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آیا برنامه سه گانه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز موفق بوده است؟ 

سیاست های بانک مرکزی
زیر ذره بین کارشناسان

بانک مرکزی درحالی از انتهای بهمن ماه با ارائه بس��ته پیش��نهادی برای کنترل بازار ارز از طرح اوراق گواهی 
2۰درص��دی رونمایی ک��رد که فروش ۱۰۰هزار میلیاردی این اوراق طی روزهای اخیر باعث زیان ۵۰۰۰ میلیارد 
تومانی برای بانک ها شده است. از آنجا که اوراق گواهی سپرده با سود 2۰درصد در عمل تفاوتی با حساب سپرده 
۱۵درصد نداش��ته و حتی س��ود آن ۵ درصد نیز باالتر اس��ت، بانک مرکزی این اوراق را ب��رای ایجاد جذابیت و 
چرخش نقدینگی از بازارهای موازی و به ویژه بازار ارز به س��وی بازار پول تعیین کرد تا بلکه بتواند التهاب اخیر 

بازار ارز را کنترل کند. اما با توجه به اینکه سود 2۰درصد برای سپرده 2درصد باالتر از نرخ سود تسهیالت...

 رئیس سازمان مالیاتی از مطالبه 10 هزار میلیارد تومانی
از فراریان مالیاتی خبر داد

 بررسی پرونده 240 صرافی
در زمینه نوسان های ارزی
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هشدار به شکستن بلور اعتماد

آیا درگاه های پرداخت امن هستند؟

جادوی روبات های فیس بوک در کنفرانس ها
از صفر تا صد سرمایه گذاری خطرپذیر

7راه به حداکثر رساندن نرخ بازگشت بازاریابی تجاری
روش های محاسبه سهم بازار در یک کسب و کار کوچک

درک درست تبلیغات
چرا مسئولیت اجتماعی برند مهم است؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مخترع احتمالی بیت کوین
متهم به سرقت 5 میلیارد دالر

7
بـه جرات می توان گفت اگر بخواهیم یک موضوع را انتخاب 

کنیـم که تمـام اقتصاددانان کشـور از هر جناح و 
مکتبی بر آن اتفاق نظر دارند، حرکت به سمت...

افزایش تعرفه واردات خودرو حمایتی ضدتولید است

  3 دلیل دولت
برای افزایش تعرفه

یادداشت
 چرا لنگر نرخ ارز

در رفت؟ 

در چند هفته اخیر مسئوالن 
و بعض��اً اقتصاددانان علت های 
عدی��ده ای ب��رای افزایش نرخ 
ب��رای  ام��ا  برش��مرده اند،  ارز 
بررس��ی چرایی آنچ��ه در بازار 
ارز ای��ران رخ داده اس��ت باید 
تصمیم��ات دول��ت و ش��رایط 
چند ماه گذش��ته واکاوی شود. 
افزایش نرخ ارز در حالی اتفاق 
افتاده که اقتصاد ایران ش��رایط 
متفاوت��ی در چن��د م��اه اخیر 
نس��بت به چند س��ال گذشته 
نداش��ته و آنچه اتف��اق افتاده، 
از تصمیماتی است که  ناش��ی 
در این مقطع زمانی اتخاذ شده 

است. 
۱ -دالر چن��دی پی��ش در 
حال��ی در چند قدم��ی ۵ هزار 
تومان ایستاده که سد مقاومت 
۵ ه��زار توم��ان را نی��ز پیش 
از ای��ن شکس��ته اس��ت. وقتی 
قیم��ت دالر از 46۰۰ توم��ان 
نمایندگان مجلس  باالتر رفت، 
و منتقدان دولت را تحت فشار 
قرار دادند تا با ورود به بازار ارز 
و افزایش عرض��ه مانع کاهش 
بیش از پی��ش ارزش پول ملی 

شود. تصمیمات اتخاذ 
2شده به دلیل عدم...

محمد خوشنام
 فعال اقتصادی

لیس��تی از حقوق روی زمین مانده مصرف کنندگان 
در حوزه ه��ای خودرو، کاالی مصرفی، خدمات بانکی، 
بیمه و . . . در حضور دس��ت اندرکاران عرضه و تولید، 
وزی��ر و مس��ئوالن در روز مل��ی حمای��ت از حق��وق 

مصرف کنندگان به صف شد. 
به گزارش ایس��نا، روز چهارشنبه 9 اسفندماه مرکز 
همایش ه��ای صداوس��یما میزب��ان هفتمین همایش 
روز مل��ی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان بود و از 
واحده��ای خدماتی و تولیدی برت��ر در حوزه حمایت 
از حقوق مصرف کننده ب��ا حضور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، رئیس س��ازمان استاندارد، نایب رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی و دیگر مس��ئوالن مربوطه 

تقدیر شد. 

پول مردم نباید به حساب خزانه برود
در ای��ن برنام��ه محم��د ش��ریعتمداری – وزی��ر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت – با تأیی��د صحبت های 
مع��اون خود محمود نوابی – رئیس س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان – مبنی بر اینکه 
واحدهای��ی ک��ه به حق��وق مصرف کنن��دگان احترام 
نمی گذارن��د محکوم به فنا هس��تند، گف��ت: یکی از 
مواردی که درخصوص حق��وق مصرف کننده اهمیت 
دارد نحوه بازرسی و اس��تیفای حقوق مردم است که 
در ای��ن خصوص باید قوانین مناس��بی تدوین ش��ود، 
چراکه در حال حاضر اگر مورد تخلفی شناسایی شود 
به تعزیرات گزارش ش��ده و پس از طی مراحل قانونی 
و اخذ جرایم وجه دریافتی به حس��اب خزانه می رود، 
در صورتی که س��ازوکار درس��ت ایجاب می کند پولی 
ک��ه به طور اضاف��ی از مردم گرفته ش��ده به مردم نیز 

بازگردد. 
وی ادام��ه داد: در این رابطه یک مورد مثبت اتفاق 
افتاد که طبق آن زمانی که شرکت های هواپیمایی در 
نرخ بلیت خود گرانفروش��ی کردند بعد از اعتراضات و 
رس��یدگی های قانونی مازاد دریافتی به حساب مردم 

بازگشت که این امر را می توان به فال نیک گرفت. 
در ادام��ه وزیر صنعت، مع��دن و تجارت تأکید کرد 
ک��ه حق��وق مصرف کنندگان بای��د در هم��ه ابعاد از 
کیفی��ت خدمات، بهره مندی از اس��تانداردها و ایمنی 
دقیق، قیمت منصفانه و . . . رعایت ش��ود و همچنین 
وجود یک ش��بکه مطمئن توزیع با خدمات مناسب را 
یک امر ضروری دانس��ت و گفت: اصالح ش��بکه های 
توزی��ع باید مدنظر باش��د و قوانی��ن مختلفی در این 
زمینه طرح شده اس��ت. این در حالی است که پیش 
از این تولیدکنندگان عمده و توزیع کنندگان عمده از 
طریق یک سیستم بنکداری با هم در ارتباط بودند که 

متأسفانه این سیس��تم منسوخ شده است درحالی که 
می توانس��ت به ش��کل مناسب بخش��ی از این بازار را 

تسهیل کند. 

صداوسیما مملو از تبلیغات اغواکننده
در ای��ن موض��وع محم��ود نوابی به عن��وان رئیس 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
سخنانی را مطرح کرد که عمده آن موضوعاتی بود که 
حق مصرف کننده در آنها تأمین نمی شود که از جمله 
آنها موض��وع تبلیغات اغواکننده ب��ود که به صراحت 
ب��ه آن در بند ۷ قانون حمای��ت از مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان اشاره شده است. 
این مقام مس��ئول در این باره اظهار کرد: متأسفانه 
با وج��ود اینکه نص صری��ح قانونی درب��اره تبلیغات 
اغواکننده وجود دارد، اما مش��اهده می کنیم که مردم 
به طور دائ��م در معرض بمباران تبلیغ��ات اغواکننده 
هس��تند و حتی صداوس��یمای ملی نیز خود سرشار 
از ای��ن محتوای خالف قانون اس��ت، چراکه دائما در 
رسانه ها و حتی بیلبوردهای سطح شهر عباراتی مثل 
»۱۰۰ درصد طبیعی«، »غیرتراریخته« و . . . به کرات 
استفاده می شود که نه تنها در حوزه تولید تصویر بلکه 

در متن هم باعث اغوای مصرف کننده است. 

چرا بانک ها از مردم پول و وقت اضافه می گیرند
این معاون وزیر در ادامه با اشاره به اینکه برخی موارد 
در دل سازمان های حاکمیتی و واحدهای خدماتی حقوق 
مردم تضییع می شود، تصریح کرد: ما اشکال مختلفی از 
تضییع حقوق مصرف کننده را داریم. به عنوان مثال باید 
پرسید که چرا زمانی مردم از حساب های خود استفاده 
می کنند سیستم بانکی از آنها می خواهد کارت های خود 
را تعویض کنند و بابت این موضوع پول دریافت کرده و 

تشریفات اداری را برپا می کنند. 

 بیمه ها متناسب با ماه های حرام
و غیرحرام پول بگیرند

نواب��ی در ادامه ب��ا انتقاد بر نح��وه عملکرد بیمه ها 
در دریاف��ت بیمه و حق پرداخ��ت دیه، اظهار کرد: ما 
بارها به برخی سیس��تم ها مثل بیمه نی��ز ایراداتی را 
وارد کردی��م و آنه��ا گفته اند که این اظهارات از س��ر 
بی اطالع��ی از موارد فنی اس��ت؛ حتی اگر این ادعای 
آنه��ا نیز مورد قبول باش��د بعضی چیزه��ا کامال قابل 
مش��اهده و مس��لم اس��ت که از جمله آن می توان به 
نح��وه عملکرد بیمه در دریاف��ت حق بیمه و پرداخت 

دیه اشاره کرد. 
وی افزود: ما براس��اس تقویم فق��ط چهار ماه حرام 
داریم که دیه در آنها گران تر اس��ت و اگر قرار باش��د 

م��ردم برای بیم��ه ای که در آن حق دی��ه نیز منظور 
می ش��ود مبلغ��ی را پرداخت کنند ای��ن مبلغ باید به 
صورت چهار دوازدهم و هشت دوازدهم محاسبه شود، 
ولی ای��ن اتفاق نمی افتد و هزین��ه حق بیمه در همه 

ماه ها با قیمت ماه های حرام محاسبه می شود. 
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت  س��ازمان  رئی��س 
تولیدکنن��دگان ادامه داد: زمانی که ب��رای این موارد 
نیز مراجعه می کنیم، یا برخی مس��ائل عرفی را مطرح 
می کنن��د و یا می گویند که قانون ب��ه ما این اجازه را 

داده و انجام می دهیم. 
در ادام��ه این همایش م��وارد دیگری که مربوط به 
نح��وه مصرف، وضعیت اقتصادی و تولید نیز می ش��د 
توسط س��خنرانان مطرح ش��د که از جمله آن اشاره 
و تأکی��د وزیر صنعت، مع��دن و تجارت بر لزوم تغییر 
عادات مصرف��ی منابع آبی بود، به ط��وری که در این 
زمینه گفت: با وج��ود اینکه در روزهای اخیر نزوالت 
آس��مانی در بس��یاری از ش��هرهای ایران با وضعیت 
بهتری نس��بت ب��ه هفته های گذش��ته در حال بارش 
اس��ت ولی باید در نظر بگیریم که ما همچنان نسبت 

بارندگی ها ۵۰ سال پیش ۵۰درصد عقب هستیم. 
شریعتمداری در ادامه افزود: نمی توان چندان ایران 
را یک کش��ور بحران زده در حوزه آب دانس��ت چراکه 
در سال های گذشته نیز ایران با خشکسالی های نسبی 
مواجه بوده اس��ت و اگر در نظ��ر بگیریم 9۰درصد از 
مصارف آب در حوزه کشاورزی بوده و ۱۰درصد دیگر 
در حوزه شرب و صنعت با یک صرفه جویی 2۰درصدی 
در بخش کشاورزی و تغییر عادت مصرفی تا 2۰درصد 

به منابع صنعتی شرب اضافه خواهد شد. 
وی در ادام��ه ب��ا بی��ان اینک��ه در س��ال ۱۳9۷، 
9۰۰میلی��ارد تومان از پول ش��رکت های توس��عه ای 
برخواهد گشت، گفت: قرار بود پیش از این تا ۷۰هزار 
میلی��ارد توم��ان پول س��ازمان های توس��عه ای که از 
مح��ل فروش دارایی آنها به دس��ت آم��ده بود به آنها 
پس داده ش��ود که تاکنون نیز یک ریال نیز برنگشته 
اس��ت درحالی که براس��اس توافقات انجام ش��ده قرار 
است در بودجه سال ۱۳9۷ تا 9۰۰ میلیارد تومان به 
ایمیدرو و ایدرو پرداخت شود تا بتوانند سرمایه گذاری 
ریسک پذیر را در مناطقی که الزم است انجام دهند. 

سال 97 صنعت و معدن رونق می گیرد
ادام��ه این برنامه با خبر وعده خ��وب وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت برای س��ال آین��ده همراه ب��ود، به 
گونه ای ک��ه وی اظهار کرد: با توجه به وضعیت فعلی 
و تمهیداتی که برای س��ال آینده در نظر گرفته شده 
امید این را داریم که در صنعت و معدن ش��اهد رونق 

مناسب در این حوزه باشیم. 

در هفتمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان چه گذشت؟ 

همه دردسرهای مصرف کنندگان در روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان
 در سراس��ر جهان، ش��هرها به س��مت اس��تفاده از 
انرژی های پاک می روند و به اصطالح س��بز می شوند. 
اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاک در ش��هرها 
و کش��ورهای مختلف رونق گرفته و شغل های زیادی 
را ه��م ایجاد کرده اس��ت. تنها در آمریکا اس��تفاده از 
پنل های خورشیدی 2۵۰ هزار شغل ایجاد کرده است. 
همچنی��ن با اینکه اس��تفاده از انرژی های پاک تا چند 
سال گذشته گران بود، اما افزایش تقاضا باعث کاهش 
قیمت آن شده و استفاده از آن را بیشتر کرده است. 

بلومبرگ گزارش��ی از شهرهای س��بز منتشر کرده 
اس��ت. با توجه به تحقیق CDP )یک سازمان مستقر 
در انگلس��تان که تأثیرات محیط زیستی را می سنجد( 
بیش از ۱۰۰ ش��هر از آدیس آبابا تا اوکلند در ترکیب 
انرژی خ��ود از بیش از ۷۰ درصد ان��رژی تجدیدپذیر 
استفاده می کنند. شهرهایی که جمعیت آنها در معرض 
خطر و آلودگی قرار دارند، در باالترین حد اس��تفاده از 
انرژی های س��بز قرار گرفته اند. آنها برای کاهش نزولی 
درجه حرارت جهانی با استفاده از انرژی های برق آبی، 

زمین گرمایشی، خورشیدی و بادی تالش می کنند. 
CDP می گوی��د: بعد از توافقنامه پاریس برای کاهش 
دمای زمین و جلوگیری از گرم شدن بیشتر آن، شهرهای 
مختل��ف مصرف انرژی خود را بهبود داده و اهدافی برای 
کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای را تعیین کرده اند. 

در ایاالت متحده، ۵8 شهر از جمله آتالنتا و سن دیگو 
متعهد ش��ده اند که به سمت اس��تفاده صددرصدی از 
ان��رژی پاک حرکت کنند. در همی��ن حال برلینگتون 
و ورمونت مدعی هس��تند اولین شهرها در این کشور 
هس��تند که به ط��ور کامل انرژی مورد نی��از خود را از 

منابع تجدیدپذیر به دست می آورند. 
تنها تعداد انگشت ش��ماری از ۱۰۰ ش��هر آمریکای 
ش��مالی از انرژی ترکیبی و حداقل ۷۰درصد از انرژی 
تجدیدپذیر اس��تفاده می کنند. این در حالی است که 
اکثریت ش��هرهای آمریکای التین گزارش داده اند این 
م��رز را گذرانده اند و اس��تفاده بیش��تری از انرژی های 
تجدیدپذی��ر برای تأمین منابع ان��رژی مورد نیاز خود 

دارند. 
کیار اپلبی، مدیر بخش ش��هرهای CDP می گوید: 
بسیاری از ش��هرها در جهان در حال توسعه در منابع 
طبیعی محلی خود سرمایه گذاری کرده اند. این فعالیت 
پیش��گام تا حد زیادی با نیازه��ای اقتصادی محلی و 

اراده سیاسی همراه خواهد بود. 
با ای��ن حال به دلیل خشکس��الی در بعضی مناطق 
آمری��کای التی��ن، تولید انرژی برق آب��ی کاهش یافته 
است. شهرهای کش��ورهای در حال توسعه، به ویژه در 
آمریکای التین ش��روع به استفاده از انرژی های پایدار 

همراه با حفظ محیط زیست کرده اند. 

استفاده از انرژی پاک همه گیر می شود

سبزترین شهرهای جهان به روایت بلومبرگ

88936651



بان��ک مرک��زی درحال��ی از 
انته��ای بهمن ماه با ارائه بس��ته 
پیش��نهادی برای کنت��رل بازار 
گواه��ی  اوراق  ط��رح  از  ارز 
2۰درص��دی رونمای��ی کرد که 
این  میلیاردی  فروش ۱۰۰هزار 
اوراق طی روزه��ای اخیر باعث 
تومانی  میلی��ارد  زی��ان ۵۰۰۰ 
برای بانک ها شده است. از آنجا 
که اوراق گواهی س��پرده با سود 
2۰درص��د در عم��ل تفاوتی با 
حساب سپرده ۱۵درصد نداشته 
و حت��ی س��ود آن ۵ درصد نیز 
باالتر اس��ت، بانک مرکزی این 
اوراق را ب��رای ایجاد جذابیت و 
چرخش نقدینگ��ی از بازارهای 
م��وازی و به وی��ژه ب��ازار ارز به 
س��وی بازار پ��ول تعیین کرد تا 
بلک��ه بتواند الته��اب اخیر بازار 
ارز را کنترل کن��د. اما با توجه 
ب��ه اینکه س��ود 2۰درصد برای 
س��پرده 2درصد باالت��ر از نرخ 
س��ود تس��هیالت ۱8درص��دی 
است که اکنون بانک ها دریافت 
می کنند، این امر موجب نگرانی 

و زیان بانک ها شده است. 
نیز  مرکزی  بان��ک  رئیس کل 
در مقاب��ل به بانک ه��ا اطمینان 
داده ک��ه بان��ک مرک��زی تمام 
هزینه های ناش��ی از اجرای این 
طرح را خ��ود تقبل می کند، اما 
س��ؤال این اس��ت که این زیان 
میلی��اردی قرار اس��ت چگونه و 
از ک��دام محل تأمی��ن و جبران 

شود؟! 
بس��ته سیاستی  در حقیقت، 
بان��ک مرکزی برای کنترل بازار 
ارز با انتقاد اغل��ب اقتصاددانان 
و کارشناس��ان بانک��ی مواج��ه 
ش��ده و منتقدان، بانک مرکزی 
را متهم می کنند که اس��تراتژی 
بلندمدت��ی برای سیاس��ت های 
خ��ود ن��دارد. به عب��ارت بهتر، 
بانک مرک��زی درحالی تصمیم 
به انتش��ار اوراق گواهی سپرده 
2۰ درص��دی در ش��بکه بانکی 
گرفته اس��ت که چندی پیش و 
از میانه های س��ال، کاهش نرخ 
س��ود بانکی به ۱۵درصد باعث 
خ��روج نقدینگی از ب��ازار پول 
به س��وی بازار س��رمایه و سایر 
بازاره��ای موازی ش��ده بود، اما 
اینک با رشد سود این سپرده ها 
ب��ه 2۰درصد از 28 بهمن ماه به 
مدت دو هفت��ه، بار دیگر حجم 
قابل توجهی از نقدینگی مجددا 
به سوی بانک ها بازگشته است. 
ای��ن ام��ر نش��ان می دهد که 
بانک مرکزی برای سیاس��ت های 
خود اس��تراتژی بلندمدتی ندارد. 
البته کامال مش��خص اس��ت که 
سیاس��ت های پول��ی کوتاه مدت 
هس��تند، اما حقیقت این اس��ت 
که مجموعه ای از سیاس��ت های 
کوتاه مدت اس��ت که اس��تراتژی 
بلندم��دت را می س��ازد. در واقع، 
ه��دف بان��ک مرک��زی در کنار 
ثب��ات قیمت ها و کنت��رل تورم، 
حف��ظ ارزش پول ملی اس��ت و 
این کار شدنی نیست مگر داشتن 
استراتژی بلندمدت و درست. اما 
اقدام اخیر بان��ک مرکزی در باال 
بردن س��ود بانکی ج��ز افزایش 
هزینه بانک ها و افزودن بر میزان 
ضرر آنها نتیجه ای نخواهد داشت 
و بر بحران های نظام بانکی خواهد 
افزود. این درحالی است که نظام 
بانک��ی کش��ور نیازمن��د اجرای 
مجموعه ای از اصالحات اساس��ی 
و س��اختاری اس��ت و مس��لما با 
این گونه سیاست های کوتاه مدت 
و آنی از سوی بانک مرکزی، راه به 

جایی نخواهد برد. 
درخواست بانک ها برای 

جبران هزینه سود 
20درصدی

در همی��ن راس��تا، ایس��نا از 
درخواس��ت کمک بانک ها برای 
هزینه سود 2۰درصدی  جبران 

خبر داده و گفته که جلس��ه ای 
روز سه ش��نبه می��ان بانک ه��ا 
درب��اره موض��وع انتش��ار اوراق 
گواهی سپرده با سود 2۰ درصد 
برگزار شده و قرار شده بانک ها 
در نام��ه ای ب��ه بان��ک مرکزی، 
این مس��ئله را ط��رح کرده و از 
مقام سیاستگذار پولی بخواهند 
جب��ران  ب��رای  راه��کاری  ت��ا 
هزینه های ناشی از فروش اوراق 

گواهی سپرده ارائه دهد. 
ای��ن دغدغه  بانکی  مدی��ران 
را دارند که در ش��رایطی س��ود 
س��پرده 2۰درصد تعیین ش��ده 
که نرخ س��ود تس��هیالت هیچ 
تغیی��ری نک��رده و اس��تفاده از 
گواهی سپرده 2۰درصدی بهای 
تمام ش��ده پول ب��رای آنها را تا 
حداق��ل به 22.۵ درصد افزایش 
می ده��د. بنابرای��ن ای��ن ن��رخ 
در مقایس��ه با س��ود تسهیالت 
۱8درص��دی موجود ب��ه عنوان 
منب��ع تأمین هزین��ه بانک ها با 

زیان همراه است. 
اگرچه بانک ها از 28 بهمن ماه 
انتش��ار اوراق گواهی س��پرده با 
س��ود 2۰درصد را طبق بس��ته 
سیاستی بانک مرکزی به منظور 
کنترل بازار ارز در دس��تور کار 
قرار دادن��د تا با جذاب ش��دن 
نرخ س��ود بانک��ی تمایل مردم 
برای س��رمایه گذاری در بانک ها 
افزای��ش یافت��ه و نقدینگ��ی از 
س��مت بازار ارز به شبکه بانکی 
حرک��ت کن��د، اما ب��ا توجه به 
این که سود اعالمی برای گواهی 
س��پرده ۵درصد باالتر از س��ود 
حس��اب س��پرده مدت دار و 2 
درصد باالتر از س��ود تسهیالت 
موج��ود اس��ت، ای��ن رق��م با 
بانک ه��ا  ب��رای  هزینه های��ی 
همراه خواهد بود چرا که س��ود 
تس��هیالت موجود پاس��خگوی 
هزینه س��ود 2۰ درصدی اوراق 

نیست. 
طب��ق آخرین آم��ار در هفته 
ابتدایی طرح، حدود ۱۰۰ هزار 
میلی��ارد اوراق گواهی س��پرده 
فروش رفته اس��ت. ب��رای این 

مبلغ باید 2۰ هزار میلیارد سود 
2۰ درصد پرداخت شود که در 
مقایسه با سود ۱۵درصد موجود 
ح��دود ۵۰۰۰ میلی��ارد تومان 
اخت��الف دارد. در عین حال که 
این رقم تا انتهای زمان طرح نیز 

افزایش می یابد. 
ب��ا این همه، در حال��ی رئیس 
کل بان��ک مرکزی اع��الم کرده 
اگر بانک ها در انتشار اوراق دچار 
هزینه ش��وند بانک مرکزی آن را 
تقبل می کند که به گفته مدیران 
بانکی، این کم��ک هنوز ماهیت 
مشخصی نداشته و منابعی برای 
آن تعیین نش��ده است و به نظر 
نمی رس��د با تزریق نقدینگی به 
بانک ه��ا انجام ش��ود مگر این که 
کاهش اندوخته قانونی یا تسویه 
بدهی بانکها ب��ه بانک مرکزی و 

نظیر آن اجرایی شود. 
اثر کوتاه مدت بسته بانک  

مرکزی برای بازار ارز
در همی��ن زمین��ه، کام��ران 
ن��دری، کارش��ناس اقتصادی و 
امام  عضو هیأت علمی دانشگاه 
صادق معتقد است سیاست های 
کوتاه مدت قادر به حل مشکالت 
س��اختاری و بلند مدت اقتصاد 

ایران نیستند. 
ب��ا  گفت وگ��و  در  ن��دری   
خبرآنالین درباره تحوالت اخیر 
ب��ازار ارز گفت: بحرانی هایی که 
بازار ارز و س��که و طال را تهدید 
می کن��د، ناش��ی از مش��کالت 
اس��ت  س��اختاری و درازمدتی 
ک��ه در اقتصاد وج��ود دارد و از 
این رو، نمی توان با س��یات های 
کوتاه م��دت، بر مش��کالت بلند 

مدت غلبه کرد. 
 او با اش��اره ب��ه اینکه به هم 
ریختگی بازار ارز ناش��ی از رشد 
ب��االی نقدینگ��ی و تهدیدهای 
بیرونی علیه ایران اس��ت، ادامه 
در  ک��ه  ناکارآمدی های��ی  داد: 
داخ��ل هس��ت نیز مان��ع از آن 
می شود که ش��رایط باثباتی در 

بازار ارز داشته باشیم. 
ندری با اشاره به بسته ابالغی 
بانک مرکزی برای ایجاد آرامش 

در ب��ازار ارز گفت: این بس��ته، 
یک بس��ته دو هفته ای اس��ت و 
برای ایج��اد آرام��ش در کوتاه 
مدت و میان مدت ش��اید بتواند 
بی تردید  ام��ا  باش��د  تأثیرگذار 
برگش��ت  انتظار  بلندم��دت  در 
قیمت ه��ا به رقم ه��ای باالتر از 

رقم کنونی وجود دارد. 
وی ب��ا تأکی��د بر اینک��ه باال 
بودن متوس��ط نرخ سود بانکی 
در سه دهه گذشته یک مشکل 
س��اختاری است، ادامه داد: باید 
دید ایراد چیس��ت و کجاست؟ 
بخش��نامه س��ود  با  نمی ت��وان 
س��پرده بانک��ی را کاهش داد و 
انتظار به هم ریختگ��ی در بازار 
دیگ��ری را نی��ز نداش��ت. نرخ 
س��ود بانکی ایران در مقایسه با 
کشورهایی که اقتصاد رو به جلو 
دارند باالس��ت و ای��ن باال بودن 
نیز ریش��ه در بحران��ی دیگر در 

اقتصاد ایران دارد. 
 ن��دری در پای��ان ب��ا تأکید 
ب��ر اینک��ه باال بودن نرخ رش��د 
نقدینگ��ی در ای��ران، بحران��ی 
س��اختاری را رق��م زده اس��ت، 
اضافه کرد: رشد باالی نقدینگی 
مش��کل بلند مدت اقتصاد ایران 
تلقی می ش��ود. با مس��کن های 
موقتی ک��ه مانن��د مرهم عمل 
می کنند نمی توان بر این بحران 
غلب��ه ک��رد و در نتیج��ه وقتی 
نمی شود،  شناسایی  اصلی  ایراد 
نمی ت��وان انتظ��ار داش��ت ب��ا 
دستکاری نرخ سود یا هر مولفه 
دیگر، اقتصاد به آرامش برس��د. 
تاکنون با نرخ های س��ود باالیی 
که بانک ه��ا می دادند نقدینگی 
ب��ه نوعی مهار ش��ده بود اما در 
عمل ن��ه بانک ها توان ادامه این 
وضعیت را داش��تند و نه اقتصاد 
کش��ش الزم را ب��رای پرداخت 
سودهای باال داش��ت. بی تردید 
نقدینگ��ی فزاین��ده ای ک��ه در 
اقتص��اد وج��ود دارد ب��ه جایی 
حمله ور خواهد شد و ورود این 
نقدینگی به بازار مس��کن، ارز و 
سکه شرایطی ناگوار را برای هر 

بازار رقم خواهد زد. 

انتقاد از نحوه برخورد با 
دالالن بازار ارز

مستخدمین حس��ینی  حیدر 
نیز در همی��ن زمینه با کامران 
ندری هم عقیده است و معتقد 
است انتشار اوراق توسط بانک 
مرک��زی ب��رای کنت��رل ن��رخ 
ارز تنه��ا ی��ک داروی مس��کن 
کوتاه مدت اس��ت و نمی ش��ود 
از آن ب��ه عن��وان ی��ک برنامه 
استراتژیک در برابر کنترل نرخ 

ارز یاد کرد. 
این اقتص��اددان، تلقی دولت 
اش��تباه  را  مرک��زی  بان��ک  و 
می خواند و انتشار این اوراق را 
تنها فرصت��ی می داند که بانک 
مرکزی و دولت بتوانند سیاست 
جامعی را درب��اره کنترل بازار 

ارز در پیش بگیرند. 
در  مستخدمین حس��ینی 
گفت وگ��و با ایس��نا، همچنین 
با انتقاد از دس��تگیری افراد به 
خاطر نوسانات ارز گفت: با این 
قبیل رفتار ک��ه تعدادی دالل 
دستگیر ش��وند، نمی توان بازار 
ارز را کنت��رل کرد. متأس��فانه 
و  مرک��زی  بان��ک  رویک��رد 
دول��ت درباره ن��رخ ارز چندان 
مشخص نیست. همین رویکرد 
نامش��خص دولت درب��اره بازار 
ارز ب��ه س��رمایه گذاران داخلی 
و خارجی ضرب��ه می زند. یکی 
از دالیل��ی ک��ه س��رمایه گذار 
خارج��ی از ورود ب��ه اقتص��اد 
ایران استقبال نمی کند، همین 
بح��ث نرخ ارز اس��ت. وضعیت 
ارز در ایران نامش��خص اس��ت 
نس��بت  را  س��رمایه گذاران  و 
ب��ه س��وددهی م��ردد ک��رده 
اس��ت. واقعیت این اس��ت که 
اقتصادی  ب��ه  س��رمایه گذاران 
برای��ش  ک��ه  می کنن��د  ورود 
توجیه اقتصادی داش��ته باشد. 
ب��ه  اقتص��ادی  ش��اخص های 
نحوی باش��د که آینده برایشان 
پیش بینی پذیر باشد ولی اکنون 
با توجه به وضعی��ت نرخ ارز و 
آینده،  ب��ودن  پیش بینی ناپذیر 
نمی توانن��د  س��رمایه گذاران 

مطمئن باشند. 
او به تجرب��ه مدیریت موفق 
ش��ناور ارز از ابت��دای دهه 8۰ 
ت��ا تقریباً اواخر آن اش��اره کرد 
و گفت: در ای��ن دوران، امکان 
وجود رانت اقتصادی در ارز نیز 
وجود نداش��ت و ثبات نس��بی 
در ب��ازار حاکم ب��ود، اما اکنون 
می بینیم انتش��ار اوراق گواهی 
س��پرده ه��م ریالی ب��وده هم 
ارزی و هم س��که عرضه ش��ده 
است ولی فقط از اوراق گواهی 
س��پرده ریالی اس��تقبال شده 
آن هم به خاط��ر اینکه مردمی 
ک��ه در بانک ها س��پرده گذاری 
ک��رده بودند و ن��رخ ۱۵درصد 
س��ود می گرفتند اکنون آن را 
به گواهی س��پرده ریالی تبدیل 
گواه��ی  از  وگرن��ه  کرده ان��د. 
سپرده بر مبنای ارزی استقبال 
نش��د و از فروش س��که هم با 
توج��ه به جمعیت کل کش��ور 

زیاد استقبال نشده است. 
در  مستخدمین حس��ینی 
پایان گفت: واقعیت این اس��ت 
ک��ه ای��ن اوراق نمی توانند نرخ 
ارز را کنت��رل کنن��د و ب��ه آن 
سامان ببخش��ند. بانک مرکزی 
باید بتواند ش��یوه مداوم و قابل 
قبولی را برای کنترل بازار ارز و 
هدایت آن در پیش بگیرد. باید 
بتواند سیاستی را که می خواهد 
در قبال بازار ارز در پیش بگیرد 
معرف��ی کند. اکن��ون وضعیت 
به گونه ای ش��ده که کس��ی ارز 
نمی فروشد و وقتی به صرافی ها 
مراجعه می شود، آنها ارز ندارند 
و م��ردم ب��ه ناچار ب��رای تهیه 
ارز مورد نیاز خ��ود به داللی ها 
مراجعه می کنند، حال آنکه آنها 
نرخ باالیی داش��ته و همین در 

بازار ارز اخالل ایجاد می کند. 

آیا برنامه سه گانه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز موفق بوده است؟ 

سیاست های بانک مرکزی زیر ذره بین کارشناسان

خبــر

دوراهی ارزی دولت در سال آینده

سیاست صدور اوراق سپرده با سود باال یک سیاست 
موقتی برای اصالح بازار ارز و س��که است. فکر می کنم 
این سیاس��ت دنباله سیاست شتابزده و غیرهمه جانبه 
نگری اس��ت که در شهریورماه س��ال جاری، نرخ سود 
را کاهش داد. این سیاس��ت را می توان پیامد طبیعی و 
اصالح رفتار قبلی در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی 
در نظر گرفت که توانست برای صاحبان سپرده فضایی 
مطمئن و منافع کم خطر را در شبکه بانکی فراهم کند 
و اطمینان خاطر بدهد که می توانند در این سیستم به 

سودی بیش از سودآوری بازارهای موازی برسند. 
اکنون سوال اینجاس��ت که به واقع سرمایه های خرد 
مردم در سپرده های بانکی تا چه اندازه نقش موثری در 
گران شدن ارز و سکه داشته است؟ آنچه در دو ماه اخیر 
شاهد آن بودیم، هیجان و ش��وک ناگهانی به بازار بود. 
موجی راه افتاد که در آن همه صاحبان س��پرده تالش 
می کردند از سرمایه ش��ان در بازار های موازی اس��تفاده 
کنند. این مسئله فرصت سوءاس��تفاده سوداگران ارز و 
س��که را برای برهم زدن بازار بیش��تر می کرد. از سوی 
دیگر سیاس��ت دستوری کاهش نرخ س��ود و جرقه ای 
که ناآرامی ها و اعتراضات در پایتخت و دیگر ش��هرهای 
کوچک و بزرگ زد، باعث التهاب بیش��تر بازار ش��د. در 
شرایطی که مردم سپرده های شان با سود ۱۰تا ۱۵درصد 
را از بانک ها برای خرید ارز و س��که بیرون می کشیدند 
بهترین روش افزایش نرخ س��ود برای کاستن از التهاب 
بازار بود. هرچند این روش نتوانست قیمت ها را به روال 

سابق بازگرداند اما کمی از حرارت بازار کم کرد. 
فکر می کنم با توجه به منافع و مصارف ارزی کشور، و 
البته دونرخی بودن ارز و اجرای سیاست های دستوری 
در این باره مثل همیش��ه خروج ارز از کش��ور را تجربه 
کنی��م و با کاهش عرض��ه روبه رو ش��ویم. منابع ارزی 
تکاپوی تقاضایی را که س��االنه در کشور ایجاد می شود 
ن��دارد و اگر نرخ ارز در ادامه واقعی نش��ده و سیس��تم 
چندنرخی برچیده نش��ود و بازار قیم��ت ارز را تعیین 
نکند، دوباره ش��وک هایی مثل آنچه را که در زمستان 

سال جاری تجربه کردیم مشاهده خواهیم کرد. 

هشدار به تجار
خرید آزمایشی ارز ممنوع! 

سامانه جامع تجارت از تجار خواسته است از ثبت 
درخواست آزمایشی خرید ارز به طور جدی خودداری 
کنند.  به گزارش ایس��نا، در روزهای گذشته امکانی 
برای خرید الکترونیکی ارز برای تجار فراهم ش��د تا 
آنها بتوانند از طریق س��امانه ثبت سفارش، ارز مورد 

نیاز خود را از صرافی های بانکی خریداری کنند. 
حال ب��ه دنبال ایج��اد این امکان تذک��ری نیز به 
تجار داده ش��ده و از آنها خواس��ته ش��ده است که با 
توجه به عملیاتی شدن بخش خرید الکترونیکی ارز و 
ارس��ال درخواست های خرید ارز به صرافی ها از ثبت 

درخواست آزمایشی به طور جدی خودداری کنند. 
همچنین اعالم ش��ده اس��ت با توجه به نوس��انات 
ن��رخ ارز معموال مهلت اعتبار پیش��نهادات از س��وی 
صرافی ها کوتاه است. البته در این سامانه به این نکته 
اش��اره نشده که این مهلت کوتاه چه بازه زمانی را در 
نظ��ر می گیرد و تجار چ��ه مدت زمانی برای پیگیری 

این فرآیند فرصت دارند. 
عالوه بر این اعالم ش��ده بخش��نامه دفتر مقررات 
درباره بانکی بودن ثبت سفاش هایی که کشور ذی نفع 
ی��ا تولیدکنن��ده آنها برابر چین، هن��د، کره جنوبی و 
ترکیه اس��ت، همچن��ان به قوت خود باقی اس��ت و 
ثبت سفارش باید طبق ضوابط اعالم شده توسط دفتر 

مقررات انجام شود. 

براساس ابالغ بانک مرکزی
ثبت سفارش با دالر ممنوع شد

ثبت سفارش واردات با نوع ارز دالر آمریکا ممنوع 
شد.  براس��اس ابالغ بانک مرکزی، از روز چهارشنبه 
9اس��فندماه ثبت س��فارش واردات با ن��وع ارز دالر 
آمری��کا امکان پذیر نخواه��د بود. البته تأکید ش��ده 
اس��ت که این ابالغیه شامل درخواست هایی که قبل 
از این تاریخ مجوز هشت رقمی ثبت سفارش خود را 
دریافت کرده اند نمی ش��ود.  در هفته های گذشته به 
واس��طه تغییرات ایجادشده در سامانه ثبت سفارش و 
به دنبال آن عدم پاسخگویی بانک ها، بسیاری از تجار 
در تأمین ارز برای ترخیص کاالی خود با مش��کالت 

متعدد مواجه شدند. 
در آن مقط��ع روی س��امانه ثب��ت س��فارش تجار 
مل��زم بودند یک��ی از گزینه ه��ای ارز از طریق بانکی 
یا غیربانکی را انتخاب کنن��د، اما در صورت انتخاب 
گزینه غیربانکی بالفاصله درخواس��ت آنها رد می شد. 
ب��ر همین اس��اس واردکنندگان ان��واع کاال ملزم به 
انتخ��اب گزینه تأمین ارز از طریق بانک  می ش��دند، 
ام��ا به هنگام مراجعه به ش��عب بانک ه��ای مختلف 
مسئوالن و متصدیان بانک ها اظهار بی اطالعی کرده 
و تأکید می کردند مصوبه ای به دس��ت آنها نرس��یده 

است. 

یادداشتیادداشت

چرا لنگر نرخ ارز در رفت؟ 

در چن��د هفته اخیر مس��ئوالن و بعض��اً اقتصاددانان 
علت ه��ای عدیده ای برای افزایش نرخ ارز برش��مرده اند، 
اما برای بررس��ی چرایی آنچه در ب��ازار ارز ایران رخ داده 
اس��ت باید تصمیمات دولت و ش��رایط چند ماه گذشته 
واکاوی ش��ود. افزایش ن��رخ ارز در حالی اتفاق افتاده که 
اقتصاد ایران شرایط متفاوتی در چند ماه اخیر نسبت به 
چند سال گذشته نداش��ته و آنچه اتفاق افتاده، ناشی از 
تصمیماتی است که در این مقطع زمانی اتخاذ شده است. 
۱ -دالر چن��دی پیش در حالی در چند قدمی ۵ هزار 
تومان ایستاده که سد مقاومت ۵ هزار تومان را نیز پیش 
از این شکسته اس��ت. وقتی قیمت دالر از 46۰۰ تومان 
باالتر رفت، نمایندگان مجلس و منتقدان، دولت را تحت 
فشار قرار دادند تا با ورود به بازار ارز و افزایش عرضه مانع 
کاه��ش بیش از پیش ارزش پول ملی ش��ود. تصمیمات 
اتخاذ شده به دلیل عدم شناخت واقعیات اقتصادی نه تنها 
نمی تواند گره کنونی را باز کند بلکه گره کار را از دس��ت 
به دندان حواله می دهد. گام اول برای مهیا شدن شرایط 
کنونی به شهریورماه سال جاری بازمی گردد. وقتی دولت 
بر آن ش��د با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، هزینه 
تمام شده پول در اقتصاد را به نفع تولید کاهش دهد، به 
دلیل نبود مکانیزمی مشخص در سوق دادن سپرده ها به 
سمت تولید از یک سو و بی اعتمادی به فضای اقتصادی 
از سوی دیگر، پول ها به جای اینکه سر از تولید درآورند 
از بازار دالر و س��که سر برآوردند و فشاری مضاعف را بر 

تولید وارد کردند. 
 هر چند نفس کاهش نرخ س��ود بانکی و پایین آوردن 
قیمت تمام شده پول، اقدامی مثبت است اما بی توجهی 
به واقعیات اقتص��ادی می تواند هر اقدام مثبتی را که در 
زمان مناسبش انجام نشود به عکس خودش تبدیل کند. 
نکته اینجاس��ت که اقدامات اصالحی از این دس��ت در 
اقتصادهایی با شرایط نرمال جوابگوست اما در اقتصادی 
چون اقتصاد ایران که از ابتدا به دلیل جنگ و تحریم های 
طوالنی، ش��رایط ویژه خ��ودش را دارد، نمی توان انتظار 
عکس العمل درست در برابر تصمیمات منطقی بدون در 

نظر گرفتن سایر عوامل را داشت. 
قاطعانه می توان گفت کمتر کشوری را می توانید بیابید 
که مردم ع��ادی در آن، به ارز و طال به عنوان یک منبع 
س��رمایه گذاری نگاه کنند، اما در ایران این شرایط سبب 
ش��ده بازاری موازی با بازار رس��می کشور شکل گیرد و 

پدیده دستفروشی ارز رویت شود. 
2 - قیمت ارز در حالی افزایش می یابد که پنج س��ال 
پیش نیز بحران ارزی، ش��وکی س��نگین را به اقتصاد و 
بخش خصوصی کشور وارد کرد. از سال ۱۳9۵ کمبود ها 
در ح��وزه مال��ی و پولی خود را نش��ان داده بود. از دیگر 
س��وی، به رغم تصویب برجام، ب��ه اذعان مقامات بانکی، 
رواب��ط بانکی ای��ران و بانک های بزرگ جه��ان به روال 
سابق بازنگشته و در نتیجه روزنه غیررسمی برای انتقال 
پول ها به کش��ور همچنان در حوزه هایی فعال مانده بود. 
در ای��ن ش��رایط بود ک��ه یک تصمیم به ظاهر درس��ت 
بازتابی نادرس��ت برای اقتصاد به جا گذاشت. دولت اعالم 
کرد با هدف مقابله با فراریان مالیاتی نس��بت به بررسی 

تراکنش های بانکی باال اقدام می کند. 
دفاع از ش��فافیت وظیفه اول هر فعال اقتصادی است 
اما در شرایطی که موقعیت نرمال و باثباتی وجود ندارد، 
ارتباطات مالی- تجاری و شرکت های ایرانی با کمپانی های 
خارجی در وضعیت متعارفی نیس��ت، تصمیمات به ضد 
خود بدل می شوند. کسانی که تا پیش از این با توجه به 
ارتباطات خارجی به انتقال ارز صادراتی بخش خصوصی 
و دولت��ی از مج��رای ش��کل گرفته غی��ر معمول کمک 
می کردند، با بررس��ی تراکنش ها عملیات شان را متوقف 
کردند چراکه مجبور می ش��دند مالیات پولی را بپردازند 
که متعلق به خودشان نبود. بررسی تراکنش ها هر چند 
حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کشور عایدی داشت 
اما دریچه ورود ارز بخش خصوصی به کشور را بست و در 

نتیجه بازار را با کمبودی آشکار روبه رو کرد. 
۳ - اتفاق مهم دیگر ابالغ دستورالعملی مبنی بر توقف 
ثبت س��فارش بدون انتقال ارز از کشورهای چین، هند، 
کره جنوبی، ترکیه و روس��یه است. همین تصمیم که با 
هدف فروش دالرهای دولت در این کشورها اتخاذ شد و 
راه انتقال و استفاده از دالرهای صادراتی بخش  خصوصی 
را بست، سبب بروز اختالل در تجارت بخش خصوصی با 
این کش��ورها شد و در نتیجه بازار ارز را از ناحیه ای دیگر 

در مضیقه قرار داد. 
 بس��یاری از تجار طرف حس��اب بازرگان��ان ایرانی در 
بانک های اعالمی دولت در این کش��ورها حسابی ندارند 

و در نتیجه مشکالتی در این عرصه خودنمایی می کند. 
 جان کالم اینجاس��ت که با افزایش یکب��اره نرخ ارز، 
آنچه رخ می دهد بی ثباتی در اقتصاد ایران است. زیر سایه 
این بی ثباتی س��رمایه گذار خارجی دیگر میلی به حضور 
در ایران ندارد. از س��وی دیگر فاینانس برای شرکت ها و 
بنگاه های اقتصادی ایران ریس��ک باالیی را پیدا می کند، 
چراکه کمتر کس��ی می تواند قیمت آت��ی ارز در آینده را 

برای پرداخت فاینانس محاسبه کند. 
کالم آخر اینکه باید برای اتخاذ تصمیمات از اتاق های 
شیک و خلوت بیرون آمد و با درک واقعیات اقتصادی و 
شرایط پیچیده کش��ور تصمیمات را گرفت که در عمل 
نه تنها به ضد خود تبدیل نش��وند، بلک��ه به مانعی برای 

اصالحات ساختاری اقتصاد نیز بدل نگردند. 
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فرصـت امـروز: یازدهمین همایش 
سیاس��ت های مالی و مالیات��ی ایران در 
دانشکده اقتصاد دانش��گاه تهران برگزار 
شد و در این همایش، رئیس کل سازمان 
مالیاتی ای��ران از شناس��ایی ۳۰۰ هزار 
مؤدی جدید و مطالبه ۱۰ هزار میلیارد 
تومانی از فراری��ان مالیاتی خبر داد، اما 
مهم ترین خبری که سیدکامل تقوی نژاد 
در یازدهمین همایش سیاست های مالی 
و مالیات��ی ایران اعالم کرد، پرونده 24۰ 
صرافی در زمینه نوس��ان های ارزی بود 
که در س��ازمان مالیاتی ایران گش��وده 

شده و در دست بررسی است. 
ب��ه گفته تقوی نژاد، با هماهنگی بانک 
مرک��زی ابت��دا اطالع��ات 8۰ صرافی و 
در مرحل��ه دوم ۱6۰ صرافی در اختیار 
س��ازمان مالیاتی قرار گرف��ت. او درباره 
اینک��ه چه تع��داد از این اف��راد حقیقی 
و چ��ه تع��داد حقوقی اند، گف��ت: از هر 
دو گ��روه در این فهرس��ت وجود دارند؛ 
تعدادی نیز صرافی های بانک ها هستند 
ک��ه البته به دلیل آنک��ه مجمع عمومی 
ساالنه دارند، اطالعات شفاف تری دارند. 
گزارش »فرصت ام��روز« از مهم ترین 
سخنان رئیس کل سازمان مالیاتی ایران 
در یازدهمین همایش سیاست های مالی 

و مالیاتی ایران را در ادامه می خوانید. 
-درزمین��ه توس��عه و تکمی��ل نظ��ام 

اطالعات مالیاتی گام برداشته ایم و در سال 
جاری ۳۰۰ هزار مؤدی جدید شناس��ایی 
شد. با تکمیل اطالعات مالیاتی در مبارزه با 
فرار مالیاتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان 
مالیات مطالبه شد. سیاست های اصل 44 
و اقتص��اد مقاومتی مس��یر حرکت نظام 

مالیاتی را روشن کرده است. 
- مالی��ات به عن��وان مهم تری��ن منبع 
تأمی��ن مالی پایدار دولت هاس��ت؛ تأثیر 
مالیات ب��ر بخش های مختل��ف اقتصاد 
یکی از دغدغه های دولت ها بوده است. 

- هرگون��ه تالش برای توس��عه نظام 
مالیاتی، بدون ش��ناخت ارکان آن یعنی 
تولید ملی، قوانین و س��ازمان مالیاتی و 
آگاهی از چالش ه��ا و موانع، غیرممکن 

خواهد بود. 
-نس��بت مالیات ب��ه تولی��د ناخالص 
داخلی و سهم مالیات از بودجه عمومی، 
دو شاخص مهم در ارزیابی تحقق اهداف 

مالیاتی به شمار می روند. 
-دس��تیابی ب��ه س��هم ۱۵درص��دی 
مالیات از تولید ناخالص داخلی و س��هم 
6۰ ت��ا ۷۰درصدی از بودج��ه عمومی، 
دو ش��اخص کفای��ت بودجه محس��وب 

می شوند. 
-وض��ع کالن اقتص��اد کش��ور، ف��رار 
مالیات��ی و چالش ه��ای ناش��ی از وضع 
قوانی��ن و مقررات را بای��د در این حوزه 

مورد توجه جدی قرار داد. 
-توزیع نامناسب درآمد، ترکیب تولید 
ملی، شکل گیری ش��رکت های کاغذی، 
اج��اره ای،  بازرگان��ی  کارت ه��ای  رواج 
حس��اب های اجاره ای، قاچاق گس��ترده 
کاال، بازار زیرزمینی و وضعیت نامناسب 
ارز از چالش های کالن در مسیر توسعه 

نظام مالیاتی است. 
-توس��عه نیافتگی فرهن��گ مالیات��ی، 
نبود وفاق کلی درباره ضرورت پرداخت 
مالی��ات می��ان نهاده��ای تصمیم گیر و 
نق��دی،  پرداخت ه��ای  رواج  اثرگ��ذار، 
بی ثباتی در اقتص��اد کالن، نرخ تورم از 

دیگر مشکالت است. 
- ای��ن س��ازمان آمادگ��ی اصالح نرخ 
بخش مولد کش��ور از 2۵ به 2۰درصد را 
دارد و در این زمینه برای خروج از رکود 

می توان گام برداشت. 
-اص��الح نرخ ه��ای مالیات��ی و اصالح 
معافیت ها و تدوین قوانین ناظر بر جرائم 
ازجمل��ه برنامه های اصالح سیاس��ت ها 
است که پس از آن اصالح سیاست های 
اجرایی برای افزایش تأثیرگذاری مالیات 

در اقتصاد دنبال می شود. 
نظام مالیاتی در 9 دهه تغییری 

نکرده است
همچنی��ن حس��ن س��بحانی، رئی��س 
موسسه توس��عه و تحقیقات اقتصادی در 

یازدهمین همایش سیاس��ت های مالی و 
مالیاتی ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه 
تهران گف��ت: در س��ال ۱۳۰۱، مبلغ ۱۱ 
میلیون و 9۰4 هزار تومان مالیات گرفته 
می شده که 62درصد عواید و درآمد کشور 

را تأمین می کرده است. 
- این موضوع در الیحه بودجه س��ال 
9۷ نیز به 6۷درصد رسیده، یعنی سهم 
مالی��ات در تأمین هزینه ه��ای دولت به 
همان نس��بتی اس��ت که 96 سال پیش 

وجود داشت. 
- در س��ال ۱۳۰۱، مع��ادل ۵2درصد 
بودج��ه عمومی آن زمان دولت را تأمین 
می کرد ک��ه اکنون 46درصد هزینه های 
۵2درص��د  و  داده  پوش��ش  را  دول��ت 
درآمده��ای عموم��ی دول��ت را ش��امل 

می شود. 
- جای��گاه مالیات در نظ��ام اقتصادی 
ای��ران در ای��ن 9ده��ه تغیی��ر چندانی 
نکرده اس��ت. تشدید درآمدهای مالیاتی 
در ش��رایط کنونی ممکن است به رکود 
دامن بزند، باید به مقوله مالیات ستانی و 
بهینه سازی آن با توجه به شرایط حاکم 

بر اقتصاد توجه شود. 
-نگاهی به الیح��ه بودجه ۱۳9۷ کل 
کش��ور نش��ان می دهد ک��ه درآمدهای 
مالیات��ی، 46درصد هزینه های دولت در 

سال آینده را پوشش می دهد. 

مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مبارزه 
با قاچ��اق کاال و ارز گفت در حال حاضر 
بی��ن 4۷ الی ۵2درصد بازار موبایل ایران 

در دست برند سامسونگ قرار دارد. 
حمیدرض��ا دهقانی نی��ا در گفت وگو با 
ایس��نا، به ارائه توضیحات��ی درباره طرح 
رجیس��تری پرداخت و گفت: با مشمول 
و  سامس��ونگ  برن��د  رجیستری ش��دن 
س��ایر برندهایی که هنوز اعالم نشده اند 
آم��ار واردات رس��می می توان��د افزایش 

چشمگیری داشته باشد. 
وی در پاس��خ به شائبه هایی که درباره 
ط��رح  در  سامس��ونگ  مشمول نش��دن 
رجیستری مطرح می ش��ود، تأکید کرد: 
اکنون دو مدل گوش��ی جدی��د این برند 
مشمول رجیس��تری شده است، اما علت 
اینکه سامسونگ به صورت کامل مشمول 
طرح نش��ده، نرخ نفوذ باالی این گوشی 
نزد مصرف کننده اس��ت. نکت��ه دیگر نیز 
تعداد گوشی های سامس��ونگی است که 
در ک��ف ب��ازار وجود دارد. ب��ه این دلیل 
گوشی های پرچمدار سامسونگ که هنوز 
وارد کش��ور نش��ده اس��ت و در بازار نیز 
توزیع نشده مشمول طرح قرار گرفتند. 

سخنگوی رجیستری افزود: سامسونگ 
دو مدل جدید خود را دارای چنان ارزشی 
دانسته که مانند خودرو برای آنها شرایط 
پیش فروش در نظر گرفته است. در واقع 
شاید کمتر گوشی در دنیا باشد که روی 
آن تا این اندازه تبلیغات گسترده صورت 
گرفته باش��د. این تبلیغات برای آن است 
که ش��رکت سازنده س��هم بزرگی از بازار 
را برای این مدل ها در نظر گرفته اس��ت. 
به همین دلیل شرایطی مانند پیش خرید 
را ب��رای این گوش��ی ها در نظر می گیرد، 
چرا که بازار آن را صد درصد س��ودمحور 

دیده است. 
باالبردن ریسک قاچاق برای 
مدل های جدید سامسونگ

دهقانی نی��ا همچنین اظه��ار کرد: در 
ای��ن می��ان اگر ق��رار باش��د قاچاقچیان 
بازار موبایل هم براس��اس س��ودی که در 
این زمینه وج��ود دارد تصمیم به قاچاق 
این گوش��ی بگیرند مش��کالت متعددی 
ایجاد خواهد ش��د. ما پی��ش از ورود این 
گوش��ی ها به ایران شفاف س��ازی کرده و 
اعالم کردیم دو گوشی »گلکسی اس9«و 
»اس9پالس« هم مش��مول رجیس��تری 

می شوند. 
وی اف��زود: همانطور ک��ه پیش از این 
باره��ا اعالم کرده ایم اف��رادی که با طرح 
رجیس��تری همراه ش��وند قطعا سود آن 
را می برن��د، اما قاچاقچیان ب��ازار موبایل 
با اجرای این طرح متضرر خواهند ش��د. 
ممکن اس��ت برخ��ی قاچاقچیان تصمیم 
به قاچاق مدل های جدید سامس��ونگ به 
داخل کشور گرفته باش��ند اما برای آنها 
این دلهره وجود داش��ت که آیا همچنان 
می توانند با شیوه ورود غیررسمی موبایل 
در بازار به س��ود برسند؟ ما نیز این امر را 
در ابتدای کار ب��ه صراحت اعالم کردیم 
و برای جلوگی��ری از منفعت قاچاقچیان 

برنامه ریزی های الزم را انجام دادیم. 
مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در پاسخ به این سوال 
که با این وجود همچنان س��ایر مدل های 
ط��رح  اج��رای  مش��مول  سامس��ونگ 
رجیستری نش��ده و این موضوع شائباتی 
را ایجاد می کند، گفت: ش��اید اعالم این 
مطلب از سوی افرادی که بازار را شناخته 
و حواش��ی آن را می دانند خیلی درست 

نباشد. 

وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که مگر 
این حواش��ی برای سایر برندها هم وجود 
نداش��ته، گفت: این حواش��ی در س��ایر 
برندها کمتر می ش��ود چراک��ه به عنوان 
مث��ال برندی مانن��د آیف��ون نمایندگی 

رسمی در کشور ندارد. 
دهقانی نی��ا همچنی��ن اظه��ار ک��رد: 
سامس��ونگ هم س��هم بس��یار بزرگی را 
ب��رای این دو مدل گوش��ی خود در نظر 
گرفت��ه بود، به گونه ای که حتی برای آن 
در فض��ا رونمایی گذاش��ت. افرادی که با 
بازار آشنایی دارند می دانند که معنی زیر 
طرح بردن یک گوشی پرچمدار چیست. 
وی همچنی��ن تأکی��د ک��رد: ح��ال با 
مجموع ش��رایط اعمال ش��ده اگر افراد به 
شیوه قاچاق نسبت به ورود این دو مدل 
گوش��ی اقدام کنند قطعا گوشی های آنها 

پس از ۳۰ روز غیرفعال خواهد شد. 
مدیرکل فناوری اطالعات س��تاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در پاس��خ به این سوال 
که چرا همزمان با برندهای دیگر از اعمال 
رجیس��تری روی ای��ن دو م��دل گوش��ی 
سامسونگ خبر داده نش��د، گفت: کمیته 
فنی به طور دائم مس��ائل را بررس��ی کرده 
و تک تک فرآینده��ای مرتبط با طرح را از 
نقطه نظر فنی و اجرایی مورد بررسی قرار 
می ده��د. در ارتباط با واردات پرچمدارها و 
نحوه مشمول طرح شدن آنها این کارگروه 
در ح��ال بررس��ی بود و نظ��ر آنها پیش از 
نشست اعالم برندهای مشمول رجیستری 
به دست ما نرسید، اما یک روز پس از اعالم 
برنده��ای جدید به محض اینکه نظر گروه 
فنی اعالم ش��د و به هم��راه تأکید و تأیید 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ما مسئله 
را رس��انه ای کردیم و اطالع��ات الزم را در 

اختیار مردم قرار دادیم. 

توصیه هایی برای مردم
وی در پای��ان صحبت ه��ای خ��ود نیز 
ب��ار دیگر ب��ر اطالعات مرب��وط به نحوه 
اجرای رجیس��تری اشاره کرده و از مردم 
خواس��ت حتما فرآیند اس��تعالم اصالت 
و فعال س��ازی را برای خرید گوشی های 
مش��مول ط��رح ش��امل اپ��ل، بک بری، 
موتوروال، گوگل پیکس��ل، اس 9 و اس 9 

پالس سامسونگ طی کنند. 
نکته مهم در این خصوص این است که 
مردم بدانند فقط خودشان باید این فرآیند 
را ط��ی کنن��د و هیچ هزین��ه ای بابت این 
موضوع نپردازند.  مطلب دیگر اخذ فاکتور 
و درج ه��ر دو IMEI  روی فاکتور اس��ت. 
مردم دقت داش��ته باش��ند تمام فرآیندها 
 در طرح رجیستری از طریق کد دستوری
IMEI ۷۷۷۷* میسر است و می توانند #
گوشی را با وارد کردن #۰6#* احصا کنند 
و س��پس با IMEI روی جعبه و گوش��ی 
تطبیق دهند تا یکسان باشد.  در گام بعدی 
با دس��تور # ۷۷۷۷* و انتخاب گزینه اول 
اس��تعالم اصالت و با انتخ��اب گزینه دوم 
فرآیند فعال س��ازی انجام می شود. این دو 

فرآیند باید در محل خرید طی شوند. 
 IMEI ب��رای فعال س��ازی، خری��دار 
استعالم ش��ده را که م��ورد تأیی��د بوده 
اس��ت، وارد کرده، شماره س��یم کارتی را 
که می خواهد از آن سیم کارت در گوشی 
اس��تفاده کن��د وارد کرده و س��پس کد 
ش��ش رقمی فعال سازی را که روی جعبه 
گوشی اس��ت و یا پش��ت کارت گارانتی 
وارد می کنن��د و پیامک »این گوش��ی با 
ای��ن مدل و شناس��ه IMEI در ش��بکه 
ثبت و فعال گردید.« دریافت می کنند و 
دقت می کنند که تمام پیامک های طرح 
با سربرگ HAMTA صورت می پذیرد. 

سخنگوی رجیستری پاسخ داد

چرا برند سامسونگ به طور کامل رجیستر نشد؟ 

رئیس سازمان مالیاتی از مطالبه 10 هزار میلیارد تومانی از فراریان مالیاتی خبر داد

بررسی پرونده 240 صرافی در زمینه نوسان های ارزی
اقتصادجهان

چشم انداز اقتصاد ترکیه به روایت اکونومیست
چهارنعل می تازد

ترکیه یکی از مهم ترین همس��ایه های ایران است 
که اخیرا با تنش های سیاسی و حمله های تروریستی 
بس��یاری مواجه ش��ده  است. این کش��ور موفق شده 
به کمک وام های بس��یار، کس��ب وکارهایش را نجات 
بدهد، ام��ا اقتصاد آن تا چه زمانی می تواند این روند 

را ادامه بدهد؟ 
اکونومیس��ت در گزارشی تالش کرده به این سوال 
پاس��خ ده��د. در این گزارش ب��ه نق��ل از آینده نگر 

می خوانیم: 
ای��ن روزها ب��رای امین ط��ه و ش��رکت ترکیه ای 
حمل ونقل��ش، روزهای آزمایش اس��ت. جنگی که با 
داعش صورت گرفته باعث ش��ده موص��ل به عنوان 
یکی از بازارهای کاالهای ترکیه ای از دسترس خارج 
ش��ود و در کانون آش��وب قرار بگیرد. روابط تجاری 
با کردس��تان عراق نیز از زمانی ک��ه رفراندوم برگزار 
ش��د و بغداد به آن واکنش نشان داد، به صورت کلی 
متوقف ش��د. نیروهایی به کرکوک فرستاده شده که 
مانع فعالیت ه��ای کردهای عراق در زمین های نفتی 
می ش��ود، اما آقای طه که ش��رکتش کامال متکی به 
تجارت با عراق اس��ت در این آشفته بازار تسلیم نشد. 
او می گوید: »ما به مشتریان  مان گفتیم نگران نباشید 
و به عراق بفروش��ید؛ ما هر اتفاقی که بیفتد پش��ت 
آنها ایس��تاده ایم.« وام 2۰میلیون لیره ای )۵میلیون 
دالری( از ط��رف صن��دوق ضمانت اعتب��اری ترکیه 
)KGF( به این ش��رکت کمک ک��رد تعداد زیادی از 
پروژه هایش را پیش ببرد و یکی از آنها نیز مربوط به 

انبار در عراق می شود. 
همانط��ور که کس��ب وکار آقای طه خ��وب پیش 
م��ی رود، اقتصاد ترکیه هم به ش��کلی ش��گفت انگیز 
در مس��یر خوبی پیش می رود. تولید ناخالص داخلی 
در این کشور در س��ه ماهه سوم سال 2۰۱۷ افزایش 
۱۱.۱درصدی نس��بت به س��ال قبل در همان زمان 
داش��ت. این رقم از همه کش��ورهای اصل��ی در این 
زمینه بیشتر بود. البته بخشی از ماجرا به این مسئله 
مربوط می ش��ود که ترکیه در سال 2۰۱6 در همین 
تاریخ عملکرد بسیار ضعیفی داشت و به همین خاطر 
اکنون پیش��رفت خوبی را نشان می دهد. در آن زمان 
اقتصاد ترکیه به اندازه ۰.8درصد کوچک ش��ده  بود 
و دلیل��ش نیز بروز کودتایی شکس��ت خورده در این 
کش��ور بود. بس��یاری از ش��رکت ها به خاطر کاهش 
ناگهانی در صنعت توریسم با مشکالتی روبه رو شدند، 
ام��ا بالفاصله وام های کمکی از راه رس��ید و آنها را از 
خاک بلند ک��رد. به هر حال اتفاقات��ی که در ترکیه 
افتاد باعث ش��د آزادی عده زیادی از دست برود و به 
جای آن شرکت هایی نیز به شکلی موفق سر برآورند. 
دولت اخیرا 22۱میلیارد لیر وام به کس��ب وکارهای 
کوچک و متوس��ط داده  اس��ت. یکی از آنها نیز وامی 
بوده که به آقای طه داده ش��ده  اس��ت. ترمز مالیات 
کش��یده شده و به همین خاطر هزینه های خانوار در 
حال افزایش اس��ت و در نهایت هم��ه اینها وضعیت 

خوبی را در ترکیه ایجاد کرده  است. 
چشم اندازی که روشن نیست

با هم��ه این احواالت، چش��م انداز اقتص��اد ترکیه 
چن��دان هم زیبا و روش��ن به نظر نمی آید. کس��ری 
حس��اب جاری ترکیه از ۳۳.۷میلیارد دالر در انتهای 
س��ال 2۰۱6 ب��ه 4۱.9میلی��ارد دالر )4.۷درصد از 
تولی��د ناخال��ص داخلی( در ح��ال حاض��ر )ابتدای 
سال 2۰۱8( رسیده  است. س��رمایه گذاری مستقیم 
خارج��ی نی��ز تقریبا نصف میزان آن نس��بت به یک 
دهه گذش��ته اس��ت. تورم که قبال کنترل ش��ده  بود 
دوباره به ترکیه بازگشته و مهمان اقتصاد این کشور 
ش��ده  است. قیمت ها افزایش ۱۳درصدی داشته و به 
باالترین میزان خود در ۱4سال گذشته رسیده  است. 
ای��ن رقم تقریب��ا دو برابر آن چیزی اس��ت که بانک 
مرکزی به عنوان هدف تعیین کرده  است. اگر برنامه 
محدودکنن��ده ای ب��رای نظام پولی و مال��ی در نظر 
گرفته نشود، ترکیه باید چش��م انتظار تورم دورقمی 

باالیی باشد. 
ام��ا در این بی��ن، حمله های تروریس��تی، افزایش 
آش��وب سیاس��ی، تنش ها در منطق��ه و تهدیدهای 
آمریکا همه دس��ت به دست هم داده و ارزش ارز این 
کش��ور را پایین آورده  اس��ت. لیره به یک دهم ارزش 
خ��ود در برابر دالر نس��بت به ابتدای س��ال 2۰۱۷ 
رس��یده  اس��ت. این ارز به قدری س��رکوب شده که 
4۰درص��د از ارزش خ��ود را از س��ال 2۰۱۵ تاکنون 
از دست داده  اس��ت. این برای شرکت های ترکیه ای 
به وی��ژه آنها که کس��ب وکارهای کوچکی دارند خبر 
بس��یار بدی به ش��مار می آید. البته دولت وعده داده 
با وام های خود مانع بروز مش��کالت بشود، اما چنین 

چیزی تقریبا بعید به نظر می رسد. 
جالب اینجاست که بانک مرکزی ترکیه از اقدامات 
رجب طیب اردوغان وحشت کرده و به همین خاطر 
اقدام خاصی نداشته  است. این بانک تنها به اقداماتی 
ظاهری دس��ت زده و تغییرات بنیادینی ایجاد نکرده 
 است. نگاهی به وضعیت جهانی نیز نشان می دهد که 
آینده برای ترکیه چندان هم روش��ن نیس��ت. ترکیه 
باید به سمت س��رمایه گذاری های پایدار قدم بردارد 
و ت��الش کند بدهی های خود را به حداقل برس��اند. 
وزرای ترکیه ای وعده هایی ب��رای اصالحات داده اند، 
ام��ا تاکنون در همه این وعده ها شکس��ت خورده اند. 
اقتصاد در س��ال 2۰۱۷ موفق شد چهارنعل بتازد اما 
احتماال در س��ال جدید انرژی کم می آورد و از نفس 

می افتد. 

حملونقلریلی

قرارداد 960 واگن مترو بین ایران و سوییس 
امضا شد

میوه برجام
فرصت امـروز: قرارداد تأمین و تولید 96۰ دس��تگاه 
واگن مترو برای خطوط متروی تهران - کرج میان سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران و اشتدلر سوییس به امضا 
رس��ید و به تعبیر مدیرکل بین الملل س��ازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ای��ران، یکی از میوه ه��ای مهم برجام 
 چیده ش��د.  این قرارداد ب��ه ارزش تقریبی یک میلیارد و 
۱۰۰ میلیون یورو با فاینانس سوییس به امضای علی عراقچی، 
مدیرکل امور بین الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران و رحمتی، مذاکره کننده ارشد اشتدلر سوییس رسیده 
است و قرار است توسط شرکت واگن سازی پلور سبز کرمان 
و با سرمایه گذاری شرکت اشتدلر اجرایی شود.  همچنین 
ای��ن قرارداد با در نظر گرفتن اهداف بلندمدت سیاس��ت 
اقتص��اد مقاومتی و محوریت تولید داخلی منعقد ش��ده 
است.  خط تولید یاد شده ضمن تأمین اشتغال مستقیم 
حدود ۵۰۰ نفر در منطقه محروم زرند استان کرمان و با 
ظرفیت تولید ۳۰۰ واگن در سال، توانایی تحویل یک ران 
واگن آلومینیومی مترو و مسافری در هفته را برای اولین 

بار در کشور اجرایی خواهد کرد. 
شرکت اشتدلر متعهد شده با تأمین اعتبار مالی تا سقف 
8۵ درصد ارزش افزوده در قالب خط اعتباری مورد تأیید 
مؤسسه SERV س��وییس را برعهده بگیرد.  بازپرداخت 
بلندمدت این قرارداد ۱4 س��اله پیش بینی شده و تأمین 
مالی به صورت بانک به بان��ک میان یک بانک اروپایی و 
یک بان��ک ایرانی خواهد بود.  با توج��ه به این که تأمین 
مالی به صورت وام بانکی کوتاه مدت است، نیاز به ضمانت 
بانک مرکزی یا دولت برای تأمین مالی پروژه ندارد. سهم 
تولید داخلی در این قرارداد ۵۵ درصد در پایان کار خواهد 
ب��ود.  در همین زمینه، مدیرکل امور بین الملل س��ازمان 
گسترش و نوس��ازی صنایع ایران گفت: قرارداد تأمین و 
تولید 96۰ دستگاه واگن بین ایران و سویس به طور حتم 
یکی از میوه های مهم برجام است.  علی عراقچی در مراسم 
امض��ای قرارداد تأمین و تولید 96۰ دس��تگاه واگن مترو 
برای خطوط متروی تهران_کرج بین س��ازمان گسترش 
و نوسازی صنایع ایران و اشتدلر سوییس تأکید کرد: این 
پروژه بدون ش��ک یکی از قراردادهای بزرگ صنعتی بین 
ای��ران و اتحادیه اروپا خواهد ب��ود.  عراقچی عنوان کرد: 
قرارداد مذکور با در نظر گرفتن اهداف بلندمدت سیاست 
اقتصاد مقاومتی و محوریت تولید داخل منعقد شده است.  
مدیرکل امور بین الملل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران خاطرنش��ان کرد: امیدواریم تا دو سال آینده، اولین 
رام واگن ها را به ایران بیاوریم و به اهداف مدنظر به ویژه در 

جهت کاهش  آلودگی هوای تهران دست یابیم. 

رویترز اعالم کرد: 
قیمت نفت برنت به 66 دالر و 23 

سنت رسید
قیمت نفت برنت روز گذش��ته 4۰ س��نت، معادل 
۰.6درص��د کاه��ش یافت و به 66 دالر و 2۳ س��نت 

رسید. 
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران جوان، ب��ه نقل از 
رویت��رز، درحالی ک��ه آماره��ای ضعی��ف صنعتی در 
چی��ن و ژاپ��ن نگرانی ها از کاهش رش��د اقتصادی و 
افت احتمالی تقاضا برای نفت را موجب شده است و 
در ش��رایطی که آمارهای اقتصادی نشان دهنده رشد 
ذخایر نفت خام آمریکاس��ت، قیمت نف��ت دیروز با 

کاهش مواجه بود. 
براس��اس این گزارش، قیمت هر بش��که نفت خام 
آمریکا پس از کاهش 9۰ س��نتی در جلس��ه قبل، با 
۳۱ س��نت مع��ادل نیم درصد کاهش ب��ه 62 دالر و 

۷۰سنت رسید. 
قیمت نفت برنت نیز 4۰ س��نت، معادل ۰.6درصد 
کاهش یافت و به 66 دالر و 2۳ س��نت رس��ید. روز 
سه ش��نبه قیمت نفت برنت با 8۷ س��نت کاهش به 

66دالر و 6۳ سنت رسید. 
تجار گفتند ب��ه دنبال انتش��ار آمارهایی مبنی بر 
اینکه رش��د بخش کارخان��ه ای چین در ماه فوریه به 
پایین ترین رقم از جوالی 2۰۱6 رس��یده، نگرانی ها 
از کاه��ش رش��د اقتصاد جهانی موج��ب افت قیمت 
نفت ش��ده اس��ت.  چین دومین اقتص��اد بزرگ دنیا 
اس��ت و از سال گذش��ته با پیشی گرفتن از آمریکا به 
بزرگ ترین وارد کننده نفت جهان تبدیل شده است. 
تقاضا برای نفت خام رابطه کامال مس��تقیمی با رشد 

اقتصادی دارد. 
درحالی که تعطیالت یک هفته ای سال نوی چینی 
در م��اه جاری میالدی، فعالیت های تجاری را مختل 
کرده اس��ت، تج��ار قوانین س��ختگیرانه تر مربوط به 
آلودگ��ی هوا در چین را نی��ز از عوامل کاهش تولید 

بخش کارخانه ای این کشور می دانند. 
ژاپن، سومین اقتصاد بزرگ جهان، میزان تولیدات 
صنعتی در ماه ژانویه بیشترین کاهش از زمان زلزله 
مرگبار مارس 2۰۱۱ را به ثبت رساند و نشان داد که 
میزان تقاضا در این کش��ور در حال تضعیف و میزان 

دپوی محصوالت تولیدشده در حال افزایش است. 
در آمری��کا، افزایش میزان ذخایر نفتی بر قیمت ها 
تأثیر گذاش��ته است. آمارهای انس��تیتو نفت آمریکا 
نش��ان می دهد که میزان ذخایر نفت خام این کشور 
در هفت��ه منتهی ب��ه 2۳ فوریه با 9۳۳ هزار بش��که 

افزایش به 42۱.2 میلیون بشکه رسیده است. 
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درحالی ک��ه بانک مرک��زی چندماهی 
اس��ت که نس��بت به درگاه ه��ای ناایمن 
پرداخت هشدار می دهد، بررسی ها نشان 
می ده��د که برخی درگاه ه��ای پرداخت 
حاال شکل کالهبرداری پیدا کرده است؛ 
به ط��وری ک��ه صفحاتی مش��ابه صفحه 
اصلی بانک ها بر بس��تر اینترنت س��اخته 
می ش��وند و س��پس کاربر با ورود به این 
صفحات برای پرداخت مبلغ کاال یا اعتبار 
خریداری ش��ده اش، مورد سوء اس��تفاده 
قرار می گی��رد، اطالع��ات بانکی وی در 
این مس��یر به سرقت می رود و داستان بر 

بستری تازه پیش می رود. 
 به گزارش خبرآنالی��ن، بانک مرکزی 
در حال��ی این روزه��ا برای اس��تفاده از 
درگاه های ایمن به کاربران ایرانی هشدار 
می دهد که هنوز س��ایه ش��وم موسسات 
مال��ی و اعتباری غیرمجاز از س��ر اقتصاد 
ای��ران کم نش��ده اس��ت. پول هایی که با 
سودای سود بیشتر در حساب های بانکی 
ج��ای گرفتند و آنچه ب��ر جا ماند خیالی 

بود بیراه به واقعیت. 
 ح��اال ام��ا داس��تان متفاوت اس��ت. 
مدت هاس��ت س��وژه دزدی از کارت های 
اعتب��اری دس��تمایه فیلم ه��ای مهی��ج 
س��ینمایی در این س��و و آن س��وی آب 
است. دزدانی باهوش که قدرت شکستن 
قفل های اینترنتی را دارند، خزانه مجازی 
ش��ما را باز می کنند و ه��ر آنچه دارید را 
به غارت می برند، درست مثل اینکه قادر 
باش��ند پول های تان را بدون مش��کل از 

جیب تان بردارند. 
 هشدار اما بابت چیست؟ درگاه امن 
کدام درگاه است؟ خرید ایمن چه 

معنایی دارد؟ 
طری��ق  از  ایرانی ه��ا  آنالی��ن  خری��د 
پایانه های فروش یا همان دس��تگاه های 
POS، اینترنت و موبایل در س��ال 9۵ از 
مرز ۱۳8۳هزار میلیارد تومان فراتر رفت. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد ه��ر ایرانی 
باالی ۱4س��ال در سال گذش��ته به طور 
متوسط 2۰۷بار خرید آنالین انجام داده 
اس��ت. البته این رقم در میان شهروندان 
ج��وان و میانس��ال باالت��ر خواه��د بود. 
همچنی��ن این افراد در س��ال گذش��ته 
به ط��ور میانگین بیش از پنج بار از طریق 
اینترنت، 22بار از طریق موبایل و ۱۷9بار 
از طریق پایانه های فروش خرید کرده اند. 
گردش مال��ی در ه��ر جابه جایی  پول 
ب��رای خری��د آنالی��ن به طور متوس��ط 
ح��دود ۱۱۰ه��زار توم��ان بوده اس��ت. 
برخ��ی معتقدن��د بخش��ی از این رش��د 
می تواند ناش��ی از رواج اس��تفاده از انواع 
و  فروش��گاه ها  در   POS دس��تگاه های 

حت��ی نمونه ه��ای وایرل��س آن در میان 
کسبه دستفروش باش��د؛ چرا که بیش از 
86درصد خرید آنالین و حدود 92درصد 
از مبالغ پرداخت شده برای خرید آنالین 
از طریق همین روش انجام گرفته است. 
ای��ن آم��ار و ارق��ام خود نش��ان از آن 
دارد ک��ه خریده��ای اینترنت��ی حتی بر 
بستر موبایل و س��ایت ها در حال رشد و 
توسعه اس��ت و در نتیجه امنیت در این 
ح��وزه ح��رف اول و آخ��ر را می زند چرا 
ک��ه هر اختاللی در ای��ن عرصه می تواند 
موجودی��ت این بخش نوپ��ا از اقتصاد را 

نشانه رود. 
 وزیر ارتباطات چه می گوید؟ 

ب��رگ اول را وزی��ر ارتباط��ات رو کرد 
 USSD وقت��ی از نبود امنیت بر بس��تر
خب��ر داد و تأکید کرد ک��ه اگر اپراتورها 
نتوانند از عهده تضمین امنیت بسترهای 
USSD بربیاین��د، قطع��ا نظر ما هم این 

است که این شیوه ادامه پیدا نکند. 
محمدج��واد آذری جهرم��ی گفته بود 
که در هر ص��ورت تصمیم بانک مرکزی 
در کلیت خودش تصمیم درس��تی است 
و اینک��ه امنی��ت را در خدم��ات بانک��ی 
لحاظ کنیم یک ضرورت درس��ت است. 
چراکه اکنون در بس��تر USSD، از دکل 

مخابراتی تا شبکه بانکی، اطالعات کارت 
مش��تریان را در دس��ت دارند و این خود 

یک مخاطره است. 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  ج��وان  وزی��ر 
اطالعات با بی��ان اینکه USSD  از ابتدا 
با مجوز خود بانک مرکزی به وجود آمده 
است، تأکید کرده بود که بخش عمده ای 
از خرید م��ردم از خدمات اپراتورها روی 
بس��تر USSD انجام می ش��ود، بنابراین 
زمانی  که سرویس��ی دارای محبوبیت در 
بهره برداری است، اگر بخواهیم تغییراتی 
در آن انجام دهیم، باید تأثیرات آن را در 

بازار نیز بسنجیم. 
البته آذری جهرم��ی در این رابطه نگاه 
بانک مرکزی درباره لحاظ کردن مسائل 
امنیتی مشتریان بانک ها را تأیید کرده و 
گفته بود که با این حال باید مالحظات را 

در انجام اینگونه تغییرات در نظر گرفت. 
چراکه به گفت��ه او در حال حاضر بعد از 
USSD ها بیش��ترین خرید ش��ارژها از 
خرید دستگاه های POS انجام می شود، 
 POS ام��ا خرید از طریق دس��تگاه های
گاهی گزارش شده تا سقف ۱۵۰۰ تومان 
درباره کارت ش��ارژهای ۱۰ هزار تومانی 

برای مشتریان هزینه داشته است. 
کار ام��ا به اینجا ختم نش��د، کمی بعد 
آذری جهرمی در توییتر خود از تعویق در 
بستن این بستر خبر داد و درباره دستور 
توقف کدهای دستوری USSD از سوی 
بانک مرکزی نوش��ت: »در تفاهمی که با 
جناب آقای دکتر سیف داشتم، بنا شد با 
رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای تلفن 
همراه، موضوع توق��ف خدمات پرداخت 
 USSD با اس��تفاده از کدهای دستوری
فعال منتفی ش��ود. از توج��ه ویژه جناب 
آقای دکتر س��یف و تیم بانک مرکزی به 
 ICT توسعه کسب و کارهای نوپا و بازار

کشور قدردانی می کنم.«
 پرداخت اینترنتی

 حاال کافی اس��ت ش��ما به عنوان یک 
کاربر وارد س��امانه های پرداخت ش��وید، 
ب��رای خرید ش��ارژ یا پرداخ��ت قبض یا 
سفارش کاال و خدمت، در بسیاری از این 
سایت ها و سامانه ها اطالعات کارت شما، 
از ش��ماره کارت گرفته ت��ا رمز دوم ثبت 
می ش��ود و دومین خرید ش��ما مستلزم 
طی مراحل اول نیس��ت یعنی به سادگی 
می توانی��د تنه��ا با انتخ��اب کارت خود، 

مبالغ را پرداخت کنید. 
 با توجه به حساسیتی که پیش از این 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نش��ان 
داده و همچنی��ن اطالعی��ه اخی��ر بانک 
مرک��زی ب��رای اس��تفاده از درگاه ایمن، 
می توان بی تف��اوت از کنار ثبت اطالعات 

گذشت؟ 
 به نظر می رسد در این مسیر حساسیت 
و نظارت دقیق تر مسئوالن برای حراست 
از امنیت تجارت بر بس��تر فضای مجازی 
ضرورت دارد چرا که در این عرصه اولین 
اشتباه می تواند سرسلسله اتفاقات ناگوار 
بعدی ای باش��د که ناشی از شکستن بلور 

اعتماد است. 

هشدار به شکستن بلور اعتماد

آیا درگاه های پرداخت امن هستند؟ بانک مرکزی اعالم کرد
6 روش برای رفع سوءاثر از سوابق 

چک های برگشتی
بانک مرکزی اعالم کرد رفع سوءاثر از سوابق 
چک های برگشتی به 6 روش قابل انجام است. 
به گزارش صدا و سیما، براساس بخشنامه های 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تمام امور 
مرب��وط به رفع س��وء اثر از چک های برگش��تی 
اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه 

بانک ها و به روش های زیر امکان پذیر است: 
۱ - تأمین موجودی: مش��تری مبلغ کس��ری 
موجودی را به سپرده جاری خود، واریز کرده و 
بانک پس از رفع برگشت چک و پرداخت مبلغ 
آن به ذی نفع، نس��بت به رفع س��وء اثر از سابقه 

چک برگشتی مشتری اقدام می کند. 
2 - ارائه الش��ه چک برگش��تی: مشتری الشه 
چک برگش��تی را به بانک ارائه و بانک در قبال 

آن به وی رسید تحویل می نماید. 
۳ - ارائ��ه رضایت نامه محض��ری ذی نفع چک 
ب��ه بان��ک: در صورت ع��دم امکان ارائه الش��ه 
چ��ک برگش��تی به بان��ک بنا به دالیل��ی نظیر 
مفقودشدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع 
چک )ش��خصی ک��ه گواهینامه ع��دم پرداخت 
وجه چک به نام او صادر ش��ده اس��ت( می تواند 
با حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می، رضایت 
خود را اعالم کرده و بانک با دریافت رضایت نامه 
مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و 

ابطال آن اقدام کند. 
چنانچه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی 
و یا نهاد عمومی غیردولتی باش��د، می تواند با 
ارائه نامه رس��می، رضایت خود را اعالم کرده 
و بان��ک با دریافت رضایت نامه مزبور، نس��بت 
به رفع س��وء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن 

اقدام کند. 
4 - واریز مبلغ چک به س��پرده قرض الحسنه 
ج��اری و مس��دودکردن آن به م��دت 24 ماه: 
چنانچه ارائه الشه چک و یا رضایت نامه محضری 
ذی نفع به بانک امکان پذیر نباش��د، مشروط به 
آنکه س��پرده قرض الحس��نه جاری مشتری نزد 
ش��عبه مفتوح و از جانب مراجع قضایی مسدود 
نشده باش��د، مش��تری می تواند با واریز معادل 
کسری موجودی به سپرده قرض الحسنه جاری 
خود، درخواس��ت مسدودش��دن وج��ه مزبور را 
ب��رای پرداخت چک برگش��تی ذی ربط تا زمان 
تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر 
ب��ه مدت 24 م��اه، به ش��عبه افتتاح کننده ارائه 
کند، در این ش��رایط شعبه افتتاح کننده موظف 
اس��ت ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای، تأمین 
وجه چک را به اطالع ش��خصی ک��ه گواهینامه 
عدم پرداخت به نام وی صادر ش��ده است، برای 

مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند. 
۵ - ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع س��وء اثر از 

سوابق چک برگشتی.
6 - ارائه نامه از مرجع ثبتی ذی صالح موضوع 
ماده ۳8۱ آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی 
الزم االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات 
اجرایی مبنی بر اجرای چک )با ذکر مشخصات 

اصلی چک( و لزوم رفع سوءاثر از آن. 
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نتایج نشست سیف با نمایندگان
برخورد قاطع با متخلفان موسسات 

غیرمجاز
رئیس کل بانک مرکزی درباره جلسه اش با اعضای 
کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت که بانک مرکزی 
مانند مجلس معتقد اس��ت با تخلف در هر س��طحی 
باید برخورد قاطع شود و همه دستگاه هایی که قصور 

کرده اند باید پاسخگو باشند. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز« از بان��ک مرکزی، 
ولی اهلل س��یف درخصوص کوتاهی هایی که در برخی 
دستگاه های دولتی اتفاق افتاده است، ادامه داد: چه 
کس��انی باعث بروز این اتفاق شدند؟ چرا سوء تفاهم 
ایجاد کردن��د و مردم دچار گمراهی ش��دند؟ با این 
افراد نی��ز در هر مرجعی و دس��تگاهی باید برخورد 
ش��ود. لذا تقاضا می کنم مجلس پیگیر موضوع باشد 

که قطعاً بانک مرکزی نیز در کنار مجلس است. 
رئیس کل بانک مرکزی افزود: من حتی به دستگاه 
مربوطه ه��م اکتف��ا نمی کنم و معتقدم حس��ابرس 
مستقلی که این تعاونی های غیرمجاز را حسابرسی و 
گزارش غلط ارائه کرده باید پاسخگو باشد چراکه کار 
حسابرس برای کشور هزینه و برای برخی هموطنان 

خسران سنگین به بار آورده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.4۷۱دالر آمریکا

۵.4۵۳یورو اروپا

6.8۳۷پوند انگلیس

۱.۳44درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

6۳6.۷۰۰مثقال طال

۱46.9۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۵۰۰.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵44.۰۰۰سکه طرح جدید

۷6۰.۰۰۰نیم سکه

48۱.۰۰۰ربع سکه

۳2۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

پنجشنبه
10 اسفند 1396

شماره 1015
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چندی پیش بانک مرکزی بس��ته ای را 
پیشنهاد کرد که طبق آن بانک ها گواهی 
س��پرده ریال��ی مبتنی بر ارز را منتش��ر 
کنند، این اوراق سودی معادل 2۰درصد 
دارند و توانس��تند قسمتی از نقدینگی را 
از بازار های مختلف از جمله بازار س��هام 
جذب کنند. از طرفی کارشناسان بورس 
معتقد بودند این اقدام متولیان بازار پول 
سبب شده پول ها در حساب های با سود 
۱۵درصد به حساب های با سود 2۰درصد 
برود و بازار سهام نیز تا حدودی کم رمق 
شود. جالب اینکه در حال حاضر تعدادی 
از مدیران بانک ها برای پرداخت سود این 
گواهی های س��پرده به مشتریان ش��ان از 

بانک مرکزی کمک خواسته اند. 
روزه��ا  ای��ن  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
سیاس��ت های بازار پول ب��ر کل بازارهای 
موازی از جمله بازار سرمایه سایه افکنده 
و بر روند قیمت ها در بازار سهام تأثیر گذار 
بوده، به طوری که دماسنج بازار سهام که 
مدت��ی روند رش��د را در پیش گرفته بود 
حول کانال 98 هزارتایی نوسان می کند. 
چنانچ��ه حجم معامالت بورس تهران در 
روز چهارش��نبه شاهد افت بود و شاخص 
بورس نی��ز ۱۳9 واحد افت کرد و از تراز 
98 هزارتایی پایین رفت تا بار دیگر حول 

کان��ال 98 هزار واحدی نوس��ان کند، اما 
ش��اخص کل هم وزن ۵2 واحد رشد کرد 
و به رقم ۱۷ هزار و 62۰ واحدی رسید. 
ش��اخص آزاد ش��ناور ط��ی معامالت 
روز گذش��ته ۱۰۷ واح��د کاهش یافت و 

به رقم ۱۰۵ هزار و 2۷4واحدی رس��ید. 
شاخص بازار اول نیز ۱6۷ واحد افت کرد 
و ش��اخص بازار دوم با رش��د 64 واحدی 

همراه شد. 
خودروسازان همچنان در صدر

روز  معام��الت  در  خ��ودرو  گ��روه 

چهارشنبه صدرنشین بورس شد. در این 
گروه 26۷ میلیون س��هم به ارزش ۳۰9 

میلیارد ریال داد و ستد شد. 
گ��روه فلزات اساس��ی ب��ه ارزش 2۱۷ 
میلیارد ریال و ش��یمیایی به ارزش ۱9۳ 

میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود 
اختص��اص دادند. در رده چه��ارم، گروه 
فرآورده های نفت��ی با معامالتی به ارزش 

۱4۳ میلیارد ریال جای گرفت. 
گ��روه کانی های فلزی ب��ا معامالتی به 
ارزش 92میلی��ارد ری��ال رده پنجم را از 

آن خود کرد. 
فمل��ی، ش��پنا  دی��روز  معام��الت  در 
)پاالیش نفت اصفهان(، ش��بریز )پاالیش 
نف��ت تبری��ز(، کگل )صنعت��ی و معدنی 
گل گهر(، ف��ارس )هلدینگ خلیج فارس( 
و ش��تران )پاالیش نفت ته��ران( با افت 
خود بیش��ترین تأثیر منفی را بر شاخص 
داش��تند، در مقاب��ل، هم��راه و خس��اپا 
بیش��ترین تأثیر مثبت را داش��ته و مانع 

افت بیشتر شاخص شدند. 
ارزش یک هزار و 626 میلیارد ریالی 

معامالت فرابورس
ش��اخص فرابورس )آیفک��س( نیز در 
معام��الت روز چهارش��نبه کمتر از یک 
واح��د رش��د کرد و ب��ه رق��م یک هزار و 
92 واح��د رس��ید. در ای��ن معام��الت، 
۳۷2میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش 
یک هزار و 626 میلیارد ریال در 44 هزار 

نوبت معامله شد. 
نمادهای مارون )پتروش��یمی مارون(، 
بس��اما )بیمه س��امان( و دماون��د )تولید 
برق دماوند( بیش��ترین سهم را در رشد 
ش��اخص داش��تند، اما بمپنا )تولید برق 
مپنای عس��لویه( و زاگرس )پتروش��یمی 
زاگ��رس( باالترین تأثیر منفی را بر جای 

گذاشتند. 

چهار عامل انتخابات ریاست جمهوری، 
افزای��ش قیم��ت نفت و فل��زات، افزایش 
نهای��ت  در  و  خارج��ی  ارزه��ای  ارزش 
تصمیم ه��ای سیاس��تی دول��ت ازجمله 
مهم تری��ن اتفاق های س��ال ج��اری بازار 

سرمایه بود. 
همای��ون داراب��ی، مدی��ر صندوق های 
س��رمایه گذاری بانک آینده در گفت وگو با 
سنا، با اعالم این مطلب گفت: قیمت نفت 
سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت و 
به کانال ۷۰ دالر رسید که برای اقتصادهای 
نفتی مثل کشور ما اتفاق بسیار خوبی است. 
به تبع رش��د قیمت نفت، قیم��ت فلزات 
معدنی، محصوالت پتروشیمی و محصوالت 
نفتی افزایش یافت که در بورس کش��ور ما 

هم تأثیر مثبت داشت. 
او با تأکی��د بر اینک��ه مهم ترین اتفاق 
ب��ازار در ابتدای س��ال ج��اری انتخابات 
ریاست جمهوری و تشکیل کابینه جدید 
بود، گفت: به هر حال سال هایی که قرار 
اس��ت انتخابات در کش��ور برگزار ش��ود 
تغیی��ر انتظ��ارات و همچنی��ن امیدها را 
نس��بت به آینده هم��راه دارد و به همین 
دلیل مهم تری��ن اتفاق در ابتدای س��ال 

جاری این موضوع بود. 
این کارشناس بازار سرمایه افزایش قیمت 
نفت و کامودیتی ها را دومین موضوع مهم 
س��ال جاری دانست و گفت: دومین بحثی 
که امس��ال مطرح بود افزایش قیمت نفت 
است. قیمت نفت از کف های قیمتی سال 
گذش��ته افزایش قابل توجهی داش��ت و تا 
حدود ۷۰ دالر باال آمد که برای اقتصادهای 
نفتی مثل کشور ما اتفاق بسیار خوبی است. 
به تبع رش��د قیمت نفت، قیم��ت فلزات 
معدنی، محصوالت پتروشیمی و محصوالت 
نفتی افزایش یافت که در بورس کش��ور ما 

هم تأثیر مثبت داشت. 
وی تالطم ه��ای ب��ازار ارز را از عوامل 
مهم و تأثیر گذار دانس��ت و افزود: برخی 
برنامه ه��ای اقتصادی و صنعتی که دولت 
جدی��د اع��الم کرد ب��ه نتیجه رس��ید و 
منتظری��م برنامه های دیگر نیز در س��ال 
آینده به نتیجه برس��د که ای��ن موارد از 
عوامل تأثیر گذار بر بازار سرمایه در سال 

جاری بود. 
داراب��ی با اش��اره به اینک��ه مهم ترین 
مس��ئله در بخش برنامه ه��ای اقتصادی 
تعیین نرخ س��ود بانکی و افزایش مجدد 

بود، گف��ت: این موضوع نش��ان می دهد 
که اقتصاد نیازمند ریش��ه یابی مشکالت 
بوده و ممکن اس��ت در آینده مش��کالت 
اقتصادی جدی تر بشود. البته در صورتی 
ک��ه افزایش نرخ بهره بانکی کوتاه مدت و 
طی دو هفته اعالم ش��ده پایان یابد تأثیر 

عمیقی بر بازار سرمایه نخواهد داشت. 
در  س��رمایه  ب��ازار  کارش��ناس  ای��ن 
ابتدایی سال آینده  پیش بینی س��ه ماهه 
نی��ز گفت: برای س��ال آین��ده مهم ترین 
موضوع ادامه مباحث سال جاری است. 

وی ب��ه اج��رای الیحه بودجه اش��اره 
ک��رد و گفت: بای��د دید تکلی��ف برخی 
قیمت ها به خصوص محصوالتی که دولت 
فروش��نده آن اس��ت مثل ب��رق و گاز و 
همچنین حامل های انرژی چه می ش��ود 
و هزینه های��ی که ب��ه بنگاه ه��ا تحمیل 

می شود در نهایت چقدر خواهد بود. 
دارابی موضوع دوم برای سال آینده را 
بحث تورم دانس��ت و گفت: تورم یکی از 
تهدیده��ای اقتصاد ایران اس��ت و انتظار 
م��ی رود در س��ال آین��ده ت��ورم افزایش 
جدی تری نسبت به امسال داشته باشد. 

ب��ه گفته وی، برآوردهای اولیه نش��ان 

می ده��د تورم دورقم��ی در حدود ۱4 تا 
۱۵ درصد در س��ه ماهه اول سال آینده 

در کشور ثبت شود. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه مس��ئله 
بانک ها، کاهش نرخ سود بانکی و افزایش 
مجدد آن را هم برای سال آینده موضوع 
جدی دانست و اظهار داشت: باید منتظر 
ماند که آیا فروش اوراق با نرخ 2۰ درصد 
که قرار اس��ت دو هفته انجام شود ادامه 

پیدا می کند یا خیر؟ 
وی گف��ت: در نهایت اردیبهش��ت ماه 
موضوع برجام، آینده و فراز و نشیب های 
آن برای بازار مهم اس��ت. به همین دلیل 
باید منتظر ماند و دید مجموعه تحوالت 
اقتصادی و سیاس��ی حاکم بر برجام چه 

اتفاق هایی را رقم می زند. 
مدیر صندوق های سرمایه گذاری بانک 
آین��ده در خاتمه با اش��اره به اینکه امید 
اس��ت ش��اهد عرضه های اولیه بیشتری 
باش��یم تا نقدینگی بیش��تری از اقتصاد 
وارد بورس ش��ود، ابراز امیدواری کرد که 
بازار سرمایه در توسعه و بستر سازی رشد 
اقتصادی نقش آفرینی بیش��تری داش��ته 

باشد. 

کارشناس بازار سرمایه پیش بینی کرد

پیش بینی بازار سرمایه در سه ماه ابتدایی 97

شاخص بورس به کانال 97 هزار واحدی عقب نشست

روزهای کم رمق بورس ادامه دارد
خبرنامه

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس 
خبر داد

حبس 6 ماهه مدیران 6 کانال 
تلگرامی بورسی

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق 
بهادار از شکایت این سازمان علیه شش کانال تلگرامی 
متخلف و محکومیت هر یک از مدیران آنها به شش ماه 
حبس خبر داد.  محمدعلی ش��یری زاده به سنا گفت: 
بر اس��اس ماده 28 قانون بازار اوراق بهادار، تأس��یس 
نهادهای مالی موضوع این قانون، منوط به ثبت آنها نزد 
سازمان است و چون این کانال های تلگرامی بدون اخذ 
مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کردند، 
از آنها ش��کایت کردی��م.  وی افزود: بر اس��اس قانون، 
نهادهای مالی حتماً باید مجوز بگیرند و نزد س��ازمان 
ثبت ش��وند ت��ا بتوانند فعالیت هایی از قبیل مش��اوره 

سرمایه گذاری انجام دهند. 
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق 
به��ادار ادامه داد: در بندهای ۱6 و 2۱ ماده یک قانون 
مذک��ور هم آمده اس��ت که مش��اوره س��رمایه گذاری 
چیست و تعریف نهاد مالی چیس��ت؛ عالوه بر این، از 
بن��د 6 م��اده ۷ هم چنین برمی آید ک��ه اینها در واقع 
فعالیت هایی هستند که مس��تلزم اخذ مجوزند و باید 
از س��ازمان مجوز دریافت کنند.  شیری زاده همچنین 
تصریح کرد: بر اساس بند ۱ ماده 49 کسانی که بدون 
اخذ مجوز از س��ازمان فعالی��ت نهادهای مالی را انجام 
دهند، فعل آنها جرم تلقی می ش��ود و س��ازمان هم به 
موجب ماده ۵2 موظف است این موضوع را در دادگاه 
پیگیری و از متخلفین شکایت کند.  وی اظهار داشت: 
ما بر اساس همان ماده ۵2 به این وظیفه قانونی عمل 
و ای��ن ش��کایت را مطرح کردیم که این ش��ش کانال 
تلگرامی، فعالیت های نهادهای مالی را انجام می دهند و 
در این کانال ها تخلفات دیگری از قبیل انتشار شایعات، 
ایجاد هیجان��ات کاذب برای خرید و فروش س��هام و 

سیگنال فروشی نیز وجود دارد. 
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق 
بهادار با بیان اینکه ای��ن موارد را هم در گزارش آورده 
بودیم و دادگاه آنها را در آراء منعکس کرده است، گفت: 
به هر حال رأی االن صادر ش��ده و مدیران هر کدام از 
این کانال ها به تحمل شش ماه حبس محکوم شدند. 

شیری زاده تأکید کرد: موضوع شکایت سازمان بورس 
و اوراق به��ادار از این ش��ش کانال تلگرامی متخلف از 
حیث انجام فعالیت های بدون مجوز این کانال ها است 
و ای��ن مانع از ش��کایت زیان دیدگانی که از طریق این 
کانال ها اطالعات اشتباه دریافت کرده اند، نخواهد بود و 
می توانند تحت عناوین جرایم عمومی شکایت کنند و 

موضوع حائز عنوان اعتبار امر مختومه نیست. 
به گفته مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و 
اوراق بهادار، پیگیری های سازمان بورس و اوراق بهادار 
صرف��اً در همان حوزه قانون بازار اس��ت؛ لذا ذی نفعان 
این پرونده ها هم که متضرر ش��ده اند، می توانند تحت 
عناوینی از قبیل کالهب��رداری، مجددا از این کانال ها 
شکایت کیفری کنند.  شیری زاده خاطرنشان کرد: ما 
از حیث اینکه این شش کانال تلگرامی فعال در حوزه 
بازار س��رمایه، قانون ب��ازار اوراق بهادار را نقض کردند، 
پیگیری و از آنها شکایت کردیم؛ البته شکایت هایی را 
علیه کانال های دیگری هم ب��ه جریان انداخته ایم که 
بع��د از ص��دور رأی در روزهای آت��ی در خصوص آن 

اطالع رسانی خواهیم کرد. 

مدیرعامل شرکت بورس اعالم کرد
شروط بورس استانبول برای 

پذیرش شرکت های ایرانی
مدیرعامل ش��رکت بورس می گوید چند ش��رکت 
هس��تند که مراحل پذیرش ش��ان در بورس تهران و 
بورس اس��تانبول همزمان دنبال می ش��ود. او تأکید 
می کن��د که همکاری با بورس اس��تانبول به مرحله 
اجرایی رس��یده و الزمه نهایی شدن آن گزارشگری 
مالی بین المللی توسط شرکت ها و رعایت حاکمیت 

شرکتی است. 
حس��ن قالیباف اصل در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
اینکه بورس ته��ران با چند بورس خارجی همکاری 
دارد، گف��ت: ما با ۱2 بورس در دنیا تفاهم همکاری 
بس��ته ایم ولی برای همکاری با بورس اس��تانبول به 
صورت اجرایی جلو رفته ایم. چند شرکت هستند که 
بحث پذیرش شان در بورس استانبول و بورس تهران 

به صورت همزمان دنبال می شود. 
وی تأکید کرد: بورس استانبول دو موضوع جدی را 
مطرح کرده که یکی بحث حاکمیت شرکتی است که 
شرکت ها باید در این مورد گزارشگری مناسبی داشته 
باش��ند. موضوع دیگر بحث IFRS است که شرکت ها 
باید صورت های مالی خود را به صورت گزارشگری مالی 
با استاندارد بین المللی بدهند. این جزو الزامات پذیرش 
در بورس استانبول است. این دو مورد حتماً باید رعایت 
ش��ود تا یک ش��رکت ایرانی بتواند در بورس استانبول 
حضور داشته باشد. شرکت هایی که می خواهند تأمین 
مالی بین المللی کنند باید این مسیر را بروند تا بتوانند 
از یک ب��ازار خارجی تأمین مالی کنن��د. تأمین مالی 
نمی تواند فقط داخلی باشد. بنگاه های اقتصادی ما باید 
نگاهی به بیرون داش��ته باشند با توجه به فرصت های 
رشدی که در کشور وجود دارد. شرکت های ما باید در 

این زمینه حرکت داشته باشند. 
قالیب��اف درب��اره لزوم رونق در بازار س��هام گفت: 
از ط��رف بنگاه های اقتصادی باید ب��ه رونق در بازار 
س��رمایه توجه ش��ود، آقای وزیر ه��م گفتند که ما 
زمانی می توانیم از بورس برای تأمین مالی اس��تفاده 
کنیم که در بورس یا بازار س��هام رونق وجود داشته 
باش��د، در زمان رک��ود که نمی ش��ود از طریق بازار 

سرمایه تأمین مالی کرد. 
مدیرعامل ش��رکت ب��ورس ادامه داد: ش��رکت ها 
می توانند از طریق انواع اوراق بهادار موجود در بازار 
س��رمایه تأمین مالی کنند. صکوک، اوراق مشارکت، 
اوراق اختی��ار فروش تبعی یک ام��کان خوبی برای 
تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است. این ابزار ها در 
زمان رونق برای ورود شرکت ها به بورس ابزار خوبی 
اس��ت. عالوه بر این در زم��ان رونق عرضه های اولیه 

می تواند ادامه پیدا کند. 
وی درباره دس��تورالعمل جدید توقف و بازگشایی 
نماده��ا گف��ت: به طور کلی باید بگویم ش��رکتی که 
گزارش های مالی اش را ندهد تعلیق نمی ش��ود بلکه 
در فرآیند تعلی��ق قرار می گیرد. مثاًل اگر ش��رکتی 
گ��زارش یک ماهه خ��ود را ندهد یا دی��ر بدهد این 
ش��رکت در فرآین��د تعلیق قرار می گی��رد و در کنار 
نمادش عالمتی گذاشته می شود که نشانه این است 
ش��رکت گزارش نداده تا سهامداران آگاه باشند. اگر 
شرکتی گزارش یک ماهه خود را ندهد ما این شرکت 
را ب��ه هیأت پذیرش گزارش می دهیم تا در موردش 

تصمیم گیری شود. 

دریچه
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رئی��س س��ازمان غ��ذا و دارو از میزان 
واردات چند میلیارد دالری برنج، روغن و 

چای در کشور خبر داد. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
غالمرض��ا اصغ��ری در همای��ش بهب��ود 
وضعی��ت تغذیه کارکن��ان جامعه که در 
وزارت بهداش��ت برگ��زار ش��د، گفت: ما 
در س��ازمان غذا و دارو متولی بخش��ی از 
غذای مردم هستیم که فرآوری شده و با 

بسته بندی به دست آنها می رسد. 
ارزش 19 هزار میلیاردی محصوالت 

آرایشی بهداشتی
ب��ازار صنای��ع  ارزش  ادام��ه داد:  وی 
غذایی ک��ه س��ازمان غ��ذا و دارو بر آن 
نظارت می کند، ح��دود ۷8 هزار میلیارد 
تومان است، افزون بر این نظارت به بازار 
۱9ه��زار میلیاردی محصوالت آرایش��ی 
بهداش��تی، بازار ۱6 هزار میلیارد تومانی 
دارو و بازار تجهیزات پزشکی به ارزش 8 
هزار میلیارد تومان برعهده سازمان غذا و 

داروست.  رئیس س��ازمان غذا و دارو در 
ادامه به میزان واردات دارو و موادغذایی 
اشاره کرد و افزود: ساالنه حدود 4میلیارد 
دالر روغن، حدود ۳ میلیارد دالر برنج و 
2میلیارد دالر چای وارد کشور می شود. 

اصغری عنوان کرد: بخشی از کارکنان 
دولت در وزارت بهداشت فعالیت می کنند 
که 2۰درصد این جمعیت در محیط های 
دانشگاهی و 8۰درصد در بخش بهداشت 
و درمان خدمت می کنند و این نش��ان از 
تفاوت حوزه ه��ای کاری کارکنان وزارت 
بهداش��ت دارد و به همی��ن دلیل نیاز به 
برنامه متفاوتی در زمینه تغذیه و سالمت 

کارکنان داریم. 
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
وزارت بهداش��ت برنامه ای ب��رای تغذیه 
کارکن��ان و دانش��جویان ن��دارد، گفت: 
ای��ن موض��وع را می ت��وان از غذایی که 
در بیمارس��تان ها به پرسنل و کارمندان 
و در دانش��گاه ها ب��ه دانش��جویان و در 

س��تاد وزارت بهداشت به کارمندان داده 
می شود، متوجه شد. 

وی تصری��ح ک��رد: اگر م��ا در وزارت 
بهداش��ت به عنوان متولی سالمت مردم 
نتوانی��م غذای مناس��بی را ب��ه کارکنان 
خود بدهی��م، چطور می توانی��م از دیگر 
سازمان ها و ارگان ها این انتظار را داشته 
باش��یم تا بر سالمت غذای کارکنان خود 

توجه داشته باشند. 
رئیس سازمان غذا و دارو افزود: مدتی 
پیش به یکی از کارخانه های داروس��ازی 
سرکش��ی کردم و هنگام ناهار، از غذایی 
که برای کارگران کارخانه طبخ می ش��د 
مصرف کردیم که به مراتب از غذایی که 
وزارت بهداشت به کارکنان خود می دهد، 

سالم تر بود. 
لزوم تنظیم الگویی برای تغذیه سالم 

در وزارت بهداشت 
وی عن��وان کرد: از م��ا نمی پذیرند که 
ب��رای س��المت کارکنان دولت نس��خه 

بپیچی��م، اما خودمان برنامه ای نداش��ته 
در  بای��د  غذاه��ا  س��الم ترین  باش��یم، 
سلف های دانشجویی داده شود زیرا اینها 
آینده س��ازان حوزه س��المت هس��تند ما 
باید الگویی برای تغذیه س��الم در وزارت 
بهداشت داشته باش��یم تا این الگو مورد 
استفاده س��ایر ارگان ها و نهادهای کشور 

قرار گیرد. 
اصغری اظه��ار کرد: خوش��بختانه در 
بس��یاری از نهادهای کشور غذای خوبی 
به کارگ��ران و کارمندان داده می ش��ود، 
اما باید این غذاها به س��مت غذای سالم 
ک��ه نمک و چربی کمتری دارند و حاوی 
سبزیجات آب پز هستند سوق داده شوند. 
رئیس س��ازمان غذا و دارو یادآور شد: ما 
باید به مدارس دخترانه برویم و غذای سالم 
و نحوه طب��خ آن را آموزش دهیم وگرنه با 
تغییر ذائقه کنونی که به سمت فست فودها 
رفته است، س��المت مردم به خطر خواهد 

افتاد. 

اس��المی  انجمن های  جامع��ه  دبیرکل 
اصن��اف و ب��ازار ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
نابس��امانی های اقتص��ادی از جمله ایجاد 
مشکالت متعدد بر سر راه تولیدکنندگان، 
متوجه مس��ئوالن اس��ت، تصریح کرد که 
ما سیاس��ت هدفمندی یارانه ه��ا را مفید 
می دانس��تیم ام��ا موافق پرداخ��ت یارانه 

نقدی نبودیم. 
درخص��وص  کریمی اصفهان��ی  احم��د 
عملکرد اقتصادی کش��ور در س��ال 96، با 
بیان اینکه تنها 2۰روز دیگر تا پایان سال 
»اقتصاد مقاومتی تولید و اش��تغال« باقی 
مانده اس��ت، به تاکیدات ۱۰ساله رهبری 
در بحث اقتصاد اشاره کرد و این تاکیدات 
را ناش��ی از وجود معض��الت اقتصادی در 
کش��ور ارزیاب��ی ک��رد.  دبی��رکل جامعه 
انجمن های اس��المی اصناف و بازار افزود: 
هرچن��د که م��ا در کلیه ش��ئون مختلف 
انقالب مثل موضوعات نظامی و اجتماعی 
و سیاست خارجی به دستاوردهای خوبی 
دس��ت یافته ایم، اما باید اقرار کنیم که در 
مس��ائل اقتصادی در این دهه های پس از 

انقالب موفق نبوده ایم. 
شفاف س��ازی  موتلف��ه،  ح��زب  عض��و 

اقتص��ادی را از مس��ائلی برش��مرد ک��ه 
هیچ ی��ک از دولت ه��ا در تحقق آن موفق 
نبوده اند. او معتقد اس��ت زمانی که اقتصاد 
کشوری عاری از شفافیت باشد در نهایت 
موجب ایجاد فس��اد می ش��ود که نظام را 
ضایع می کند.  این فعال سیاسی اصولگرا 
شفاف سازی اقتصادی را به معنای تزریق 
همه بودجه کشور به خزانه کل و برداشت 
و پرداخ��ت کلی��ه هزینه ه��ا از این محل 

می داند که در کاهش فساد موثر است. 
ای��ن روش ک��ه ه��ر  داد:  ادام��ه  وی 
وزارتخانه بخش��ی از امکانات و بودجه اش 
را در حس��ابی ب��رای گرفت��ن مصوبه در 
سرفصل های موردنظرش نگاه دارد کاری 

کامال غیرمنطقی است. 
کریمی اصفهان��ی با انتقاد از عدم اجرای 
ابالغی��ه اص��ل 44 گف��ت: از س��ال 84 تا 
به امروز که ۱2 س��ال از اب��الغ اصل 44 
می گذرد، هنوز این مهم عملیاتی نش��ده 
اس��ت و در ای��ن خصوص دس��تگاه های 
نظارت��ی از جمله مجل��س کار خود را به 

خوبی انجام نداده اند. 
وی خاطرنشان کرد: مجلس آن مصوبه 
اص��ل 44 را ک��ه ت��ا س��ال 9۳ باید همه 

بخش ه��ای بنگاه ه��ای اقتص��ادی واگذار 
می ش��د را انجام نداده اس��ت که این یک 
نقص اس��ت و برای دول��ت حیاط خلوتی 
ایج��اد ک��رده اس��ت.  دبی��رکل جامع��ه 
انجمن ه��ای اس��المی اصناف و ب��ازار با 
اش��اره به سیاس��ت هدفمن��دی یارانه ها 
گفت: یارانه ها با اینکه برای نظام و قش��ر 
آس��یب پذیر جامعه منافعی در بر نداشت 

در دولت نهم و دهم پایه گذاری شد. 
م��ا  ک��رد:  تصری��ح  کریمی اصفهان��ی 
معتق��د بودیم ک��ه یاران��ه را بپردازند، اما 
به ص��ورت نق��دی پرداخت نش��ود، بلکه 
قانون پیش بینی کرده بود که بخش��ی از 
درآمد حاصله از این سیاس��ت به تولیدات 
اختصاص یابد که متاسفانه در دولت های 
نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم این امکانات 

در اختیار تولید قرار نگرفت. 
وی اف��زود: م��ا درآم��د را ب��ه تولید و 
اش��تغال اختص��اص ندادی��م و در مقابل 
قیم��ت حامل های انرژی را افزایش دادیم 
که در نتیجه باعث ش��د کارخانجات ما با 

ظرفیت کامل نتوانند کار کنند. 
این فعال سیاس��ی عنوان ک��رد: اگر ما 
می توانس��تیم پول��ی را ک��ه از حامل های 

انرژی به دس��ت آمده بود به تقویت تولید 
اختصاص دهیم و ش��غل ایجاد می کردیم 
وضعیت م��ان به مراتب بهتر از این بود که 

یارانه را به صورت نقدی بپردازیم. 
این عضو ح��زب موتلفه گف��ت: به طور 
مثال خانواده ای که شش نفر هستند االن 
حدود ۳۰۰ هزار تومان نقدا به آن خانواده 
پرداخت می ش��ود و ما در حال حاضر در 
تمام خانواده ها فرد بی��کار داریم، لذا اگر 
تولید را افزایش می دادیم در ادامه ظرفیت 
کار ب��اال می رفت و حت��ی اگر یک نفر در 
آن خانواده هم مش��غول به کار می شد با 
احتس��اب کمترین می��زان حقوق حداقل 
ی��ک میلی��ون توم��ان دریاف��ت می کرد، 
 ام��ا االن ب��ا دریاف��ت ۳۰۰ ه��زار تومان،

۷۰۰ ه��زار تومان را از دس��ت می دهند و 
شاید خود هم متوجه نباشند. 

کریمی اصفهانی، افزای��ش نقدینگی در 
جامع��ه را از دیگر تبع��ات پرداخت یارانه  
نقدی به مردم دانس��ت و اظهار کرد: این 
افزایش نقدینگی همراه با معضل بیکاری، 
فساد و اعتیاد را در جامعه به وجود آورده 
و امنیت کش��ور را هم به خط��ر انداخته 

است. 

رئیس س��ازمان دامپزشکی ضمن تأیید 
خبری مبنی بر کندش��دن روند گسترش 
بیماری آنفلوآنزای ف��وق حاد پرندگان در 
کشور، گفت: تاکنون حدود 24.۵ میلیون 

قطعه مرغ معدوم شده است. 
به گ��زارش مهر، علیرض��ا رفیعی پور در 
حاشیه شش��مین کنگره دامپزشکی طیور 
در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت 
آنفلوآن��زای ف��وق ح��اد پرندگان ب��ا بیان 
اینکه تاکنون بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
پرندگان در بی��ش از ۵6۷ واحد مرغداری 
در 2۰ اس��تان کشور شناسایی شده است، 
اظهار داش��ت: بر اثر ای��ن بیماری تاکنون 
حدود 24میلی��ون و ۵۰۰ هزار قطعه مرغ 

معدوم شده است. 

وی در پاس��خ به پرس��ش مهر مبنی بر 
اینکه گفته ش��ده روند ش��یوع بیماری در 
کشور کند شده است، ضمن تأیید این خبر 
درباره دالیل آن، توضیح داد: روند بیماری 
روبه کندی اس��ت ضمن اینک��ه طی این 
مدت از 2۷ ه��زار واحد مرغداری، بیش از 
۵6۷ واحد درگیر بیماری شده و این نشان 
می دهد اقدامات بهداش��تی و قرنطینه ای 
انجام ش��ده توسط س��ازمان دامپزشکی و 
دیگر دس��تگاه ها در کنت��رل روند بیماری 

تأثیرگذار بوده است. 
رئیس سازمان دامپزشکی کشور تصریح 
کرد: اقدامات صورت گرفته توس��ط س��تاد 
آنفلوآنزا، باعث کندش��دن روند گس��ترش 

بیماری در کشور شده است. 

پرداخت خسارت 35 میلیاردی
رفیعی پور در پاسخ به پرسش دیگر مهر، 
مبنی بر اینکه تاکنون چقدر از خس��ارات 
مرغ��داران پرداخت ش��ده اس��ت؟ افزود: 
از مجم��وع ۵۰ میلیارد توم��ان که دولت 
در اختیار س��ازمان دامپزش��کی قرار داده، 
تاکنون ح��دود ۳۵ میلی��ارد تومان آن به 
مرغداران پرداخت ش��ده است.  این مقام 
مس��ئول اضافه کرد: خس��ارت واحدهای 
مرغداری، پس از تش��کیل پرونده توس��ط 
استان ها و ارجاع به تهران پرداخت می شود. 
وی به س��وال دیگر مه��ر مبنی بر اینکه 
اش��اره کرده بودید در مدیریت بهداش��تی 
دچار مشکالتی هستیم، لطفا در این زمینه 
توضیح بیشتری دهید؟ پاسخ داد: مدیریت 

بهداشتی از مرغ مادر، کارخانجات خوراک 
دام، جوج��ه ی��ک روزه، حم��ل و نقل مرغ 
مادر تا مزرعه، ح��وزه کود مرغی و ورود و 
خروج خودرو و افراد در قالب یک مدیریت 
بهداشتی برای جلوگیری از اپیدمی بیماری 
باید مورد توجه باشد ضمن اینکه جلوگیری 
از اپیدم��ی بیماری آنفلوآن��زای فوق حاد 
پرندگان به معنای ش��رایط امنیت زیستی 

است. 
رفیعی پور تصریح ک��رد: تولیدکنندگان 
در ط��ول دوره پ��رورش، بای��د نمونه های 
مختلف��ی را برای بررس��ی وضعیت طیور 
خود به آزمایش��گاه بفرستند و براساس آن 
عمل کنند چرا که در غیر این صورت مسیر 

پرخطری را پیش رو دارند. 

24.5 میلیون قطعه مرغ معدوم شد

تنبیه تولیدکنندگان به جای تشویق در ایران

فرانسه اولین شریک اروپایی ایران واردات 3 میلیارد دالری برنج به کشور
بعد از برجام

بررس��ی وضعی��ت رواب��ط اقتصادی ای��ران با 
کشورهای مختلف نشان می دهد که فرانسه بعد 
از برجام مهم ترین شریک اقتصادی ایران بوده و 
طی دو سال گذشته سطح روابط دو کشور مسیر 

صعودی را طی کرده است. 
به گزارش ایس��نا، طی حدود دو س��ال که از 
برج��ام می گ��ذرد در میان کش��ورهای اروپایی 
فرانسه روابط گس��ترده تری در میان کشورهای 
اروپای��ی با ایران داش��ته اس��ت و در این مدت 
هیات ه��ای اقتصادی و سیاس��ی زی��ادی از دو 
کش��ور در رف��ت و آمد بودند. رف��ت و آمدهایی 
که صرفا در حد مذاکره و گفت وگو مانند خیلی 
از هیات ه��ای دیگری که به ای��ران آمدند باقی 
نماند و قراردادهایی میان ایران و فرانسه به امضا 

رسید. 
بعد از برجام رئیس جمهور کشورمان به همراه 
هیأت بلندپایه ای از مقامات دولتی و همین طور 
بخش خصوصی به فرانس��ه س��فر کرد و چندین 
هیأت هم از فرانس��ه با حض��ور وزیر خارجه این 
کش��ور به ایران انجام ش��د که عمده اهداف این 

سفرها اقتصادی بود. 
آمری��کا  برج��ام  از  بع��د  آنک��ه  وج��ود  ب��ا 
محدودیت های زی��ادی را برای رواب��ط با ایران 
انج��ام داده اس��ت و به وی��ژه در زمین��ه روابط 
بانکی دنیا با ایران س��نگ اندازی کرده است، اما 
فرانس��ه با وجود این شرایط روابط خود با ایران 
را با س��رعت قابل توجهی گس��ترش داده است 
و قرارداده��ای مختلفی را در همین دو س��ال با 

ایران امضا کرده است. 
پی��ش از س��ال های تحری��م  فرانس��ه و ایران 
شرکای مهمی برای یکدیگر بودند و بعد از برجام 
مجددا روابط دو کش��ور به س��مت دوران پیش 
از تحریم ه��ا حرکت کرد. به دنبال این توس��عه 
روابط قراردادی با شرکت توتال برای توسعه فاز 
۱۱پارس جنوبی بس��ته شد. همچنین قراردادی 
برای حضور ش��رکت پژو در ایران منعقد ش��د و 
قراردادهایی هم با سایپا و ایران خودرو امضا شد. 
خرید هواپیم��ای ایرباس از فرانس��ه، قرارداد 
س��رمایه گذاری مش��ترک در تولی��د محصوالت 
کشاورزی، تفاهم نامه های تولید مشترک ماهی، 
انتق��ال فن��اوری دانه ه��ای روغنی از فرانس��ه، 
بازس��ازی فرودگاه مش��هد توس��ط یک شرکت 
فرانس��وی و تفاهم نام��ه تولی��د دارو در ح��وزه 
س��المت از دیگر فعالیت های اقتصادی مشترک 

بین ایران و فرانسه در دوران پسابرجام است. 
البته ظرفیت ه��ای قابل توجهی برای همکاری 
بی��ن ایران و فرانس��ه در زمینه ه��ای مختلف از 
جمل��ه حمل ونقل هوایی، نی��روگاه، الکترونیک، 
مخاب��رات، نف��ت و گاز وجود دارد ک��ه هنوز از 

بسیاری از آنها استفاده نشده است. 
همچنین میزان مبادالت تجاری دو کشور در 
9ماهه س��ال 2۰۱6 نسبت به مدت مشابه سال 
2۰۱۵ از 4۳۵.۵ میلیون یورو به ۱.۳۰۱ میلیارد 
ی��ورو افزایش یافت؛ حج��م روابطی که باالترین 
سطح روابط اقتصادی ایران با یک کشور اروپایی 

است. 
فرانسه از سال های دور در صنایع ایران حضور 
داش��ته و به همین دلیل با وجود آنکه روابط دو 
کشور در دوران تحریم سیر نزولی پیدا کرد، اما 
هیچ گاه این روابط به طور کلی قطع نشده است و 
اکنون فرصتی شده که بار دیگر روابط دو کشور 

به سمت توسعه حرکت کند. 
ب��ه گفت��ه کارشناس��ان و فع��االن اقتصادی 
تحریم ه��ا، روابط بانکی و خط��وط فاینانس را با 
محدودیت هایی مواجه کرده است و غالمحسین 
ش��افعی - رئیس اتاق بازرگان��ی ایران - تصریح 
می کند که آثار ای��ن تحریم ها هنوز وجود دارد. 
به گفته او با این وجود فرانس��ه س��ازوکارهایی 
برای مقابله با ای��ن محدودیت ها اتخاذ کرده، از 
جمله اختصاص اعتباراتی برای س��رمایه گذاری، 
اعط��ای ضمانت ه��ای صادراتی، ارائ��ه وام های 
مس��تقیم دولتی به پروژه های سرمایه گذاری در 
ایران و همچنین اعطای اعتبارات خرید از سوی 

بانک های دولتی از جمله این اقدامات است. 
در تازه تری��ن دی��دار می��ان رئی��س پارلمان 
بخش خصوصی ایران و س��فیر فرانسه در ایران، 
غالمحسین شافعی تصریح می کند که مهم ترین 
مانع بر سر راه افزایش روابط اقتصادی و تجاری 
ایران و فرانسه مسائل بانکی است که به گفته او 

باید راهکاری برای او اندیشیده شود. 
به گفت��ه رئیس اتاق بازرگان��ی ایران در حال 
حاضر تج��ارت دوجانبه بین ایران و فرانس��ه به 
ش��رایط میزان مبادالت دو کشور در زمان پیش 
از تحریم ه��ا بازگش��ته و طبق آم��ار مربوط به 
 س��ال 2۰۱۷ میزان مبادالت دو کش��ور برابر با
۳.8 میلی��ارد یورو بوده که 2 میلیارد یوروی آن 

به خریدهای نفتی توتال اختصاص دارد. 
با این وجود به نظر ایران و فرانسه ظرفیت های 
فراوان��ی برای همکاری با ه��م دارند و طبیعتا با 
رف��ع موان��ع بانکی حج��م مبادالت تج��اری و 
س��رمایه گذاری مشترک میان دو کشور می تواند 

در سطح بهتری اتفاق بیفتد. 
 

نیازی به واردات مخزن CNG نداریم
افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز در کشور با اجرای 
طرح های متفاوتی همچون طرح تعویض مخازن فرسوده 
و پرداخت تس��هیالت به متقاضیان در دست اجرا است 
تا در نهایت ایمنی خودروهای دوگانه سوز تضمین شود.  
ب��ه گ��زارش تجارت نیوز،طرح تعویض مخازن فرس��وده 
یکی از راهکارهای ارائه ش��ده برای افزایش سطح ایمنی 
خودروهای دوگانه س��وز و تش��ویق افراد برای گرایش به 
این خودروها اس��ت؛ پروژه ای ک��ه اهدافی مانند کاهش 
واردات و مصرف بنزین و به تبع آن کاهش آلودگی های 
زیس��ت محیطی را به دنبال دارد.  طی سال های گذشته 
حوادثی مانند آتش سوزی مخازن خودروهای دوگانه سوز 
دلیلی برای عدم اس��تقبال افراد از این فناوری ش��ده که 
از دالیل آن می توان به اس��تفاده از مخ��ازن ناایمن و یا 
وصل غیراس��تاندارد آنها در خودرو اش��اره کرد.  گفتنی 
است مخازن بدون شناسنامه و فاقد اعتبار یکی دیگر از 
نقطه ضعف های شناسایی شده است که اکثر آنها وارداتی 
بوده و نهاد یا س��ازمانی مسئولیت این مخازن را برعهده 
 CNG نمی گیرد.  محسن مش��ایخی، رئیس دبیرخانه
کش��ور، درخصوص ایمن بودن مخازن CNG در کشور 
گفت: از س��ال 82 خودروهای دوگانه س��وز در کشور در 
قال��ب دو طرح کارگاهی و کارخانه ای آغاز ش��ده که در 
ح��دود 2 میلیون و 2۰۰ هزار عدد آن را کارخانه تبدیل 

کرده و بیش از ۳ میلیون تبدیل کارگاهی بوده است. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه از نظر برخ��ی نهادها تبدیل 
کارگاهی به عنوان یک مش��کل ش��مرده می شود زیرا 
اس��تاندارد تبدیل کارگاهی را قبول ندارد، عنوان کرد: 
اگر تبدیل کارگاهی با رعایت اس��تانداردهای الزم وارد 
چرخه کار شود و پلیس راهور به آنها کارت دوگانه سوز 
دهد، می توانیم از این ظرفیت اس��تفاده کنیم.  رئیس 
دبیرخان��ه CNG کش��ور درخصوص ط��رح تعویض 
مخازن فرس��وده، عنوان کرد: با اجرای این طرح کلیه 
خودروهایی که شناسنامه ندارند شناسایی می شوند و 
ایمن سازی خودروها صورت می گیرد زیرا با اجرای این 
طرح با کمک تسهیالت بانکی و با کمترین سود مخازن 
تعویض و نوسازی می شوند.  مشایخی خاطرنشان کرد: 
از ابتدای اجرای طرح CNG تعدادی مخازن استوک 
از کش��ور چین وارد ایران شد که اس��تفاده از اینها در 
ش��رایط فعلی برای مصرف کننده مش��کالتی را ایجاد 
کرده که نمونه آن حادثه چند هفته گذشته در جایگاه 
سوخت کرج است.  وی افزود: در شرایط فعلی نیازی به 
واردات مخزن نداریم زیرا پنج یا شش تولیدکننده داریم 
که س��االنه در حدود ۷۰۰ الی 8۰۰ هزار مخزن تولید 
می کنند.  گفتنی اس��ت تسهیالت مد نظر قرارگرفته با 
سود ۱8درصد و اقس��اط 24 تا ۳6 ماهه، بسته به نوع 
تعویض و خودروها از 8میلیون تا ۱۵ میلیون ریال است 
و متوسط قسط آن ماهانه ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود. 

وزارت صنعت اعالم کرد:
 غیرشرعی بودن کرک پتوهای 

وارداتی قابل پیگیری نیست
وزارت صنع��ت درخص��وص واردات 2۱۳۰ ت��ن پتو 
با کرک غیرش��رعی به کش��ور اعالم کرد: درخصوص 
ادعای مطرح ش��ده کرک حیوانات غیرشرعی، مستند 
به نظ��ام تعرفه گمرک��ی قابل تعقی��ب و پیگیری در 
گمرکات اجرایی کش��ور نمی باشد.  به گزارش تسنیم، 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در واکنش به انتش��ار 
خبری تحت عنوان »واردات میلیون ها دالر پتو با کرک 
غیرش��رعی به کش��ور« به نقل از رئیس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران در مراس��م پانزدهمین جشنواره 
تولید مل��ی – افتخار ملی در این خبرگ��زاری به ارائه 
توضیحاتی پرداخته اس��ت.  در متن توضیحات وزارت 
 صنع��ت آمده اس��ت:  2۱۳۰ تن پتو ب��ه ارزش حدودا
 6 میلیون دالر به کشور وارد شده که با توجه به حقوق 
ورودی ۵۵درص��دی،  قابلیت رقاب��ت با محصول تولید 
داخل را فراهم می کند. پتوی از پشم یا موی نرم حیوان 
)کرک( تح��ت ردیف تعرف��ه 6۳۰۱2۰۰۰ و با حقوق 
ورودی ۵۵درصدی وارد کش��ور می ش��ود. برای پتو با 
انواع کرک ردیف تعرفه مجزایی در نظام تعرفه گمرک 
جهانی وجود ندارد. درخصوص ادعای مطرح شده کرک 
حیوانات غیرشرعی، مستند به نظام تعرفه گمرکی قابل 
تعقیب و پیگیری در گمرکات اجرایی کشور نمی باشد. 

افزایش 10درصدی تولید 
آبزی پروری

مع��اون وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت ک��ه مجموع 
تولیدات آبزی  پروری سال گذشته 46۰ هزارتن بود که 
براساس آخرین برآوردها تولید امسال ۱۰درصد افزایش 
یافته اس��ت.  حسن صالحی، رئیس س��ازمان شیالت 
در گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از افزایش 
۱۰درصدی تولید آبزی پروری خبر داد و گفت: مجموع 
تولیدات آبزی پروری سال گذشته 46۰ هزارتن بود که 
براساس آخرین برآوردها تولید امسال ۱۰درصد افزایش 
یافته اس��ت.  ب��ه گفته وی، تولید میگ��و از 2۱ هزار و 
4۰۰ تن س��ال گذشته به ۳2 هزار و 2۰۰ تن در سال 
جاری رسید.  صالحی ادامه داد: با توجه به افزایش تولید 
در بخش ماهیان گرم  آبی و سردآبی نگرانی هایی مبنی 
بر توزیع محص��ول در بازار وجود داش��ت که با تدابیر 
اندیشیده شده مبنی بر برگزاری نمایشگاه های عرضه و 
برپایی جشنواره غذاهای دریایی در طول سال و عرضه 

محصول با قیمت مناسب، مشکالت به پایان رسید. 

دریچه اخبـار

پنجشنبه
10 اسفند 1396

شماره 1015
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به جرات می ت��وان گفت اگر 
بخواهیم یک موضوع را انتخاب 
کنی��م ک��ه تم��ام اقتصاددانان 
کش��ور از ه��ر جن��اح و مکتبی 
بر آن اتف��اق نظر دارند، حرکت 
به س��مت رقابتی ک��ردن بازار 
خ��ودرو، از طری��ق بازتر کردن 
دول��ت  تصمی��م  مرزهاس��ت.  
ب��رای افزای��ش تعرف��ه واردات 
خودروه��ای خارجی، ب��ه بهانه 
حمای��ت از تولید ملی و کاهش 
دقیق��ا  کش��ور،  از  ارز  خ��روج 
برخالف نظر تمامی اقتصاددانان 
اس��ت. ای��ن مس��ئله از آنجایی 
جالب تر می ش��ود که این دولت 
و مش��اوران اقتصادی آن، خود 
را حامی اقتص��اد بازار و رقابتی 
نی��ز می دانن��د. چه بر اس��اس 
تجرب��ه خودمان، چ��ه با نگاهی 
به تجربه سایر کشورها مشخص 
ش��ده ک��ه حمای��ت تعرف��ه ای 
بی قید و ش��رط نه تنها حمایت 
از تولید ملی نیس��ت، بلکه آثار 
ضد توس��عه ای نیز دارد. فرض 
کنید ک��ه فرزندتان ۳۰ س��ال 
س��ن دارد و ش��ما همچنان به 
حمایت خودتان از او، به صورت 
پ��ول توجیبی ی��ا فراهم کردن 
مس��کن و... ادام��ه می دهی��د. 
نگاه س��اده لوحانه این است که 
در ح��ال حمای��ت از فرزندتان 
هستید، اّما در عمل بزرگ ترین 
خیان��ت را در ح��ق فرزندت��ان 
کرده اید، چراکه فرصت رش��د و 
یادگیری زندگی مستقل را از او 
می گیرید؛ اتفاقی که امروزه در 
صنعت خودرو شاهد آن هستیم. 
از آن گذشته، منتفع شدن کل 
جامعه و نه یک صنعت یا گروه 
خ��اص، بای��د ه��دف نهایی هر 
نوع سیاس��ت حمایتی باشد. از 

این رو حتی اگ��ر افزایش تعرفه 
واردات ب��ه افزایش س��ودآوری 
اّما  بیانجام��د،  خ��ودرو  صنعت 
ب��ه کل جامعه نفعی نرس��د )به 
ش��کل افزایش کیفی��ت خودرو 

ی��ا کاهش قیم��ت آن(، به نظر 
می رس��د این سیاس��ت جدای 
از ضدتوس��عه بودن، با سواالت 
اخالق��ی و قانون��ی ج��دی نیز 

روبه رو است.

دولت،  دوم  ه��دف  همچنین 
یعنی کاهش خروج ارز از کشور 
هم از پشتوانه علمی قابل قبولی 
برخوردار نیست. به عبارت دیگر 
مشخص نیست که تا چه اندازه 

افزایش تعرفه ها منجر به کاهش 
واردات��ی  خ��ودروی  تقاض��ای 
می شود. مسئله دیگر این است 
که بس��یاری از تولیدات داخلی 
هم وابس��ته ب��ه واردات اجزای 
خ��ودرو هس��تند. ب��ه عب��ارت 
دیگ��ر حت��ی اگر ف��رض کنیم 
تقاضای خ��ودروی خارجی  که 
ه��م تا ح��د قاب��ل مالحظه ای 
ب��ه خودروهای داخل��ی منتقل 
می ش��ود، تف��اوت چندان��ی در 
خ��روج ارز رخ نمی دهد، چراکه 
تولید داخل هم تا اندازه زیادی 

وابسته به واردات است.
حال ب��ه پرس��ش اصلی این 
چرا  بازمی گردی��م؛  یادداش��ت 
دول��ت برخ��الف نظ��ر تمامی 
کارشناس��ان، حتی اقتصاددانان 
نزدی��ک ب��ه خ��ود، پیش��نهاد 
افزای��ش تعرف��ه واردات خودرو 
را مط��رح کرده اس��ت؟ به نظر 
نگارنده ترکیبی از سه عامل زیر 
می تواند این رویکرد غیرطبیعی 

دولت را توضیح دهد.
۱ - صنع��ت خودروی کش��ور 
زی��ان آور ش��ده و دول��ت قصد 
دارد با ابزار تعرف��ه آن را موقتا 

سودآور کند.
درآمد  می خواه��د  دولت   - 2
خود را از تعرفه واردات افزایش 

دهد.
ب��ا  دارد  قص��د  دول��ت    - ۳
افزای��ش تعرف��ه واردات، وجهه 
حام��ی تولید داخ��ل و اقتصاد 
مقاومت��ی به خود گرفت��ه تا از 

انتقادات در این زمینه بکاهد.
از  دارد  ج��ا  پای��ان  در 
اقتصاددان��ان نزدی��ک به دولت 
بخواهیم نظ��ر و تحلیل خود را 
در خصوص این سیاست دولت 

ارائه دهند.

رئی��س دبیرخان��ه س��تاد هماهنگی و 
پیگیری مناسب سازی سازمان بهزیستی 
کش��ور گف��ت این س��ازمان ب��ه وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در پنجمین 
پیگی��ری  و  جلس��ه س��تاد هماهنگ��ی 
مناسب س��ازی اماکن و معابر پیش��نهاد 
داد تا خودروهای مناسب س��ازی ش��ده 

ارزان قیمت تولید شود.
پایگاه خبری»عصرخودرو«  گزارش  به 
کاظم��ی  ابراهی��م  ایرن��ا،  از  نق��ل  ب��ه 
مومن س��رائی افزود: در پنجمین جلس��ه 
مناسب س��ازی روز سه ش��نبه پیش��نهاد 
دادیم ت��ا خودروه��ای اتوم��ات را برای 
افراد دارای معلولیت مناسب سازی کنند 
چراکه معلوالن معموال وضعیت معیشتی 
باالی��ی ندارند ک��ه بتوانن��د خودروهای 

گران قیمت مناسب سازی شده خریداری 
کنند.

روی  بای��د  بنابرای��ن  داد:  ادام��ه  وی 
ماش��ین های ارزان قیمت، شرایطی مانند 
تجهیز به هندکنترل )سیستم گاز و ترمز 
دس��تی و کالچ اتوماتیک( ایجاد شود تا 
اف��راد دارای معلولیت نی��ز بتوانند از این 

خودروها استفاده کنند.
وی اضافه کرد: گزارش وزارت صنعت و 
معدن در پنجمین جلسه ستاد هماهنگی 
و پیگی��ری مناسب س��ازی اماکن و معابر 
درباره خودروهای مناسب س��ازی ش��ده، 
قانع کنن��ده نب��ود چراکه ب��ه واردات 4 
هزار و ۷۰۰ خودروی مناسب سازی شده 
اش��اره می کن��د که قبال از س��وی هیات 
دولت و سازمان بهزیستی کشور پیگیری 

ش��ده و ب��ه ح��وزه کاری وزارت صنعت 
مرتبط نیست.

رئی��س دبیرخان��ه س��تاد هماهنگی و 
پیگیری مناسب سازی سازمان بهزیستی 
کش��ور گفت: اما متاسفانه وزارت صنعت 
هم��واره از وظیفه خود )س��اخت و وارد 
ک��ردن خودروه��ای مناس��ب معلوالن و 
بهبود وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی، 
هوایی، زمینی و ریل��ی برای افراد دارای 

معلولیت ( طفره می رود.
مومن س��رائی اف��زود: وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تج��ارت در گزارش ه��ای خود 
درب��اره وظایف��ش درب��اره خودروه��ای 
مناسب سازی ش��ده معلوالن، مواردی را 
مطرح می کند که توس��ط هیات دولت و 

سازمان بهزیستی انجام شده است.

به گزارش ایرنا، پنجمین جلس��ه ستاد 
هماهنگی و پیگیری مناسب سازی اماکن 
و معابر جهت تس��هیل در تردد معلوالن، 
جانب��ازان و س��المندان کش��ور موضوع 
مصوب��ه س��ال 9۱ هی��ات وزی��ران روز 
سه ش��نبه در محل وزارت کش��ور برگزار 

شد.
اف��راد دارای معلولیت،  گفتنی اس��ت 
س��المندان، بیماران، زنان ب��اردار، زنان 
همراه کالس��که ک��ودک و اف��راد دارای 
چرخ دس��تی خری��د از جمل��ه اف��رادی 
هس��تند که بیش از س��ایر افراد به معابر 

مناسب سازی شده نیازمندند.
ی��ادآور می ش��ود درح��ال حاضر یک 
میلی��ون و ۳۰۰ هزار فرد دارای معلولیت 

از خدمات بهزیستی استفاده می کنند.

رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران 
ب��ا بی��ان اینکه ای��ن س��ازمان همچنان 
ب��ر موض��ع خوی��ش درب��اره زمان بندی 
اج��رای اس��تانداردهای خودرویی تأکید 
دارد، گف��ت براس��اس مصوب��ه ش��ورای 
سیاستگذاری خودرو، همه واردکنندگان 
و تولیدکنن��دگان موظ��ف ب��ه اج��رای 
اس��تانداردهای مذک��ور طب��ق ج��دول 
زمان بندی اعالم ش��ده از سوی سازمان 

ملی استاندارد هستند. 
به گ��زارش خبرگزاری خانه ملت، نیره 
پیروزبخت افزود:س��ازمان ملی استاندارد 
در اج��رای اس��تانداردهای جدید کاماًل 
ش��فاف و مطابق برنامه اعالم شده عمل 
خواهد ک��رد و در چگونگ��ی اجرای این 
استانداردها با توجه به بسترهای موجود، 

با خودروسازان همکاری می کند. 
وی بیان داش��ت: در این پیوند، از همه 
خودروسازان درخواس��ت شده در برنامه 
اجرای��ی دقیق خ��ود چگونگ��ی اجرای 
اس��تانداردهای مذکور را به این سازمان 

گزارش کنند. 

رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ادامه 
داد: از س��ال 2۰۱4 تغییرات س��اختاری 
در اس��تانداردهای خودروی��ی اتحادی��ه 
اروپا ص��ورت گرفت و براس��اس رویکرد 
جدی��د ای��ن اتحادی��ه، اس��تانداردهای 
م��ورد تأیی��د س��ازمان ملل ک��ه جنبه 
فراگیرت��ر و س��ختگیرانه تری دارن��د به 
جای اس��تانداردهای خودرویی جاری در 

اتحادیه، مورد پذیرش قرار گرفت. 
به گفت��ه این مق��ام مس��ئول، مالک 
س��ازمان مل��ی اس��تاندارد نی��ز همین 
اس��تانداردهای بین المللی اس��ت که در 
اتحادی��ه اروپا و بس��یاری از کش��ورهای 
دیگر م��ورد پذیرش ق��رار گرفته اند و از 
س��ال ۱۳9۳، موض��وع ای��ن تغییرات به 
خودروسازان اعالم و درباره برنامه زمانی 
اجرای این استانداردها توافق شده است. 
وی اضافه کرد: این توافق در ش��ورای 
سیاس��تگذاری خ��ودرو با حض��ور وزیر 
صنعت، مع��دن و تج��ارت و نمایندگان 
خودروسازان در سال ۱۳9۵مورد تصویب 

قرار گرفته است. 

استانداردهای  پیروزبخت گفت: همه 
تأیی��د ن��وع خ��ودرو، ب��ه عن��وان یک 
مجموعه واحد ناظر بر ایمنی عملکردی 
خودرو هس��تند و این اس��تانداردها با 
بررس��ی جنبه های مختل��ف عملکردی 
و الزام ه��ای مربوط به ایمن��ی قابلیت 
پذیرش نوع خودرو را مورد ارزیابی قرار 

می دهند. 
وی یادآوری کرد: البته اس��تانداردهای 
تأیی��د نوع فقط ب��ه عنوان معی��ار قابل 
پذیرش ایمنی عملکردی خودرو در سطح 
جهان، مورد بررس��ی ق��رار گرفته و این 
استانداردها یکی از شاخص های کیفیت 
خودرو به شمار می آیند، همانطور که در 
س��طح اروپا نیز خودروس��ازان مختلف با 
س��طوح فناوری و کیفیت متفاوت وجود 

دارند. 
س��ایر  داش��ت:  اظه��ار  پیروزبخ��ت 
ش��اخص های کیفیت همچ��ون خدمات 
از ف��روش و قیم��ت در حیط��ه  پ��س 
اختیارات این س��ازمان نیست و مواردی 
چ��ون ن��وآوری در طراحی و س��اخت و 

امکان��ات وی��ژه، در فض��ای رقابت��ی و با 
خالقیت خودروس��از ب��ه افزایش کیفیت 

کمک می کند. 
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد گفت: 
اکن��ون هم��ه خودروه��ای تولی��دی در 
اتحادی��ه اروپ��ا مل��زم ب��ه رعای��ت این 
استانداردها هستند و با توجه به تغییرات 
ش��تابنده جهان خودرو، ما نی��ز باید هر 
چ��ه س��ریع تر ام��کان بومی س��ازی این 
فناوری ه��ای جدید را فراه��م کنیم و از 
این طریق قیمت تمام ش��ده خودروها را 

کاهش دهیم. 
پیروزبخ��ت در پایان اف��زود: ما مصمم 
به اج��رای همه اس��تانداردهای 8۵ گانه 
در جدول زمانی اعالم ش��ده، هس��تیم و 
به دلیل اهمیت سالمت و ایمنی مردم از 
این موضوع عقب نشینی نخواهیم کرد. 

اج��رای ف��از نخس��ت اس��تانداردهای 
جدی��د اجباری خ��ودرو از روز نخس��ت 
دی م��اه ۱۳96، تولی��د و واردات برخی 
خودروهای غیراستاندارد را از دستور کار 

خودروسازان خارج کرد. 

الزام رعایت استانداردهای خودرویی طبق زمان بندی اعالم شده

مالک سازمان ملی استاندارد، استانداردهای بین المللی است

پیشنهاد بهزیستی به وزارت صنعت برای تولید خودروهای مناسب سازی شده ارزان

افزایش تعرفه واردات خودرو حمایتی ضدتولید است

 3 دلیل دولت برای افزایش تعرفه
اخبار

تعیین تکلیف کرایه های جدید 
اتوبوس و تاکسی تا پایان سال

عضو کمیس��یون عمران  و حمل ونقل ش��ورای شهر 
ته��ران از تعیین تکلی��ف کرایه های جدی��د اتوبوس و 
تاکس��ی در س��ال ۱۳9۷ تا پایان س��ال خبر داد.  به 
گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، افشین حبیب زاده 
با اش��اره به اینک��ه هنوز الیح��ه افزای��ش کرایه های 
تاکس��ی و اتوبوس از سوی شهرداری تهران به شورای 
ش��هر ارسال نشده اس��ت، اظهار کرد: افزایش کرایه ها 
در این بخش بهای خدمات محس��وب می ش��ود و در 
واقع عوارض نیس��ت و تا زمانی که رق��م جدید آن در 
شورای ش��هر تهران تصویب نش��ده است، قیمت های 
قبل��ی به قوت خودش باقی اس��ت.  وی تصریح کرد: از 
زمانی ک��ه قیمت ه��ای جدید در خص��وص کرایه های 
تاکس��ی و اتوبوس در ش��ورای ش��هر تهران به تصویب 
برسد الزم االجرا خواهد بود.  حبیب زاده گفت: با توجه 
به روزهای پایانی سال، ش��ورای شهر تهران با ازدحام 
الیح��ه و طرح روبه رو اس��ت و با توجه ب��ه اتمام لوایح 
بودجه و طرح ترافیک 9۷، قبل از پایان س��ال تکلیف 
کرایه های جدید مشخص خواهد شد.  عضو کمیسیون 
عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: تا قبل 
از تصویب الیحه افزایش کرایه های تاکسی و اتوبوس در 
سال 9۷، افزایش هر میزان کرایه غیرقانونی است و باید 
دس��تگاه های مربوطه برخورد کنند.  وی در خصوص 
آخرین وضعیت ایمن سازی خط ۷ متروی تهران گفت: 
به نظر می رسد بهره برداری مجدد از این خط نیز تا پایان 
سال محقق نشود و این موضوع به اوایل سال 9۷ برسد. 

واردات خودرو، دروازه ورود 
خودروی با کیفیت و ارزان

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی از وابس��تگی صنعت خودروس��ازی کشور به 
شرکت های خارجی سخن گفت و افزود که اگر دروازه 
واردات خودرو به  روی مصرف کننده داخلی باز ش��ود، 
خودروهایی با  کیفیت بهتر به دست می آید.  علی اسدی 
با اش��اره به تأمی��ن قطعات خودرو از یکی دو کش��ور 
خارجی اظهار کرد: تناسب بین کیفیت و قیمت وجود 
ندارد و مش��کالت ناشی از ضعف مدیریت دامنگیر این 
صنعت در طول زمان بوده است.  به گزارش تجارت نیوز، 
وی با بیان اینکه نمی توان گفت تحریم ها روی کیفیت و 
قیمت خودروی داخلی تأثیر باالیی داشته است، افزود: 
نقش ضعف مدیریت باعث ش��ده این عامل در کیفیت 
و قیمت خودرو  بروز و ظهور کند.  اس��دی انحصار در 
بازار خودروی کش��ور را از دیگر نقاط ضعف دانس��ت و 
گفت: کارشناس��ان اعالم می دارند که خودروسازان با 
واردات خودروهای خارجی مخالف هستند و به محض 
آزادسازی واردات به دلیل عدم کیفیت و سوخت باالی 
خودروهای داخلی، مردم به سمت خودروهای خارجی 
گرایش پی��دا می کنند.  این عضو کمیس��یون صنایع 
مجلس بیان داش��ت: اگر دروازه واردات خودرو به  روی 
مصرف کننده داخلی باز ش��ود، خودروهایی با کیفیت 
بهتر و ارزان تر از طریق واردات به دست می آید و منجر 
می شود تمایل مصرف کننده به سمت خودروی خارجی 
برود.  اسدی انحصار بازار خودرو را به کیفیت و قیمت 
خودروهای ایرانی در داخل و صحنه جهانی ضربه زننده 
دانست و افزود: عدم رشد بخش  خصوصی یکی دیگر از 
موانعی است که منجر به درجا زدن و عدم رشد صنعت 
خودروسازی در کش��ور شده است.  وی بازار رقابتی را 
موجب کاهش قیمت تمام شده خودرو عنوان و تصریح 
کرد: در این راس��تا کیفیت خودرو افزایش می یابد ولی 
متأسفانه به بخش  خصوصی میدان داده نمی شود و ما 
امروز می بینیم که فراز و فرودها به ش��دت این صنعت 

را دربر گرفته است. 

هدف مجلس نشینان از ارائه طرح تحقیق 
و تفحص از خودروسازان چیست؟ 

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد 
است عدم تالش در جهت ارتقای کیفیت و حاشیه امن 
ناش��ی از نرخ تعرفه ها برای خودروس��ازان، موجب شد 
که مجلس طرح تحقیق و تفحص از خودروس��ازان را 
در دس��تور کار قرار دهد.  به گزارش خبر خودرو، رضا 
علیزاده، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
اظهار داشت: در حال حاضر مجلس درخواست تحقیق 
و تفحص از خودروسازی کشور را کرده که این مسئله 
در حال طی کردن مس��یر قانونی اس��ت.  وی تصریح 
کرد: به زودی طرح تحقیق و تفحص از خودروس��ازان 
به صحن علنی مجلس می رود و رأی گیری خواهد شد 
و چنانچ��ه نمایندگان مجلس با این تحقیق و تفحص 
موافقت کنند آن زمان این طرح پروسه خودش را طی 
خواهد کرد.  وی تأکید کرد: در طرح تحقیق و تفحص 
موارد خوبی ذکر ش��ده که بایس��تی در حوزه صنعت 
خودرو مورد بررسی قرار گیرد و نقاطی که ابهام دارد و 
مورد س��ؤال مردم و رسانه ها از نمایندگان است توسط 
کارشناسان پیگیری و به این سؤاالت پاسخ داده شود.  
وی گفت: بی ش��ک در جریان تحقی��ق و تفحص این 
س��ؤاالت پیگیری و نکاتی که برای افکار عمومی ابهام 
دارد مورد بررسی و ایرادات مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
وی اف��زود: طرح تحقیق و تفحص در جهت کمک 
به افزایش و ارتقای س��طح خودروسازی کشور است 
و تنه��ا نیت درخواس��ت کننده تحقیق و تفحص این 

مسئله است. 

اخبار

افزایش تعرفه واردات خودرو برای 
کنترل منابع ارزی بود

واردات خودرو در یک تناس��ب منطق��ی با تولید 
داخل مجاز است و معموالً عددی بین ۵ تا 6 درصد 

از خودروهای مصرفی، وارداتی است. 
به گزارش پدال نیوز، به دنبال انتش��ار گزارش 
آماری با عنوان »رکوردش��کنی ب��ا واردات 46 
هزار خودرو، ۱.2 میلیارد دالر ارز خارج ش��د« 
در برخ��ی رس��انه ها، مرک��ز رواب��ط عمومی و 
اطالع رس��انی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
توضیحاتی را به منظ��ور تنویر افکار عمومی به 

شرح زیر ارائه داد: 
 وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با هدف مدیریت 
منابع ارزی و س��اماندهی واردات خ��ودرو، بازنگری 
تعرفه ها را در نظر گرفت و این یعنی کاهش سرعت 
خروج ارز از کش��ور و از سوی دیگر تالش وزارتخانه 
کنت��رل منابع ارزی از مس��یر محدودیت در واردات 
خودرو به کش��ور بوده اس��ت و برای رسیدن به این 

هدف باید تعرفه افزایش پیدا می کرد. 
 در همین راس��تا برخی رس��انه ها ب��ا طرح دالیل 
غیرواقعی، محدودیت در واردات خودرو را زیر سؤال 
بردند و گویا این رس��انه ها در براب��ر واردات خودرو 
سیاس��ت یک بام و دو هوا را در پیش گرفته اند؛ اگر 
س��ایت ثبت س��فارش برای جلوگیری از خروج ارز 
بس��ته شود، انتقادشان این است که چرا خودرو وارد 
نمی ش��ود و اگر ثبت سفارش آزاد شود، برای خروج 

ارز از کشور گالیه می کنند. 
 از طرف��ی ورود خودروه��ای خارجی با تکنولوژی 
روز دنیا باعث ارتقای فضای رقابتی در صنعت تولید 
خودرو کشور ش��ده و تولیدکنندگان و هموطنان با 
کیفیت و اس��تانداردهای روز دنیا آش��نا می شوند و 
در این بین بر اس��اس مس��تندات قانونی مصوب که 
در س��امانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
توس��عه تجارت موجود است، واردات خودرو در یک 
تناس��ب منطقی با تولید داخل مجاز است و معموالً 
ع��ددی بین ۵ ت��ا 6 درص��د از خودروهای مصرفی، 

وارداتی است. 
 گفتنی است واردات خودرو فقط مختص کشور ما 
نیس��ت بلکه بسیاری از کشورها که تولیدکننده های 
مطرح خودرو نیز هس��تند ساالنه بخشی از تقاضای 

بازار خودروی خود را وارد می کنند. 

بازار جذاب خودروی ایران، دلیل 
خوبی برای جذب سرمایه گذاری 

خارجی است
یک کارش��ناس صنعت خودروی کش��ور با اشاره 
به اهمی��ت بومی س��ازی در صنعت خ��ودرو گفت 
دالیل��ی مانند ف��رار س��رمایه های خارج��ی، عدم 
امکان پیش��رفت یا صرف هزینه باال نمی تواند دلیل 
قانع کنن��ده ای ب��رای جلوگیری از بومی س��ازی در 

صنعت خودرو باشد. 
ب��ه گ��زارش خبرخ��ودرو، ج��واد مرزب��ان اظهار 
داش��ت: صنعت خودرو از صنایع مادر اس��ت و قطعاً 
کش��ورهایی که بخواهند در صنعت پیش��رفت کنند 
یکی از راهکارها، اتکا به صنعت خودرو و بومی سازی 

در این بخش است. 
وی اف��زود: ب��ا حرکت در مس��یر بومی س��ازی در 
صنع��ت خ��ودرو، صنایع ف��والد، پالس��تیک، چرم، 
قالب س��ازی و... نیز شاهد پیش��رفت خواهند بود، به 
همی��ن دلیل بای��د صنعت خودرو را حف��ظ و آن را 

گسترش داد. 
وی ب��ا بیان اینکه کش��ورهایی مانن��د چین، کره 
و حت��ی ژاپن مش��کالتی ش��بیه صنع��ت خودروی 
ایران داش��ته اند، گفت: این کش��ورها توانس��ته اند با 
برنامه ری��زی صحیح بر مش��کالت صنعت خودروی 
خ��ود فائق آیند، صنعت خودروی کش��ور ما نیز اگر 
در عصر مونتاژ باقی نماند و حرکت درس��تی داشته 
باش��د در آینده خواهد توانس��ت تجربه این کشورها 

را تکرار کند. 
این کارشناس صنعت خودرو اذعان داشت: صنعت 
خودروی کش��ور باید به جایی برسد که از طراحی تا 
تولی��د و به بیان دیگر از صفر تا صد تولید خودرو در 
خودروس��ازی های داخل کشور انجام بگیرد نه اینکه 

فقط به مونتاژ بسنده کند. 
مرزبان تصری��ح کرد: البته اینک��ه صنعت خودرو 
در زمین��ه طراحی و توس��عه ضعیف اس��ت دلیل بر 
این نیس��ت که مونتاژ را هم متوقف کرده و فقط به 

واردات خودرو روی آورد. 
وی با اش��اره به رتبه ۱۵ صنعت خ��ودروی ایران 
در جهان اظهار داش��ت: صنعت خ��ودرو هنوز جای 
زیادی برای پیش��رفت دارد اما کس��ب رتبه پانزدهم 
جهانی حاصل کار مهندسان و کارگران ایرانی است 

که شاید زمانی دور از دسترس به نظر می رسید. 
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه بازار خودرو 
ایران بازار مس��اعدی اس��ت، گف��ت: تولیدکنندگان 
می توانن��د ۵۰ درص��د از تولیدات ش��ان را در داخل 
کش��ور به فروش برس��انند درحالی که در بس��یاری 
از کش��ورها ب��ازار اش��باع ش��ده اس��ت، از ای��ن رو 
خودروسازان کشور باید از این فرصت استفاده کرده 
و حج��م تولیدات ش��ان را افزایش دهن��د، همچنین 
این بازار ج��ذاب می تواند دلی��ل خوبی برای جذب 

سرمایه گذاری خارجی باشد. 

پنجشنبه
10 اسفند 1396
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کسب و کارامـروز8

مع��اون مرک��ز ن��وآوری و کارآفرینی پارک عل��م و فناوری 
تهران در خصوص برگزاری اس��تارت آپ ویکند در دوازدهمین 
کنفران��س یادگی��ری و یاددهی الکترونیکی ای��ران، گفت: در 

این رویداد از سه تیم برتر استارت آپ 
ویکن��د در ح��وزه مطالع��ه و آموزش 

الکترونیک حمایت می کنیم. 
به گزارش ایس��نا، محم��د جعفری 
کنفران��س  دوازدهمی��ن  در  دی��روز 
یادگی��ری و یاددهی الکترونیکی ایران 
اظهار کرد: در بحث استارت آپ ویکند 
به دنبال این هس��تیم که از ایده هایی 
آم��وزش  و  مطالع��ه  ح��وزه  در  ک��ه 
الکترونیک وجود دارد، حمایت کنیم. 

جعف��ری ادامه داد: این اس��تارت آپ 
امروز چهارش��نبه 9 اس��فند آغاز شده 
و ت��ا جمعه ۱۱ اس��فند ادامه دارد. در 

روز اول ش��رکت کنندگان ایده های خود را مطرح می کنند که 
حدود ۱۰ تا ۱2 ایده انتخاب می شود و ۱۰ تیم بر اساس این 
ایده ها تش��کیل می شود که در این س��ه روز برای این تیم ها، 

بحث های مشاوره ای و کارگاه های آموزشی برگزار می شود. 
وی افزود: این تیم ها در روز سوم دوباره ایده های خود را در 
حضور یک سری داور و سرمایه گذار مطرح می کنند که بعد از 
داوری ایده ها به س��ه تیم اول جوایز 
نقدی ب��ه مبل��غ ۵، ۷ و ۱۰ میلیون 

تومان پرداخت می شود. 
معاون مرکز ن��وآوری و کارآفرینی 
پ��ارک عل��م و فناوری ته��ران گفت: 
هدف ما از برگزاری این اس��تارت آپ 
ویکند این است که بتوانیم از سه تیم 
اول برگزیده این استارت آپ در پارک 
علم و فناوری ته��ران حمایت کنیم. 
م��ا در تالش��یم که به این س��ه تیم 
در پ��ارک علم و فن��اوری تهران فضا 
یا می��ز کار دهیم و حمایت های خود 
را ادامه دار و ب��ه آنها کمک کنیم که 
بتوانند تیم اصلی خود را تشکیل دهند تا یک هسته کارآفرین 
ایجاد ش��ود و بتوانند در این حوزه برای خود یک کسب و کار 

ایجاد کنند. 

مدی��رکل امور اقتص��ادی و دارایی اس��تان همدان از اس��تقبال 
ایده های خالق دانش��جویان در راس��تای بهبود فضای کس��ب وکار 

خبرداد. 
مه��ر،  خبرن��گار  گ��زارش  ب��ه 
س��یدناصرمحمودی دیروز در پانزدهمین 
همایش ایده پارک با موضوع کس��ب وکار 
ورزش��ی ک��ه در مح��ل دانش��گاه پی��ام 
ن��ور همدان برگزار ش��د، بر اس��تقبال از 
ایده ه��ای خالقان��ه دانش��جویان در این 
زمین��ه تأکید کرد.  محمودی گفت: طبق 
ماموریت وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی 
باید مستندس��ازی فرآیندها و شناسایی 
قوانین و مقررات مخل محیط کسب وکار 
در استان ها صورت گیرد که در این راستا 
تمام��ی دس��تگاه های اجرای��ی باید ورود 
جدی داشته باشند.  وی افزود: ماموریت 

اصلی احصای فرآیندهای کس��ب وکار اس��ت که در این زمینه اگر 
اطالعات مورد نیاز به درس��تی شناس��ایی نشود و دستگاه ها جدی 
ورود پیدا نکنند، اس��تان در بهبود فضای کسب وکار آسیب خواهد 

دی��د.  وی گفت: در این ارتباط تمامی بخش ها باید موقعیت بالقوه 
خ��ود را به فع��ل تبدیل کنند تا منجر به س��رمایه گذاری داخلی و 
خارجی در اس��تان شود، چراکه راه نجات اقتصاد ما سرمایه گذاری 

است. 
محم��ودی اه��داف اصل��ی تش��کیل 
کمیته پایش محیط کس��ب وکار استان 
ب��ا  مرتب��ط  فرآینده��ای  احص��ای  را 
کسب وکار از دستگاه های اجرایی، تهیه 
کت��اب راهنمای جامع س��رمایه گذاری، 
شناس��ایی قوانی��ن و مق��ررات معارض 
و مخ��ل کس��ب وکار، ارس��ال قوانین و 
مقررات دس��ت وپاگیر شناسایی شده به 
مقامات ارشد اس��تان، تربیت مشاورین 
ش��اخص هایی  ایجاد  و  س��رمایه گذاری 
ب��رای ارزیاب��ی عملک��رد دس��تگاه های 

اجرایی عنوان کرد. 
مدی��رکل امور اقتصادی و دارایی اس��تان همدان بر انعقاد تفاهم 
نامه هم��کاری بین اداره کل اقتصاد و دارایی با دانش��گاه پیام نور 

تأکید کرد تا بتوان از ایده های خالق دانشجویان بهره برد. 

معاون مرکز نوآوری پارک فناوری تهران خبر داد

حمایت از سه تیم برتر استارت آپ ویکند در حوزه آموزش الکترونیکی
استقبال از ایده های خالق دانشجویان در راستای بهبود فضای کسب وکار

دانش��گاه محل کسب علم است، اما می تواند نقطه آغازی هم برای 
ورود به بازار کار باشد؛ موضوعی که زمینه اش در دانشگاه ایالم فراهم 

است و تعدادی دانشجو گام در این مسیر گذاشته اند.
دانشگاه ها محل کس��ب علم و دانش هستند و یکی از اهداف مهم 
ای��ن مراکز آم��وزش عالی، علم آم��وزی به افرادی اس��ت که پس از 
فارغ التحصیلی به راحتی وارد بازار کار و تولید ش��وند یا خود دس��ت 
به کار ش��ده و کارآفرینی کنند تا ضمن ایجاد اشتغالز ایی برای خود 
و چند نفر دیگر و همچنین کس��ب درآمد، به علمی که در دانش��گاه 

آموخته اند جامه عمل بپوشانند.
دانش��گاه ایالم یکی از این دانشگاه هاس��ت که دوس��الی اس��ت به 
دانشجویانش اعتماد کرده و زمینه تولید اقتصادی را برای آنان فراهم 
کرده اس��ت. زیرساخت های الزم فراهم ش��ده، امکانات مورد نیاز در 
اختیار دانش��جو قرار داده ش��ده تا دانشجویان آنچه را در کالس های 
تئ��وری و نظری فراگرفته اند عمل��ی کنند و از تولیدی مبتنی بر علم 
دانشجویی با چاشنی راهکارهای علمی برای تولید بهتر، بهره بگیرند.

از پرورش ماهی تا گل و گیاه
س��میه منصوری، دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه ایالم 
یکی از دانشجویان موفق این عرصه است که در سال گذشته با ثبت 
ش��رکت تعاونی دانشجویی توانسته برای خود و ۳۵ دانشجوی رشته 
کش��اورزی زمینه تولید فراهم کن��د. وی در گفت وگو با خبرنگار مهر 
گف��ت: در ابت��دا خیلی ها فکر می کردند که کار ک��ردن به تحصیل و 
علم آموزی در دانش��گاه لطمه می زند، اما ما با راه اندازی این شرکت 
دانش��جویی و تولی��د محصوالت مختلف نش��ان دادیم ک��ه در کنار 

تحصیل هم می شود در دانشگاه درآمدزایی داشت.
این دانش��جوی کارآفری��ن که خود مدیرعامل تعاونی دانش��جویی 
است، بیان داشت: برای شروع هر کاری باید سختی کشید، اما وقتی 
حاصل دس��ترنج خ��ود را ببینی و به علمی ک��ه آموختی جامه عمل 
بپوشانی، می توانی یک نفس راحت بکشی و از کار انجام شده خشنود 
ش��وی. منصوری با بیان اینکه در حال حاضر ۳۵ دانش��جو عضو این 
تعاونی هس��تند، تصریح کرد: هر کدام از دانشجویان به اندازه سهمی 
که برای خرید وسایل مورد نیاز و تولید محصول داشته باشند و پای 

کار بیایند به همان اندازه در سود این کار سهیم خواهند بود.
وی گفت: ش��روع کار این تعاونی دانشجویی که در سال گذشته با 
حمایت های رئیس سابق دانشکده کشاورزی به ثبت رسید، با پرورش 
ماهی های گرمابی همراه بود. در آغاز س��ه نوع ماهی کپور، فیت فاک 

و آمور تولید و به مرحله فروش رسید.
این دانشجوی موفق با اشاره به اینکه این تعاونی دانشجویی، هفت 
عض��و اصل��ی دارد، تصریح ک��رد: در هر طرحی که ش��روع می کنیم 
دانش��جویان رش��ته های مختل��ف هم به تی��م هفت نفره م��ا افزوده 
می ش��وند تا کار به صورت تخصصی و علمی انجام شود و هر کدام از 

آنها در درآمد فروش محصوالت سهم خواهند داشت.
وی با بیان اینکه تاکنون پرورش و تولید ماهی های گرمابی، پرورش 
گل و گیاه��ان آپارتمانی و زینت��ی و پرورش قارچ خوراکی به مرحله 
فروش رس��یده است، تصریح کرد: تاکنون ۵۰ میلیون ریال از فروش 
این محصوالت درآمد زایی داشتیم که اگر حمایت های دانشگاه بیشتر 
شود و امکانات مورد نیاز در اختیار این تعاونی دانشجویی قرار گیرد، 

ای��ن درآمد زایی به بیش از یکصد میلی��ون ریال افزایش پیدا خواهد 
کرد.

احداث گلخانه در دانشگاه
عالوه بر این دانش��جوی موفق، دانشجویان دیگری هم هستند که 
در زمینه تولید در دانش��گاه فعالیت دارند. یکی از این دانش��جویان، 
طاهره چامه دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش گیاهان زینتی است.

این دانش��جوی کارشناسی ارشد در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار 
داش��ت حدود یک س��الی اس��ت که به صورت حرف��ه ای در گلخانه 
دانش��گاه مش��غول فعالیت ش��ده و عاله بر خود برای یک��ی دیگر از 

دانشجویان نیز اشتغال زایی داشته است.
طاهره چامه افزود: طی ش��ش ماه تع��داد 8۰۰ گلدان انواع گل و 
گیاه��ان زینت��ی و آپارتمانی تولید کردیم که قرار اس��ت در 6 مرکز 
آموزش عالی در ش��هر ایالم به فروش برسد و از فروش این محصول، 

درآمدی بالغ بر ۷۰ میلیون ریال کسب خواهیم کرد.

کارآفرینی راه اصلی برای اشتغال در بین دانشجویان
مس��ئول دفتر ارتباط با صنعت دانش��گاه ایالم ه��م گفت: یکی از 
مش��کالت اصلی دانشجویان ما این است که پس از فارغ التحصیلی به 
دنبال آزمون های استخدامی می روند و سال ها وقت خود را برای این 
آزمون ه��ا هدر می دهند در صورتی که ب��ا کارآفرینی های کوچک هم 

می شود درآمدزایی خوبی داشت.
مهدی صیدی اف��زود: با راه اندازی س��امانه کارورزی و کارآموزی، 
دانش��جویان می توانن��د در این س��امانه عضو ش��وند و ب��ا فراگیری 

آموزش های مورد نیاز برای ورود به بازار کار آماده شوند.
وی تصریح کرد: بعضی ادارات و نهادهای دولتی برای جذب نیروی 
کارورز و کارآموز، از همین افرادی که در این س��امانه عضویت دارند 
و توس��ط دانشگاه ها معرفی می ش��وند استفاده می کنند، پس یکی از 
راه های ورود به بازار کار، عضویت در این سامانه و فراگیری دوره های 

آموزشی مختص هر رشته و گرایش است.

حمایت از دانشجویان کارآفرین
رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه ایالم با بیان اینکه این دانشکده 
تمام تالش خود را برای حمایت بیشتر از دانشجویان کارآفرین رشته 
مهندسی کشاورزی به کار خواهد گرفت، افزود: در حال حاضر تعداد 
6۰ دانش��جو در مقاطع کارشناس��ی و کارشناسی ارشد که در رشته 
مهندس��ی کشاورزی مشغول به تحصیل هستند در زمینه تولید انواع 

محصوالت کشاورزی مشغول هستند.
محمود رس��تمی نیا با اش��اره به اینکه ۷۰درصد از درآمد حاصل از 
فروش محصوالت کشاورزی به خود دانشجو برمی گردد، تصریح کرد: 
بیش از ۱۰ نوع محصول مختلف کش��اورزی همچون تولید س��بزی، 
قارچ خوراکی، گل و گیاه��ان زینتی، ماهی های گرمابی، گل نرگس 
و ... در طرح های کارآفرینی دانشجویی این دانشکده تولید می شود.

با حمایت بیش��تر از دانش��جویان و فراهم کردن زمینه های تولید 
اقتصادمح��ور در دانش��گاه، ضم��ن افزای��ش اش��تغال زایی و تولی��د 
محص��والت مختلف در حوزه های مختلف تولیدی در خود دانش��گاه، 

دانشجویان برای ورود به بازار کار و تولید آماده تر خواهند شد.

کارآفرینی از جنس دانش

کارآفرینی

سخنگوی وزارت کش��ور از دستور رحمانی فضلی، وزیر کشور به شورای عالی 
هماهنگی ترافیک شهرهای کش��ور مبنی بر تدوین دستورالعمل مشخص برای 
فعالیت شرکت های حمل و نقل اینترنتی خبر داد.  به گزارش ایسنا، سیدسلمان 
سامانی در ادامه با اشاره به فعالیت این نوع تاکسی ها در سراسر دنیا و کمک هایی 
که این نوع سیس��تم حمل ونقل شهری در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و معضل 
پارکینگ داشته اند، افزود: در حال حاضر بیش از 66 کشور و ۵۰۷ شهر در اروپا، 
آمریکا و آسیا از این سیستم حمل ونقل بهره مند هستند و باید از ظرفیت شان به 
بهترین نحو استفاده شود.  سامانی با بیان اینکه دولت توجه جدی برای حمایت 
از کس��ب وکارهای اینترنتی و استارت آپ ها دارد، تصریح کرد: بر همین اساس 
بای��د با در نظ��ر گرفتن مطالبات مردم و نظرات ارگان ه��ا و نهادهای مرتبط، 

دستورالعمل هایی را برای نظام مند کردن فعالیت این شرکت ها تدوین کرد. 

سخنگوی وزارت کشور خبر داد

حمایت دولت از مشاغل اینترنتی و استارت آپ ها

به رغم تمام سر و صداهایی که بیت کوین برپا کرده هنوز مغز متفکر پشت آن ناشناخته مانده و حاال کسی که 
مدعی طراحی این ارز مجازی است، به اتهام سرقت 5 میلیارد دالر از شریک سابقش تحت تعقیب قرار گرفته 

است.  به گزارش دیجیاتو، این فرد استرالیایی که »Craig Wright« نام دارد در سال 2016 مدعی شده بود که 
همان »ساتوشی ناکاموتو«، طراح مرموز بیت کوین است.  در اوایل ماه جاری شکایتی در دادگاه ناحیه ای کالیفرنیا 

ثبت شده که بر اساس آن Wright  به سرقت صدها هزار بیت کوین و فناوری های بالک چین از یک متخصص 
 W&K Info Defense متهم شده است.  این دو در سال 2011 شرکتی به نام »Dave Kleiman« امنیتی به نام
Research را بنیان نهاده اند که در زمینه تحقیق و توسعه نرم افزارهای بیت کوین و استخراج آن فعالیت داشته 

است.  این متخصص امنیتی که پس از تصادف با موتورسیکلت مجبور به استفاده از ویلچر شده بود، در سال 2013 
به خاطر ابتال به بیماری MRSA درگذشت و شکایت مذکور نیز توسط برادرش Ira ثبت شده است. 

بر اساس این شکایت Wright و Kleiman در استخراج بیت کوین با هم همکاری کرده و مشترکا 1.1 میلیون 
واحد از این ارز مجازی را به دست آورده اند، اما Wright سه قرارداد جعلی را ایجاد کرده و با جعل امضای 

شریکش سهم وی را تصاحب کرده است.  شاکیان از اینکه این دو فرد بنیانگذار بیت کوین هستند یا خیر مطمئن 
نیستند، اما بر اینکه Wright و Kleiman از ابتدای معرفی این ارز مجازی در آن فعال بوده و به مقادیر هنگفتی 
 nChain در حال حاضر به عنوان متخصص ارشد در کمپانی Wright  .از آن دست پیدا کرده اند، تأکید داشته اند

مشغول به کار است و نسبت به این شکایت واکنشی نشان نداده است. 

 مخترع احتمالی بیت کوین
به سرقت 5 میلیارد دالر متهم شد

پنجشنبه
10 اسفند 1396

شماره 1015
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رئیس اتاق بازرگانی اس��تان کرمانشاه گفت: در پاییز امسال بدترین 
استان کشور از نظر فضای کسب وکار بودیم.

ب��ه گزارش خبرگ��زاری صدا و س��یما، کیوان کاش��فی رئیس اتاق 
بازرگان��ی اس��تان کرمانش��اه اظه��ار کرد: 
کرمانش��اه در چهار فصل گذش��ته همواره 
سیر نزولی ش��اخص فضای و کسب وکار را 
داشته و در پاییز امسال نیز شاخص فضای 
کسب وکار کرمانش��اه 6.۳8 اعالم شد و در 
آخرین جایگاه کشور بعد از خراسان شمالی 

)6.۳4( و ایالم )6.۳۱( قرار گرفتیم. 
به گفته کاش��فی، بی ثباتی سیاس��ت ها، 
مق��ررات و رویه ه��ای اجرای��ی ناظ��ر ب��ه 
کسب وکار، برداشت س��لیقه ای از قوانین و 
مقررات و همچنین شفاف و یا کافی نبودن 
اطالعات مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی از 
دالیل بدی فضای کس��ب وکار در کرمانشاه 

است.  کاشفی به ارائه پیشنهاداتی برای بهبود فضای کسب وکار استان 
پرداخت و عنوان کرد: این پیش��نهادات باید به تصویب س��تاد اقتصاد 

مقاومتی برسد و به صورت احکام برای دستگاه ها قابل اجرا باشد. 

وی معتقد است، با اجرای این پیشنهادات می توانیم ظرف دو تا سه 
فصل آینده از نظر شاخص فضای کسب وکار به میانگین کشور برسیم. 
رئیس اتاق بازرگانی اس��تان کرمانش��اه از پنج پیش��نهاد برای امور 
مالیات��ی ب��ه عن��وان یک��ی از مهم ترین 
دس��تگاه های مربوط��ه خب��ر داد و افزود: 
ع��ودت مالیات بر ارزش اف��زوده صادرات 
در فرجه یک ماهه، اصالح روند هیات های 
حل اختالف و بخش��ودگی ۱۰۰درصدی 
جرائ��م مالیاتی بر اس��اس مصوبه اقتصاد 
مقاومتی از جمله اقداماتی اس��ت که باید 

توسط این بخش انجام شود. 
کاش��فی بیان ک��رد: ب��رای بانک ها نیز 
ش��ش پیش��نهاد داریم ک��ه از مهم ترین 
آنها می توان به مس��دود نکردن بخشی از 
تس��هیالت بانکی و اس��تفاده از روش های 

متنوع تأمین منابع مالی اشاره کرد. 
وی یادآوری کرد: مش��ابه این پیش��نهادات را برای سایر دستگاه ها 
مانند تأمین  اجتماعی، دادگس��تری، ادارات آب، برق و گاز اعالم شده 

است. 

نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی خراسان 
رضوی گفت بهبود فضای کسب وکار ش��اه کلید حل مهم ترین مسائل 
اقتصادی کش��ور است.به گزارش ایسنا، حسین محمودی در افتتاحیه 

پنجمی��ن همایش ملی توس��عه پای��دار با 
رویکرد بهبود محیط کس��ب و کار در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اظهار 
ک��رد: بهب��ود فض��ای کس��ب وکار باعث به 
حرک��ت درآوردن چرخه تولید و اش��تغال 
می شود.وی ادامه داد: در سال های اخیر در 
ای��ران تاکنون تالش زیادی ش��ده تا فضای 
کس��ب وکار مناس��بی را برای فع��االن این 

بخش فراهم آورد.
نایب ریی��س اول اتاق بازرگان��ی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی خراسان رضوی افزود: 
ما امروزه ش��اهد آن هس��تیم که متاسفانه 
رتبه بندی های موسس��ات ملی و بین المللی 

و احس��اس فعاالن اقتصادی در بازار نشان از آن بوده که شاخص های 
بهود محیط کس��ب و کار در کش��ور وضعیت مطلوب��ی ندارد. محیط 
کس��ب و کار نامناس��ب  هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش 

می دهد و باعث از بین رفتن انگیزه س��رمایه گذاری و نیز عقب ماندن 
تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می شود.

وی تاکی��د ک��رد: همچنی��ن بهب��ود فض��ای کس��ب وکار نق��ش 
تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی 
از طریق فراهم کردن شرایط رقابت پذیری 
و بستر س��ازی مناس��ب ب��رای ورود موثر 
بخ��ش خصوص��ی در اقتصاد کش��ور ایفا 
می کن��د و گام موثری در جهت توس��عه 
س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی، تولید و 

اشتغال برمی دارد.
نایب رییس اول ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی خراسان رضوی تصریح 
کرد: همچنین که در گزارش سال 2۰۱۷ 
بانک جهانی ایران با 4 رتبه تنزل نس��بت 
به گزارش س��ال 2۰۱6 رتبه ۱24 از میان 

۱9۰ کشور را از آن خود کرده است.
محمودی اضافه کرد: طی س��ال های اخیر تمام سیاست های کشور 
معطوف کاهش رتبه ایران ش��ده باید به جای تالش برای ارتقای رتبه 

ایران بهبود واقعی شرایط مد نظر باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه: 

بهبود فضای کسب وکار »پول« نمی خواهد
 

نایب رییس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:

بهبود فضای کسب و کار شاه کلید حل مهم ترین مسائل اقتصادی کشور است

س��عی کنید کارمندان را عاش��ق کارش��ان کنید، این کار در ظاهر 
آس��ان نیست، اما با رعایت چند نکته که امروز برای تان شرح می دهیم 
می توانید به موفقیت برس��ید. برای رس��اندن کشتی آرزوهای خود به 
جزی��ره موفقیت باید از خدمه  ماهر و وفادار بهره ببرید؛ افرادی که در 
توفان های سخت مش��کالت پا به پای شما تالش کنند و مانع از غرق 
ش��دن کشتی ش��وند. افرادی را پیدا کنید که به کار خود ایمان  دارند 
و خود را مالک آن می دانند. در مطلب پیش رو می خواهیم بیش��تر در 

رابطه با این موضوع از زبان یک کارآفرین آمریکایی صحبت کنیم.
یکی از درس هایی که من طی س��ال ها به عنوان یک مدیر اجرایی و 
اکنون به عنوان یک مربی کارآفرینی آموخته ام، این اس��ت که اگر واقعا 
کارمندانی را داش��ته باشید که مش��تاقانه به کار خود بپردازند، باید با 
آنها مانند مالک آن ش��غل رفتار کنید نه فردی که قرار اس��ت یک روز 

این شغل را ترک کند و جای خود را به دیگری دهد.
کسی که خود را مالک کارش می داند، احساس می کند که باید کار 
خود را به نحو احس��ن انجام دهد و می دان��د که اگر در آن بهتر عمل 
کند به منفعت بیش��تری دس��ت خواهد یافت. آنها از نتایج بهبودیافته 
لذت می برند و هیچ ابایی از ش��نیدن س��رزنش ها به خاطر مش��کالت 

پیش رو ندارند.
متأس��فانه، طبق گزارش گالوپ از کارمندان آمریکایی، تنها یک س��وم 
کارکنان احس��اس مالکیت در کار خود دارند. ۵۰درصد »اجاره کنندگان 
کار« هس��تند، یعنی افرادی که فقط دست شان در اختیار سازمان است 
و قلب و ذهن آنها درجایی بیرون از س��ازمان س��یر می کند. این دسته از 
کارمندان هر روز س��ر کار می آیند و بعد از اعالم حضور و س��پری کردن 
ساعت کاری به خانه  بر می گردند. درصد باقی مانده هم از لحاظ عملکرد، 
خوب نیس��تند و با فعالیت ضعیف خود پیش��رفت پروژه ها را به مش��کل 

می اندازند.
وجود چهار نس��ل در نیروی کار )نوجوان، جوان، میانسال، بالغ( این 
چالش را بدتر هم کرده است و هرکدام از این نسل ها تعریف متفاوتی 

از شیوه عملکرد رهبر تیم در ذهن خود دارد.
زمانی که من کتاب Mentor Leadership را خواندم، توانس��تم 

چند راهنمایی کاربردی برای این چالش پیدا کنم.
ای��ن کتاب به م��ن کمک کرد تا ب��ه چند راه حل خ��وب در مورد 
چگونگی نزدیک کردن ذهنیت افراد س��ازمان به تفکر »مالک بودن« 
برس��م. ای��ن راهنمایی ها را در ادامه برای ش��ما ک��ه می خواهید یک 

کارآفرین ارزش آفرین باشید، شرح داده ام.
1- درباره هدف و وضعیت فعلی خود با کارمندان صحبت کنید

س��عی کنید در دسترس تمام افراد باشید، با اعضای تیم خود درباره 
کسب وکار و اهداف پیش رو و شیوه رسیدن به آنها صحبت کنید.

واقعیت های جاری، چالش ها و کمبودها را پنهان نکنید. اگر کارکنان 
درباره  واقعیت های کسب وکار چیزی را درک نکنند، نمی توانند خود را 
صاحب کار خ��ود بدانند وگرنه آنها در بهترین حالت به کرایه کنندگان 

شغل تبدیل می شوند.
2- برای هر کارمند درجه آزادی الزم را بدهید

به یاد داش��ته باشید، یکی از دالیل اصلی احساس مالکیت، احساس 
استقالل است. با توجه به شرایط و تعاریف، جعبه آزادی برای هر فرد 

متفاوت است.
بعض��ی از آن ها فوق الع��اده عمل می کنند و س��زاوار انعطاف پذیری 
بیشتری در تصمیم گیری هستند، درحالی که افراد تازه کار یا کم تجربه 

باید جعبه آزادی کوچک تری داشته باشند.

3- آنها را با تشویق هایی مثل داشتن امتیازات بیشتر به این 
طرز تفکر نزدیک تر کنید

مالکیت می تواند مالی یا روانی باش��د. اس��تیو جابز استاد این کار بود و 
اعضای تیمش بیش��ترین احس��اس مالکیت را در کار خود داشتند. او نام 
توس��عه دهندگان مکینتاش را در درون بدنه آن هک می کرد. همین کار 

باعث ایجاد انگیزه و احساس مسئولیت بیشتر در این کارمندان می شد.
در حال حاضر بس��یاری از شرکت ها به کارکنان خود اجازه می دهند 
نام خود را روی برچس��ب های کنترل کیفی��ت قرار بدهند یا کار خود 

را امضا کنند.
4- پیشرفت کاری را در اولویت باالتر از تجربه قرار دهید

تجربه  س��ال های طوالنی امکان احس��اس مالک بودن را به کارمند 
الق��ا نمی کند، این یک حقیقت اس��ت و باید از آن پی��روی کرد. اگر 
می خواهید که کارمندان روی کار خود احس��اس مالکیت کنند، باید 
ارتقا و پیش��رفت ش��غلی را برای افزایش این احساس در کارمندان، 
بیشتر در نظر بگیرید. به دلیل وجود چند نسل متفاوت در کسب وکار، 
جوان��ان هم با ای��ن نوع نگرش به کار خود اهمیت می دهند و با تمام 

وجود به وظیفه شان در جهت پیشرفت سازمان عمل می کنند.
5- به کارمندان خود بازخورد دهید و آنها را راهنمایی کنید

در این زمینه شما می توانید رفتارهای خاصی از کارمندان را که باید 
تغییر کند برای آنها توصیف کنید. سپس نمونه های واقعی خود را ارائه 

دهید تا اعضای تیم بتوانند خود را به سناریوهای مطلوب برسانند.
 از بازخورد دادن با منابع ناشناس خودداری کنید و سعی کنید خود 
یا افراد مورد اطمینان را مس��ئول نظارت به کارمندان قرار دهید. بهتر 
اس��ت به این ش��یوه عمل کنید تا از ایجاد مناظره های عاطفی هنگام 

بازخوردها جلوگیری شود.
6- ساختار مدیریت سلسله مراتبی را حذف کنید

ه��ر کارمند به یک فرد خاص در س��ازمان )مدی��ر مربوطه بخش یا 
فرد دیگری( گزارش می دهد، اما زیاد بودن سلس��له مراتب ها احساس 
خودمخت��اری و حس مالکیت را کاهش می ده��د. تالش کنید نمودار 
سازمانی سنتی و حق طلبی ویژه مانند جدا کردن اتاق مدیر اجرایی از 

افراد سازمان را به حداقل برسانید.
این کار اجازه می دهد تا کارکنان احساس کنند با افراد باالی سازمان 
مس��اوی هستند و ارتباط بیش��تری با رهبران برقرار کنند، درنتیجه و 

با شناخت بیشتر مدیران اجرایی راهنمایی بیشتری را دریافت کنند.
7- مشکالت مربوط به ناسازگاری و تعهد را سریعا حل کنید

قبل از اس��تخدام، فرهنگ مالکیت و انتظارات خود را روش��ن کنید. 
پ��س ازآن، برخی از ش��رکت ها، ازجمله آم��ازون و زاپوپس، زمانی که 
می بینند کارمند تعهدی برای ادامه کسب وکار ندارد به او ۵۰۰۰ دالر 
می دهند تا ش��رکت را ترک کند. عدم داشتن تعهد یک مشکل بزرگ 

برای عملکرد شغلی به حساب می آید.
بهترین توصیه برای هرکسی که می خواهد حرفه یا کسب و کار خود 
را شروع کند، این است که کار مورد عالقه خود را پیدا کند و با تالش 
ب��ه انجام آن بپردازد و لذت ببرد. س��پس برای کارمندان خود نیز این 

روش را پیاده سازی کنید.
به عنوان یک صاحب کس��ب وکار، اگر می خواهید افراد تیم احساس 
مالکیت داشته باشند، با آنها به گونه ای رفتار کنید که دارید با صاحب 
کار صحبت می کنید. این همان قانونی اس��ت که ش��ما را به موفقیت 

می رساند.
inc/zoomit :منبع

روش هایی برای ایجاد احساس مالکیت نسبت به کار در کارمندان

نگــــاه

رئیس دپارتمان کسب وکارهای نوین گفت پیش بینی ما تا سال ۱4۰۰دستیابی 
ب��ه بی��ش از ۳۰۰هزار کس��ب وکار الکترونیکی اس��ت، بنابراین وج��ود اتحادیه 
کس��ب وکارهای مجازی می تواند به س��اماندهی این مجموعه مث��ال با راه اندازی 
بخش بازرسی کمک کند.  طاهر فاضلی، رئیس دپارتمان کسب وکارهای نوین در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص اتحادیه و وضعیت کسب وکارهای 
نوین و مجازی گفت: از اردیبهش��ت 96 اتاق اصناف ایران اقدام به زمینه س��ازی 
تشکیل اتحادیه کسب وکارهای مجازی کرد. وی با بیان اینکه غیر از دستور وزیر 
این نوع کس��ب وکار، خود رشد بسیار باالیی داشت، ادامه داد: برای ایجاد اتحادیه 
ابتدا انتخابات در تاریخ ۳۱ مرداد سال جاری برگزار شد و تعدادی از فعاالن بنام 

و موفق این عرصه انتخاب و وارد این اتحادیه شدند. 

راه اندازی واحد بازرسی در اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی
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ک��ه  برن��د  اجتماع��ی  مس��ئولیت 
ش��رکتی  اجتماع��ی  مس��ئولیت  ب��ه 
 Corporate Social(
 CSR مخف��ف  و    )Responsibility
هم معروف اس��ت، معموال به شرکت های 
بزرگ مرتبط می شود، نه  کسب وکارهای 
کوچ��ک، ام��ا از آنجایی که ش��رکتها در 
هر اندازه ای در ح��ال یادگیری و انطباق 
س��ریع ب��ا ش��رایط محیط��ی هس��تند، 
مسئولیت اجتماعی در  کسب وکار امروزه 
به امری ضروری بدل ش��ده است. بیشتر 
صاحبان  کس��ب وکارهای در حد متوسط 
عن��وان کرده ان��د که ب��ه دنب��ال بهبود 
تعام��الت اجتماعی خود، از طریق کمک 

به افراد جوان و نیازمند هستند.
عبارت��ی  ب��ه  اجتماع��ی  مس��ئولیت 
اس��تراتژی برند هوشمند اس��ت، چراکه 
سبب می ش��ود مش��تریان به حمایت از 
برند برآمده و سهم بیشتری از کیف پول 
خ��ود را به برند اختصاص دهند تا از این 
طری��ق در فعالیت های خیرخواهانه  برند 
که ممکن است شامل حفاظت از محیط 
زیس��ت، حقوق بش��ر، توس��عه  جوامع و 
بهب��ود زندگی کارکنان باش��د، ش��رکت 

داشته باشند.
مزایای مسئولیت اجتماعی برند برای 

 کسب وکارها
در عصر حاضر اس��تفاده از مس��ئولیت 
اجتماعی برند دیگر به عنوان یک گزینه 
انتخاب��ی مطرح نیس��ت.  کس��ب وکارها 
ام��روزه ضرورت ای��ن موض��وع را درک 
کرده اند و سعی می کنند در کمپین های 
بازاریاب��ی خود بخش��ی را به مس��ئولیت 
اجتماع��ی اختص��اص دهن��د. در ادامه 

مهم ترین مزایای آن برشمرده شده اند:
- شرکت ها چه از مسئولیت اجتماعی 
اس��تفاده کنند و چه ای��ن کار را نکنند، 
رش��د خواهند کرد، اما انجام مس��ئولیت 
اجتماع��ی ش��رکتی س��بب می ش��ود از 
روش های گوناگون پ��اداش بگیرند. این 
پاداش عالوه بر جنبه های معنوی، عواید 
مادی زیادی را نیز نصیب شرکت می کند، 
چرا که پس از مدتی مصرف کنندگان نیز 

در رویداد شرکت می کنند.
تاثی��ر  تح��ت  ذات��ا  انس��ان ها   -
احساسات شان هس��تند و مطالعات اخیر 
حاکی از آن اس��ت که افراد هنگام خرید 

آنی و متاثر از احساس��ات تصمیم گیری 
می کنن��د، بنابرای��ن وقت��ی مس��ئولیت 
اجتماع��ی توس��ط ش��رکت ها ص��ورت 
می گیرد، افراد از طریق قوه های حس��ی 
خود با برند درگیر ش��ده و ن��ام برند در 
بخش حس��ی مغ��ز آنها ج��ای می گیرد 
و زی��ن پ��س هن��گام خرید ب��ه صورت 

ناخودآگاه نام آن را به خاطر می آورند.
- پتانس��یلی که فعالیت های مسئولیت 
اجتماعی دارد آن است که این فعالیت ها 
اگر مقطع��ی نبوده و طب��ق برنامه ریزی 
مدون��ی پیش ب��رود، جریان��ی را به راه 
می اندازد ک��ه آوازه و خبرهای مربوط به 
آن کم کم در همه جا نش��ر پیدا می کند. 
ای��ن اتف��اق از دو جنبه برای ش��رکت ها 

مفید است:
اول تبلیغـات توصیـه ای )دهان به 
دهان(: وقتی شرکتی دست به اقدام نوع 
دوس��تانه و خیرخواهان��ه ای می زند، این 
اقدام هر چه بیش��تر خ��اص و تاثیرگذار 
باش��د، س��بب می ش��ود افراد بیشتر در 
م��ورد آن صحب��ت کنند. ممکن اس��ت 
ای��ن صحبت ه��ا از افراد داخ��ل کمپین 
ش��روع و کم کم به دوس��تان و آشنایان 
آنها منتقل ش��ود، اما با گذش��ت زمان و 
انجام فعالیت های بیشتر، طبیعتا افرادی 
بیشتری به صحبت در مورد فعالیت های 

برند می پردازند.
در چنی��ن حالت��ی آنهایی ک��ه برند را 
می شناس��ند و از آن خری��د می کنند به 
ای��ن انتخاب خ��ود می بالند و ب��ا افتخار 
می گویند »من از مش��تریان همیشگی... 
)نام برند ش��ما( هس��تم«، آنهایی هم که 
آن را نشناس��ند ب��ه دنب��ال آن خواهند 
گش��ت تا بفهمند چه برندی پشت تمام 
این رویدادهای مهم و تاثیرگذار اس��ت و 
با شناخت این برند ممکن است بخواهند 
در فعالیت های آن مشارکت داشته باشند 
و نهایتا به مش��تری دائم این برند تبدیل 

شوند.
دوم روابـط عمومـی : تاثی��ر مه��م 
بعدی ک��ه انجام کمپین های این چنینی 
دارند آن اس��ت که همیش��ه و از راه های 
گوناگون��ی در م��ورد آنه��ا خبرس��ازی 
می شود. اگر موسسه ای که قصد همکاری 
ب��ا آن را داریم دارای روابط عمومی  قوی 
باش��د، از جانب آنها و بدون آنکه تالش و 

هزینه ای باب��ت تبلیغات انجام دهیم، نام 
برند ما به معرض نمایش درخواهد آمد و 
از طریق کانال های اطال ع رسانی همکاران 
خ��ود معرف��ی می ش��ویم، همچنین اگر 
دارای  اجتماعی  مس��ئولیت  فعالیت های 
بازخوردهای وس��یعی باش��د ب��ه عنوان 
س��وژه خبرگزاری ه��ا در خواهی��م آمد. 
هرچه فعالیت بزرگ تر و اثرگذارتر باش��د 
و بازخوردی قوی در جامعه داشته باشد، 
بالطب��ع خبرگزاری های بیش��تری هم به 
واسطه خبررس��انی در مورد رویدادهای 
برن��د ما حام��ی  و اجراکنن��ده آن بوده، 

خواهند گفت و خواهند نوشت.
م��وارد  در  مختل��ف  ش��رکت های   -
بسیاری به انجام مسئولیت های اجتماعی 
خ��ود می پردازند؛ محیط زیس��ت، کمک 
به خیریه ه��ا، کارهای داوطلبانه، کارهای 
اخالق��ی، ای��ن کمپانی ها از مس��ئولیت 
اجتماعی اس��تفاده می کنن��د، چون این 
پتانس��یل را دارد که اف��راد را با برند آنها 
درگی��ر کن��د و آنان را به تعام��ل با برند 
وا دارد، چراک��ه تصاوی��ر محص��والت و 
قرعه کشی ها را همه می بینند و برایشان 
عادی اس��ت، اما وقتی متوجه می ش��وند 
مش��کل کس��ی که نیازمند کمک بوده، 
حل ش��ده احس��اس آرامش می کنند و 
شاید در دل خود از این برند تشکر کنند 
که به افراد نیازمند کمک کرده اند )چون 
ممکن اس��ت همیش��ه در آرزوی کمک 
ب��ه آنها بوده اند اما زم��ان یا امکان آن را 
نداش��ته اند(، در واقع این عمل برای آنها 
جالب توجه تر از قرعه کش��ی ای است که 

می دانند برنده آن نخواهند بود.
مسئولیت اجتماعی برند در سطح 

جهانی
مس��ئولیت  از  بس��یاری  برنده��ای 
اجتماعی اس��تفاده می کنن��د. در زیر نام 
برخی از برنده��ای مطرح جهانی و نحوه 
فعالیت ه��ای مس��ئولیت اجتماع��ی آنها 

معرفی شده است :
کنن��ده  )تولی��د   Ben & Jerry  -
بس��تنی( برنامه های منعطف و سازنده ای 
را در قبال کش��اورزانی ک��ه لبنیات را از 
آنه��ا تهیه می کن��د، دارد. این ش��رکت 
تمام فعالیت های خیرخواهانه خود را در 

تبلیغاتش به نمایش می گذارد.
برنام��ه ای دارد تحت   Starbucks -

آنکه مخاطب��ان را مطمئن کند در تمام 
فرآین��د تولی��د همگام با محیط زیس��ت 

پیش می رود.
- کمپان��ی Toms ک��ه تولید کننده 
کفش اس��ت، ب��ه ازای خری��د هر جفت 
کف��ش، یک جف��ت کفش به ک��ودکان 
آفریقایی و محرومانی ک��ه کفش ندارند 

می دهد.
ک��رده  عن��وان    MC donalds  -
هرکس تا قبل از آماده ش��دن سفارشش 
اعالم کند ک��دام قس��مت را نمی خورد، 
مک دونالد به اندازه هزینه آن قسمت به 

خیریه ها کمک می کند.
- شرکت فیلیپس مسئولیت اجتماعی 
خ��ود را ب��ر پای��ه آگاه ک��ردن ک��وکان 
از بهداش��ت و رعای��ت آن ق��رار داده و 
برنامه های��ی را در این خص��وص به اجرا 

در می آورد.
 GOOGLE . BMW. همچنی��ن -
DISNEY از جمله سرآمدان مسئولیت 
اجتماعی در حوزه های مختلف هس��تند. 
مث��ال گ��وگل به دنب��ال رفع مش��کالت 
و   BMW اس��ت.  اروپای��ی  مهاج��ران 
DISNEY  نی��ز در ح��وزه  حمایت از 

محیط زیست فعالیت دارند.
همانگونه که اش��اره ش��د، فعالیت در 
حوزه مس��ئولیت اجتماع��ی دارای فواید 
زیادی برای برند اس��ت، اما الزم است در 
خص��وص به کارگیری آن ب��ه چند نکته 
توج��ه کنی��م. مهم ترین اصل آن اس��ت 
ک��ه فعالیت های اجتماعی ش��ما باید در 
راس��تای اس��تراتژی بازاریابی ش��رکت و 
همچنین متناس��ب با جوهره برند باشد. 
مورد بعدی آن اس��ت که س��عی کنید از 
برنامه های مس��ئولیت اجتماعی استفاده 
کنی��د ک��ه قاب��ل ردگی��ری و دنباله دار  
باشند، چراکه از این طریق قادر خواهید 
ب��ود مخاطبان ت��ان را در م��دت زم��ان 
بیش��تری با خ��ود همراه کنی��د و از این 
طریق تعامل مش��تریان با برند را افزایش 
دهی��د. در آخ��ر به یاد داش��ته باش��ید 
مس��ئولیت اجتماعی برن��د بخش مهمی  
از جنبه های اخالقی برند شما را تشکیل 
می ده��د و اگر موارد اخالق��ی را در این 
خصوص رعایت نکنی��د نتیجه مثبتی از 

آن دریافت نخواهید کرد.
belovedmarketing :منبع

چرا مسئولیت اجتماعی برند مهم است؟
 چگونه برند شخصی معتبر

و تأثیرگذاری بسازیم
اطرافیان تان در مورد س��بک کاری ش��ما چه 
فک��ر می کنند؟ چگونه می توانید میزان موفقیت 

برند شخصی  خود را بسنجید؟ 
برند ش��خصی ش��ما، تیتر رزومه ی��ا بیزنس 
کارتان نیست، ولی به هیچ وجه نمی توان اهمیت 
آن را نادی��ده گرف��ت. اگ��ر می خواهید ماهیت 
برند ش��خصی  خود را درک کنید، با همکاران، 
ش��ریک، دوستان و آش��نایان تان صحبت کنید 
و ببینید زمانی که از کارکردن کنار ش��ما حرف 
می زنند، چه واژه هایی به زبان می آورند. همین 
روش س��اده نکته های بسیار جالبی به شما یاد 

می دهد. 
به عنوان  مثال جوئل پترس��ون، رئیس شرکت 
جت بل��و، زمانی که با فرزندانش صحبت می کرد، 
متوج��ه ش��د که همه آنه��ا در م��ورد یک ایده 
هم عقیده ان��د. آنه��ا می گفتن��د ک��ه پدرش��ان 
رنگ خاکس��تری را بهترین رن��گ می داند، زیرا 
رنگ ماش��ین او خاکستری اس��ت و کت وشلوار 
خاکس��تری می پوشد و موهای خاکستری  رنگی 
دارد، پس احتماال دنیا را هم خاکستری می بیند! 
نکته مهم این بحث، این بود که پترسون متوجه 
ش��د برند ش��خصی او از نظر فرزندانش، برندی 
خس��ته کننده، محافظه کارانه و قابل پیش بینی 

است. 
کمی بعد فرزندان پترس��ون ب��ه نکته دیگری 
اش��اره کردن��د. اینک��ه پدرش��ان هم ش��کالت 
M&M می خ��ورد و هم نوش��یدنی های الغری 
می نوشد. )به عبارت  دیگر، او رفتارهای متناقضی 
دارد( درحالی که پترس��ون سعی می کرد برندی 
مخصوص جوانان توس��عه دهد، آیا برند شخصی 
او نم��اد تناق��ض و دوروی��ی، س��طحی نگری و 

هنرهای ساده انگارانه بود؟ 
پترس��ون از نتایج ای��ن ارزیابی راضی نبود. به 
همی��ن دلی��ل اتومبیل خ��ود را فروخت و یک 
اتومبیل زردرنگ خرید و مصرف نوش��یدنی های 
الغری را کنار گذاشت. او که واقعا حس می کرد 
برن��دی غیر ای��ده آل را ش��کل داده اس��ت که 
خروجی های مورد انتظار او را ندارد، س��ه مانترا 

برای خود تعیین کرد: 
- من همه چیزهای م��ورد نیازم را در اختیار 

دارم.
- اص��ول و ارزش ه��ا و مأموریت ش��رکت در 

اولویت هستند.
- من فرای احساساتم هستم.

او این جمالت را آن قدر تکرار کرد تا به عادت 
روزانه اش تبدیل شد. او تالش کرد سیستم عامل 
ذهنی اش را فارغ از احساس نیاز، خودخواهی و 

پاسخ های غریزی، دوباره طراحی کند. 
اگ��ر به ویژگی ه��ای برند ش��خصی  خود نگاه 
کنی��د، احتماال با برخی صف��ات مثبت و برخی 
صفات منفی مواجه خواهید ش��د. در هر صورت 
نباید از ایده های منفی دیگران نسبت به برندتان 
آزرده ش��وید، بلکه باید آنها را به ذهن بسپارید 
و ب��رای اطرافیان تان توضیح دهی��د که چگونه 
تالش می کنید این نقاط منفی را برطرف کنید. 

این نقطه شروع کار شما است. 
یکی از بهترین راه ه��ای ارزیابی برند دیگران، 
مش��اهده ماهیت آنها در لحظات واقعی اس��ت، 
یعن��ی چگون��ه ب��ه س��ختی ها وا کنش نش��ان 
می دهن��د، چگون��ه با ش��رایط ع��دم اطمینان 
برخ��ورد می کنند و چگونه لحظات ناخوش��ایند 
را مدیریت می کنند؛ بنا بر این بهتر اس��ت شما 
هم برند شخصی  خود را در موقعیت ها و شرایط 
مختلف ارزیابی کنید. شما نمی توانید پیش بینی 
کنید ک��ه دیگران چ��ه زمانی و چط��ور اعتبار 
برندت��ان را محک می زنند. ام��ا مطمئنا ذهنیت 
آنها، برگرفته از رفتار و اعتقادات یا حتی قول ها 

و وعده های شما است. 
روش دیگری که برای بررس��ی برند ش��خصی  
خود وجود دارد، س��نجش نیروهای اطراف شما 
است. در واقعی انرژی افرادی که در اطراف شما 
هستند )دوستان، آش��نایان، مشتریان(، نمودی 
از ماهیت برند ش��خصی ش��ما است. اگر افرادی 
را دور خودتان جمع کرده اید که آنها را دوس��ت 
ندارید و تحس��ین نمی کنید، یا مشتریانی دارید 
ک��ه قابل اعتماد و اتکا نیس��تند، باید برندتان را 
بازمدیریت کنید. سیستم عامل شخصی جدیدی 
خلق کنید که مش��تریانی عالی را به سمت شما 
جذب می کن��د، ارزش های تان را حفظ می کند، 
روابط بهتری به ش��ما هدیه می دهد و همچنین 

کسب وکارتان را رونق می دهد. 
به یاد داشته باش��ید که اگر صرفا قصد دارید 
ف��ارغ از حقیقت، برندی را مدیریت کنید یا فکر 
می کنید می توانید طرح س��طحی ی��ک برند را 
پیش ببرید، ش��اید به مدت یک  فصل در دنیای 
سیاس��ت یا دنیای س��رگرمی  دوام بیاورید، ولی 
در دنی��ای تجارت برند ش��ما ناپایدار، زودگذر و 
فراموش ش��دنی خواهد بود. برای س��اخت یک 
برند ش��خصی عالی، باید قابل  اعتماد و ثابت قدم 
باش��ید. یک برند بزرگ و مؤثر، مستلزم انسانی 

شایسته و معتبر است. 
inc/zoomit :منبع

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

درک درست تبلیغات
تبلیغات انتش��ار پیام های ترغیب کننده اس��ت به 
منظور معرفی و ترویج محصوالت و خدمات ش��رکت 
به مشتریان موجود و بالقوه در ازای پرداخت مبلغی 

معین. 
کلود هاپکینز در خصوص مواردی که یک آگهی را 
موفق می کند، می نویس��د: »درک درست تبلیغات یا 
حتی آموزش اصول و مبانی آن، باید با دیدی صحیح 
آغاز ش��ود، تبلیغات فن فروشندگی است. اصول آن 
اصول فن فروشندگی است. موفقیت ها و شکست ها، 
در این دو حیطه، بر اثر دالیلی مشابه پدید می آیند. 
پس هر پرس��ش تبلیغاتی باید طبق اس��تانداردهای 
فروشندگی پاس��خ داده ش��ود. تنها هدف تبلیغات، 
افزایش فروش اس��ت. س��ودآوری یا عدم سودآوری 
آن ب��ه میزان ف��روش بس��تگی دارد. تبلیغات برای 
ایجاد یک تأثیر کلی نیس��ت . برای ثبت نام ش��ما در 
اذهان مردم نیست. برای کمک به فروشندگان دیگر 
شما نیس��ت. با آن مثل یک فروش��نده رفتار کنید. 
آن را مجب��ور ب��ه توجیه خود کنی��د. آن را با دیگر 
فروشندگان مقایسه کنید. هزینه و نتیجه را حساب 
کنید. بهانه ای را از یک فروش��نده خوب نمی پذیرید، 
از آن ه��م نپذیری��د. آنگاه چندان ب��ه خطا نخواهید 

رفت.«

وظیف��ه مهم تهیه کننده آگهی انتقال نکات فروش 
به مزایایی است که برای خریدار دارد و آگهی دهنده 
همیشه باید در موقع تهیه آگهی، خودش را به جای 
خریدار بگذارد و متوجه باش��د که آگهی را از درون 
چش��م خریدار که جنس را می خ��رد تهیه کند نه از 
نظ��ر تولید کننده جنس که می خواهد جنس خود را 
ب��ه فروش برس��اند. پس اولین اص��ل در تهیه آگهی 
تبلیغاتی جلب اعتماد مش��تری ب��ا آموزش صادقانه 

است. 

مهمتری��ن اص��ل در تبلیغ��ات، تأکید ب��ر منافع 
مصرف کننده است. وقتی یک آگهی یا نامه تبلیغاتی 
می نویسد، هشدار جی آبراهام را به یاد داشته باشید: 
»این واقعیت را در نظر داش��ته باش��ید که مردم به 
بزرگی ش��ما هیچ اهمیتی نمی دهند. تنها چیزی که 
برای آنها مهم اس��ت نوع س��ود، مزی��ت، خدمت، یا 
بهبود ش��خصی ویژه ای است که ارائه می دهید. شما 
چگونه زندگی آنها را بهبود خواهید بخش��ید؟ ش��ما 
چگونه زندگ��ی راحت تری برای آن��ان ارائه خواهید 
دی��د؟ آیا آنها را خوش قیافه تر خواهید س��اخت؟ آیا 
آنها را ثروتمندتر خواهید کرد؟ آیا می خواهند بدانند 
شما از چه طریقی کیفیت، ارزش، لذت، سودآوری را 
در زندگی آنها بهبود خواهید بخش��ید. بازاریاب های 
معدودی واقعا به این نکته پی برده اند! مردم اهمیت 
نمی دهند ش��ما چه می خواهید! تم��ام کارهایی که 
در تبلیغ��ات، در بازاریابی، در فروش انجام می دهید 
باید تنها اطالع رس��انی این نکته باشد که شما به چه 
طریقی به مش��تریان فعلی و آتی خود سود خواهید 

رساند. 
modir. biz :منبع
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مطالعات اخیر نشان می دهد که کمتر 
از ۵۰درصد، ترفیع ها یا پروموش��ن ها به 
منظور افزایش رش��د و توسعه نام برند و 
رده تجاری ناموفق بوده است. این موضوع 
اتف��اق خوش��ایندی در ح��وزه بازاریابی 
نیس��ت، چرا ک��ه هدف اصل��ی بازاریابی 
تج��اری )Trade marketing(  دقیقا 
همین موضوع است که از طریق افزایش 
تقاضا در س��طوح خرده فروش��ی و توزیع 
کنندگان منجر به رش��د یک برند شود. 
بازاریابی تجاری معموال بیش��ترین اقالم 
را در ترازنام��ه ش��رکت دارد و به منظور 
افزایش ف��روش واحدهای تجاری تدوین 
و طراح��ی می ش��ود، ام��ا آی��ا بازاریابی 
تجاری شما مؤثر اس��ت؟ در ادامه هفت 
روش برای تمرکز روی توسعه پایدار نام 
تجاری از طریق بازاریابی تجاری درست، 

عنوان شده است. 
1- برنامه ترفیعی به عنوان رویکردی 

اصلی در بازاریابی تجاری
برخی از ش��رکت ها برنامه های ترفیعی 
قابل پیش بین��ی دارند که مش��تریان را 
ب��رای خری��د کاالهای فروش��ی آموزش 
می دهن��د. پاداش دادن به مش��تریان به 
دلیل وف��ادار ب��ودن در صورتی مطلوب 
خواه��د ب��ود که ه��دف ترفی��ع افزایش 
پای��ه وفاداری مش��تریان از طریق جذب 
مشتریان جدید برای امتحان کردن برند 

شما باشد. 
از استراتژی رقبا و تأثیر ترفیع های آنها 
آگاه ش��وید. اس��تراتژی خود را پیرامون 
اس��تراتژی رقبای ت��ان طراح��ی کنید و 
فرصت ه��ای تبدی��ل مش��تریان آنها به 

مشتریان برند خود را افزایش دهید. 
2- خالقیت را در بازاریابی تجاری 

فراموش نکنید
اکث��ر ش��رکت ها ی��ک ن��وع ترفیع را 
تکرار و از ترفی��ع رقبا کپی می کنند، اما 
اس��تراتژی های  ش��رکت هایی که دارای 

موفقیت های  معم��وال  هس��تند  خالقانه 
بیش��تری در ظرفیت پایدار در حال رشد 
دارند. برنامه های ترفیعی باعث تش��ویق 
خرید آنی و جایگزینی نام تجاری شما در 
ذهن مشتریان می شود. همکاری ترفیعی 
با برند و موارد جالب در ش��رایط مقتضی 
می تواند مناسب باشد. هدف نهایی بعد از 
پایان برنامه ترفیعی آن اس��ت که بیرون 
ب��ر و میزان مصرف مصرف کننده افزایش 
یابد. ای��ن اتفاق زمان��ی رخ می دهد که 
مشتریان جدید متعهد و وفادار به خرید 

از برند شما شوند. 
یکی از استراتژی های بازاریابی مبتنی 
ب��ر خالقیت، بازاریابی چریکی اس��ت که 

اثر گذاری باالیی  دارد.
3- در خلق برنامه بازاریابی تجاری 

در ابتدا هدف را مشخص کنید
ه��ر ترفیعی باید یک هدف مش��خص 
و تعریف ش��ده داش��ته باش��د. ترفیع ها 
را پیرام��ون فرصت های��ی طراحی کنید 
ک��ه برند ش��ما را بس��ازد، مانن��د نمونه 
محصوالت و اتفاقات مهمی از جمله روز 

زمین، بازگشت به مدرسه و... 
ترفیع را صرفا برای به فروش رس��اندن 
و رد کردن محصوالت خود انجام ندهید. 
مثال��ی در این م��ورد ی��ک تولید کننده 
ب��زرگ چیپس اس��ت که به ط��ور مرتب 
از م��دل ترفیع��ی »یکی بخ��ر دوتا ببر« 
در تعطی��الت و در رخدادهای ورزش��ی 
بزرگ استفاده می کند؛ مناسبت هایی که 
بیشتری  هزینه  مصرف کنندگان  احتماال 
ب��رای خری��د محص��ول موردنیازش��ان 
پرداخت می کنند. اما بهتر است به جای 
این کار زمانی که انگی��زه و قدرت خرید 
پایین است برنامه های ترفیعی عمیقی را 

طراحی کنند. 
به هر صورت برای خلق هر نوع برنامه 
بازاریاب��ی الزم اس��ت ابتدا ه��دف از آن 

برنامه را مشخص کنید. 

4- پیام برند منسجم، برنامه بازاریابی 
تجاری را اثربخش تر می کند

بیشتر پرموش��ن ها در برقراری ارتباط 
با مش��تریان نهایی شکست می خورند و 
عملکرد موفقی ندارند. استراتژی بازاریابی 
و برندینگ خود را پیرامون خواس��ته ها و 
مصرف کنندگان ت��ان  خ��اص  نیازه��ای 
طراح��ی کنی��د. ب��ا اس��تفاده از تم��ام 
رسانه ها و بس��ترهای بازاریابی و با ادغام 
اس��تراتژی های ف��روش ب��ه خصوص در 
اجتماعی،  رس��انه های  مانند  رسانه هایی 

پیام منسجم برند خود را انتقال دهید. 
5- پیش از اجرای بازاریابی تجاری 

برنامه ریزی کنید
آمادگ��ی داش��ته باش��ید ت��ا از طریق 
داش��تن محص��والت اضافی در دس��ت، 
از برنام��ه ترفیع��ی خودآمادگی حمایت 
کنی��د. از اص��ول مدیری��ت گروه ه��ای 
مختل��ف محص��والت اس��تفاده کنید تا 
خری��د و بیرون ب��ر مصرف کنن��دگان را 
به دقت شناس��ایی و قیم��ت نهایی برای 
تخفی��ف و ترفی��ع را مش��خص کنی��د. 
میزان قیمت نهایی تبلیغات را شناسایی 
کنی��د. در برخی مواقع حتی تخفیف کم 
ه��م می توان��د تأثیر به س��زایی بر خرید 
مصرف کنن��دگان داش��ته باش��د، مث��ال 
فروش��گاه هایی که  روی تمام محصوالت 
اعم��ال  ریال��ی  تخفی��ف ۱۰۰۰  خ��ود 
می کنن��د با اس��تقبال ب��االی مخاطبان 

روبه رو می شوند. 
6- استراتژی ساخت برند قوی را در 

بازاریابی تجاری خود لحاظ کنید
پروموش��ن هایی که باعث رشد برند و 
رده بندی فروش نشود، تلف کردن هزینه 
اس��ت. اهداف و مقاصد را برای هر برنامه 
ترفیعی مش��خص کنید، س��پس میزان 
موفقیت و از دس��ت دادن فرصت ها را در 

خصوص آن برآورد کنید. 
تمام هزینه ها ش��امل مبلغ بخش��وده 

)معاف از مالیات(، فروش های از دس��ت 
رفته در خصوص اتم��ام کاال )ناموجود(، 
اس��کن  نرخ  هزینه ه��ای خرده ف��روش، 
ک��ردن، صورتحس��اب، تخفی��ف فاکتور، 
ثاب��ت،  هزینه ه��ای  من��و،  هزینه ه��ای 
هزینه ه��ای  و  پیش خری��د  خریده��ای 
متفرقه را حین ارزیابی اثربخش��ی ترفیع 
حس��اب کنید. همچنی��ن در ارزیابی تان 
ارقام خرده فروش��ی، توزیع، کارگزاران و 

عرضه کنندگان را هم در نظر بگیرید. 
7-ضرورت مدیریت سرمایه تجاری 

اثربخش 
این بخش می تواند یکی از سخت ترین 
بخش های مدیری��ت اثربخش با توجه به 
پیچیدگی ه��ای سیس��تم ها و برنامه های 
متنوع خرده فروش��ی باشد. سیستم هایی 
ک��ه به ش��ما اج��ازه مدیری��ت اثربخش 
نق��دی  جری��ان  تج��اری،  هزینه ه��ای 
ترفیع های همزمان در چند خرده فروش، 
مبل��غ کس��ر، تلفی��ق ترفی��ع و تجزیه و 
تحلی��ل ترفیع ه��ا و جری��ان موجودی و 
س��رمایه در زنجیره تأمین را شناس��ایی 
کنی��د و برنامه های ترفیعی را متناس��ب 
با ش��رایط انطباق دهید. برای به حداکثر 
رس��اندن نتایج خود، سیس��تم خود را با 
خرده فروش��ان و داده ه��ای ب��ازار ادغام 

کنید. 
ب��ا توج��ه ب��ه م��وارد عن��وان ش��ده 
بازاریابی تجاری خ��ود را چگونه ارزیابی 
می کنید؟ ش��ما برای به حداکثر رساندن 
خروجی برنام��ه بازاریاب��ی تجاری خود 
چ��ه برنامه هایی داری��د؟ فراموش نکنید 
مارکتینگ پل��ن، برنامه بازاریابی تجاری 
و مواردی از این دس��ت هم��ه و همه بر 
پایه استراتژی های شرکت و برند و هدف 
از انجام برنامه بازاریابی، شکل می گیرند 
و بی توجهی به آنها نتایج مطلوب را برای 

شما رقم نخواهد زد. 
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4 مزیت استخدام مشاور 7راه به حداکثر رساندن نرخ بازگشت بازاریابی تجاری
رسانه  های آنالین

یک مش��اور رس��انه  های آنالین می تواند کسی 
باشد که سایت، ش��بکه های اجتماعی، توییت ها، 
اس��تاتوس ها و پس��ت های ش��ما در ش��بکه های 
اجتماعی را به کاتالیزگری برای رش��د و توس��عه 
برن��د تبدی��ل کند. این مش��اور م��دام در تالش 
است تا شما و ش��رکت تان را بهتر بشناسد، نقاط 
ضعف ه��ای موجود در رس��انه های آنالین را پیدا 
کند و به صورت کلی، باعث رش��د کسب وکار شما 

شود. 
ی��ک مش��اور رس��انه های آنالین ب��ا این هدف 
استخدام نمی ش��ود که به شما بگوید همه چیز را 
به درس��تی انجام می دهید، بلکه یک مشاور خوب 
دیدگاهی بی طرفانه و عاری از هرگونه غرض ورزی 
در مورد فعالیت های شما در رسانه های اجتماعی 
و س��ایت را به ش��ما ارائه خواهد داد. او به ش��ما 
می گوی��د ک��ه چه م��واردی کارس��از هس��تند و 
همچنی��ن باید از ادامه دادن به ک��دام فعالیت ها 
نی��ز اجتن��اب ش��ود. او خواهد گفت که ش��ما و 
مدیر شبکه های اجتماعی تان برای رفع مشکالت 
موج��ود باید چ��ه کارهایی را انج��ام دهید. نکته 
کلی��دی در اینج��ا آن اس��ت که مطمئن ش��وید 
پلتفرم های ش��بکه های اجتماعی تان و وب سایت 
در یک راس��تا فعالیت می کنن��د و رقیب یکدیگر 

نیستند. 
یک مش��اور رس��انه های آنالین برای ش��ما چه 

کارهایی را انجام می دهد؟ 
نوشتن سیاست  شبکه های اجتماعی

شما ممکن اس��ت قبل از استخدام یک مشاور، 
سیاس��ت های خود ب��رای ش��بکه های اجتماعی 
را مش��خص کرده باش��ید، اما یک مش��اور خوب 
رسانه های آنالین می تواند این سیاست ها را بهبود 
داده و نقایص آنها را برطرف کند. او می تواند این 
استراتژی را به گونه ای تغییر دهد که با استراتژی 

کلی بازاریابی شما هماهنگ باشد. 
سیاس��ت های نوش��ته شده توس��ط این مشاور 
ب��ه تمام��ی جنبه ه��ای اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماعی اطالق می ش��ود. از کمک به متخصصان 
شبکه های اجتماعی و سایر کارمندان برای درک 
انتظارات شما در موقع استفاده از این پلتفرم ها تا 
آماده س��ازی دیگران برای رویارویی با بحران های 

ایجاد شده در رسانه های آنالین. 
آنالیز داده ها

ش��ما ممکن است که با دریافت فقط ۱۰ الیک 
در فیس ب��وک، کاله خود را ب��اال بیندازید و فکر 
کنید که در زمینه بازاریابی ش��بکه های اجتماعی 
ب��ه موفقی��ت رس��یده اید، اما یک مش��اور خوب 
رس��انه های آنالی��ن می تواند با دق��ت و ریزبینی 
خ��اص خود تمام��ی داده های به دس��ت آمده از 

پلتفرم های آنالین را آنالیز کند. 
بنابرای��ن فقط به بازدید ب��االی صفحات، تعداد 
فالورها و پایه های طرفداری خود غره نشوید. البته 
مشاور رسانه های آنالین قطعا دوست دارد که این 
اعداد و ارق��ام باالتر برود، اما ای��ن افزایش اعداد 
و ارقام باید ب��ا طرفدارانی باکیفی��ت و تعامل گرا 
و فالوورهایی همراه باش��د که بیشترین بازگشت 

سرمایه را برای شما دارند. 
ادغام محتوا

آیا وبالگ شرکت تان حساب های کاربری توییتر، 
فیس بوک، اینس��تاگرام، پینترست و… را ترویج 
می دهد؟ آیا هر صفحه در س��ایت بازدیدکنندگان 
را به س��مت یکی از حس��اب های کاربری تان در 
ش��بکه های اجتماعی رهسپار می کند؟ آیا صفحه 

فیس بوک تان بازدیدی را به سایت می فرستد؟ 
تمامی محتواها و حساب های کاربری شما باید 
هم راس��تا و هماهنگ باش��ند. این آسان است که 
فک��ر کنید محتواهای ش��ما تمام��ی نقاط ضعف 
ممک��ن را پوش��ش داده اس��ت، اما یک مش��اور 
رسانه های آنالین می تواند نقاطی را بیابد که شما 
هنوز متوجه آن نشده اید و شما بخشی از کاربران 
خ��ود را از طری��ق بیوه��ا، توییت ه��ا، آپدیت ها، 
پس��ت های وبالگی، محتواهای سایت و. . از دست 

می دهید. 
یک��ی از مش��کالتی ک��ه اکثر ش��رکت ها با آن 
مواجه هس��تند این اس��ت که کدام را در اولویت 
قرار دهند؛ س��ایت یا فیس بوک. یک مشاور خوب 
رس��انه های آنالین می تواند با توجه به محدودیت 
بودجه، بهترین گزینه ممکن با حداکثر بازگش��ت 
س��رمایه را برای شما انتخاب کند. اگر منابع مالی 
و نیروی انس��انی شرکت محدود است، شما قطعا 

به یک مشاور کارکشته نیاز دارید. 
نقشه برداری استراتژی شبکه های اجتماعی

یک مش��اور خوب رسانه های آنالین و اجتماعی 
می تواند با جزییات دقیق به شما بگوید که چگونه 
و بدون از دس��ت دادن تمرکز روی سایت و سایر 
محتواهای تهیه شده، باید از شبکه های اجتماعی 
استفاده کنید. اس��تراتژی تعیین شده توسط این 
مش��اور باید با ش��فافیت و وضوح کامل نوش��ته 
ش��ود. اگر در این استراتژی چیزی وجود دارد که 
متوجهش نمی شوید، حتما بپرسید. هر چیزی که 
این مش��اور در بسته پیشنهادی خود آورده است، 
تنها به یک دلیل است: تا شما به نتیجه برسید. 
daartagency :منبع

روش های محاسبه سهم بازار در 
یک کسب و کار کوچک

ب��ا افزایش س��هم بازار ش��ما در ب��ازار در حقیقت 
س��هم رقبا کاهش خواهد یافت. برای پیش��رفت در 
س��هم بازار باید رقبای مس��تقیم خود را بشناسید و 
دریابی��د چرا به جای ش��ما از دیگران خرید می کنند 
و همچنی��ن تحلیل کنید که چگونه می توانید ارزش 
محصوالت ت��ان را ب��اال ببرید. اگر به درک درس��تی 
درب��اره اندازه ب��ازار هدف خود رس��یدید، می توانید 
از روش های متعددی برای محاس��به س��هم خود در 
بازار اس��تفاده کنید. در ادامه به بررسی این روش ها 

می پردازیم؛ 
- واحد فروش: برخی از کس��ب وکارها می توانند 
به آس��انی دریابن��د تع��داد کل محص��والت ش��بیه 
محصوالت آنها که در س��ال گذشته فروخته شده چه 
میزان بوده اس��ت. برای مثال مدیر یک مهمان پذیر، 
می توان��د با ضرب تع��داد کل اتاق ه��ای موجود در 
منطق��ه بازار هدف در میزان تقریبی اش��غال اتاق ها 
در آن منطقه، اندازه بازار هدف خود را تخمین بزند. 
اگر در کل 2۰۰۰ اتاق وجود داش��ته باش��د و میزان 
اش��غال اتاق ها ۷۵درصد باش��د، پس ۵۷4۵۰۰ اتاق 
در س��ال در بازار اجاره می رود. اگر مدیر مهمان پذیر 
بدان��د که مهمان پذیر ۱۰۰ اتاقه او س��االنه 24۰۰۰ 
اتاق را اجاره می دهد، می تواند دریابد که س��هم او از 
این تجارت در بازار منطقه تقریبا 4/۵ درصد است. 

مدیر بنگاه امالک هم می تواند محاس��به مشابهی 
انجام دهد. او ثبت های دفتری را بررس��ی می کند تا 

تعداد کل خانه های فروخته ش��ده در سال گذشته را 
تعیین کند و تعداد کل را با تعدادی که خود فروخته 

مقایسه کند. 
- تعداد مشتریان بالقوه: اگر بدانید که ۳۰هزار 
بزرگس��ال در ناحیه بازار هدف ش��ما هس��تند و اگر 
بتوانی��د به طور علمی حدس بزنید که ۱۰ نفر از آنها 
یا ۱۰درصد از کل، مش��تری خدماتی مشابه خدمات 
شماس��ت، می توانید فرض کنید که کسب وکار شما 
بالقوه ۳۰۰۰ مش��تری در بازار هدف دارد. اگر ش��ما 

۳۰۰ نف��ر از آنه��ا را جذب کنید، س��هم تان در بازار 
هدف ۱۰ درصد بوده است. 

ب��رای مثال، یک خ��رازی را در نظر بگیرید که در 
ناحیه ای جغرافیایی با ۷۰۰۰ خانه قرار گرفته اس��ت 
و ه��ر خانه با اتومبی��ل ۱۵ دقیقه از مغازه اش فاصله 
دارد. مالکین این کس��ب وکار می توانند به کتاب ها و 
منابع تحلیل س��بک زندگی در ب��ازار مراجعه کنند 
و ببینند که ۱8/۵درصد س��اکنین ای��ن منطقه کار 
دوخت و دوزش��ان را خود در خان��ه انجام می دهند. 
با توج��ه به این حقیق��ت، می توانند تع��داد ۷۰۰۰ 
خان��وار را در عدد ۱8/۵درصد ضرب کنند و دریابند 
که ۱29۵ مش��تری بالقوه در ناحیه جغرافیایی خود 
دارند. اگر مالکین این تجارت بتوانند 2۵۰ مش��تری 
را در کس��ب وکار خود جذب کنند کمتر از 2۰درصد 
ب��ازار هدف خود را به دس��ت آورده اند که این یعنی 

هنوز جای رشد زیادی دارند. 
- براسـاس حجـم فـروش کل: راه دیگر برای 
تخمین س��هم بازار، برآورد کلی تعداد مردمی است 
که س��االنه در منطقه بازار ش��ما در کسب وکارهایی 
مشابه کسب وکار ش��ما، هزینه می کنند. سپس باید 
ای��ن عدد را ب��ر درآمد حاصل از فروش کس��ب وکار 
خود تقسیم کنید. برای مثال اگر به دست آورید که 
مجموع فروش بازار تجارت ش��ما در س��ال ۵میلیون 
دالر و فروش کس��ب وکار شما، ساالنه۵۰۰ هزار دالر 

بوده است، پس سهم تان در بازار ۱۰درصد است. 
مج��الت و روزنامه های تجاری و اقتصادی منطقه، 
فهرس��ت 2۵ کس��ب وکار برتر در صنع��ت و تجارت 
از معم��اری گرفته تا باغ وحش را منتش��ر می کنند. 
کس��ب وکارهای مختل��ف برای قرار گرفت��ن در این 
فهرست درآمدشان را به این نشریات ارائه می دهند. 
با بررسی این فهرست در بخش کاری خود، می توانید 
از میزان تقریبی درآم��د حاصل از فروش در منطقه 

آگاه شوید. 
hormond :منبع
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کدام عادات می توانند شما را به 
رهبری اثربخش برای کسب وکارتان 

بدل کنند؟ 
برای تبدیل ش��دن به یک رهبر فوق العاده و کسی 
که دیگران دوست داش��ته باشند از او پیروی کنند، 
راه های مختلفی وجود دارد، اما درست مثل هر چیز 
دیگر، برخی رویکرد ها نسبت به باقی آنها مناسب تر 
خواهن��د بود. در ادامه می توانید هفت عادت رهبران 

بزرگ دنیای کسب وکار را از نظر بگذرانید. 
1- اعتماد به نفس

بهترین رهبران آنهایی هستند که اعتماد به نفس 
دارند و اعتماد به نفس ش��ان به دیگران نیز س��رایت 
می کند. اعتماد به نفس آنها از این روست که وظایف 
خود را به درس��تی انجام می دهند و می دانند مسیر 
درس��تی که بای��د در پیش بگیرند کدام اس��ت. آنها 
همیش��ه به مواضع و باورهای خ��ود ایمان دارند، اما 
در عی��ن حال از ش��نیدن صحبت ه��ای دیگران نیز 

خوشحال می شوند. 
2- خوش بینی

رهب��ران بزرگ ف��ارغ از اینکه اوض��اع تا چه حد 
ممکن اس��ت بد باش��د، همیش��ه امیدواری خود را 
نس��بت به آین��ده حفظ می کنن��د. آنها به ش��کلی 
خس��تگی ناپذیر با نگاه مثبت ب��ه اطراف می نگرند و 
ب��ه خوبی از این موضوع آگاه��ی دارند که می توانند 
روی نتایج کارکنان، تیم و ش��رکت خود به ش��دت 

تأثیرگذار باشند. 
3- قاطعیت

رهبران بزرگ از اتخاذ تصمیم های مهم و دش��وار 
ابای��ی ندارند و ب��ه خوبی می دانند ک��ه این، بخش 
مهمی از شغل ش��ان اس��ت. آنها برای آنک��ه بتوانند 
آگاهانه تصمیم بگیرند به اندازه کافی اطالعات جمع 
می کنند. اما از طرف دیگر هر کاری الزم باشد انجام 
می دهن��د ت��ا در دام داده های زی��اد و دروندادهای 

متعدد گرفتار نشوند. 

4- همدلی
رهب��ران بزرگ خ��ود را جای کارکنان ش��ان قرار 
می دهن��د و از آنها در موقعیت های دش��وار حمایت 
می کنن��د. آنها به جای ش��خصی ک��ردن موضوعات 
مختلف در مواجه با مش��کالت یا انداختن تقصیر ها 
ب��ه گردن دیگ��ران، به دنب��ال راه حل های س��ازنده 
می گردند و روی پیش��رفت و ادامه مس��یر متمرکز 

می شوند. 
5- مسئولیت پذیری

رهبران ب��زرگ، چه زمانی که اوض��اع خوب پیش 
م��ی رود و چه وقتی مش��کلی در رون��د کارها پیش 
می آی��د لحظ��ه ای در بر عه��ده گرفتن مس��ئولیت 
تردی��د نمی کنند. وقتی اوضاع خ��وب پیش می رود 
کارکنانی ک��ه باعث و بانی این موفقی��ت بوده اند را 
مورد تمجید و س��تایش قرار می دهند و وقتی اوضاع 
بد پیش می رود و مشکلی به وجود می آید به سرعت 
این مش��کل را شناس��ایی می کنند، به دنبال راه حل 

می گردند و کارها را دوباره روی غلتک می اندازند. 
6- صداقت

بهترین رهبران دنیای کس��ب وکار این را به خوبی 
می دانند که صداقت به واقع بهترین سیاس��ت است. 
آنه��ا ب��ا کارکنان خود مث��ل انس��ان های بالغ رفتار 
می کنن��د و به جای کتمان حقای��ق، واقعیت ها را به 

زبان می آورند. 
7- انگیزه بخشی

مدی��ران بزرگ چش��م انداز الهام بخش��ی از آینده 
به تصویر می کشند؛ چش��م اندازی که با نشان دادن 
موقعی��ت آین��ده ی کارکن��ان به آنه��ا، باعث جلب 
مشارکتشان می شود. اما حرف کافی نیست. رهبران 
فوق الع��اده دنیای کس��ب و کار حرف های خود را با 
اقدام��ات عمل��ی تکمیل و وظای��ف کاری معناداری 
ب��ه کارکنان خ��ود محول می کنن��د ت��ا بتوانند به 
چش��م اندازی که برای خود متصور ش��ده اند دس��ت 

پیدا کنند. 
inc/digiato :منبع

چند هفت��ه پیش در همایش 
 Multifamily Social
سخنرانی   Media Summit
داش��تم. این دومین س��خنرانی 
من در این مراسم بود. برهمین 
مطال��ب  ارائ��ه  قص��د  اس��اس 
ت��ازه و ج��ذاب ب��ه مخاطب را 
داشتم. س��خنرانی من براساس 
برنامه ریزی در مورد پیام رس��ان 

فیس بوک بود. 
چن��د روز پی��ش از مراس��م 
یک��ی از اعض��ای تی��م آکادمی 
Hubspot از م��ن در م��ورد 
عالقه ام به استفاده از مسنجرها 
در زمینه آموزش مخاطب سؤال 
کرد. بای��د اعتراف کنم که اصال 
به چنین موضوع��ی فکر نکرده 
ب��ودم. از آنجای��ی ک��ه در تیم 
Hubspot  افراد ماهر و خبره 
زیادی حضور دارند، بدون شک 
ارائه این پرسش ایده خاصی در 
خود پنهان ساخته بود. برهمین 
مس��افرت  ط��ول  در  اس��اس 
شش س��اعته ام از بوس��تون به 
روب��ات  ی��ک  سانفرانسیس��کو 
مس��نجر به منظور استفاده در 

طول سخنرانی ام ایجاد کردم. 
تبیین اهداف: چرا به روبات در 

طول سخنرانی ام نیاز دارم؟ 
پیش از طراحی روبات اهدافی 
چن��د را به منظ��ور اطمینان از 
در  مس��نجر  مطلوب  عملک��رد 
طول کنفرانس تعیین کردم. در 
اینجا فهرس��تی از کارویژه های 

مدنظرم را ذکر کرده ام: 
- ارائه اطالع��ات به مخاطب 
در مورد مس��نجر: هدف اصلی 
س��خنرانی من ارتقای اطالعات 
و آم��وزش مخاط��ب در م��ورد 
مس��نجرها بود. برهمین اساس 
اگر روباتم قادر به کمک در این 
زمین��ه نبود، دلیلی ب��رای ارائه 
مخاطب ها  استفاده  و  سخنرانی 

از مسنجرها وجود نداشت. 
- ج��ذب مخاط��ب در طول 
س��خنرانی: بدون ش��ک روبات 
طراحی شده فرآیند سخنرانی ام 
س��خت فهم  و  پیچی��ده  را 
نمی ک��رد. برعک��س، این افزونه 
تجربه بهتری به مخاطب عرضه 

می کند. 
- جم��ع آوری نظره��ا پ��س 
از مراس��م: دریاف��ت نظره��ا و 
انتقادهای افراد حاضر در جلسه 
به صورت دستی کاری وقت گیر 
اس��ت. برهمین اس��اس روباتم 
را س��ازگار با این نیاز اساس��ی 
طراحی کردم. مس��نجرها یکی 
از س��اده ترین و در عی��ن حال 

ب��ه منظور  ابزارها  س��ریع ترین 
جمع آوری نظرات دیگران است. 
- اش��تراک گذاری اس��الیدها 
جابه جای��ی  مراس��م:  از  پ��س 
مداوم س��خنران روی صحنه و 
همچنین مکث های گاه و بیگاه 
ب��ه منظور نمایش اس��الیدها از 
هر  تجربه ه��ای  کس��ل بارترین 
اساس  برهمین  است.  مخاطبی 
ام��کان  مس��نجر  روبات ه��ای 
ارائه  یا  اشتراک گذاری همزمان 
اس��الیدها پ��س از مراس��م به 

کاربران را فراهم ساخته اند. 
- هدای��ت مخاطب به صفحه 
آخری��ن  س��خنران:  ش��خصی 
انتظ��ار م��ن از روبات��م هدایت 
و تش��ویق مخاطب ها ب��ه ادامه 

گفت وگوست. 
به مح��ض فراغ��ت از تعیین 
اهداف نوبت به ساخت این ابزار 
به ظاهر س��اده و در عین حال 

تأثیرگذار می رسد. 
ایجاد و ارائه روبات

نخستین اقدام من ایجاد یک 
صفح��ه فیس ب��وک ب��ه منظور 
آن  ب��ا  روبات��م  همگام س��ازی 
 QR ب��ود. پس از آن ی��ک کد
ب��ا ضمیم��ه لوگ��وی کنفرانس 
به منظور س��هولت دسترس��ی 
به  س��خنرانی ام  مخاطب ه��ای 
روبات ایجاد کردم. طراحی این 
کد اندک��ی با نمونه ه��ای رایج 
تف��اوت داش��ت. در واقع هدف 
اصلی من جلب نظر مخاطب از 

همان لحظه نخست بود. 
نخس��تین پی��ام روب��ات ب��ه 
و  خوش��امدگویی  کارب��ران 
پایه  اطالعات  برخی  جمع آوری 
در م��ورد موضوع س��خنرانی ام 
ب��ود. این امر با هدف س��نجش 
میزان انس و آش��نایی میانگین 
مخاطب ها ب��ا بحث من صورت 
راهنمای  اس��اس  براین  گرفت. 
ش��یوه  جه��ت  در  مناس��بی 
س��ازماندهی س��خنرانی خ��ود 
خواس��ته های  تحقق  منظور  به 

کاربران به دست آوردم. 
پس از گذش��ت 2۰ دقیقه از 
برای  پیام  دومین  س��خنرانی ام 
کاربران ارس��ال ش��د. این پیام 
ارائ��ه  از کارب��ران درخواس��ت 
داش��ت.  را  پرسش های ش��ان 
براین اس��اس از اتالف وقت در 
پایان سخنرانی جلوگیری شده 
و اف��راد به ص��ورت آنالین و در 
طول ارائ��ه ام نکات��ی را مطرح 
ساختند. اس��تفاده از این روش 
به س��خنران در جهت مدیریت 
آنی بح��ث نیز کمک ش��ایانی 
خواه��د کرد. بدین ترتیب دیگر 
نیازی به جمع آوری پرسش های 

انتهای مراسم نیست. 
پس از پایان س��خنرانی نوبت 
به دریافت نظ��رات کاربران در 
م��ورد کیفی��ت ارائ��ه و مطالب 
است. برهمین اساس پیام سوم 
2۰ دقیق��ه پ��س از پی��ام دوم 
برای  نتیجه  می ش��ود.  ارس��ال 

من بس��یار لذت بخ��ش بود. در 
واقع ارائه فرصت نگارش نظرها 
به کارب��ر، او را در ارائه بهترین 

نظرش یاری می کند. 
دو روز پ��س از پایان مراس��م 
اس��الیدهای جانب��ی را ب��رای 
در  ک��ردم.  ارس��ال  کارب��ران 
نهایت نیز به عنوان آخرین گام 
درس اکانت های ش��خصی ام در 
توییت��ر و مدی��وم را در اختیار 
کاربران روب��ات  فیس بوک خود 
ق��رار دادم. همچنین اش��تراک 
رایگان Hubspot  را نیز برای 

کاربران روباتم فرستادم. 
آیا افراد واقعا از روبات 

استفاده کردند؟ 
نتیجه ای��ن آزمایش و کاربرد 
روبات ها بسیار موفقیت آمیز بود. 
در اینج��ا به برخ��ی از اهداف و 
موفقیت های این آزمایش اشاره 

خواهد شد: 
- ۷۰ نفر در روبات فیس بوک 
من عضو ش��دند. این به معنای 
حض��ور ۵۰درصدی افراد حاضر 
در س��خنرانی ام است که آماری 
مطل��وب ب��رای طرحی ش��ش 

ساعته محسوب می شود. 
- ۵۱ درص��د از افراد نس��بت 
به ارائ��ه نظرات ش��ان در مورد 
کیفی��ت ارائ��ه ام اق��دام کردند. 
همچنین در برخ��ی موارد یک 
کارب��رد چند نظ��ر گوناگون را 

ارسال کرد. 
بازخوردهای  درص��د   ۱۰۰ -

دریافتی در م��ورد نحوه ارتقای 
ای��ن یعنی  ب��ود.  س��خنرانی ام 
بانکی ب��زرگ از اطالعات برای 
بهب��ود ش��یوه س��خنرانی ام در 

همایش های بعدی. 
- پیام های��ی ک��ه در ط��ول 
کنفران��س ارس��ال ش��دند ب��ه 
و   9۳.8 ،96.9 ترتی��ب 98.۵، 
9۳.9درصد مش��اهده از س��وی 

کاربران روبات داشته اند. 
در  حاض��ران  درص��د   8۵  -
مراس��م پیام های من را پس از 
دو روز مطالع��ه کردند. این آمار 
به طور عمده مربوط به مشاهده 

اسالیدهای ارسالی است. 
- 2۵ نفر روی لینک توییتر و 
۱۱ نفر بر روی لینک مدیوم من 
کلیک کردند. همچنین پنج نفر 
اقدام به اس��تفاده از هدیه ویژه 

عضویت Hubspot کردند. 
مش��اهده  ک��ه  همانط��ور 
می کنید، آمارها به خوبی گویای 
همه چیز اس��ت. با اس��تفاده از 
مس��نجر پیش، در حین و پس 
از س��خنرانی من به طور مؤثری 
مخاط��ب را تح��ت تأثی��ر قرار 
دادم. همچنین ارتباطی نس��بتا 
عمیق و ش��خصی نی��ز با تعداد 
قابل توجهی از آنها ایجاد کردم. 
ع��الوه ب��ر اینها من ب��ه هدف 
اصلی خود یعنی آموزش و ارائه 
اطالعات مفید ب��ه مخاطب نیز 

دست یافتم. 
اگر شما یک سخنران عمومی 
و حرفه ای هستید، صادقانه هیچ 
دلیلی مبنی بر  اس��تفاده نکردن 
از روب��ات از س��وی تان را متصور 
نیس��تم. حتی اگر موضوع بحث 
شما عرصه تکنولوژی، شبکه های 
اجتماعی و مس��نجرها نیس��ت، 
بهره مندی از روبات های مسنجر 
در ط��ول ارائه نق��ش مهمی در 

نتیجه نهایی خواهد داشت. 
پتانس��یل نهفته در این ابزار 
جدی��د هن��وز به ط��ور کام��ل 
نگرفته  ق��رار  بررس��ی  م��ورد 
اس��ت. در واقع هر فردی بنابر 
انگی��زه و خالقیت اعمالی توان 
بهره گی��ری متفاوت��ی از ای��ن 
اب��زار را دارد. همچنی��ن اگ��ر 
در زمین��ه تکنول��وژی صحبت 
نک��ردن  اس��تفاد  می کنی��د، 
مانن��د  مدرن��ی  ابزاره��ای  از 
ماهیت  مس��نجر  روبات ه��ای 
بح��ث و دقت ت��ان در پیگیری 
دنی��ای  تح��والت  تازه تری��ن 
فن��اوری را زیر س��ؤال خواهد 
برد، بنابراین ب��ه احتمال زیاد 
اکن��ون بهترین فرص��ت برای 
شروع اس��تفاده از ابزاری نوین 

در سخنرانی های تان است. 
hubspot :منبع

چرا هر سخنران حرفه ای باید از روبات مسنجر استفاده کند؟ 

جادوی روبات های فیس بوک در کنفرانس ها
رهبری

از صفر تا صد سرمایه گذاری خطرپذیر

س��رمایه گذاری  مخاطره پذی��ر، س��رمایه گذاری خصوصی 
ی��ا نهادی اس��ت که ش��رکت های نوپ��ا را در تأمی��ن مالی 
کسب وکارشان کمک می کند. این روش تأمین مالی از دیدگاه 
س��رمایه گذار به ارزش گذاری کسب وکار می پردازد. همانطور 
که تعریف  ش��ده است، س��رمایه گذاری های مخاطره پذیر- با 
نتیجه غیرقابل اطمینانی- در انتظار افزایش سود چشم گیر 
هستند. سرمایه مخاطره پذیر گاهی تنها به دلیل ابتکار عمل 
به کس��ب وکاری تخصیص داده می شود اما قطعا این کسب 
وکار پتانس��یل زیادی برای رشد دارد. افرادی که این پول را 
 VCs سرمایه گذاری می کنند س��رمایه گذاران مخاطره پذیر
نامیده می شوند. این س��رمایه گذاری زمانی صورت می گیرد 
که سرمایه گذار مخاطره پذیر، سهام شرکت را خریده باشد و 

به نوعی شریک مالی در کسب وکار محسوب می شود. 
س��رمایه گذاری مخاطره پذی��ر ب��ه ریس��ک س��رمایه یا 
پتانس��یل ریسک در سرمایه گذاری اش��اره دارد، زیرا این امر 
شامل ریس��ک از دس��ت دادن پول در هنگام عدم موفقیت 
س��رمایه گذاری اس��ت که در نتیجه آن تا مدت زمان زیادی 
احتمال رکود سرمایه و حتی کاهش آن بر اساس ارزش زمانی 

پول وجود دارد. 
سرمایه مخاطره پذیر به طور خاص از سرمایه گذاران نهادی 
تش��کیل شده و با همکاری شرکت های سرمایه گذاری ایجاد 
می ش��ود. در واقع پولی است که یک س��رمایه گذار خارجی 
برای تأمین مالی کس��ب وکاری جدید، در حال رشد یا دارای 
مشکل فراهم می کند. سرمایه دار مخاطره آمیز به بیمه اهمیت 
می دهد، زیرا می دان��د که خطرهای قابل توجهی در رابطه با 
سود آتی ش��رکت و جریان نقدی وجود دارد. سرمایه گذار با 

دریافت سهام شرکت، تزریق مالی را آغاز می کند. 
سرمایه خطرپذیر می تواند مناسب ترین گزینه برای تأمین 
مالی شرکت ها باشد. اغلب برای کس��ب وکارهایی که دارای 
الزامات س��رمایه ای بزرگ هس��تند و گزینه ارزانی برای آنها 
وجود ندارد، مناسب است. نرم افزار و سایر دارایی های معنوی 
معموال شایع ترین مواردی است که ارزش آن ثابت نشده است. 
به همین دلیل اس��ت که بودجه سرمایه گذاری مخاطره پذیر 
بیشتر در زمینه فناوری های سریع و بیوتکنولوژی گسترش 

می یابد. 
ویژگی های سرمایه گذاری مخاطره پذیر: 

- ریس��ک باال،  کمبود نقدینگی،  افق بلندمدت، مشارکت 
س��هام و س��ود س��رمایه، س��رمایه گذاری مخاطره پذی��ر در 
پروژه های نوآورانه صورت می گیرد، تأمین کنندگان س��رمایه 

مخاطره پذیر در مدیریت شرکت سهیم هستند
روش های سرمایه گذاری مخاطره پذیر: 

- تساوی حقوق، سهام مشارکتی، وام مشروط
فرآیند سرمایه گذاری مخاطره پذیر معموال 

شامل چهار مرحله در توسعه شرکت می شود: 
- ایده یابی، راه اندازی، بلوغ و توسعه، خروج

مرحله 1- ایجاد ایده و ارائه طرح کسب وکار: گام اولیه 
در فرآیند سرمایه گذاری مخاطره پذیر، ارائه طرح کسب وکار 

است. این طرح باید شامل موارد زیر باشد: 
- بای��د خالصه اجرایی از طرح پیش��نهادی کس��ب وکار 
وجود داش��ته باش��د،  شرح فرصت و پتانس��یل و اندازه بازار، 
بررسی س��ناریوهای موجود و مورد انتظار در فضای رقابتی، 
پیش بینی های مالی دقیق و بیان جزییات در نحوه مدیریت 

شرکت
طرح کسب وکار به صورت کامال دقیق توسط سرمایه گذاران 
مخاطره پذی��ر بررسی ش��ده و براس��اس آن در م��ورد ش��ما 

تصمیم گیری خواهد شد. 
مرحله 2- جلسه مقدماتی: هنگامی که مطالعات 
مقدماتی توس��ط VC انجام می ش��ود، آنها پروژه را با 
توجه به اولویت های ش��ان انتخ��اب می کنند. برهمین 
اس��اس جلس��اتی با مؤسس��ان کس��ب وکار مورد نظر 
ترتی��ب می دهند ت��ا در مورد پ��روژه مربوطه به بحث 
و گفت وگ��و بپردازند. پس از جلس��ه، VC  در نهایت 
تصمیم می گیرد که آیا به مرحله بعدی با شما امیدوار 

باشد یا خیر. 
مرحله 3- بررسـی دقیق طرح پیشـنهادی: مرحله 
مطالعات دقیق بسته به ماهیت پیشنهاد کسب وکار متفاوت 
است. این فرآیند شامل حل مسائل مربوط به ارجاع مشتری، 
ارزیابی اس��تراتژی های محصول و کسب وکار، مصاحبه های 

مدیریتی و دیگر تبادل اطالعات در طول این دوره است. 
مرحله 4- اسناد موضوعی و مالی: اگر مرحله های قبلی 
رضایت بخش بوده باشد، VC  سندی را ارائه می کند که شرایط 
و ضوابط اساسی قرارداد سرمایه گذاری را توضیح می دهد. این 
سند عموما قابل  مذاکره است و باید توسط تمام طرفین توافق 
ش��ود، پس از تکمیل اسناد حقوقی و رسیدگی قانونی، وجوه 

موردنظر در دسترس شرکت متقاضی قرار می گیرد. 
رویه و استراتژی های خروج 

گزینه های خروج مختلفی در سرمایه گذاری مخاطره پذیر 
برای صرفه جویی در سرمایه گذاری وجود دارد که عبارتند از: 
- عرضه اولیه سهام )IPO(،  بازگرداندن شرایط به پیش 
از سرمایه گذاری، ادغام و جذب، فروش به دیگر سرمایه گذار 

استراتژیک
نتیجه گیری: 

با در نظر گرفتن ریسک باال در سرمایه گذاری های 
مخاطره پذیر، بدیهی اس��ت که انتظارات باالتری از 
ب��ازده وج��ود دارد، بنابراین بای��د مطالعات کاملی 
از پ��روژه موردنظ��ر انجام ش��ود و انتظ��ار می رود 
که نس��بت بازده به ریس��ک موردتوجه قرار گیرد. 
توجه داش��ته باشید که انجام تعهدات، هم از سوی 
سرمایه گذار و هم از جانب متقاضیان سرمایه؛ اصل 
مهمی برای هر دو طرف و موفقیت آمیز بودن چنین 

سرمایه گذاری هایی است. 

استارتآپ

مترجم: مارال مختارزاده 
کارشناس ارشد کارآفرینی

به قلم: دیالن سلبرگ 
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اخبار

تبریز - اسـد فـالح- معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار 
آذربایجان شرقی گفت: رویداد تبریز 2۰۱8 بهانه ای است که توسط 
آن بتوانیم سرانه گردشگری منطقه را افزایش و در راستای آن چرخه 
اقتصاد کش��ور را تقویت کنیم، لذا این رویداد ضمن معرفی ظرفیت 
های غنی فرهنگی و تاریخی آذربایجان در گس��تره جهانی، فرصتی 
مناس��ب جهت درآمدزایی برای بخش خصوصی اس��تان محسوب 
می شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمدصادق پورمهدی در 
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین تاسیسات گردشگری استان و 
شرکت های هواپیمایی در راستای جذب گردشگر ورودی، اظهار کرد: 
انعقاد این تفاهم  نامه را می توان یکی از تعامالت حس��نه در راستای 
پیشبرد اهداف رویداد بزرگ تبریز 2۰۱8 دانست. وی با اشاره به اینکه 
بخش دولتی به عنوان متولی حمایت کننده بخش خصوصی در این 
رویداد، مطالباتی را نیز درقبال حمایت خود از این بخش خواس��تار 
اس��ت، ادامه داد: مطالبه اصلی بخ��ش دولتی در قبال ایجاد فرصت 
درآمدزایی برای فعاالن حوزه گردشگری استان، ارائه تسهیالت ویژه 
گردشگری به گردشگران و مسافران از سوی دفاتر خدمات گردشگری 
و شرکت های هواپیمایی در طول رویداد تبریز 2۰۱8 است. پورمهدی 
با تاکید بر لزوم تعامل مستمر هتل داران، رستوران داران و نهادهای 
شهری و استانی در جهت هماهنگی امور اجرایی این رویداد بزرگ، 
اظهار کرد: فعاالن حوزه گردش��گری، ش��هرداری و میراث فرهنگی 

استان باید به طور مستمر در جهت پیشبرد برنامه های اجرایی این 
رویداد، توانایی های تخصصی خود را به کار گرفته و با حرکتی جمعی 
سبب برگزاری هرچه بهتر این اتفاق تاریخی در تبریز باشند. معاون 
استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به اهمیت ساعات پرترافیک ورود 
گردشگران در هتل ها و فرودگاه ها، در جهت ارائه تسهیالت ویژه به 
گردش��گران، ادامه داد: متولیان نهادهای فعال حوزه گردشگری اعم 
از هتل داران و رؤس��ای ش��رکت های هواپیمایی باید در نظر داشته 
باشند که ساعات پرتردد گردشگران یکی از مهم ترین فرصت هایی 
اس��ت که می توانند جهت ارائه تسهیالت به گردشگران در راستای 
جذب و فراهم س��ازی اقامت بیش��تر آن ها در تبریز، در نظر داشته 
باش��ند. پورمهدی در پایان با اشاره به ضرورت فعالیت بیشتر آژانس 

ها و شرکت های هواپیمایی در جهت جذب تورهای ورودی، افزایش 
روزهای اقامت آن ها در تبریز را عاملی مهم در توس��عه گردشگری 
استان بیان کرد و گفت: آژانس های مسافرتی و همچنین شرکت های 
هواپیمایی باید در نظر داشته باشند که می توانند با استفاده از فرصت 
های بین المللی و ایجاد ارتباط با دفاتر خدماتی س��ایر کشورها، در 
راستای جذب تورهای گردشگری نقش بسزایی داشته باشند بنابراین 
انتظار می رود در ماه های آینده شاهد تالش بیشتر نهادهای مربوط 
در جهت جذب بیشتر گردشگر و معرفی بین المللی تبریز در گستره 
جهانی باشیم. الزم به ذکر است تفاهم نامه همکاری بین تاسیسات 
گردشگری آذربایجان ش��رقی و شرکت های هواپیمایی در راستای 
جذب گردش��گر ورودی با محوریت اعمال تخفیفات و با هدف تهیه 
بسته های سفر، ارائه خدمات حمل و نقل و نحوه اقامت گردشگران 
امضا شد. طبق این تفاهم نامه، دفاتر خدماتی موظف به تهیه بسته 
های تور به مقصد تبریز، مراکز اقامتی موظف به ارائه خدمات طبق 
اس��تانداردهای خدمات هتل ها و ایجاد فرصت ویژه برای رزرو مکان 
اقامت گ��روه ها و ارائه تخفیف 4۰ درصدی به دفاتر مجری تورهای 
گردش��گری، راهنمای��ان گردش��گری موظف به معرف��ی  و تامین 
راهنمایان گردشگری واجد شرایط و دو شرکت هواپیمایی نیز موظف 
به ارائه تخفیف های فصلی براساس تقاضای تور ورودی و سایر بسته 

های تشویقی ورودی بخصوص در پروازهای خارجی خواهند بود.

اصفهان - قاسم اسد- در همایش نقد طرح ملی تبدیل اراضی 
شیبدار به باغات در برنامه ششم توسعه برلزوم توقف این طرح تا ترتیب 

یک هم اندیشی ملی با دعوت از خبرگان حوزه آب کشورتاکید شد. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش که 
با حضور اس��اتید دانشگاه، مسوولین دستگاه های دولتی و خصوصی 
وصاحبنظ��ران ح��وزه آب و خ��اک کش��ور برگزار ش��د، حمیدرضا 
قلمکاری، رییس کمیس��یون کش��اورزی، آب و محیط زیس��ت اتاق 
بازرگان��ی اصفهان با بیان اینکه بحران فراگیر کمبود آب که برخی از 
کارشناس��ان از آن به عنوان ورشکستگی آبی یاد می کنند، کشور را 
فراگرفته اس��ت، گفت: این بحران همراه با ش��رایط فاجعه بار زیست 
محیطی، دش��ت و آبخوان های کش��ور را فرا گرفته و پیامدهای آن 
عالوه بر نابودی کمی و کیفی آبخوان ها و کاستن از آبدهی رودخانه 
ها و منابع آب سطحی فرونشست سراسری دشت ها را در پی دارد که 
به زلزله خاموش تعبیر می ش��ود. وی اثرات مخرب فرونشست زمین 
برمراکز مسکونی، تاریخی و فرهنگی را جبران ناپذیر دانست و گفت: 
متاسفانه این بحران از دیدگان پنهان بوده و ابعاد فاجعه بارآن چنان 
که شایسته است احساس نمی شود. رییس کمیسیون کشاورزی، آب 
و محیط زیست با اش��اره به سخنان رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست کش��ور مبنی براینکه » در شرایطی که مطابق معیار سازمان 
ملل برای پایداری در توسعه حد مجاز مصرف منابع تجدید پذیر آب 
4۰ درصد تعیین ش��ده ، در ایران س��االنه به بیش از ۱۱۰ درصد از 

منابع تجدید پذیر دست اندازی شده است«،وخیم تر شدن وضعیت 
آب و شرایط زیست محیطی، عدم تاثیر بر کاهش تبخیر بارش، تایید 
دست اندازی بر عرصه های طبیعی و منابع ملی، بارگذاری جدید بر 
منابع آب خارج از محدوده اراضی ش��یبدار، افزایش ریسک فرسایش 
خاک، ع��دم بازدهی اقتصادی مطلوب و پایدار در دراز مدت، تضییع 
حقاب��ه های افراد حقیقی و حقوق��ی و... را از جمله دالیل مخالفان با 
طرح ملی تبدیل اراضی ش��یبدار به باغات عنوان ک��رد. در ادامه این 
همایش لطف اله ضیایی،عضو کمیته آب کمیس��یون کشاورزی اتاق 
بازرگانی اصفهان  نیز ضمن انتقاد از اجرای طرح بدون توجه به ظرفیت 
های زیست بومی، گفت: در شرایطی که درکشور مصرف آب از منابع 
تجدید پذیر ساالنه فزونی گرفته و تداوم این روند منجربه ورشکستگی 
کامل آبی می شود، تنها گزینه اصولی کاهش تقاضا تا سطوح پایدار 

بوده و باید دید برنامه توسعه باغ در اراضی شیبدار از منظر منابع آب آیا 
در راستای کاهش بارگذاری ها بر منابع آب کشور هست یا خیر. وی 
افزود: مسلما مصرف ۱ درصد کل منابع آب تجدید پذیر کشور در ۵۰۰ 
هزار هکتار توسعه باغ شیبداردر شرایطی که ادامه روند کنونی، کشور 
را به ورشکس��تگی آبی سوق می دهد و سیاست اصولی خودداری از 
بارگذاری و حذف بارگذاریهای قبلی با هدف پایداری توسعه می باشد 
این برنامه به دلیل بارگذاری بر منابع آب بحران زا بوده و موجب وخیم 
تر شدن وضعیت موجود خواهد شد. محمدحسین شریعتمدار، رییس 
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ضمن انتقاد از 
اینکه پس از اصالحات ارضی دهه چهل استراتژی توسعه ملی بر اساس 
استفاده وسیع از منابع گذاشته شد و متاسفانه در سال های بعد این 
عمل به نقد کشیده نشد، یکی از نکات کلیدی بحران موجود کشور را 
نیز به نقد نگذاشتن عملکرد گذشتگان دانست. وی ایجاد فضای نقد به 
منظور تبادل افکار و رسیدن به نتیجه مطلوب را از جمله بهترین راهکار 
برای تصمیم گیری در مورد طرح ملی تبدیل اراضی شیبدار به باغات 
دانست. شکراله حاجی وند، مدیر کل میوه های سردسیری و خشک 
وزارت جهاد کشاورزی نیز در این همایش با تاکید بر اینکه در صورت 
گنجانده شدن دانش فنی و بومی در طرح توسعه باغات دیم در اراضی 
شیب دار، این طرح مفید خواهد بود، گفت: به همین منظور ما کارگروه 
فنی ایجاد کرده و از اساتید دانشگاه و کارشناسان خواهشمندیم با ارایه 

نظرات فنی و پیشنهادات خود ما را در این راه یاری کنند. 

رشت- زینب قلیپور - حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن در نشس��ت خبری با جمع کثیری از خبرنگاران و نمایندگان 
روزنامه ها و جراید کثیراالنتشار، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری به 
سؤاالت ایشان درخصوص مسائل مرتبط با گاز پاسخ داد. مهندس اکبر 
در این نشست خبری با تشریح اقدامات گسترده شرکت گاز گیالن در 
سی سال گذشته اظهار داشت: هم اکنون همه شهرهای استان )بجز 
شهر ماسوله بجهت دارا بودن بافت تاریخی( و 9۳.۵ درصد خانوارهای 
روس��تایی اس��تان از نعمت گاز بهره مند می باشند که در مقایسه با 
متوسط کشوری )96.9 درصد بهره مندی شهری و ۷2.2 درصد بهره 
مندی روستایی( آمار خوبی می باشد.وی ادامه داد: این شرکت دارای 
2۰ هزار کیلومتر شبکه و بیش از ۵6۰ هزار انشعاب گاز می باشد که از 
ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر ۷6 درصد این خطوط نشت یابی شده 
است.مدیرعامل گاز گیالن گفت: اولویت شرکت گاز در سالهای گذشته 
گس��ترش شبکه های گاز و گازرس��انی به اقصی نقاط استان بود ولی 

هم اکنون با نزدیک شدن به پایان عملیات توسعه گاز، پروژه های کیفی 
در اولویت قرار گرفته است.مهندس اکبر با بیان این مطلب اظهار داشت: 
پروژه های قرائت و چاپ همزمان صورتحساب، GIS، سفیران انرژی، 
بهینه س��ازی مصرف سوخت گرمکن های ایستگاه های تقلیل فشار 
گاز و مرکز پیام و امداد متمرکز از جمله اقدامات شرکت گاز در جهت 
کیفی سازی خدمات می باشد.وی در همین راستا گفت: گاز گیالن تنها 

شرکتی است که دارای سیستم متمرکز امداد گاز در کشور می باشد و 
مشترکین محترم گاز در صورت بروز هر گونه مشکل و تماس با شماره 
تلفن ۱94، به س��امانه یکپارچه مرکز پیام شرکت گاز در مرکز استان 
متصل می شوند و کارشناسان مرکز پیام با بررسی وضعیت و با توجه به 
تجهیز اکیپ های امدادی به GPS، نزدیک ترین گروه امدادی جهت 
برطرف نمودن مشکل اعزام می شود. مدیرعامل گاز گیالن بیان نمود: 
هدف شرکت گاز گیالن در سال جاری تزریق 6.9 میلیارد مترمکعب 
گاز به بخش های مختلف مشترکین در استان می باشد که با توجه به 
افزایش نسبی دمای هوا در مقایسه با سال گذشته امیدواریم تا پایان 
س��ال از مرز فروش 6 میلیارد مترمکعب گاز گذشته و رکورد جدیدی 
را به ثبت برسانیم.مدیرعامل گاز گیالن در پایان درخصوص مطالبات 
شرکت گاز استان گیالن از مشترکین گفت: بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان 
در حوزه های خانگی، حمل و نقل و صنعتی از مشترکین طلب داریم 

که با تعامل در حال وصول آنها و کم کردن این میزان هستیم. 

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفتخیز 
جن��وب از به روز رس��اني تأسیس��ات قدیمي و فرس��وده ش��رکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان مطابق با جدیدترین استاندارد ها 
و ف��ن آوري ه��اي روز خبر داد . مهندس بیژن عالي پور که در جمع 
مدیران ، روس��ا و کارشناس��ان فني و عملیاتي شرکت ملي مناطق 
نفتخیز جنوب و شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان سخن 
مي گفت افزود : جملگي تأسیس��ات فرآورش نفت در این شرکت با 
توجه به اولویتي که در خصوص قدمت اماکن صنعتي اش داشت با 
اس��تفاده از توانمندي نیروهاي ایراني طراحي و احداث گردید . وي 
افزود : این تأسیسات که شامل کارخانه هاي متمرکز بهره برداري و 

نمک زدایي نفت و همچنین تزریق گاز مي باشند در مناطق مختلف 
همچون هفت شهیدان مسجدسلیمان – اللي – لب سفید – قلعه 

نار – کبود – هفتکل و نفت س��فید توس��ط مدیریت مهندس��ي و 
ساختمان شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب احداث گردیده و وارد 
مدار خدمت ش��ده اند . مهندس عالي پور خاطرنشان کرد : برخي از 
این واحدها همچون نمک زدایي متمرکز هفتکل و نفت سفید یا بهره 
برداري هفتکل وارد مرحله پیش راه اندازي شده و بزودي افتتاح مي 
شوند . مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب از رعایت موازین 
ایمني در محیط هاي عملیاتي و اداري ش��رکت بهره برداري نفت و 
گاز مسجدسلیمان تقدیر کرد و خواستار توجه همیشگي به این مقوله 
بمنظور حفظ ایمني و سالمتي کارکنان بعنوان اصلي ترین و گران بها 

تري سرمایه صنعت نفت شد .

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

 رویداد تبریز 2018 فرصت خوبی 
برای تقویت گردشگری منطقه  و چرخه اقتصاد کشور است

در همایش نقد طرح ملی تبدیل اراضی شیبدار به باغات در برنامه ششم توسعه تاکید شد

لزوم هم اندیشی ملی برای طرح تبدیل اراضی شیبدار به باغات

مدیرعامل گاز گیالن: ضریب نفوذ گازرسانی در استان باالتر از میانگین کشوری است 

مدیرعامل شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب خبر داد
تأسیسات شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان به روز رساني شد

تبریز- ماهان فالح: شهردار منطقه 9 تبریز گفت پروژه تجاری 
تفریحی نگین خاوران با مشارکت ۷۰ درصدی بخش خصوصی و ۳۰ 
درصدی شهرداری منطقه 9 در دستور کار قرار گرفته و در حال اجرا 
می باش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، بهرام نسیانی خاطرنشان 
کرد: در صورت حمایت مدیران ارشد استانی و شهری و با عنایت به 
ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، شهرک خاوران می تواند به قطب 
جدید سرمایه گذاری در شهر تبریز تبدیل شود و با توجه به درآمد 
محدود ش��هرداری، سرمایه گذاران نقش اساسی خود را در توسعه و 
پیشرفت منطقه ایفا نمایند. پروژه مذکور با معماری مدرن و نمایی 
زیبا در زمینی به مس��احت 2۱ هزار مترمربع و با زیربنای ۱۰2 هزار 

مترمربع، در ۵ طبقه متشکل از فضاهای تجاری، خدماتی، ورزشی و 
فرهنگی و با گنجایش حدود یک هزار خودرو در دو طبقه پارکینگ 
طراحی و عملیات اجرائی و عمرانی آن از اردیبهش��ت س��ال ۱۳92 
آغاز گردیده و هم اکنون در حال احداث اس��ت. ش��هردار منطقه 9 

تبریز همچنین از پیشرفت 8۵ درصدی عملیات احداث مسیر میدان 
ش��هدای غواص به س��ه راهی اهر خبر داد. بهرام نسیانی افزود: این 
پروژه توسط کارشناسان معاونت فنی  و عمرانی منطقه  و همچنین 
پیمانکاران عمرانی هم اکنون در حال اجرا بوده و هدف اصلی از اجرای 
این پروژه روان سازی و کاهش ترافیک و نیز تسهیل در رفت و آمد 
شهروندان عزیز می باشد. شهردار منطقه 9 در ادامه افزود : این پروژه 
با طول ۱۱۰۰ متر و عرض معبر ۳۵ متر در دوباند سواره بصورت رفت 
و برگش��ت اجرا می ش��ود. الزم به ذکر است  در این پروژه، عملیات 
خاکبرداری به مقدار 2۰ هزار مترمکعب و آسفالت ریزی به مقدار 2۷ 

هزار مترمربع در دست اجرا است.

شهردار منطقه 9 تبریز:

پروژه تجاری تفریحی نگین خاوران با مشارکت بخش خصوصی اجرا می شود

شهردار اراک:
نیمي از انرژي شهرداري صرف آرام سازي شرایط مي شود

اراک - مینو رسـتمی- ش��هردار اراک گفت: به واسطه انواع فش��ارهای موجود، نیمي از انرژي 
شهرداري صرف آرام سازي شرایط مي شود.  داود تاجران در صحن رسمي شوراي شهر اراک با تاکید بر 
اینکه امروز شهرداري براي انجام هر کاري باید با مسائل بسیاري مقابله کند، افزود: این مواجهه سرعت 
انجام کار را کاهش داده است و تمام انرژي مجموعه شهرداري صرف خنثي شدن مسائل و آرام سازي 
فضا مي ش��ود که باید مسیر اجراي امور تسهیل ش��ود.  وي با اشاره به مشکالت و بیماري درختان 
سطح شهر اراک عنوان کرد:  بیماري امروز درختان اراک از آنفلوآنزاي پرندگان خطرناک تر است و 
باید به سرعت و با استفاده حداکثري از نیروي کار جهت هرس و کاهش آفات درختان اقدام کرد.  در ادامه این جلسه معاون خدمات 
شهري شهرداري اراک در خصوص وضعیت کنوني درختان اراک بیان کرد: متاسفانه بواسطه هرس نشدن درختان و همچنین عدم 
وجود تغذیه مناسب در سال هاي اخیر درختان شهر اراک امروز درگیر انواع بیماري ها و آفات هستند.  سعید بیاتیان تصریح کرد: در 
بخش شمالي شهر اراک با مشکالت بسیاري مواجه هستیم که مشکالت در این منطقه حاصل مشکالت آبرساني و غني نشدن خاک 

در سنوات گذشته بوده و از دیگر مناطق بیشتر است، براین اساس تغذیه فضاي سبز اشجار در این منطقه در دستور کار قرار دارد. 

با حضور نماینده مجلس و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد
بازدید از مراکز بهداشتی درمانی آکند و فرح آباد ساری

ساری - دهقان : نماینده مردم شهرستان های 
س��اری و میاندرود در مجلس ش��ورای اسالمی به 
همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مراکز 
بهداشتی درمانی آکند و فرح آباد شهرستان ساری 
بازدید کردند. دکتر علی اصغر یوس��ف نژاد نماینده 
مردم شهرستان های ساری و میاندرود در مجلس 
شورای اسالمی و دکتر سید عباس موسوي رئیس دانشگاه علوم پزشکي مازندران در این بازدیدها از مراکز بهداشتي درماني آکند 
و فرح آباد س��اري دیدار کردند.  گفتنی اس��ت در این بازدید ها ، مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندرود و جمعی از مسئولین این 

شهرستان حضور داشتند.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای گلستان:
قیمت بلیت در گلستان تا پایان فروردین 97 افزایش پیدا نمی کند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای گلستان گفت: قیمت بلیت حمل و نقل عمومی تا پایان 
فروردین 9۷ در گلستان افزایش پیدا نمی کند.مهدی میقانی در نخستین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان که ویژه 
نوروز 9۷ در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: یک هزار و ۵۰۰ انواع وسایل نقلیه عمومی توسط ۷4 شرکت در استان گلستان در ایام 
نوروزی فعالیت می کنند.وی افزود: پیش فروش بلیت های نوروزی آغاز شده و در جریان است و تاپایان فروردین ماه افزایش قیمت 
بلیت نخواهیم داشت.میقانی با بیان اینکه روزانه ۱8۰ اتوبوس در ۷۰ مسیر استان تردد می کنند، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح 
نوروزی جلسات متعدد هماهنگی با تشکالت مختلف و دستگاه هایی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان و پلیس راه 
برگزار کرده ایم.وی ادامه داد: پس از طرح زمستانه راهداری وارد طرح راهداری بهاره می شویم و الزم است خساراتی که در زمستان 
به جاده ها وارد شده است ترمیم شود.میقانی اظهار کرد:  22 دوربین ثبت تخلف و ۱۷ دوربین ثبت نظارتی در سطح استان گلستان 
فعال است که به کنترل ترافیک درسطح استان کمک می کند.وی ادامه داد: عید سال 96 حدود ۱۰ هزار نفر تحت عنوان کاروان 

راهیان نور از گلستان اعزام شده اند.

مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان:
عملکرد مهندسین در توسعه کشور موثراست

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان گفت : روز مهندسي بیانگر نقشي است که مهندسان 
در جامعه مي توانند داشته باشند و یاد آور مسئولیت مهندسان در سطح جامعه است. بي شک یکي از عوامل مهم در رشد هر کشور 
فعالیت هاي مهندسي مهندسان آن کشور است.به گزارش روابط عمومي اداره کل راه وشهرسازي استان گلستان :مهندس "حسین 
محبوبي "مدیرکل راه وشهرسازي استان گلستان در مراسم گرامیداشت روز ملي مهندسي در گرگان اظهار داشت :  در مسائل شهري 
دو موضوع باید مد نظر مهندسان قرار گیرد . اولین موضوع محل سکونت افراد جامعه است که باید محیطي امن ، آرام ، بهداشتي 
و با رعایت مسائل زیست محیطي باشد و موضوع دوم شاکله شهرسازي و زندگي در فضاي شهري است مسائلي همچون حمل و 
نقل ، مناسب سازي مبلمان شهري و شهرسازي براي اقشار مختلف جامعه از کودکان تا سالمندان .اگر مهندسان بتوانند به این نیاز 
ها پاسخي مناسبي بدهند موجب ارتقاي اعتماد جامعه به تفکرات مهندسي شده که این خود باالترین سرمایه خواهد بود.این مقام 
مسئول ادامه داد :باید تالش کرداعتمادعمومي جامعه هدف درکلیه بخشهاي ساخت وساز شامل  شهرسازي ، معماري ، مهندسي 
سازه و مهندسي برق ، تأسیسات و نقشه برداري و ترافیک زماني گسترش داده شود .واین دستاورد وقتي تحقق پیدا مي کند که 

نگاهمان به مسائل مهندسي جدي بشود که خوشبختانه این اعتماد امروز به طور نسبي ایجاد شده و الزم است تقویت شود. 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان:
90 درصد جمعیت روستاهای هرمزگان از نعمت آب آشامیدنی برخوردارند

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان در نشست مطبوعاتی عنوان کرد: 
قریب به ۳۰ روستا با جمعیتی بالغ بر 4۰هزار نفر و با اعتباری بالغ بر 28میلیارد تومان در دهه مبارک فجر آبرسانی می شوند. مهندس 
عبدالحمید حمزه در نشست مطبوعاتی خود که به مناسبت دهه مبارک فجر و پروژه های قابل افتتاح در این ایام  تشکیل شده بود 
ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت ایام اهلل فجر، اظهار کرد: دهه فجر برای مسئوالن نظام فرصتی برای بیان دستاوردهای نظام 
مقدس اسالمی فراهم می کند که باید از آن بهره برد.  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان با تاکید بر اینکه این ایام 
فرصت مناسبی برای بازخوانی اهداف آرمان ها و دستاوردهای این انقالب می باشد اذعان داشت: انقالب ما با سایر کشورها متفاوت 
است. ماهیت انقالب اسالمی ایران، فرهنگی است لذا همه میدانند فرهنگ مرز ندارد و برای ما برنامه دارند. وی در ادامه با اشاره به 
اینکه رسانه ها نقش موثری در انتقال اطالعات دارند  و در حوزه مصرف آب نیز نقش رسانه ها خیلی مهم است بیان کرد: رسانه ها 
نقش موثری در انتقال اطالعات دارند و غالب دانشمندان عصر کنونی را عصر اطالعات نامیدند، لذا باید قبول کرد که نقش رسانه ها 
بسیار مهم و حیاتی است. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۱ میلیون متر 
مکعب آب شرب توسط 2۰ سایت آب شیرین کن در شهرستان های بندرلنگه،بندر خمیر ،بندرعباس،قشم، بستک و جاسک وارد 
چرخه تولید و بهره برداری می شود که تمامی این پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی راه اندازی شده است. مهندس حمزه پور 
افزود: ۱4 سایت آبشیرینکن نیز با مشارکت بخش خصوصی و با ظرفیت تولید ۱۱ میلیون مترمکعب در سال جهت تحت پوشش 

قرار دادن 2۰۰ روستا نیز در دست احداث است.

با حکم استاندار تهران
علی اکبر خراسانی به عنوان مدیرکل دفتر فنی و امورعمرانی استانداری تهران منصوب شد

شهرستان مالرد- مژگان علیقارداشی - مراسم معارفه علی اکبر خراسانی به عنوان سرپرست اداره کل فنی، امور عمرانی 
و حمل و نقل و ترافیک در استانداری تهران برگزار شد. احمد تواهن معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در این مراسم 
گفت:دولت تدبیر و امید بر توسعه حمل و نقل ریلی تاکید جدی دارد و این موضوع، به عنوان یک راه حل مناسب در جهت حل 
مشکل ترافیک و کاهش آلودگی هوا، باعث شد تا برنامه ریزی مدیران بر این محور پیش رود.   تواهن افزود: در حال حاضر طرح هایی 
برای گسترش حمل ونقل ریلی در استان تهران در حال بررسی است تا با اتصال شهرهای اقماری به شهر تهران، ترافیک  این مسیرها 
کاهش پیدا کند.  احمد تواهن ادامه داد: اتصال صفادشت ، مالرد، اندیشه، شهریار و قدس به خطوط ریلی تهران ، از جمله طرح 
هایی است که در حال حاضردر دست بررسی است. وی  همچنین  نوسازی حمل و نقل عمومی  به ویژه ناوگان سنگین  را یکی از 
تاثیرگذارترین طرح ها برای کاهش آلودگی هوای تهران دانست.  معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در ادامه گفت: از دیگر برنامه 
های  مهمی که در راستای فعالیت های دفتر فنی استانداری در دستور کار قرار دارد بازآفرینی های شهری در بافت  های ناکارآمد و 
حاشیه  ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است پیش از این ، احمد تواهن مسئولیت  مدیر کل دفتر فنی، امور عمرانی و 

حمل و نقل ریلی استانداری تهران را بر عهده داشت . 

دوره توجیهی آموزشی مجریان طرح نوروزی »آرامش بهاری« استان بوشهر برگزار گردید
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- دوره آموزشی و بازآموزی مجریان طرح »آرامش بهاری« با حضور مدیرکل فرهنگی سازمان 
اوقاف و امور خیریه کش��ور هفتم اس��فند ماه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان بوشهر، دوره آموزشی 
و بازآم��وزی طرح نوروزی»آرامش بهاری« با حضور هیات امناء ،مدیران مراکز فرهنگی وقرآنی ،خدام ثابت وافتخاری بقاع متبرکه 
ومساجد بین مسیر ،شهرستان های بوشهر،دشتستان،گناوه در مجتمع فرهنگی،تفریحی شهدای خلیج فارس نیروی دریایی سپاه 
برگزار ش��د، مدیرکل فرهنگی س��ازمان اوقاف و امور خیریه کشور حجت االسالم موس��وی متقی، مدرس وسخنران ویژه این دوره 
آموزشی بود که در ابتدا از زحمات همه دست اندرکاران وحضور همه افراد دراین دوره آموزشی تشکر نمود در ادامه به تشریح برنامه ها 
و دستورالعمل های اجرای این طرح در نوروز 9۷ پرداختند. حجت االسالم سیدمحمدکاظم موسوی متقی، افزود: ایام نوروز ظرفیت 

عظیمی برای بهره برداری از فضا و امکانات بقاع متبرکه به منظور تبدیل این اماکن به قطب فرهنگی است.

پنجشنبه
10 اسفند 1396
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سامانه  تحت وب در زمینه توریسم
نام استارت آپ: توریست ها
turistha. Ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳96
موضوع: تور و آژانس های مسافرتی

توضیح بیشتر: 
توریست ها چیست؟ 

توریست ها یک س��امانه  تحت وب است که در زمینه  
توریسم و گردشگری فعالیت می کند. 

خدمات سامانه برای کدام دسته از افراد مفید است؟ 
خدمات این س��امانه هم برای آژانس ها و شرکت های 
گردشگری مفید است و هم برای گردشگران و مسافرانی 

که قصد سفر دارند. 

برخالف آنکه همه ما فکر می کنیم ماهیت مدیریت 
ارتباط با مشتری را می دانیم، گاهی در اشتباهیم! 

این روزها اکثر شرکت ها و سازمان ها از نرم افزارهای 
مدیریت ارتباط با مش��تری صحب��ت می کنند بدون 
آنک��ه از مزای��ای آن و نحوه پیاده س��ازی صحیح آن 
اطالع داش��ته باشند. دفترچه تلفن هوشمند که قابل 
س��رچ کردن باشد  را  CRM نمی نامند. می توان آن 
 crm را آرش��یو مش��تریان نامید! اما در مفهوم اصلی
توج��ه به این موضوع اهمی��ت دارد که عالوه بر ثبت 
یکپارچ��ه اطالعات مش��تریان، بای��د فرآیند پیگیری 
مشتری در گام های مختلف، ارائه تاریخچه مشتری و 
روند پیگیری مشتری از ابتدا تا زمان حال را مشخص 
کنیم و همچنی��ن اطالعات تکمیلی برای ش��ناخت 
بیش��تر مش��تری مانند تاریخ تولد، رنگ مورد عالقه، 
نوع شخصیت وی و ... را نیز ثبت کنیم تا در گام های 
 CRM بعدی بتوانی��م داده کاوی انج��ام دهیم و در
تحلیلی از این اطالعات برای تدوین استراتژی فروش 

موفق استفاده کنیم. 
فناوری  های مورد استفاده CRM را می توان به سه 

دسته کلی تقسیم کرد: 

CRM عملیاتی 
در ای��ن روش هم��ه مراحل ارتباط با مش��تری، از 
مرحله بازاریاب��ی و فروش تا خدمات پس از فروش و 
اخذ بازخورد از مش��تری، به یک فرد سپرده می شود، 
البته ب��ه نحوی که فروش��ندگان و مهندس��ان ارائه 
خدمات بتوانند س��ابقه هر یک از مش��تریان را بدون 

مراجعه به این فرد در دسترس داشته باشند. 
از ابزاره��ا و روش های CRM عملیاتی می توان به 
SFA یا ق��درت فروش مکانیزه اش��اره کرد که کلیه 
عملی��ات مربوط به مدیریت تماس، بورس و مدیریت 
 CRM ابزار دیگر  CSS .اداره فروش را برعهده دارد
عملیاتی اس��ت ک��ه در آن به جای ارتب��اط تلفنی با 
مش��تری، از ابزارهای دیگری مانن��د ارتباط رودررو، 
اینترنت، فاکس و کیوسک های مخصوص پاسخگویی 

به مشتریان استفاده می شود. 
CRM  تحلیلی

در CRM تحلیل��ی، ابزاره��ا و روش های��ی به کار 
می رود که اطالعات به دست آمده از CRM عملیاتی 
را تجزی��ه و تحلیل کرده و نتایج آن را برای مدیریت 
  CRM ،عملک��رد تج��اری آم��اده می کن��د. در واقع

عملیات��ی و تحلیلی در یک تعامل دو طرفه هس��تند؛ 
یعن��ی داده ه��ای بخ��ش عملیات��ی در اختیار بخش 
تحلیل ق��رار می گیرد؛ پس از تحلی��ل داده ها، نتایج 
حاصل��ه تأثیر مس��تقیمی بر بخش عملی��ات خواهد 
داش��ت. در واقع به کم��ک تحلیل ه��ای این بخش، 
مش��تریان دسته بندی ش��ده و امکان تمرکز سازمان 

روی بخش خاصی از مشتریان فراهم می شود. 
CRM تعاملی

در این نوع ارتباط، مش��تری برای برقراری ارتباط 
با س��ازمان، از س��هل ترین روش ممک��ن مانند تلفن، 
تلفن هم��راه، فکس، اینترنت و س��ایر روش های مورد 
نظر خود اس��تفاده می کن��د.CRM تعاملی به دلیل 
امکان انتخاب روش از س��وی مش��تری و اینکه اکثر 
فرآینده��ا )از جمع آوری داده ها ت��ا پردازش و ارجاع 
مش��تری(، در حداقل زمان ممکن به مسئول مربوطه 
صورت می گیرد، باعث مراجعه مجدد مشتری و ادامه 
 CRM ارتباط با ش��رکت می ش��ود. هدف از این نوع
تس��هیل ارتباط با مش��تریان و بهبود فرآیند متقاعد 

کردن مشتری است. 
modir. biz :منبع

کج فهمی های مدیریت ارتباط با مشتریان

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 918 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشناس: اس��تخدام مش��اوران فرعی 
مانند مشاوران س��المت، روان شناسی و... می تواند 
بس��یار مفید باشد در صورتی که نکات زیر را رعایت 

کنید:
نخس��ت آنکه معموال مشاوران برجسته به راحتی 
ج��ذب یک ش��رکت ب��رای ارائه خدمات مش��اوره 
روان شناسی نمی ش��وند. باید حقوق خوب بپردازید 

تا بتوانید مشاور خوب در این زمینه استخدام کنید. 
به اس��تخدام هر کارشناسی تن ندهید. ممکن است 
عوارض ناشی از یک استخدام نامناسب کل شرکت 
را تحت الش��عاع قرار ده��د. دوم آنکه خودتان برای 
اس��تفاده از خدمات مش��اور روان شناسی پیشقدم 
باش��ید و چند تن از مدیران یا کارمندان ارشد هم 
را ک��ه میانه خوبی با ش��ما دارند برای اس��تفاده از 

خدمات مشاور مربوطه تشویق کنید. 
س��وم اینکه به هی��چ  عنوان اس��تفاده از خدمات 

مربوط��ه را اجباری نکنید. اگر فرد مورد نظر کارش 
را خوب بلد باش��د، دیر یا زود افراد برای استفاده از 
خدمات وی پیش��قدم می ش��وند و تبلیغ شفاهی و 
دهان به دهان در شرکت خواهد پیچید و به زودی 

نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد. 
نکت��ه آخر اینکه اس��تفاده از ای��ن خدمات را در 
وقت اداری تعیین کنید. خارج از وقت اداری امکان 
استفاده اختیاری را کم می کند و کارمندان اعتماد 

خودشان را به این کار از دست می دهند.

استخدام مشاور 

پرسش: چند وقتی است تصمیم گرفته ام یک مشاور و روان شناس را برای شرکتم استخدام کنم که به کارمندان درباره 
مشکالت کاری و حتی شخصی شان مشاوره بدهد. به نظر شما این اقدام چه مزایا و معایبی می تواند داشته باشد و حدس 

می زنید کارمندان چقدر از این مسئله استقبال کنند؟
کلینیک کسب و کار

افراد دارای اعتمادبه نفس از چه لغاتی 
استفاده نمی کنند

اگر می خواهید میزان فروش خود را باال ببرید، تیم تان 
را تحت تأثیر قرار دهید یا اعتمادبه نفس خود را افزایش 
دهید، بهتر است هنگام س��خنرانی این لغات را از دایره 

واژگان خود حذف کنید. 
زمانی که فردی دچار اضطراب می شود معموال کنترل 
باالیی روی صحبت های خود ندارد و استفاده از واژه های 
اشتباه احساس واقعی او را به مخاطب نشان خواهد داد. 
مطمئنا هیچ کس دوس��ت ندارد زمانی که تالش می کند 
بااعتمادبه نفس به نظر برسد، احساسات درونی واقعی اش 
به ش��خص مقابل نش��ان داده ش��ود. برای همه ما پیش 
آمده است که هنگام سخنرانی در جمع یا حتی صحبت 
کردن با یک نفر، رش��ته کالم را از دست بدهیم و میان 
کلمه ها فاصله بیندازیم. در چنین مواقعی معموال سکوت 
ناخوش��ایندی حکمفرما می شود و انتخاب کلمه مناسب 
برای شکس��تن این س��کوت بس��یار مهم اس��ت، زیرا با 
انتخاب واژه نامناسب، شاید مخاطب احساس کند طرف 
مقابل دروغ می گوید، احس��اس مع��ذب بودن می کند یا 
آمادگی کافی ندارد؛ درصورتی که با انتخاب واژه مناسب 
چنین اتفاقی نخواهد افتاد. در ادامه به بررس��ی بیش��تر 
لغات نامناس��بی می پردازی��م که بهتر اس��ت در برخی 
ش��رایط از بیان آنها خودداری کرد. لغاتی که استفاده از 
آنها در مکالمه روزمره ایرادی ندارد، اما بهتر اس��ت برای 
استفاده از آنها در سخنرانی یا مکالمات مهم دقت شود. 

1- واقعا؟ 
زمانی که مخاطب ش��ما داس��تانی تعری��ف می کند یا 
در م��ورد موقعیت��ی توضیح می ده��د، از کلمه »واقعا؟« 
استفاده نکنید. این به این معنا است که به صداقت طرف 
مقابل ش��ک دارید و با پرس��یدن این سؤال می خواهید 
مطمئن شوید آیا طرف مقابل راست می گوید یا خیر. اگر 
احس��اس می کنید الزم است وارد جزییات شوید، بگوید: 
»بیشتر در موردش توضیح بده« یا »بعد از آن چه اتفاقی 
افتاد؟« یا هیچ چیزی نگویید و اجازه دهید طرف مقابل 

صحبت هایش را تمام کند. 
2- فقط

گفتن کلمه »فقط« اهمی��ت آنچه می خواهید بگویید 
یا موقعیت��ی که در آن قرار گرفته ای��د تضعیف می کند. 
به عن��وان مثال دو عبارت »این فقط پروژه ای اس��ت که 
در حال حاضر روی آن کار می کنم« و »این پروژه ای که 
در حال حاض��ر روی آن کار می کنم« را در نظر بگیرید. 
گفتن جمله اول اهمیت توانایی های تان را کوچک جلوه 

می دهد. 

3- بنابراین
 »بنابرای��ن« کلمه ای اس��ت که معموال ب��دون اینکه 
متوجه باش��یم زیاد به کار می بریم. استفاده از این کلمه 
نشان می دهد که عجله دارید هرچه زودتر نکته بعدی را 
بیان کنید یا اینک��ه از صحبت های خود به نتیجه گیری 
برس��ید. اگ��ر می خواهی��د منظور خ��ود را ش��فاف تر و 
قدرتمندت��ر بیان کنید کلم��ه »بنابرای��ن« را از ابتدای 

جمالت حذف کنید. 
4- اساسا

چی��زی که از نظر ش��ما پای��ه و اس��اس موضوعی را 
تشکیل می دهد، شاید به نظر فرد دیگری این طور نباشد. 
اس��تفاده از این عبارت یعنی مخاطب نیز در مورد پایه و 
اس��اس بودن چیزی با ش��ما هم عقیده است در صورتی 
که همیش��ه این طور نیست. حرفی را که الزم است بیان 
کنید، بگویید و از گفتن کلمات اضافه خودداری کنید. 

5- مشخصا
این لغت نیز مانند کلمه »اساسا« نظر شما را به شنونده 
تحمیل می کند و ممکن است باعث شود شنونده هیچ میل 
و رغبتی به گوش دادن ادامه صحبت های تان نداشته باشد. 

6- می دانی؟ 
این پرسش زمانی مطرح می شود که فرد سخنران قصد 
داشته باش��د با مخاطب خود ارتباط برقرار کند یا توجه او 
را به موضوعی معطوف س��ازد، اما زمانی که ش��نونده نداند 
در م��ورد چه موضوع��ی می خواهد صحبت کنید، مطمئنا 
نمی تواند به این پرسش پاس��خ مناسبی بدهد. بهتر است 
ابتدا در مورد موضوع مورد نظر کامل صحبت کنید و سپس 

به او اجازه دهید نظرش را در این رابطه بیان کند. 
7- به طور معمول/ معموال

زمانی ک��ه می خواهی��د در م��ورد یک رفتار ی��ا اتفاق 
معمول توضیح دهید، اس��تفاده از عب��ارت مانعی ندارد، 
ام��ا زمانی که می خواهید در م��ورد توصیف کاری که در 
انجام��ش بهترین هس��تید توضیح بدهی��د، نباید از این 
عبارت اس��تفاده کنید. به عنوان مث��ال اگر می خواهید با 
یک س��رمایه گذار در مورد ش��رکت خود صحبت کنید، 
نگویید: »مردم معموال با دیدن این ویژگی در محصوالت 
ما ش��گفت زده می ش��وند.، در عوض بهتر است به عالقه 
کارب��ران اعت��راف کنی��د و بگوید: »مردم ب��ا دیدن این 

ویژگی در محصوالت ما بسیار هیجان زده می شوند.«
انتخ��اب و اس��تفاده از کلم��ات مناس��ب مخصوص��ا 
زمانی که اس��ترس داشته باش��ید کار ساده ای نیست، اما 
فراموش نکنید هدف نهایی هر س��خنرانی این است که 
بااعتمادبه نفس به نظر برس��ید و ش��نونده احساس کند 
روی موض��وع مورد نظر تس��لط کامل دارید. اس��تفاده 
نک��ردن از ای��ن لغات کم��ک می کند ارتب��اط بهتری با 

خودتان و مخاطبان داشته باشید. 
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

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

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

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

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

تلگرام: 
شاید نتوانیم پول سرمایه گذاران ارز 

مجازی را به آنها برگردانیم
پ��اول دورف در روزهای گذش��ته 8۵۰میلیون دالر 
 )TON( س��رمایه را برای راه اندازی شبکه باز تلگرام
جذب کرده و قرار اس��ت در دور دوم س��رمایه گذاری 
ای��ن مبلغ را به .۷۱میلی��ارد دالر افزایش دهد، اما در 
صورت��ی که این پروژه اجرایی نش��ود چه بر س��ر این 

مبلغ هنگفت خواهد آمد؟ 
به گزارش دیجیاتو، شبکه باز تلگرام در اکوسیستمی 
شبیه اتریوم توسعه یافته و از اپلیکیشن ها، خدمات و 
فروشگاهی برای کاالهای دیجیتال و فیزیکی تشکیل 

شده است. 
ای��ن کمپان��ی ابت��دا قرار ب��ود س��رمایه الزم را در 
دو مرحل��ه خصوص��ی و عموم��ی فراه��م کن��د، اما 
س��خت گیری های اخیر در زمینه عرضه اولیه سکه و 
کالهبرداری های صورت گرفت��ه، امکان عرضه آن در 
کش��ورهایی نظیر آمریکا و بریتانیا را زیر س��ؤال برده 
و ب��ه همین دلی��ل دورف تصمیم گرفته یک بار دیگر 
شانس خود را برای جذب سرمایه به صورت خصوصی 

امتحان کند. 
در اسناد ارس��ال شده برای س��رمایه گذاران تأکید 
ش��ده ک��ه در صورت عدم اج��رای پروژه ت��ا مهر ماه 
۱۳98سرمایه آنها برگردانده می شود، اما این کمپانی 
در س��ندی جداگانه مدعی ش��ده که در صورت فسخ 
قراداد تحت هر ش��رایطی، هیچ تضمینی وجود ندارد 
ک��ه تلگرام توان بازپرداخت مبلغ پرداختی را داش��ته 

باشد. 
ب��ا این حال برخی موسس��ات فع��ال در این زمینه 
از قبی��ل DiPasquale تأکی��د کرده اند که اگر این 
کمپان��ی موفق ب��ه جمع آوری این مبلغ سرس��ام آور 

شود، قطعا آن را عرضه نیز می کند. 
ب��رای  اس��ناد ۱۳2 صفح��ه ای ک��ه  اس��اس  ب��ر 
س��رمایه گذاران ارسال شده س��رمایه جمع آوری شده 
برای توسعه ش��بکه ای مبتنی بر بالکچین و مشتمل 
بر سیستم ذخیره سازی فایل، خدمات DNS، سامانه 
تبادل تبلیغ��ات و موارد دیگر به کار م��ی رود، با این 
حال برخی از کارشناسان از جمله اساتید دانشگاه های 
جان هاپکینز و MIT آنها را آرزوهای بلند پروازانه و 

فاقد جزییات فنی دانسته اند. 
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