقتصادی ب��ا بیان 
اینک��ه افزای��ش تعرف��ه و قیم��ت دالر 
موج��ب افزای��ش قیمت خودرو ش��ده 
است، گفت بازار خودروهای داخلی در 
روزهای پایانی سال رونق خواهد داشت 
اما خودرو های وارداتی با کاهش خرید 

و فروش و قیمت همراه خواهند بود. 
فربد زاوه اظهار ک��رد: به دلیل اینکه 
افزایش نرخ ارز بهای قیمت تمام ش��ده 
را افزای��ش می دهد و از طرفی به دلیل 
اینکه تعرفه ها افزای��ش یافته و به قول 
مع��روف باالی ب��ازار فضا پی��دا کرده، 
این انتظار را ایج��اد کرده که قیمت ها 

افزایش یابد. 
درب��اره  خ��ودرو  کارش��ناس  ای��ن   

خودرو های واردات��ی نیز گفت: افزایش 
تعرف��ه، افزایش قیم��ت دالر و افزایش 
اس��قاط خودرو سه عامل اصلی افزایش 
قیمت خودرو های وارداتی اس��ت که با 
توجه به کاهش قیمت خودرو فعاًل بازار 

در رکود به سر می برد. 
 زاوه در پاس��خ به این س��وال که آیا 
افزای��ش قیمت خودرو ه��ای چینی  با 
همچن��ان مش��تریان ب��رای خرید این 
خودرو ه��ا تمای��ل نش��ان خواهند داد، 
تصری��ح کرد: زمانی ک��ه تعرفه افزایش 
می یابد خری��داران ناچار می ش��وند به 
س��مت محص��والت جایگزی��ن برون��د 
که بیش��تر CKD چینی یا یکس��ری 
از محص��والت هس��تند که ش��اید زیاد 

ب��ه روز ه��م نباش��ند.  وی ادام��ه داد: 
اینکه خری��داران به دنب��ال جایگزینی 
محصوالت دیگر باشند طبیعی است، به 
دلیل اینکه با افزای��ش ناگهانی تعرفه، 
قدرت خرید خریداران به همان سرعت 
افزای��ش نمی یابد، بنابراین  به س��مت 
خودرو ه��ای چینی می رون��د و چون با 
افزایش تقاضا مواجه می شوند قیمت ها 
افزایش می یابد.   این کارشناس خودرو 
در ادامه اف��زود: از طرفی، چون فاصله 
افزایش تعرفه زیاد ش��ده، ش��رکت های 
مادر به دلیل اینکه خیال شان از تعرفه 
راحت است وسوسه می شوند که قیمت 
CKD محصول خ��ود را افزایش دهند 
و این یک روند غلطی اس��ت که ایجاد 

می ش��ود.   زاوه  همچنین خاطرنش��ان 
ک��رد: با توجه به کاهش ن��رخ ارز، بازار 
خودرو ه��ای وارداتی در رکود قرار دارد 
و خری��داران ب��ه دلیل اینک��ه احتمال 
می دهند قیمت ها بیش��تر کاهش یابد 

خرید نمی کنند. 
از ب��ازار   وی در پیش بین��ی خ��ود 
خ��ودرو در روز های پایانی س��ال گفت: 
خودرو های داخلی که وابستگی به نرخ 
ارزش��ان کمتر اس��ت خریداران خود را 
دارند و بازار آنها رونق خواهد داشت، اما 
در خودرو های گ��ران قیمت این اتفاق 
نخواهد افتاد و خودرو ه��ای وارداتی با 
کاهش خرید و ف��روش و قیمت همراه 

خواهند بود. 

گزارش س��االنه فروش دو خودروس��از 
فرانس��وی در س��ال ۲۰۱7 در شرایطی 
اعالم ش��د که آنها طی س��ال گذش��ته 
میالدی تعداد 6۰6 هزار و 67۹ دستگاه 

خودرو در ایران به فروش رسانده اند.
به گ��زارش کارپ��رس، خودروس��ازان 
فرانس��وی را می توان جزو ش��رکت های 
صنع��ت  در  س��رمایه گذاری  پیش��گام 
خ��ودروی ایران بعد از برجام خواند حال 
آنکه مش��تریان ایرانی بعد از گذشت دو 
س��ال از توافق هس��ته ای و س��پس لغو 
تحریم ها هنوز طع��م واقعی خودروهای 

جدید این دو شرکت را نچشیده اند.
 بر همین اس��اس آماری که هم اکنون 
خبر از رش��د تولی��د این خودروس��ازان 
در ای��ران می ده��د همچن��ان مربوط به 
محصوالت قدیمی این دو فرانس��وی در 

کشورمان اس��ت. با این حال  دو شرکت 
پ��ژو و رنو مدعی اند که در س��ال ۲۰۱7 
ای��ران یکی از محرک ه��ای اصلی فروش 
جهانی آنها بوده است. طبق آمار منتشره 
از سوی این دو شرکت، از کل خودروهای 
فروخته ش��ده در س��طح جهان با لگوی 
تج��اری پژو،  ایران س��هم ۲۱درصدی را 

به خود اختصاص داده است.
 از سوی دیگر بازار خودروی کشورمان 
س��هم 6درصدی در ف��روش جهانی رنو 
داشته اس��ت، اما طبق آمار تفکیکی که 
  PSA دو ش��رکت اع��الم کردند، گ��روه
)پژو س��یتروئن(در سال گذشته میالدی 
تعداد 444 هزار و 6۰۰ دس��تگاه خودرو 
در ایران به فروش رس��انده که همان طور 
که پیش از این گفتیم رشد ۲۱ درصدی 
در بازار خودروی ایران را به نام خود ثبت 

کرده اس��ت. این شرکت بزرگ فرانسوی 
نزدیک به ۱۱/ ۲ میلیون دستگاه خودرو 
در سراس��ر جهان به فروش رس��انده که 
رش��د  4/ ۱۰ درصدی در فروش جهانی 

۲۰۱7 داشته است.
 اما رنو نیز در گزارش س��ال گذش��ته 
می��الدی خود تایید کرده که تعداد ۱6۲ 
هزار و 7۹ دس��تگاه خ��ودرو در ایران به 
فروش رسانده که این میزان 78 درصد از 
کل سهم خاورمیانه این شرکت محسوب 
می ش��ود. در حال حاضر رن��و برندهایی 
همچ��ون داچیا، اتاواز، رنو سامس��ونگ و 
آلپی��ن را در زیرمجموعه خود دارد حال 
آنک��ه ایران بعد از دو کش��ور فرانس��ه و 
برزیل مقام سوم را در فروش خودروهایی 
ب��ا لگوی رنو در س��طح جهان��ی به خود 

اختصاص داده است.

  PSA ام��ا در ش��رایطی که ش��رکت 
در کش��ورهایی همچ��ون چین با کاهش 
ف��روش روب��ه رو اس��ت، در ایران رش��د 
فزاینده ای را تجربه می کند؛ این ش��رکت 
از ای��ران به عن��وان یک��ی از محرک های 
اصل��ی فروش جهان��ی نام می ب��رد. این 
خودروس��از فرانس��وی س��ال بدی را در 
بزرگ ترین بازار خودروی جهان گذراند؛ 
به طوری ک��ه در چین ب��ا کاهش 4/ 37 
درصدی فروش��ی حدود 387 دستگاهی 
را ب��ه نام خ��ود ثبت کرده اس��ت. اما به 
برک��ت ای��ران در بازار ه��ای خاورمیانه و 
آفریقا رش��د 6۱ درصدی را تجربه کرده 
و 6۱۹ هزار دس��تگاه خ��ودرو به فروش 
رس��انده است. دو ش��رکت با حفظ بازار 
خود در ایران همزمان با لغو تحریم ها به 
دنبال حضوری متفاوت در ایران بوده اند.

تعرفه و دالر عوامل افزایش قیمت خودرو

فرانسوی ها برنده اصلی برجام خودرویی!

سه شنبه
8 اسفند 1396

شماره 1013
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رئیس مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهش��گاه علوم غدد و متابولیس��م 
دانش��گاه علوم پزش��کی تهران گفت که جشنواره دانشجویی با محوریت 
مبارزه با دیابت بیش از یک هفته است با عنوان »استارت آپی ها به دیابت 

حمله کنید« آغاز ش��ده اس��ت و دانشجویان 
می توانند تا 3۱ فروردین ماه نسبت به ارسال 
طرح های خ��ود اقدام کنند. دکت��ر عطاء اهلل 
پورعباس��ی در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، با بیان 
اینکه در جهت پاس��خ به نیاز بیماران دیابتی 
جشنواره دانش��جویی را سازماندهی کرده ایم 
که به نوعی رویدادی کارآفرینی است، افزود: 
محوری��ت این جش��نواره طراحی و س��اخت 
اعالم و هش��دار قند خون اس��ت که براساس 
نیازی بوده اس��ت که بیم��اران و خانواده های 
آن��ان در پژوهش های انجام ش��ده به ما اعالم 
کرده اند. وی با اش��اره به اینکه سعی داریم در 
قالب جشنواره از گروه های دانشجویی کمک 

بگیریم تا در قالب گروه های استارت آپی طرح های تجاری خود را در زمینه 
دیابت به ما ارائه دهند، اظهار کرد: پس از دریافت، طرح ها داوری می شوند 
و از بین آنها چند طرح وارد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم می شوند که 

حمایت های ویژه ای از آنان خواهد شد و درنهایت نیز به سرمایه گذارها و 
صندوق های سرمایه گذاری معرفی می شوند تا بتوانند ایده های خود را به 

محصول و فناوری قابل ارائه به جامعه تبدیل کنند. 
وی با اشاره به اینکه فراخوان این جشنواره 
دانش��جویی بی��ش از یک هفته ب��ا عنوان 
»استارت آپی ها به دیابت حمله کنید« آغاز 
شده است، اظهار کرد: دانشجویان می توانند 
تا 3۱فروردین ماه نسبت به ارسال طرح های 
خود اقدام کنند و نهایتا تا ۲۲اردیبهش��ت 
۹7، گروه های برگزیده معرفی ش��ده و برای 
ارائه حضوری طرح از آنها دعوت خواهد شد. 
ن��وآوری  و  ایده پ��روری  رئی��س مرک��ز 
پژوهش��گاه غدد و متابولیس��م گفت: تمام 
دانش��جویان دانشگاه های مس��تقر در شهر 
تهران امکان حضور در جش��نواره را دارند و 
دانش��جویان در گروه های حداکثر سه نفره 
می توانند در جشنواره شرکت کنند؛ البته در هر گروه، حداقل یک نفر باید 
دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران باشد و همچنین هر گروه باید یکی 

از اعضای هیأت علمی دانشگاه را به عنوان منتور معرفی کنند. 

معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اش��اره اینکه 
بیشتر تشکل های جوانان در حوزه کارآفرینی فعال هستند، گفت به دنبال 
این هستیم در تفاهم با سازمان وظیفه عمومی این افراد بخشی از دوران 

سربازی ش��ان را در همان تش��کل کارآفرین 
بگذرانند.  محمدمهدی تندگویان در گفت وگو 
با ایس��نا، با تأکید بر اینکه در تالش هستیم 
تا بخش��ی از تس��هیالت »امریه« یا کس��ر از 
خدمت، شامل حال تشکل های کارآفرین در 
حوزه جوانان هم بش��ود، افزود: در تفاهم نامه 
بین س��ازمان نظام وظیفه عمومی و معاونت 
س��اماندهی امور جوانان به دنبال آن هستیم 
تا تش��کلی ک��ه وارد حوزه کارآفرینی ش��ده 
است، بتواند بخش��ی از دوران سربازی اش را 
در همان تش��کلی که هم مورد تأیید سازمان 
وظیفه عمومی و هم معاونت ساماندهی امور 
جوانان اس��ت، بگذراند.  وی در ادامه تصریح 

کرد: رایزنی میان معاونت ساماندهی امور جوانان و سازمان وظیفه عمومی 
برای انعقاد تفاهم نامه، ویژه سازمان های مردم نهاد زیر نظر معاونت جوانان 

است و شامل تشکل های مردم نهاد زیر نظر وزارت کشور نمی شود. 

معاون ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه بیشتر تشکل های مردم نهاد 
حوزه جوانان، کارآفرین هس��تند، اظهار کرد: به نظر می رس��د با توجه به 
فعالیت تش��کل های جوان��ان در این حوزه، بس��یاری از زمینه های طرح 
»س��رباز مهارت« شامل حال شان شود. این 
درحالی  است که سازمان های مردم نهاد زیر 
نظر وزارت کش��ور در حوزه های اجتماعی و 
فرهنگی نیز فعال هس��تند و ممکن اس��ت 
کارآفری��ن نباش��ند.  تندگوی��ان در بخش 
دیگری از س��خنان خود با اشاره به اینکه در 
ابتدای فعالیت سازمان تربیت بدنی بخشی 
از امریه ها به این س��ازمان تعلق می گرفت، 
گفت: مدتی اس��ت که ای��ن فرآیند متوقف 
شده است، به همین دلیل این مسئله را هم 
در تفاهم نامه تحت عنوان »مهارت حرفه ای« 
گنجانده ایم تا ورزشکاران حرفه ای بخشی از 

سربازی شان را به شکل امریه بگذرانند. 
به گفته تندگویان، این تفاهم نامه در حال حاضر آماده اس��ت و باید 
تاریخی برای امضاء آن اعالم ش��ود و در صورت امضاء و قطعی ش��دن 

برای سال آینده قابل اجرا خواهد بود. 

رئیس مرکز ایده پروری پژوهشگاه غدد علوم پزشکی تهران خبر داد 

برگزاری رویداد کارآفرینی »استارت آپی ها به دیابت حمله کنید«
معاون وزیر جوانان اعالم کرد

رایزنی برای »امریه« جوانان کارآفرین در تشکل ها

 »اینترنتی سفارش بدهید تا برای تان پمپ بنزین بیاوریم!« این مدل تازه 
سوخت رسانی در ایران است که حدود یک هفته ای می شود در منطقه ۲ 

تهران اجرا شده و گویا استقبال هم باال بوده است. 
به گزارش ایس��نا، کافی اس��ت راننده ها با یک اپلیکیش��ن درخواست 
پمپ بنزین س��یار بدهند و کامیون های سوخت رسان که ظرفیت انتقال  
هزار لیتر بنزین را دارند، به مکان توقف راننده مراجعه کرده و سوخت را به 
او برسانند؛ مدلی تازه از یک کسب وکار اینترنتی که البته به گفته احسان 
جعفرتباری، مدیر اجرایی این طرح برای نخستین بار است که در خاورمیانه 

و برای چهارمین بار در جهان اجرایی می شود. 
آنگونه که احس��ان جعفرتباری می گوید، با توسعه این اپلیکیشن دیگر 

هیچ راننده ای به خاطر تمام شدن سوخت در راه نمی ماند. 
او توضیح می دهد: در حال حاضر توزیع س��وخت آنالین در کشورهای 
آمریکا، آلمان و چین اجرا می شود و ایران چهارمین کشوری است که اقدام 
به اجرای چنین طرحی کرده است. اپلیکیشن پیدو که از حدود یک هفته 
پیش در منطقه ۲ تهران اجرایی شده و اتفاقا با استقبال خوبی هم مواجه 

شده، قرار است از بهار ۹7 در سراسر تهران آماده سرویس دهی باشد. 
آن گونه که مدیرعامل اس��تارت آپ توزیع س��وخت به صورت اینترنتی 
اعالم کرده، در حال حاضر تعداد کامیون های سوخت رس��ان که ظرفیت 
انتقال  هزار لیتر بنزین را دارند، در فاز اول ۵۰ دس��تگاه بوده اما تا اواسط 

بهار تعداد آنها به 3۰۰ دستگاه افزایش می یابد. 
میزان صرفه جویی کاهش تردد، معادل هزینه احداث یک هکتار جنگل

تعداد پمپ بنزین های تهران کافی نیست. درحالی که طبق استانداردهای 
جهانی متوس��ط سطح دسترسی به پمپ بنزین باید یک کیلومتر باشد اما 
طبق گفته های مدیر اجرایی طرح توزیع س��وخت با سفارش اینترنتی در 
حال حاضر برای رسیدن به یک پمپ بنزین در تهران باید 6 الی 7 کیلومتر 
مسافت را طی کرد. این جدای از زمانی است که صرف سوخت گیری در 

پمپ بنزین ها می شود. 
به گفته او، طبق بررسی ای که با همکاری سازمان محیط زیست صورت 
گرفته، اکس��یژنی که در رفت وآمد خودروها می سوزد، حجم بسیار باالیی 
اس��ت. به طوری  که اگ��ر یک پمپ بنزین برای کاهش ترددها زده ش��ود، 
اکسیژنی که حفظ می ش��ود، معادل احداث یک هکتار جنگل است. این 

البته جدای از منواکسیدکربنی است که دیگر تولید نمی شود. 
پیدو چرا در منطقه 2 تهران آزمایش شد؟ 

منطقه ۲ تهران که تراکم جمعیتش به 6۹۰  هزار نفر رس��یده و روزانه 
۱3۰  هزار مسافر دارد، تنها ۵ الی 6 پمپ بنزین دارد. درحالی که در حالت 
عادی در چنین منطقه ای با چنین تراکم جمعیت و وس��عتی حداقل به 
۱۲ الی ۱۵ پمپ بنزین نیاز است. البته اگر قرار باشد طبق استانداردهای 
جهانی رفتار کنیم، بس��یار بیش��تر از اینها به جایگاه سوخت نیاز داریم، 
اما مش��کالت متعددی که مهم ترین آن گران بودن زمین است، شرایطی 
را پیش آورده که تعداد متقاضیان احداث پمپ بنزین به طور چشمگیری 
کاهش یابد.  همین چند وقت پیش بود که بیژن حاج محمدرضا، رئیس 
اتحادیه جایگاه داران سوخت اعالم کرد که تنها ۵ درصد جایگاه های سوخت 
تهران سودده هستند. در چنین شرایطی راه اندازی چنین اپلیکیشن هایی 

می تواند مشکالت بسیاری از مردم را حل کند. 
طبق گفته های مدیرعامل این استارت آپ، حدود ۱8۰ جایگاه سوخت 
در تهران وجود دارد و با توجه به وسعت و خودروهایی که در خیابان های 
تهران رفت وآمد می کنند، حداقل به ۲۰۰ الی ۲۵۰ پمپ بنزین دیگر نیاز 

داریم. 

تجارت سنتی علیه استارت آپ ها
گس��ترش کس��ب وکارهای اینترنتی و اپلیکیش��ن های آن در گوشی های 
هوش��مند با اعتراض صنوف سنتی مواجه شده اس��ت. درحالی که تقاضای 
خریداران به دلیل سهولت و دسترسی سریع تر به خدمات این نوع کسب وکارها 
در حال افزایش اس��ت، برخی صنوف معتقدند ظهور این مدل از کسب وکار 
موجب کاهش منافع آنان شده است. این اعتراض ها در شرایطی بیان می شود 
که تجربه کش��ورهای توسعه یافته نشان می دهد استارت آپ ها در اقتصاد آن 
کشورها در حال رشد هستند و بسیاری از مصرف کنندگان با مراجعه به آنها 
خدمات م��ورد نیاز خود را دریافت می کنند. حاال بعد از اعتراضاتی که علیه 
اسنپ، تپسی، دیوار و دیگر اپلیکیشن ها صورت گرفته، نوبت به پیدو رسیده 
است. درحالی که اجرای فاز اول توزیع آنالین سوخت ۱۵ میلیارد تومان برای 
سرمایه گذار آن که اتفاقا خصوصی هم هست، آب خورده است، اما جعفرتباری 
از سنگ اندازی های برخی از فعاالن این صنف علیه مدرنیته سخن می گوید.  
او با بیان اینکه ما هیچ انباری برای ذخیره سوخت ها نداریم و به صورت روزانه 
بنزی��ن را از جایگاه ها دریافت می کنیم، ادامه داد: قرار نیس��ت وزارت نفت و 
ش��رکت پخش فرآورده های نفتی، بنزین��ی را در اختیار ما قرار دهند. طبق 
توافقات صورت گرفته، ما بنزین را از پمپ بنزین ها خریداری می کنیم. بنابراین 
برخالف تصور عموم، ما به هیچ وجه تهدیدی برای جایگاه داران سنتی نیستیم 

و فعالیت ما منجر به رکود در کسب وکار آنها نمی شود. 
برای خرید آنالین بنزین چقدر باید پول بدهید؟ 

برخالف تصور نیازی نیس��ت که بهای بیش��تری ب��رای بنزین آنالین 
پرداخت کنید. آنگونه که مجری اجرای این طرح می گوید: قیمت بنزین 
معمولی و سوپر به ترتیب لیتری ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان است و تنها هزینه 
حمل ونقل به آن افزوده می شود. او البته این نکته را هم اضافه کرد که هیچ 
قیمت مشخصی برای هزینه حمل وجود ندارد و همچون اپلیکیشن های 
دیگر حمل ونقل بهای پرداختی متقاضیان براساس زمان، میزان ترافیک و 

شرایط آب و هوایی تعیین می شود. 
پیدو چیست؟ 

اپلیکیش��ن پیدو دارای دو نرم افزار برای کاربر و سوخت رس��ان است. در 
صورتی که کاربر درخواست خود را از طریق اینترنت اعالم کند، نزدیک ترین 
ماش��ین سوخت رسان می تواند به آن پاس��خ دهد و پس از اینکه قیمت و 
مسافت آن مشخص شد، کاربر نیز می تواند دکمه تأیید یا انصراف را انتخاب 
کند. متقاضیان می توانند این اپلیکیشن را از بازار یا اپ استور دانلود کنند. 
طرح توزیع س��وخت به صورت اینترنتی تأییدیه اداره بهداش��ت، ایمنی و 
محیط زیست )HSE(  وزارت نفت را گرفته است و کامیون های آن براساس 
استانداردهای NSPA  ساخته ش��ده و آنگونه که مدیران این استارت آپ 

می گویند، اجرای این طرح مشکلی از نظر ایمنی ایجاد نمی کند. 
فضا هنوز برای کار وجود دارد

فضا برای کار در سوخت رسانی اینترنتی همچنان وجود دارد. در همین 
رابطه محمدرضا مظلومی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران گفته بود کلیه شرکت های توانمند که توانایی خدمات رسانی 
مشابه را دارند، می توانند برای اطالع از شرایط و استانداردهای اولیه الزم 
با اداره روابط عمومی ش��رکت ملی نفت یا شماره ۰۹6۲7 تماس بگیرند.  
به گفته او، در راس��تای ایجاد رفاه بیش��تر و دسترسی آسان تر آن دسته 
از دارندگان خودروهای بنزین س��وز که تمایل به دریافت بنزین در محل 
زندگی یا کس��ب وکار خود را دارند، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
مجوز ش��روع به فعالیت آن را در کالنش��هر تهران در دستور کار خودش 

قرار داد. 

چند س��الی اس��ت که ش��ایعات زیادی درباره فعالیت سامسونگ در زمینه  تولید تلفن های هوش��مند تاشو مطرح شده است و 
براساس این شایعه ها قرار است در زمانی نامعلوم موبایل تاشوی گلکسی ایکس به بازار عرضه شود. با اینکه پتنت های زیادی در 

این باره منتشر شده است، اما هنوز اطالعات دقیقی از روند انجام فعالیت های سامسونگ مشخص نیست. 
به گزارش دیجیاتو، پیش از این کمپانی کره ای اعالم کرده بود که قصد دارد موبایل تاشوی گلکسی ایکس جدیدش را تا سال 
۲۰۱8 عرضه کند. عالوه بر این »دی جی کو«، مدیرعامل ش��رکت سامس��ونگ خاطرنش��ان کرد که گجت های تاش��و این شرکت 
شایعه نیستند و روزی به بازار خواهند آمد.  دیروز پس از مراسم سامسونگ در کنگره  جهانی موبایل، مدیرعامل شرکت یادشده 

در پاسخ به سوال خبرنگاران اذعان داشت که در حال فعالیت روی این محصول هستند و شایعات مطرح شده حقیقت دارند. 
کو مشخص نکرد که موبایل تاشوی گلکسی ایکس چه زمانی قرار است معرفی و عرضه شود. تنها به این مطلب اشاره کرد که  پمپ بنزین اینترنتی هم آمد! 

مدیرعامل سامسونگ:

موبایلتاشویگلکسیایکسشایعهنیست

کسبوکار

فرماندار گرمس��ار ضمن بیان اینکه باید همگام با تکنولوژی به س��مت ایجاد 
کسب وکارهای نوپا حرکت کنیم، گفت نگاه به توسعه در کشور با ایده  مهندسان 
ایرانی محقق می شود.  به گزارش مهر، داریوش طاهری صبح دوشنبه در همایش 
روز مهندس به میزبانی سالن همایش های دانشگاه آزاد گرمسار ضمن بیان اینکه 
نگاه به توسعه در کشور با ایده  پر فکر مهندسان ایرانی محقق می شود، ابراز داشت: 
دانشجویان این شهرس��تان بعد از فارغ التحصیلی، سفیران این شهر برای انتقال 
آخرین دستاوردها در حوزه های مختلف هستند، بنابراین انتظار می رود بتوانند با 

احصای ظرفیت ها در راستای توسعه اقتصادی کشور موثر باشند. 

فرماندار گرمسار: 

همگام با تکنولوژی به سمت ایجاد 
کسب وکارهای نوپا حرکت کنیم
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عضو هیأت علمی دانش��گاه امیرکبیر با بی��ان اینکه اکنون تولیدات 
علم��ی در دانش��گاه ها افزایش یافته اس��ت، گفت که ضروری اس��ت 

دانشجویان بتوانند خودشان کارآفرینی کنند. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر، دکتر مس��عود شفیعی در 
نشس��ت خبری بیس��تمین کنگره سراسری 
»دولت، دانش��گاه و صنعت« که در دانشکده 
برق دانش��گاه صنعتی امیرکبیر برگزار ش��د، 
فرهنگ سازی یکسری افکار و ماموریت ها در 
راستای شکل گیری ارتباط صنعت و دانشگاه 
را از مهم ترین اهداف کنگره دانس��ت و گفت: 
امروزه ایجاد ارتباط میان صنعت، دانش��گاه و 
دولت یک اولویت ضروری در کش��ور اس��ت. 
همانطور که از اسم کنگره معلوم است، توسعه 
ملی بدون توجه، تقویت و ارتقای ارتباط این 
سه دایره امکان پذیر نخواهد بود.  وی تصریح 

کرد: حدود ۲۰ سال قبل، عنوان کنگره صنعت، دانشگاه و دولت را از اسم 
ی��ک کنگره خارجی اقتباس کردیم و برای اولین بار تصمیم گرفتیم باید 
در جهت شکل گیری این ارتباط سه جانبه در کشور خود نیز تالش کنیم، 

چرا که ارتباط صنعت و دانش��گاه بدون همکاری های دولت امکان پذیر و 
نتیجه بخش نخواهد بود.  دبیر دائمی بیس��تمین کنگره صنعت، دانشگاه 
و دولت همچنین تأکید کرد: در گذش��ته صنایع و دانش��گاه های کشور 
 م��ا دولت��ی بودن��د، ام��ا کم کم بر اس��اس

موض��وع  اساس��ی  قان��ون  اص��ل44 
خصوصی س��ازی در کش��ور مطرح شد و بر 
اس��اس آن بخش��ی از صنعت و بخش��ی از 
دانشگاه ها خصوصی ش��دند و خوشبختانه 
طی ای��ن دو دهه اتفاقات زی��ادی در حوزه 
ارتباط صنعت و دانش��گاه نیز شکل گرفته 
است.  عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر 
همچنین خاطرنش��ان کرد: متأس��فانه در 
دوره ای ارتباط صنعت و دانش��گاه در کشور 
ما فرهنگ س��ازی نش��ده بود و این دو نهاد 
همواره با یکدیگر تنش داشتند، ولی امروزه 
وضعیت تا حدودی بهتر شده است، به طوری 
که شاهد رشد تولیدات علمی صنایع از طریق دانشگاه ها، پارک های علم 
و فناوری، مراکز رشد، استارت آپ ها، انجمن های علمی و... هستیم، چراکه 
این مراکز علمی در تقاطع سه دایره صنعت، دانشگاه و دولت قرار گرفته اند. 

معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت علمی از پرداخت 
۲ هزار و 8۰۰ میلیارد تومان تس��هیالت از س��وی بانک ها طی ۱۰ ماه 

گذشته به شرکت های دانش بنیان خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، علیرض��ا دلیری، معاون توس��عه 
مدیریت و ج��ذب س��رمایه معاونت علمی 
در نشس��ت خبری خطوط اعتباری و جذب 
س��رمایه ب��رای ش��رکت های دانش بنی��ان 
از رش��د و توس��عه تأمین مال��ی منابع این 
ش��رکت ها طی ۱۰ ماه گذش��ته خبر داد و 
گفت: طی ۱۰ ماه گذش��ته به هزار و ۲۵8 
ش��رکت دانش بنیان ۲ هزار و 8۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت از سوی بانک ها اعطا شد. 

دلیری گفت: با توجه به آمار منتشر شده 
در س��ایت بان��ک مرکزی به تفکیک رش��د 
منابع تزریق شده به شرکت های دانش بنیان 

کاماًل مشهود است. 
وی ب��ه امض��ای تفاهم نامه ب��ا ۱۲ بان��ک در راس��تای تأمین مالی 
ش��رکت های دانش بنیان اش��اره ک��رد و گفت: بانک مل��ت و صادرات 

بیش��ترین حمایت را داش��ته اند و بعد از این دو بانک های پاس��ارگاد، 
ملی، س��په و شهر فعالیت بس��یاری در زمینه تأمین مالی شرکت های 
دانش بنی��ان داش��ته اند.  به گفت��ه دلیری، از نظر تعداد ش��رکت های 
حمایت ش��ده نیز بانک های ملت، س��په، 
ملی و س��امان پیش��تاز بوده ان��د.  دلیری 
درب��اره میزان تس��هیالت پرداخت ش��ده 
از س��وی صندوق نوآوری و ش��کوفایی و 
معاونت علمی اظه��ار کرد: جمعا در چند 
س��ال گذشته بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد 
توم��ان از منابع معاونت علمی و فناوری و 
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های 
دانش بنیان، تسهیالت پرداخت شده است 
که ح��دود 4۰۰ میلیارد توم��ان از منابع 
معاونت علمی و مبلغ 83۰ میلیارد تومان 
از مناب��ع 3 هزار میلی��ارد تومانی صندوق 
نوآوری و ش��کوفایی تأمین ش��ده ولی در 
ای��ن ۱۰ ماه گذش��ته بانک ها ح��دود ۲ هزار و 8۰۰ میلی��ارد تومان 
تس��هیالت پرداخت کرده اند و صندوق نوآوری و شکوفایی هم در این 

۱۰ ماه گذشته 3۰۰میلیارد تومان پرداختی داشته است. 

عضو هیأت علمی دانشگاه تأکید کرد 

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی خبر داد ضرورت کارآفرینی دانشجویان

برخی کس��ب وکارهای 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 پرسودی راه اندازی کنند. اصطالحی که برای این سبک از 
کسب وکار استفاده می شود، اجاره دادن تخصص و تجربه است. این نوع 
از کار با فروختن زمان متفاوت اس��ت. فروختن زمان به این معنا است 
که ش��ما تنها به خاطر زمانی که برای فرد یا ش��رکتی صرف می کنید، 

کرد.  دریاف��ت خواهید  حقوق 
این سبک از درآمد مورد تأیید 
کسب وکاری  کارش��ناس  هیچ 

نیست. 
چنی��ن  ش��روع  ب��رای 
کسب وکاری، باید به این نتیجه 
الزاما  برسید که برای موفقیت 
نیاز به تولید محصول نیس��ت. 
باید به این باور برسید که دنیا 
به دانش شما نیاز دارد. دارایی 
محصول  می تواند  شما  معنوی 
و سرویس اصلی کسب وکارتان 
باشد. شما با اجاره دادن ذهن 
و مغزت��ان ب��ه افراد مش��هور، 
مدی��ران بزرگ و ش��رکت های 
موف��ق، درآمد اولی��ه برای هر 
کاری را ج��ذب می کنید. پس 
از مدتی می توانید با اس��تفاده 
از همی��ن دارای��ی و همچنین 
ش��بکه ایجادشده از افراد فعال 
اس��تارت آپ  کس��ب وکار،  در 
بع��دی خود را راه اندازی کنید. 
فرام��وش نکنید ب��ازار کنونی 
ب��ه متخصص��ان باتجرب��ه  در 
همه علوم از هنر تا آش��پزی و 
مدیریت نیاز دارد. با اجاره دادن 
مغز، تخصص و زمان، به راحتی 
باارزش  می توانید کسب وکاری 
تأس��یس کنی��د. در ادامه این 
مقاله زومیت چند استراتژی 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 مش��تریان غرب��ال  و فقط آنهایی که 

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

عموم افرادی که به دنبال اس��تفاد از تجارب دیگران هس��تند، درک 
درس��تی از نیازها و محدودیت های این سبک کاری ندارند. در مذاکره 
با اف��راد در م��ورد تخصص، 
خ��ود  تجرب��ه  و  کار  ارزش 
شفاف باش��ید. از همان ابتدا 
روش ه��ای  محدودیت ه��ا، 
پرداخ��ت و س��بک کاری را 

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

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

باشند. 
5- با دیگر متخصصان 
همکاری داشته باشید

مراقب باش��ید که به عنوان 
تنه��ا در صنعت  متخص��ص 
شناخته نش��وید. با همکاری 
دیگ��ر متخصص��ان و اف��راد 
باتجرب��ه می توانید به اهداف 
به عنوان  برس��ید.  مهم ت��ری 
کارشناسی همیش��ه آماده با 
دیگ��ر متخصص��ان همکاری 
کنی��د و البت��ه از هر فرصتی 
برای دریافت توصیه نامه از طرف آنها و گس��ترش ش��بکه کس��ب وکار 

استفاده کنید. 
6- حرفه ای و قانونی باشید

هرچ��ه زودت��ر مراحل قانونی ثب��ت و معرفی ش��رکت را انجام دهید. 
کسب وکارتان را قانونی کنید تا دیگران هم به راحتی به شما اعتماد کنند. 
به عالوه برای پیشرفت این کار نیاز به جذب هیأت مدیره، مشاور، بازاریاب 

و دیگر نیروها دارید که تنها با ثبت قانونی امکان پذیر خواهد بود. 
INC/zoomit :منبع

آنها اصراری به حفظ فرمت فعلی موبایل ش��ان نداش��ته و در صورت ایجاد موقعیت برای تولید نوع جدیدی از محصوالت، ابایی از 
تغییر رویه ندارند، اما به باور وی، در صورت ایجاد یک دسته بندی جدید از این کمپانی موظف است که بهترین تجربه کاربری را 
فراهم آورد. از این رو الزم اس��ت تالش ها و تحقیقات زیادی در این زمینه صورت پذیرد.  ماه گذش��ته گزارش شد که سامسونگ 
باالخره تا پایان س��ال ۲۰۱8 از موبایل تاش��وی گلکسی ایکس خود پرده برداری خواهد کرد و روند تولید آن را آغاز می کند، اما با 
توجه به صحبت های مدیرعامل این ش��رکت و عدم اعالم زمانی مش��خص برای عرضه این محصوالت بعید است که نمایشگر های 
اولد انعطاف پذیر را زودتر از دو سال آینده در موبایل های پرچمدار سامسونگ ببینیم. به باور بسیاری از کارشناسان روند طراحی 
موبایل های تاشو می تواند تجربه کاربری متفاوتی را به ارمغان آورده و صنعت تولید تلفن هوشمند را به مرحله دیگری وارد کند. 

با این حال به نظر می رسد که برای رسیدن این عصر تازه هنوز باید صبر کنیم. 

کسب وکار پرسود خود را با اجاره دادن تخصص شروع کنید

مدیرعامل سامسونگ:

موبایلتاشویگلکسیایکسشایعهنیست

دریچـــه

رویداد کارآفرینی هم نت س��المندی با محوری��ت کارآفرینی در زمینه های 
اس��تارت آپ های آموزشی، هوشمندس��ازی، طراحی ابزار و تجهیزات پزشکی 

برگزار شد. 
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، روی��داد کارآفرینی 
هم نت س��المندی )همکاری، مشکل گش��ایی، ن��وآوری و توانمندس��ازی( با 
تمرک��ز روی مس��ائل و فرصت های س��المندان به منظور بستر س��ازی برای 
کارآفرین��ی دانش بنیان در زمینه های مختلف )از اس��تارت آپ های آموزش��ی 
تا هوشمندس��ازی، طراحی ابزار و تجهیزات پزش��کی( برای تسهیل زندگی و 

ارتقای سالمت سالمندان برگزار شد. 

با هدف ترویج کارآفرینی دانش بنیان

رویداد کارآفرینی »هم نت سالمندی« 
برگزار شد
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ه��ر روزه پیرامون زندگی مان ش��اهد 
رادی��و،  هس��تیم.  بس��یاری  تبلیغ��ات 
تلویزی��ون، بیلبورد، س��ایت، روزنامه و...، 
ام��ا آیا همه این تبلیغات منتج به فروش 
می ش��وند؟ تحقیقات ثاب��ت کرده درصد 
باالیی از ای��ن تبلیغات نه تنها تأثیری در 
افزایش حجم فروش نداشته، بلکه گاهی 
باعث کاهش فروش هم می  شود. تبلیغات 
اش��تباه می تواند منجر ب��ه کاهش حجم 
فروش یک محصول یا خدمت شود. یک 
ش��رکت خودروس��ازی، یک سری آگهی 
را به ط��ور منظم در ی��ک مجله به چاپ 
رساند. در انتهای دوره، کسانی که آگهی 
مذکور را ندیده بودند نس��بت به کسانی 
ک��ه دیده بودن��د، خودروهای بیش��تری 

خریداری کردند. 
ی��ک مث��ال دیگ��ر؛ اس��تفاده از یک 
نوش��یدنی در میان افرادی که آگهی آن 
را به یاد داش��تند، کم تر از افرادی بود که 
آن را فراموش ک��رده بودند. تولید کننده 
نوش��ابه میلیون ه��ا تومان ص��رف انجام 
تبلیغاتی کرده بود که باعث فروش نرفتن 

آن می شده است! 
برخ��ی از محققان ح��وزه تبلیغات بر 
این نکته واقف هس��تند که فقط مسئله 
این اس��ت که نمی دانند ک��دام تبلیغات 
باع��ث فروش می  ش��ود و با انج��ام کدام 
تبلیغات، پول خ��ود را در آب ریخته اند. 
طبق تحقیقات انجام شده روی 78 برند، 
مش��خص ش��د که در بیش از 7۰درصد 
تبلیغات ارائه ش��ده تأثی��ر کوتاه مدت بر 
فروش داش��ته اند. از این میان 3۰درصد 
تأثیر بلند مدت داش��ته اند. از طرفی نیز 
اگر به هزینه تبلیغ��ات مانند هزینه های 
و…  گاز  ب��رق،  آب،  چ��ون  دیگ��ری 
می نگرید، س��خت در اشتباهید. تبلیغات 
خود یک س��رمایه گذاری اس��ت که باید 
برگشت داشته باشد، بنابراین در زمان ها 
و مکان هایی که مخاط��ب ندارید، تبلیغ 

نکنید. 
اگر می خواهید تبلیغ شما تأثیر داشته 
باش��د باید دیده ش��ود و اگر می خواهید 
م��ردم تبلیغ ش��ما را ببینن��د باید توجه 
 M۵ آنه��ا را جلب کنید. به کمک الگوی

این اتفاق می افتد. مراحل انجام تبلیغات 
عبارت است از پنج گام. 

گام اول بای��د هدف از انج��ام تبلیغ را 
مشخص کنید. 

گام دوم باید بودجه بندی کنید. بودجه 
تبلیغات می تواند رس��انه ما را مش��خص 

کند. 
گام سوم پیام تبلیغ می باشد.

گام چهارم به موازات آن رسانه ای است 
که قصد استفاده از آن را دارید. 

مرحله نهایی باید ارزیابی داشته باشید. 
اندازه گیری اثربخش��ی تبلیغات بسیار 
حائ��ز اهمیت اس��ت. ب��رای اندازه گیری 
تبلیغ��ات باید ببینید آیا پیامی که ش��ما 
قصد انتقال آن را داش��تید، به درس��تی 
منتقل شده است یا خیر و اینکه آیا پیام 

به درستی انتخاب شده است؟ 
اگ��ر گام نهای��ی را ح��دف کنی��د در 
واقع ی��ک مجموع��ه فعالی��ت بی نتیجه 
صورت داده اید. پیشنهاد مشاوران پارک 
بازاریابی ایران به مدیران ش��رکت ها این 
است باید برای غلبه کرد بر رقبا، در ابتدا 

به خودمان حمله کنیم! 
این موضوع را کمی تش��ریح می کنیم؛ 
بدین معنا که هر فعالیتی انجام می دهید 
نتیجه آن را بس��نجید. برای آنکه بتوانید 
یک سلسله تبلیغات )کمپین تبلیغات یا 
برنام��ه جامع تبلیغات( اثربخش داش��ته 
باش��ید باید اصولی به ش��رح ذیل در این 

تبلیغات مد نظر قرار گیرد. 
 Simplicity سـادگی  اصـل 
Principle: تبلیغ باید به راحتی توسط 
مخاطبان درک شود. تبلیغات یک فرآیند 
ارتباطی و دو طرفه اس��ت. شما پیامی را 
در تبلی��غ خود ارائ��ه می کنید، مخاطب 
بای��د آن را آن گونه در ذهن شماس��ت، 
درک کن��د. ب��ه اعتقاد محققی��ن پارک 
بازاریابی ایران، در مورد برخی محصوالت 
و برخی رس��انه ها، اگ��ر اطالعات زیادی 
ب��رای مخاطب ارس��ال ش��ود، مخاطب 
به گون��ه ای عکس العمل نش��ان می دهد 
ک��ه در مقابل چیزی اس��ت که ما انتظار 
داریم. به عنوان مثال شرکت های وب در 
تبلیغات بیلبوردی خود تمامی افتخارات 

سازمان خود را برای مخاطب گفته است 
و طبیعتا آن پیام نمی تواند روی مخاطب 
اثرگ��ذار باش��د. اگر ش��ما در یک آگهی 
روزنام��ه به خاط��ر هزین��ه ای که صرف 
کرده اید، همه فضا را پرکنید، پیام اصلی 

منتقل نخواهد شد. 
در تحقیق��ات معتب��ر ثاب��ت ش��ده 
اس��ت که تع��داد قطع ه��ای اطالعاتی 
)Chunk Of Information( باید 
بین ۵ تا 7 قطع اطالعاتی داشته باشد. 
ای��ن موضوع توس��ط محققی��ن پارک 
بازاریابی ایران در سال ۱38۹ در میان 
مصرف کنندگان ایرانی بررسی شد. در 
حال��ت بهینه تعداد قطع های اطالعاتی 
در ب��رای مخاطب��ان ایران��ی پنج قطع 
اس��ت، ام��ا در برخ��ی از بیلبوردهای 
بزرگراه ه��ا دیده می ش��ود ک��ه تمامی 
بیلبورد را پر از متن کرده اند. خودرویی 
که با س��رعت 8۰ ت��ا ۱۰۰ کیلومتر در 
ساعت در بزرگراه های شرق به غرب در 
حال حرکت اس��ت با خواندن کامل آن 

پیام قطعا تصادف می کند. 
 Differentiation تمایـز  اصـل 
از  تبلیغ��ات  در  هرگ��ز   :Principle
دیگ��ران تبعی��ت نکنید. برخ��ی مدیران 
ایرانی منتظرند که رسانه یا پیامی توسط 
یکی از رقبا ارائه ش��ود تا آنها هم پس از 
او، این تبلیغ را عرضه کنند. در تبلیغات 
همیش��ه حرکتی متمایز با حرکت رقیب 
انجام دهید. در تبلیغات بانک کشاورزی 
ای��ن موض��وع دی��ده  در س��ال ۱3۹۰ 
ش��د. بدی��ن معنا که بانک کش��اورزی با 
تمرکز  روی بازاریابی س��بز و حمایت از 
محیط زیس��ت، خود را از بقیه موسسات 

مالی و اعتباری و بانک ها جدا کرد. 
بگذارید چند مثال س��اده بزنیم. ش��ما 
می دانید که بلندتری��ن قله ایران دماوند 
اس��ت ولی دومی��ن را نمی دانیم. ش��ما 
اولین موش��کی را که به فضا پرتاب ش��د 
می شناس��ید )آپولو( ول��ی دومی را خیر! 
همیش��ه اولی ها ب��ه دلی��ل تمایزی که 
برای خود ایجاد کرده اند، ش��ناخته شده  
هس��تند. اگر رقیب تان در یک چیز تمایز 
ایجاد کرده است، شما می توانید در طبقه 

دیگری برای خود تمایز ایجاد کنید. این 
تمایز در همه ابعاد تبلیغات از قبیل پیام، 

رسانه و... می تواند جایگاه سازی شود. 
 Creativity خالقیـت  اصـل 
Principle: خالقیت یا نوآوری عبارت 
اس��ت از ایج��اد آنچه در گذش��ته وجود 
نداش��ته اس��ت. خالقیت هم��ان قدرت 
ایج��اد تفک��رات و نوآوری ه��ای جدی��د 
اس��ت. برای اینکه تمایز ایجاد کنیم باید 
خالقیت داش��ته باش��یم. اگر خالقیت و 
نوآوری داش��ته باش��ید، می توانید تمایز 
ایجاد کنید. اگر شما تولید کننده هستید 
باید از ش��رکت مشاوره بخواهید که خط 
تولی��د، روش تولی��د و محصول ش��ما را 
ببیند. ش��رکت تبلیغاتی باید محصول و 
خط تولید محصول شما را بشناسد، پس 
باید زمینه مهندسی مکانیک یا مهندسی 
صنایع داشته باشد. خالقیت در تبلیغات 
بای��د معطوف ب��ه هدف باش��د و از نظر 

مشتری یک ارزش تلقی شود. 
 : Synergy Principleاصل سینرژی
ابزارهای تبلیغاتی شرکت باید یکپارچگی 
داش��ته باشد. ش��ما باید تبلیغات خود را 
در زمان های مش��خص تغییر دهید، ولی 
این تغییرات باید یکپارچه باش��ند. تنوع 
باید به گونه ای طراحی شود که مخاطبان 
توانای��ی ایجاد ارتب��اط تبلیغات را به هم 
داش��ته باش��ند. برخی عناصر باید ثابت 
نگه داشته ش��ود. هدف از انجام این کار 
این اس��ت که مخاطب بتوان��د به راحتی 
تبلیغ��ات را دنب��ال کن��د. در بازاریاب��ی 
ابزاره��ای مختلف��ی برای تبلی��غ داریم. 
همه ای��ن ابزارها باید یکپارچه با یکدیگر 

برنامه ریزی و اجرا شود. 
در نظر داش��ته باشید که هیچ شرکت 
حقیقی ی��ا حقوقی امکان ای��ن را ندارد 
که بتواند بگوید اگ��ر یک بیلبورد نصب 
ش��ود، چقدر درآمد به صورت مستقیم و 
غیرمس��تقیم )در قالب سود حسابداری( 
برای ش��رکت در پی خواهد داشت، ولی 
هم��ان گونه که در ابتدا گفته ش��د باید 
تبلی��غ به صورت درس��ت و ب��ا در نظر 

گرفتن اصول تبلیغات اتخاذ شود. 
Modir. biz :منبع

چگونهنتیجهواثربخشیتبلیغاترااندازهگیریکنیم؟ اثر انگشت هرنفر متفاوت است! 

احتماال عامیانه  ترین و دم دست  ترین تعریف ممکن 
برای واژه برند این اس��ت: نامی که مس��تقیما دلیل 
فروش کاالها یا استفاده از خدمات مورد استفاده قرار 
می گیرد. مشخص است که برند فقط یک نام نیست، 
بلکه یک نش��انه یا س��مبل یا آرم گرافیکی نیز دارد 
که منحصر به فرد است. قطعا اگر اندکی تأمل کنید 
متوجه می ش��وید که هدف از ایجاد یک برند، چیزی 
فراتر از فروش کاال یا ارائه خدمات هدف اس��ت. برند 
عالوه بر اینکه باید س��هم بازار را زیر تسلط خود نگه 
دارد، برای رش��د کس��ب وکار هم راه هایی را مطرح 
می کند و کارکنان ماهر و مس��تعد را جذب و حفظ 
می کند و ارزش خود را نزد سهامداران مجموعه هم 
ارتقا می بخش��د، اما مس��ئله اینجاست که حاال برند 
صرف��ا یک نام یا نماد نیس��ت، بلک��ه عناصر دیگری 
چون تجربه ها، شنیده ها، روایات و خاطره های ذهن 
افراد، ویژگی های خ��اص افراد مصرف کننده از آن و 
حتی موقعیت مکانی مراکز فروش یا ارائه محصوالت 
و قیمت آنها هم در این مجموعه در هم تنیده ش��ده 

و همه آنها با هم مفهوم برند را به وجود آورده اند. 

در مجموع یکی از بهترین تعریف های برند توسط 
گاردنر و لوی در س��ال ۱۹۵۵ ارائه شده است. برند 
مفهومی پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده ها و 
ویژگی ها را در بر می گیرد. برند نه تنها با اس��تفاده از 
آهنگ خ��ود )و نیز معنی و مفهوم لغوی خود( بلکه 
مهم ت��ر از آن با اس��تفاده از هر عامل��ی که در طول 
زم��ان با آن آمیخته اند و در جامعه به صورت هویتی 
شناخته ش��ده و نمود یافته است، با مشتری سخن 
می گوید. البته تعاریف دیگری هم در مورد برند مورد 
استفاده قرار گرفته از جمله تعریف استفن کینگ که 
معتقد اس��ت محصول چیزی است که در کارخانه ها 
ساخته می ش��ود و برند چیزی است که مشتری آن 
را خریداری می کند. از تعاریف باال مش��خص شد که 
برند مفهومی پیچیده اس��ت ک��ه جزییات متعددی 

دارد. 
فلس��فه برند سازی امروزه گس��ترش فراوانی یافته 
اس��ت، به ط��وری که ب��رای آن کمپین برند س��ازی 
ایجاد ش��ده اس��ت. این کمپین برای ایجاد یک برند 
به ن��کات زیادی توجه می کن��د، از جمله جنبه های 
تصوی��ری و حتی جنبه های ش��نیداری ی��ک برند. 

حتی قس��مت هایی روی تلفظ یک برند در زبان های 
مختلف مطالعه می کنند ت��ا برندی را انتخاب کنند 
که در تمام زبان ها تلفظی یکس��ان داش��ته باش��د. 
کارخان��ه کوکاکوال که دارای یکی از برند های معتبر 
در دنیاس��ت، قبل از انتخاب برند خود روی بسیاری 
از این مس��ائل توجه و یک برن��د با اعتبار برای خود 
و نام ش��رکت خود ایجاد کرده است. در دنیای امروز 
بسیاری از ش��رکت ها که فکر می کنند می توانند در 
زمینه تجارت موفق باش��ند، به دنب��ال نام و برندی 
برای خود هستند که بتواند در سراسر جهان نام آنها 

را بر سر زبان بیندازد. 
می توانیم بگوییم اگر نام تجاری شرکت ما تبدیل به 
یک برند بشود، دیگر نیازی حتی به تبلیغات گسترده 
نداریم. فقط نیاز به تبلیغاتی داریم که نام برند ما بر سر 
زبان بماند. برای تبدیل شدن نام شرکت و به یک برند 
و بر سر زبان افتاد نام تجاری مان، کافی است با طراحی 
سایت مناسب و بهینه سازی سایت، البته بعد از انتخاب 
نام برند و ثبت شرکت و نام آن، اقدام به تبلیغات برای 

خود کنیم. 
modir. biz :منبع
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نوشیدنی انرژی زا به شکل کپسول 
آتش نشانی

 نوشیدنی انرژی زا به شکل کپسول آتش نشانی در 
رفع تش��نگی و دریافت انرژی تحولی عظیم به وجود 
می آورد. مثل مواقع آتش سوزی اضطراری، که آتش 
س��ریع به محیط اطراف س��رایت می کند و صدمات 
غیر قابل برگش��ت به بار م��ی آورد، فقدان انرژی نیز 
می تواند برای بدن انس��ان مضر باش��د. دقیقا همان 
لحظه ای که ش��ما فقط چند قدم با رسیدن به هدف 
فاصله دارید، ش��اید قدرت کافی برای اقدام نهایی را 
نداشته باشید. نوشیدنی انرژی زای Exting وسیله 
اضطراری شما برای تجدید تعادل میان آب و انرژی 

همیشه به آسانی در دسترس است. 
کنار دیزاین منحصر به فرد این بس��ته بندی روند 
نام گذاری یا انتخاب اس��م برای پروژه فوق نیز چنین 
قابلیت��ی را دارد. واژه Exting حاصل ادغام دو فکر 
و ای��ده extinguisher )خاموش کنن��ده آتش( و 
exciting اس��ت. نمی ت��وان هیچ ه��دف دیگری را 
برای این کار متصور ش��د. این قوطی نوش��یدنی به 
ش��کل کپس��ول آتش نشانی به ش��ما اطالع می دهد 
که بهتر اس��ت قب��ل از به صدا درآم��دن زنگ خطر 
و رس��یدن آتش نشان ها دس��ت به کار شوید و تا آن 
زم��ان صبر نکنید. نوش��یدنی ان��رژی زای کم کالری 
امکان احیای انرژی و بازگش��ت به حس ش��ادابی و 
طراوت از دس��ت رفته را به وج��ود می آورد و جلوی 

زیاد گرم شدن بدن تان را می گیرد. 
 پیام شرکت نوش��ته شده با حروف بزرگ تأثیری 
مح��رک روی مش��تریان می گذارد. یک��ی از عناصر 
آن نش��انه زنگ هش��دار  دهنده اطفای حریق است. 
درحالی ک��ه این دس��ته جداش��دنی در باالی قوطی 
نوش��یدنی روی امکان اس��تفاده از ن��ی هیچ تأثیری 
نمی گذارد و مانع از دسترس��ی آس��ان ب��ه محتوای 
قوطی نوش��یدنی نمی ش��ود، در صورت نیاز می توان 
از تجهیزات واقعی توضیح داده ش��ده توسط قوانین 

ایمنی در برابر آتش بهره برد. 

 بوی آثار هنری ونگوگ را
از راه دور حس کنید

یک��ی از بدترین چیز درباره آثار هنری این اس��ت 
ک��ه امکان دسترس��ی به آنه��ا برای هم��ه ما وجود 
ندارد. رفتن به یک موزه کاری پر هزینه است، حتی 
وضعیت وقتی بد تر می شود که بخواهیم یکی از آثار 
هنری موج��ود در موزه را بخریم، بنابراین فکر کنید 
چق��در لذت بخش خواهد بود اگر بتوان آثار هنری را 

عملی تر و کاربردی تر از گذشته کرد. 
م��وزه هنر ه��ای م��درن )MOMA(  در قال��ب 
قوطی های عطر ونگوگ یک س��ری قوطی اس��پری 
محت��وی عطر و بوی آثار هنری ای��ن نقاش معروف 
را ارائ��ه داده اند. این محصول ضم��ن نمایش فقدان 
تدریجی هنر، به طور همزمان تمایل ش��دید به زنده 
نگه داشتن آن را نیز بیان می کند. چنین اسپری هایی 
به مش��تری امکان کس��ب تجربه لذت ب��ردن از آثار 
هنری اما به شیوه ای ارزان تر و کاربردی تر را می دهد.
mbanews :منبع
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صرف  نظر از اینکه ش��ما چه پیش��نهاد 
فوق العاده ای مطرح می کنید؛ بیان برخی 
از جمالت در آغاز ایمیل باعث می ش��ود 
مخاطب عالقه خ��ود را به مطالعه محتوا 

از دست بدهد. 
تص��ور کنی��د ایمی��ل زی��ر را دریافت 
می کنی��د. هرچند فرس��تنده را ش��خصا 
نمی شناس��ید، ول��ی به هرح��ال تصمیم 

می گیرید متن ایمیل را مرور کنید: 
 »آقای الف عزیز

امی��دوارم آخ��ر هفت��ه خوبی داش��ته 
باش��ید. برای من که مس��لما همین طور 
اس��ت! قصد دارم بخش��ی از امروزم را با 
دوستانم س��پری کنم. ما می خواهیم به 

دیدن مسابقه ... برویم. 
آی��ا  بپرس��م  ش��ما  از  می خواس��تم 

متمایلید... «
آیا به خوان��دن ایمیل ادامه می دهید؟ 
ش��کی نیست که نویس��نده قصد داشت 
مطلبی را با ش��ما در می��ان بگذارد و به 
همین دلیل می خواس��ت ب��اب صحبت 
را ب��از کن��د. ول��ی چ��را ش��ما بای��د به 
برنامه های تفریحی آخر هفته کس��ی که 

نمی شناسید، اهمیتی بدهید؟ 
احتماال در ذهن تان می گویید: »واضح 
اس��ت که چیزی می خواهی��د. می توانید 

اصل مطلب را بگویید؟«
حاال ایمیل دیگری را تصور کنید: 

 »از ش��ما می خواهی��م ک��ه در برنامه 
رادیوی��ی م��ا حضور پی��دا کنی��د و در 
مورد کتاب تان صحبت کنید. پادکس��ت 
ما را می توانید همیش��ه در فهرس��ت ۱۰ 
پادکس��ت برتر در بخش پادکس��ت های 

کسب وکار بیابید...«
آیا بازهم به خوان��دن ادامه می دهید؟ 
پاس��خ منف��ی ش��ما کامال قاب��ل  درک 
اس��ت. همه ما از ایمیل های تبلیغاتی که 
ب��دون ظرافت و جذابیت تهیه و ارس��ال 
می ش��وند، گریزانیم. حتی اگر به واسطه 
دوستان و آش��نایان، ناچار شویم چنین 
ایمیل های��ی را بخوانی��م، بازهم ذهنیت 
منفی ما روی پیش��نهادی که به ما ارائه 
می کنند، تأثیر می گذارد. پاسخی هم که 
ارس��ال می کنیم، تفاوت زیادی با س��ایر 

ایمیل های دلخواه مان خواهد داشت. 
تاکن��ون چند بار خوان��دن ایمیل های 
زیر را ش��روع و آنه��ا را تا به آخر مطالعه 

کرده اید؟ 
می خواستم مجددا برخی مسائل را 

برای تان شرح دهم
اگر مخاطب به ایمیل قبلی پاسخ نداده 
اس��ت، چرا حاال باید به این ایمیل توجه 
کند؟ مخصوصا که اغلب اوقات، محتوای 
ایمیل های یادآوری، کپی و پیس��ت شده 

محتوای سابق است. 
اگر این موضوع را فراموش کرده اید

ش��اید مخاط��ب موض��وع را فراموش 
ک��رده، ولی بس��یار محتمل تر اس��ت که 

عالقه ای به این موضوع نداشته باشد. 
گاهی اوقات ممکن است ایمیلی برای 
مخاطب ارس��ال و بعد احس��اس کنید او 
ایمیل را ندیده است، ولی در این صورت 
نیز باید طرف مقابل را به خوبی بشناسید. 
اگر مخاطب ش��ما فرد نس��بتا مشهوری 

اس��ت که روزان��ه صدها ایمی��ل دریافت 
می کند، عدم دریافت پاسخ، به این معنی 
نیس��ت که او ایمیل شما را ندیده است. 
احتم��اال او نمی توان��د به هم��ه ایمیل ها 
ج��واب بده��د، ولی بدون تردی��د اگر به 
موضوع مطرح شده عالقه ای داشته باشد، 

به موضوع رسیدگی می کند. 
بهت��ر اس��ت راه خالقانه ت��ری ب��رای 
درخواس��ت مج��دد خ��ود پی��دا کنید. 
جمله »اگر فراموش کرده اید...« تضمین 
می کند که مخاطب برای بار دوم و س��وم 
هم نگاهی به ایمیل شما نخواهد داشت. 

می خواستم یادآوری کنم
گاهی اوقات پیگیری درخواس��ت هایی 
که ارس��ال می کنید، ضروری اس��ت. اگر 
مخاط��ب قول داده )یا متعهد ش��ده( که 
کاری را انج��ام می ده��د، ول��ی برخالف 
انتظ��ار اتفاق��ی نیفتاده، باید مس��ئله را 

پیگیری کنید. 
ولی اگ��ر صرفا می خواهید موضوعی را 
ی��ادآوری کنید، اینجا ه��م باید از روش 
خالقانه ت��ر و جدیدتری اس��تفاده کنید. 
بهتر اس��ت به آنچه در اولین ایمیل خود 
نوش��ته اید، نگاهی بیندازید. ش��اید فقط 
خواسته های تان را مطرح کرده اید و هیچ 
پیش��نهاد متقابلی که نفع مخاطب را نیز 

در بر داشته باشد، ارائه نکرده اید. 
همیش��ه پیش از آنکه چیزی بگیرید، 

چیزی برای بخشیدن داشته باشید. 
امیدوارم این پیشنهاد را دوست 

داشته باشید
این جمله ای اس��ت که در بس��یاری از 
ایمیل ها به  کار برده می ش��ود. فرستنده 
پیام به ط��ور ضمنی اذع��ان می کند که 
ب��ه نظر مخاطب احت��رام می گذارد، ولی 
جمله »امیدوارم دوس��ت داش��ته باشید/

خوش تان بیاید« فریاد می زند که این دو 
نفر یکدیگر را نمی شناسند. 

درس��ت اس��ت که هر دوس��تی، باید 
ش��روعی داشته باشد، ولی بعید است که 
»امیدوارم خوش تان بیاید« آغاز مناسبی 

باشد! 
امیدوارم آخر هفته خوبی داشته 

باشید
ای��ن جمله برای یک ایمیل دوس��تانه 
مناسب اس��ت، همانطور که اگر نویسنده 
بپرس��د »مس��ابقه چطور بود؟« نش��ان 
می دهد که شما را شخصا« می شناسد یا 
اگر بپرس��د »کتاب بعدی شما چه زمانی 
منتش��ر می شود« نش��ان می دهد که به 

لحاظ حرفه ای با شما آشنا است. 
جمل��ه »امی��دوارم آخر هفت��ه خوبی 
داش��ته باش��ید« تالش��ی برای دوس��ت 
ش��دن با فرد دیگر اس��ت. ولی آیا ش��ما 
واقعا می خواهید مخاطب در مورد برنامه 
تعطی��الت خ��ود صحبت کند؟ مس��لما 
نه. ش��ما می خواهید پاس��خ درخواس��ت 

اصلی تان را بشنوید. 
در طول زمان، برخی از روابط حرفه ای 
به روابط دوس��تانه تبدیل می شوند، ولی 
ارتباطات اولیه که از طریق ایمیل صورت 
می گیرند، همیش��ه باید حرفه ای عنوان 
شوند. در چنین ش��رایطی اصال مناسب 
نیست که تظاهر کنید با مخاطب دوست 

هستید. 
شگفت زده می شوید اگر بدانید

مطمئ��ن باش��ید مخاط��ب نه تنه��ا از 
نمی شود،  ش��گفت زده  ش��ما  پیش��نهاد 
بلکه حتی ترغیب نمی ش��ود ادامه ایمیل 
را بخوان��د. ای��ن جمله نیز درس��ت مثل 
وانمود کردن به یک دوس��تی غیرواقعی 
اس��ت. آیا مخاطب باید احساس کند که 
مجبور است این پیشنهاد را بپذیرد؟ اگر 
پیشنهاد ارائه ش��ده جالب و هیجان انگیز 
ش��گفت زدگی  نیس��ت  نی��ازی  باش��د، 

مخاطب را پیش بینی کنید. 

آیا می دانستید
شاید سؤال پرس��یدن، راه خوبی برای 
جذب مخاطبان باش��د، ولی شروع کردن 
ایمی��ل با چنی��ن جمالتی، ب��دان معنی 
اس��ت که مخاطب از یک س��ری مسائل 
آگاهی ندارد و ش��ما می توانید مش��کل 
او را ح��ل کنید، البت��ه در برابر دریافت 

حق الزحمه! 
عبارات��ی نظیر »آی��ا می دانس��تید« یا 
»مطمئن��ا از این پیش��نهاد ش��گفت زده 
می ش��وید« س��یگنال هایی واضح و روشن 
را ارس��ال می کنند مبنی بر اینکه به زودی 
چیزی به فروش می رسد. شاید شما چنین 
منظوری نداشته باشید، ولی همه مخاطبان 
این طور برداش��ت می کنند. ایمیل ش��ما 

پیشاپیش شکست خورده است. 
نام من... است

مخاطب نام شما را از قبل می داند، زیرا 
نام تان در صفحه اینباکس دیده می شود! 

می خواهم خودم را معرفی کنم
گاه��ی اوقات مش��کلی نیس��ت که از 
ابتدای کار، خودتان را به مخاطب معرفی 
کنید. ولی بازهم بهتر اس��ت پیش از هر 
چیز، درخواس��ت و پیش��نهاد متقابل تان 
را مطرح کنید. اگ��ر مخاطب به موضوع 
عالقه مند ش��ود، بررسی می کند که شما 
چه کس��ی هستید و از چه جایگاهی با او 

تماس گرفته اید. 
می دانم که مشغله های زیادی دارید

طبیعت��ا چنین جمله ای ب��ا یک »اما« 
ادامه پیدا می کند. )که بس��یار ش��بیه به 
عبارتی اس��ت که همه م��ا به خوبی با آن 
آشنا هس��تیم: می دانم ناراحت می شوی 
ام��ا. . .( اگ��ر تش��خیص می دهی��د که 
ش��رایط مخاطب برای دریافت پیشنهاد 
شما مناسب نیس��ت، چرا باید مزاحم او 

بشوید؟ 
در عوض اگ��ر می دانید ط��رف مقابل 
برنامه ش��لوغی دارد، بهتر است با کوتاه 
ک��ردن ایمی��ل و بی��ان واض��ح و موجز 

درخواست تان، وقت او را کمتر بگیرید. 
می خواستم سریعا خواهشی داشته 

باشم
هم��ه م��ا می دانیم که این »س��ریعا«، 
هرگز س��ریع و کوت��اه نیس��ت! به عالوه 
خواه��ش و تقاضای که هم��راه با خود، 
پیش��نهاد متقابلی برای مخاطب نداشته 
باش��د، س��رگرم کننده به نظر نمی رسد. 
پیشنهادتان را به ش��یوه ای مطرح کنید 
که مخاطب متوجه ش��ود در ازای لطفی 
که به ش��ما خواهد داش��ت، شاهد نتایج 

رضایت بخشی خواهد بود. 
نکت��ه آخر اینکه، ممکن اس��ت ش��ما 
اهدافی عالی در سر داشته باشید. ممکن 
اس��ت تالش کنید دوس��تانه، صمیمی، 
مؤدب و حرف��ه ای به نظر برس��ید، ولی 
اگر ایمیل های تان را با جمالت باال شروع 
کنید، مخاطبان درک و برداش��ت جالبی 

از زحمات شما نخواهند داشت. 
راه دیگری برای بیان صمیمیت، احترام 
حرفه ای بودن خود پیدا کنید، مخصوصا 
اگر می خواهی��د مخاطبان ایمیل های تان 

را تا پایان مطالعه کنند. 
inc/zoomit :منبع

 10 راه خالقانهتضمینخواندهنشدنایمیلهایشما!
برای جذب مشتریان جدید

جذب مشتریان جدید یعنی ایجاد درآمد فروش بیشتر. 
این حقیقت را همه می دانند. برای حفظ رونق و قدرت 
کسب وکارتان باید جریان مشتری پایداری داشته باشید. 
فارغ از اینکه کس��ب وکارتان آنالین باش��د یا معمولی، 
همواره باید مش��تریان جدی��دی را جذب کنید. جذب 
مش��تریان جدید چالش اساس��ی همه کسب وکارهای 
کوچک است. برای رشد و رونق کسب وکارتان از ۱۰ راه 
خالقانه ای استفاده کنید که برای جذب مشتریان جدید 
در این مقاله به ش��ما معرفی می کنیم.  در ادامه ۱۰ راه 

خالقانه برای جذب مشتریان جدید آمده است
1- شناسایی دقیق مخاطبان هدف

شناس��ایی دقی��ق مخاطبان ه��دف مهم ترین کاری 
است که باید به درس��تی انجام شود. به شکلی درست 
و مناس��ب، در بازار تحقیق کنید. ببینید محصوالت و 
خدمات تان بیش��تر از همه، به درد چ��ه گروه و افرادی 
می خورند؟ محصول تان برای مردان خیلی ایده آل است، 
یا برای زنان یا کودکان؟ این هم کافی نیس��ت؛ ش��رح 

مفصلی را از جزییات مشتری هدف تان تهیه کنید. 
2- شناسایی محل یافتن مخاطبان هدف

محل های��ی را شناس��ایی کنید که ب��ه احتمال زیاد 
می توانید مشتریان تان را در آن  جا بیابید؛ محل هایی از 
جمله شبکه های اجتماعی، انجمن های اینترنتی بحث و 
گفت وگو، به صورت آفالین، یا از طریق ایمیل. شناسایی 
محل یافتن مخاطبان هدف یکی دیگر از مراحل اساسی 

برای جذب مشتریان جدید است. 
3- درک اینکه مشتریان تان واقعا چه 

می خواهند
درک این ک��ه  » چه می خواهیم «  و این که » می گوییم 
چه می خواهیم « همیش��ه یکس��ان نیست. محصول یا 
خدمت خوب باید چیزی را به آدم ها ارائه دهد که واقعا 

می خواهند و مایل هستند بابت آن پول بپردازند. 
4- معرفی خود به عنوان راه حل مشکل 

مشتریان
توصیه های ارزش��مند و صادقانه ای را به مشتریان تان 
ارائ��ه دهید. باید به اندازه کافی اطالعات به مش��تریان 
بالقوه ت��ان بدهید تا بتوانند با اعتماد کامل خرید کنند. 
بای��د قادر باش��ید دنبال کننده ه��ای تبلیغات تان را به 

مشتریانی پول خرج کن تبدیل کنید. 
5- به روز رسانی مرتب وب سایت

موتوره��ای جس��ت وجو، وب س��ایت هایی را ترجیح 
می دهند که دارای محتوای تازه و به روز باشند. از هاست 
ی��ا میزبان وب مناس��ب و از س��امانه مدیریت محتوای 
مناس��بی اس��تفاده کنید که امکان به روز رسانی ساده و 
مرتب وب سایت تان را فراهم کند. به روز رسانی مرتب یکی 
از معیارهای اساس��ی برای آگهی دهندگان آنالین است. 
بسیاری از وب سایت ها از وردپرس استفاده می کنند که 
به آسانی امکان به روز نگه داشتن سایت را فراهم می کند. 

6- داشتن یک وبالگ حرفه ای
به همراه وب س��ایت، یک وبالگ هم داش��ته باشید. 
این یک ضرورت اس��ت. ابزارها و افزایه های )پالگین ها( 
فراوانی برای این کار در اینترنت در دس��ترس هستند. 
افکار ارزش��مندتان را درباره موضوعات رایج و محبوب 
داخ��ل وب��الگ بنویس��ید. حتم��ا دقت کنی��د، ظاهر 
وبالگ تان کامال مانند یک وب س��ایت حرفه ای طراحی 
ش��ده باشد. این کار وب س��ایت تان را در چشم کاربران 

جذاب تر جلوه می دهد. 
۷- ارائه پیشنهادی جذاب و مؤثر

بیش تر آدم ها دوس��ت دارند خرید کنند، ولی معموال 
دوس��ت ندارن��د فروخته ش��وند. غالبا، پیش��نهادهای 
اغوا کننده باعث می ش��وند مشتری خیال کند به خرید 
دعوت شده است، نه این که فریب حرف های فروشنده را 
خورده است. محصول یا خدمت رایگان یا تخفیف داری 
را پیشنهاد دهید که هم برای مصرف کننده ارزش درک 
ش��ده باالیی داشته باش��د و هم قیمت خریدشان برای 

شما پایین باشد. 
8- تالش برای ارائه پاسخ مستقیم به نیازهای 

مشتری
تا ح��د امکان، پیش��نهادتان را به مزایای مس��تقیم 
و بی واس��طه ای نزدی��ک کنید که مش��تریان با خرید 
محص��ول یا خدمت تان به آنها دس��ت خواهند یافت. با 
ارائه چیزهای با ارزش و در عین حال رایگان، به مشتری 

 کسب وکارتان را تبلیغ کنید. 
9- مشارکت

ایجاد پیوندهای کس��ب وکاری با س��ایر خدماتی که 
می توانن��د نقش مکمل خدمات ش��ما را ایفا کنند، راه 
بسیار مناسب و مؤثری برای بزرگ شدن کسب وکارتان 
اس��ت. به عنوان مث��ال، اگر عکاس حیوان��ات خانگی 
هس��تید، فواید مشارکت و کار تیمی را با یک فروشگاه 

حیوانات خانگی بررسی کنید. 
10- پیگیری مرتب

برای آن که زحمات و تالش های ش��دیدتان به بهترین 
نتیجه برسند، باید دائما وضعیت مشتریان تان را پیگیری 
کنید. اگر پیگیری را فراموش کنید، بسیاری از افرادی که 
به تازگی به کسب وکارتان عالقه مند شده اند و تمام شعارها 
و تالش های بازاریابی تان هدر خواهند شد. همواره راه هایی 
را پی��دا کنید که از طریق آنها، بتوانید به صورت خودکار 
محصول تان را به فروش برس��انید. تا وقتی پول دست به 
دست نش��ده باشد، شما در واقع هیچ کسب و کاری انجام 
نداده اید.  این مراحل، قطعا می توانند ش��ما را در مس��یر 
جذب مش��تریان  جدیدی برای کسب وکارتان قرار دهند. 

این توصیه ها را با دقت و به طور کامل انجام دهید. 
bazdeh :منبع

چند نکته از بازاریابی
حض��ور در دنیای مجازی به خص��وص دنیای مبتنی بر 
موبایل اپلیکش��ن ها سبب شده است که خیلی سطحی و 
ب��دون توجه به محتوا و هدف مطال��ب را مرور و هر روزه 
مطالب زیادی را مطالعه کنیم، اما با همان سرعت نیز آنها 
را از یاد ببریم، این چالش دنیای ماست شاید اطالعات مان 
س��طری شده! و شاید سطحی! اما توجه داشته باشیم که 
این موضوع آینده خوبی به همراه نخواهد داش��ت و باعث 
می شود همه افراد این جامعه به دور از تخصص گرایی همه 

چیز را در یک سطر بدانند. 
در ادام��ه نکات��ی را به ص��ورت تیتر وار و ب��ه اصطالح 
خودمانی، س��طری آوردیم که نم��ودی از دنیای موبایل 
اپلیکشن هاست، اما خواهشم از شما این است که در مورد 
تک تک آنها بیندیشید و آنها را در کسب وکار خود استفاده 

کنید. 
برای جلوگیری از معضل پیش آمده لطفا بعد از مطالعه 
مطلب، حداقل ۲۰ مورد از ۵۰ نکته ارائه شده را با اتکا به 
حافظ��ه خود مرور کنید و ب��رای دیگران تعریف کنید. . . 
لطفا یک پوشه برای نگهداری ایده های بازاریابی اختصاص 
دهید. س��عی کنید همیش��ه اهداف و ایده ه��ای خود را 

مکتوب کنید. 
هر روز و هر س��اعت کارت ویزیت را همراه تان داش��ته 
باش��ید. مخصوصا آن که نام سایت و ایمیل شخصی شما 

روی آن درج شده است. 
یک سنجاق سینه ش��خصی با آرم شرکت تان طراحی 
کنید و در جلس��ات به کت خود بزنید. این مسئله خیلی 

مهم است. 
فقط سعی نکنید یک بازار جدید ایجاد کنید. سعی کنید 
فرصت سازی کنید. فرصت سازی به اندازه نیازسنجی مهم 

است. 
آزمودن، کلید موفقیت در بازاریابی است. 

در بازاریابی اول به فکر تجربه اندوزی از ش��یوه های رقبا 
باشید. 

داشتن موقعیت بی همتا در اینترنت مهم تر از محتوای 
تبلیغاتی شما است. 

تنها به کاهش قیمت کاالها در سایت اکتفا نکنید. 
قبل از ایجاد و توسعه محصول، بازار آن را پیدا کنید. 

به دنب��ال جماعت حریص و مش��تاق ب��ه محصول یا 
خدمات باشید. 

هدف تمام تبلیغات شما باید افزایش فروش باشد. 
تبلیغات در مجله بسیار مؤثر است. تبلیغات در مجالت 
مهم است، اما معرفی علمی توانمندی های کارآفرینی شما 
در نش��ریات، یک فرهنگ سازی گسترده می کند که برای 

آینده شغلی شما بسیار مهم است. 
مقاالتی را به روزنامه و مجالت ارسال کنید. خیلی مهم 
اس��ت که معرفی شما به عنوان یک مبتکر کارآفرینی در 
حوزه کسب وکار، با انتشار مقاالت و گزارشات تخصصی و 

عمومی در نشریات مختلف همراه باشد. 
اخبار خود را به همراه عکس به مطبوعات بفرستید. 

از انتشار نش��ریات جدید آگاه شوید تا اخبار خود را به 
رسانه و فرد مناسب بفرستید. 

در روزنامه های عادی یا اقتصادی و نش��ریات تخصصی 
مطلب بنویسید. 

مقاله ای با قلم خود چاپ کنید و نسخه های آن را برای 
همکاران تان بفرستید. 

در تنظیم اخبار فعالیت شرکت خود کوشا باشید و آنها 
را به موقع و چندین بار برای مطبوعات ارسال کنید. 

یکصدمین، پانصدمین یا یکصدهزارمین مشتری خود را 
در مطبوعات معرفی کنید. 

یک جایزه س��االنه به راه اندازی��د و آن را در بوق و کرنا 
کنید، مثال می توانید به بهترین کارمند س��ال ش��رکت یا 

سازمان خود جایزه دهید. 
در سمینارهای بازاریابی حضور یابید. 

کتاب های بازاریابی را بخوانید. 
مشترک نشریات مکتوب و اینترنتی بازاریابی شوید. 

هر ماه یک جلسه بازاریابی با کارکنان یا مباشران خود 
بگذارید تا درباره اس��تراتژی و وضعیت بازار بحث کنید و 

ایده های تازه بگیرید. 
به انجمن یا سازمان های مرتبط با حرفه تان ملحق شوید. 
ی��ک پوش��ه را ب��رای یافتن طراح، نویس��نده و س��ایر 

حرفه ای های بازاریابی کنار بگذارید. 
در نمایش��گاه های مربوط به حرفه تان حتما یک غرفه 

بگیرید. 
همراه سازمان های غیرانتفاعی، مانند موسسات حمایت 
از کودکان معلول، سازمان بهزیستی، کمیته امداد شوید. 

در دبیرستان ها و دانشگاه ها سخنرانی و به دانش آموزان 
و دانشجویان درباره حرفه ی آینده شان توصیه کنید. 

برچس��ب های جالبی برای نصب روی شیشه اتومبیل 
طراحی و بین مشتریان توزیع کنید. 

آگهی های خود را کدگذاری و نتایج شان را دنبال کنید. 
تابل��وی س��اختمان تان و تابلوهای راهنم��ای داخلی و 

خارجی آن را بهبود ببخشید. 
اگر فکر می کنید آرم شرکت شما منسوخ شده، آن را از 

نو رنگ آمیزی کنید. 
حامی مالی یک مس��ابقه ورزش��ی یا برنامه رادیویی و 

تلویزیونی شوید. 
امکان خرید توسط کارت های اعتباری را در سایت خود 

قرار دهید. 
ب��رای س��فارش دهی، گزینه های مختلف��ی را به کاربر 

پیشنهاد دهید. 
فراموش نکنید ارائه کاالهای رایگان کلید فروش است. 
این روش ب��رای ابتدای فعالیت یک کارآفرین پیش��نهاد 

می شود. 
کاالهای خوب و باارزش را به صورت رایگان هدیه دهید. 

یک گارانتی بی قید و شرط را پیشنهاد دهید. 

بازاریابیخالق

بازاریابینوین ایستگاهبازاریابی

سه شنبه
8 اسفند 1396
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از میلیاردرها درس کسب وکار  
بیاموزید

درس کس��ب و کار  را باید از چه کسی آموخت؟ 
بهتری��ن معلمان درس کس��ب و کار  چه کس��انی 
هس��تند؟ اگ��ر اینترن��ت را جس��ت وجو کنید و 
ب��ه دنب��ال توصیه های��ی در م��ورد کارآفرینی و 
کسب وکار  باشید، همیش��ه چیزی برای خواندن 
پیدا خواهید کرد. متأس��فانه، بسیاری از توصیه ها 
ترکیب کیفی دارند و آدم هایی آنها را گفته اند که 
لزوم��ا در هیچ کاری موفق نبوده ان��د. از نظر من، 
»کس��ی« که این توصیه را عنوان کرده اس��ت به 
هم��ان اندازه  ک��ه »چه چی��زی« را مطرح کرده 
اس��ت، باید مهم باش��د. زیرا در نهایت، باید باور 
کنید کس��ی که شما را نصیحت می کند، قبال در 

وضعیت شما بوده است. 
به این دلیل اس��ت که من راهبرد شرکت نوپایم را 
با اس��تفاده از توصیه ای از میلیاردرهای پیشکسوت 
مانند مارک کوبان و ریچارد برانس��ون ایجاد کرده ام. 
آنها، گروه��ی با آخری��ن ایده ها هس��تند. می توانم 
ایده های��م را با ایده های آنها مح��ک بزنم و مطمئن 
ش��وم بازخ��وردی صادقانه بر مبن��ای عمق تجربه  و 

موفقیت شان به دست خواهم آورد. 
در اینجا، پنج درس مهم کسب وکار  را به اشتراک 
می گذاریم که این میلیاردرهای پیشکس��وت از آنها 

الهام گرفته اند. 
1- چیزی بسازید که عمال حالل مشکلی باشد 
اگ��ر می خواهید کس��ب  و کاری ارزش��مند و قابل 
دوام ایج��اد کنی��د، ب��ا چارچ��وب حل مس��ئله به 
کار مخاطره انگیزت��ان نزدی��ک ش��وید. موفق تری��ن 
شرکت های دنیا با توجه به نیازهای واقعی شان پدید 
می آیند و در نتیج��ه فرصت ها و ارزش واقعی ایجاد 
می کنند. »نوآوری« فقط روند حل مسئله با راه حلی 
خالقانه است که قبال هرگز تصور نشده یا اجرا نشده 

است. 
2- سریع شکست بخورید 

نخس��تین ت��الش ش��ما در توس��عه چی��زی که 
محصولی مناسب بازار باشد، احتماال شکست خواهد 
خ��ورد. هرچه زودتر بفهمیم که چه چیزی درس��ت 
نیس��ت، زودتر می توانی��م به راه حلی موفق دس��ت 
یابی��م. مهم این اس��ت ک��ه دوباره تکرار ش��ود و به 
دفعات به جلوحرکت کند. ایجاد کسب وکاری که به 
ب��ازار مربوطه اش ارزش می دهد مس��تلزم تالش ها و 
شکست های متعددی است. این در مورد هر شرکتی 

که ایجاد کرده ام صدق می کند. 
3- تیم بزرگی درست کنید

بیش��تر کارآفرینان فکر می کنن��د نوبنیادها، همه 
ایده مش��ابهی دارند. این طور نیست. در ابتدا، بیشتر 
ایده ها اش��تباه هستند و تناس��ب محصول با بازار را 

ندارند. 
سرمایه گذارانی مانند کوبان و برانسون به تیم مانند 
محصول نگاه می کنن��د. اگر تیمی دارید که می داند 
مش��کل را چطور حل کند و پشتکار دارد، می توانید 
اندیشه گشایی کنید، تکرار کنید و نمونه اصلی ایجاد 
کنید تا زمانی که به ایده ای درس��ت دست یابید. تیم 
درس��ت، ترکیب درس��تی از نگرش، هوش، پشتکار، 
اشتیاق و تخصص در آن زمینه است. سرمایه گذاران 

وقتی آن را می بینند، متوجه می شوند. 
4- از ابتدا فرهنگ سازی کنید

فرهنگ، اساس شرکت تان است و فرهنگ از آدم ها 
 SWAN ناشی می شود، نه از نظریه. امروز، از فرمول
پی��روی می کن��م: زیرک��ی )Smart(، کار س��خت 
و   )Ambitious( جاه طلب��ی   ،))Works hard
خوب ب��ودنNice((. اگر از ابتدا SWAN را به کار 
گرفته اید، فرهنگ ش��رکت، ارگانی��ک خواهد بود و 
خودش را می س��ازد. در نهایت، فرهنگ، ش��تابی به 
ش��رکت تان می دهد که برای عب��ور از ناهموارترین 

بخش های کارآفرینی نیاز دارد. 
5- نترسیدکه مرزها را کنار بزنید 

کوبان و برانسون گفته اند که موفق ترین شرکت های 
دنیا با زیرپاگذاشتن قوانین و پیروی نکردن از باورها 
یا تفکر رایج، میراثی به وجود آورده اند. وقتی برخالف 
عرف فک��ر می کنید، نوآوری و وقفه واقعی می توانند 
روی دهند. آن را »تغیی��ر الگو«، »دگرگونی« یا هر 
اصطالحی بنامید، برانگیخته ت��ان می کند. اگر واقعا 
می خواهی��د م��دل موجود کس��ب  و کار  ی��ا صنعتی 
قدیمی را کله پا کنید،  »مسیری را انتخاب کنید که 

کمتر کسی آن را رفته باشد.« 
حال، مس��تقل عمل کنید. اگر مبنای راهبرد کلی 
ش��رکت نوبنیادتان را حول چیزی قرار دهید که من 
در اینجا نوش��ته ام، باتوصیه ش��ماره۵ در مورد گذر 
از مرزها در تعارض هس��تید. پیشکسوتان و متقدان 
باید ش��ما را مجبور کنند تا راهبرد مختص خودتان 
را پ��رورش دهید، ن��ه اینکه پاس��خ های آماده ای در 
اختیارتان بگذارند که برای هر طرحی به کار می رود. 
هیچ دو ش��رکت نوبنیادی از روش��ی مشابه پیروی 

نمی کنند. 
پ��س از ای��ن توصیه ها اس��تفاده کنی��د، ولی اگر 
می خواهی��د کس��ب وکاری ایج��اد کنی��د ک��ه دنیا 
نمی تواند نادیده بگیرد، دنباله رو کار خودتان باشید. 
چی��زی ایجاد کنید که نمی توانیم امروزه در پس��ت 
وبالگ بخوانید. اگ��ر واقعا می خواهید با مدل کوبان 
یا برانسون رقابت کنید، کسب و کاری ایجاد کنید که 
آنها خواس��تار سرمایه گذاری در آن باشند. شاید این 

کار را بکنند. 
businessinsider/bazdeh :منبع

کارآفرینی ام��روزه به یکی از 
مباح��ث مهم در ح��وزه اقتصاد 
تبدیل ش��ده است. بدون تردید 
ای��ن امر پروس��ه ای س��خت و 
به  ب��ود،  خواهد  طوالنی م��دت 
همین دلیل هم اس��ت که تنها 
بخ��ش کم��ی از اف��راد موف��ق 
می ش��وند در ای��ن زمینه موفق 
عم��ل کنند. با این حال ریش��ه 
بسیاری از شکست های افراد در 
این زمینه نبود آگاهی نس��بت 
به اصول این کار اس��ت. در این 
مقاله قصد معرفی ۱۰ راز اصلی 
را  موفق ترین کارآفرینان جهان 
داریم. بدون شک این موضوع به 
شما در مسیر کاهش مشکالت 
در ای��ن زمینه کمک بس��یاری 

خواهد کرد. 
1- فرصت های خود را 

غنیمت شمارید
هر ف��ردی در ط��ول زندگی 
خ��ود از موقعیت ه��ای خوب��ی 
برخ��وردار خواهد ش��د که الزم 
اس��ت ب��ا هوش��یاری بهتری��ن 
واکن��ش را نس��بت ب��ه هریک 
نش��ان دهد. ب��ا این ح��ال این 
موض��وع به معنای این نیس��ت 
که باید منتظر فرصت ها بمانید. 
این امر با توجه به فضای رقابتی 
ح��ال حاض��ر عم��ال غیرممکن 
خواه��د ب��ود به همی��ن خاطر 
توصیه می شود در زمینه ایجاد 
موقعی��ت برای خ��ود نیز فعال 
باش��ید. هنگامی که در مس��یر 
انجام کاری قدم بردارید متوجه 
خواهید ش��د ک��ه موقعیت های 
خواهند  ش��کل  خ��ود  جدی��د 
گرفت. با این حال در راس��تای 
انتخاب ضروری اس��ت  بهترین 
اقدامات خود را بهبود ببخشید 
و از مش��اوری با تجربه در کنار 

خود سود ببرید. 
2- همواره در مسیر افزایش 
دانش و سطح آگاهی خود 

باشید
همواره تک قطبی بودن برای 
یک کارآفرین مشکل ساز خواهد 
بود. برای مث��ال در صورتی که 
زمینه ه��ای مطالعات��ی خود را 
تنه��ا منحصر به زمین��ه کاری 
خود کنید، این امر باعث خواهد 
شد از کس��ب اطالعات الزم در 
رابطه با دیگر دانش های مرتبط 
ب��ا آن غافل ش��وید و در نهایت 
قادر ب��ه ارائه بهتری��ن عملکرد 

ممکن نباش��ید. همچنین توجه 
داش��ته باشید که یک کارآفرین 
در واق��ع مدی��ر و رهب��ر تی��م 
کاری خود محس��وب می شود، 
به همی��ن خاط��ر در خصوص 
اص��ول و راهکاره��ای مدیریتی 
نیز الزم اس��ت همواره مطالعات 
کاف��ی داش��ته باش��ید. در این 
زمینه تنها خ��ود را منحصر به 
کتاب ه��ای موج��ود نکنید و از 
اهمیت مقاالت، مجالت و حتی 
س��خنرانی های موج��ود غاف��ل 

نشوید. 
3- این باور را در خود 

شکل دهید که چیزی به نام 
شکست وجود ندارد

همواره تجربه عاملی است که 
از دل اش��تباهات بیرون خواهد 
آمد، به همین دلیل الزم اس��ت 
در مسیر موفقیت نگرش خود را 
نسبت به این مسئله تغییر دهید 
و درس های موج��ود از هریک از 
آنها را م��ورد توجه ق��رار دهید. 
اگرچه شکست باعث خواهد شد 
تا به موفقیت مدنظر دسترس��ی 
پی��دا نکنید، ب��ا این ح��ال این 
موضوع تنها به معنی این است که 
هنوز برای رس��یدن به جایگاهی 
که مدنظر دارید، آماده نیس��تید 
و بای��د در جهت افزایش س��طح 

توانایی های خود گام بردارید. 

4- تکرار مطالب را جدی 
بگیرید

هرچیز ت��ا زمانی که در ضمیر 
ناخودآگاه ش��ما نق��ش نبندد، 
نیاز ب��ه مرور و تک��رار دارد. به 
همی��ن خاط��ر صرف��ا مطالعه 
کافی نیست و باید دفعات تکرار 
مطالب را نیز مش��خص کرد. در 
این رابطه میزان این امر باید با 
توجه به حجم و س��طح مطلب 
مدنظر باش��د تا بهترین نتیجه 
را ب��ه ارمغ��ان آورد. همچنین 
در ای��ن رابطه توصیه می ش��ود 
که هم��واره مطلب��ی را به طور 
کامل فرا  بگیرید و بعد به سراغ 

موضوعات جدید بروید. 
5- یادگیری پایان کار 

نیست
هم��واره در زندگ��ی مواردی 
برای یادگیری وج��ود دارد که 
باعث می ش��ود فرآیند یادگیری 
پایانی نداش��ته باشد. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا ارتباط 
خ��ود را با افراد در جامعه ای که 
در آن زندگ��ی می کنی��د حفظ 
کنی��د. همچنین توجه داش��ته 
باشید که الزم است دانسته  های 
ش��ما در مرحله عمل نیز مورد 
ارزشیابی قرار گیرد تا نسبت به 
عم��ق درک خود آگاهی الزم را 
پیدا کنید. در این رابطه آموزش 

دادن مطال��ب فرا گرفته ش��ده، 
اقدامی سودمند خواهد بود. 

6- بهترین زمان همین االن 
است

به تعویق انداختن کارها تنها 
باع��ث خواهد ش��د در رقابت با 
س��ایرین از جای��گاه پایین تری 
برخوردار شوید. به همین خاطر 
همواره باید عزم خود را نس��بت 
به اموری ک��ه قصد انجام آن را 
دارید جدی کرده و با جس��ارت 
خواس��ته های خ��ود را دنب��ال 
کنید. در ای��ن بین موارد اصلی 
زندگی خ��ود را در اولویت قرار 
دهید و در ت��الش برای خلوت 
کردن حجم لیس��ت کاری خود 

قدم بردارید. 
۷- مهارت ارتباط با دیگران 

را یاد بگیرید
ب��دون تردید هیچ انس��انی را 
نمی توانی��د مانند ف��رد دیگری 
تص��ور کنی��د. همی��ن موضوع 
باعث می شود در ارتباط با افراد 
نتوانید از یک الگوی یکس��ان و 
ثابت پیروی کنید. در این راستا 
توصیه می ش��ود مطالعات الزم 
را انج��ام دهید و از عامل تجربه 
نیز استفاده کنید. همچنین این 
باور را در خود ش��کل دهید که 
تمامی اقدامات ش��ما در نهایت 
خواهد  بازگردانده  خودت��ان  به 

شد. با این تفکر انگیزه بیشتری 
برای بهبود الگوی رفتاری خود 

خواهید داشت. 
8- الگویی برای خود بیابید 
و تعداد دوستان موفق تان را 

افزایش دهید
مبنا قرار دادن فردی که قبال 
موفق به پیمودن مسیر موفقیت 
شده است، خود می تواند گامی 
س��ودمند محسوب ش��ود. برای 
مثال در صورتی که می خواهید 
تلفن ه��ای  تولی��د  زمین��ه  در 
هم��راه فعالی��ت کنید، اس��تیو 
جاب��ز بهترین گزینه محس��وب 
می ش��ود. ای��ن امر ک��ه زندگی 
خود را شبیه وی کنید، می تواند 
شما را به دستیابی به سطح یک 
آدم حرفه ای یاری رساند. با این 
حال توجه داش��ته باش��ید که 
در ای��ن زمین��ه نباید صرفا یک 
تقلی��دکار باش��ید. درواقع افراد 
هم��واره ش��رایط خ��ود را یکی 
از مالک ه��ای تصمیم��ات قرار 
می دهن��د ک��ه این ام��ر باعث 
خواه��د ش��د ت��ا بی توجهی به 
تفاوت ها زمینه س��از مش��کالت 

بسیاری شود. 
9- منتظر کمک نباشید

یک کارآفرین باید از س��طح 
مطلوب��ی از اعتماد ب��ه نفس و 
توانایی برخوردار باشد که بتواند 
مش��کالت را به خوب��ی برطرف 
کند. در واقع این ش��ما هستید 
که باید به سایرین کمک کنید. 
حال اگر چش��م امید ش��ما به 
فرد دیگری باش��د، بدون تردید 
قابلیت های شما به شدت مورد 
تردید قرار خواهد گرفت. اگرچه 
این ام��ر ب��ه معنای اس��تفاده 
نکردن از کمک دیگران نیست، 
ب��ا این حال نبای��د این موضوع 
به ع��ادت رفتاری ش��ما تبدیل 
ش��ود. در واقع تنها تغییر دهنده 
شرایط خود شما هستید و نباید 
امید خ��ود را به ف��ردی غیر از 

خودتان قرار دهید. 
10- تصور شما واقعیت را 

شکل خواهد داد
همواره این جمله را شنیده اید 
ک��ه می گویند اگر فکر می کنید 
می توانی��د یا قادر ب��ه انجام آن 
نیس��تید، در هر صورت درست 
فک��ر می کنید. این ام��ر بیانگر 
آن اس��ت که ذهن شما ابزاری 
قدرتمن��د محس��وب می ش��ود. 
به همین خاط��ر نباید آن را از 

موارد منفی پر کرد. 
forbes :منبع

1۰رازاصلیموفقترینکارآفرینانجهان
نگاه

چه زمانی تشویق به نزول کیفیت 
کار منجر می شود؟ 

اگر تش��ویق و تحس��ین اعضای تیم به صورتی بیان 
شود که آنها را در مقابل سایر همکاران شان قرار دهد، 

انگیزه و بهره وری تیم کاهش پیدا می کند. 
چرا تحس��ین و تش��ویق باید نتایج نامطلوبی داشته 
باش��د؟ همه ما می دانیم که مورد تحسین واقع  شدن، 
آن هم بابت کار خوبی که انجام داده ایم، لذت بخش است. 
به عالوه مطالعات نشان می دهد که بیشتر کارمندان، از 
اینکه به خوبی م��ورد قدردانی قرار نمی گیرند، ناراضی 
هس��تند و معتقدند این امر، به��ره وری آنان را کاهش 
می دهد.  مزایای غیرقابل  انکار تحسین و تشویق، باعث 
شده اس��ت که بسیاری از رهبران و مدیران، از اعضای 
تیم خود با چنین جمالتی اس��تقبال کنند: »عملکرد 
ش��ما بهتری��ن بود!« یا »ش��ما ارزش��مندترین بخش 
این پروژه را تکمیل کردید.« ش��ان آکر، کارش��ناس و 
نویس��نده، بهترین بخش های کتاب پتانسیل بزرگ را 
در وبالگ Ted Ideas منتش��ر کرده است. او معتقد 
است که چنین نقل قول هایی، حتی اگر با قصد و نیت 
خوبی بیان شوند، آسیب ها و ضررهای بیشتری به جای 
می گذارند. چرا؟ همه مشکل به چهار حرف برمی گردد: 

»ترین«
مشکل صفات عالی

آکر با نفس تحسین کردن مخالف نیست و حتی یکی 
از طرفداران مدیرانی است که قدردانی از کارمندان شان 

را اولویت خود می دانند. او در کتاب خود می نویسد: 
تحس��ین و تش��ویق اگر به درس��تی بیان شود، مغز 
را ب��رای عملک��رد بهتر آم��اده می کن��د. یعنی هرچه 
کارمندان یا اعضای تیم را بیش��تر تش��ویق کنیم، به 
موفقیت بیشتری دست پیدا می کنیم و طبیعتا هرچه 
موفقیت های بیشتری حاصل شود، نکات بیشتری برای 

تشویق وجود خواهد داشت. 
ام��ا نکته اینجا اس��ت ک��ه تعریف و تش��ویق، باید 
»به درس��تی اظهار ش��ود« و زمانی که شما از واژه هایی 
نظیر »بهترین« و »باهوش ترین« استفاده می کنید، راه 
درستی در پیش نگرفته اید. چرا؟ این واژه ها در واقع به 
تحسین داللت ندارند، بلکه افراد را در قیاس با یکدیگر 
قرار می دهند. مقایسه، به رقابت ضمنی منجر می شود 

و استرس درونی افراد را افزایش می دهد. 
آکر می گوید بدترین تش��ویقی که پ��س از یکی از 
س��خنرانی های خود دریافت کرده، با چنین جمله ای 
اظهار شده است: »شما امروز بهترین سخنران بودید.« 
او توضی��ح می دهد که اگرچه این جمل��ه در نظر اول 
خوشایند به نظر می رسد، ولی به طور ضمنی یادآوری 
می کند که در بسیار از مواقع دیگر، او بهترین سخنران 
نخواهد بود. درنتیجه احساس استرس و فشار مضاعفی 
را ب��ه او تحمی��ل می کند.  تحقیقات متعددی نش��ان 
می دهند که اگرچه در برخی شرایط رقابت سالم باعث 
می شود افراد برای پیشرفت خود تالش کنند، ولی در 
حالت کلی رقابت بین اعضای تیم باعث می ش��ود آنها 
به عملکرد خود بدبین باش��ند و حتی از تالش کردن 
دلس��رد شوند. ش��ما در هرلحظه نگران هستید که آیا 
هم��کار دیگرتان عملکرد و بازدهی بیش��تری دارد؟ و 
درنتیجه تمرکزتان را از روی وظایف و مس��ئولیت ها، 
از دست می دهید. ش��ما نمی توانید خالقیت بیشتری 
داش��ته باش��ید و حتی از خدمت به مش��تریان لذت 
نمی برید.  همچنین هنگامی که کارمندی را به هزینه 
یک کارمند دیگر تش��ویق می کنید، یک��ی از اعضای 
تیم تان را باال می برید و دیگری را تضعیف می کنید که 

درنتیجه انگیزه کلی تیم را پایین می آورید. 
آکر به نکته مهم دیگری نیز اشاره می کند. مقایسه ای 
که تحت ظاهر تحسین ارائه می شود، در واقع یک خط 
مینیمم برای عالی بودن تعریف می کند. همه کاری که 
شما برای مورد تشویق قرار گرفتن باید انجام دهید این 
اس��ت که از همکار مجاور خود بهتر باشید. درحالی که 

ممکن است پتانسیل واقعی تان، بسیار بیشتر باشد. 
آک��ر می گوید: هنگامی ک��ه به کس��ی می گویید او 
»بهتر« ی��ا »بهترین« اس��ت، به صورت ناخ��ودآگاه و 
ضمنی انتظاراتی را که از او دارید، محدود می کنید. اگر 
ما تالش کنیم فقط از یک همکار دیگر بهتر باشیم، آیا 
ه��دف پایین و نازلی برای خودمان در نظر نگرفته ایم؟ 
برداشت ذهنی ما از چنین مقایسه هایی، این است که 
به محض اینکه کمی از همکارمان بهتر بودیم، می توانیم 
از تالش کردن دست بکشیم. حتی اگر پتانسیل خیلی 
بیش��تری داشته باش��یم.  آکر توصیه می کند به جای 
استفاده از صفات تفضیلی و عالی که به رقابت و ناامنی 
منجر می ش��وند، مش��اهدات تان را صادقان��ه در مورد 
عملکرد خوب دیگران بیان کنید. تحسین واقعی زمانی 
است که شما به همکار، دوست، یا کارمندتان می گویید: 
»گزارش شما جذاب و گیرا بود« یا »سخنرانی  خود را 
هوشمندانه زمان بندی کردید«. شما به آنها نمی گویید 
که سخنرانی یا گزارش شان، بهتر از دیگران بوده است. 
ساده ترین راه برای یک تشویق و تحسین سالم، این 

است که صفات عالی را از جمالت خود حذف کنید. 
این قاعده در خانه و مدرسه نیز صادق است. همانطور 
که آکر اش��اره می کند، مهم نیس��ت چه هدف و نیت 
خوب��ی دارید. زمانی که به یک ک��ودک می گویید: »تو 
از هم��ه بهتر ب��ودی« به او یاد می دهید که عش��ق و 
هیجان شما نس��بت به او، بسته به موقعیتی است که 
نس��بت به س��ایرین دارد، بنابراین بهتر است والدین و 
معلمان، ک��ودکان و دانش آموزان خ��ود را با واژه هایی 
نظی��ر »باهوش ترین« و »خالق ترین« مورد تش��ویق 
قرار ندهند، چراکه راه های بسیار بهتری برای ستایش 
inc/zoomit :فرزندان وجود دارد.                منبع

کلید

David K. Williams به قلم
مترجم: امیرآل علی
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اخبار

بندرعباس- خبرنـگار فرصت امروز- با حض��ور وزیر راه و 
شهرسازی، مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی و حدود ۵۰ نفر 
از خبرنگاران رس��انه های سراسری و اس��تانی، از کتاب دو زبانه و 
نقشه س��رمایه گذاری در بندر شهید رجایی که برای نخستین بار 
در بنادر کش��ور با استفاده از کاغذ پودر سنگ تهیه شده، رونمایی 
بعم��ل آمد. به گزارش واحد اطالعات و اخب��ار روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، با حضور وزیر راه و شهرس��ازی و 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی عصر روز شنبه ۲۱ بهمن ماه 
از کتاب دوزبانه و نقشه سرمایه گذاری بندر شهید رجایی تهیه شده 
با اس��تفاده از کاغذ پودر سنگ در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی و حفظ محیط زیست رونمایی شد. "اله مراد عفیفی پور" 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان این اقدام را حرکتی مهم 
و چشمگیر در راستای تبدیل بندر شهید رجایی به یک بندر سبز، 

اظهارداشت: این کتاب و نقشه کامال سازگار با محیط زیست است، 
زیرا هیچ درختی برای تامین کاغذ آن قطع نمی شود همچنین آب 
کمتری برای تهیه آن مورد نیاز اس��ت.  به گفته عفیفی پور، کاغذ 
س��نگ نسل جدیدی از کاغذ اس��ت که ماده اولیه آن پودر سنگ 

بوده که جایگزین استفاده از چوب درختان برای تولید کاغذ است.  
وی از دیگ��ر خ��واص این نوع کاغذ را ضد آب ب��ودن ، مقاومت در 
براب��ر پارگی، جلوه جادویی رنگها بر روی آن و در نهایت برگش��ت 
پذیری آن به خاک طی دوره بازیافت کوتاه مدت برشمرد. مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: کتاب فوق که به 
همت روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و 
با استفاده از سبک اینفوگرافی )گرافیک اطالع رسان( تهیه شده به 
معرفی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی می پردازد. همچنین 
مزای��ا و ویژگی های بن��در، اولویت و فرصت های س��رمایه گذاری، 
چشم انداز آینده طرح توسعه شهر لجستیکی خلیج فارس، پروژه های 
در حال س��اخت، پروژه های آتی ریلی، ظرفیت ها و زیرساخت ها و 
همچنین کارنامه ۲4 ساله سرمایه گذاری در این بندر تشریح شده 

است.  

تبریز - ماهان فالح- مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران گفت: بالغ 
بر یک هزار و 4۰۰ میلیارد ریال با استحصال گاز صرفا در امر جلوگیري 
از هدر رفت گاز طبیعي صرفه جویي داشته ایم. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، سعید توکلي در نشست مسئولین منطقه 8 عملیات انتقال 
گاز اظهار داش��ت: شرکت انتقال گاز با استفاده از توان فکري و کاري 
کارکنان و با بکارگیري روشهاي نوین تعمیرات، بدون تخلیه گاز طبیعي 
از خطوط لوله، توانسته است از سال گذشته تاکنون بالغ بر یک هزار 
و 4۰۰ میلی��ارد ریال با ممانعت از هدر رفت گاز طبیعي صرفه جویي 
قاب��ل مالحظه اي را با تبعیت از اقتص��اد مقاومتي رقم زند. وي افزود: 
این ش��رکت تاکنون به تعهدات خود در تداوم انتقال گاز و تامین گاز 
مبادي مصرف به نحو احسن عمل نموده، بطوریکه با انتقال روزانه بیش 
از 7۵۵ میلیون مترمکعب گاز، رکورد جدیدي را در ش��رکت ملي گاز 
ایران به ثبت رسانده است، بي شک موفقیت در انجام رسالت سازماني 
و ارائه خدمات مطلوب ناش��ي از پشتیباني، نگاه سیستماتیک و بهره 
مندي مناسب از توان علمي و بالقوه نیروي انساني است. توکلي شرکت 
انتقال گاز را شرکت دانش محور و چابک معرفي کرد و افزود: در سال 

جاري ۱۹۰7 کیلومتر خطوط انتقال گاز با ش��رایط ویژه اي تحویل و 
تحول ش��ده و با افزودن بر خطوط لوله این ش��رکت، کل خطوط لوله 
فشار قوي تحت پوشش شرکت انتقال گاز را در کشور به بیش از 36 
هزار کیلومتر افزایش داده است؛ یقینا حفاظت از خطوط لوله و پایداري 
انتقال گاز، هوش��یاري و دقت نظر نیروهاي عملیاتي را مي طلبد. وي 
در تش��ریح تعهدات و فعالیت هاي ش��رکت انتقال گاز افزود: عالوه بر 
تعهدات صادراتي و مصارف صنایع و خانگي، ۲7۰ میلیون مترمکعب 

گاز در نیمه نخست سال جاري به نیروگاه ها تحویل داده شده است که 
این امر مي تواند عالوه بر تقویت رونق اقتصادي، تاثیر بسزایي نیز در 
حفظ محیط زیست بگذارند. مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران تصریح 
نمود: برای اینکه بتوانیم شرکت را به جایگاه واقعی و سرآمد برسانیم 
باید خودمان را به س��ازمان نزدیک نموده و با برخورداري از یک نگاه 
متوازن و توس��عه همه جانبه، برای بهبود ش��رایط، گامهاي موثر و اثر 
بخش برداشته و همواره نگاه رو به جلو داشته باشیم .توکلي خاطرنشان 
کرد: شرکت انتقال گاز همواره در حال توسعه و گسترش بوده، ضرورت 
دارد با نظارت بهتر و بهره گیري از تکنولوژي هاي نوین، ظرفیت ها را 
شناخت و با مدیریت هزینه ها و صرفه جویي در انرژي توجه ویژه اي به 
برون سپاري داشته و در صیانت از سرمایه هاي ملي حساس باشیم. وي 
در پایان هدف از سفرهاي کاري و بازدید از تاسیسات مناطق را آگاهي 
از موانع و مشکالت پیش روي فعالیت هاي عملیاتي عنوان کرد و بیان 
داشت: همواره بر آن هستیم با ایجاد راهکارهاي مناسب، ارائه طریق و 
بهره گیري از خرد جمعي، فردایي متفاوت رقم زده و در مسیر توسعه 

پایدار گام هاي اساسي برداریم .

اصفهان - قاسم اسد- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
در سومین جلسه کمیته بحران که با حضور مشاور پدافند غیرعامل 
صنعت آب وفاضالب و  مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تشکیل 
ش��د بر تامین  پایدارآب شرب مردم با توجه به منابع موجود تاکید 
کرد واعالم نمود: در س��ال آبی جاری میزان بارندگی در سرش��اخه 
ه��ای زاینده رود  تاکنون۲7۰ میلی متر ب��وده در حالیکه این رقم 
در مدت مش��ابه سال قبل 8۲8 میلیمتر بوده است  که کاهش 6۹ 
درصدی را نس��بت به سال گذشته  نش��ان می دهد  بطوریکه هم 
اکنون حجم  ذخیره س��د زاینده رود ب��ه ۱۲۹ میلیون مترمکعب 
کاهش یافته اس��ت  این کاهش بی سابقه حجم ذخیره سد زاینده 
رود منجر ش��د که تخصیص آب شرب حدود ۱۰ درصد کمتر شود  
بنابراین با حجم ذخیره  بسیار محدود سد زاینده رود تامین پایدار 
آب شرب مردم ضروری است مهندس هاشم امینی با اشاره به میزان 
بارندگی در ش��هر اصفهان گفت: در سال آبی جاری میزان بارندگی 
در شهر اصفهان حدود 8/۲۹ میلیمتر بوده در حالی که  این رقم در 
مدت مش��ابه س��ال قبل ۲/6۵ بوده که بیانگر کاهش ۵4 درصدی 
کاهش بارندگی ها در شهر اصفهان می باشد اما با این وجود باید با 
بهره گیری از  هنر  مدیریتی تعادلی میان عرضه و تقاضا آب برقرار 
نمود. وی با بیان اینکه بررس��ی ها حاکی ازآن اس��ت در س��ال آبی 
جاری  اگر  حجم ذخیره سد زاینده رود به 7۰۰ میلیون متر مکعب 

برسد  تخصیص آب شرب هزار لیتر در ثانیه کاهش می یابد اعالم 
کرد:  بررسی ها بیانگر آن است اگر میزان بارندگی در سرشاخه های 
زاینده رود حداقل حدود 8۵۰ میلمتر باشد می توان امیداور بود که 
حجم  ذخیره سد زاینده رود به حدود 7۰۰ میلیون متر مکعب برسد  
در غیر اینصورت حجم  ذخیره زاینده رود بسیار کم می شود  بر این 
اس��اس تخصیص آب ش��رب هم بیش از ۱۰ درصد کاهش می یابد  
پس می طلبد با مدیریت کارآمد ، آب ش��رب مردم را در فصل گرم 
س��ال تامین نمود . وی کیفیت آب ش��رب را خط قرمز صنعت آبفا 
کشور برشمرد و گفت: شرکت آبفا استان اصفهان همچنان آب شرب 
مطابق با استانداردهای تعریف شده در اختیار مردم قرار میدهد این 
درحالیس��ت که  راه اندازی ماش��ین آزمایشگاه سیار در اصفهان در 
دستور کار قرار گرفت . این امر به جهت اطمینان مردم از سالمت و 

کیفیت آب شرب مطابق با استانداردهای تعریف شده است. مهندس 
هاش��م امینی تدوین برنامه جامع با زمان بندی مشخص را یکی از 
راههای برون رفت بر چالش بی آبی در فصل گرم س��ال دانس��ت و 
تصریح کرد :همه فعاالن در صنعت آبفا استان اصفهان به ویژه مدیران  
باید تمام تالش خود را معطوف به مدیریت صحیح منابع آبی نمایند، 
هر مدیری باید با توجه به منابع آب موجود در شهرها ومناطق تحت 
مدیری��ت خ��ود ، برنامه ای برای تعادل می��ان عرضه وتقاضا آب  با 
زمان بندی مشخص تدوین نمایند. مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
ش��رکت آب وفاضالب استان اصفهان به برخی از عواملی که نقش 
بس��زایی در مدیرت تقاضا دارند پرداخت و بیان داشت: می توان با 
درنظر گرفتن عوامل همانند شناسایی مشترکین پر مصرف،کاهش 
هدر آب،مدیریت فشار آب با زون بندی شبکه توزیع ،حفرچاه جدید 
و تجهیز چاههای قدیمی ،شناسایی چاه های متفرقه و شناسنامه دار 
کردن چاه های موجود،اعمال برنامه ای جهت کاهش سرانه مصرف 
آب با توجه به منابع آبی موجود در  منطقه تحت مدیریت ،تفکیک 
انشعابات آب شرب و فضای سبزاز طریق تعامل با شهرداری ،ایجاد 
مخازن اس��تراتژیک به ویژه در بیمارس��تانها و مراکز درمانی،ادارات 
وسازمانها و مرکز عمومی پر رفت وآمد ودر نهایت تدوین سند چشم 
انداز تامین آب شرب سال ۹7 از جمله راهکارهای  تامین پایدار آب 

شرب مردم در تمام روزهای سال است.

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز 
مسجدس��لیمان از برآیند ۱۰3 درصدي تولید نفت و گاز این شرکت 
در س��ال ۱3۹6 خبر داد . مهندس قباد ناصري که در جمع اعضاي 
هیأت مدیره ، مدیران و کارشناسان فني و عملیاتي شرکت ملي مناطق 
نفتخیز جنوب سخن  مي گفت با اعالم این خبر اظهار داشت: برآیند 
مثبت و ۱۰3 درصدي در حالي اتفاق مي افتد که مشکالت و سختي 
هاي بس��یاري در امر تولید براي این ش��رکت وجود دارد . وي ضمن 
اشاره به وجود سدها و حجم فراواني از آب جمع شده در پشت آنها و 
همچنین رودخانه هاي بسیار در حوزه عملیاتي این شرکت گفت : نگاه 
مثبتي که براساس تکلیف به صیانت و توجه به حفظ محیط زیست در 
سطح شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب و شرکت هاي تابع آن وجود 

دارد باعث گردیده تا همواره بازدید و بازرسي از ۱۱4۱ کیلومتر خطوط 
لوله اصلي اعم از رو زمیني و زیر زمیني و سایر تأسیسات و تجهیزات 
مربوط به تولید و انتقال نفت در دستور کار و جزو رئوس شرکت بهره 

برداري نفت و گاز مسجدسلیمان قرار گیرد. مهندس ناصري ادامه داد 
: با این حساس��یت ها و اقدامات صورت گرفته، خوشبختانه در سال 
۱3۹6 هیچگونه حادثه قابل ذکري در این شرکت رخ نداد و فعالیت 
ها براساس باالترین سطح ایمني و سالمت محیط کار و کارکنان انجام 
ش��د . وي در پایان دست یابي به تعهد اعالم شده در خصوص تولید 
نفت و گاز در سال ۱3۹6 و تولید 3 درصدي فراتر از آن را علیرغم همه 
سختي ها و مشکالت خاص در این شرکت، نتیجه و حاصل همدلي و 
همکاري یک کار تیمي هماهنگ در بخش هاي مختلف این شرکت 
دانست و از تمامي همکاران خود در این مجموعه به پاس دست یابي به 
این موفقیت که موجب تأمین نیازهاي ارزي و حفظ استقالل اقتصادي 

کشورمان گردیده تقدیر و تشکر نمود .

تبریز - اسد فالح- شهردار منطقه ۲ تبریز با تاکید بر ضرورت 
توسعه کسب و کار در مرکز خرید جواهر، از انتقال سازمان فرهنگی 
هن��ری از این ب��ازار خبر داد. به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز،  باقر 
خوشنواز در جلسه سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار در مرکز 
خرید جواهر خاطرنشان کرد: از هیئت امنا خواهشمندیم با دعوت از 
مغازه داران برای رونق بازار، همپای ش��هرداری تالش کند. خوشنواز 
ایجاد مراکز تفریحی، رستوران و شهربازی را از دیگر مواردی ذکر کرد 
که در طبقات باالی مرکز خرید جواهر تبریز، موجبات رونق این بازار 
را فراه��م خواهد کرد. وی رونق فرهنگی مرکز خرید جواهر تبریز و 
س��رمایه گذاری در این خصوص را بهترین گزینه برای رونق بازار و 

فروش محصوالت فرهنگی دانست و اظهار داشت: انتقال پل عابرگذر 
مقابل دانش��گاه تبریز که به زودی به مقابل این مرکز خرید به انجام 

خواهد رسید عالوه بر دسترسی آسان شهروندان  و دانشجویان به آن، 
موجبات تردد آسان شهروندان را به بلوار استاد شهریار فراهم خواهد 
آورد. خوشنواز شهردار منطقه ۲ با اشاره به آمادگی مرکز بین المللی 
آموزش های ایران برای رونق بخش��یدن به مرکز خرید جواهر تبریز 
با ف��روش محصوالت فرهنگی، گفت: برای رونق اقتصادی و افزایش 
مراجعه شهروندان و دانشجویان به این مرکز، با همکاری دانشگاه تبریز 
و همیاری مرکز بین المللی آموزش های ایران، برای ایجاد یک مرکز 
خرید کتاب تبادل نظر کرده ایم و برای تحقق این هدف مس��ئوالن 
انتش��ارات بنام تبریز که بیش��ترین مراجعه برای فروش محصوالت 

فرهنگی را دارند، اعالم آمادگی کرده اند.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت دهه مبارک فجر،  
یک دوره مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی ویژه بانوان درمحل مجموعه 
ورزشی شهید گرزین گازگلستان برگزارشد. ضمن تبریک دهه مبارک 
فجر در خصوص جزئیات برگزاري این مس��ابقات گفت:مس��ابقات 

تیراندازی بانوان شرکت همچون سنوات گذشته به نحو شایسته اي 
با حضورعالقه مندان به این ورزش جذاب انجام ش��د. مطهره فرحی 
افزود:در این مسابقه پس از  رقابت ۱8 شرکت کننده، در نهایت خانم 
مری��م پرکار مقام اول را از آن خود کرد و خانمها محبوبه ش��هابي و 

معصومه محمدي  نیز رتبه های دوم و سوم را کسب نمودند. مسئول 
ورزش بانوان گازگلستان تصریح کرد: بازي ها در کمال انضباط برابر 
برنامه  انجام شد و در پایان مسابقه  نیز از نفرات برتربا اهدای جوایزی 

تجلیل به عمل آمد.

برای نخستین بار در بنادر کشور و با استفاده از کاغذ سنگ

باحضوروزیرراهازکتابدوزبانهونقشهسرمایهگذاریبندرشهیدرجاییرونماییشد

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران: 

بالغ بر 1400 میلیارد ریال در هدررفت گاز طبیعي صرفه جویي شده است

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با توجه به کاهش بی سابقه حجم ذخیره سدزاینده رود اعالم کرد

کاهش تخصیص هزار لیتر درثانیه آب شرب اصفهان 

برآیند 103 درصدی تولید در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

شهردار منطقه 2 تبریز خبر داد

انتقال سازمان فرهنگی و هنری شهرداری از مرکز خرید جواهر

 مسابقات تیراندازی بانوان گاز گلستان با مشخص شدن نفرات برتر به پایان رسید

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شرکت گاز و هالل احمر استان گیالن 
رشت- زینب قلیپور- روز یکشنبه 6 اسفند ماه طی نشستی با حضور مدیران شرکت گاز استان و هالل احمر گیالن، تفاهم نامه 
همکاری میان این دو سازمان به امضا رسید.در این مراسم حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن، ضمن عرض خیر مقدم به 
مدیران و مسئولین هالل احمر ابراز امیدواری نمود این تفاهم نامه اثرات خوبی را برای هر دو سازمان و نیز جامعه داشته باشد.وی با 
بیان مختصری از چگونگی آغاز گازرسانی در استان، گازرسانی گسترده به استان را از ثمرات انقالب اسالمی در جهت توسعه عدالت در 
میان مردم عنوان نمود.مهندس اکبر ادامه داد: در حال حاضر ضریب نفوذ گازرسانی در شهرها صد در صد و در روستاها ۹3.۵ درصد 
می باشد و در حوزه صنعتی هم بالغ بر ۵ هزار ۲۰۰ مشترک داریم و با همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی، جهاد کشاورزی و 
سازمان صنعت، معدن و تجارت به دنبال گازدار نمودن صنایع باقیمانده هستیم.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با توجه به رو به 
انتها بودن توسعه کمی گازرسانی، کیفی سازی خدمات را مهم ترین اولویت شرکت گاز عنوان نمود و در همین راستا به اجرای موفق 
طرح سفیران انرژی در جهت افزایش آگاهی اقشار مختلف جامعه درخصوص مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی اشاره کرد.وی اظهار 
داشت: به لطف آموزش ها و تبلیغات صورت گرفته و رعایت نکات ایمنی توسط مردم فهیم استان از ابتدای سال جاری تاکنون مرگ 
خاموش در استان نداشته ایم.همچنین در این مراسم مهدی ولی پور مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن با تشکر از همراهی 
شرکت گاز استان گیالن به بیان شرحی از وضعیت و خدمات آن سازمان پرداخت. وی با اشاره به اقدامات این سازمان در زمینه امداد 
و نجات گفت: این سازمان عالوه بر حضور مؤثر در بحران ها و حوادث در حوزه خدمات اجتماعی نیز کمک های حمایتی مختلفی 
را به اقشار آسیب پذیر جامعه می نماید که عمدتا افراد و خانوارهای درگیر در بحرانها و آسیب ها هستند را شامل می شوند.ولی پور 
ادامه داد: سازمان هالل احمر عالوه بر وظایف فوق، فعالیت های توانبخشی و آموزشی را نیز در دستور کار خود قرار داده و در راستای 
انجام وظیفه آموزش همگانی، آموزش به اقشار جامعه را در برنامه دارد و در همین راستا به دنبال تعامل و انعقاد تفاهم نامه همکاری 

با سازمان ها و مراکز و دستگاه های اجرایی استان می باشد.

در جلسه شورای راهبردی مسکن  شهرستان قائمشهر مطرح شد
عدم تامین زمین مددجویان،اصلی ترین معضل حوزه مسکن

ساری - دهقان - جلسه شورای راهبردی تامین مسکن 
بهزیس��تی اس��تان مازندران با حضور عالءالدین��ی؛ معاون 
توانمندس��ازی و امور مسکن بهزیستی مازندران و عباسی و 
میرزایی از اعضای ش��ورای ش��هر قائمشهر، در دفتر معاونت 
س��ازمان برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از 
روابط عمومی بهزیس��تی مازندران در این جلسه عالءالدینی 
دغدغه تامین مسکن مددجویان را از مهمترین و الویت دار ترین برنامه های سازمان برشمرد و گفت: مددجویان برای بهره مندی از 
کمکهای بالعوض و تسهیالت قرض الحسنه حتما باید زمین فراهم نمایند و عدم تامین زمین مددجویان یکی از اصلی ترین معضالت 
در این راستا می باشد. وی افزود: در شهرستان  قائمشهر پنج خانواده دارای دو عضو معلول به باال شناسایی شده است که فاقد زمین 
می باشند . امیدواریم با همت باال و پویایی مسئولین و اعضای محترم شورای شهر جهت ارائه خدمات سازمان ،کمک های بالعوض و 

تسهیالت قرض الحسنه و نیز بهره مندی از معافیت های حق انشعاب آب، برق، و گاز این معضالت برطرف شود

وجود 1180 فقره پرونده در بانک های عامل پرداخت تسهیالت مسکن 
روستایی  استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، آقای مهندس زمانی 
نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان در جلسه شورای اداری بنیاد مسکن استان با اعالم خبر عقد قرارداد تعداد ۲ هزار و 4۰ متقاضی 
دریافت تسهیالت طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی از ابتدای سالجاری تاکنون و تقدیر و تشکر از بانکهای عامل پرداخت 
این تسهیالت، افزودند: هم اکنون نیز تعداد ۱۱8۰ پرونده مشمولین واجد شرایط دریافت تسهیالت ساخت مسکن روستایی در شعب 
محترم 7 بانک عامل در انتظار تسهیل و تسریع در روند انعقاد قرارداد می باشد که انتظار است با تعامل و مساعدت بیشتر بانک ها، 
پیش از پایان سال، احداث ۱۱8۰ واحد مسکونی مقاوم دیگرعملیاتی گردد و این تعداد از متقاضیان عزیز و خانواده های محترمشان از 
واحدهای ناایمن و غیر مقاوم به واحدهای نوساز، مقاوم و ایمن در برابر حوادث غیر مترقبه نقل مکان کنند.الزم به ذکر است طبق نتایج 

حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ بیش از ۱۲7هزار واحد مسکونی روستایی استان غیرمقاوم است.

استاندار البرز:
اقدامات مورد نیاز برای برطرف کردن ترافیک شهری در کرج انجام شود

کرج-خبرنگار فرصت امروز - استاندار البرز با بیان اینکه برای پروژه قطار شهری 
کرج پش��تیبانی مالی از س��وی دولت و ش��ورا وجود دارد که باید در زمان مشخص 
بهره برداری شود گفت: باید در زمینه مدیریت ترافیک شهری هم کارهای مورد نیاز 
انجام شود. محمدعلی نجفی در آئین بهره برداری از 3۹ پروژه مدیریت شهری که صبح 
امروز در کرج برگزار شد با اشاره به اینکه در بخش مهندسی که با ریاضیات و تفکر و 
اندیشه درست همراه است، بهترین کارها رقم می خورد اظهار داشت: اگر بخش نظارت 
و فنی مهندسان به درستی شکل گیرد، شرایط اجتماعی ویژه صورت می گیرد. استاندار البرز با بیان اینکه استان البرز بستر حوادث 
غیرمترقبه است، ادامه داد: با توجه به شرایط استان، باید مهندسین استان البرز همیشه فعال باشند و سازمان نظام مهندسی استان با 
شهرداری همکاری خوبی داشته باشد. وی با اشاره به اینکه در بحث توسعه پایدار تعاریفی وجود دارد، بیان کرد: یکی از تعاریف قابل 
توجه، بخش زیست محیطی است که امروز شورا، شهردار و مدیران شهری به آن توجه دارند. نجفی با بیان اینکه عدالت اجتماعی 
و شهری ایجاد شده است، اضافه کرد: رئیس  جمهور و دولت توجه ویژه ای به استان البرز و شهر کرج دارند. وی با تاکید بر اینکه در 
توسعه شهری کرج باید شهر فردیس هم توسعه یابد، تصریح کرد: آسیب های اجتماعی فراوانی وجود دارد که باید با توسعه شهری 
برطرف شود. استاندار البرز با اشاره به پروژه قطار شهری اظهار داشت: در ارتباط با 3۹ پروژه یکی از پروژه های مهم شهر کرج که 3 
سال متوقف شده بود در حالی که از ۱۰ سال قبل آغاز شده بود، مجددا از سر گرفته شده و با سرعت خوبی در حال پیشرفت است. 

یادواره جوان ترین شهید رزمنده کشور در ایالم برگزار شد
ایالم- هدی منصوری- یادواره ش��هید علی جرایه نوجوان ترین ش��هید دفاع مقدس و ش��هدای بخش سرابباغ با حضور 
رحیمی مقدم مشاور استاندار در امور ایثارگران، صادق نوروزی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان آبدانان، جمعی 
از مسئولین ادرات و نهادهای دولتی، خانواده های معظم شهدا و مردم سرابباغ در این بخش برگزار شد. رحیمی مقدم ضمن 
گرامیداش��ت یاد و خاطره شهدای شهرستان آبدانان و نوجوان ترین شهید کشور اظهار کرد: محور انقالب اسالمی والیت فقیه 
است که شهیدانی چون علی جرایه با شهادت خود تا سال های متمادی تهدید را از این محور بزرگ انقالب دور کردند. وی با 
اشاره به توطئه های دشمن در طول 3۹ سال گذشته برای از بین بردن انقالب اسالمی اظهار کرد: شهدا با نثار خون خود برای 
انقالب این توطئه ها را تا سال ها از کشور دور کردند. مشاور استاندار با اشاره به نقش غیرقابل انکار مردم در پیروزی رزمندگان 
اس��الم در مقابل جبهه کفر، اظهار کرد: حضور گس��ترده اقش��ار مختلف مردمی بود که صدام و حمایت کنندگان آن ازجمله 
آمریکای جنایت کار و اسرائیل غاصب و بی هویت و شوروی سابق و انگلیس نتوانستند در طول جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 

در مقابل جوانان غیور و رزمندگان اسالم  پیروز میدان شوند.

پیام تبریک علی سلگی شهردار مالرد به مناسبت گرامیداشت روز مهندس
شهرسـتان مالرد- مژگان علیقارداشـی -  پنجم اسفند ماه مصادف با روز بزرگداشت خواجه 
نصیر الدین طوسی و روز مهندس می باشد.   به همین مناسبت علی سلگی شهردار مالرد طی پیامی این 
روز را گرامی داشتند. پنجم اسفند ماه روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و تجلیل از مهندسین 
ایران اسالمی می باشد. مهندس توانمند و مستعد ایرانی دارای ابتکار، خالقیت،نوآوری و دقت میباشد و با 
تحصیل و فراگیری علم روز توان رقابت با متخصصین برجسته این امر را در عرصه های بین المللی دارد. 
در اهمیت نقش و جایگاه این قشر ذکر این نکته بس که در نگاه ایشان تمامی موضوعات می بایست در 
چارچوب منطق و نظم محقق گردد. در پایان این روز بزرگ را به این جامعه خدوم باالخص مهندسین مجموعه شهرداری و سازمانهای 

تابعه تبریک و تهنیت عرض نموده و تداوم توفیقات و تاییدات الهی را در خدمت به شهروندان شریف شهر مالرد خواستارم .  

100 میلیارد ریال اعتبار ملی در حوزه راه و شهرسازی استان مرکزی هزینه شد 
اراک - مینو رستمی - مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: ۱۰۰میلیارد ریال اعتبار ملی در حوزه راه و شهرسازی 
استان مرکزی هزینه شد.  مجید شارقی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی با اشاره به بودجه عمرانی این مجموعه 
براساس پیوست قانون اظهار داشت: طبق پیوست قانون موافقت نامه ، 7 پروژه با اعتبا پیش بینی شده 3۵۰ میلیارد ریال برای راه و 
شهرسازی استان درنظر گرفته شده که ۱87 میلیارد ریال آن را تخصیص اسناد داریم و ۱3 میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال هم هزینه 
کرده ایم. وی افزود: در حوزه راه روستایی هم 4۱ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که 7 میلیارد ریال آن تخصیص که تاکنون تمام 
آن هزینه شده است. امسال 34۹ میلیاردریال اعتبار ملی بابت 7 پروژه ابالغ شده است، یک سری از پروژه ها هم اصال ابالغ نداشته اند. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: برای مثال به منظور پروژه تکمیل باند دوم محور توره-بروجرد که ۲۰ میلیارد 
ریال برای آن پیش بینی شده بوده اصال تخصیص نداشتیم و در این محور 7 و نیم کیلومتر از این محور را به ما تفویض کرده اند که در 

مرحله تملک هستیم و بابت تملک، کارشناسی ها انجام شده تا رقم قطعی برای دریافت تخصیص به تهران فرستاده شود.

سه شنبه
8 اسفند 1396
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اینتل فناوری 5G را به دنیای 
کامپیوترهای شخصی می آورد

شاید تا پایان سال جاری میالدی بتوانید لپ تاپ هایی 
 5G با قابلیت نصب س��یم کارت و پش��تیبانی از شبکه
بخرید، البته اگر ادعای اخیر اینتل صحت داش��ته باشد. 
این ش��رکت اعالم کرد که با همکاری مایکروسافت، دل، 
اچ پی، و لن��وو می خواهد چنین محصوالتی را وارد بازار 

کند. 
به گزارش دیجیاتو، به گفته اینتل، چهار ش��رکت ذکر 
شده می خواهند کامپیوترهایی تولید کنند که با استفاده 
 5G از چیپست های س��اخت اینتل، می توانند به شبکه
متصل ش��وند و ارتباط فوق س��ریع اینترنتی با س��رعت 
گیگابیت��ی را فراهم آورند. این محصوالت تا پایان س��ال 

جاری میالدی وارد بازار خواهند شد. 

البت��ه در حال حاضر به ج��ز این اعالن کلی، اطالعات 
دیگ��ری در م��ورد ای��ن لپ تاپ ها در دس��ت نیس��ت، 
ام��ا حداقل می ت��وان امیدوار بود تا س��ال دیگر ش��اهد 
پیاده س��ازی نهایی نس��ل پنجم ش��بکه موبایل باشیم، 
اقدامی که می توان��د حوزه ارتباطات را به مرحله تازه ای 
برس��اند. در حال حاضر اپراتورها و ش��رکت های بزرگی 
مانند هواوی، سامسونگ، AT&T، ورایزن و تی-موبایل 
به س��ختی در تالشند تا این ش��بکه را به مرحله نهایی 

برسانند. 
گفتنی اس��ت کوالکام که رقیب اصلی اینتل در زمینه 
چیپس��ت های مودم به شمار می رود نیز چنین برنامه ای 
را در سر دارد و می خواهد محصوالت مجهز به مودم های 
5G خود را تا س��ال ۲۰۱۹ وارد ب��ازار کند. کوالکام در 
حال حاضر با ۱8 ش��رکت وارد همکاری شده و احتمال 
می رود که این رقم بیش��تر ش��ود. با این حال همه چیز 
به پیاده س��ازی و فراگیر شدن نسل پنجم شبکه موبایل 
 LTE بستگی دارد و تا آن زمان، فقط می توانید از شبکه

استفاده کنید. 

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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تست روز، فرصتی برای پیشرفت شما

حفظ کارمندانی که خالف جهت فرهنگ  سازمانی 
حرکت می کنند، در بلندمدت به ضرر شرکت خواهد 
بود، حتی اگر این کارمندان بهترین سطح عملکرد را 

از خود نشان دهند. 
آدام رابینس��ون، مدیرعامل و  هم بنیانگذار ش��رکت 
هایرولوژی، برترین فروش��نده ش��رکت را تنها پس از 
سه ماه، آن هم درحالی که به تازگی بزرگ ترین معامله 

تاریخ شرکت را انجام داده بودند، اخراج کرد. چرا؟ 
او می گوید: ما در ش��رکت مان پرس��نل را برحسب 
ارزش ه��ای اصل��ی فرهنگ مان اس��تخدام ی��ا اخراج 
می کنی��م. ای��ن کارمن��د به کس��ب وکار م��ا کمک 
فوق العاده ای می کرد، اما مرتکب رفتارهایی می ش��د 

که روحیه کل تیم را تضعیف می کرد. 
زمانی که ش��رکت شما تالش می کند به آمار خوبی 
دس��ت پیدا کند و یک کارمند، ۲۵، ۵۰ یا 7۵درصد 
از درآمدزایی ش��ما را تضمین می کند، تصمیم گیری 
در مورد اخراج او کار س��اده ای نیس��ت. ممکن است 
ب��ا خود فکر کنی��د که کنار گذاش��تن چنین فردی، 
وضعیت رشد کسب وکارتان را با خطر مواجه می کند 
و باعث نگرانی همه اعضای شرکت می شود. ولی آدام 
رابینس��ون معتقد اس��ت شما به س��ه دلیل، نباید از 
اخ��راج کارمندانی که عملک��ردی خوب، ولی رفتاری 

مخرب دارند بترسید: 
این افراد ارزش های اصلی شرکت را زیر سؤال 

می برند
اکثر شرکت ها ارزش های خود را روی کاغذ چاپ و 
روی دیوار اتاق ها نصب می کنند. چش��م انداز و بیانیه 
مأموریت، برای ساخت یک تیم موفق ضروری هستند، 
ولی واقعیت این اس��ت که اغلب شرکت ها بیش از هر 

چیز، به پول و درآمدشان اهمیت می دهند. 
اگ��ر بیانی��ه ارزش ه��ای ش��رکت تان از کار تیمی، 
یکپارچگ��ی و خدم��ت و مش��ارکت صحبت می کند، 
اما افرادی را اس��تخدام می کنید که بازتاب دهنده این 
ارزش ها نیس��تند، در واقع شرکت ش��ما هیچ پایه و 

بنیانی ندارد. 
ارزش ه��ای ش��رکت صرفا ب��ا ح��رف زدن اجرایی 
نمی ش��وند. شما باید به فرهنگ سازمانی  خود پایبند 
باش��ید و اس��تخدام و اخراج پرسنل هرچند بزرگ بر 
مبنای ای��ن فرهنگ، یکی از قدم های مهم ش��ما در 

این راه است. 
این افراد باعث دلسردی کارمندان خوب 

می شوند
ام��روزه بازار نیروهای خوب، یک بازار کامال رقابتی 
است. بااین وجود چرا کارمندان خوب باید در شرکتی 

بمانند که رفتار ناشایست عده ای، مدام باعث آزار آنها 
می ش��ود؟ به همین دلیل بهتر است افرادی را که به 
ضرر تیم کار می کنند کنار بگذارید تا بعدا با مش��کل 

خروج افراد سازگار و متعهد مواجه نشوید. 
این افراد سود نهایی شرکت را پایین می آورند

ش��اید در نگاه اول غیرمنطقی به نظر برس��د، زیرا 
ممکن اس��ت ش��رکت تان به کمک این اف��راد درآمد 
زیادی کس��ب کند. اما اگر رفت��ار آنها روی تیم تأثیر 
منفی داشته باش��د، روحیه کل کارمندان را تضعیف 
خواهن��د کرد. زمانی که تیم ب��ا تعهد و انگیزه باال کار 
می کند، ش��رکت نیز با قدرت و س��رعت بیشتری به 
جل��و حرک��ت می کند. اما کافی اس��ت ی��ک کارمند 
بی صالحیت و بی اخالق در کن��ار دیگران قرار بگیرد 
تا افت و ن��زول زحمات و انرژی هم��ه کارمندان تان 

را شاهد باشید. 
ش��اید با کنار گذاش��تن و اخراج ای��ن افراد، درآمد 
ماهان��ه ش��رکت تان کاهش پی��دا کند و تع��دادی از 
مشتریان تان را از دس��ت بدهید، ولی مطمئن باشید 
که این مش��کالت، کوتاه مدت هستند. شما می توانید 
در بلندمدت کارمندانی استخدام کنید که واقعا برای 

شرکت تان ارزشمند هستند. 
INC/zoomit :منبع

چه زمانی باید برترین کارمندان تان را کنار بگذارید

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 916 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: تغییر ویژگی های اخالقی 
کاری زمان بر و مش��کل است، اما غیرممکن نیست. 
توصیه نخس��ت ما مطالعه چند کتاب روان شناسی 
مناس��ب در این خصوص اس��ت. در ای��ن کتاب ها 
روش هایی معرفی می ش��وند که در صورت عمل به 
آنها به مرور زمان تکرار این رفتار در شما به حداقل 
می رس��د. نکته مهم این اس��ت که ش��ما نسبت به 

عکس العمل نادرست خودتان اذعان دارید و همین 
نخستین گام موثر برای رفع مشکل است، اما تا آن 
موقع پیش��نهاد می کنیم هر موقع احساس هیجان 
کردید به س��رعت جلس��ه یا مح��ل کار خودتان را 
ت��رک کنی��د و کمی در خیاب��ان ق��دم بزنید. اگر 
خودت��ان متوجه رس��یدن به نقط��ه اوج عصبانیت 
نیس��تید، ضروری اس��ت در مواق��ع آرامش به یک 
دس��تیار امین که ش��ما را در جلسات و تصمیمات 
همراهی می کند بس��پارید که قبل از رس��یدن به 

نقطه اوج به ش��ما یادآوری کند که نزدیک آستانه 
هس��تید و ضروری است محل کار خودتان را ترک 
کنید. وقتی این ی��ادآوری که می تواند کتبی روی 
یک تکه کاغذ کوچک نوش��ته ش��ود به ش��ما ارائه 
ش��د، به س��رعت محل را ترک ک��رده و در هوای 
آزاد ق��دم بزنید. همین کار کوچ��ک باعث خواهد 
ش��د تصمیمات غل��ط نگیرید و کنترل ش��رکت از 
دس��ت شما خارج نش��ود. البته اگر نسبت به انجام 

آن متعهد باشید.

تمرین تسلط بر خود 

پرسش: حدود 15 سال است که کسب وکاری کوچک را مدیریت می کنم. جدی ترین مشکلی که بارها از سوی کارمندانم 
به من نسبت داده شده، این است که در مواقع بحرانی بسیار سریع هیجان زده می شوم و کنترل رفتار و تصمیمات خود 

را از دست می دهم. توصیه می کنید چه کار کنم تا این مشکل برطرف شود؟
کلینیک کسب و کار

چگونه عادت خودنمایی را کنار بگذاریم
این روزها کوچک ترین اش��تباه در شبکه های اجتماعی 
تبدیل به اسناد آنالین می شود، بنابراین بهتر است پیش از 
انتشار هر خبری، خودنمایی را کنار بگذاریم و در مورد نحوه 

بیان آن به خوبی فکر کنیم. 
برای همه ما پیش آمده اس��ت که به طور ناخواسته برای 
دیگران خودس��تایی کرده باش��یم. به عنوان مثال زمانی که 
با دوس��تان مان صحبت می کنیم از وضعیت ظاهری خود 
شاکی هستیم، درحالی که از نظر آنها اصال این طور نیست. 
یا اینکه دائم در مورد ش��غل جدیدمان صحبت می کنیم و 
می گوییم سرمان تا چه اندازه شلوغ شده است. ممکن است 
از بوی ماش��ین نویی که خریده ایم شاکی باشیم و در مورد 
چنین موضوعاتی بدون اینکه متوجه باش��یم برای دیگران 
خودنمای��ی می کنیم. انجام این کار یعنی کم اهمیت جلوه 
دادن موضوعات��ی که واقعا به آنه��ا افتخار می کنید از نظر 
دیگران نوعی جلب توجه حساب می شود و باعث می شود 
ارزش و احترام خود را نزد دیگران از دست بدهید. این رفتار 
شاید در محیط های دوستانه اهمیت چندانی نداشته باشد 

اما تأثیر آن در دنیای کسب وکار بسیار بیشتر است. 
اینکه فردی بخواهد در مورد موفقیت های خود با دیگران 
صحبت کند یک رفتار اجتماعی و کامال عادی است. همه 
ما دوس��ت داریم ارزش خود را باال ببریم و احس��اس مهم 
ب��ودن کنیم، اما نکته اصلی این اس��ت ک��ه باید طرز بیان 
خوبی داشته باشیم. اینکه بخواهیم اخبار را با یک فروتنی 
س��اختگی برای دیگران بیان کنیم، تنها باعث می شود در 
ذهن آنها تصویر بدی از خودمان بس��ازیم. اگر می خواهید 
خبری را به دیگران منتقل کنید؛ یا از روش صحیح استفاده 
کنید یا بهتر است در مورد آن اصال صحبت نکنید. در ادامه 
این مقاله  به روش های صحیح بیان اخبار بدون خودنمایی 

می پردازیم. 
1- از عبارات مناسب استفاده کنید

پیش از انتقال اخبار به دیگران کمی فکر کنید. از عبارات 
مثبت اس��تفاده کنید و خودتان را قدردان زحمات دیگران 
بدانی��د؛ نه اینکه فقط از خودتان تعریف کنید و احس��اس 
خودشیفتگی را به شنونده منتقل کنید. زمانی که دیگران 
خوشحالی خود را بابت شنیدن اخبار جدید نشان می دهند 
مهربان باشید و از آنها تشکر کنید. تصور کنید برند محبوب 
کفش کتانی تان چنین توییتی به اش��تراک می گذارد: »ما 
توانس��تیم تنها در عرض ۲4 ساعت 3۵۰ هزار دالر فروش 
داش��ته باشیم. ممنون از مش��تری ها« خواندن این توییت 
چه احساس��ی به ش��ما می دهد؟ احتماال مانند هر شخص 
دیگری احساس می کنید به شما توهین شده است. بنابراین 
برند مورد نظر را سریع آنفالو می کنید و هرگز سراغ خرید 
محصوالت آنها نمی روید. درعوض تصور کنید متن توییت 
به این صورت به اش��تراک گذاشته ش��ود: »مردم استقبال 
خوبی از مجموعه ما داش��تند و بابت بازخورد مثبت شان از 
آنها تشکر می کنیم.« مطمئنا عبارت دوم احساس بهتری 
به مخاط��ب منتقل می کند و حتی مش��تری ب��ه بازدید 
محصوالت جدید برند تش��ویق می ش��ود. ه��ر دو عبارت 
پیام یکس��انی دارند؛ اما تأثیر کامال متفاوتی روی خواننده 
آن می گذارند. بنابراین ب��رای بیان اخبار مورد نظر خود از 

عبارات مناسب استفاده کنید. 
2- صداقت بهترین سیاست است

سعی نکنید تصویری از یک سبک زندگی بدون نقص به 
مخاطبان منتقل کنید. مردم با پست هایی در مورد اهداف، 
آرزوها، احساس��ات و شکس��ت ها ارتباط برق��رار می کنند. 
بنابراین زمانی که س��عی می کنید تصویر بدون نقصی ارائه 
دهید، هیچ تأثیر مثبتی روی مخاطبان یا همان فالوئرهای 
ش��بکه های اجتماعی نمی گذارید.  زمانی که فردی داستان 
زندگی ش��خصی خودش را با دیگران در میان می گذارد و 
س��عی دارد به آنها بگوید که از گذش��ته عبور کنند و حال 
را بس��ازند، باید اصل مهمی به ن��ام صداقت را رعایت کند. 
داستانی که ویرایش ش��ده باشد و تنها قسمت های خوب 
آن برای مخاطب نقل ش��ود، هیچ بازخورد مثبتی نخواهد 
گرفت؛ اما داس��تانی که ب��دون اضافه و کم کردن باش��د، 
حمایت مخاطبان را به همراه خواهد داش��ت. سعی نکنید 
داس��تان خود را برای افزایش میزان فروش ویرایش کنید. 
اکنون در سال ۲۰۱8 هستیم و مردم این موضوع را متوجه 

می شوند بنابراین صداقت را فراموش نکنید. 
3- موفقیت خود را جلوی چشم دیگران نگیرید

اگر در میان دوس��تان تان ش��خصی نیس��ت ک��ه برای 
راه اندازی کس��ب وکار کوچک خودش اقدامی کرده باشد، 
بهتر اس��ت اخبار مرتبط با کسب وکار خود را با احتیاط به 
آنها بدهید. نیازی نیست موضوعی را از آنها پنهان کنید. این 
کار تنها باعث می ش��ود احساس بدتری به آنها دست دهد. 
هرگ��ز به آنها نگویید هیچ درکی از احساس��ات تان ندارند، 
زیرا جایگاه شما را تجربه نکرده اند. گفتن تجربیات ممکن 
است انگیزه آنها را افزایش دهد، اما به شرطی که از عبارات 
مناس��ب استفاده ش��ود و با صداقت همراه باشد. شاید آنها 
هم بخواهند کسب وکار خودشان را راه اندازی کنند، بنابراین 
زمانی که درخواست کمک می کنند، تجربیات خود را بدون 
هیچ منتی در اختیارشان قرار دهید. کمک کردن به دیگران 
احس��اس فوق الع��اده خوبی به انس��ان می دهد؛ مخصوصا 
زمانی که بدانید بخش��ی از موفقیت های دیگران مربوط به 

نصیحت ها و کمک های شما بوده است. 
4- از تجربیات دیگران استفاده کنید

به یاد داش��ته باشید همه انس��ان ها دوست دارند خاص 
باش��ند و این موضوع را با دیگران مطرح کنند، اما معموال 
ب��ه خودس��تایی متهم می ش��وند. اگر اف��راد متواضعی در 
اطراف تان هس��تند، کمی زمان بگذارید و ببینید چگونه با 
دیگران برخورد می کنند. سپس سعی کنید این رفتارهای 
مثبت را روی گفتار خود به کار بگیرید.  پست هایی که در 
فضای مجازی به اشتراک گذاشته می شوند به نوعی دائمی 
هستند. مطمئن باشید همیشه افرادی پیدا می شوند که از 
اشتباهات شما عکس بگیرند و اسناد آنالین درست کنند. 
فراموش نکنید که گاهی اوق��ات برندهای بزرگ نیز دچار 
لغزش می شوند، بنابراین با کوچک ترین اشتباه فکر نکنید 
که دنیا به پایان رس��یده است. درعوض سعی کنید اشتباه 

خود را جبران کنید و قدردان مخاطبان خود باشید. 
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