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3عاملی که خشکسالی را بحرانی کرد

 آب چگونه
دغدغه ملی شد؟ 

کارشناس��ان می گویند، مش��کل کمبود آب در ایران از سه عامل نش��أت می گیرد: کمبود بارندگی، مصرف باال 
و تغییرات ش��رایط اقلیمی. هر س��ه عامل در دهه های اخیر س��بب ش��ده تا آب حاال در کنار بحران صندوق های 
بازنشس��تگی، بانک ها و ارز دغدغه اقتصاد کش��ور ش��ود.  به گزارش خبرآنالین، امس��ال باران کم بارید، برف هم 
همینطور. خیلی ها از االن نگران هس��تند که س��ال آینده قرار اس��ت چه اتفاقی بیفتد. وزارت نیرو از ماه ها قبل 
هشدار داده که سال آینده با مشکل جدی کمبود آب روبه رو هستیم. به جز مشکالتی که این پدیده اقلیمی به...

 گزارش »بیزنس مانیتور« از چشم انداز رشد اقتصادی
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

سایه سنگین نفت بر اقتصاد
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با ممنوعیت ثبت سفارش واردات کاال با دالر آمریکا

بساط دالر از تجارت ایران جمع می شود؟ 

7 اشتباه رایج در مصاحبه های کاری
4 راهکار مؤثر برای توزیع محتوا در سال 201۸

چگونه از نیازمندی های مشتری مطلع شویم
برندینگ از فروش تا مسئولیت اجتماعی
توییتی که یک میلیارد دالر را بر باد داد

5 روش برای ایجاد برندی که مشتریان را به خود جذب کند

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس احتمال کاندیدا 
شدنش برای ریاست جمهوری  

آمریکا را رد کرد

6

یک کارشناس صنعت بیمه می گوید شبکه های سازماندهی 
کالهبـرداری از صنعـت بیمـه ایجاد شـده اند که بـا ایجاد 

جراحات سـاختگی مبالغ قابل توجهی را از صنعت 
بیمه دریافت می کنند و ضرورت دارد که در این...

 ایجاد شبکه های سازماندهی شده
برای کالهبرداری از صنعت بیمه

یادداشت
 صنعت خودرو

چگونه بین المللی می شود؟ 

مفهوم »مورد پسند«، هم در 
کیفیت و قیمت خود را نش��ان 
می ده��د و هم در خدمات پس 
از فروش تجلی پی��دا می کند. 
در مورد کیفیت و خدمات پس 
استانداردهایی وجود  از فروش 
دارد ک��ه در س��طح بین المللی 
تعاری��ف مش��خصی در م��ورد 
آنها طراحی شده است. رعایت 
به  اس��تانداردها  ای��ن  مجموع 
تولی��د خودروی روز با س��طح 
کیفی مشخص و خدمات پس 
از ف��روش اس��تاندارد، در دنیا 
منجر می ش��ود. به همین دلیل 
اس��ت که محص��والت وارداتی 
ب��ه ای��ران، در جل��ب رضایت 
مشتریان موفق عمل می کنند، 
این خودروها از خدمات پس از 

فروش مناسبی برخوردارند. 
حت��ی خودروه��ای وارداتی 
که از کش��ورهای آسیایی وارد 
در خدمات  کش��ور می ش��وند 
عم��ل  موف��ق  مش��تری  ب��ه 
می کنن��د. هرچن��د پراکندگی 
نمایندگ��ی این ش��رکت ها در 
کش��ور زیاد نیس��ت و معموال 
نمایندگی  اس��تان ها  مراکز  در 

اما در  برپا می کنن��د، 
3رساندن خدمات...

ساسان قربانی
عضو شورای 

سیاست گذاری خودرو

س��ال 96 به روزهای پایانی خود نزدیک می ش��ود و اعالم 
یک��ی از مهم ترین و تعیین کننده ترین نرخ ه��ا برای کارگران 
به هفته های آتی موکول ش��ده اس��ت. طبق گفته نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی، در حال حاضر جلسات شورای عالی کار 
و ستاد مزد بسته به تعیین تکلیف وضعیت تأمین  اجتماعی و 
بند »ز« تبصره 7 الیحه بودجه است. این خبر را علی خدایی 
و اصغر آهنی ها، از اعضای شورای عالی کار دادند. با این حال، 
برخی فعاالن کارگری معتقدند »در شورای عالی کار تنها نباید 
دنبال این مس��ئله باشیم که دستمزد را چند درصد نسبت به 
تورم افزایش دهیم، بلکه هدف باید رفع معضالت س��اختاری 

و ریشه ای در بازار کار باشد تا وضعیت کارگران بهبود یابد.«
به گزارش خبرآنالین، در جریان بررسی الیحه بودجه سال 
1397 کل کش��ور در مجلس شورای اسالمی بند »ز« تبصره 
7 الیح��ه بودجه مبنی بر واریز س��هم درمان صندوق تأمین 
 اجتماعی به خزانه داری کل کش��ور تصویب شد.  این مصوبه 
مجلس، انتقاد و واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورای 
عالی کار را در پی داش��ت، تا اینکه با تنظیم نامه ای با اش��اره 
به اینکه »س��ازمان تأمین  اجتماعی مصداق بارز حق الناس و 
بین النسلی است«، واریز منابع تأمین  اجتماعی به خزانه داری 
کل کشور را دست اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان 
کردند و خواستار حذف بند )ز( تبصره7 الیحه بودجه شدند. 

فاصله دستمزد و تورم
میزان افزایش دستمزد هر ساله یکی از مهم ترین نرخ هایی 
اس��ت که کارگران چشم انتظار آن هس��تند. بررسی وضعیت 
افزایش دس��تمزد در یک دهه گذشته نشان می دهد حداقل 
دس��تمزد در س��ال 1390، یعنی آغاز موج تورمی در اقتصاد 
ایران، کمترین افزایش را ش��اهد بود. حداقل دستمزد در این 
سال افزایشی تک رقمی در محدوده 9 درصد را شاهد بود، اما 
نرخ تورم در این سال به 21.5 درصد رسید. در سال 1391 نیز 
حداقل دستمزد در شرایطی افزایشی 17.5 درصدی را تجربه 
کرد که نرخ تورم پا را از محدوده 30درصدی فراتر گذاشته و 
نرخ 31.5 درصدی را به ثبت رساند.  در این دهه اما بیشترین 
میزان افزایش دس��تمزد در س��ال های 1392 و 1393 اتفاق 
افتاد. حداقل دس��تمزد در این س��ال ها برابر با 25درصد رشد 
کرد. با این حال، رش��د دس��تمزد در سال 1392، از نرخ تورم 
عقب افتاده بود و دس��تمزد در ش��رایطی افزایش 25درصدی 
داشت که تورم باالتر از 34درصد بود. در سال 1393 اما میزان 
افزایش حداقل دس��تمزد 10درصدی بیشتر از نرخ تورم ثبت 
ش��ده در اقتصاد ای��ران بود.  از س��ال های 1393 تاکنون نیز 
دستمزد همواره رشدی بیش از تورم را تجربه کرده است، اما با 
این حال هنوز فاصله حداقل دستمزد با حقوق مکفی در ایران 
باالست و از این رو تدابیر اتخاذ شده در این حوزه بر تداوم این 

روند داللت دارد. 
قدرت خرید پایین کارگران

قانون کار جمهوری اسالمی ایران صراحتا درباره نحوه تعیین 
مزد، بر تعیین دس��تمزد کارگران بر اس��اس تورم اعالمی و با 
توجه به هزینه های معیش��ت کارگری طبق تبصره دوم ماده 

41 تأکید دارد. براس��اس گ��زارش بانک مرکزی، نرخ تورم در 
دوازده ماه منتهی به بهمن ماه 1396 نس��بت ب��ه دوازده ماه 
منته��ی به بهمن ماه 1395 معادل 9.9 درصد اس��ت.  بر این 
اس��اس، علی ربیعی، وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی معتقد 
است که »افزایش میزان دستمزد نسبت به نرخ تورم سیاست 
دولت اس��ت« ب��ه گفت��ه وی، »صادقانه باید گف��ت مردم و 
کارگران قدرت خرید خوبی ندارند و افزایش دس��تمزدها هم 
ای��ن کاهش قدرت خرید را جب��ران نمی کند.« ربیعی متذکر 
می شود: »افزایش دستمزد باعث افزایش قدرت خرید مردم و 
در نهایت افزایش تولید می شود.« معاون روابط کار وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نیز با ذکر این نکته که رقم خط معیشت 
2میلیون و 450هزار تومان است، می گوید: »مجلس درصدد 
تصویب طرحی است که به موجب آن حداقل دستمزدها برای 
س��ال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد.« احمد مشیریان در 
حاشیه نشست تخصصی گفت وگوی اجتماعی سه جانبه عنوان 
می کند: »وقتی که مجلس ب��رای کارمندانی که زیر 2میلیون 
تومان حق��وق می گیرند افزایش 15 ت��ا 18درصدی تصویب 
می کند، قطعا این موضوع روی تصمیمات ش��ورای عالی کار 
برای افزایش مزد کارگ��ری اثرگذار خواهد بود.« وی با تأکید 
ب��ر اینکه افزایش ب��ن خواروبار کارگری در س��ال 97 منتفی 
است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم 
ش��د، متذکر می شود: »با وجود اینکه تورم چهار سال گذشته 
45درصد بود، اما دس��تمزد بیش از نرخ تورم یعنی 75درصد 

افزایش یافت.«
پیش بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده

در این میان، علی خدایی، عضو شورای عالی کار در تحلیل 
و پیش بینی روند تعیین حداقل دس��تمزد برای س��ال آینده، 
به مالک های تعیین مبلغ حداقل دس��تمزد اش��اره می کند و 
می گوید: »براس��اس ماده 41 قان��ون کار، در بند اول توصیه 
ش��ده حداقل مزد با احتس��اب تورم افزایش یابد که یک بند 
غیرالزام  آور اس��ت، ام��ا بند دوم کامال الزام آور اس��ت و در آن 
تأکید شده که حداقل دستمزد باید بتواند زندگی آبرومند یک 
خان��وار کارگری با تعداد معین را تأمی��ن کند. به این ترتیب 
م��الک تعیین حداقل دس��تمزد برخالف روال گذش��ته باید 
»سبد حداقل معیشت خانوار« باشد.« خدایی با اشاره به خبر 
اعالم شده از سوی معاون وزیر کار مبنی اینکه خط فقر ملی 
700هزار تومان است، متذکر می شود: »ما نمایندگان کارگری 
براساس میزان اعالمی کالری الزم برای زندگی هر فرد از سوی 
انستیتوی تغذیه ایران، خط گرسنگی را محاسبه می کنیم که 
این رقم در سال گذشته 850هزارتومان و در سال آینده بیش 
از 950هزارتوم��ان اس��ت و واژه »خط فقر ملی« نیز یک واژه 

جدید و تصنعی است و هیچ تعریفی از آن وجود ندارد.«
وی با ذکر این نکته که س��بد معیش��ت در س��ال گذشته 
2میلیون و 489هزارتومان تعیین ش��د و قرار اس��ت براساس 
قیمت ه��ای بهمن ماه دوباره آن را به روزرس��انی کنیم، یادآور 
می شود: »ما نمایندگان کارگران خطاب به دولت و نمایندگان 
کارفرمایی اعالم آمادگی کردیم که حاضریم با یک فرمول بندی 

دقیق، شکاف یک میلیون و 300هزارتومانی )دریافتی حداقلی 
فعلی( با نرخ سبد معیشت حداقل خانوار را پرکنیم.«

دلیل افزایش دستمزد
حمید نجف، یک کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت »اگر 
وضع حقوق و دستمزدها بهبود یابد، هم قدرت معیشت مردم 
افزایش می یابد و هم اقتصاد از حالت رکود خارج خواهد شد.«

وی درباره لزوم افزایش حقوق و دستمزدها، می گوید: »اگر 
حقوق ه��ا را 5درص��د هم افزایش بدهیم، باز ه��م تورم ایجاد 
می ش��ود، بنابراین چه به دس��تمزد اضاف��ه کنیم چه نکنیم، 
افزای��ش تورم را داریم. منتها باید ببینیم که اگر دس��تمزد را 
افزای��ش می دهیم، از آن طرف چه تأثیری در بازار کار و تولید 
و اقتصاد می گذارد.« این کارش��ناس اقتصادی عنوان می کند: 
»در ش��رایط رکود به سر می بریم که تداوم آن به ضرر اقتصاد 
مملکت اس��ت و باید هرچه سریع تر از این رکود خارج شویم. 
اگر حقوق و دستمزدها بهبود یابد، هم قدرت خرید و معیشت 

مردم بهتر می شود و هم چرخه اقتصاد به حرکت درمی آید.«
نجف تصریح می کند: حقوق حداقلی کارگران تنها برای خورد 
و خوراک مصرف می شود و در نهایت به بیستم برج نرسیده تمام 

می شود و پاسخگوی نیازهای معیشتی خانوارها نیست.«
دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟ 

در این میان، یک فعال کارگری تأکید دارد »همراهی دولت 
با کارگران برای افزایش دستمزد چند درصد بیشتر از نرخ تورم 
کارساز نیست و دولت باید برای باال رفتن قدرت خرید کارگران 
چاره  اساس��ی بیندیشد.« حمید حاج اسماعیلی می گوید: »در 
س��ال های گذش��ته با وجود این که تالش ش��ده تا دستمزد 
کارگران در ش��ورای عالی کار دوسه درصد بیشتر از نرخ تورم 
افزایش یابد، ولی متأس��فانه ای��ن کار قدرت خرید کارگران را 
افزای��ش نداده، بنابراین تغیی��ر خاصی که از آن به عنوان یک 
رویکرد جدید در فرآیند تعیین مزد کارگران یاد کنیم، اتفاق 
نیفتاده است.« وی تصریح می کند: »آنچه مهم است، این که ما 
باید دنبال این باشیم که وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری 
نسبت به گذشته رفته رفته شرایط بهتری پیدا کند. با وجود 
اینکه هر سال در ش��ورای عالی کار دستمزد کارگران نسبت 
به نرخ تورم افزایش داده می ش��ود، ولی فقیرتر شدن کارگران 
را ش��اهد هس��تیم که نش��ان می دهد کارگران در کشور مزد 
واقعی ش��ان را دریافت نمی کنند و ش��رایط اقتصادی با ثباتی 
برای تأمین معیش��ت آنها نیس��ت.« حاج اسماعیلی در عین 
حال پیش بینی کرد »دستمزد س��ال آینده کارگران بین 12 
تا 15درصد افزایش یابد.« به گفته وی، »با توجه به ش��رایطی 
که در س��ال های گذشته وجود داش��ته، افزایش مزد کارگران 
با این درصدها قابل پیش بینی اس��ت، ولی م��ا باید به دنبال 
تغییرات دیگری در ش��رایط اقتصادی باشیم تا وضع معیشت 
کارگران به طور جدی تقویت ش��ود.« او تأکید می کند: »نباید 
در شورای عالی کار تنها دنبال این مسئله باشیم که دستمزد 
را چند درصد نسبت به تورم افزایش بدهیم، بلکه هدف ما باید 
رفع معضالت ساختاری و ریشه ای در بازار کار باشد تا وضعیت 

کارگران بهبود یابد.«

پیش بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده

دستمزد کارگران در سال 97 چقدر می شود؟ 
دو س��ه روزی می شود که ش��هرداری تهران مشغول 
اطالع رس��انی درباره کمپین تازه ای است؛ درختکاری در 
خیابان ولیعصر. محمدعلی نجفی، شهردار پایتخت نیز در 
همین باره در توییتی نوشت: »به دنبال خواست عمومی 
ش��هروندان تهرانی، تأکید کردم ک��ه چنارهای خیابان 
ولیعصر احیا شود. 740 چنار 15 ساله از جمعه 11 اسفند 

تا پایان سال در این خیابان کاشته می شود.«
به گزارش خبرآنالین، این کمپین پس از اظهارات یکی 
از مدیران شهرداری شروع شد؛ هفته گذشته علی  محمد 
مختاری، مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر 
تهران گفت که »تعدادی از درختان چنار خیابان ولیعصر 
به س��رطان رنگی مبتال ش��ده اند و باید این درختان را با 
درختان س��الم جایگزین کنیم.« مختاری گفت: تعدادی 
از درختان این خیابان که در محدوده مناطق یک، س��ه، 
ش��ش و 11 وجود داش��تند باتوجه به ساخت و سازهای 
انجام ش��ده، بتن ریزی در نهرهای این خیابان، آسفالت و 
پیاده رو س��ازی، احداث برج و نیلینگ زیرزمین ها آسیب 
دی��ده و این امر باعث از بین رفتن تعدادی از آنها ش��ده 
اس��ت. در هر صورت اکنون تعداد درختان این خیابان به 
15 هزار و 866 اصله می رسد.  به گفته او تا پایان امسال 
2 میلیون و 95 اصله نهال در تهران کاشته می شود: شاید 
این تعداد نسبت به سال های گذشته کمتر باشد اما آنچه 
برای ما مهم است، این است که هر تعداد نهالی که کاشته 
می شود، ماندگار باشد و شهروندان آنها را در شهر ببینند. 

مشکل چنارهای ولیعصر سرطان نیست 
سوءمدیریت است

اما دکتر امید نوری یک متخصص فضای سبز شهری 
در ای��ن باره به ایس��نا گفت: مش��کل درخت��ان خیابان 
ولیعصر و س��ایر نقاط تهران 99درصد بیماری نیس��ت، 
مشکل درختان شهر نبود مدیریت صحیح برای نگهداری 
از آنها اس��ت.  وی ادامه داد: درختان در ش��هر تهران با 
شرایطی مواجه هستند که آسفالت و بتن برای بن درخت 
محدودیت ایجاد کرده است همچنین درخت چنار تا یک 
زمان مشخصی نیاز به آبیاری دارد و پس از آن آب مورد 
نی��از خود را از اعماق زمین و س��فره های آب زیرزمینی 
تأمین می کند. از آنجایی که متأسفانه ما با برداشت های 
بی رویه از سفره های آب زیرزمینی آنها را تخلیه کرده ایم، 
درختی مثل چنارنمی تواند نیاز آبی خود را برطرف کند. 
این متخصص فضای سبز ش��هری گفت: نباید انتظار 
داشته باشیم که درخت چنار به شرایط فعلی شهر تهران 
پاس��خ مثبت نش��ان و به حیات خود ادامه دهد، شرایط 
امروزه گیاهان در پایتخت به مشابه شرایط انسانی است 
که راه نفسش را ببندی و در عین حال انتظار داشته باشی 
که نفس بکشد و فعالیت های روزمره خود را انجام دهد. 

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: من 
تاکنون در منابع مختلف بیماری با اسم سرطان رنگی برای 
گیاهان نشنیده ام، بیان لفظ بیماری برای چنارهای تهران 

پاک کردن صورت مس��ئله است. بیماری یک عامل ثانویه 
اس��ت و اگر یک گی��اه نتواند نیازهای حیات��ی خود اعم از 
آب ش��رب، نور و تغذیه مناسب را دریافت کند به طور قطع 
ضعیف و بیمار می شود.  نوری گفت: ریشه بیماری درختان 
شهر را باید پیدا کنیم، مسئوالن شهری به جای آنکه با قارچ 
درختان مبارزه کنند باید به دنبال حل ریشه ای این موضوع 
باش��ند. اگر مشکل اصلی از بین رفتن درختان شهری حل 
شود فرع آن که بیماری است نیزخود به خود حل می شود. 

کارناوال ۸ روزه درختکاری پایتخت 
رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران 
از آغاز کارناوال هشت روزه درخت کاری پایتخت خبر داد 
و گفت: در روز جمعه 11 اسفند عملیات اجرایی کاشت 
740 درخت چنار در قالب طرح احیای درختان خیابان 
ولیعصر)عج( حد فاصل بزرگمهر تا طالقانی آغاز می شود، 
در این طرح که با حضور شهردار تهران برگزار می شود و 
هر 22 منطقه ش��هرداری تهران در آن مشارکت دارند و 
در شروع این برنامه حدود40 چنار 10 تا 12 ساله در این 

بخش از خیابان ولیعصر )عج( کاشته می شود. 
امین عارف نیا گفت: صبح روز ش��نبه 12 اس��فند که 
تحت عنوان»درخت دانش« نام گذاری شده، وزیر آموزش 
و پرورش به همراه جمعی از دانش آموزان طرح ش��هردار 
مدرس��ه و دیگر دانش آموزان تهرانی در اردوگاه منظریه 
نسبت به کاشت درخت اقدام می کنند، صبح روز یکشنبه 
13 اسفند که »درخت فرهنگ و هنر« نام گرفته، ضمن 
دعوت از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، اصحاب فرهنگ 

و هنر و رسانه در محل باغ هنرمندان درخت می کارند. 
عارف نیا گفت: در صبح روز دوشنبه 14 اسفند که تحت 
عنوان »درخت ایثار« نام گذاری ش��ده، رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران و خانواده های معظم ش��اهد و ایثارگر در 
بهشت زهرا )س( نسبت به کاشت درخت اقدام می کنند، 
صبح روز س��ه ش��نبه 15 اس��فند که »درخت تدبیر« نام 
گرفته، مراس��م ویژه روز درخت کاری با دعوت از ریاس��ت 
محت��رم جمهوری و با حضور ش��هردار ته��ران در یکی از 
اراضی اطراف پایتخت برگزار می شود.  وی گفت: در صبح 
روز چهارش��نبه 16 اسفند که تحت عنوان »درخت امید« 
نام گذاری ش��ده، ضمن دعوت از وزیر بهداش��ت، درمان و 
آموزش پرش��کی، فعاالن و گروه ه��ای مردم نهاد در محل 
بوستان ملک نسبت به کاشت درخت اقدام می کنند، صبح 
روز پنجش��نبه 17 اسفند که تحت عنوان »درخت صلح و 
دوس��تی« نام گرفته، سفرای مقیم تهران در بوستان نوروز 
درخ��ت می کارند.  رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری تهران گفت: صبح روز جمعه 18 اسفند و آخرین 
روز کارناوال درخت کاری به مناسبت میالد حضرت فاطمه 
زهرا )س( تحت عنوان »درخت مادر« نام گذاری شده، در 
این روز با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، 
خانواده های تهرانی با محوریت مادران، نس��بت به کاشت 

درخت در بوستان بهشت مادران اقدام می کنند. 

مشکل چنارهای ولیعصر سرطان نیست، سوءمدیریت است

تالش برای بازگشت حال خوش به بزرگ ترین خیابان خاورمیانه



خاورمیانه و شمال آفریقا که 
س��ال 2017 را ب��ا خوش بینی 
بیش��تری آغاز کرده ان��د، انتظار 
م��ی رود در ای��ن س��ال اقتصاد 
این کش��ورها با سرعت باالتری 
رش��د کند که دلیل آن افزایش 
قیم��ت نفت در ب��ازار جهانی و 
س��رمایه گذاری این کشورها در 
توس��عه صنع��ت نف��ت و گاز و 
صنایع پایین دستی نفت است. 
به گ��زارش بیزن��س مانیتور، 
انتظار می رود در س��ال 2017 
قیم��ت نفت در ب��ازار جهانی با 
س��رعت کمتری نسبت به سال 
2016 رش��د کند ول��ی باز هم 
متوسط قیمت این منبع انرژی 
در س��طحی اس��ت ک��ه بتواند 
کشورهای نفت خیز را به مسیر 
توس��عه هدایت کند و مشکالت 
ناشی از کمبود بودجه و کمبود 
منابع مالی را در این کش��ورها 
برط��رف کرد. اما همچنان تأثیر 
سیاست روی اقتصاد این منطقه 

ملموس خواهد بود. 
کش��ورهای  برخ��ی  در 
بی ثبات��ی  ت��داوم  خاورمیان��ه 
باع��ث می ش��ود ت��ا  سیاس��ی 
سرعت رشد اقتصادی کم شود 
و در دیگ��ر کش��ورها اصالحات 
س��اختاری زمینه را برای جذب 
فراهم  خارجی  س��رمایه گذاران 

خواهد کرد. 
تحلیلگران انتظار دارند که در 
سال 2017 نرخ رشد اقتصادی 
خاورمیان��ه  کش��ورهای  در 
رش��د کند. البته این نرخ رشد 
تدریجی است و افزایش ناگهانی 
در این بازار اتفاق نخواهد افتاد. 
متوس��ط ن��رخ رش��د اقتصادی 
کش��ورهای خاورمیان��ه برابر با 
3درصد خواه��د بود درحالی که 
رش��د  ن��رخ   2017 س��ال  در 
اقتصادی این منطقه 6.2 درصد 

بود. 
 اما سؤال این است که دلیل 
بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی 
چیس��ت؟ بیزین��س مانیتور بر 

این باور اس��ت که کش��ورهای 
نفتخی��ز خاورمیانه به ش��رایط 
ت��ازه اقتص��ادی، ش��رایط تازه 
بازار نف��ت و وضعیت اقتصادی 
ک��ه  صنعت��ی  کش��ورهای  در 
دنیا  ب��زرگ  مصرف کنن��دگان 
آنها  کرده ان��د.  عادت  هس��تند 
برای  اقتص��ادی  سیاس��ت های 
س��ال آین��ده می��الدی را ب��ا 
توجه به همین ش��رایط تدوین 
کرده ان��د. از طرف دیگر رش��د 
قیمت نف��ت در ب��ازار جهانی، 
از  ش��ماری  از  بهره ب��رداری 
پروژه های زیرساختی و صنعتی 

ک��ه در یک دهه اخی��ر در آنها 
س��رمایه گذاری ک��رده بودند و 
از  کاه��ش هزینه ه��ای دولتی 
یارانه ها  هدفمندس��ازی  طریق 
در کش��ورهای خاورمیانه باعث 
باالتری  پتانس��یل  تا  می ش��ود 
اقتص��ادی در این  برای رش��د 

کشورها وجود داشته باشد. 
مس��ئله دیگ��ری ک��ه وجود 
دارد قیم��ت نفت اس��ت که تا 
کجا باال خواه��د رفت؟ با کمتر 
پیش بینی می توان انتظار داشت 
که متوسط قیمت نفت در سال 
جاری کمتر از 65 دالر باش��د. 

در این وضعیت می توان س��ال 
خوب��ی را برای کش��ورهایی که 
اقتصاد وابس��ته به نف��ت دارند 

پیش بینی کرد. 
ب��ه  نفت��ی  درآم��د  رش��د 
امکان  خاورمیان��ه  کش��ورهای 
می دهد تا منابع مالی بیش��تری 
ب��رای س��رمایه گذاری داش��ته 
در  بودج��ه  کمب��ود  باش��ند، 
اقتص��اد کش��ورهای خاورمیانه 
وج��ود نداش��ته باش��د، اعتماد 
مصرف کنن��دگان ب��ه اقتصاد و 
ب��ازار افزایش یابد و نرخ رش��د 
اقتصادی در کشور افزایش یابد. 

اقتص��اد  ک��ه  کش��ورهایی 
وابس��ته به نفت دارند بیشترین 
رش��د اقتصادی را در این سال 
در  ک��رد.  خواهن��د  مش��اهده 
توس��عه بخش  ای��ن کش��ورها 
اجرای  به خص��وص  س��اختمان 
پروژه های زیرساختی و صنعتی 
بی��ش از قب��ل رش��د می کند و 
ب��ه همین دلی��ل انتظار می رود 
فرصت ه��ای ش��غلی بیش��تری 
ایجاد شود و قدرت خرید مردم 
هم افزایش یابد. در کش��ورهای 
رشد  شاهد  خلیج فارس  حاشیه 
 2018 س��ال  در  دس��تمزدها 
خواهیم ب��ود و این مس��ئله به 
رش��د هزینه های مصرفی مردم 

منجر می شود. 
بهتری��ن وضعی��ت ب��رای دو 
و  کش��ور عربس��تان س��عودی 
کوی��ت اتفاق خواه��د افتاد؛ دو 
کش��وری که نف��ت اصلی ترین 
منب��ع درآمدش��ان اس��ت و به 
س��ال های  در  دلی��ل  همی��ن 
گذش��ته با بحران ه��ای مالی و 
کمب��ود بودج��ه بس��یار زیادی 
روب��ه رو ش��ده بودن��د. این دو 
کشور که سال گذشته در رکود 
قرار داش���تند به دنبال افزایش 
ب��ازار جهانی،  قیمت نف��ت در 
به تدری��ج نش��انه های رش��د و 
رونق اقتصادی در آنها مشاهده 

خواهد شد. 
باالترین نرخ رش��د اقتصادی 
مص��ر  ب��ه  منطق��ه  ای��ن  در 
داشت. کشور  خواهد  اختصاص 
 مذک��ور در س��ال 2018 با نرخ
5 درص��د رش��د می کن��د. ب��ه 
هر ح��ال انتظار بهبود ش��رایط 
اقتصادی، خروج نسبی از رکود 
اقتص��ادی، آغ��از فعالیت ه��ای 
در  س��اختمانی  و  عمران��ی 
آفریق��ا  ش��مال  و  خاورمیان��ه 
و در نهای��ت افزای��ش ق��درت 
خری��د مردم همه اخبار بس��یار 
خوش��ایند برای مردمی اس��ت 
که در این منطق��ه ثروتمند اما 

پرتنش دنیا زندگی می کنند. 

گزارش »بیزنس مانیتور« از چشم انداز رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

سایه سنگین نفت بر اقتصاد

ب��ر اس��اس مطالع��ات بانک 
جهان��ی، بخش عمده یارانه های 
آمریکای  کش��ورهای  در  ب��رق 
ب��ه خانوارهایی  مرکزی عم��اًل 
تخصیص می یاب��د که از درآمد 
باالی��ی برخوردارن��د و نی��ازی 
به این یارانه ه��ا ندارند. در این 
کشورها، 80 درصد خانوارها از 
برق یارانه ای استفاده می کنند و 
بدون ش��ک این امر باعث شده 
اس��ت که بسیاری از خانوارهای 
فقیر و کم درآم��د نیز بتوانند از 

برق ارزان بهره مند شوند. 
اما با این وجود، نتایج مطالعات 
اخیر کارشناس��ان بانک جهانی 
نشان می دهد دولت های منطقه 
می توانن��د از طریق اصالح نظام 
افزایش  یاران��ه ای خود ضم��ن 
پرداخت ه��ای انتقال��ی نقدی و 
غیرنقدی ب��ه خانوارهای فقیر و 
نیازمند در راستای کاهش فقر، 
از بار مالی یارانه های فراگیر نیز 

بکاهند. 
ب��ر اس��اس مطالع��ات بانک 
جهان��ی، بخش عمده یارانه های 
آمریکای  کش��ورهای  در  ب��رق 
ب��ه خانوارهایی  مرکزی عم��اًل 
تخصیص می یاب��د که از درآمد 
باالی��ی برخوردارن��د و نی��ازی 
ب��ه ای��ن یارانه ها ندارن��د. مثاًل 
در کش��ور نیکاراگوئ��ه که جزو 
منطقه  کش��ورهای  فقیرتری��ن 
از  25درص��د  تنه��ا  اس��ت، 
یارانه های برق به دست 4 دهک 
پایین جامعه می رس��د. اما علت 

این مسئله چیست؟ 

به گزارش اتاق ایران، پرواضح 
اس��ت ک��ه تنه��ا خانوارهای��ی 
می توانند از یارانه برق بهره مند 
ش��وند که به ش��بکه سراسری 
وص��ل باش��ند؛ ای��ن در حالی 
اس��ت که بسیاری از خانوارهای 
فقیر ساکن روستاهای آمریکای 
مرکزی اساساً به برق دسترسی 
از  به ط��ور خ��ودکار  ندارن��د و 
محروم  ب��رق  یاران��ه  دریاف��ت 
هس��تند. از طرفی نظام کنونی 
یارانه ه��ای برق در کش��ورهای 
آمری��کای مرک��زی کام��اًل ب��ه 
س��ود خانوارهای پردرآمد عمل 
ای��ن خانوارها از  می کند زی��را 
تجهیزات و لوازم برقی بیشتری 
در خانه ه��ای خ��ود اس��تفاده 
می کنند و به همین دلیل بخش 
بیشتری از یارانه های برق را به 

خود اختصاص می دهند. 
برخ��ی دولت ه��ای منطق��ه 
آمری��کای مرکزی ب��رای بهبود 
تخصی��ص یاران��ه ب��رق راهکار 
را  مص��رف  آس��تانه  تعیی��ن 
برگزیده اند تا شاید از این طریق 
بتوانن��د خانوارهای پرمصرف را 
از دریاف��ت یارانه محروم کنند. 
می��زان موفقی��ت ای��ن راهکار 
در کاه��ش یاران��ه پرداختی به 
خانواره��ای پردرآم��د می تواند 
برای  مناس��بی  نس��بتاً  معی��ار 
س��نجش کارآیی آن باش��د. در 
کش��ورهایی مانند هندوراس و 
پاناما که آس��تانه تعیین شده در 
قیاس با س��طح مصرف معمول 
خانوارها بس��یار باال بوده است، 

پردرآم��د کماکان  خانواره��ای 
توانس��ته اند بخ��ش زی��ادی از 
یارانه های ب��رق را جذب کنند. 
السالوادور و  اما در کش��ورهای 
گواتماال که این آس��تانه بسیار 
کمتری  اختالف  است،  پایین تر 
بی��ن خانواره��ای کم درآم��د و 
پردرآمد از لحاظ میزان استفاده 
از یارانه برق مش��اهده می شود. 
پ��س بای��د توج��ه داش��ت که 
راه��کار تعیین آس��تانه مصرف 
تنه��ا زمانی مؤثر خواهد بود که 
این آستانه به درستی محاسبه و 

تعیین شود. 
با این هم��ه راهکار آس��تانه 
مصرف حتی اگر به درستی اجرا 
شود، در بهترین حالتش موجب 
برابری دهک های ب��اال و پایین 
در دریاف��ت یارانه ب��رق خواهد 
ش��د کما اینکه در کش��ورهای 
الس��الوادور و نیکاراگوئ��ه نی��ز 
ب��ا وج��ود کاهش فاصل��ه بین 
خانوارهای پردرآمد و کم درآمد 
یارانه ه��ای  در زمین��ه ج��ذب 
ب��رق، باز هم کفه ترازو تا حدی 
ب��ه نف��ع پردرآمدها س��نگینی 
می کند. پس اگر هدف دولت از 
اصالح نظام یارانه ای حمایت از 
خانوارهایی باش��د که بیشترین 
نی��از را ب��ه کمک ه��ای دولتی 
دارن��د، می ت��وان گف��ت تعیین 
آستانه مصرف نمی تواند راهکار 
مؤثری برای نی��ل به این هدف 
باش��د. از طرف��ی گاهی ممکن 
اس��ت آس��تانه تعیین ش��ده در 
حتی باشد که حتی خانوارهای 

فقی��ر ه��م از آن عب��ور کنند و 
هزینه باالیی برای مصرف فراتر 
از آس��تانه بر آنها تحمیل شود. 
ع��الوه بر ای��ن، راه��کار تعیین 
آس��تانه مصرف هیچ کمکی به 
خانواره��ای فاقد دسترس��ی به 
ب��رق نمی کند و آنه��ا همچنان 
از دریاف��ت یارانه ب��رق محروم 

خواهند بود. 
خانواره��ای  اینک��ه  ب��رای 
کم درآم��د س��هم بیش��تری از 
یارانه های برق داش��ته باشند و 
وضعی��ت اقتصادی آنه��ا از این 
طریق کمی بهبود یابد، می توان 
هم زم��ان ب��ا تعیی��ن آس��تانه 
مص��رف، راهکار تخصیص یارانه 
بر اساس اطالعات کسب شده در 
مورد نیازهای خانوارها را نیز در 
دستور کار قرار داد. این راهکار 
دوم را می ت��وان ب��ه چندی��ن 
طریق اجرا کرد؛ مثاًل در کشور 
هن��دوراس خانوارهای س��اکن 
برخ��ی محله ه��ای گران قیمت 
حصارکشی  محله های  )ازجمله 
شده( برای دریافت یارانه واجد 

شرایط شناخته نمی شوند. 
ی��ک گزینه دیگر این اس��ت 
ک��ه تخفیف ه��ای اعمال ش��ده 
برق مس��تقیماً  قبض های  روی 
در قال��ب یارانه ه��ای نقدی به 
ب��رق کمتری  خانوارهای��ی که 
نس��بت به آس��تانه تعیین شده 
مص��رف می کنن��د، تخصی��ص 
یابد. بدین ترتی��ب خانوارهایی 
که ب��ه ش��بکه سراس��ری برق 
دسترس��ی ندارند نیز می توانند 

و  گردن��د  بهره من��د  یاران��ه  از 
یک��ی از مهم تری��ن انحرافات از 
تخصیص صحیح یارانه ها تا حد 
زیادی برطرف خواهد ش��د. بر 
اس��اس برآوردهای کارشناسان 
بان��ک جهانی، پرداخ��ت یارانه 
نق��دی به جای اعم��ال تخفیف 
ب��رق می تواند  ب��ر قبض ه��ای 
ب��ه کاهش 3 درص��دی فقر در 
کش��ورهای الس��الوادور، پانام��ا 
و  منج��ر ش��ود  نیکاراگوئ��ه  و 
درعین ح��ال بار مال��ی یارانه ها 
را بی��ن 20 تا 50درصد کاهش 

دهد. 
آمریکای  منطقه  کش��ورهای 
مرک��زی در فاصل��ه س��ال های 
2012 تا 2014 مجموعاً رقمی 
مع��ادل 1.3 تریلی��ون دالر در 
برق  یارانه ه��ای  س��ال ص��رف 
کرده اند. اصالح نظ��ام یارانه ای 
می توان��د به کاه��ش قابل توجه 
این رقم منجر ش��ود و وضعیت 
مالی دولت های منطقه را بهبود 

بخشد. 
کاهش ب��ار مال��ی یارانه های 
ب��رق ب��ه کش��ورهای منطق��ه 
آمری��کای مرک��زی – و البت��ه 
سایر کش��ورهایی که چنین بار 
سنگینی را به دوش می کشند- 
ام��کان می دهد ت��ا منابع مالی 
بیش��تری برای هزینه کردن در 
بخش های مهمی مانند آموزش 
و س��المت در اختی��ار داش��ته 
باش��ند؛ بخش هایی که نقش��ی 
حیاتی در سرنوش��ت کش��ورها 

ایفا می کنند. 

گزارش بانک جهانی از تجربه کشورهای آمریکای مرکزی در اصالح نظام یارانه ای

یارانه نقدی یا تخفیف روی قبض برق؛ چاره کدام است؟ 

گزارش2

دریچه

نوسانات اخیر نرخ ارز به روایت حسین راغفر
دولت به دنبال جبران کسری 

بودجه بود
حس��ین راغفر، اقتصاددان درب��اره افزایش قیمت 
دالر ط��ی روزهای اخیر معتقد اس��ت ب��ا نگاهی به 
روزنامه های حامی گروه ه��ای منتفع از افزایش نرخ 
ارز در چند ماه گذشته، متوجه می شویم این گروه ها 
از ماه ها پیش سعی در آماده کردن افکار عمومی، جا 
انداخت��ن دالر 5هزار تومانی و ش��کل دهی انتظارات 
عمومی داش��ته اند و بخش بزرگی از افزایش نرخ ارز 

نیز ریشه در همین انتظارات القا شده داشت. 
راغفر در گفت وگو با ایلنا، درباره نوسانات اخیر نرخ 
ارز و دالیل آن گفت: مهم ترین عامل افزایش نرخ ارز 
درواقع خود دولت و کس��ری بودج��ه آن بود. دولت 
به عنوان محرک اصلی از این افزایش غافلگیر شد اما 
به تدریج موفق شد با اقداماتی این روند را نزولی کند. 
او در پاس��خ به این اس��تدالل که افزایش نرخ ارز 
ت��ا تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی محرک رش��د 
صادرات اس��ت، گفت: ما افزایش نرخ ارز را در س��ال 
91 تا 300درصد تجربه کردیم ولی تأثیری بر رش��د 
صادرات نداش��ت.  راغفر ادامه داد: در واقع مش��کل 
محوری صادرات ما ریشه در کیفیت پایین تولیدات، 
مش��کالت جدی در عرصه تولید و فس��اد موجود در 
اقتص��اد م��ا دارد، درغیر این ص��ورت در دوران پس 
از جن��گ چندین بار کاهش ارزش پ��ول ملی اتفاق 
افتاده و ما از دالر 7تومان به 4هزار تومان رسیده ایم 
ام��ا درنهایت اتفاق خاصی در ص��ادرات نیفتاد.  این 
استاد دانشگاه اقدامات اخیر مانند ممنوع کردن ثبت 
س��فارش به دالر یا درخواست خرید بانک مرکزی از 

صرافی های مجاز را مقطعی و شتابزده دانست. 
وی اف��زود: ای��ن قبی��ل اقدامات ب��دون ارزیابی و 
محاس��بات قبل��ی می توان��د ب��ا تأثیر ب��ر انتظارات، 
پیامدهایی داشته باش��د. مثاًل به افراد اجازه داشتن 
حساب ارزی را می دهیم ولی بعداً می گوییم برداشت 

شما ارزی یا ریالی است که موضوعی مبهم است. 

التهاب بازار ارز از نگاه مهدی تقوی
نسخه فوری برای درد ریشه ای اقتصاد وجود ندارد

 س��رمایه های سرگردانی که در اقتصاد ایران وجود 
دارد، راه را بر اجرای هر سیاس��ت اصالحی بسته اند 
و این س��رمایه های سرگردان، بازار ارز در ایران را به 

هم ریختند. 
مهدی تقوی، اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبایی در 
گفت وگ��و با خبرآنالی��ن با اعالم ای��ن مطلب گفت: 
وقتی در چهار دهه نرخ تورم افزایش��ی چش��مگیر را 
تجربه می کند، بدیهی اس��ت که مردم دیگر ترجیح 
می دهند نس��بت به نگهداری پول به عنوان پس انداز 
اقدام نکنند، این بدان معنی اس��ت که پول مردم در 
قالب پس انداز الزم است دائم تبدیل به اقالمی شود 
که س��ودی را برایشان دربر دارد.  این استاد دانشگاه 
اضافه ک��رد: حاال زمان��ی این کاال خ��ودروی تولید 
داخل اس��ت، زمانی خودروی وارداتی، گاهی س��یم 
کارت تلفن همراه است و گاهی مسکن، می بینیم که 
س��رمایه های سرگردان همه بازارها را نشانه می روند؛ 
از بازار کاالی مصرفی تا بادوام و س��رمایه ای.   وی با 
اشاره به اینکه در این س��ال ها تجربه سرمایه گذاران 
خرد نشان داده است که در بزنگاه ها، ارز و مخصوصا 
دالر، بازار خوبی برای س��رمایه گذاری اس��ت، ادامه 
داد: همین موضوع س��بب ش��ده اس��ت که بسیاری 
از س��رمایه گذاران، بی ه��دف وارد بازار ارز ش��وند و 
در نتیج��ه این بازار را با الته��اب جدی روبه رو کنند 
چرا که کش��ور از یک سو در مضیقه ارزی است و از 
سوی دیگر با تقاضایی غیرواقعی روبه رو می شود و در 

نتیجه قیمت ارز رو به افزایش می گذارد. 
 او سیاس��ت های اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی 
را نیز در ش��کل گیری این وضعیت بی تأثیر ندانست 
و گف��ت: بانک مرکزی نیز با دخالت در این بازار و با 
ب��اال بردن قیمت ها در برخی دوره ها و کنترل آن در 

دوره هایی دیگر، به این مسئله دامن زده است. 
 تق��وی ادامه داد: راه ح��ل ایجاد ثبات در ب��ازار ارز، 
برخورد اقتصادی با این مسئله است. اگر سیاست ارزی 
بلندمدت��ی مد نظر قرار گی��رد و طبق اصول اقتصادی 
اداره بازار در دس��تور کار ق��رار گیرد، می توان با اجرای 
مداوم سیاس��ت انضباط پولی و همچنین پیشگیری از 
اجرای سیاس��ت های تورم زا در یک ده��ه، اقتصاد را از 
بحرانی که بدان مبتالست رها کرد، در غیر این صورت 
نمی توان به مردمی که برای پیشگیری از کاهش قدرت 
خرید و ارزش پول شان وارد میدان می شوند توصیه هایی 

اخالقی و نه اقتصادی کرد. 
 این اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبایی در توضیح این 
مطلب ادامه داد: منظورم این است که توصیه به مردم 
برای عدم ورود به بازار ارز در شرایط مضیقه ارزی، ابتدا 
یک توصیه اخالقی است اما وقتی مردم می بینند پولی 
که در جیب دارند روز به روز کمتر می شود و ثروت شان 
به دلی��ل حرکت موج تورمی در حال از دس��ت رفتن 
اس��ت، حتی به اش��تباه وارد بازارهایی چون ارز و سکه 
می شوند و باید با ایجاد ثبات، مانع از ضربه سرمایه های 

سرگردان به اقتصاد کشور شد. 
وی تأکی��د کرد: هیچ نس��خه فوری ب��رای درمان 
درد عمیق و کهنه اقتصاد وجود ندارد و بهتر اس��ت 
سیاس��ت گذاران ایرانی با پذیرش ای��ن نکته درمانی 

بلند مدت را برای اقتصاد ایران طرح ریزی کنند. 

انرژی

طبق نظرسنجی رویترز
نفت گران می شود

تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کردند قیمت 
نفت امسال رشد مس��تمری خواهد داشت اما روند رشد 
آن به دلیل افزایش تولید شیل آمریکا در برابر محدودیت 

عرضه اوپک محدود خواهد ماند. 
به گزارش ایسنا، در نظرسنجی رویترز از 37 اقتصاددان 
و تحلیلگر پیش بینی ش��د نفت برنت در سال 2018 به 
63 دالر در هر بش��که می رسد که اندکی باالتر از قیمت 
62.37 دالر است که در نظرسنجی ماه گذشته پیش بینی 
ش��ده بود.  به گفته اشلی پترسون از شرکت »استارتاس 
ادوایزرز«، سطح پایبندی اوپک به محدودیت عرضه و روند 
رشد تولید شیل آمریکا احتماال اصلی ترین عوامل تأثیرگذار 
بر قیمت نفت در سال 2018 خواهند بود. قیمت ها احتماال 
در س��ال 2018 نسبت به س��ال 2017 نوسان بیشتری 
خواهند داش��ت که به دلیل تردیدها نسبت به روند رشد 
آمریکاس��ت.  تولید نفت آمریکا که در حال حاضر باالی 
10میلیون بشکه در روز است، امسال ممکن است از مرز 
11 میلیون بشکه در روز عبور کند.  به گفته کایلین بیرچ، 
تحلیلگر واحد اطالعات اکونومیست، بازار نفت شاهد حضور 
شرکت های خصوصی آمریکایی است که بسیاری از آنها از 
هزینه های پایین تولید نسبت به نقاط دیگر سود می برند و 
در نتیجه آمریکا همچنان یک بازیگر مهم خواهد ماند.  در 
این بین آمار بخش تحقیقاتی اوپک در ماه جاری نش��ان 
داد این سازمان صادرکننده نفت در حال رسیدن به هدف 
خود برای بازگرداندن سطح ذخایر کشورهای صنعتی به 
میانگین پنج ساله است.  اعضای اوپک به همراه شماری از 
تولیدکنندگان خارج از این سازمان شامل روسیه موافقت 
کرده اند سطح تولیدش��ان را مجموعا حدود 1.8 میلیون 
بشکه در روز محدود کنند. این توافق از ژانویه سال گذشته 

آغاز شده و قرار است تا پایان امسال ادامه پیدا کند. 
عربستان سعودی هفته گذشته اعالم کرد امیدوار است 
اوپک و متحدانش تعدیل روند کاهش تولید را از سال آینده 
آغاز کنن��د و یک چارچوب همکاری دائمی برای تثبیت 
بازارهای نفت پ��س از پایان توافق فعلی ایجاد کنند.  به 
گفته تحلیلگران، بدون یک خروج تدریجی از توافق، ذخایر 
جهانی ممکن است به ش��دت کاهش پیدا کرده و باعث 
افزایش قیمتی شوند که تبعات منفی خواهد داشت.  تولید 
نفت در ونزوئال که یک��ی از اعضای اوپک بوده و با بحران 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، به پایین ترین میزان 
در بیش از 20 س��ال گذشته سقوط کرده و کمک کرده 
محدودیت عرضه اوپک فراتر از 1.2 میلیون بشکه در روز 

توافق اولیه این سازمان شود. 
انتظار می رود رش��د تقاضا از سوی اقتصادهای آسیایی 
به خصوص چین بخشی از افزایش عرضه آمریکا را جذب 
کند.  پیش بینی می ش��ود قیمت نفت سبک آمریکا در 
سال 2018 به 58.88 دالر برسد که باالتر از 58.11 دالر 

پیش بینی شده در نظرسنجی ژانویه رویترز است. 

ماجرای استفاده مجدد از کارت 
سوخت به کجا رسید؟ 

درحالی که حدود سه ماه از تصویب قانون استفاده دوباره 
از کارت س��وخت توسط مجلس شورای اسالمی گذشته 
است، نه تنها سوخت گیری بدون استفاده از کارت سوخت 
مالک خودرو همچنان انجام می شود بلکه دیگر هیچ خبری 
مبنی بر الزام استفاده از کارت سوخت هم منتشر نشد.  به 
گزارش ایسنا، مجلس شورای اسالمی حدود سه ماه پیش 
قانون اس��تفاده دوباره از کارت سوخت را تصویب و اعالم 
کرد مالکان خودروهایی که به هر دلیل فاقد کارت سوخت 
هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت 
به اخذ کارت اقدام کنند. این خبر اندکی پس از بحبوحه 
احتمال افزایش قیمت بنزین بر اساس الیحه بودجه ای بود 
که دولت تقدیم مجلس کرد و شائبه های دونرخی شدن 

بنزین را پررنگ تر کرد. 
حتی بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه داران 
سوخت ضمن اعالم مخالفت با اس��تفاده دوباره از کارت 
سوخت اعالم کرد که ممکن است استفاده از کارت سوخت 
مقدمه دونرخی شدن بنزین باشد. علی الریجانی، رئیس 
مجلس شورای اسالمی، در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه 
اعالم کرد: درباره تعیین نرخ بنزین و س��وخت حتماً باید 
شرایط مردم در نظر گرفته شود و شاید روش های دیگری 
همانند دونرخی کردن بنزین ارائه شود به گونه ای که به 
طبقات پایین فشار وارد نشود.  البته دقیقا یک روز بعد از 
اظهارات الریجانی، نوبخت در نشست خبری درباره برنامه 
دولت و مجلس برای سهمیه بندی کردن یا دونرخی کردن 
بنزین، بیان کرد: دولت دنبال س��همیه بندی یا دونرخی 
کردن بنزین نیس��ت.  با این حال اطالعیه ش��رکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی احتمال دونرخی شدن 
بنزین را قوت می بخشید تا اینکه بیژن زنگنه، وزیر نفت 
در آخرین نشست خبری خود با اشاره به تصمیم مجلس 
شورای اسالمی  مبنی بر استفاده مجدد از کارت سوخت، 
گفت: وزارت نفت قانون مجلس ش��ورای اسالمی را اجرا 
کرد، قانون گفته اس��ت باید س��وخت با کارت ارائه شود، 
وزارت نفت هم اعالم کرده افرادی که کارت سوخت ندارند، 
برای گرفتن آن اقدام کنند. این به معنی س��همیه بندی 

بنزین نیست. 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی اما در 
اطالعیه خود زمان مشخصی برای استفاده دوباره از کارت 
س��وخت توس��ط مالکان خودرو و همچنین اخذ کارت 
س��وخت برای افرادی که کارت ندارند تعیین نکرد، با این 
حال هیچ خبری مبنی بر لزوم استفاده از کارت سوخت 
به گوش نمی رسد و مشخص نیست تصمیم مذکور به چه 

علت و با چه هدفی اخذ شد. 
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کارشناسان می گویند، مشکل 
کمب��ود آب در ای��ران از س��ه 
عامل نش��أت می گی��رد: کمبود 
بارندگی، مصرف باال و تغییرات 
شرایط اقلیمی. هر سه عامل در 
دهه های اخیر سبب شده تا آب 
حاال در کنار بحران صندوق های 
ارز  و  بانک ه��ا  بازنشس��تگی، 

دغدغه اقتصاد کشور شود. 
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
امسال باران کم بارید، برف هم 
همینطور. خیلی ها از االن نگران 
هستند که سال آینده قرار است 
چه اتفاقی بیفتد. وزارت نیرو از 
ماه ها قبل هشدار داده که سال 
آینده با مش��کل ج��دی کمبود 
آب روب��ه رو هس��تیم. ب��ه جز 
مشکالتی که این پدیده اقلیمی 
به لحاظ اجتماعی پدید خواهد 
آورد، اولی��ن ضرب��ه اش متوجه 
اقتص��اد کش��ور می ش��ود. چه 
آنک��ه میزان تولی��د محصوالت 
کشاورزی کاهش یافته و دولت 
ناگزیر به واردات اس��ت. واردات 
هم به معنای افزایش هزینه های 

دولت است. 
ضربه دیگ��ری که کمبود آب 
ب��ه اقتص��اد وارد می کن��د، در 
بخش تأمین برق است. ما مثل 
کش��ورهای صنعتی هن��وز یاد 
نگرفته ایم که از س��ایر انرژی ها 
برق تولید کنیم و بخش بزرگی 
از تولید برق ما از س��دها تأمین 
می ش��ود. کمب��ود آب ب��ه این 

بخش هم ضربه می زند. 
محدودیت های  آب،  کمب��ود 
بسیاری را برای کشاورزان پیش 
خواه��د آورد. آمارهای تلخی از 
خشکس��الی س��ال های اخیر و 
متروکه ش��دن روس��تاهایی که 
آب ندارند، منتش��ر شده است. 
الزم به تک��رار آنها نیس��ت اما 
ذکر همین نکته کافی است که 
خشکسالی شغل های بسیاری را 
از بین می برد و در بدبینانه ترین 
به  روس��تاییان  مهاجرت  حالت 
افزایش نرخ بیکاری  ش��هرها و 

است. 
بعدی-ک��ه  ناگ��وار  اتف��اق 
امیدواری��م نیفت��د- جیره بندی 
آب اس��ت. خیلی سال ها پیش، 
ش��اید زم��ان کودک��ی پدرها و 
مادرهای ام��روز جیره بندی آب 
مفهوم تلخی داشت، یعنی همه 
زندگی محدود به س��اعت هایی 
می شد که آب قطع نبود. تکرار 
اتف��اق یعنی مختل ش��دن  این 
زندگی و کاهش میزان بهره وری 
که آثار آن بلندمدت خواهد بود. 

وقتی باران نمی بارد
 اولی��ن عامل کمب��ود میزان 
بارندگ��ی نس��بت به متوس��ط 
اس��ت.  جهان��ی  بارندگ��ی 
که  می دهد  نش��ان  گزارش ه��ا 
متوسط بارندگی س��االنه ایران 
245میلی متر و متوسط جهانی 
750 میلی متر اس��ت. مقایس��ه 
این دو عدد به روش��نی نش��ان 
می دهد که می��زان بارندگی در 
کش��ور ایران کمتر از یک س��وم 

متوسط جهانی است. این اولین 
ارتباط ب��ا محدودیت  عامل در 

منابع آب در کشور است. 
عام��ل دومی که بحران آب را 
در ایران تشدید می کند، شاخص 
مصرف زیاد آب در ایران اس��ت. 
براساس شاخص های بین المللی 
مع��ادل  مطل��وب   مص��رف 
40 ت��ا 50درص��د مناب��ع آب 
تجدیدپذیر یک کش��ور اس��ت؛ 
حال آنکه متوسط ساالنه منابع 
تجدیدپذیر ای��ران 120میلیارد 

مترمکعب اس�ت. 
نتایج بررسی های انجام شده از 
س��وی مرکز پژوهش های وزارت 
نیرو نشان می دهد که اگر حدود 
50تا60میلی��ارد مترمکع��ب در 
س��ال از مناب��ع تجدیدپذی��ر در 
بخش های مختلف مصرف کنیم، 
مطابق ش��اخص های بین المللی 

عمل کرده ایم. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
در س��ال های گذش��ته می��زان 
مص��رف آب در ای��ران ب��ه مرز 
یعنی  است؛  رس��یده  85درصد 
از 120میلیارد مترمکعب منابع 
تجدیدپذیر، ساالنه 100میلیارد 
مترمکعب به مصرف می رسد و 
باالبودن این شاخص به معنای 
فش��ار بیش از حد به منابع آب 
به وی��ژه مناب��ع آب زیرزمینی 

است. 
بحرانی به اسم مصرف 

کشاورزی
بررسی دیگری نشان می دهد 
که پتانسیل منابع آب زیرزمینی 

50میلی��ارد  حداکث��ر  ای��ران 
مترمکعب در س��ال است و آب 
سطحی 70میلیارد؛ در صورتی 
ک��ه در برخ��ی س��ال های دهه 
مترمکعب  60میلیارد  گذش��ته 
از منابع آب زیرزمینی برداشت 
شده است و این بدان معناست 
ک��ه 10میلیارد مترمکعب بیش 
از ظرفی��ت منابع آب زیرزمینی 
ایران از این منابع برداشت شده 

است. 
چنین ش��رایطی در سال های 
اخیر س��بب شده مصرف ذخایر 
اس��تراتژیک آب های زیرزمینی 

افزایش یابد. 
محمدطبیبی��ان، اقتص��اددان 
چن��دی پیش در یادداش��تی که 
برای یکی از روزنامه های کش��ور 
نوش��ت، در این رابطه اظهارنظر 
ک��رده بود که: »مص��رف یا تاراج 
آب ه��ای  اس��تراتژیک  ذخای��ر 
زیرزمینی یک فاجعه ملی است.«

  گزارش ها نشان می دهد که از 
100 میلیارد مترمکعب آب که 
طی سال های گذشته ساالنه از 
مصرف  ایران  تجدید پذیر  منابع 
ش��ده اس��ت، بیش از 90درصد 
آن در بخش کش��اورزی، حدود 
3درص��د در بخ��ش صنع��ت و 
حدود 7درصد در بخش ش��رب 
و بهداش��ت مصرف شده است. 
این آمار به روش��نی حکایت از 
آن دارد که مصرف 90درصدی 
آب در بخش کش��اورزی آن هم 
با راندمان پایی��ن آبیاری، یکی 
از عوام��ل اصلی بح��ران آب در 

کشور است. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
متوسط س��هم بخش کشاورزی 
جه��ان  در  آب  مص��ارف  در 
حدود 70درصد و س��هم بخش 
کش��ورهای  در  کش��اورزی 
توس��عه یافته از منابع آب حدود 
40درصد اس��ت، ولی در ایران 
س��االنه 90درصد کل منابع آب 
مصرف��ی، در بخش کش��اورزی 
آن هم با راندمان پایین آبیاری 
مصرف می شود و این مهم ترین 
عام��ل در ایجاد بح��ران آب در 

ایران بوده است. 
می گوین��د  کارشناس��ان 
باالی  کنت��رل مص��رف  ب��رای 
آب توس��ط بخ��ش کش��اورزی 
راهکارهای��ی وج��ود دارد ک��ه 
س��اده ترین آن تغییر شیوه های 
آبیاری اس��ت. چه به گفته آنها 
آب  مصرف کنن��دگان  عم��ده 
در بخ��ش کش��اورزی، مردم یا 

بخش خصوصی هستند. 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  واقعی��ت 
کش��اورزی در دنیا یک فعالیت 
تکنیکی با سیستم های مکانیزه 
پیش��رفته اس��ت، اما کشاورزی 
ما سنتی اس��ت و هنوز آبیاری 
براس��اس جوی ه��ا و کرت های 
غرقابی به شیوه ای کامال سنتی 

و غیربهینه صورت می گیرد. 
تعیین الگوی کش��ت موضوع 
دیگری است که با وجود تأکید 
زمین��ه  ای��ن  در  کارشناس��ان 
حرکت��ی در اقتصاد کش��اورزی 

ایران نیفتاده است. 

نیرو،  وزارت  گزارش  براساس 
در حال حاضر 165س��د بزرگ 
ح��ال  در  کش��ور  در  مخزن��ی 
بهره برداری اس��ت؛ مخازنی که 
ح��دود 50 میلی��ارد مترمکعب 
برای تنظیم منابع آب س��طحی 
را برای کش��ور ای��ران به وجود 
برخ��ی  اگرچ��ه  آورده ان��د. 
کارشناس��ان می گویند، کارکرد 
اصلی س��دهای مخزنی کنترل 
سیالب های مخرب است، اما در 
مقابل مخالفان سرس��ختی هم 
وجود دارند که می گویند سدها 

عامل خشکسالی شده اند. 
مخالفان  و  طرف��داران  بی��ن 
س��دها  حف��ظ  و  سدس��ازی 
اینکه  دارد.  ادامه  کش��مکش ها 
ک��دام یک ب��ه برتری برس��ند، 
ش��اید در 100س��ال آینده رخ 

دهد. 
آب مجازی وارد کنیم

می گوین��د،  کارشناس��ان 
موثرتری��ن راه در این ش��رایط 
حتم��ا مدیریت مصرف اس��ت. 
چ��ون ما نمی توانی��م منابع آب 
تجدید پذی��ر کش��ور را تغیی��ر 
تجدید پذیر  آب  مناب��ع  بدهیم. 
بس��تگی به وضعی��ت دوره های 
آبی و دوره های بارندگی ساالنه 
دارد ک��ه ب��ا نوس��ان منطقی و 
تاریخی خود به صورت دوره ای 

تکرار می شود. 
به ه��ر حال کنت��رل مصرف 
به نظر می رس��د، ساده ترین راه 
است. چه آنکه در بخش مصرف 
باید تدابیر متعددی به خصوص 
در بخش کش��اورزی و شرب و 

بهداشت انجام بگیرد. 
در بخ��ش مدیریت تقاضا هم 
حتما باید سیاست های دولت به 
خصوص در زمینه آب مجازی با 

دقت تنظیم بشود. 
آب مج��ازی موضوعی اس��ت 
که در س��ال های اخیر به شدت 
بر کنترل آن تأکید ش��ده است. 
بس��یاری از کش��ورها در زمینه 
ص��ادرات و واردات محص��والت 
کش��اورزی، انجام محاس��به آب 
مج��ازی را یک��ی از اولویت های 
کاری خ��ود ق��رار داده ان��د. اگر 
کشوری پرآب باشد می تواند هم 
محصوالت کش��اورزی کم آب را 

صادر کند. 
کم آب  مقابل کش��ورهای  در 
اس��تراتژی  از  می توانن��د  ه��م 
واردات محص��والت پرآب برای 
جبران بخشی از خشکسالی شان 

استفاده کنند. 
حبیب اهلل بیطرف، وزیر سابق 
نیرو در این رابطه معتقد است: 
محصول  ص��ادرات  »سیاس��ت 
کم آب و واردات محصول پرآب 
س��بب می ش��ود که در مصرف 
آن  تقاض��ای  مدیری��ت  و  آب 
گیرد.  موثری ص��ورت  اقدامات 
مثال ص��ادرات هندوانه و خربزه 
از ای��ران به کش��ورهای دیگر، 
دقیقا ضد سیاست های مدیریت 
و  ص��ادرات  در  آب  مج��ازی 

واردات است.« 

گزارش 10 ماه��ه وضعیت درآمدهای 
مالیات��ی دول��ت در س��ال جاری نش��ان 
می ده��د ه��دف کلی دول��ت، حرکت به 
سمت کاهش فشار مالیاتی بر تولید بوده 

است. 
به گ��زارش ش��ادا، معاون��ت اقتصادی 
وزارت اقتصاد در گزارشی درباره عملکرد 
ش��اخص های مالیاتی در دوره زمانی 84 
ت��ا 95 و همچنین ش��ش ماهه نخس��ت 
امس��ال، اع��الم ک��رد: نس��بت عملکرد 
درآمده��ای مالیات��ی به مناب��ع عمومی 
دولت از 28درصد در سال های 84 تا 91 
به 36درصد در 10 ماهه نخس��ت امسال 
رس��یده اس��ت. این می��زان در 10 ماهه 

نخست س��ال گذشته به میزان 44درصد 
بود. 

ب��ر پایه این گزارش، بررس��ی نس��بت 
عملک��رد درآمده��ای مالیاتی ب��ه تولید 
ناخالص داخلی در دوره زمانی 84 تا 91 
ب��ه میزان 5.4درصد و در دوره 92 تا 95 
برابر با 6.6درصد بوده است. درعین حال، 
متوسط نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی 
جاری و رشد درآمدهای مالیاتی در دوره 
زمانی 84 تا 91 به صورت ثابت 21درصد 
بود که این میزان در دوره س��ال های 92 
تا 95 از 15درصد ب��ه 27درصد افزایش 

یافت. 
بنابراین در س��ال های اخیر شاخص ها 

حاک��ی از بهب��ود عملک��رد درآمده��ای 
مالیاتی در راستای تحقق سیاست کاهش 
ات��کا به درآمده��ای نفتی اس��ت. انتظار 
می رود س��هم مالیات بر کاالها و خدمات 
در س��ال 96 نسبت به متوسط سال های 
اخی��ر افزایش یابد. بخ��ش عمده مالیات 
بر کااله��ا و خدمات از مح��ل مالیات بر 
ارزش افزوده است که با توجه به مکانیسم 
اعتب��ار مالیاتی قاعدتا ب��ار مالیاتی آن بر 

مصرف کننده نهایی تحمیل می شود. 
بررس��ی ترکیب درآمدهای مالیاتی در 
10 ماه��ه نخس��ت س��ال های 95 و 96 
نش��ان می دهد که سهم مالیات بر کاالها 
و خدم��ات از 36درص��د در دوره م��ورد 

بررس��ی س��ال گذش��ته به 39درصد در 
10 ماهه نخست امسال افزایش یافت. از 
سویی، سهم مالیات اشخاص حقوقی نیز 
از 33درص��د به 28درصد کاهش یافته و 
س��هم مالیات بر واردات نیز با یک درصد 
کاهش به 15درصد رس��ید. سهم مالیات 
بر ثروت در دو س��ال گذش��ته به صورت 

ثابت 3درصد بود. 
ای��ن گ��زارش می افزاید در س��ال های 
اخیر، مالیات های غیرمس��تقیم از روندی 
صع��ودی برخ��وردار اس��ت که ای��ن امر 
همراس��تا ب��ا رویک��رد دول��ت مبتنی بر 
گرای��ش به س��مت مالیات ب��ر مصرف و 

کاهش فشار بر مالیات بر تولید است. 

وزارت اقتصاد اعالم کرد

چرخش شاخص های مالیاتی به نفع تولید

3عاملی که خشکسالی را بحرانی کرد

آب چگونه دغدغه ملی شد؟ 
ارتباطات

ستاد مبارزه با قاچاق کاال اعالم کرد
رشد 160درصدی واردات موبایل با 

اجرای رجیستری
مدی��رکل فناوری اطالعات س��تاد مب��ارزه با قاچاق 
کاال و ارز تأکی��د کرد که با اجرای رجیس��تری تا پایان 
پاییز امسال، حدود 160درصد رشد در واردات رسمی 
انواع موبایل را ش��اهد بوده ایم که با اضافه ش��دن برند 
سامسونگ به طرح رجیستری، این میزان تا چند برابر 

افزایش می یابد. 
به گزارش ایس��نا، آمارهای گمرک گویای آن اس��ت 
که تا پایان دهمین ماه سال، میزان واردات رسمی انواع 
گوش��ی تلفن همراه رش��د 95درصدی از نظر ارزش و 

رشد 98درصدی از نظر وزن داشته است. 
حتی اگر این اعداد را 100درصد هم در نظر بگیریم، 
این س��وال پیش می آید که چرا با گذشت چندین ماه 
از اجرای طرح رجیستری همچنان سهم واردات رسمی 

موبایل عددی اندک است؟ 
 البته ممکن اس��ت گفته شود واردات رسمی موبایل 
در این مدت دو برابر شده، اما باید توجه داشت که این 
ارقام در قیاس با دی ماه سال قبل منتشر شده و در سال 
گذشته و پیش از اجرای طرح رجیستری تمام مسئوالن 
کشور بر این نکته تأکید داشتند که بیش از 90درصد 

واردات موبایل از طریق قاچاق صورت می گیرد. 
به عبارت دیگر آمارهای ارائه ش��ده در س��ال گذشته 
تنها مربوط به 10درصد ب��ازار موبایل بوده و حال این 
س��هم دو برابر شده اس��ت، اما حتی دو برابر شدن این 
ارقام هنوز با اعداد و ارقام مطلوب فاصله بس��یاری دارد 
و انتظار می رفت با اجرای طرح رجیس��تری این اعداد 

رشدی قابل توجه داشته باشند. 
در این باره مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در گفت وگو با ایس��نا، توضیحاتی ارائه 
کرد و گفت: تا پایان س��ه ماهه پاییز حدود 160درصد 
رشد در واردات رسمی را شاهد بوده ایم، زیرا 56 میلیون 
دالر واردات س��ال قبل در ای��ن مقطع زمانی به حدود 
145 میلیون دالر رس��یده و به عبارتی 2.5 برابر شده 

است. 
حمیدرض��ا دهقانی نیا در پاس��خ به این س��وال که 
همچن��ان می توان گفت س��همی کمت��ر از نصف بازار 
از طریق واردات رس��می تأمین ش��ده اس��ت؟ توضیح 
داد: یک��ی از دالی��ل این موضوع آن اس��ت که تا پایان 
دی ماه )مدت زمان لحاظ ش��ده از سوی گمرک( تعداد 
برندهایی که مشمول اجرای طرح رجیستری می شدند، 
زی��اد نبودند، زیرا در اواخر ای��ن ماه ما برخی برندهای 
جدید را به طرح رجیستری اضافه کردیم و حتی برخی 
مدل های سامس��ونگ تا ماه دوازدهم مش��مول اجرای 

طرح رجیستری نشده است. 
س��خنگوی ط��رح رجیس��تری همچنین به س��هم 
50درصدی سامس��ونگ در بازار گوش��ی های کش��ور 
اش��اره کرد و گفت: اگر این برند مش��مول اجرای طرح 
رجیستری ش��ود این اعداد و ارقام حداقل تا چند برابر 

افزایش خواهد داشت. 
کد ضروری گوشی را چطور دریافت کنیم؟ 

کد کلی��دی اقدامات مربوط به رجیس��تری، همان 
IMEI  اس��ت که ب��ا اس��تفاده از روش های مختلف 
می ت��وان آن را دریاف��ت ک��رد. در حقیق��ت، با اجرای 
رجیس��تری، یکی از مهم ترین م��واردی که باید به آن 
 IMEI اس��ت. ک��د IMEI توج��ه ک��رد، دریافت کد
برای هر تلفن همراه منحصر به فرد اس��ت، یعنی هیچ 
دو دستگاهی نیس��تند که کد IMEI مشابهی داشته 
باشند. این موضوع سبب می شود تشخیص و پیگیری 
موبایل های دزدیده یا گم شده ممکن شود؛ مواردی که 
به عنوان بعضی از اهداف رجیس��تری هم به آن اشاره 

شده است. 
اما ممکن است کاربران گوشی های موبایل این سوال 
را داشته باشند که کد IMEI را چطور می توان دریافت 
کرد. یک��ی از راه های آگاهی از کد IMEI، مش��اهده 
آن روی جعب��ه تلفن همراه و همچنین پش��ت باتری 
گوش��ی هایی اس��ت که باتری آنها داخلی نباشد. البته 
عالوه بر اینکه این شناس��ه روی جعبه و باتری گوشی 
وجود دارد، با ارس��ال کد دس��توری #06#* هم قابل 

دریافت است. 
کد IMEI از خود دس��تگاه تلفن هم��راه هم قابل 
دریاف��ت اس��ت؛ برای دریاف��ت این کد الزم اس��ت به 
منوی اصلی گوش��ی خود رفته، وارد بخش تنظیمات 
 ،)About( شده و در قسمت درباره تلفن  )Setting(
 IMEI وضعیت تلف��ن را پیدا کنید تا ک��د 15رقمی

گوشی برای شما نمایش داده شود. 
در نهایت کاربران گوش��ی های همراه همچنین برای 
آگاهی از س��نجش اصال��ت گوش��ی و قاچاقی نبودن 
آن، می توانند با دریافت شناس��ه IMEI از طریق کد 
دس��توری #06#*، این شناس��ه را با برچس��ب روی 
جعبه گوش��ی و کد باتری مطابقت دهند و در صورتی 
که این سه کد یکسان باش��د، آنگاه می توانند آن را به 
ش��ماره س��امانه پیامکی 30008887 ارسال کرده و با 
استعالم از ش��بکه اپراتورها، صالحیت گوشی را احزار 

و از قاچاقی بودن یا نبودن آن اطمینان حاصل کنند. 
همچنی��ن در صورتی ک��ه تلفن هم��راه به صورت 
رسمی وارد شده باش��د، این پیام متنی در پاسخ برای 
ارس��ال کننده پیامک، ارس��ال می ش��ود که »ش��ماره 
درخواس��تی برای کاالهای زیر ثبت ش��ده است«، اما 
در صورتی که تلفن هم��راه مورد نظر از طریق مبادی 
غیررسمی و قاچاق به کشور وارد شده باشد، متقاضی با 
چنین پیامکی مواجه می شود که »شماره استعالم شده 

در پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت نشده است.« 

یادداشت

 صنعت خودرو
چگونه بین المللی می شود؟ 

مفهوم »مورد پسند«، هم در کیفیت و قیمت خود 
را نش��ان می ده��د و هم در خدمات پ��س از فروش 
تجلی پی��دا می کند. در مورد کیفیت و خدمات پس 
از ف��روش اس��تانداردهایی وجود دارد که در س��طح 
بین المللی تعاریف مش��خصی در م��ورد آنها طراحی 
ش��ده است. رعایت مجموع این استانداردها به تولید 
خودروی روز با سطح کیفی مشخص و خدمات پس 
از فروش استاندارد، در دنیا منجر می شود. به همین 
دلیل است که محصوالت وارداتی به ایران، در جلب 
رضایت مشتریان موفق عمل می کنند، این خودروها 

از خدمات پس از فروش مناسبی برخوردارند. 
حتی خودروهای وارداتی که از کشورهای آسیایی 
وارد کش��ور می ش��وند در خدمات به مشتری موفق 
عم��ل می کنن��د. هرچند پراکندگ��ی نمایندگی این 
ش��رکت ها در کشور زیاد نیس��ت و معموال در مراکز 
اس��تان ها نمایندگ��ی برپا می کنند، اما در رس��اندن 
خدمات مناس��ب به مش��تری به موفقیت رسیده اند. 
بنابرای��ن برای تولید خودروی مورد پس��ند باید الگو 
و اس��تانداردهای روز دنی��ا مورد توجه ق��رار گیرد. 
تولی��د پلتفرم های جدید خودرو در ای��ران، نیازمند 
سرمایه گذاری جدید است.  تردیدی نیست که بدون 
س��رمایه گذاری نمی توان از کیفیت و ویژگی های روز 
برخوردار ش��د. اگر قرار باش��د یک محصول براساس 
نیازهای روز توس��عه پیدا کند، نیاز به سرمایه گذاری 
دارد چراکه باید طراحی، نمونه س��ازی و مدل سازی 
مهندس��ی ص��ورت گی��رد و مدل های��ی نمونه برای 

هماهنگ سازی اجزای خودرو ساخته شود. 
 برای صنعتی س��ازی محصول نیز فرآیندهایی باید 
در دس��تور کار قرار گیرد که سخت و پیچیده است 
به همین دلیل نیاز است تا از کشورها و شرکت های 
دارای دانش اس��تفاده ش��ود ک��ه ای��ن کار نیازمند 
س��رمایه گذاری اس��ت. نمی توان با ایج��اد تغییرات 
کوچک در فیس لیفت به تغییرات بنیادی در محصول 
دس��ت یافت.  صنعت خودروی ایران برای رس��یدن 
به شرایط هدف گذاری ش��ده در سند چشم انداز این 
صنعت، نیازمند س��رمایه گذاری خارجی است. بدون 
سرمایه گذاری جدید نمی توان به تولید محصول روز 
و مورد پس��ند جامعه هدف دست یافت.   همکاری با 
برنده��ای بین المللی نیز با این هدف که قطعات خودرو 
در داخل تولید ش��ود، مزیت اقتصادی خواهد داش��ت. 
اینک��ه خودروها صرفا در ایران مونتاژ ش��وند، نمی تواند 
نیازه��ای صنعت را برآورده کن��د. خودرویی که صرفا با 
مونتاژ قطعات وارداتی در ایران تولید می ش��ود، سودش 
برای کشورهای مبدأ خواهد بود و موجب اتالف منابع و 
امکانات قطعه سازی کشور خواهد شد. باید همکاری ها به 
گونه ای طراحی شود که ارزش افزوده تولید خودرو برای 

کشورمان محفوظ بماند. 
منبع: خبرآنالین

چه کسانی تا پایان امسال سود 
سهام عدالت می گیرند؟ 

و  اجرای��ی  دس��تگاه های  در  ش��اغل  کارمن��دان 
بازنشستگان کشوری و همچنین روستاییان و عشایری 
که مددجوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیستند 
تا قبل از اتمام سال جاری سود سهام عدالت مربوط به 

سال مالی 1395 را دریافت خواهند کرد. 
به گزارش ایس��نا، در نیمه اول بهمن ماه سال جاری 
بود که رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی اعالم کرد که 
همه مش��موالن س��هام عدالت به جز چهار گروه، سود 
سهام عدالت خود مربوط به سال مالی 1395 را دریافت 
می کنند.  این چهار گروه در 12 بهمن ماه س��ال جاری 
سود سهام عدالت دریافت نکردند. گروه اول کارمندان 
شاغل در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان کشوری، 
لش��کری و تأمین  اجتماعی، گروه دوم کارگران فصلی 
ساختمان که سال 1392 به بعد ثبت نام شده اند، گروه 
س��وم روستاییان و عش��ایری که از مددجویان کمیته 
امداد و بهزیستی نیستند، گروه چهارم افرادی که قبال 
تحت حمایت کمیته امداد یا س��ازمان بهزیستی بودند 
ولی از سال 1394 به هر دلیلی دیگر مددجو نبوده اند. 
البته تمام این افراد تا آن تاریخ یک س��وم از سود سهام 
عدالت خود را دریافت کرده بودند و دو سوم از سودشان 

نزد شرکت های سرمایه پذیر بود. 
پوری حس��ینی در آن زمان وع��ده داد که این چهار 
گروه تا پایان اس��فندماه سال جاری سود سهام عدالت 
خود را خواهند گرفت. تا امروز که در نیمه اول اسفندماه 
س��ال 1396 به سر می بریم، دو گروه از آن چهار گروه 

سود سهام عدالت خود را دریافت کردند. 
در هفته ای که گذش��ت باقیمانده سود سهام عدالت 
مربوط به کارگران فصلی و س��اختمانی به حساب این 
گروه از مش��موالن واریز شد. عالوه بر این در نیمه دوم 
بهمن ماه س��ال جاری نیز 2میلیون و 600 هزار نفر از 
مددجویانی که س��ابقا تحت پوشش نهادهای حمایتی 
از جمله کمیته امداد و بهزیس��تی قرار داشتند، اما به 
دالیلی از پوش��ش آن نهاد بیرون آمدند، س��ود سهام 

عدالت خود را به طور کامل دریافت می کنند. 

ساسان قربانی
عضو شورای سیاست گذاری خودرو

دریچه

شنبه
12 اسفند 1396

شماره 1016



س��فارش  ثب��ت  ممنوعی��ت 
واردات کاال ب��ا ارز دالر آمریکا 
مهم ترین رویداد هفته گذش��ته 
تج��اری  و  ارزی  ح��وزه  در 
ب��ود؛ اقدام��ی ک��ه در ص��دور 
سیاست گذاری صحیح، می تواند 
نقش دالر را در اقتصاد ایران به 

حداقل ممکن برساند. 
به گزارش ایرنا، ثبت س��فارش 
به دالر آمریکا با درخواست بانک 
مرکزی از نهم اسفندماه به روی 
واردکنندگان بس��ته شد؛ البته تا 
پیش از این بانک ها به دلیل اینکه 
ایران ب��ر پایه تحریم ه��ای اولیه 
آمری��کا از چرخه تس��ویه دالری 
 )U-TURN( یا همان یوت��رن
حذف شده بودند و در عمل تجار 
در صورتی که خواهان اس��تفاده 
از ارز از سیس��تم بانک��ی بودند، 
نمی توانس��تند س��فارش خود را 
به دالر انج��ام دهند. با این حال 
با رویک��رد جدید بانک مرکزی و 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 
واردکنندگان حتی اگر بخواهند 
از طری��ق سیس��تم صرافی ها ارز 
م��ورد نیاز خ��ود را تأمین کنند، 
نمی توانند از دالر آمریکا استفاده 

کنند. 
تشریح علت ممنوعیت ثبت 

سفارش با دالر آمریکا
آنگونه که مهدی کسرایی پور، 
مدیر اداره سیاست ها و مقررات 
ارزی بان��ک مرک��زی توضی��ح 
داده است، س��هم دالر در سبد 
تجاری کشور آنچنان باال نیست 
و ای��ن امر در م��راودات تجاری 
بازرگانان ایرانی مش��کلی ایجاد 

نخواهد کرد. 
ب��ه گفت��ه وی، واردکنندگان 
و  پرداخت ه��ا  در  می توانن��د 
معام��الت تج��اری خ��ود از ارز 
جایگزین ی��ا ارزهای جهانروای 
دیگر استفاده کنند، دلیلی برای 
استفاده از دالر در این معامالت 

وجود ندارد. 
کس��رایی پور با اشاره به اینکه 
روش پرداخت در ثبت سفارش 
به دو ش��یوه بانکی و غیربانکی 
اس��ت و نوع ارز هم بس��تگی به 
پرفرم ه��ای صادره دارد، تصریح 

کرد: از آنجای��ی که عدم امکان 
اس��تفاده از مکانیس��م تس��ویه 
دالری برای ش��بکه بانکی ایران 
به دلیل تحریم های اولیه آمریکا 
میسر نیست، بنابراین در روش 
بانکی هیچ ثبت سفارش دالری 
در س��ال های اخیر انجام نشده 

است. 
او درب��اره روش غیربانکی نیز 
گفت: در این روش که عمدتا از 
انجام می شود،  طریق صرافی ها 
بعض��ی از ثب��ت س��فارش ها تا 
ب��ه امروز ب��ه دالر آمریکا انجام 
می ش��د ک��ه ای��ن ممنوعی��ت 

مشمول این روش است. 
وی تأکی��د ک��رد: درحالی که 
مراوده دالری ب��ا آمریکا نداریم 
چه نیازی اس��ت که سیس��تم 

ثبت س��فارش بر پایه دالر باشد 
و انجام ثبت سفارش با دالر جو 
کاذبی را در تحریک دالر ایجاد 

کند. 
رویارویی بانک مرکزی و 

صرافی ها
بازار ارز در هفته ای که گذشت 
شاهد رویارویی بانک مرکزی و 
صرافی ه��ا در نرخ گ��ذاری دالر 
و یورو ب��ود؛ صراف��ان نرخ های 
عرضه ش��ده بان��ک مرک��زی از 
طری��ق صرافی ه��ای منتخ��ب 
بانک��ی را قبول نداش��تند و به 
بهانه در اختیار نداشتن ارزهای 
عمده دالر و یورو، از فروش آنها 

به خریداران امتناع می کردند. 
برخ��ی از صرافی ها هم نرخ ها 
را از تابل��وی خود پاک کردند و 

فقط خریدار یورو بودند. 
همی��ن ام��ر س��بب ش��د تا 
بان��ک  منتخ��ب  صرافی ه��ای 
مرکزی، روزهای ش��لوغی را در 
هفته گذشته پشت سر بگذارند 
زی��را م��ردم مجبور بودن��د ارز 
م��ورد نیاز خود را تنه��ا از آنها 

خریداری کنند. 
این رویه سبب شد تا براساس 
صرافی های  ف��روش  نرخ ه��ای 
بانکی، قیم��ت دالر در محدوده 
 5400 ی��ورو  و  4400توم��ان 
تومان باقی بماند، اما صرافان در 
نرخ گذاری های بین صنفی خود 
قیم��ت دالر را 4700 تومان و 
نرخ یورو را 5700 تومان اعالم 

می کردند. 
در این پیون��د صمد کریمی، 

بان��ک  ص��ادرات  اداره  مدی��ر 
مرک��زی با اع��الم اینک��ه همه 
تقاضاه��ای واقع��ی ارز توس��ط 
بانک��ی  منتخ��ب  صرافی ه��ای 
و مج��از متناس��ب با ش��رایط 
ب��ازار پوش��ش داده می ش��ود، 
از  خواس��ت  ارز  متقاضی��ان  از 
مراجعه به دالالن و س��وداگران 

پرهیز کنند. 
صرافی ه��ای مج��از خری��دار 
ارز می توانن��د روزانه تا س��قف 
100 ه��زار دالر آمریکا و 100 
هزار یورو به صورت اس��کناس 
از صرافی ه��ای منتخ��ب بانکی 
خریداری و نسبت به فروش آن 
به متقاضیان اقدام کنند. ضمن 
اینکه آنه��ا می توانند در صورت 
فروش به موقع، نسبت به خرید 
هزار  بع��دی 100  بخش ه��ای 
خارجی(  )ارزهای  اس��عار  تایی 
مزبور و تزریق در بازار ارز کشور 

اقدام کنند. 
صرافی های تضامنی به 

سامانه نیما متصل می شوند
نظام یکپارچه معامالت ارزی 
)نیم��ا( ک��ه از 28 بهمن ماه به 
ص��ورت آزمایش��ی کار خود را 
ب��ا ثب��ت س��فارش و از طریق 
بانک��ی  منتخ��ب  صرافی ه��ای 
آغ��از کرده ب��ود، از هفته آینده 
با برگ��زاری جلس��ات توجیهی 
ب��رای صرافی های  و آموزش��ی 
تضامنی، آنها را نیز به س��امانه 

نیما متصل خواهد کرد. 
نیم��ا ب��ا ه��دف حمای��ت از 
تس��هیل  مج��از،  صرافی ه��ای 
و  بازرگان��ان  ب��رای  تج��ارت 
ساماندهی بازار ارز توسط بانک 
مرک��زی و با هم��کاری وزارت 
صنعت ایجاد ش��ده اس��ت. این 
سامانه ارزش افزوده باالیی برای 
بازرگانان و  صرافی های مج��از، 
در مجم��وع متقاضیان خرید یا 

فروش ارز فراهم می کند. 
صرافی ها می توانند با استفاده 
از نیم��ا، تقاضاه��ای خری��د یا 
فروش ارز از سراسر کشور را به 
صورت برخط مشاهده و با ارائه 
بیشتری  پیشنهادات، دسترسی 
به مشتریان بالقوه داشته باشند. 

با ممنوعیت ثبت سفارش واردات کاال با دالر آمریکا

بساط دالر از تجارت ایران جمع می شود؟  وزیر اقتصاد اعالم کرد
جمع آوری بیش از 60 هزار دسته چک 

با مکانیزه شدن حساب خزانه کشور
وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی از جمع آوری بیش از 
60 هزار دس��ته چک با مکانیزه ش��دن حساب خزانه 
کش��ور خبر داد.  به گزارش ایبنا، مس��عود کرباسیان 
درباره مکانیزه شدن حساب خزانه کشور، اظهار داشت: 
یکی از مش��کالت دستگاه های اجرایی این بود که این 
دس��تگاه ها دسته چک داش��تند و برای وصول باید به 
تهران مراجعه می کردند تا ما دستور وصول واریز آن را 
از سوی خزانه داری کشور اعالم می کردیم.   وی افزود: 
اما اکنون با مکانیزه ش��دن سیستم دیگر چک حذف و 
بیش از 60 هزار دس��ته چک نیز جمع آوری ش��ده و 
پرداخت ها به لحظه ش��ده اس��ت.  وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در ادامه توضی��ح داد: به عنوان مثال همواره 
با سیس��تم قبلی س��ازمان مالیات در یک استان پول 
را دریاف��ت می کردند و به حس��ابی مش��خص واریز و 
نگهداری می شد.  کرباسیان افزود: اما با نگهداری پول 
در این حساب ها، خزانه کشور با مشکالتی مواجه بود 
که خوشبختانه با مکانیزه شدن این سیستم تمامی این 

مشکالت رفع و واریز پول ها لحظه ای شده است. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اعالم کرد
فاز مطالعاتی پول های دیجیتالی در 

ایران شروع شد
رئی��س پژوهش��گاه پول��ی و بانکی کش��ور گفت اگر 
مقررات گ��ذاری برای ارزهای مجازی انجام نش��ود حجم 
تخلف��ات در این حوزه افزایش پی��دا می کند.  به گزارش 
ایلنا، علی دیواندری تصریح ک��رد: تحریم های پولی یک 
مسئله برای سوء  استفاده با فش��ارهای سیاسی است که 
مش��کالت ایجاد می کند و همین مس��ئله باعث شده تا 
پول های دیجیتالی ظهور پیدا کند و از آنها برای دورزدن 
تحریم ها اس��تفاده شود.  او گفت: موضوع بالک چین یک 
تح��ول بزرگ در تکنولوژی اس��ت و کاربردهای متفاوتی 
دارد که یکی از محصوالت آن پول های دیجیتالی است که 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت.  وی ادامه داد: پول های 
دیجیتالی به عنوان محصولی از بستر بالک چین در ابتدای 

راه هستند و از اهمیت باالیی برخوردار هستند. 
دیواندری با اش��اره ب��ه وضعیت پول ه��ای دیجیتالی 
رمزین��ه در ای��ران گف��ت: در حال حاض��ر بانک مرکزی 
و مقررات گ��ذاران کش��ور وارد عرص��ه قانون گذاری برای 
پول های دیجیتالی نشده اند و پول های دیجیتالی در ایران 
مانند تمام دنیا در فاز آزمایش��ی به س��ر می برند البته با 
دس��تور رئیس کل بانک مرک��زی، فعالیت مطالعات برای 
پول های دیجیتالی شروع ش��ده است.  وی افزود: بحثی 
که مطرح است این اس��ت که مقررات گذاران نمی توانند 
به پول های دیجیتالی بی تفاوت باش��ند چرا که آینده آن 

می تواند باعث شود تا فرصت هایی از دست برود. 
رئیس پژوهش��گاه پول��ی و بانکی کش��ور درباره بحث 
پول های دیجیتالی اظهار داش��ت: هم��ه ابعاد زندگی ما 
تح��ت تأثیر اقتصاد دیجیتالی ق��رار گرفته و این طبیعی 
است که بانکداری دیجیتال و پول های دیجیتال نیز وارد 
زندگی انس��ان ش��ود. پول امروزه دیگر از حالت فیزیکی 
خارج شده و وارد بستر دیجیتالی شده است. در حقیقت 
پ��ول جنبه دیتا پیدا ک��رده و به ص��ورت دیتا نگهداری 
می ش��ود و به همین دلیل است که بانک ها هزینه زیادی 
برای نگهداری اطالعات و امنیت اطالعات انجام می دهند. 
دیوان��دری افزود: از وظایف بانک ه��ای مرکزی باید به 
حف��ظ ارزش پول و صیانت از س��پرده های مردم اش��اره 
داش��ت. عده ای اعتقاد دارند که با بالک چین ارزش پول  
کمرنگ می شود چون دیگر بحث پول های فیزیکی مطرح 
نیست.  رئیس پژوهشگاه پولی و بانکی کشور با بیان اینکه 
باید تمام عملکردهای یک پول دیجیتالی را بررسی کرد، 
گفت: اگر قرار اس��ت از ارزی در سطح ملی استفاده شود 

باید به تمام عملکرد این پول توجه ویژه داشت. 
دیوان��دری درب��اره تعریف پول دیجیتال��ی گفت: یک 
واحد پول دیجیتال یا مجازی پولی اس��ت در رمزنگاری 
برای امن سازی و مبادالت استفاده کنند. وظیفه پول این 
نیست که صرفا امنیت آن تضمین شود یا در گاوصندوق 
ذهن انسان باش��د. حفظ پول و امنیت نزد خودمان تنها 
بخشی از موضوع است.  وی تأکید کرد: پول موتور محرک 
اقتصاد جهانی است و پول های دیجیتالی زمانی می توانند 
در اقتصاد ملی تأثیرگذار باشند که ویژگی هایی از جمله 
انجام معامالت بانکی، واحد شمارش، ذخیره ارزش و ابزار 
معامله را داش��ته باش��د.  رئیس پژوهشگاه پولی و بانکی 
کش��ور خاطرنش��ان کرد: در کش��ور ایران فاز مطالعاتی 
برای پول های دیجیتالی ش��روع شده اس��ت و باید نگاه 
ب��ه پول های دیجیتالی مش��خص ش��ود. در حقیقت اگر 
پول دیجیتالی یک ابزار وجه حامل اس��ت مقررات گذاری 
نمی خواهد اما اگر اوراق بهادار است باید به بورس واگذار 
شود و اگر یک کاال است باید به بورس کاال اختصاص پیدا 
کند. اگر ابزاری برای معامله به عنوان پول است باید بانک 

مرکزی برای آن مقررات گذاری را انجام دهد. 
دیوان��دری گف��ت: تکنول��وژی بالک چی��ن و ارزهای 
دیجیتالی در حال تحول اس��ت و صرفا نمی توان آن را به 
تبادالت محدود کرد.  وی با بیان اینکه اگر مقررات گذاری 
برای ارزهای مجازی انجام نش��ود حجم تخلفات در این 
حوزه افزایش پیدا می کند، تصریح کرد: تحریم های پولی 
یک مس��ئله برای سوء استفاده با فشارهای سیاسی است 
که مشکالت ایجاد می کند و همین مسئله باعث شده تا 
پول های دیجیتالی ظهور پیدا کند و از آنها برای دورزدن 

تحریم ها استفاده شود. 
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بانکنامه

آثار هنری چه زمانی روی اسکناس های 
ایرانی جا خوش می کنند؟ 

سفیر س��وییس چند روز پیش با نشان دادن اسکناس 
صد فرانکی این کش��ور که روی آن دو مجس��مه آلبرتو 
جاکومتی )هنرمند سوییسی( نقش بسته بود، از اهمیت 
هنر در این کش��ور س��خن گفت؛ تا جایی که آثار هنری 
روی پول رایج آن چاپ می ش��ود، اما در ایران آثار هنری 

چه زمانی روی اسکناس ها نقش می بندند؟ 
 به گزارش ایس��نا، روی اسکناسی که مارکوس الیتنر

� سفیر سوییس در ایران � در مراسم جانمایی دو مجسمه 
آلبرت��و جاکومتی در فضای داخلی موزه هنرهای معاصر 
تهران نش��ان داد، از یک س��و چهره جاکومتی و از سوی 
دیگر تصویر این دو مجس��مه او )که در تهران نگهداری 
می ش��وند( وجود داشت.  مارکوس الیتنر در ادامه گفت: 
 این پولی است که بیشترین استفاده را در سوییس دارد. 
همانطور که می دانید ما در موضوعات مالی جدی هستیم 
و اگر به این اس��کناس نگاه کنید تصویر این دو مجسمه 

را روی آن می بینید. 

نگاهی به اس��کناس های ای��ران از س��ال 1360 تا به 
حال نشان می دهد بیش��تر مکان های مذهبی، تاریخی 
یا معماری های مع��روف ایرانی برای چاپ روی پول های 
کاغذی رایج در مملکت مورد توجه بوده است. ساختمان 
پیشین مجلس شورای اسالمی، مسجد جامع یزد، سردر 
دانش��گاه تهران، مدرس��ه فیضیه، کعبه، آرامگاه حضرت 
معصومه )س(، آرامگاه امام رضا )ع(، میدان نقش جهان، 
خانه آقازاده و آرامگاه سعدی از جمله این موارد هستند. 
در این میان س��ال 1392 بانک مرکزی به مناس��بت 
مبعث پیامبر گرامی اس��الم )ص( اسکناس 5هزار ریالی 
با طرح جدید منتش��ر کرد. این طرح به یک اثر در حوزه 
میراث فرهنگی، یعنی سفالینه یافته شده از قرن هشتم 
هجری تعلق داش��ت.  مجید صنیعی � مدیرکل سازمان 
تولید اس��کناس و مس��کوک بانک مرکزی � در این  باره 
اظهار کرده بود: در س��ال 1390 با توجه به مطرح شدن 
موضوع توجه به میراث فرهنگی و صنایع دس��تی ایران، 
فرآیند طراحی بر این اساس آغاز و پس از ارائه و بررسی 
طرح های گوناگون در نهایت طرح پشت اسکناس 5هزار 
ریال��ی از ماهواره امید به ظروف س��فالی مربوط به قرن 
هشتم هجری تغییر یافت.  در پی این اتفاق فائق توحیدی 
� کارش��ناس اموال فرهنگی س��ازمان میراث فرهنگی � 
درباره نقش روی این اس��کناس ها به ایس��نا، گفته بود: 
هرچند سفال های قرن هشتم هجری قمری نقطه عطف 
و اثر شاخصی در هنر ایرانی محسوب نمی شوند، اما طرح 
استفاده شده در پش��ت اسکناس های 5هزار ریالی که به 
نام »س��فال تکنیک سلطان آباد« شناخته می شود، اقدام 

جالبی برای نشان دادن هنر و فرهنگ غنی ایران است. 
همچنین در جدیدترین اسکناس ایرانی یعنی اسکناس 
هزار تومانی که سال 1396 در دسترس مردم قرار گرفت، 
در کنار آرامگاه حافظ ش��عری از این شاعر )هرگز نمیرد 
آنکه دلش زنده ش��د به عشق/ ثبت است بر جریده عالم 
دوام ما( نوشته شده که نیم نگاهی به حوزه ادبیات ایران 
نیز داشته است.  با در نظر گرفتن اینکه اسکناس های هر 
کش��ور و نقوش روی آنها به نوعی نشان دهنده هویت و 
فرهنگ هر کش��ور هستند، شاید بتوان امیدوار بود پس 
از گام��ی که در این زمینه با توجه به میراث فرهنگی یا 
در مورد آخر ادبیات ایران، برداش��ته ش��د، گام بعدی در 
راستای توجه به هنرهای تجسمی )در حوزه های مختلف 
نقاش��ی، مجسمه س��ازی و. . .( و معاصر کشور برداشته 
شود و شاهد آثار زیبای خلق شده هنرمندان ایرانی روی 

اسکناس های کشور باشیم. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.470دالر آمریکا

5.450یورو اروپا

6.800پوند انگلیس

1.337درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

639.200مثقال طال

147.500هر گرم طالی 18 عیار

1.530.000سکه بهار آزادی

1.553.200سکه طرح جدید

770.000نیم سکه

495.000ربع سکه

326.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

نش��ان لیاقت کارآفرینی فدراس��یون 
ملی نخبگان فرانس��ه به عنوان باالترین 
نش��ان افتخ��اری این کش��ور، به دکتر 
بان��ک   مدیرعام��ل  قاس��می،  مجی��د 

پاسارگاد اعطا شد. 
بان��ک  روابط عموم��ی  گ��زارش  ب��ه 
پاس��ارگاد، فدراس��یون مل��ی نخبگان 
فرانس��ه )FFI(، پ��س از بررس��ی های 
کارشناسی اقتصادی در زمینه  مدیریت 
نوآوران��ه مرتبط ب��ا فناوری های مالی و 
بانکی، نشان لیاقت کارآفرینی و گواهی 
افتخاری مدیریت را به مدیرعامل بانک  

پاسارگاد اعطا کرد. 

مدیریت��ی،  ثب��ات  گفتن��ی  اس��ت 
رویک��رد خالقانه و نوآورانه در مدیریت، 
ابتکار عم��ل و ارائ��ه راهبردهای نوین 
اقتصادی و اش��تغال زایی، از ویژگی های 
متمایز بانک  پاس��ارگاد است و تاکنون 
افتخارات��ی نظیر »نش��ان عالی لیاقت و 
مدیریت نوآورانه گراند آفیس��ر اتحادیه 
اروپا«، »نشان بین المللی شوالیه صنعت 
بانکداری« از س��وی مرک��ز تحقیقات و 
ن��وآوری اروپا و همچنین عنوان »چهره 
ماندگار بانکداری ایران«، به دکتر مجید 
قاس��می، مدیرعام��ل بانک  پاس��ارگاد 

اختصاص یافته  است. 

ب��ا وجود تأکید مع��اون نظارت بانک 
مرک��زی مبنی بر پایان تسویه حس��اب 
تعاونی های غیرمجاز  با س��پرده گذاران 
از جمله فرش��تگان تا پای��ان بهمن ماه، 
همچن��ان رون��د قبل��ی ب��رای تعیین 
وضعیت این س��پرده گذاران برقرار بوده 
و آنها درگی��ر دریافت مطالبات خود از 

موسسه کاسپین هستند. 
جری��ان  در  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
س��اماندهی ب��ازار غیرمتش��کل پولی و 
تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های 
منحل شده چندی پیش بود که فرشاد 
حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی 
– اعالم کرد که ت��ا پایان بهمن ماه کار 
تمامی سپرده گذاران  با  تسویه حس��اب 
تعاونی های غیرمجاز به پایان می رس��د. 
این تعاونی ها البته ش��امل ثامن الحجج، 
افض��ل ت��وس، الب��رز ایرانی��ان، آرمان 

)وح��دت( و زیرمجموعه های موسس��ه 
کاسپین به ویژه فرشتگان می شد. 

گرچه انتظ��ار می رفت ب��ا این اعالم 
بان��ک مرکزی پای��ان بهمن م��اه تمام 
سپرده های سپرده گذاران پرداخت شده 
باش��د و وضعیت موجود به پایان برسد، 
ام��ا اینگونه نبود و ش��رایط به س��متی 
پیش رفته که همچنان س��پرده گذاران 
به دنبال وجوه خود هستند هرچند که 
بان��ک مرکزی تأکی��د دارد که تاکنون 
98درص��د آنه��ا را تعیین تکلیف کرده 
اس��ت. در مجموع این تعیین تکلیف به 
معنی کامل دریافت وجوه سپرده گذاران 
نب��وده و از ن��گاه ای��ن س��پرده گذاران 
وضعیت آنها با توجه به اینکه نتوانستند 
سود مبالغ و همچنین کل آن را به طور 

کامل دریافت کنند، نامشخص است. 
ه��زار   500 ح��دود  ب��ا  فرش��تگان 

زیرمجموعه  بزرگ تری��ن  س��پرده گذار 
موسسه مجاز کاسپین به شمار می رود 
که تاکنون بانک مرکزی برای آن حدود 
4000میلیارد تومان براساس شناسایی 
ام��وال و دارای��ی آن خ��ط اعتب��اری 
اختصاص داده است، این در حالی است 
که فرش��تگان بدهی 8600 میلیاردی 
دارد که ج��دا از 3000 میلیارد تومان 
سود تحقق نیافته آن مابقی و در حدود 
5600 میلیارد تومان بدهی و س��پرده 

محسوب می شود. 
ط��ی فرآین��د مرحل��ه ای ک��ه برای 
پرداخت وجوه فرشتگان در نظر گرفته 
ش��د، از پایان اردیبهش��ت ماه امس��ال 
از س��قف 3میلی��ون تومان آغ��از و در 
تیرم��اه بود ک��ه به م��رز 200 میلیون 
تومان رس��ید ولی در آن زمان با توجه 
به برخی مس��ائل حس��اب های موسسه 

کاسپین مس��دود و پرداخت ها متوقف 
ش��د تا اینکه ب��ار دیگ��ر در آبان ماه با 
رفع مس��دودی حس��اب ها ش��رایط بار 
دیگ��ر برای پرداخت به س��پرده گذاران 
از س��ر گرفته ش��د. ای��ن ب��ار در کنار 
تا س��قف 200میلیون  س��پرده گذاران 
تومان س��پرده های کالن و باالتر از این 
رقم هم می توانستند با مراجعه به شعب 
کاسپین تا حداکثر 200 میلیون تومان 

دریافت کنند. 
ب��ا اینکه پایان بهمن ماه تکمیل زمان 
نهایی تسویه حساب اعالم شده بود، اما 
استعالم از موسسه کاسپین و همچنین 
بررس��ی های میدانی حاکی از آن است 
که جریان تعیین  تکلیف س��پرده گذاران 
فرشتگان در کاسپین همچنان به روال 
قبل پابرجاس��ت و تغییری در روند آن 

ایجاد نشده است. 

از تعیین تکلیف سپرده گذاران فرشتگان چه خبر؟ 

از سوی فدراسیون ملی نخبگان فرانسه

نشان لیاقت کارآفرینی فدراسیون نخبگان فرانسه 
به مدیرعامل بانک پاسارگاد اعطا شد
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فرصت امروز: روزهای کم رمق بورس 
تهران ادامه دارد و س��ایه انتش��ار اوراق 
گواهی سپرده و نوسانات بازار ارز کماکان 
بر بازار س��رمایه باقی است. چنانچه بازار 
سهام در هفته ای که گذشت، شاهد افت 
قیمت س��هم ها بود و ش��اخص کل 196 
واح��د معادل 0.2 درصد اف��ت کرد و به 

رقم 97هزار و 961 رسید. 
در این مدت بورس تهران شاهد بازاری 
کم رمق هم��راه با اف��ت ارزش معامالت 
س��هام بود. بازارهای مختل��ف این روزها 
بی��ش از گذش��ته بر بازار س��رمایه تأثیر 
می گذارن��د، از یک س��و، انتش��ار گواهی 
سپرده ریالی مبتنی بر ارز بازیگران بازار 
سرمایه را در س��رمایه گذاری خود مردد 
کرده و از سوی دیگر نوسانات بازار ارز بر 

بازار سهام سایه افکنده است. 
برخ��ی  قیم��ت  کاه��ش  همچنی��ن 
فلزات اساس��ی و قیمت نفت باعث شده 
س��هم های فلزی و پاالیشی با افت قیمت 
نس��بت به گذشته روبه رو باش��ند و این 
شرایط باعث شده بورس تهران با شیبی 

آرام شاهد کاهش روند قیمت ها باشد. 
اما در هفته ای که گذش��ت، ش��اخص 
ب��ازار اول 220 واحد اف��ت کرد و تا تراز 
69 هزار و 572 واحدی کاهش یافت اما 
ش��اخص بازار دوم با رشد چهار واحدی 
مواجه ش��د و عدد 208 ه��زار و 678 را 
تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز در 
پن��ج روز اخیر 25 واحد اف��ت کرد و به 
رق��م 105 هزار و 274 واحدی رس��ید، 
همچنین ش��اخص صنعت با 215 واحد 

افت مواجه شد. 
اما به رغم این ش��رایط، با مقایسه ارزش 
بازار س��رمایه نس��بت به تولی��د ناخالص 
داخلی کش��ور و همچنین نسبت به تعداد 
ش��رکت های فع��ال در حوزه های مختلف 
اقتصادی، بازار س��رمایه ایران در مقایس��ه 
با کش��ورهای مشابه، پتانسیل باالیی برای 
جذب شرکت ها و افزایش تأمین مالی دارد. 
حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران در گفت وگو 
با س��نا با اعالم این مطل��ب گفت: تعداد 
شرکت هایی که در خارج از بازار سرمایه 
فعالی��ت می کنن��د و با ان��دک تغییرات 
س��اختاری یا تصمی��م مدیریتی، قابلیت 
ورود ب��ه بورس ی��ا فراب��ورس را دارند، 
زیاد اس��ت. ام��روزه، بس��یاری از صنایع 
و ش��رکت های مس��تعد و بزرگ کش��ور 
همچن��ان در اختیار دولت ی��ا نهادهایی 
ق��رار دارند ک��ه بنا به دالی��ل اجتماعی، 
حاکمیت��ی ی��ا قانونی ام��کان حضور در 

بورس برای آنها فراهم نشده است. 
وی ادام��ه داد: همچنین ش��رکت های 
بخش  خصوصی می توانن��د با پذیرش از 

مزایای بازار برخوردار شوند. بازار سرمایه 
ام��روز نیازمند تن��وع و افزای��ش تعداد 
شرکت هاس��ت و مزایای مناسبی را برای 
ش��رکت ها به هم��راه دارد و اکنون برای 
ورود بنگاه های اقتصادی به بازار سرمایه 

قطعاً زمان مناسبی است. 
مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق بهادار 
تهران در پاسخ به این سؤال که کلینیک 
پذیرش چه میزان در پذیرش شرکت ها و 
آشنایی آنها با شرایط بازار سرمایه کمک 
کرده است؟ گفت: براساس تفکری که در 
بورس های پیشرفته جاری است، موضوع 
پذیرش و ورود ش��رکت ها ب��ه بورس به 
دلیل ابعاد راهب��ردی و نیز زمانبر بودن، 
به عنوان س��فر پذیرش تلقی می ش��ود. 
به عبارتی این اق��دام دارای نقطه آغاز و 
پایانی اس��ت و فرآین��دی نظام مند برای 
آن ط��ی می ش��ود. این فرآین��د اقدامات 
مختلفی شامل آماده سازی مدیریت برای 
اتخ��اذ تصمیم پذیرش، اصالح س��اختار 
احتمالی شرکت، بهبود گزارشگری مالی 
و مواردی از این دست را در برمی گیرد. 

قالیباف اصل با تأکی��د بر اینکه به نظر 
می رس��د بنگاه ه��ای اقتصادی ب��ا برنامه 
ش��رکت ها  پذی��رش  کلینی��ک  جدی��د 
می توانن��د آین��ده حضور خ��ود در بازار 
برنامه ری��زی  و  پیش بین��ی  را  س��رمایه 
کنند، گفت: با توجه به تعدد شرکت های 
خارج از ب��ورس، کلینیک پذیرش راهی 
است برای ش��رکت هایی که می توانند با 
تغییراتی در ساختارهای خود یا طی یک 

دوره زمانی مشخص با برنامه  ریزی انجام 
شده شرایط ورود به بورس را دارا شوند و 
در تمام این مسیر، راهنمایی  ها و مشاوره 
 های الزم به این شرکت ها ارائه می  شود. 
مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق بهادار 
ته��ران همچنین به ایج��اد نظام کنترل 
داخلی و اجرای اصول مدیریت ریس��ک 
اش��اره کرد و اقدامات ش��رکت بورس در 
این زمینه را برشمرد و گفت: در خصوص 
اس��تقرار نظام کنترل داخلی و مدیریت 
ریس��ک در ش��رکت های بورس، سازمان 
بورس و اوراق بهادار با تصویب و اجرایی 
داخلی  کنترل های  دس��تورالعمل  کردن 
در س��ال 1391 و ب��ه دنب��ال آن تهی��ه 
دو منش��ور کمیته حسابرس��ی و منشور 
فعالیت حسابرس��ی داخلی )که ش��امل 
بررسی ریس��ک نیز می شود( گام مهمی 

برداشت. 
وی ب��ا بیان اینکه چک لیس��ت رعایت 
الزام��ات کنترل ه��ای د اخل��ی حاکم بر 
گزارش��گری مال��ی و رهنمود ه��ای الزم 

د ر راس��تای د س��تورالعمل کنترل ه��ای 
د اخلی نیز تهی��ه و اجرایی و کارگاه های 
آموزش��ی ارزیاب��ی کنترل ه��ای د اخلی 
حاکم بر گزارش��گری مالی برگزار ش��د، 
به س��نا گفت: در خصوص بهبود رعایت 
اصول راهبری ش��رکتی در ش��رکت های 
ب��ورس نیز توصیه نامه راهبری ش��رکتی 
برای ش��رکت های بورس��ی و پرسشنامه 
امتیازبندی ش��رکت های بورسی از منظر 
راهب��ری ش��رکتی تدوین ش��د که برای 
بررسی و تصویب به سازمان بورس ارسال 

شده است. 
توصیه نام��ه  اف��زود:  قالیباف اص��ل 
پیشنهادی مشتمل بر چهار بخش حقوق 
س��هامداران، هیأت مدی��ره و کمیته های 
ش��فافیت  و  حسابرس��ی  هیأت مدی��ره، 
و اطالع رس��انی اس��ت. ای��ن توصیه ها با 
اقتباس از اس��تانداردهای بین المللی در 
زمین��ه راهبری ش��رکتی و تطبیق آن با 
قوانی��ن و مقررات داخل��ی در حوزه بازار 
سرمایه تنظیم شده و بورس اوراق بهادار 
تهران تصمی��م دارد بر اس��اس مقررات 
موجود گزارش راهبری ش��رکتی خود را 
به عنوان یک شرکت پذیرفته شده تهیه 
و ب��ه صورت اختیاری منتش��ر کند. این 
گ��زارش وضعیت رعایت اس��تانداردهای 
راهبری شرکتی توسط بورس تهران را با 
توجه به استانداردهای بین المللی در این 

زمینه، نشان خواهد داد. 
مدیرعامل ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار 
تهران در پاس��خ به این س��ؤال که طراحی 
ش��اخص بازار بدهی در چه مرحله ای قرار 
دارد؟ گفت: بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت 
در حال تبدیل شدن به بازاری مهم و بزرگ 
اس��ت. از این رو بورس اوراق بهادار تهران 
تصمیم به طراحی شاخصی برای سنجش 
عملک��رد )بازده��ی( این بازار رو به رش��د 
گرفت. توجه کنید که شاخص اوراق بهادار 
با درآمد ثابت از فرمول و روش محاسبه ای 
متف��اوت و حت��ی پیچیده ت��ر نس��بت به 
شاخص سهام برخوردار است. در این راستا 
مطالعاتی در بورس تهران انجام شد و این 
مطالعات به پیشنهاد شاخص اوراق بهادار 
بدهی به کمیته شاخص سازمان بورس در 

اوایل سال 95 انجامید. 

افت 0.2 درصدی شاخص بورس در هفته ای که گذشت

مسیر هموار بنگاه های اقتصادی برای ورود به بورس
دریچه

از 27 تا 30 فروردین سال آینده
یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و 

بیمه برگزار می شود
یازدهمین دوره نمایش��گاه ب��ورس بانک و بیمه در 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می شود. 
به گزارش »فرصت امروز«، نمایش��گاه بورس، بانک 
و بیم��ه )فاینکس 2018( از تاریخ 27 تا 30 فروردین 
س��ال آینده با حضور فعاالن بازار سرمایه، بازار پول و 
صنعت بیمه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
برگزار می ش��ود.  در این نمایشگاه عالوه بر ارکان بازار 
سرمایه، شرکت های تأمین سرمایه، سبدگردان، مشاور 
سرمایه گذاری، بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری، 
صرافی ه��ا و لیزینگ ه��ا، صندوق ه��ای نیک��وکاری، 
بیمه ها،  کارگزاری ه��ا، صندوق های س��رمایه گذاری، 
ارائه دهن��ده خدمات مالی و اعتبار س��نجی، خدمات 
آموزشی و پژوهشی، خدمات نرم افزاری، استارت آپ ها، 
مطبوع��ات و انتش��ارات و مش��ارکت کنندگان بخش 
بین الملل حض��ور دارند.  گفتنی اس��ت بدین منظور 
شرکت سهامی نمایش��گاه ها 17 هزار مترمربع فضای 
مفید در اختیار این نمایش��گاه ق��رار داده که تاکنون 
15هزار مترمربع آن به متقاضیان حضور در نمایشگاه 
اختص��اص داده ش��ده اس��ت و ت��ا پایان اس��فندماه، 
عالقه مندان می توانن��د از این فرصت برای ثبت نام در 
بزرگ ترین رویداد مالی خاورمیانه اس��تفاده کنند.  در 
این رویداد تاکنون 359 ش��رکت ثبت نام کرده اند که 
تا این لحظه ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
با حضور 50 ش��رکت بیش��ترین میزان مش��ارکت در 

فاینکس 2018 را به خود اختصاص داده اند. 

 توصیه عبده تبریزی
به فروشندگان زمین

عضو ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق بهادار گفت بازار 
زمین هنوز حباب قیمتی دارد، بنابراین اگر فکر کنیم 
قیمت زمی��ن تغییر کرده و آن را نفروش��یم، تصمیم 
غلطی است. همچنین در مورد واحدهای تجاری حباب 
قیمتی وج��ود دارد و هر جایی که بخش زمین ارزش 

باالیی دارد، حباب قیمتی بروز کرده است. 
به گزارش ایس��نا، حسین عبده تبریزی در اختتامیه 
پنجمین همایش ملی توس��عه پایدار با رویکرد بهبود 
محیط کس��ب و کار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی خراسان رضوی اظهار کرد: در عنوانی که برای 
این همایش در نظر گرفته شده، موضوع اینکه محیط 
کسب و کار چه نقشی در توسعه پایدار دارد امری مهم 
بوده و می توانم متغیرهایی را که مربوط به رشته خودم 
است توضیح بدهم.  وی ادامه داد: سه متغیر اصلی در 
حوزه کار ما وجود دارد که ش��امل نرخ سود، نرخ ارز و 
در نهایت کس��ری بودجه می شود که این سه موارد بر 
نرخ تورم تأثیر بس��زایی می گذارد.  عضو شورای عالی 
بورس و اوراق بهادار افزود: ما نگران هس��تیم که یکی 
از دستاوردهای مهم دولت را از دست بدهیم و آن این 
اس��ت که باالخره دولت تورم را توانس��ت کنترل و آن 
را تک رقمی کند. پدیده ای ک��ه دولت یازدهم و دولت 
جدید زیاد با آن آش��نا نبوده این است که نرخ تورم را 
پایین آورده ولی نرخ س��ود باال ماند. این مشکلی است 
که از آغاز دولت یازدهم با آن روبه رو شدیم و تشخیص 

درستی در رابطه با آن صورت نگرفته است. 

بررسی معامالت بازار سرمایه نشان می دهد
بورس کاال شاگرد اول بازار سرمایه 

در سال 96
ب��ورس کاالی ای��ران با 879 ه��زار میلیارد ریال، 
س��هم 48 درص��دی را از معامالت بازار س��رمایه از 
ابتدای امسال تا پایان دی ماه از آن خود کرده است. 
به گزارش تس��نیم، بررسی معامالت بازار سرمایه از 
ابتدای امسال تا پایان دی ماه نشان می دهد ارزش کل 
معامالت در این م��دت 1816 هزار میلیارد ریال بوده 
که از این میان بورس کاالی ایران با 879 هزار میلیارد 

ریال سهم 48 درصدی از معامالت را داشته است. 
ب��ورس اوراق بهادار نیز با 483 هزار میلیارد ریال 
س��هم 27 درصدی، فراب��ورس ایران ب��ا 407 هزار 
 میلیارد ریال س��هم 22 درص��دی و بورس انرژی با

47 هزار میلیارد ریال سهم 3 درصدی را از کل معامالت 
بازار سرمایه در مدت یاد شده از آن خود کرده اند. 

این در حالی است که بررسی معامالت بورس کاال 
از زمان تأس��یس نشان می دهد ارزش معامالت این 
بورس در س��ال 86 بالغ بر 59 ه��زار میلیارد ریال، 
در س��ال 87 بالغ بر 83 هزار میلیارد ریال، در سال 
88 بالغ بر 92 هزار میلیارد ریال، در س��ال 89 بالغ 
 ب��ر 125 ه��زار میلی��ارد ریال، در س��ال 90 بالغ بر
302 هزار میلیارد ریال، در سال 91 بالغ بر 678 هزار 
میلیارد ریال، در سال 92 بالغ بر 637 هزار میلیارد 
ریال، در س��ال 93 بالغ ب��ر 574 هزار میلیارد ریال، 
در سال 94 بالغ بر 472 هزار میلیارد ریال، در سال 
95 بالغ بر 817 هزار میلیارد ریال و در 11 ماه سال 
ج��اری بالغ بر 1035 هزار میلیارد ریال بوده اس��ت 
که نش��ان از رکوردش��کنی معامالت بورس کاال در 

سال 96 دارد. 
ب��ر این اس��اس در خصوص اقدام��ات قابل توجه 
صورت گرفته در بورس کاالی ایران از ابتدای امسال 
تا پایان بهمن ماه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

- رش��د 39 درص��دی ارزش کل معامالت بورس 
کاالی ایران

- رش��د 44 درصدی ارزش معامالت اوراق بهادار 
مبتنی بر کاال و رسیدن به 589 هزار میلیارد ریال

- رشد 33 درصدی ارزش معامالت کاالی فیزیکی 
و رسیدن به 446 هزار میلیارد ریال

- افزای��ش 45 درص��دی ارزش معامالت گواهی 
سپرده کاالیی

- رشد 61 درصدی ارزش معامالت بازار مشتقه
- 94 انب��ار پذیرش ش��ده و دارای نماد فعال در 

حوزه های مختلف کاالیی
- افزایش مقدار )21 درصد( و ارزش )19 درصد( 

معامالت محصوالت کشاورزی
- ثب��ت رکورد جدید در حج��م و ارزش معامالت 

محصوالت کشاورزی

بورسکاال

شنبه
12 اسفند 1396

شماره 1016
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یک کارش��ناس صنعت بیمه می گوید 
شبکه های س��ازماندهی کالهبرداری از 
صنعت بیمه ایجاد ش��ده اند که با ایجاد 
جراحات س��اختگی مبالغ قابل توجهی 
را از صنع��ت بیم��ه دریاف��ت می کنند 
و ض��رورت دارد ک��ه در ای��ن زمین��ه 
اقداماتی از قبیل همکاری بیش��تر بین 
صنعت بیمه، قوه قضاییه، دادس��تانی ها 
و دادسراهای سراسر کشور و همچنین 
مهندسی انگیزه های کارشناسان قضایی 

و نیروی انتظامی و . . . صورت گیرد. 
بهم��ن المعی در گفت وگو با ایس��نا، 
اظه��ار ک��رد: به نظ��ر می رس��د اکنون 
خطر نفوذ ش��بکه های سازماندهی شده 
کالهب��رداری از صنع��ت بیم��ه در اثر 
و  متقلبان��ه  ص��وری،  خس��ارت های 
ساختگی و تهدید توانگری مالی صنعت 

بیمه افزایش یافته است. 
وی چنی��ن توضیح داد: برخی از مواد 
قانون اصالح بیمه ش��خص ثالث مصوب 
تیر سال 1387 مجلس شورای اسالمی 
نق��اط ضعف��ی دارد که موج��ب ایجاد 
گ��ذرگاه عبور ام��ن ب��رای متخلفین و 
فرصت طلبان متقلب ش��ده است. یکی 
از ای��ن موارد ماده 16 آن قانون اس��ت 
مبنی بر تکلیف شرکت های بیمه گر در 
پرداخت علی الحس��اب دیه جراحات تا 
سقف حداقل 50درصد به زیان دیدگان 
ناش��ی از صدمات بدن��ی در اثر حوادث 
رانندگی وس��ایل نقلیه موتوری زمینی 
براس��اس گزارش مقدماتی دستگاه های 
و  راهنمای��ی  و  راه  )پلی��س   مس��ئول 
رانندگ��ی، مقامات انتظام��ی و محاکم 

قضایی و دادسراها و پزشکی قانونی(. 
او ادام��ه داد: ب��ه این ترتی��ب که به 
دلی��ل عدم فرصت کافی برای بررس��ی 
متقلبانه  وق��وع خس��ارت های  احتمال 
و همچنی��ن ع��دم دقت و هوش��مندی 
الزم برخی از کارشناس��ان در نهادهای 
ذی صالح برای بررس��ی صحت و س��قم 
خس��ارت های غیرواقع��ی، متقلب��ان از 
کانال های رس��می مراجع صالحیت دار 
اس��تفاده ک��رده و گزارش��ات قانونی به 
منظور تش��کیل پرونده تهیه می شود و 
سپس متخلف می تواند خسارت دریافت 
کند. به این ش��رح، این م��اده که برای 
حمایت از زیان دی��دگان واقعی تصویب 
شده است، تسهیالت و راهکار مناسبی 
برای انجام اعمال متقلبانه برای دریافت 
خسارت های غیرقانونی را از شرکت های 
بیمه گ��ر فراهم ک��رده و مبالغ هنگفتی 
از مناب��ع مال��ی ب��ه ص��ورت قانونی از 
برای خس��ارت های  بیمه  ش��رکت های 

غیرواقعی خارج می شود. 
ای��ن کارش��ناس بیم��ه اظه��ار کرد: 
اینگونه پرونده های متقلبانه در خارج از 
صنعت بیمه طراحی ش��ده است. البته 
تاکنون نیز تعداد زیادی از متقلبانی که 
با ایجاد جراحت ها و تصادفات ساختگی 
در برخی از اعضای بدن، سر و صورت، پا 
و. . . سعی در دریافت خسارت از صنعت 
بیمه داش��ته اند، با هوش��یاری کارکنان 
صنعت بیمه و مقامات قضایی و انتظامی 
کش��ف ش��ده اند. ب��ا این ح��ال حجم 
گسترده آن نش��ان از فعالیت شبکه ای 
و سازماندهی ش��ده این عناصر متخلف 

در س��طح کش��ور دارد، ل��ذا پیش��نهاد 
می ش��ود با اج��رای آموزش ه��ای الزم 
حین خدمت، هوشیاری عوامل انتظامی 
و پلی��س راهنمای��ی و رانندگی افزایش 
یابد و بازجویی های فنی و کارشناس��ی 
در محاکم قضایی قبل از تنظیم گزارش 
و ارسال مدارک به شرکت های بیمه گر 
صورت بگیرد. به عبارتی با به کار بستن 
دق��ت الزم در کیفیت وق��وع تصادفات 
س��اختگی و میزان جراحات متقلبانه و 
شیوه های مورد استفاده کالهبرداران در 
پرونده های کشف شده، باید جلوی وقوع 

این قبیل تخلفات را گرفت. 
عضو س��ابق هیأت مدیره بیمه ایران 
چنی��ن ادام��ه داد: خط��ر هج��وم و 
چنگ ان��دازی به منابع مالی بیت المال 
در شرکت های دولتی و بخش خصوصی 
در صنع��ت بیم��ه طبق اخب��ار موثق 
منتش��ره در رس��انه های گروه��ی به 
صورت شبکه ای و سازماندهی شده رو 
به رش��د بوده اس��ت، برای مثال طبق 
اظه��ارات مدی��ر پیش��گیری از وقوع 
ج��رم معاونت اجتماعی دادگس��تری 
استان فارس، هزینه های خسارت های 
 س��اختگی در آن اس��تان در ح��دود

500 میلی��ارد ری��ال برآورد و کش��ف 
شده اس��ت و گزارش رسانه ای رئیس 
دادگستری استان اصفهان در بهمن ماه 
سال جاری در شهرستان برخوار نشان 
می ده��د نزدیک به 200 میلیارد ریال 
شناسایی  صوری  خسارت  پرونده های 
ش��ده اس��ت. بنابراین اگر مشابه این 
اع��داد و ارق��ام خس��ارت ص��وری در 

تمام اس��تان های کش��ور وجود داشته 
باش��د، رقم سرسام آوری از سوی افراد 
متقلب و متخلف به کلیه ش��رکت های 
بیمه گر فقط در دریافت دیات تحمیل 

می شود. 
این کارش��ناس صنع��ت بیمه توضیح 
داد: ب��رای مقابله با ترفندهای متخلفان 
بیمه، باید بین صنعت بیمه، قوه قضاییه، 
دادستانی ها و دادسراهای سراسر کشور، 
نیروی انتظام��ی، پلیس راه و راهنمایی 
و رانندگ��ی، حراس��ت ها و واحده��ای 
امنیت��ی ب��رای  بازرس��ی و نهاده��ای 
کش��ف و شناس��ایی این عوامل متقلب 
هماهنگ��ی س��اختاری ص��ورت گیرد. 
همچنین ضرورت دارد که در واحدهای 
پرداخت خس��ارت مالی و جانی صنعت 
بیمه و سایر دستگاه های مسئول مانند 
نیروی انتظامی و قوه قضاییه و پزشکی 
قانونی از کارشناسان خبره و متخصص 
و آموزش دی��ده در امر شناس��ایی افراد 
متقلب و کشف خسارت های غیرقانونی 

و صوری استفاده شود. 
وی بر مهندس��ی انگیزه های مادی و 
انتظامی،  قضایی،  کارشناس��ان  معنوی 
پلی��س راه و راهنمای��ی و رانندگ��ی و 
صنع��ت بیم��ه تأکید ک��رد و گفت: در 
جه��ت مبارزه با فس��اد عناص��ر متقلب 
در بیمه ه��ای اتومبی��ل و س��ایر موارد 
مش��ابه و همچنین به منظور کش��ف و 
شناس��ایی آنها چنین اقدامی الزم است 
ضمن اینکه باید مکانیزمی طراحی شود 
که برای کش��ف پرونده ه��ای صوری و 
ساختگی به آن افراد پاداش اعطا شود. 

رئی��س مرکز ملی ف��رش ایران گفت 
ک��ه بعد از پذیرش برجام صادرات فرش 
دس��تباف ایران روند افزایش��ی داش��ته 
اس��ت؛ به طوری که بنابر آمار گمرک در 
10ماهه امسال 336 میلیون دالر فرش 
دستباف صادر شده که رشد 23درصدی 

نسبت به مدت مشابه پارسال دارد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، حمی��د کارگر در 
دوازدهمین دوره المپیاد فرش دستباف 
کش��ور اظهار کرد: فرش دستباف ایران 
یک هنر صنعت قدیمی و میراث ماندگار 
کشور اس��ت که همیشه در صدر بوده و 
ام��روز هم با وج��ود هم��ه افت وخیزها 
و دش��واری هایی ک��ه در فرآیند تولید و 
تجارت داش��ته همچنان در صدر مانده 

است. 
وی افزود: با وجود همه دشواری هایی 
ک��ه فعاالن حوزه تولی��د و فروش فرش 
دس��تباف تحمل کردند، همچنان فرش 
ایران صدرنش��ین بازارهای جهانی فرش 

دس��تباف اس��ت. به ط��ور مش��خص در 
سال گذش��ته معادل 359 میلیون دالر 
صادرات فرش دس��تباف به 80 کش��ور 
دنیا اعم بازارهای س��نتی و جدید فرش 
داش��تیم که بی��ش از 21درصد رش��د 

نسبت به سال 1394 داشته است. 
رئیس مرکز مل��ی فرش ایران تصریح 
ک��رد: هرچن��د با وجود هم��ه کاهش ها 
س��ال  در  صادرات��ی،  دش��واری های  و 
گذش��ته رش��د صادرات داش��تیم و در 
س��ال جاری نیز همچنان ادامه دارد، اما 
خوشحال کننده نیست زیرا هنوز با وضع 
ایده آل فاصله زیادی داریم و اگر به این 
رش��د دل خوش کنیم و تالش بیش از 

حد نشان ندهیم، خوب نیست. 
کارگ��ر تأکی��د ک��رد: در چن��د دهه 
گذشته به علل مختلف داخلی و خارجی 
روند کاهش و افت صادرات داش��ته ایم؛ 
هرچن��د که این رش��د در ح��ال حاضر 
خوب است و افت صادرات متوقف شده 

و روند افزایش��ی جانش��ین آن شده اما 
وضع مطلوب نیست. 

وی با اش��اره به تأثی��ر برجام گفت: از 
اتفاقات خوب چند س��ال اخیر که باعث 
افزایش صادرات ش��د، برجام بود، یعنی 
ش��اید در برخ��ی حوزه ها ش��اهد تأثیر 
ملم��وس نبودی��م، اما در ح��وزه فرش 

دستباف، این وضع را شاهد بودیم. 
رئیس مرکز ملی فرش ایران افزود: در 
س��ال 2010 با تحریم مس��تقیم آمریکا 
بر فرش ایرانی مواجه ش��دیم و ورود هر 
فرش دس��تباف که مبدا آن ایران بود به 
آمریکا ممنوع ش��د. آمری��کا بزرگ ترین 
وارد کننده فرش دس��تباف اس��ت و در 
س��ال قبل از ای��ن تحری��م 80 میلیون 
واردات داش��ت که به ی��ک باره به صفر 

رسید. 
کارگر گفت: ب��ه مدد برجام از دی ماه 
1394 ص��ادرات فرش به آمریکا از س��ر 
گرفته ش��د و در س��ال گذش��ته رقمی 

معادل 90 میلی��ون دالر صادرات فرش 
دس��تباف به ایاالت متحده داشتیم که 
بیش از عدد سال قبل از وقوع تحریم ها 

بود و در سال جاری هم ادامه دارد. 
وی تأکید کرد: نباید ب��ه بازار آمریکا 
بس��نده کنی��م هم دولت و ه��م فعاالن 
ص��ادرات حوزه فرش باید ب��ا همه ابزار 
تبلیغات��ی مثل برگزاری نمایش��گاه های 
برون مرزی، اع��زام و پذیرش هیات های 
تجاری، ش��ناخت س��لیقه و کشش بازار 
این اعداد را به صورت جهش��ی افزایش 

بدهیم. 
به گ��زارش ایس��نا، دوازدهمین دوره 
المپیاد فرش دس��تباف کشور در بخش 
دانش��جویی در چه��ار رش��ته رنگرزی، 
طراح��ی، باف��ت و مرم��ت و در بخش 
دانش آم��وزی در س��ه رش��ته رنگرزی، 
طراح��ی و بافت از هش��تم ت��ا 10 ماه 
ج��اری با حضور 155 نفر از 20اس��تان 

کشور در دانشگاه کاشان برگزار شد. 

افزایش 23درصدی صادرات فرش دستباف

 ایجاد شبکه های سازماندهی شده
برای کالهبرداری از صنعت بیمه

وضع صنعت کفش وخیم تر شد
رئیس اتحادیه کفاشان دس��ت دوز با بیان اینکه 
به جای فروش در بازار عید فقط س��ردرگم بوده و 
برای حل مشکالت خود به هر دری می زنیم، افزود: 
 تعطیل��ی واحدهای تولیدی کفش امس��ال رش��د

10 تا 20درصدی داشته است. 
رس��ول شجری در گفت وگو با تس��نیم، با اشاره 
به اینکه تش��دید رکود مش��کالت زی��ادی را برای 
واحده��ای تولی��دی کفش به وجود آورده اس��ت، 
اظهار داش��ت: جلس��ات مختلفی را با مس��ئوالن 
مختل��ف برگ��زار کرده ای��م و همه ش��عارهایی در 
حمایت از تولید ملی س��ر می دهند، اما متأس��فانه 
گویا کس��ی ب��ه فکر واحده��ای تولی��دی به ویژه 

صنعت کفش نیست. 
وی ب��ا بیان اینکه به جای ف��روش در بازار عید 
فقط س��ردرگم بوده و برای حل مشکالت خود به 
هر دری می زنیم، افزود: تعطیلی واحدهای تولیدی 
کفش امس��ال رشد 10 تا 20درصدی داشته است 
و بخ��ش زیادی از نیروی انس��انی این حوزه بیکار 

شده اند. 
رئیس اتحادیه کفاشان دس��ت دوز با بیان اینکه 
بسیاری از واحدهای تولیدی، بخشی از خط تولید 
خ��ود را تعطیل و با ظرفیت حداقلی کار می کنند، 
تصریح کرد: این در حالی اس��ت که روزی صنعت 
کفش کشور کاال به روسیه صادر می کرد، اما امروز 
به خاطر س��ودجویی تعدادی از افراد در تش��دید 
واردات و قاچاق کفش در وضعیت نامناس��بی قرار 

دارد. 
وی در ادام��ه صحبت های خود به واردات زیره و 
رویه کفش به عنوان کاالی نیمه س��اخته به کشور 
اشاره کرد و گفت: س��ودجویان به راحتی این زیره 
و روی��ه کفش را در یک زیرپله چس��بانده و راهی 
بازار می کنند کسی هم با آنها برخوردی نمی کند. 
ما حتی پیش��نهاد دادیم که یکی از کارشناس��ان 
اتحادیه به صورت رایگان در گمرکات مستقر شود 
و مان��ع واردات اینگونه کاالها به عنوان ابزار تولید 
ش��وند اما متأسفانه کس��ی قبول نکرد.  شجری با 
بیان اینکه امس��ال واحده��ای تولید کفش فروش 
خوبی نخواهند داشت، گفت: رقابت در بازار بسیار 
ناعادالنه اس��ت قیمت مواد اولیه گران اس��ت و در 
نهای��ت قیم��ت کاالهای ما را افزایش داده اس��ت، 

درحالی که قیمت کاالهای قاچاق ارزان است. 

مجلس مصوبه جدید دولت در 
مناطق آزاد را می پذیرد؟ 

هیات  وزیران در یکی از تصمیم های اخیر خود 
 به گون��ه ای عمل ک��رده که فع��االن اقتصادی با
20 س��ال س��ابقه در مناطق آزاد به تدریج و طی 
ب��ازه زمانی پنج س��اله تابع مق��ررات مالیات های 
مس��تقیم سرزمین اصلی شوند تا تفاوتی بین آنها 

و فعاالن اقتصادی در سرزمین اصلی نباشد. 
به گزارش ایسنا، هیأت وزیران در آخرین جلسه 
خود به ریاست اس��حاق جهانگیری - معاون اول 
رئیس جمه��وری - تکلیف پرداخت مالیات فعاالن 
اقتص��ادی مناط��ق آزاد پس از انقض��ای معافیت 
20س��اله را تعیی��ن کرد تا آنها ظ��رف مدت پنج 
س��ال به تدریج تابع مقررات مالیات های مستقیم 

سرزمین اصلی شوند. 
هی��ات وزی��ران ب��ه منظ��ور تعیین تکلیف خأل 
مالیات��ی مربوط به فعاالن اقتص��ادی مناطق آزاد 
با توجه به انقضای معافیت 20س��اله مصوب کرد 
که اش��خاص حقیق��ی و حقوقی ک��ه در مناطق 
آزاد تجاری–صنعت��ی به انواع فعالیت ها اش��تغال 
دارند، ظرف مدت پنج سال به تدریج تابع مقررات 
مالیات ه��ای مس��تقیم س��رزمین اصلی ش��وند؛ 
مصوب��ه ای که جهت اج��را نیازمند تصویب نهایی 

در مجلس شورای اسالمی است. 
بای��د منتظر ماند و دید که آیا مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز نگاه چن��دان س��ختگیرانه دولت را 
به فعالی��ت افرادی که 20 س��ال در مناطق آزاد 
مشغول به کار بودند، اعمال خواهد کرد؟ این افراد 
در مدت پنج س��ال باید از معافی��ت مالیاتی این 
مناطق محروم ش��ده و در برخورد با آنها همانند 
فعاالن اقتصادی در سرزمین اصلی برخورد شود. 
از اه��داف ایجاد مناط��ق آزاد تجاری و صنعتی 
تس��ریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، 
رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش 
درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم 
بازار کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی و 
منطق��ه ای، برقراری معافیت های مالیاتی، تولید و 

صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی است. 
برق��راری معافیت های مالیاتی جه��ت فعالیت 
فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد به طور حتم یکی 
از مسائلی است که به عنوان مشوق در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت و به طور حتم تصمی��م اخیر هیأت 
وزی��ران در جهت رف��ع معافی��ت مالیاتی فعاالن 
اقتص��ادی در مناطق آزاد پ��س از طی بازه زمانی 
پنج س��اله و تابعیت به آنها از مقررات مالیات های 
مستقیم سرزمین اصلی می تواند سختگیرانه تلقی 
ش��ود؛ تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند 
این مسئله می تواند فعالیت فعاالن اقتصادی را با 

چالشی جدی در مناطق آزاد روبه رو کند. 

کاهش تعرفه واردات گوشت، ضربه 
مهلکی به تولید وارد می کند

رئیس انجمن صنف��ی گاوداران گفت کاهش تعرفه 
واردات گوشت در آینده ای نه چندان دور بر پیکره تولید 

داخل، ضربه مهلکی وارد می کند. 
احمد مقدس��ی، رئیس انجمن صنف��ی گاوداران در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، از کاهش تعرفه 
واردات گوش��ت گوساله خبر داد و گفت: هیأت وزیران 
در 6 اس��فندماه، برای تنظیم بازار گوشت قرمز، تعرفه 
واردات گوش��ت منجمد گوس��اله را از 26 به 12درصد 
کاهش داد.  وی با اشاره به اینکه کاهش تعرفه واردات، 
مسکنی بیش نیس��ت، افزود: با توجه به نوسانات نرخ 
ارز، دول��ت برای جلوگیری از افزایش قیمت گوش��ت، 
تعرف��ه واردات را کاهش داد درحالی که تبعات این امر 
گریبانگیر تولیدکننده است.  به گفته مقدسی، کاهش 
تعرفه واردات گوشت در آینده ای نه چندان دور بر پیکره 

تولید داخل ضربه مهلکی وارد خواهد کرد. 
رئی��س انجمن صنف��ی گاوداران با اش��اره به اینکه 
95درصد گوش��ت م��ورد نیاز از مناب��ع داخلی تأمین 
می شود، بیان کرد: با کاهش تعرفه واردات و نبود صرفه 
اقتصادی تولید برای دامدار، می��زان واردات به منظور 
تأمین نی��از داخل افزایش خواهد یافت.  وی ادامه داد: 
با توجه به آنکه کاه��ش تعرفه کاالهای نهایی، مزیتی 
ب��رای تولیدکنندگان ندارد، از دول��ت انتظار می رود با 
کاهش تعرفه نهاده های دامی و تخصیص ارز مبادله ای 
به جو و یونجه از تولیدکنندگان داخلی حمایت می کرد 
ت��ا آنها با وجود م��واد اولیه ارزان قیم��ت بتوانند تولید 
خود را افزایش دهند.  مقدس��ی در خاتمه یادآور شد: 
اگرچه کشورهای پیشرفته تنها از تولیدکنندگان داخلی 
خود حمای��ت می کنند، اما اقدام اخیر دولت به معنای 

پرداخت سوبسید به تولیدکنندگان خارجی است. 

بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان در 
بخش طیور صنعتی بهبود یافته است

مدی��رکل بهداش��ت و پیش��گیری طیور س��ازمان 
دامپزشکی گفت که بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان 
در بخش طیور صنعتی تا حدودی بهبود یافته است. 
علیرضا اکبرش��اهی، مدیرکل بهداشت و پیشگیری 
طی��ور س��ازمان دامپزش��کی در گفت وگو با باش��گاه 
خبرن��گاران جوان، با اش��اره به آخرین س��ویه جدید 
آنفلوآن��زای حاد پرن��دگان اظهار ک��رد: ویروس جدید 
H5N6 تنها در حیات وحش منطقه گیالن مشاهده 
شده و خوشبختانه تاکنون گزارش دیگری اعالم نشده 
است.  وی با اشاره به اینکه این بیماری در بخش طیور 
صنعتی تا حدودی بهبود یافته اس��ت، افزود: هم اکنون 
دامپزش��کی تنها نگران ش��یوع بیماری در استان های 
اصفهان و خراسان اس��ت و همواره تمامی تالش خود 
را ب��ه کار گرفته تا اتفاق خاصی در این اس��تان ها رخ 
ندهد.  اکبرش��اهی در پاس��خ به این سوال که احتمال 
شیوع سویه جدید در سایر استان ها وجود دارد یا خیر، 
گفت: هرگونه رفتار پرخطر اعم از شکار پرندگان مهاجر، 
جابه جایی و عرضه این پرندگان در بازار می تواند زمینه 
را برای انتقال ویروس فراهم کند.  مدیرکل بهداش��ت 
و پیش��گیری طیور سازمان دامپزش��کی در توصیه ای 
ب��ه مردم بیان ک��رد: از مردم تقاضا داریم که از ش��کار 
و مصرف گوشت پرندگان مهاجر به طور جد خودداری 
کنند، ضمن آنکه مردم اس��تان های ش��مالی و اطراف 
تاالب ها از نزدیک شدن به محل تردد پرندگان، تماس با 
باقیمانده مدفوع پرندگان و مردار آنها اجتناب کنند.  به 
گفته وی، از مردم تقاضا داریم که طیور روستایی خود 
را محصور نگه دارند و از تماس این پرندگان با پرندگان 

مهاجر و آزاد خودداری کنند. 

ابراز عالقه  ترکمنستان به همکاری 
با کارآفرینان ایرانی

ب��ه  پیام��ی  در  ترکمنس��تان  رئیس جمه��وری 
چهاردهمین نمایش��گاه ایران و مجمع تجاری ایران 
و ترکمنس��تان ک��ه روزهای اول تا س��وم مارس در 
عش��ق آباد برگ��زار می ش��ود، نس��بت ب��ه همکاری 

کشورش با کارآفرینان ایرانی ابراز عالقه  کرد. 
ب��ه گزارش تس��نیم به نق��ل از رویت��رز، قربانقلی 
بردی محم��دوف، رئیس جمه��وری ترکمنس��تان در 
پیامی به چهاردهمین نمایشگاه ایران و مجمع تجاری 
ایران و ترکمنستان که روزهای اول تا سوم مارس در 
عشق آباد برگزار می شود، نسبت به همکاری کشورش 
با کارآفرینان ایران به منظور معرفی کاالهای داخلی 
در بازارهای منطقه ای و جهانی ابراز عالقه  کرد.  اتاق 
بازرگانی و صنایع ترکمنس��تان این رویداد تجاری را 
سازماندهی کرده است.  رئیس جمهوری ترکمنستان 
در این پیام خاطرنشان کرده که کشورش عالقه مند 
به همکاری با کارآفرینان ایرانی به منظور گس��ترش 
حض��ور کاالهای داخل��ی در بازاره��ای منطقه ای و 

جهانی است. 
وی اف��زود، ب��ه کارآفرین��ان دو کش��ور فرص��ت 
داده خواهد ش��د ت��ا با هدف تقوی��ت همکاری های 
اقتصادی و تبادل نظر در زمینه شناسایی بخش های 
اولویت داری که ش��راکت در آنها برای طرفین صرفه 

اقتصادی دارد مذاکره کنند. 
ای��ران س��ومین ش��ریک مه��م تج��ار خارج��ی 
ترکمنستان است. ترکمنستان عمدتا گاز طبیعی به 

ایران و چین صادر می کند. 

اخبار دریچه

شنبه
12 اسفند 1396

شماره 1016
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کمیس��یون  نایب رئی��س 
صنایع و معادن مجلس معتقد 
اس��ت ع��دم ت��الش در جهت 
ارتقای کیفیت و حاش��یه امن 
ناش��ی از ن��رخ تعرفه ه��ا برای 
خودروس��ازان، موجب شد که 
مجلس طرح تحقیق و تفحص 
از خودروس��ازان را در دس��تور 

کار قرار دهد.
پدال نی��وز،  گ��زارش  ب��ه 
رض��ا علی��زاده اظهار داش��ت: 
مجل��س  حاض��ر  ح��ال  در 
درخواست تحقیق و تفحص از 
خودروسازی کشور را کرده که 
این مس��اله در حال طی کردن 

مسیر قانونی است. 
 وی تصریح ک��رد: به زودی 
ط��رح تحقی��ق و تفح��ص از 

علنی  به صحن  خودروس��ازان 
مجل��س م��ی رود و رای گیری 
چنانچ��ه  و  ش��د  خواه��د 
این  ب��ا  مجل��س  نماین��دگان 
تحقی��ق و تفح��ص موافق��ت 
کنند آن زمان این طرح پروسه 

خودش را طی خواهد کرد. 
 وی تاکی��د ک��رد: در طرح 
تحقی��ق و تفحص موارد خوبی 
ذکر ش��ده که بای��د در حوزه 
صنع��ت خودرو مورد بررس��ی 
ق��رار گیرد و نقاط��ی که ابهام 
دارد و م��ورد س��وال م��ردم و 
رس��انه ها از نمایندگان اس��ت 
توسط کارشناس��ان پیگیری و 
به این سواالت پاسخ داده شود. 
 وی گفت: بی شک در جریان 
تحقیق و تفحص این س��واالت 

را پیگیری می کنیم و نکاتی که 
برای افکار عموم��ی ابهام دارد 
ایرادات مورد  مورد بررس��ی و 

ارزیابی قرار می گیرند. 
 وی اف��زود: ط��رح تحقی��ق 
و تفح��ص در جه��ت کم��ک 
ب��ه افزای��ش و ارتقای س��طح 
خودروسازی کشور است و تنها 
نیت درخواست کننده تحقیق 

و تفحص این مساله است. 
 نماین��ده ورزقان در مجلس 
تصری��ح  اس��المی  ش��ورای 
کرد: ب��ا تحقی��ق و تفحص از 
خودروس��ازان بسیاری از نقاط 
کور شناسایی و با شفاف سازی 
موضوعات می ت��وان کمک در 
این جهت به صنعت خودروی 

کشور کرد.

 علیزاده همچنین به بخشی 
از اتفاق��ات اخی��ر در صنع��ت 
خودرو و بازار واردات پرداخت 
و گفت: یک اتفاق ناخوش��ایند 
و ناگواری که در ماه های اخیر 
رخ داد موض��وع جلوگی��ری از 
واردات خ��ودرو و توق��ف ثبت 
سفارش و به دنبال آن افزایش 
بی رویه تعرفه واردات است که 
خودروهای  قیمت  ش��د  باعث 
واردات��ی در داخل افزایش یابد 
که مسلما به نفع مصرف کننده 

نخواهد بود. 
 وی افزود: متاسفانه تعرفه ها 
حاش��یه نس��بتا امنی را برای 
خودروس��ازان داخل��ی ایج��اد 
کرده اس��ت که موجب ش��ده 
ش��رکت ها به فک��ر افزایش یا 

ارتقای کیفیت و عرضه قیمت 
رقابتی نباش��ند و به راحتی به 
روند تولیدات کنونی ادامه داده 
و صرفا به فکر کسب سودشان 

باشند. 
 وی با توجه به تاثیر شرایط 
کنونی نرخ ارز بر قیمت خودرو 
در ب��ازار، تاکی��د ک��رد: البته 
بخش��ی از افزایش های صورت 
گرفت��ه در قیم��ت خودروه��ا 
ناش��ی از قیمت ارز اس��ت که 
خودروه��ای  روی  مس��تقیم 
واردات��ی تاثیر گذاش��ته و یک 
بخ��ش از آن ه��م ب��ه جه��ت 
واردات م��واد اولیه  برای تولید 
خودروه��ای داخلی ب��وده که 
طبعا این مس��اله نیز در قیمت 

خودروها تاثیرگذار است. 

 مفهوم »مورد پس��ند«، هم در کیفیت 
و قیم��ت خود را نش��ان می ده��د و هم 
در خدم��ات پ��س از ف��روش تجلی پیدا 
می کن��د. در مورد کیفیت و خدمات پس 
از فروش اس��تانداردهایی وجود دارد که 
در س��طح بین المللی تعاریف مش��خصی 
در مورد آنها طراحی ش��ده است. رعایت 
مجم��وع ای��ن اس��تانداردها ب��ه تولی��د 
خودروی روز با س��طح کیفی مشخص و 
خدمات پس از فروش اس��تاندارد در دنیا 
منجر می ش��ود. به همین دلیل است که 
محص��والت وارداتی به ای��ران، در جلب 
رضایت مش��تریان موفق عمل می کنند. 
ای��ن خودروها از خدم��ات پس از فروش 

مناسبی برخوردارند. 
حت��ی خودروه��ای واردات��ی ک��ه از 

کشورهای آس��یایی وارد کشور می شوند 
در خدم��ات ب��ه مش��تری موف��ق عمل 
نمایندگی  پراکندگی  می کنند. هرچن��د 
این ش��رکت ها در کش��ور زیاد نیس��ت و 
معموالً در مراکز استان ها نمایندگی برپا 
می کنند، اما در رساندن خدمات مناسب 
به مشتری به موفقیت رسیده اند. بنابراین 
برای تولید خودروی مورد پسند باید الگو 
و استانداردهای روز دنیا مورد توجه قرار 
گیرد. تولید پلتفرم های جدید خودرو در 
ایران، نیازمند سرمایه گذاری جدید است. 
تردیدی نیست که بدون سرمایه گذاری 
نمی ت��وان از کیفی��ت و ویژگی های روز 
برخوردار شد. اگر قرار باشد یک محصول 
ب��ر اس��اس نیازه��ای روز توس��عه پیدا 
کند، نیاز به س��رمایه گذاری دارد چراکه 

باید طراحی، نمونه س��ازی و مدل س��ازی 
مهندس��ی ص��ورت گی��رد و مدل هایی 
نمون��ه ب��رای هماهنگ س��ازی اج��زای 
خودرو ساخته شود.   برای صنعتی سازی 
محصول نیز فرآیندهایی باید در دس��تور 
کار قرار گیرد که سخت و پیچیده اس�ت 
به همین دلیل نیاز اس��ت از کش��ورها و 
ش��رکت های دارای دانش اس��تفاده شود 
ک��ه ای��ن کار نیازمن��د س��رمایه گذاری 
است. نمی توان با ایجاد تغییرات کوچک 
در فیس لیف��ت به تغیی��رات بنیادی در 
محصول دس��ت یافت.  صنعت خودروی 
ایران برای رسیدن به شرایط هدف گذاری 
ش��ده در س��ند چش��م انداز این صنعت، 
اس��ت.  نیازمند س��رمایه گذاری خارجی 
بدون س��رمایه گذاری جدید نمی توان به 

تولید محصول روز و مورد پس��ند جامعه 
هدف دست یافت. 

 هم��کاری ب��ا برنده��ای بین المللی نیز 
با این هدف که قطعات خ��ودرو در داخل 
تولید شود، مزیت اقتصادی خواهد داشت. 
اینکه خودروها صرفاً در ایران مونتاژ شوند 
نمی تواند نیازه��ای صنعت را برآورده کند. 
خودرویی که صرفاً با مونتاژ قطعات وارداتی 
در ای��ران تولید می ش��ود، س��ودش برای 
کشورهای مبدأ خواهد بود و موجب اتالف 
منابع و امکانات قطعه سازی کشور خواهد 
ش��د. باید همکاری ها ب��ه گونه ای طراحی 
ش��ود که ارزش افزوده تولید خودرو برای 

کشورمان محفوظ بماند. 
ش��ورای  قربانی،عض��و  *ساس��ان 

سیاست گذاری خودرو

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک 
پلی��س راهور ناجا از آغاز ش��ماره گذاری 
خودرو های مناطق آزاد هفت گانه کش��ور 

با پالک و سامانه جدید خبر داد. 
به گزارش برنا، س��رهنگ سعید روحی 
ب��ا اش��اره ب��ه این که ب��ا اجرایی ش��دن 
ش��ماره گذاری خودرو ه��ای مناطق آزاد 
در سامانه پلیس راهور ضمن قانونمندتر 
ش��دن فرآیندها، بانک اطالعات مناسبی 
جه��ت ارتقای امنیت ای��ن مناطق ایجاد 
شده اس��ت، گفت: بر اس��اس هماهنگی 
ص��ورت گرفت��ه ب��ا ش��ورای هماهنگی 
مناط��ق آزاد و س��ازمان مناطق هفتگانه 
پ��الک جدی��د مناط��ق آزاد رونمایی و 

ش��ماره گذاری خودرو های مناطق آزاد با 
پالک و سامانه جدید آغاز شد. 

وی گف��ت: ب��ر این اس��اس س��اکنان 
مناطق آزاد می توانند با مراجعه به مراکز 
ش��ماره گذاری ی��ا دفاتری که از س��وی 
پلیس راهور تعیین ش��ده است نسبت به 
شماره گذاری خودروی خود یا اخذ سایر 
خدمات از جمله نق��ل و انتقال، تعویض 
پالک، کارت یا س��ند المثن��ی و... اقدام 

کنند. 
مع��اون فن��ی مهندس��ی و خدم��ات 
ترافی��ک پلی��س راهور ناجا ب��ا تأکید بر 
این ک��ه در این مرحله تنه��ا خودرو های 
نوش��ماره و خودرو های��ی ک��ه نیازمن��د 

دریافت خدمات هستند مشمول دریافت 
پالک ملی مناطق آزاد هستند و اجباری 
برای تعویض پالک ه��ای قدیم به جدید 
وجود ندارد، افزود: در عین حال مالکانی 
ک��ه تمایل ب��ه اخذ پالک مل��ی مناطق 
آزاد دارن��د نیز در ای��ن مرحله با مراجعه 
به مراکز ش��ماره گذاری پلیس راهور در 
منطقه آزاد خود نسبت به تعویض پالک 

برابر مقررات اقدام کنند. 
وی تأکی��د ک��رد: ب��ا اجرایی ش��دن 
ط��رح پ��الک مل��ی مناط��ق آزاد امکان 
خ��روج موق��ت خودرو ه��ا از منطقه آزاد 
ب��ا معرفی نام��ه گم��رک مرک��زی )ن��ه 
گم��رک منطق��ه( و ثبت آن در س��امانه 

ش��ماره گذاری پلیس راهور بدون نیاز به 
تعوی��ض پالک و اخذ پ��الک گذر موقت 

فراهم شده است. 
معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک 
پلی��س راهور ناج��ا در خصوص جزییات 
تحویل پالک های ملی مناطق آزاد گفت: 
بر اس��اس مصوب��ه دولت ش��ماره گذاری 
خودرو ه��ای واردات��ی با حج��م بیش از 
2500 سی سی در مناطق آزاد نیز ممنوع 
است، از سوی دیگر شماره گذاری خودرو 
در مناطق آزاد نیز مش��مول از رده خارج 
کردن خودروی فرسوده به تناسب میزان 
مصرف سوخت ترکیبی خودروی وارداتی 

است. 

شماره گذاری خودرو ها با حجم بیش از 2500 سی سی در مناطق آزاد ممنوع است

صنعت خودرو چگونه بین المللی می شود؟ 

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

تکلیف طرح های ترافیکی پایتخت 
در روزهای پایانی سال

ش��هردار تهران اع��الم کرد در روزه��ای پایانی 
س��ال تغییری در ساعات و محدوده طرح ترافیک 
و زوج و فرد اعمال نخواهد شد و شهرداری دست 
به اقداماتی نمی زند که برای مردم مش��کل ایجاد 

شود. 
 به گ��زارش پای��گاه خب��ری »عصرخودرو«، 
محمدعل��ی نجف��ی درب��اره وضعی��ت ترافیک 
ته��ران در روزهای پایانی س��ال اظهارکرد: در 
ای��ن مورد جلس��ات مختلفی برگزار ش��ده و با 
فرمان��ده راهور تهران هم در این زمینه صحبت 
کرده ایم. ما تمام تالش مان را برای روان س��ازی 
ترافیک می کنیم، اما توجه داشته باشید که در 
اس��فندماه تعداد سفرها در ش��هر تهران بیشتر 
می شود و در نتیجه به طور طبیعی ترافیک هم 

افزایش می یابد. 
وی درب��اره اینک��ه آیا ممکن اس��ت س��اعات و 
مح��دوده اجرای ط��رح ترافی��ک و زوج و فرد در 
روزهای پایانی س��ال به منظ��ور مدیریت ترافیک 
تغییر کند یا خیر؟ به ایسنا گفت: چنین تصمیمی 
نداری��م و ای��ن تصمیمات مگر در م��وارد اضطرار 
مانند آلودگی هوا یا یکی دو روز آن هم در صورت 
حاکم شدن ش��رایط خاص در تهران اجرا شده و 

در مواقع دیگر اجرا نمی شود. 
ش��هردار تهران با اش��اره به تردد شهروندان در 
اس��فندماه اظهار ک��رد: مردم در اس��فندماه تردد 
 زی��ادی برای خرید و انجام ام��ور مربوط به نوروز

و... دارن��د و ما تمایل نداریم که به محدوده زوج و 
فرد و مواردی دس��ت بزنیم که برای مردم مشکل 
ایجاد کند و همانطور که گفتم تنها ممکن اس��ت 
برای آلودگی هوا یا برای یکی دو روز که ش��رایط 
خاص��ی در تهران حاکم باش��د چنین تصمیماتی 

گرفته شود. 

 قطعه سازی و خودروسازی
لکوموتیو دیگر صنایع است

قائم مق��ام وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت 
صنعت خودرو س��ازی در جه��ان لکوموتیو صنایع 
اس��ت و 18درصد ارزش افزوده صنعت ناش��ی از 

این صنعت است. 
به گ��زارش نص��ر، رض��ا رحمان��ی در همایش 
ماشین سازان و قطعه سازان خودروی تبریز 2018 
گفت: صنعت خودروسازی و قطعه سازی با بیش از 
60 نوع صنعت ارتباط تنگاتنگ و پویایی می تواند 
داش��ته باشد و این صنعت بیشترین ضریب پیوند 
را با دیگر صنایع دارد که توسعه این صنعت منجر 

به رشد دیگر صنایع نیز می شود. 
رحمانی اضافه کرد: م��ا وقتی از صنعت خودرو 
صحبت می کنیم باید ای��ن فضا را در نظر بگیریم 
ک��ه قطعه س��ازان در حال حاضر اه��داف کمی و 
کیفی چش��م انداز تعری��ف ش��ده در خاورمیانه و 

منطقه اول، رتبه 5 آسیا و 11 دنیا هستند. 
وی اف��زود: ما س��ه میلیون دس��تگاه باید تولید 
کنیم و باید یک میلیون آن صادر ش��ود. برای نیل 
به ای��ن مهم باید هدف گذاری رش��د کیفی انجام 

شود. 
رحمانی گفت: قطعه س��ازان و خودروسازان هر 
کدام برنامه اجرایی دارن��د برای ارتقای کیفیت و 
خدمات پس از فروش که می خواهیم به آن اهداف 

برسیم. 

تأثیر ممنوعیت ثبت سفارش با 
دالر در واردات خودرو چیست؟ 

عضو انجمن واردکنندگان خودرو گفت با توجه 
به این که مبدا های صادراتی ما بیش��تر کشور های 
آس��یای میان��ه و ش��رقی اس��ت ممنوعیت ثبت 
سفارش با دالر برای ما مشکل محسوب نمی شود.  
به گ��زارش پدال نی��وز، فرهاد احتش��ام زاد درباره 
ابالغیه بانک مرکزی مبنی بر این که »از 9 اسفند 
ثبت سفارش��ات با دالر انجام نمی ش��ود«، اظهار 
کرد: با توج��ه به این که پیش ت��ر این محدودیت 
برای درهم نیز ایجاد ش��ده انتظار این اس��ت که 
این سیاست بدون ایجاد بحران در بازار پیش برود.

ب��ه گفت��ه او، روال قبلی به این ش��کل بود که 
ضری��ب ارزی مورد مالک بانک مرکزی به س��ایر 
ارزها تبدیل می ش��د و این اتف��اق در حال حاضر 

برای دالر افتاده است.
احتش��ام زاد با بیان این که فرآین��د اجرایی این 
سیاست طوالنی ش��ده اما از نظر عملیاتی مشکل 
ن��دارد، اظهار کرد: ب��ا توجه به این ک��ه مبدا های 
صادراتی ما بیش��تر کش��ور های آس��یای میانه و 
شرقی است این سیاست برای ما مشکل محسوب 
نمی ش��ود.   احتش��ام زاد با اش��اره به این که بانک 
مرکزی بر اس��اس منابع ارزی خارج از کشور این 
سیاس��ت  را اعمال می کند، تصریح کرد: درست و 
غلط ب��ودن آن را ما نمی توانیم تش��خیص دهیم 
اما انتظار این اس��ت که این سیاس��ت بدون ایجاد 

بحران در بازار پیش برود.

اخبار

اعمال استانداردهای کاغذی وضعیت 
صنعت خودرو را بهبود نمی بخشد

یک کارش��ناس صنعت خودروی کش��ور در رابطه 
با طرح اعمال اس��تاندارد های هش��تاد و پنج گانه در 
خودروها گفت در ش��رایط فعلی اکث��ر خودروهایی 
که تولید می ش��وند اس��تانداردهای باالیی ندارند و 
امکان ارتقای استانداردها در بیشتر خودروهایی که 
در حال حاضر تولید می ش��وند وجود ندارد، زیرا در 
صنعت خودروی کش��ور بسترس��ازی های الزم برای 
انجام و عملی شدن این طرح صورت نگرفته است. 

س��یدعلی جزای��ری در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار 
خبرخودرو اظهار داش��ت: الزمه اجرایی ش��دن این 
طرح عالوه بر سرمایه گذاری و بستر سازی در زمینه 
قطعه سازی و مونتاژ، پرسنل کارآزموده است که این 

امر باید طی سالیان صورت می گرفت. 
وی اظهار داشت: این که روی کاغذ استانداردهای 
بیش��تر و س��خت تری را اعمال کنیم عماًل وضعیت 
صنع��ت خودروی کش��ور بهبود پی��دا نمی کند زیرا 
صنعت خودروی کش��ور آمادگی الزم برای سخت تر 
کردن استانداردها را ندارد، حتی اگر این استانداردها 

تبدیل به قانون شوند. 
سیدعلی جزایری افزود: این یک واقعیت است که 
وقتی برای انجام یک طرح قوانینی وضع می شود که 
زیرس��اخت های الزم برای اجرایی ش��دن آنها وجود 

ندارد عماًل آن طرح روی کاغذ باقی می ماند. 
وی اف��زود: ای��ن واقعی��ت در مورد ط��رح افزایش 
اس��تانداردها در خودروها نیز صدق می کند و با توجه 
به اینکه زیرس��اخت های الزم برای اجرایی ش��دن این 
طرح در صنعت وجود ندارد، خودروس��ازان اگر مجبور 
شوند قوانین را دور می زنند و نهایتاً این طرح خروجی 

ملموسی برای صنعت خودرو کشور ایجاد نمی کند. 
وی اذعان داش��ت: مش��کل اصلی صنع��ت خودروی 
کشور سرمایه گذاری داخلی و خارجی است، چنانچه در 
حال حاضر سرمایه گذارها مطمئن نیستند که به سرمایه 
اصلی خود می رس��ند یا نه و به همی��ن دلیل رغبت به 
سرمایه گذاری داخلی وجود ندارد و سرمایه های راکد در 
کش��ور به صنعت خودرو تمایلی ندارند و سرمایه گذاری 

خارجی هم که عمالً وجود ندارد. 
این کارش��ناس صنعت خودرو ضمن اشاره به نیاز 
صنعت خودرو ب��ه برنامه های میان مدت و درازمدت 
گفت: باید ب��رای ایجاد زیرس��اخت های الزم جهت 
افزایش استانداردها برنامه ریزی و سرمایه گذاری های 
الزم در زمانی ک��ه این صنع��ت در حالت رکود نبود 
ص��ورت می گرفت ن��ه در زمانی که در رکود به س��ر 

می برد. 
جزایری در پایان گفت: صنعت خودرو یک صنعت 
بیمار بوده اس��ت و بیمار گونه هم دارد پیش می رود 
و در ش��رایط موجود اگر فشارهایی غیر از فشارهای 
سازنده به این صنعت وارد شود نه تنها به این صنعت 
کمکی نمی شود بلکه منجر به اضمحالل این صنعت 
نیز خواهد ش��د، لذا باید با برنامه ریزی اصولی به داد 

این صنعت رسید نه با استفاده از فشار. 

روحانی 2 سال قبل دستور 
خصوصی سازی واقعی خودروسازان 

را صادر کرد
رئیس س��ازمان خصوصی سازی با انتقاد از کیفیت 
پایین خودروهای داخلی اعالم کرد رئیس جمهور دو 
سال قبل در جلسه ای دستور خصوصی سازی واقعی 

دو خودروساز بزرگ را صادر کرد. 
به گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو«، میرعلی 
اش��رف عبداهلل پ��وری حس��ینی در گفت وگویی، با 
بیان اینکه خصوصی ش��دن ایران خودرو و سایپا یک 
ضرورت است، گفت: من دو سال قبل در جلسه ستاد 
اقتصادی که با حضور آقای��ان نوبخت، جهانگیری و 
نهاوندیان و به ریاس��ت حس��ن روحانی برگزار شد، 
حضور داشتم. در آن جلس��ه به رئیس جمهور گفتم 
که دولت ح��دود 20درصد از س��هام ایران خودرو و 
س��ایپا را در اختی��ار دارد ولی عماًل این دو ش��رکت 

دولتی هستند و لذا این خصوصی سازی نیست. 
وی افزود: در آن جلس��ه رئیس جمهور دستور داد 
همان سهم حدود 20درصدی را که متعلق به دولت 

است نیز بفروشید تا سهم دولت به صفر برسد. 
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه دستور 
رئیس جمه��ور در هیأت دولت نی��ز باید به تصویب 
برس��د تا عملیاتی ش��ود، گفت: حدود دو سال است 
ک��ه منتظریم این دس��تور به هیأت دولت برس��د تا 

تصویب شود. 
وی با انتق��اد از کیفیت پایی��ن خودروهای تولید 
داخل گفت: به  رغم اینکه باید از تولید داخل حمایت 
کرد ولی از وضعیت ب��د خودروهای داخلی خجالت 

می کشم. 
مع��اون وزیر امور اقتص��ادی و دارایی دلیل تولید 
خودروی بی کیفیت توس��ط ایران خودرو و سایپا را 
مدیریت غیراقتصادی این دو خودروس��از عنوان کرد 
و گف��ت: من زمانی که نماینده مجلس شش��م بودم، 
ب��رای تصویب قان��ون تجمیع عوارض که مس��ئول 
پیگیری آن بودم، بارها با خودروسازان دعوا کردم. 

وی گفت: خودروس��ازان به ش��دت ب��ا این قانون 
مخال��ف بودند و بارها علیه این ط��رح انتقاد کردند. 
به نظر من این ش��یوه مدیری��ت در صنعت خودرو، 

بدترین نوع ممکن است. 
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کسب و کارامـروز۸

رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران گفت: راهبرد مدیریت شهری 
رفتن به سمت شهر هوشمند است که پیش نیاز این موضوع دریافت ایده ها 
و خالقیت هاس��ت و باید ظرفیت کارآفرینی و اشتغال زایی داشته باشند.  

به گزارش مهر، رئیس س��تاد محیط زیست و 
توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه 
استارت آپ ویکند محیط زیست با محورهای 
مختلف حوزه محیط زیست از جمله پسماند، 
ترافیک، فضای س��بز و غیره برگزار می شود، 
بیان کرد: اس��تارت آپ ها با استفاده از فناوری 
و تکنولوژی و ایده های مناس��ب به سیاست 
ما در زیس��ت شهری در قالب شهر هوشمند 
کمک می کنند، ضمن اینکه در حوزه اشتغال 
هم بس��یار مؤثر هس��تند.  علیپور در ادامه با 
بیان اینکه 70درصد ماموریت های شهرداری 
تهران با حوزه محیط زیس��ت ارتباط نزدیک 
و مس��تقیم دارد؛ تأکید کرد: با برگزاری این 

استارت آپ ویکند، طرح های خالقانه به سازمان های تخصصی شهرداری 
تهران معرفی می ش��وند.  علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب 
سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با تأکید بر حمایت 

از استارت آپ ها به ویژه در حوزه شهری و ترافیک گفت: اعتقاد بر این است 
که راه نجات کشور از طریق اقتصاد دانش بنیان ممکن است. اگر قرار است 
اقتصاد کش��ور دانش محور باش��د باید همه حوزه مالی کشور درگیر این 

موضوع شوند. 
ش��رکت های دانش بنیان می توانند برای 
تأمین منابع مالی عرضه سهام داشته باشند 
ما بیش از 260 شرکت دانش بنیان داریم که 
فروش آنها باالی 10میلیارد تومان اس��ت و 
این شرکت ها می توانند از طریق عرضه سهام 
تأمین مالی داشته باشند. ما اعتقاد داریم که 
ش��رکت های بزرگ باید وارد سیستم بانکی 
ش��وند، وگرنه گرفتن وام و تسهیالت برای 
استارت آپ ها و شرکت های کوچک کم است 
و دادن وام ب��ه آنها خیانت اس��ت چون این 

شرکت ها را با شکست مواجه می کند. 
به گفته وی، تنها یک شرکت های نوین 
در زمینه حمل و نقل قرار است در 24 و 25 اسفند و در مدت دو روز 
20هزار نفر را دعوت به کار کند. این یعنی ظرفیت باالیی برای اشغال 

که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. 

اس��تاندار مازندران گفت: تس��هیالت اش��تغال روس��تایی به سمت 
کارآفرینی برای فارغ التحصیالن هدایت شود. 

به گزارش ایس��نا، محمد اس��المی روز پنجشنبه در نشست شورای 
اش��تغال مازندران که در سالن شماره یک 
استانداری مازندران برگزار شد با بیان اینکه 
هیچ بهانه ای برای عدم گره گشایی از سوی 
بانک ه��ا و دولت وجود ن��دارد، اظهار کرد: 
بی اعتنایی بعضی دستگاه های دولتی نسبت 
ب��ه مکاتبات دریافتی از اس��تانداری، خوب 
نب��وده و مدیران وظیفه دارن��د تا مکاتباتی 
را که از س��وی اس��تانداری با آنها می شود 

را عملیاتی کنند. 
وی اف��زود: با پرداخ��ت 40درصد از این 
تس��هیالت اش��تغال زایی در اس��تان شاهد 
ایجاد تحول خوبی در اس��تان خواهیم بود، 
زیرا بیش��ترین افراد بیکار، فارغ التحصیالنی 

هستند که کمترین مهارت را برای ایجاد اشتغال دارند. 
اس��تاندار مازندران افزود: رویکرد این افراد برای اش��تغال، استخدام 
در دستگاه های دولتی است که با محدودیت های استخدامی در حوزه 

دولتی جذب آنان امکانپذیر نیست، ولی باید آنان را به بخش خصوصی 
و خودش اش��تغالی س��وق داد و تسهیالت اشتغال روس��تایی در این 

استان به سمت کارآفرینی برای فارغ التحصیالن هدایت شود. 
مازن��دران  اش��تغال  ش��ورای  رئی��س 
خاطرنش��ان کرد: مازن��دران ظرفیت های 
زی��ادی برای اش��تغال ف��ارغ التحصیالن 
بیکار دارد و مدی��ران وظیفه دارند زمینه 
کارآفرینی را برای اشتغال این گروه فراهم 

کنند. 
اس��المی با ی��ادآوری اینکه به دس��تور 
رئیس جمه��وری 240 اختی��ار مل��ی ب��ه 
اس��تانداری ها تفویض ش��ده است، اظهار 
داش��ت: اس��تانداری مازندران نی��ز برای 
تسهیل در خدمات دهی به مردم تمام این 
اختیارات را به شهرس��تان ها و فرمانداران 

تفویض کرده است. 
وی از مدیران دس��تگاه های اجرایی استان نیز خواست تا اختیارات 
قانونی خود را به شهرس��تان ها برای تس��هیل و تسریع خدمات رسانی 

به مردم واگذار کنند. 

رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران: 

برای برون رفت از مشکالت شهری نیاز به حمایت از کسب وکار نوین داریم
استاندار مازندران عنوان کرد

هدایت تسهیالت اشتغال روستایی به سمت کارآفرینی فارغ التحصیالن

س��ندرم ایمپاستر، نگرانی افراد از موفقیت ها و عدم پذیرش مناسب 
آنها است. عموم کارآفرینان پس از راه اندازی استارت آپ با این مشکل 

مواجه می شوند. 
در تعری��ف کلی، افراد مبتال به س��ندرم ایمپاس��تر، تصور می کنند 
که لیاقت پیروزی های ش��ان را ندارند. ممکن اس��ت آنها از پیروزی ها 
و موفقیت ها خوش��حال نش��وند یا تصور کنند که از روش نادرست یا 
فریب کاری به موفقیت رسیده اند. به هر حال این احساس ناخوشایند، 
آنها را از لذت بردن از ساختمانی که به سختی بنا کرده اند، بازمی دارد. 

کارآفرین��ی  کنی��د  تص��ور 
هس��تید که با ت��الش زیاد و 
مقاوم��ت در براب��ر اطرافیان، 
ش��رکت خود را بن��ا کرده اید. 
کارها با سرعت پیش می روند 
و ش��ما به موفقیت های اولیه 
دس��ت پیدا می کنید. درست 
در همی��ن زم��ان اس��ت که 
س��ندرم به سراغ شما می آید. 
نمی توانی��د  ای��ن حال��ت  در 
از موفقیت ه��ا ل��ذت ببرید و 
ممک��ن اس��ت خودت��ان را تا 
بدانی��د. یک  مقص��ر  ح��دی 
اتفاق ساده یا صحبت یکی از 
اطرافیان باعث خواهد شد که 
موقعیت های  الیق  را  خودتان 
پیش آم��ده ندانی��د. در ای��ن 
حالت راهکارهایی وجود دارد 
که می توان با اس��تفاده از آنها 
ب��ا این حس مقابل��ه کرد و از 
پیش��رفت س��ندرم جلوگیری 

کرد. 
1- در هر شرایطی وظایف 

خود را انجام دهید
اگرچ��ه ای��ن کار در عم��ل 
دش��وار اس��ت، اما باید تالش 
کنید بدون توج��ه به حاالت 
روحی و روانی، کار خود را به 
بهترین نحو پیش ببرید. قطعا 
اهداف  پیش��برد  می دانید که 

اس��تارت آپ نیازمند انجام وظایف کوچک و روزانه متعددی است. این 
وظایف پله های پیشرفت شما و شرکت هستند و با انجام دادن صحیح 

آنها می توانید به موفقیت های بیشتر امیدوار باشید. 
ب��دون توجه به احس��اس گن��اه کاذب، روی وظای��ف روزانه تمرکز 
کنی��د. تم��ام ذهن خود را به آنها بس��پارید و با قدرت در مس��یر قدم 
بگذارید. توجه به این وظایف کوچک، در آخر روز ش��ما را با احس��اس 
رضایتمندی روبه رو می کند که توجه تان را از باورهای غلط دور خواهد 
کرد. اینکه هر روز بدانید قدمی کوچک در مس��یر برداشته و وظیفه ای 

را به خوبی تمام کرده اید، نیروی محرکه شما در ادامه راه خواهد بود. 
2- در مورد کار و احساسات، تحقیق کنید

حتما متوجه ش��ده اید که راهکارهای این مقاله، عموما به مش��غول 
ک��ردن ذهن ش��ما می پردازند. هدف این اس��ت که خ��ود را با اهداف 
کوتاه مدت و بلندمدت مفید مش��غول و تصور عملکرد اشتباه را از خود 
دور کنید. با مطالعه در مورد احساسات خود، وظایف مدیریتی، مراحل 
پیش��رفت اس��تارت آپ و کال هر چی��زی که از آن اط��الع ندارید، هم 

خودتان را مشغول کنید و هم اعتماد به نفس واقعی کسب کنید. 
مش��غول ش��دن به مطالعه 
ای��ن  ش��ما  ب��ه  تحقی��ق  و 
اعتمادبه نف��س را می دهد که 
موفقیت های پیش آمده اتفاقی 
یا ب��ا فری��ب کاری نبوده اند و 
ب��رای آنها ت��الش کرده اید. با 
این کار از لح��اظ ذهنی قانع 
می ش��وید که عملی��ات الزم 
برای پیشبرد اهداف شرکت را 
به خوبی انجام داده اید. به بیان 
فاکتورهای��ی همچون  دیگ��ر 
ش��انس و روابط، ب��ه  مرور از 
ذهن شما حذف خواهند شد. 
3- دلیل تأسیس استارت آپ 

را فراموش نکنید
به عن��وان ی��ک کارآفری��ن، 
قطعاً دلیل روش��ن و مفیدی 
ب��رای تأس��یس اس��تارت آپ 
داشته اید. این دلیل و هدف را 
همیشه در جلوی چشمان تان 
این  باش��ید. مطمئنا  داش��ته 
دلی��ل و ه��دف بای��د چیزی 
فراتر از پول باشد. در غیر این 
صورت نمی توانید با قدرت به 

آن اتکا کنید. 
از هم��ان ابتدا س��عی کنید 
هدفی روش��ن و قابل اتکا برای 
شرکت تان تصور کنید و به آن 
پایبند باشید. وقتی افکار مزاحم 
و تصورات س��ندرم به سراغ تان 
آم��د، فقط به این هدف توجه و راه های رس��یدن ب��ه آن را مجددا مرور 
کنید. فراموش نکنید، تمرکز روی هدف، عالوه بر سندرم ایماپستر، درمان 

بسیاری از بیماری های روانی دیگر کارآفرینان نیز هست. 
در نهای��ت باید به این نکته اش��اره کرد که این نوع از احساس��ات، 
زمانی که در حال تالش برای رس��یدن به اهدافی خارج از محوطه امن 
خود هس��تید، طبیعی اس��ت. این پاسخ ش��ما به احساسات است که 

می تواند ضامن موفقیت یا شکست کاری باشد. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

کاربـران ردیـت از بیل گیتس درباره احتمال کاندید شـدن او در انتخاب ریاسـت 
جمهوری ایاالت متحده سؤال کرده اند. 

در برنامـه هفتگـی پرسـش و پاسـخ Ask Me Anything ردیـت، کاربران این 
وب سـایت از بنیان گذار مایکروسـافت درباره احتمال تکیه   زدن او بر صندلی ریاست 
جمهوری ایاالت متحده سؤال کرده اند که باتوجه به پاسخ بیل  گیتس، به  نظر می رسد 

که او هیچگونه عالقه ای برای انتصاب به این مقام ندارد. 
تاکنون بیل گیتس شش بار در رویداد های پرسش و پاسخ وب سایت ردیت شرکت 
کرده و در هر شـش بار از او درباره ریاسـت  جمهوری  پرسـش شـده اسـت. پاسـخ 
گیتـس در تمام این رویداد هـا واضح بوده و او هر بار احتمال وقـوع چنین اتفاقی را 
رد کرده اسـت: من هرگز برای انتخابات ریاسـت جمهوری کاندیدا نخواهم شد، زیرا 
تعهد بسـیارم به کاری که من و ملیندا در بنیاد »بیل و ملیندا گیتس« و خارج از آن 
انجـام می دهیم، اجـازه چنین کاری را به من نمی دهد. من هم با شـما درباره اهمیت 
حضور رئیس جمهوری که به موضوعات بلندمدت و نقش ایاالت متحده در جهان، برای 
ریشـه کنی بیماری  و هزینه  های آن فکر می کند، موافق هسـتم؛ ]رئیس جمهوری که[ 

برای تغییر و بهبود فضای آموزشی و مقابله با تغییرات آب و هوایی نیز تالش کند. 
این روزها بیل گیتس مشغله زیادی در بنیاد خود دارد. اکنون مأموریت او مقابله با 

بیماری آلزایمر است که پدر 92 ساله او با آن دست و پنجه نرم  می کند. 
گیتـس می گویـد: خبر خوب این اسـت که ابزار هـای جدیدی که داریـم، به ما در 
درک بهتـر بیماری ها کمک به سـزایی می کنند. برای نمونه می تـوان به ]درک[ نقش 
سـلول های گلیال ]در درمان[ اشـاره کرد. خوش بین هسـتم که طی 20 سال آینده، 
داروهای کارسـازی خواهیم داشـت، به این شـرط که تالش خود را روی جمع آوری 
داده هـا و کمک به کسـب و کار های نوپا متمرکز کنیم. من در تعـدادی از این حوزه ها 

مشغول به فعالیت هستم. 
با این حال، یکی از سؤاالت جالبی که از گیتس در این رویداد پرسیده شد، مربوط 
به غذاهایی می شـود که اصالح ژنتیکی شده اند. یکی از کاربران از گیتس پرسید آیا 

از محصوالت اصالح شده برای خوراک استفاده می کند؟ 
بنیان گذار مایکروسـافت پاسـخ داد: محصوالتی که اصالح ژنتیکی شـده اند، کامال 
سـالم هستند و هنگامی که آن را از طریق درسـت مورد بازنگری قرار دهیم، متوجه 
می شـویم که تکنیکی اسـت برای کاهش احتمالی گرسـنگی و سـوء تغذیه در دنیا. 

بنابراین این طور نیست که از این نوع محصوالت دوری کنیم. 
یکـی دیگـر از کاربران از گیتـس درباره این موضوع پرسـید که آیـا غذاهایش را 
خودش درست می کند یا اشخاصی هستند که همواره این کار را برای او انجام دهند؟ 
گیتس در پاسخ گفت: در برخی از اوقات، خودم سوپ گوجه درست می کنم؛ هم یک 
غـذای راحت اسـت و هم به من خاطـرات دوران کودکی ام را که چنیـن کاری انجام 

می دادم، یادآوری می کند. 

 سندرم ایمپاستر
بیماری شایع کارآفرینان و راه های درمان

 بیل گیتس احتمال کاندیدا شدنش
برای ریاست جمهوری  آمریکا را رد کرد

کارآفرینی

دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری گفت: کاهش ثبت اختراعات در زیست 
فناوری نسبت به سال گذشته به دلیل تجاری سازی نشدن مطلوب محصوالت 
زیست فناوری در این سال ها است.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، مصطفی قانع��ی، در خصوص 
تجاری س��ازی محصوالت زیس��ت فناوری، بیان کرد: یکی از اولویت هایی که 
در س��تاد توسعه زیس��ت فناوری پیگیری می شود، توس��عه تجاری سازی این 
محصوالت در کش��ور اس��ت.  وی افزود: اگر تجاری س��ازی محصوالت زیست 
فناوری در کش��ور توسعه یابد هم اقتصاد زیستی اجرایی می شود و هم اینکه 

ثبت اختراعات در کشور افزایش می یابد. 

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی خبر داد 

تجاری سازی محصوالت زمینه ساز افزایش 
ثبت اختراعات زیست فناوری است

شنبه
12 اسفند 1396

شماره 1016
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رئیس مرکز محیط زیس��ت شهرداری تهران با تأکید بر حمایت این 
مرکز از کسب وکارهای محیط زیس��تی گفت: باید خالقیت های حوزه 

محیط زیستی به کسب وکارهای موفق تبدیل شوند. 
به گزارش ایس��نا، صدرالدی��ن علیپور در 
آپ ویکند محیط زیست  اس��تارت  نخستین 
و مدیریت ش��هری هوشمند، گفت: یکی از 
سیاس��ت ها و راهبردهای مدیریت ش��هری 
حرکت به س��مت تحقق شهر هوشمند که 
پیش نیاز آن دریافت ایده ها و خالقیت ها در 
حوزه محیط زیس��ت است. ایده هایی که در 

مرحله بعد به کارآفرینی تبدیل شود. 
وی افزود: نخس��تین اس��تارت آپ ویکند 
محیط زیس��ت با تأکید بر تعریف اهدافی در 
حوزه محیط زیست در حالی برگزار می شود 
که 70درصد ماموریت های شهرداری تهران 
ب��ه حوزه محیط زیس��ت مرتبط اس��ت، لذا 

در ای��ن رویداد اس��تارت آپی افراد متخصص ایده ه��ای خود را مطرح 
می کنند. 

وی ادام��ه داد: این افراد پس از طرح ایده ها و خالقیت های خود در 

قالب تیم هایی دسته بندی می شوند که این تیم ها توسط متخصصین و 
کارشناسان هدایت  خواهند شد و ایرادات و مشکالت موجود در طرح 
را رف��ع خواهند کرد تا تیم های موجود ظرف دو روز با یکدیگر رقابت 
کنند و در نهایت توسط افراد متخصص به 
عنوان داور تیم ها مورد داوری قرار گیرند. 
وی تأکید کرد: پس از داوری سه تیم در 
این رویداد اس��تارت آپی انتخاب می شوند 
ک��ه عالوه بر تقدیر از آنه��ا طرح های آنها 
به سازمان های متولی ایده هدایت خواهند 

شد. 
رئیس مرکز محیط زیس��ت ش��هرداری 
ته��ران با تأکی��د ب��ر اینکه بیش��تر نگاه 
ای��ن مرکز در این رویداد اس��تارت آپی به 
خالقیت و تبدیل آن به کس��ب وکار است 
اف��زود: نهایت��ا افرادی ک��ه طرح های آنها 
منتخب می ش��ود ب��ا همکاری ک��ه میان 
دس��تگاه های متولی محیط زیس��تی و مرکز محیط زیس��ت شهرداری 
تهران برقرار شده ایده های شان هدایت می شود تا به کسب وکار تبدیل 

شوند. 

مرکز فن بازار ملی ایران به منظور جذب سرمایه برای استارت آپ های 
فعال حوزه آموزش با هدف توسعه زیست بوم نوآوری کشور هشتمین 

رویداد عرضه به سرمایه گذاران »استارت آپ دمو« را برگزار می کند. 
به گ��زارش خبرنگار مهر، اکب��ر قنبرپور 
رئیس مرکز فن بازار ملی ایران با اعالم این 
خبر گفت: هدف اصلی این رویداد، مواجهه 
و مذاکره مستقیم و رودرروی صاحبان ایده 
و استارت آپ ها با سرمایه گذاران است که در 
دو بخش عمومی )شامل ارائه استارت آپ ها( 
و اختصاصی )جلسات مذاکره سرمایه گذاران 

و استارت آپ ها( برگزار می شود. 
وی اف��زود: اس��تارت آپ ها می توانند طی 
این رویداد به جمع زیادی از سرمایه گذاران 
دسترس��ی داش��ته باشند. س��رمایه گذاران 
نی��ز در یک زم��ان کوتاه، اس��تارت آپ ها را 
بررسی می کنند و پس از برگزاری جلسات 

خصوصی و بررس��ی میزان پیشرفت ایده، مشتریان جذب شده، حجم 
بازار، میزان فروش و. . . به ارزیابی آنها پرداخته و برای سرمایه گذاری 

در آنها اعالم نظر خواهند کرد. 

قنبرپور یادآور ش��د: در این صورت مذاکرات بعدی تا حصول نتیجه 
نهایی توسط مرکز فن  بازار ادامه خواهد داشت. 

وی افزود: برای حضور در هش��تمین رویداد اس��تارت آپ دمو، ده ها 
استارت آپ اعالم تقاضا کرده بودند که در 
مرحله اول و پس از بررسی درخواست های 
واصل��ه، تعداد 10 اس��تارت آپ برای ارائه 
آزمایشی انتخاب ش��د و در مرحله دوم و 
پ��س از ارائه حضوری این تیم ها، هش��ت 
اس��تارت آپ برای حضور در رویداد نهایی 

شدند. 
رئیس مرکز فن بازار ملی ایران گفت: این 
رویداد در روز 12 اس��فندماه 96 از ساعت 
14 ت��ا 18 در س��الن ابوریحان دانش��گاه 
شهید بهش��تی با حضور س��رمایه گذاران 
تخصص��ی این ح��وزه و اس��تارت آپ های 
ح��وزه آم��وزش )در حوزه ه��ای آموزش 
آنالین، سیس��تم های مدیریت یادگیری، آموزش فناوری، مدرسه های 
نس��ل آینده، ابزارهای مطالع��ه و...( به عنوان س��رمایه پذیران برگزار 

خواهد شد. 

رئیس مرکز محیط زیست شهرداری تهران تأکید کرد

لزوم تبدیل خالقیت های حوزه محیط زیست به کسب وکار
در راستای جذب سرمایه برای استارت آپ ها 

توسعه زیست بوم نوآوری در کشور

س��رمایه گذاری در تکنولوژی همچون قبل نیست،  حتی در مقایسه 
با ش��ش ماه پی��ش. در حال حاضرس��رمایه گذاران ابعاد بیش��تری از 
متغیرها را در معامالت مورد بررس��ی قرار می دهند. بس��یاری از افراد 
 ،)Snapchat( از کمرنگ ش��دن نقش سرویس هایی چون اسنپ چت
اوب��ر )Uber( و مجیک لیپ )Magic Leap(  که روزگاری کاربران 
میلیونی داش��تند، بس��یار متعجب هس��تند. بس��یاری از بنیانگذاران 
ش��رکت ها متوجه ش��ده اند که گس��ترش بیشتر کس��ب وکار همیشه 

متضمن سودآوری بیشتر نیست. 
با توجه به موارد ذکر ش��ده، ش��رکت های نوپا باید با دقت بیشتری 
سرمایه گذاری خود را انجام داده و به دنبال رشدی ثابت و پایدار باشند. 
برای داش��تن یک رشد پردوام و هوش��مندانه، استارت آپ ها مجبور به 
تجدید نظر رویکرد اجرایی خود هس��تند. تجربیات شرکت های نمونه 

و مش��اوران نش��ان می ده��د 
ک��ه داده ه��ا )Data(  امروزه 
نق��ش بس��یار مهم��ی را را در 
برنامه های  و  تصمیم گیری ه��ا 
کاری ایفا می کنند و برای باقی 
مان��دن در حیط��ه رقابت نیاز 
به بررس��ی و تجزی��ه و تحلیل 
داده ها بسیار ضروری است. در 
اینجا تعدادی از اصول ضروری 
در مورد اهمی��ت داده ها برای 
رشد بیشتر و متداوم ذکر شده 

است: 
معیارهای صحیح را انتخاب 

کنید
یکی از مهم ترین تصمیمات، 
معیارها  از  انتخاب مجموعه ای 
و شرایط الزم برای اندازه گیری 
با  پیش��رفت کاری در رابط��ه 
اهداف خاص اس��ت، خواه این 
هدف رس��یدن به سود بیشتر 
یا حتی رش��د کسب وکار باشد. 
چرخ را دوب��اره اختراع نکنید! 
در  دیگر  کمپانی ه��ای  ببینید 
مراحل مش��ابه، چه معیارهایی 
را مورد اس��تفاده قرار داده اند. 

  )SaaS( به عنوان مثال اگر یک ش��رکت ارائه نرم افزار بعنوان سرویس
هس��تید، بهتر است به جای مقایس��ه خود با انواع شرکت ها فقط خود 
را با اس��تارت آپ هایی که در زمینه استفاده نرم افزار برای ارائه خدمات 
فعالیت دارند مقایس��ه کنید. یک روش مطلوب تر استفاده از داده ها در 
حجم گس��ترده - و نه فقط تجربه یک شرکت- است. توصیه می شود 
در اتخاذ تصمیمات اجرایی داده های چندین شرکت را در مقیاس باال 

)نه به صورت تک به تک( بررسی کنید. 
بسیاری از ش��رکت های سرمایه گذاری خطرپذیر در مورد معیارهای 
کلیدی خود اطالعات دقیقی دارند، مانند حقوق کارمندان، هزینه های 
ف��روش و بازاریاب��ی، اجاره و دیگر خرج های بزرگ ش��رکت. به عنوان 

مثال Scale یک لیس��ت با عنوان SaaS Index را توس��عه داده که 
عملکرد 58 ش��رکت را بررس��ی کرده، تا معی��ار موفقیت تجارت های 
نرم اف��زاری را ک��ه از طریق فروش عضویت درآمد کس��ب می کنند را 
 CB و AngelList، PitchBook، Mattermark .تعیی��ن کن��د
Insights از جمله پایگاه های اطالعاتی هستند که داده های مناسبی 

را در اختیار استارت آپ ها قرار می دهند. 
بدانید که چه چیزی فرمان فروش شما را در دست دارد

ب��ازده فروش یک ش��اخص کلیدی رش��د پایدار اس��ت. ش��ما باید 
عوامل مؤثر در فروش بیش��تر را شناس��ایی کنی��د و هزینه های الزم 
برای گس��ترش زیرساخت های ضروری را تخمین بزنید. نرخ تبدیل یا 
بهره وری فروش را مش��خص س��ازید تا بتوانید رشد بیشتری داشته و 
تصمیمات هوشمندانه اتخاذ کنید. در مورد بهره وری فروش، به عنوان 
باید  ی��ک اکوسیس��تم ک��ه 
به ط��ور مداوم مورد بررس��ی 
واق��ع ش��ود، فکر کنی��د. هر 
زمان که بهب��ود عملکرد در 
بخ��ش فروش با ه��ر تصمیم 
یا سیاس��تی دش��وار به نظر 
می آی��د، بهت��ر اس��ت دنبال 
پیدا کردن اش��تباهات و رفع 
مشکالت باش��ید و روی یک 
موضوع مناسب تمرکز کنید. 
به ج��ای اینکه ب��ه دنبال 
قرار گرفتن در اوج موفقیت و 
فرار از شکست باشید، به این 
فک��ر کنید که فراز و نش��یب 
همیشه در بازار وجود دارد و 
باید خود را برای این شرایط 

آماده کنید. 
شاخص های کلیدی 

عملکرد )KPI( دیگر را 
در نظر بگیرید

بازده��ی  درحالی ک��ه 
فروش مهم اس��ت، بس��یاری 
و  دیگ��ر  معیاره��ای  از 
عملکرد  کلیدی  شاخص های 
وجود دارند که باید در اتخاذ 
تصمیمات اجرایی ش��رکت تان مورد بررس��ی قرار گرفته شوند. ممکن 
اس��ت در یک دوره زمانی خاص، الزم باش��د مقدار ریزش مش��تری، 
به��ره وری نمایندگی ف��روش یا مقدار س��ود خالص را م��ورد ارزیابی 
ق��رار دهی��د تا ببینید که چه ان��دازه با اهداف ش��ما هماهنگی دارند. 
تعیی��ن ش��اخص های کلیدی عملکرد یا همان KPI ها بنا به ش��رایط 
هر کس��ب وکار امری مهم و ضروری اس��ت. با تعیین این ش��اخص ها 
می توانی��د اطمینان حاصل کنید که آیا واقع��ا در حال بهبود اقدامات 
اجرایی خود هس��تید و یک معیار جامع برای اتخاذ تصمیمات مناسب 

پیش رو دارید؟ 
goodcontent :منبع

 استارت آپ ها چگونه می توانند از داده ها
برای رشد هوشمندانه تر استفاده کنند

استارتآپ

ش��هردار تهران گفت: شهر هوشمند می تواند ش��عار حرکت به سمت شهر 
شیشه ای و شهر شفاف را محقق کند و در نتیجه می تواند یکی از قطعات مهم 
پازل رسیدن به عدالت اجتماعی و نظام مبتنی بر عدالت و دور از فساد باشد. 
به گزارش ایس��نا، محمدعلی نجفی در سومین کنفرانس ملی شهر سایبری 
که در دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران برگزار ش��د، گفت: حیات بشری از 
ص��در تاری��خ تا امروز همواره در حال تغییر و تحول اس��ت، اما در س��ال های 
اخیر انس��ان با تحوالتی مواجه ش��ده و زندگی اش تحت تأثیر دگرگونی هایی 
قرار گرفته است که سرعت آن در هیچ برهه ای از زمان اینگونه نبوده است. 

نجفی خبر داد

 تشکیل ستاد شهر هوشمند
در شهرداری تهران به زودی
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دنیای��ی ک��ه در ح��ال حاض��ر در آن 
زندگی می کنیم با آهنگ حرکتی سریع، 
و مبتن��ی ب��ر فن��اوری، به پیش اس��ت، 
ش��رکت  ها به دور خود چرخ می زنند و به 
دنبال جواب این س��ؤال هستند که »آیا 
وفاداری به برن��د همچنان وجود دارد؟« 
و ت��ا حدی، آنه��ا حق پرس��یدن چنین 
س��ؤاالتی را دارن��د. آنچه امروزه بس��یار 
اهمیت دارد آن اس��ت که قادر باشیم به 
گونه  ای رفتار کنیم که مش��تریان دوباره 
به م��ا مراجعه کنند و به اصطالح، جذب 
مش��تری به برند با خاصیت ربایندگی و 

جذاب داشته باشیم. 
مش��تریان امروزه، ب��ه همان دلیلی که 
والدین و پدربزرگ و مادربزرگ های شان 
به برندی وفادار بودن��د، به برندها وفادار 
نیستند، چراکه آنها دارای هزاران گزینه 
دیگر هس��تند. امروزه مصرف کنندگان به 
برندهای مورد عالقه  خود وفادار هستند، 
اما تا جایی که نیازهای آنها برآورده شود، 
به محض آنکه خواس��ته ای داشته باشند 
ک��ه برند مورد عالقه  ش��ان قادر به فراهم 
کردن آن نباش��د، س��راغ برندی می روند 
که بتواند در هر زمان نیاز آنها را پاس��خ 
دهد. حتی اگر ش��رکت شما بسیار بزرگ 
و معروف باش��د ممکن است قادر نباشید 
ب��ه واقع تمام محص��والت و خدماتی که 
مش��تریان تان در ذهن می  پرورانند را به 
آنها پیش��نهاد دهید، اما با وجود ساختار 
اطمینان  می توانید  مس��تحکم  محتوایی 
کس��ب کنید که محصوالت شما نیاز آنها 

را پاسخ می گوید. 
در ادام��ه پن��ج روش مطرح ش��ده که 
می  توانید مطمئن باش��ید با به کارگیری 
آنها مش��تریان به سمت برند شما جذب 
می ش��وند و برن��دی با ق��درت و توانایی 

جذب مشتریان، ایجاد می کنید: 
1- یک برند برای جذب مشتری باید 

متناسب و مطابق با شرایط باشد
آیا همگام با رونده��ای صنعتی که در 
آن فعالیت می کنید، پیش می روید؟ اگر 
موقعی��ت پیش��رفت یا حت��ی پیش بینی 
وقوع پیشرفت در حوزه کاری شما وجود 

دارد، خود را برای آن آماده کنید. 
برای مثال: اگر ش��ما شرکت بازاریابی 

ایمیلی دارید و ش��ایعاتی در مورد گوگل 
شنیده اید که چگونه Gmail می خواهد 
پیام  ه��ای بازاریاب��ی را تح��ت کنت��رل 
درآورد، اطمین��ان حاصل کنید که خود 
را ب��ا آن تطبیق خواهی��د داد یا حداقل 
اگر مش��تریانی که دنبال خبرهای جدید 
هس��تند در این مورد چیزی پرسیدند، با 

آنها در این خصوص صحبت کنید. 
2- صادق بودن مشتریان را به سمت 

برند جذب می کند
متفاوت��ی  برداش��ت  های  صداق��ت  از 
می ش��ود ک��ه ش��ما بای��د تم��ام آنها را 
دنبال کنید. اگر ش��رکت ش��ما اشتباهی 
مرتکب ش��د یا موردی اشتباه پیش رفت 
)سایت تان هک شد، نرم افزارتان کار نکرد 
یا واس��ط کاربری دچار خطا شد.( به آن 

اقرار کنید. 
به مش��تریان خود بگویید چ��ه اتفاقی 
افتاده اس��ت و شما برای درست کردن آن 
چه کار کرده  اید. اگر در این موارد س��کوت 
کنید، مشتریان تان شما را مانند، یک عادت 
بد، کنار می گذارند و دیگر به س��مت شما 
بازنمی گردند. اگر در مورد شرایط به وجود 
آم��ده با آنها رو راس��ت باش��ید، می توانید 
اعتماد آنها را به دس��ت آورید. آنها صداقت 
شرکت ش��ما در مورد اتفاقات بد را به این 
دید می  نگرند که شما در مورد سایر موارد 

نیز صادقانه رفتار می کنید. 
جنب��ه دیگ��ر صداق��ت بس��تگی ب��ه 
روش��ی دارد ک��ه محصوالت خ��ود را به 
فروش می رس��انید. الزم نیس��ت لیستی 
بلندب��اال از ویژگی ه��ا و کارکردهایی که 
محصول ت��ان ت��وان تحق��ق آن را ندارد، 
داش��ته باش��ید، بلکه تعهدی بدهید که 
مطمئن باش��ید می توانی��د آن را تحقق 
بخش��ید. اگر انتظ��ارات درس��تی ایجاد 
کنید، مش��تریان تان خواهند دانست که 
از شرکت شما چه انتظاری داشته باشند 
و اگر تعهدات غل��ط ندهید محصوالت و 
خدمات برندتان از رده خارج نمی ش��وند 
و برند شما برای مشتریان جذاب می کند.
3- اگر برند پاسخگو باشد و راه حل 

ارائه دهد مشتریان به سمت آن 
بازمی گردند

س��رویس خدم��ات مش��تریان یکی از 

ارکان مه��م ایج��اد موفقی��ت مبتنی بر 
وفاداری مش��تریان است. اما شرکت های 
کمی وجود دارند که خدمت به مشتریان 
را به معنای واقعی کلمه در شرکت خود 
به کار می  گیرند. خدمات مش��تریان مؤثر 
یعن��ی زمانی که مش��تریان به مش��کلی 
برخوردن��د و به آنه��ا مراجعه می کنند با 
احت��رام و بدون س��ؤال و ج��واب کردن، 
مش��کل آنه��ا را حل کرده ی��ا برای حل 
آن راه حل معقولی پیش��نهاد می  دهند و 
هم��واره ابتدا منافع مش��تریان را در نظر 

می گیرند. 
حتی اگر دلیلی که مصرف کنندگان به 
واسطه  آن شکایتی دارند منطقی نیست، 
با این حال به داستان آنها گوش دهید و 
س��عی کنید به آنها راه حل نش��ان دهید. 
به ای��ن صورت آنها هن��گام انتخاب برند 
دیگ��ر تردید می کنند و همواره به ش��ما 

بازخواهند گشت. 
اطمینان حاصل کنید که تیم سرویس 
خدمات مش��تریان تان س��ریع و دوستانه 
برخ��ورد کنن��د و منابع و اب��زاری را که 
برای ارائه راه حل به مش��تریان نیاز دارند 
در اختیار داشته باشند. بیشتر مشتریان 
ش��اکی می خواهند شکایت  ش��ان شنیده 
ش��ود و در عوض مش��کلی که برای آنها 
پی��ش آمده، چیزی بگیرن��د. اگر بتوانید 
آنچه را می خواهند به آنها بدهید احتمال 
آنکه آنها را ب��رای مدت طوالنی در کنار 

خود داشته باشید بسیار باال است. 
4- برندی جذاب است که در 

دسترس باشد
بیش از 70درصد کارب��ران اینترنت از 
طریق تلفن همراه خود به وب س��ایت ها 
تجرب��ه وب  ایج��اد  دارن��د.  دسترس��ی 
مش��تریان ک��ه ب��ه خوب��ی برگردانده و 
س��اخته شده باش��د، به رغم آنکه از چه 
ابزاری اس��تفاده کرده اند، تضمین کننده 
موفقیت شما خواهد بود. برندسازی باید 
جذاب و اثرگذار باش��د تا تضمین کننده 
بازگشت مشتری به سمت برندتان باشد. 
تصور کنید پست و مطلبی به اشتراک 
گذاش��ته  اید که مخاطبان تان را به سمت 
وب س��ایت تان هدایت می کن��د. یکی از 
مخاطبان از تلفن هوشمند خود استفاده 

می کند و روی لینک س��ایت شما کلیک 
می کند و صفحه  اصلی س��ایت شما را باز 
می کن��د. ح��ال اگر، صفحه  ش��ما از این 
طریق باال نیاید و جوابگو نباشد، خالصه 
بعد از چند بار ب��اال پایین کردن بیهوده   
صفحه، آن مش��تری بالقوه روی هم رفته 

از این تجربه صرف نظر می کند. 
چ��ه اتفاقی می افت��اد اگر وب س��ایت 
ش��ما به گونه ای س��اخته ش��ده بود که 
قالبی متناس��ب برای مورد استفاده قرار 
گرفتن در هر وس��یله ای می داش��ت؟ در 
این مورد، اگر مش��تریان بالقوه از طریق 
تبلت یا آی پدشان روی لینک سایت شما 
کلیک کنند و مش��تری دیگری از طریق 
سیستم اندروید، هر دوی آنها باید تجربه 
کاربری مشابه و زیبایی داشته باشند، به 
این صورت پتانس��یلی ق��وی برای ایجاد 

وفاداری در مشتریان ایجاد می شود. 
5- با کیفیت بودن از ملزومات 

بازگشت مشتری به سمت برند است
آی��ا ش��ما محص��والت و خدم��ات با 
کیفیتی ارائه می  دهید؟ اگر در حال تولید 
محص��والت و خدماتی ضعیف هس��تید 
مهم نیس��ت چق��در س��رویس خدمات 
مشتریان قوی، داشته باشید یا وب سایتی 
مرتبط که برای همه در دس��ترس باشد، 
محص��ول ضعیف تمام این امکانات را زیر 
سؤال می برد. اگر س��طح کیفیت شما با 
قیمت��ی که برای محصول خ��ود در نظر 
گرفته اید متناس��ب نباشد، ش��ما از دور 

خارج خواهید شد. 
ش��ما نمی توانید انتخ��اب کنید که به 
کدامی��ک از این پنج م��ورد نیاز دارید تا 
وفاداری مش��تریان را کس��ب کنید، شما 
به ه��ر پنج م��ورد نیاز خواهید داش��ت. 
نمی توانید صادق باشید، اما محصوالت تان 
بی کیفیت باش��د. نمی توانی��د بدون آنکه 
متناس��ب با شرایط پیش بروید، پاسخگو 
باش��ید. تی��م خ��ود را حول ای��ن اصول 
بس��ازید و آموزش دهید، در این صورت 
موفقیت ش��ما تضمین شده خواهد بود و 
برندی جذاب خواهید داش��ت که منجر 
به برگش��ت مشتریان به سمت برندتان و 

افزایش وفاداری آنها می شود. 
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۵ روش برای ایجاد برندی که مشتریان را به خود جذب کند
برندینگ از فروش تا مسئولیت 

اجتماعی
در س��ال های اخیر نگاه به مقوله برند و برندینگ 
بس��یار تغییر کرده و این تح��ول را می توان در نگاه 
برنده��ای بزرگ دنیا ب��ه مقوله ف��روش، تبلیغات و 
بازاریابی مش��اهده کرد. برندها در چند دهه گذشته 
به فکر تبلیغات با هدِف بازاریابی و فروش مس��تقیم 
بودند. این درحالی اس��ت که اگر روند رفتار برندها را 
در س��ال های اخیر بررس��ی کنیم، مشاهده خواهیم 
کرد که گردش��ی در نوع نگاه برندها به این مقوله ها 
ایجاد شده اس��ت. 10 سال پیش برند جنرال موتور 
GM اولین گزینه انتخاب یک آمریکایی برای خرید 
خودرو بود، اما در س��ال های اخیر، یک سامورایی به 
نام تویوتا Toyota توازن بازار را برهم زد و جایگاه 
قدرت را از غول خودروسازی آمریکایی در کشورش 
ربود. همین تغییرات موجب ش��د تا برندهای بزرگ 
دنی��ا متوجه ش��وند ک��ه مش��تریان تنها ب��ه دنبال 
ی��ک محصول یا خدمت نیس��تند و بای��د برای آنها 
ارزش آفرین��ی کنند. درک تغییرات ذائقه مش��تری 
باعث ش��د تا برندها ب��ه دنبال طرح ه��ای بازاریابی 
و فروش کوتاه م��دت و بلندمدت برون��د. گروهی از 
برندها به ارائه روش هایی مانند سمپلینگ، پروموشن  
و توزیع کوپن  به صورت مستقیم پرداختند و گروهی 
دیگ��ر ترجیح دادن��د به دنب��ال راه اندازی باش��گاه 
مش��تریان و انج��ام کمپی��ن در ح��وزه مس��ئولیت 

اجتماعی حرکت کنند. 

انتخ��اب روش ف��روش ب��ه اس��تراتژی س��ازمان 
برمی گ��ردد تا بتواند ش��رایط خ��ود را در بازار فعلی 
مش��اهده و با نگاه به افق  پیش رو، نس��بت به انتخاب 
مسیر حرکتش قدم بردارد. در برخی موارد برند برای 
زنده ماندن مجبور است به فروش مستقیم رو بیاورد 
و از تخفیفات دوره ای استفاده کند؛ استراتژیی که در 
نگاه اول شاید وی را از چاله افت فروش نجات دهد، 
اما بی شک آن را در چاه نزول ارزش برند و به دنبال 

آن بی اعتمادی مشتری گرفتار خواهد کرد. 
ای��ده  مش��تریان  باش��گاه  راه ان��دازی  هرچن��د 
هوش��مندانه تری است، اما واقعیت این است که اکثر 
این باش��گاه ها وابس��ته به فعالیت های مش��تری، از 
جمله خرید کاال، ثبت کاال و دیگر فعالیت ها هستند، 
بنابراین ارزش آفرینی چندانی برای مشتری نخواهند 
داشت. در اصل باشگاه مشتریان در ایران تنها کاری 
که می کند مش��تری را با اجبار به برند گره می زند، 
برای نمونه تخفیفات خرید مشتری به جای پرداخت 
در لحظه، در باش��گاه برای خریدهای بعدی ذخیره 
می ش��ود! شاید ش��ما به عنوان مدیر یک برند از این 
ایده خش��نود ش��وید، اما اگر خود شما مشتری برند 
باشید، یک حس منفی اجبار را تجربه خواهید کرد. 
و اما می رسیم به موضوع مسئولیت اجتماعی که از 
نظر من، هوشمندانه ترین گزینه روی میز است؛ چرا 
ک��ه نتیجه آن برای برند و مش��تری برد-برد خواهد 
بود. موض��وع تنها باالبردن می��زان فروش لحظه ای 
نیست، بلکه هدف باالبردن کشش مشتری به سمت 
برند و حکاکی آن در فهرست انتخاب دوره های آتی 

است. 
البته متأس��فانه در کشور ما مس��ئولیت اجتماعی 
محدود به اسپانس��ر شدن برای موضوعات فرهنگی، 
هنری یا ورزش��ی می ش��ود، اما چیزی که فراموش 
می ش��ود مفهوم واژه »اجتماعی« است! باید بدانیم 
که اسپانس��رینگ و حمایت مال��ی نوعی از تبلیغات 

حساب می شود و نه مسئولیت اجتماعی! 
برند برای اینکه بتواند در ذهن و البته قلب مخاطب 
خود نفوذ کند باید پا را فراتر از اسپانسرینگ بگذارد 
و خود را در مورد مس��ائل اجتماعی مس��ئول بداند. 
افس��ردگی در جامعه، آلودگی ه��وا، ترافیک، فقر و 
گرس��نگی، بی سوادی، خش��ونت علیه زنان، کودک 
آزاری و … تمام این موارد حوزه هایی از مس��ئولیت 
اجتماع��ی هس��تند که برنده��ای داخل��ی هیچگاه 
به س��مت آن حرکت نمی کنند. ش��اید با مش��اهده 
این کمپی��ن در حوزه مس��ئولیت اجتماعی بتوانیم 
ببینیم که اولویت خود را بر مس��ائل جامعه شناسی 
و رفتارشناسی و فرهنگ سازی قرار داده اند و تحلیل 

آن را به خود شما واگذار می کنیم. 
modir. biz :منبع

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

 توییتی که یک میلیارد دالر را
بر باد داد

 پلتف��رم اصلی Snap اخیرا بخش��ی از محبوبیت 
خود را از دس��ت داده اس��ت که حداقل می توان آن 
را ب��ه ی��ک influencer رس��انه های اجتماعی در 

خانواده کارداشیان- جنر نسبت داد. 
فق��ط یک روز پس از ارس��ال یک توییت توس��ط 
کایلی جنر مبنی بر عدم اس��تفاده او از این نرم افزار 
در آینده، ارزش س��هام شرکت مادر Snapchat در 
بازار روز پنج ش��نبه 6.1 درصد معادل 1.3 میلیارد 
دالر کاهش یافت. خواه این خواسته مادر جدید او یا 
حاصل طراحی تازه نرم افزار Snap باش��د، اظهارات 
کایلی پاس��خ های مش��ابهی را از سوی 24 میلیون و 
500 ه��زار نفر follower او در پی داش��ت. تجزیه 
و تحلیل های وال اس��تریت نیز با اشاره به روند اخیر 
جذب کاربر از زمان طراحی تازه پلتفرم شروع شدند. 
توییت جن��ر اواخر وقت پنجش��نبه توس��ط برند 
از  ک��ه  ش��د  فال��و   Maybelline New York
فالووره��ا می خواس��ت در ص��ورت ام��کان بر روی 

پلتفرم Snapchat باق��ی بمانند. به گفته این برند 
 L’Oreal تولید کنن��ده محصوالت زیبایی متعلق به
SA پاری��س، تع��داد مراجعات ب��ه Snapchat به 
ش��کلی دراماتیک کاهش یافته اس��ت، اما هنوز این 
پلتفرم قصد برقراری ارتباط با فالوورهایش را دارد. 

تحلیلگ��ر ش��رکت ارائه دهن��ده خدم��ات مال��ی 
"Citigroup"، م��ارک م��ی، پس از مش��اهده یک 
»رش��د قابل توجه« در اظهارنظر ه��ای منفی درباره 
طراح��ی مجدد نرم اف��زار، اوایل هفت��ه جاری بدون 
را  ارزش س��هام آن  هرگون��ه جانب��داری کاه��ش 
پیش بینی کرد. او فکر می کند که این اظهارنظر های 
منفی باعث افت میزان مشارکت کاربران و در نتیجه 

صدمه زدن به عملکرد مالی Snapchat شود. 
در این میان، همزمان با وارد ش��دن موج انتقادات 
ب��ه نرم افزار Snapchat، مدیر ارش��د اجرایی، اوان 
اس��پیگل، ش��اید به یکی از پ��ر درآمد ترین مدیران 
 IPO اجرای��ی در ای��االت اتحادی��ه آمریکا پ��س از
ش��رکت در ماه مارس گذش��ته تبدیل شود. 636.6 
میلیون دالر س��هام به اس��پیگل اعطا شد که تا سال 

2020 میالدی قابل پرداخت خواهد بود. 

 کاتالوگ خالقانه هوندا:
تغییر اینجاست

تبلیغات��ی  آژان��س  کارمن��دان  و  مدی��ران   
Karmarama در راس��تای تقدی��ر از خ��ودروی 
مدل marquee هوندا، نس��ل دهم خودروی مدل 
Civic این ش��رکت، یک کمپین جدی��د راه اندازی 
کرده اند. برای بس��یاری از خودروسازان، جدید ترین 
م��دل خودروی مدل Civic هون��دا فقط یک نمونه 
اقتباس��ی از مدل ه��ای قدیمی تر به ش��مار می رود. 
در هون��دا، به ه��ر خودروی مدل جدی��د Civic به 
عنوان فرصتی برای مهندس��ان مش��هور جهانی آن 
نگاه می ش��ود که با ه��ر یک از آنه��ا می توانند از نو 
ش��روع کنن��د و ضمان��ت دهند که خ��ودروی مدل 
Civic هوندا پیش��رفته ترین خودرو در کالس خود 
به حساب می آید. در پی مقایسه نسل دهم خودروی 
مدل Civic  هوندا با نس��ل های قبلی، یک کمپین 
به نام »تغییر اینجاست« از طریق بازاریابی مستقیم 
چاپی، دیجیتال و مطبوعاتی راه اندازی خواهد ش��د 
که این پیام مهم را به همگان می رس��اند: »هر نسل 
از خودروی مدل Civic هوندا انتظارات ش��رکت از 

اتومبیل های خود را پیش می برد.« 
mbanews :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

شنبه
12 اسفند 1396

شماره 1016



11 بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

اگر در حوزه تولید محتوا فعالیت کرده 
باشید، حتما جمله »محتوا پادشاه است« 
را بارها و بارها شنیده اید. البته که محتوا 
مهم اس��ت و گوگل محتواهای باکیفیت 
را دوس��ت دارد. بازدیدکنندگان شما نیز 
عاش��ق محتواهای باکیفیت هستند، اما 
نوش��تن محتوا فقط به صرف اینکه ش��ما 
محتوایی را تولید کرده باشید دردی دوا 
نمی کند. اگر دپارتمان بازاریابی ش��رکت 
ش��ما می گوید که مثال در طول ماه باید 
X  مق��دار محتوا تولی��د کنیم، مطمئن 
باشید که ایجاد یکسری تغییرات در این 

دپارتمان ضروری است. 
در سیس��تم وردپرس، بر اساس آمارها 
ماهانه حدود 86.4 میلیون محتوا منتشر 
می ش��ود که حجم بس��یار زیادی است. 
البت��ه بیش��تر ای��ن محتواه��ا از کیفیت 
نوش��تاری خوب��ی برخوردار نیس��تند و 
نمی توانن��د توجه مخاطب��ان را به خود 
جلب کنند و فقط تعداد بس��یار کمی از 
این محتواها هس��تند ک��ه به صفحه اول 
نتایج گ��وگل راه می یابن��د. این موضوع 
ب��رای برندهایی که حجم زیادی از منابع 
خود را روی تولید محتوا صرف می کنند، 
ولی برنامه ای ب��رای توزیع آن ندارند نیز 

صادق است. 
محت��وا دقیقا همان چیزی اس��ت که 
اینترنت را س��رپا و زنده نگه داشته است. 
اینترنت به محتوا نیاز دارد، بنابراین شما 
چ��ه مق��دار از منابع و زمان خ��ود را به 
اختصاص می دهید  نوش��تن محتواهایی 
که بتوانند رتبه ه��ای برتر در موتورهای 
جس��ت وجو را نصیب خود کنند؟ ش��ما 
قطعا به یک اس��تراتژی توزیع محتوا نیاز 

دارید. 
تعادل محتوا

برای س��الیان متمادی، ب��ه بازاریابان 
دیجیت��ال گفت��ه می ش��د که آنه��ا باید 
حج��م زیادی از محتوا را تولید کنند. اما 
نکته کلیدی این است که به جای تولید 
محتواهای زیاد، باید کارهای زیادی روی 

محتواهای خود انجام دهید. 
ش��ما نمی توانید برای کس��ب ترافیک 
فقط به گ��وگل یا ش��بکه های اجتماعی 

متکی باشید. ش��ما باید بتوانید از منابع 
مختلف��ی مانن��د رس��انه های پرداختی، 
آنالی��ن،  کارب��ری، جوام��ع  گروه ه��ای 
انجمن ها و… ترافیک را به س��ایت خود 
جذب کنید. این به این معناست که شما 
باید محتواه��ای خود را در ش��بکه های 

مختلفی توزیع کنید. 
به جای تمرکز صرف روی اس��تراتژی 
تولی��د محت��وا، بای��د بخش��ی از زمان و 
تمرکز خود را به اس��تراتژی توزیع محتوا 
نیز اختص��اص دهید. چ��ه کانال هایی با 
مخاطبان ش��ما مرتبط هس��تند و ش��ما 
چگونه می توانی��د محتواهای فعلی خود 
را به صورتی بهینه س��ازی ش��ده در این 

کانال ها هدف گذاری مجدد کنید؟ 
در این پست از وبالگ آژانس بازاریابی 
دیجیت��ال دارت، چهار راهکار مؤثر برای 
توزی��ع محت��وا در کانال ه��ای جدی��د و 
رسانه ها آورده ش��ده است. البته هرچند 
ممکن است برخی از این ترفندها مزایای 
سئو مستقیمی برای شما در پی نداشته 
باش��د، اما ترافیک بیش��تر ب��ه محتوا به 
معن��ای س��یگنال های کارب��ری قوی تر، 
لینک های بیش��تر به سایت و نرخ تبدیل 

بیشتر است. 
1- پست های وبالگ را به کتاب 

الکترونیکی تبدیل کنید
تبدی��ل ک��ردن پس��ت های وبالگی به 
کتاب ه��ای الکترونیک��ی هرچند ممکن 
است کمی وقت گیر و البته شاید هزینه بر 
باشد، اما واقعا ارزش��ش را دارد. با توجه 
به پیش��رفت های صورت گرفته در زمینه 
تکنول��وژی، ام��روزه س��اخت کتاب های 
الکترونیکی از هر چیزی آس��ان تر ش��ده 
اس��ت و برای آن ابزاره��ای متعددی نیز 

وجود دارد. 
در لندین��گ پی��ج مرتب��ط ب��ا کتاب 
الکترونیک��ی خود مطمئن ش��وید که از 
تم��ام کلمات کلی��دی ک��ه می خواهید 
برای شان رتبه بگیرید استفاده کرده اید و 
محتواهایی را در این صفحه بنویسیدکه 
بازدیدکنندگان را به دانلود کتاب تشویق 
کن��د. همچنی��ن ب��رای آس��ان تر کردن 
ب��ه اش��تراک گذاری کت��اب، دکمه های 

شبکه های اجتماعی نیز فراموش نشود. 
2- بازاریابی ویدئویی را در دستور 

کار قرار دهید
تولی��د  ویدئوی��ی  محتواه��ای  اگ��ر 
نمی کنی��د، باید بدانید که ش��ما در حال 
از دس��ت دادن حجم انبوهی از کاربران 
فضای مج��ازی هس��تید و بای��د هرچه 
س��ریع تر خ��ود را با ای��ن قافل��ه همراه 
کنید. آیا می دانس��تید که تبدیل کردن 
پس��ت های وبالگ به ویدئو راهی آس��ان 
ب��رای هدف گ��ذاری مج��دد محتواها و 
دریافت بازدید بیشتر از گوگل و یوتیوب 

است؟ 
 هم��واره در صفحه نتای��ج، ویدئوهای 
مرتبط با عبارت جس��ت وجو شده را نیز 
نش��ان دهید و رقابت برای قرارگرفتن در 
این جایگاه شاید از رقابت ارگانیک برای 
قرارگرفتن در لیس��ت چند س��ایت اول 
صفحه نتایج کمتر باش��د. شما می توانید 
نواح��ی دیگ��ری از صفحه نتای��ج، مانند 
ویدئوه��ا، تصاویر و اخب��ار، را نیز هدف 

قرار دهید. 
3- محتواها را در قالب اینفوگرافیک 

ارائه دهید
یک��ی از روش های خوب ب��رای جلب 
توجه بازدیدکنندگان، نوشتن پست های 
جامع و ساخت اینفوگرافی هایی است که 
مهم تری��ن نکات در محت��وا را به صورتی 

بصری به مخاطبان ارائه می دهد. 
مجددا، مطمئن شوید که با قرار دادن 
دکمه های ش��بکه های اجتماعی، فرآیند 
به اشتراک گذاری را برای بازدیدکنندگان 
آس��ان کرده اید. اگر بتوانید این تصویر را 
به خوبی بهینه س��ازی کنید، ش��ما حتی 
ای��ن ش��انس را داری��د ک��ه در صفح��ه 
جس��ت وجوی تصاویر گوگل نیز رتبه ای 

خوب بگیرید. 
4- قدرت ایمیل را دسته کم نگیرید

اولی��ن نکت��ه ای ک��ه بای��د بدانید این 
اس��ت که اگر ایمیل ه��ای کاربران خود 
را جم��ع آوری نمی کنی��د، کارهای��ی که 
انجام می دهید هیچ نتیجه ای برایتان در 
بر نخواهد داش��ت. برخی از افراد بر این 
باروند که »ایمیل مرده اس��ت«، اما این 

فقط یک دروغ بزرگ است. ارسال ایمیل 
به مش��تریان هنوز هم یک��ی از بهترین 
روش های ب��رای حفظ تعامل آنها با برند 
است و باعث می شود آنها محصوالت ارائه 

شده از طرف شما را خریداری کنند. 
ش��ما می توانید از ایمیل برای ترویج و 
توزیع محتواهای خود نیز استفاده کنید. 
ب��رای تبدی��ل بازاریابی ایمیل��ی به یک 
موتور قدرتمند توزیع محتوا نکاتی وجود 

دارد که باید مدنظر داشته باشید. 
اولین نکته این است که باید یک لینک 
را به افراد حاضر در لیست خود بفرستید 
و آنها را از آخرین محتواهای منتشر شده 
در سایت باخبر کنید. اگر لیست ایمیلی 
ش��ما چندان بزرگ نیس��ت، به اشخاص 
دیگ��ری مراجع��ه و از آنها درخواس��ت 
کنید که در صورت امکان، در ایمیل های 
ارس��الی خود لینکی را به محتوای ش��ما 
لح��اظ کنند. البته گاهی برای این نوع از 

توزیع باید مبلغی را نیز بپردازید. 
ام��ا روش دیگری نی��ز وج��ود دارد. به 
ایمیل هایی ک��ه هر روز برای مخاطبان تان 
می فرستید فکر کنید. بخش امضای ایمیل 
می تواند بهترین جا برای گنجاندن لینکی 
به آخرین محتوای منتشر شده در وبالگ 
باش��د. هر زمان که محتوای جدیدی را در 
وبالگ خود منتشر کردید، لینک آن را در 
بخش امضای ایمیل خ��ود نیز قرار دهید. 
می توانید برای جلب توجه بیشتر مخاطبان 
ازجمله »به آخرین پست وبالگی  ما نگاهی 
بیندازید: عنوان پس��ت« اس��تفاده کنید. 
حتی می توانید جذابیت بیشتری به این کار 
ببخشید و این جمله را به یک جمله سؤالی 

تبدیل کنید. 
روش دیگ��ر اس��تفاده از ایمی��ل برای 
توزیع محتوا این است که اگر به شخص 
مهم یا ش��رکتی در محتوای خود اش��اره 
کرده اید، یک ایمیل شخصی سازی شده را 
به آنها بفرس��تید و بگویید که از نام شان 
در محتوا اس��تفاده کرده اید. همچنین به 
صورت��ی محترمان��ه از آنه��ا بخواهید در 
صورت امکان پست شما را در شبکه های 

اجتماعی خود به اشتراک بگذارند. 
daartagency :منبع
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مشتری به سخنرانی شما

اگر تمایل دارید تا مخاطبان واقعا به حرف های شما 
گوش دهند، باید اثرگذار ترین راه های صحبت کردن را 
بدانید. در بیشتر مکالمه های مربوط به کسب وکار و یا 
حتی دیگر مکالمه های معمولی، تمرکز اصلی فرد مقابل 
معطوف به این است که این مکالمه چه منفعتی برای او 
دارد. این به آن معناس��ت که آنچه شما می گویید باید 
دربردارنده پاسخ بس��یاری از سؤال های شنونده باشد.  
اگر شما به دنبال راه هایی هستید تا عالقه شنونده را به 
صحبت های خود برانگیزید می توانید از سه روش مؤثر 

زیر استفاده کنید. 
1- آماده سازی

یک ارائه خوب همیشه مدت طوالنی قبل از رسیدن 
مخاطبان ش��روع می شود. مهم نیس��ت شما در حال 
فروش چه چیزی هس��تید، اگر خودتان ندانید جنس 
آن چیست هیچ کس آن را نخواهد خرید. کلید اصلی 
یک ارائه خوب این است که اگر می خواهید کسی واقعا 
به حرف های شما گوش کند، باید به طور دقیق بدانید 
که در م��ورد چه چیزی صحبت می کنی��د. البته نوع 
آماده س��ازی به طبیعت آنچه در موردش ارائه خواهید 
کرد، بس��تگی دارد. اما به یاد داشته باشید که حاشیه 
رفتن اضافی در اینجا می توان��د مخاطبان تان را دچار 
سردرگمی کند.  هنگام آماده شدن برای هر نوع جلسه 
ی��ا ارائه، بیش از هر چیزی زمان خود را به پیدا کردن 
تس��لط روی اطالع��ات و جنس محصول م��ورد نظر 
اختصاص دهید. ش��ما باید به خوب��ی بر روی موضوع 
مس��لط باش��ید و در مورد آن جزییات زیادی بدانید. 
آماده س��ازی می تواند شامل در نظر گرفتن بسیاری از 

سؤال های احتمالی مخاطبان باشد. 
2- ارائه

در ای��ن گام، مهم نیس��ت که در م��ورد چه چیزی 
صحبت می کنی��د، اکنون تنها مس��ئله حائز اهمیت 
ای��ن اس��ت که چگون��ه در مورد آن صحب��ت کرده و 
توجه مش��تریان را جلب خواهید کرد. هر کسی که به 
اندازه کافی خود را آماده کرده باشد، می تواند ساعت ها 
صحبت کند، اما بخشی از برنامه ریزی شما باید به این 
گونه باش��د که بهترین فاکتوره��ا را برای ارائه خود به 
کار بندید. قبل از اینکه ش��روع کنید، تصمیم بگیرید 
از چه مثال هایی برای روش��ن ش��دن مطلب استفاده 
کنید یا اینکه بررس��ی کنید آیا روشی وجود دارد که 
بتوانید از فایل های صوتی، ویدئویی یا چند تصویر برای 
ارائه بهتر، بهره گیرید.  برای زمانی که قصد دارید ارائه 
بزرگی داشته باش��ید، برای دوستان خود یا در مقابل 
آین��ه تمرین کنید تا به نکات الزم دس��ت یابید. برای 
تأثیر گ��ذاری بیش��تر، در مورد این فک��ر کنید که در 
ارائه های کوچک تر، چه چیزهای��ی را بیان می کردید. 
تالش کنید که سخنرانی خود را با کلماتی مثال»ام« 
یا»آه« ش��روع نکنید، در واقع این گونه الفاظ نش��ان 
می دهند که ش��ما آمادگی کامل را ندارید و در نتیجه 
تأثیر گذاری شما را تضعیف خواهد کرد. باید دقت کنید 
که مخاطبان را با کلماتی قاطع، شگفت زده کنید.  زمان 
بگذارید و مطمئن ش��وید که برای ارائه آماده هستید، 
لباس رسمی بپوشید، سر وقت حاضر باشید و همچنین 
محترم و مودب صحبت کنید. به یاد داشته باشید که 
ارائه شما فقط آن چیزی نیست که می خواهید بگوید، 
بلکه پکیج کاملی از چگونه آماده ش��دن شما برای آن 

خواهد بود. 
3- شور و هیجان

کلید اینکه وقتی شما صحبت می کنید، مشتریان به 
صحبت های ش��ما گوش دهند، انتقال ش��ور و شوق و 
هیجان اس��ت. اگر شما شور و ش��وق داشته باشید، در 
صحبت های تان، در طرز قرار گیری روی س��ن و حتی 
در چهره شما نمایان خواهد ش��د. هیچ آماده سازی یا 
مهارت��ی در ارائه وجود ندارد که عدم داش��تن ش��ور و 
شوق برای موضوع را پوشش دهد. مؤثرترین سخنرانان 
کسانی هستند که ترکیب هر سه مورد گفته شده را با 
ه��م رعایت می کنند. این گونه افراد، مخاطبان را برای 
گوش دادن به صحبت های ش��ان ترغیب خواهند کرد. 
ترفندی که باید انجام دهید این است که تعادل خود را 
دریابید و اجازه دهید که شور و شوق شما در صدر همه 
چی��ز قرار گیرد.  در این میان اگر در مورد ارائه موضوع 
هیچ شور و هیجان درونی نداشتید، چطور؟ برای همه ما 
پیش آمده است که گاهی شغل خود را دوست نداشته 
و بالطب��ع، برای بیان موضوعات مربوط به آن، ش��ور و 
هیجانی در ما نبوده است. در این گونه مواقع بهتر است 
که از جنبه ای دیگر به موضوع نگاه کنید. خود را جای 
مشتری بگذارید، باید راهی بیابید که حس اشتیاق را در 
خود ایجاد کرده و بتوانید آن را انتقال دهید. آنها در این 
مکان حاضر ش��ده اند تا بشنوند که شما چه می گویید، 
حتی اگر شده با اشتیاق ساختگی باید موضوع را برای 
آنها حیاتی و مهم جلوه دهید.  همچنین به یاد داشته 
باشید که بهترین سخنرانان، معموال بهترین شنوندگان 
نیز هستند، از این رو زمانی را برای به دقت گوش دادن 
به صحبت های مشتری اختصاص دهید. مراقب باشید 
هنگام صحبت های تان، حفظ منابع مشتری را در ذهن 
او ایجاد کنید، در این صورت همیش��ه به ش��ما گوش 
خواهد داد.  آماده سازی، ارائه و شور و شوق سه مفهوم 
ساده هس��تند که اگر درست استفاده شوند، می توانند 
س��خنرانی ش��ما را عالی کنند. در زندگی خصوصی و 
عمومی نیز می توان این اصول را اعمال کرد، اگر شما به 
زندگی افراد موفق به دقت نگاه کنید، مطمئنا این سه 

فاکتور را در آنها، خواهید یافت. 
ucan :منبع

چگونه از نیازمندی های مشتری 
مطلع شویم

اگ��ر یک برن��د بتواند از نیازهای مش��تری قبل از 
مطرح کردن مطلع شود، می تواند محصول خود را با 
آمادگی بیشتری عرضه کند و درنتیجه میزان فروش 

محصوالت باال برود. 
مطمئن��ا یکی از بهترین راه ها برای ش��ناخت نیاز 
مش��تری برقرار ارتباط مس��تقیم با او است. معموال 
اغلب استراتژیست های بازاریابی از این روش استفاده 
می کنند. اما اغلب اوقات زمانی که از مشتری در مورد 
نیازهایش س��ؤال می ش��ود، نمی تواند پاسخ مناسبی 
ارائه دهد. این افراد ممکن است فن بیان قوی داشته 
باشند، اما زمانی که صحبت از بیان نیازهای اصلی به 
میان می آید نمی توانند منظور خود را به طور ش��فاف 
و واضح بیان کنند. بنابراین وظیفه ش��ما این اس��ت 
که به عنوان یک بازاریاب نیازهای مش��تری را بهتر از 
خودش و به طور واض��ح و مختصر پیش بینی و بیان 
کنید. هرقدر این کار با دقت بیش��تری انجام ش��ود 
میزان وفاداری مش��تری به برند بیش��تر خواهد شد. 
این کار چالش بزرگی اس��ت ام��ا دو راه برای انجام 

آن وجود دارد. 
اولین راه پرس��ش مستقیم اس��ت. به این صورت 
که با برگزاری یک نظرس��نجی ساده از آنها بپرسید 
در م��ورد محصوالت ت��ان چ��ه فکر می کنن��د. این 
نظرسنجی را می توانید در پایین ایمیل های بازاریابی 
یا در صفحه خرید س��ایت درج کنید و از مشتری ها 
بخواهی��د به آنها پاس��خ دهند. مطمئن��ا این تالش 
برند از چش��م مشتری های دور نمی ماند، زیرا نتیجه 
مطالعات نشان داده است 62درصد مشتری ها تمایل 
ب��ه خرید از ش��رکت هایی دارند که از مش��تری های 
خود نظرس��نجی می کنند و بیش از نیمی از آنها به 
برند وفادار خواهند مان��د. این راه حل معموال جواب 
می ده��د و میزان فروش محصول ی��ا خدمات را باال 
می برد، اما ایده آل ترین حالت و روش دوم این اس��ت 
ک��ه نیازهای مش��تری را خودتان و پی��ش از اعالم 
آنه��ا حدس بزنید. این کار نه تنها نیازهای مش��تری 
را مش��خص می کند، بلکه اعتم��اد آنها به برند را نیز 
افزایش می دهد. در ادامه این مقاله  به چگونگی انجام 

این کار می پردازیم. 

استفاده از سایت آمازون
مدلی که ش��رکت آمازون روی بازار خرده فروشی 
پیاده س��ازی کرده اس��ت باعث می ش��ود این پلتفرم 
ابزاره��ای دقیق��ی برای نیازس��نجی مش��تری ها به 
بازاریاب��ان باهوش ارائ��ه دهد. یعنی ب��ه آنها کمک 
می کن��د نیازهای مش��تری را پی��ش از اینکه حتی 
خودش��ان متوجه باش��ند، پی��دا کنن��د و در نتیجه 
محصوالت موفقی ب��ه بازار ارائه دهن��د. برای انجام 
این کار، در سایت آمازون به عنوان مثال وارد قسمت 
کتاب ها شوید. داخل س��ایت گروه هایی وجود دارند 
که مردم نظرات شان را در آنها بیان می کنند. در این 
قس��مت به عناوین کتاب ه��ای پرفروش و نظر مردم 
توجه کنید. این کتاب ها بسیار موفق هستند و فروش 
باالیی دارند، زیرا توانس��ته اند نیاز مخاطب را برطرف 
کنند. در این گروه ها به عباراتی که توس��ط کاربران 
استفاده می شود دقت کنید. اینها کلماتی هستند که 
مخاطبان دوست دارند بشنوند و ارزش هایی هستند 

که برایشان اهمیت بسیار زیادی دارند. 
سپس وارد قسمت بررسی محصول یا کتاب مورد 
نظر ش��وید. سعی کنید تمام نظرهایی را که گذاشته 
ش��ده اس��ت بخوانید. زمانی که ش��خصی محصولی 
را برای نخس��تین بار امتحان می کند، دوس��ت دارد 
احساس��ات خ��ود را هر چه س��ریع تر ب��ا دیگران به 
اش��تراک بگذارد، بنابرای��ن نظرهایی که در مورد هر 
محصول گفته می ش��ود، احساس واقعی خریدار و از 
هر نظرسنجی تأثیرگذارتر اهستند. هیچ دست کاری 
روی ای��ن اطالعات نش��ده اس��ت و تم��ام کامنت ها 
نظرهای واقعی مشتری ها هستند، بنابراین بازاریابی 
که باهوش باش��د از ای��ن اطالعات به نفع ش��رکت 
خود اس��تفاده خواهد کرد. ش��رکتی که از کارآمدی 
محصوالت خود مطمئن باشد، به مخاطبان می گوید 
ویژگی ه��ای مورد نظرش��ان در م��ورد محصوالت را 
می داند و همچنین از ویژگی هایی که دوست ندارند، 
مطلع اس��ت. روش های زیادی ب��رای انجام این کار 
وج��ود دارند؛ به عن��وان مثال می توان ای��ن پیغام را 
با عبارات دقیقی که توس��ط خود کاربران اس��تفاده 
شده اس��ت مطرح کرد تا تأثیر مثبت  بیشتری روی 
آنه��ا بگذارد. اینکه مخاطب ببیند نیازهایش را بدون 
مطرح کردن متوجه شده اید، فروش محصوالت را به 

میزان قابل توجهی باال خواهد برد. 
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9 راه برای کسب احترام کارکنان به 
عنوان یک مدیر جوان

امروزه شکل رهبری تیم ها به سرعت در حال تغییر 
است. نتایج یک تحقیق نش��ان می دهد که در آمریکا 
روزان��ه ح��دود 1000 نفر از مدیران مس��ن بازنش��ته 
می ش��ود و این مس��ئله فرصت ق��رار گرفتن نیروهای 
جوان در پست های کلیدی را فراهم کرده که می تواند 
چالش هایی را برای مدیران و کارکنان به دنبال داشته 
باشد. در این مقاله 9 راه برای کسب احترام کارکنان به 

عنوان یک مدیر یا رهبر جوان ارائه شده است. 
1- در اولین فرصت ارزش خودتان را نشان دهید

بر اساس مقاله ای که در نش��ریه کسب وکار هاروارد 
منتشر شده، از نظر اکثر کارکنان یک مدیر جوان فاقد 
تجربه و دانش الزم برای دس��تیابی به موفقیت است.  
مدیران ج��وان برای غلبه بر این ذهنیت باید هدفی را 
تعیین کنند و آن را با کارکنان در میان بگذارند. آنها با 
دستیابی به هدف تعیین شده به کارکنان ثابت می کنند 

که از شایستگی الزم برخوردار هستند. 
2- به نیازهای کارکنان اهمیت دهید

اگر کارکنان احس��اس کنند ب��ه نیازهای آنها توجه 
می ش��ود احترام بیشتری از خود نش��ان خواهند داد. 
البته این مس��ئله بدین معنی نیست که تمام نیازهای 
شخصی کارکنان را برآورده کرده یا به سادگی در برابر 

خواسته های غیرمنطقی آنها تسلیم شوید. 
در ع��وض باید زمان��ی را به بحث درب��اره نیازهای 
ش��خصی آنها اختصاص داده و همیشه آماده شنیدن 

سخنان شان باشید. 
3- موفقیت کارکنان را موفقیت خودتان بدانید

تفاوت اصلی بین رهبر یک تیم با ش��خصی که برای 
خودش کار می کند در این است که موفقیت یک رهبر 
با موفقیت گروهش سنجیده می شود. بنابراین یک رهبر 
باید برای برجسته سازی دستاوردهای کارکنان کل تیم 

تالش کند. 
موفقیت تی��م را در اولویت قرار دادن باعث کس��ب 
احترام بیشتر می شود. اگر کارکنان احساس کنند که 
رشد حرفه ای آنها برای شما اهمیت دارد به انتقادات و 

تشویق های شما بیشتر اهمیت می دهند. 
4- پذیرای نقدهای صادقانه باشید

نقد سازنده در پیشرفت شغلی و رفع کمبودها اهمیت 
زی��ادی دارد، عالوه بر این صحبت ک��ردن با کارکنان 
درب��اره ارائه بازخورد، آنها را به ارائه پیش��نهاد و انتقاد 
تش��ویق می کند. ناتوانی در نقد دیگران یا عدم تحمل 
نقدهای سازنده مانع بزرگی در راه پیشرفت خواهد بود. 

5- برخی از تصمیمات را بر عهده کارکنان 
بگذارید

اگر بخواهید در کوچک ترین جزییات کارها دخالت 
کنید کارکنان به زودی از شما خسته خواهند شد، به 
ویژه اگر مدیر قبلی اختیارات گس��ترده ای به آنها داده 

باشد. 
ب��ا تفویض برخی اختیارات به کارکنان، اعتماد خود 
را به آن نش��ان دهید. پس از انج��ام ارزیابی های اولیه 
توانایی های کارکنان مشخص می شود. اگر آنها توانایی 
انجام برخی کارها را ندارند برنامه ای آموزشی برای شان 

ترتیب دهید. 
6- جلسات منظم رودررو برگزار کنید

برگزاری جلس��ات رودررو باعث می ش��ود کارکنان 
احساس کنند در دسترس آنها قرار دارید. این جلسات 
ام��کان ارائه نقد و بازخورد و صحب��ت درباره نیازهای 
شخصی را که در باال به آنها اشاره کردیم فراهم می کند. 
عالوه بر این برگزاری چنین جلساتی حس پاسخگویی 
و مسئولیت پذیری کارکنان در برابر شما را نیز افزایش 

می دهد. 
7- از دیگر مدیران راهنمایی بخواهید

به قول معروف همه چیز را همگان می دانند، بنابرین 
مش��کلی ندارد اگر برخی مواقع راه حل یک مشکل را 
ندانید. س��عی کنید با مدیران دیگر در ارتباط باشید تا 
در صورت بروز یک مشکل بتوانید با آنها تماس گرفته 
و راهنمایی بخواهی��د. ارتباط با مدیران دیگر می تواند 
دان��ش و تجربه را افزایش داده و مس��یر رس��یدن به 

موفقیت را برای تان هموار سازد. 
۸- صبور باشید

در نظر داشته باشید که آشنایی با روش های مدیریت 
و کسب تجربه در این زمینه مدتی طول خواهد کشید. 
ع��الوه بر این کارکنان جدید برای هماهنگ ش��دن با 
ی��ک مدیر جوان و جدید به زم��ان نیاز دارند، بنابراین 

صبور باشید. 
9- فروتن باشید

فروتن��ی به معن��ی آگاهی از نقاط ق��وت و ضعف و 
ارزیابی صحیح آنها اس��ت. بر اس��اس مطالعه ای که در 
نشریه واشنگتن پس��ت صورت گرفته، مدیران فروتن، 
به موفقیت های بیشتری دست می یابند و بازخوردهای 
مثبتی از کارکنان دریافت می کنند. برای فروتن بودن 
باید منافع کارکنان و سازمان را در اولویت قرار دهید و 

از نقاط قوت به خوبی استفاده کنید. 
نتیجه گیری

پست های مدیریتی همیشه چالش های خاص خود 
را به همراه دارند به ویژه اگر مدیر سن و سال چندانی 
نداش��ته باشد. برای کسب احترام کارکنان سعی کنید 
مناف��ع آنه��ا را در اولویت قرار دهید، با آنها جلس��ات 
رودررو برگ��زار ک��رده و فرهنگ ارائه نق��د و بازخورد 
س��ازنده را در سازمان ایجاد کنید. اگر به رغم استفاده 
از روش های ذکر شده برخی کارکنان از دستورات شما 

سرپیچی کردند با آنها قاطعانه برخورد کنید. 
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بدون ش��ک تعامل ضعیف با 
طرف ه��ای مقاب��ل در مصاحبه 
کاری ش��انس ما برای تصاحب 
شغل مور عالقه مان را به شدت 
کاه��ش می ده��د. در این میان 
حت��ی اگ��ر مه��ارت و کیفیت 
باالیی نیز داش��ته باشیم، بدون 
توانایی ارتباطی مناسب احتمال 
موفقیت مان بسیار پایین خواهد 
ب��ود. از طرف دیگ��ر، حضور در 
ی��ک مصاحبه کاری ب��ا اعتماد 
به نفس باال و تس��لط بر جریان 
گفت وگ��و ب��ه هیچ وج��ه کار 

ساده ای نیست. 
در این مقاله هفت مدیرعامل 
مناب��ع  بخ��ش  مس��ئول  و 
انس��انی از تجربه ه��ای خود در 
در  مخ��رب  رفتاره��ای  م��ورد 
صحب��ت  کاری  مصاحبه ه��ای 
کرده اند. اگر قصد ارائه نمایشی 
بی نظی��ر در مصاحبه های تان را 
داری��د از هفت رفتار مخرب زیر 

پرهیز کنید. 
حضور در زمان نادرست

از  صحب��ت  ک��ه  هنگام��ی 
موق��ع می ش��ود،  ب��ه  حض��ور 
اغل��ب کاندیداه��ای تصاح��ب 
ش��غل نگ��ران تأخیر خ��ود در 
حضور بر س��ر جلس��ه هستند. 
با این ح��ال رودث شاونس��ی، 
مس��ئول س��ابق بخش مناسبع 
 Copy My انس��انی مؤسس��ه
از  پی��ش  حض��ور   Resume
موع��د را نی��ز به ان��دازه تأخیر 
مخ��رب می دان��د: »درحالی که 
حض��ور 5 تا 15 دقیق��ه زودتر 
از موع��د در جلس��ه معموال از 
س��وی مس��ئول مصاحبه مورد 
اس��تقبال قرار می گی��رد، افراط 
در این موض��وع و حضور زودتر 
از 15 دقیق��ه کاندیدای ش��غل 
موردنظر را در ش��رایط سختی 
قرار خواهد داد. در این ش��رایط 
مس��ئول  آمادگی  عدم  احتمال 
مصاحب��ه ب��ه منظ��ور ش��روع 
گفت وگ��و وج��ود دارد. بدی��ن 
ترتیب ش��رایط نامناسبی را در 
همان ابتدای کار بر طرف مقابل 
تحمی��ل خواهیم کرد. درس��ت 
زودهنگام  بس��یار  مانند حضور 
در خانه یک فرد برای مهمانی، 
افراط زی��اد در مورد زمان بندی 
مصاحبه ه��ای کاری نی��ز همه 

چیز را برهم خواهد زد.« 
ه��دف ش��ما در اینج��ا باید 
حض��ور در مح��ل مصاحبه در 
یک بازه 15 دقیقه ای باشد. در 
واقع حداکث��ر 15 دقیقه زودتر 
از زمان رس��می شروع مصاحبه 
در مح��ل حاضر ش��وید. اگر به 
ه��ر دلیلی قادر ب��ه رعایت این 
زمان بن��دی نیس��تید، حداق��ل 
احت��رام را ب��رای ط��رف مقابل 
قای��ل ش��ده و ب��ه وی در مورد 

زمان حضورتان اطالع دهید. 
صحبت با یک نفر

نادیده گرفتن افراد مشخصی 
در مصاحبه ش��غلی به احتمال 
زی��اد سرنوش��ت ب��دی را برای 
ش��ما به ارمغان خواهد آورد. در 

واقع بسیاری از داوطلب ها دقیقا 
همی��ن کار را انج��ام می دهند: 
تمرکز ص��رف بر روی مهم ترین 

فرد حاضر در اتاق. 
جسی وس��ت، موسس آژانس 
 West Coaching مش��اوره 
در   ،and Consulting
مورد چنین مس��ئله ای اینگونه 
اظهارنظر می کند: »اگر مصاحبه 
از س��وی یک کمیت��ه مرکب از 
تعداد مش��خصی افراد مدیریت 
می شود، تصمیم نهایی در مورد 
اس��تخدام نیز به طور مش��ترک 
اتخ��اذ خواه��د ش��د. برهمین 
اساس برقراری ارتباط مطلوب و 
متع��ادل به همه افراد حاضر در 
جلسه به منظور افزایش شانس 
دس��تیابی ب��ه ش��غل موردنظر 

ضروری به نظر می رسد.«
انتخاب لباس نامناسب

لباس ه��ای  از  اس��تفاده 
نامناس��ب به طور غیرمس��تقیم 
پیام��ی مبنی بر ع��دم توجه و 
احترام ش��ما نس��بت به جریان 
مصاحبه را منتق��ل می کند. به 
این ترتیب مصاحبه گر عزم شما 
در راستای دستیابی به موقعیت 
ش��غلی مدنظر را ناکافی ارزیابی 

خواهد کرد. 
اغل��ب مس��ئوالن مصاحب��ه 
مش��اهده فردی با لباس رسمی 
را ب��ر لباس غیررس��می ترجیح 
می دهند، اگرچه افراط در زمینه 
استفاده از لباس های رسمی نیز 
نتیجه معکوس��ی به بار خواهد 
آورد. در ای��ن میان بدترین نوع 
کاندیدای تصاحب  برای  آرایش 
ش��غل اس��تفاده بیش از حد از 
عط��ر اس��ت. با توجه ب��ه گفته 
 Offer پامال ش��اند، مدیرعامل
و   Stage Consulting
کس��ب وکار  حرف��ه ای  مش��اور 
اس��تفاده زیاد از عط��ر فرآیند 
را  مصاحب��ه  در  موفقیت م��ان 
تحت تأثیر قرار می دهد: »بیشتر 
مصاحبه های شغلی همچنان به 
صورت سنتی در دفتر شرکت ها 

مکان  ای��ن  ص��ورت می پذیرد. 
معم��وال پنجره ی��ا تهویه هوای 
فعالی ندارد. این بدان معناست 
که اس��تفاده زیاد از عطر طرف 
مقابل را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد. البت��ه ای��ن تأثیر در جهت 
برای��ن  منف��ی روی می ده��د. 
اس��اس توج��ه ط��رف مقابل از 
بحث بر روی کیفیت رزومه تان 
ق��رار  فرع��ی  موضوع��ی  روی 

خواهد گرفت.« 
رفتار عامیانه در 

مصاحبه های تلفنی یا 
ویدئویی

از  بس��یاری  ام��روزه 
مصاحبه ه��ای ش��غلی از طریق 
تلفن یا ارتباط ویدئویی صورت 
باید توجه داشت که  می پذیرد. 
این ب��ه معنای توج��ه کمتر به 
نیس��ت.  موقعیت هایی  چنی��ن 
همان نکاتی که در مصاحبه های 
رودررو باع��ث توق��ف فرآین��د 
موفقی��ت ما می ش��وند، در این 
مصاحبه ه��ا نی��ز تأثی��ر خود را 

حفظ می کنند. 
پی��ش از ش��روع مصاحبه از 
یا  عملک��رد صحی��ح میکروفن 
حاصل  اطمین��ان  دوربین ت��ان 
کنید. همچنین مکانی ساکت را 
ب��رای صحبت انتخاب کنید. در 
طول مصاحبه نی��ز از کارهایی 
نظی��ر قط��ع ناگهان��ی تماس، 
صحبت با دیگ��ران و همچنین 
مصاحب��ه  )در  مح��ل  ت��رک 
ویدئویی( به شدت پرهیز کنید. 
نرم افزار  محی��ط  با  آش��نایی 
برق��راری ارتباط اهمیت خاصی 
نبای��د هن��گام  دارد. در واق��ع 
مصاحب��ه مش��کلی در زمین��ه 
کار با نرم افزاری نظیر اس��کایپ 
داش��ته باش��ید. جان برادسکی 
 Finder. com س��ایت  مدیر 
نکات مناس��بی را در این زمینه 
گوش��زد می کند: »بدون ش��ک 
ارتب��اط  برق��راری  در  تأخی��ر 
تصویری برای مصاحبه به هیچ 
وجه قابل توجیه نیست. به ویژه 

اگر عل��ت این تأخیر ناتوانی مان 
در کار ب��ا اس��کایپ، زوم یا هر 
نرم افزار مش��ابه دیگری باش��د. 
به عنوان یک مس��ئول مصاحبه 
ش��غلی هیچ��گاه ف��ردی را که 
توانایی اولیه در زمینه مدیریت 
ندارد،  ارتباط��ی  نرم افزاره��ای 

استخدام نمی کنم. 
رفتار خودخواهانه و 

غیرمنطقی
ش��غلی  مصاحب��ه  ی��ک  در 
مس��ئول موردنظر تنها به دنبال 
فردی ب��ا توانایی های مناس��ب 
نیس��ت، بلکه در جس��ت وجوی 
ف��ردی معق��ول و منطق��ی نیز 
اس��اس هرگونه  براین  هس��ت. 
رفتار عجیب و خ��ارج از عرفی 
نظر آنها در موردتان را به شدت 

تغییر می دهد. 
در جلس��ه مصاحبه  حض��ور 
همراه ب��ا لیوان قه��وه آماده یا 
باقی مان��ده ناهارم��ان ذهنی��ت 
طرف ه��ای  ن��گاه  در  منف��ی 
مقابل ایج��اد می کند. همچنین 
و  پیام ه��ا  ب��ه  پاس��خگویی 
تماس ه��ای دریافت��ی نیز عدم 
احترام و اهمیت شغل موردنظر 
در ذهن م��ان را به طرف مقابل 
مخابره می کند. به همین ترتیب 
هنگام گفت وگ��و تأکید بیش از 
ح��د روی خواس��ته های تان به 
ج��ای مناف��ع عمومی ش��رکت 
ظاه��ری خودخواه از ش��ما به 

نمایش خواهد گذاشت. 
کریتی��ن انگل، یک��ی از نائب 
آگوس��تا،  دانش��گاه  رئیس های 
در ای��ن زمین��ه معتقد اس��ت 
اگ��ر کاندیدای تصاحب ش��غل 
عالق��ه  نظی��ر  م��واردی  روی 
ش��خصی اش و هماهنگ��ی این 
عالقه با موقیعت ش��غلی تأکید 
کن��د، به احتم��ال زی��اد برای 
کسب آن موقعیت شغلی گزینه 
مطلوبی خواهد ب��ود: »در واقع 
غیرمستقیم  به طور  این شخص 
نسبت به منافع شرکت حساس 

است.«

توانایی ارتباطی ضعیف
در  آنچ��ه  از  صرف نظ��ر 
مصاحبه بی��ان می کنید، ضعف 
در برق��راری ارتباط ش��ما را در 
دس��تیابی ب��ه هدف ت��ان ناکام 
خواهد گذاش��ت. در این زمینه 
حتی اگر پاس��خ پرس��ش طرف 
مقابل را به طور کامل می دانید، 
هرگز پی��ش از پایان صحبتش 
ش��روع به بی��ان پاس��خ نکنید. 
چنین رفتارهای��ی بیانگر ضعف 
کنت��رل هیجانات  در  روانی تان 
برداش��ت می ش��ود. بدون شک 
هیچ ش��رکتی مایل به همکاری 
با چنین شخصیتی نخواهد بود. 
توجه به سیگنال های ارسالی 
از طری��ق زب��ان ب��دن نیز یکی 
دیگ��ر از نکات مهم محس��وب 
می شود. ضربه زدن مداوم به میز 
یا صندلی با انگش��ت ها، گردش 
نگاه و ناتوانی در برقراری ارتباط 
بصری اس��ترس قبال توجهی را 
به طرف مقابل منتقل می کند. 

موس��س  پات��ل،  جیس��ن 
مرک��ز آموزش��ی و مش��اوره ای 
معتق��د   ،Transizion
اس��ت 93درصد نتیج��ه نهایی 
مصاب��ه کاری را توانای��ی ما در 
تعیین  مؤث��ر  ارتباط  برق��راری 
می کند:»تمام ماجرا معطوف به 
استحکام  است.  آنچه می گویید 
شانه ها، دس��ت دادن پرقدرت با 
طرف های مقابل و حفظ ارتباط 
بصری نی��ز اهمی��ت باالیی در 

کنار توانایی سخنوری دارد.«
عواقب اعتماد به نفس بیش 

از حد
مش��اور  اس��تریف،  وال��ری 
ارش��د برن��د Mentat که در 
سانفرانسیسکو و در زمینه ارائه 
مش��اوره به جویندگان مشاغل 
فعالی��ت دارد، ب��ه داوطلب ه��ا 
در م��ورد کنترل میزان ش��دت 
ج��دی  هش��دار  صدای ش��ان 
اوقات صحبت  »گاهی  می دهد: 
با تن ص��دای بس��یار قدرتمند 
باع��ث ایجاد ذهنی��ت منفی در 
نگاه مس��ئول مصاحبه می شود. 
این ام��ر به طور معم��ول تحت 
عنوان اعتم��اد به نفس بیش از 

حد بررسی می شود.«
درحالی ک��ه اعتماد به نفس 
و صحب��ت جانان��ه پیرام��ون 
عالقه تان به ش��غل موردنظر و 
توانایی منحص��ر به فردتان در 
زمینه بهبود ش��رایط ش��رکت 
امری مطلوب تلقی می ش��ود، 
اما م��رز بس��یار واضحی میان 
اعتم��اد ب��ه نف��س مطلوب و 
کاذب وج��ود دارد. رفت��ار به 
گونه ای که انگار از قبل نسبت 
ب��ه کس��ب جای��گاه موردنظر 
مطمئن هستیم، نوعی توهین 
ب��ه تی��م مس��ئول مصاحب��ه 
برهمین  می ش��ود.  محس��وب 
زمین��ه ای  در  اگ��ر  اس��اس 
مشخص توانایی الزم را ندارید، 
هرگز اطالع��ات غلط به طرف 
یکی  راستگویی  ندهید.  مقابل 
از مهم ترین ویژگی های مدنظر 
اس��تخدام  برای  ش��رکتی  هر 

کارمندان است. 
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چگونه در یک مصاحبه کاری موفق عمل کنیم؟ 
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توصیه های یکی از سرمایه گذاران 
بزرگ جهان به مؤسسان  استارت آپ

س��رمایه گذاران برتر چه  اس��تارت آپ هایی را 
ب��رای س��رمایه گذاری انتخ��اب می کنن��د و چه 
انتظاراتی از کارآفرینان و تیم مدیریتی شرکت ها 

دارند؟ 
در ط��ول 20 س��ال گذش��ته، نیه��ال مهت��ا 
و   Ipsh ازجمل��ه  موف��ق،  ش��رکت  روی 200 
LocalResponse  سرمایه گذاری کرده است. 
یک��ی از اولین ش��رکت هایی که نظر او را به خود 
جلب کرد، ش��رکت AdMob بود. مهتا اعتراف 
می کند ک��ه در آن زمان، هنوز تنها چیزی که از 
اصول س��رمایه گذاری می دانست این جمله بود: 
»بفرمایی��د، چ��ک!« اما همین ش��رکت ادموب، 
بعدها به مبلغ 750میلیون دالر به گوگل فروخته 

شد. 
امروزه مهت��ا یکی از باتجربه ترین و معتبرترین 
سرمایه گذاران جهان به شمار می رود که مدیریت 
جن��رال پارتنرز را در انیاک ونچرز به عهده دارد؛ 
یک شرکت وی سی که بیش از 100 میلیون دالر 
روی Airbnb، ساوندکالود و شرکت های موفق 
و مش��هور دیگر، سرمایه گذاری کرده است. اخیرا 
مهتا در مؤسسه رایز نیویورک، بهترین توصیه ها 
و مش��اوره های خود را با کارآفرینان به اش��تراک 

گذاشته است. 
روی روابط متمرکز شوید

هنگامی که با یک سرمایه گذار مالقات می کنید، 
اولویت اصلی خود را رابطه برقرار کردن با او قرار 
دهید. چارچوب ذهنی معامالتی خود را بررس��ی 
کنید. حتی اگر یک س��رمایه گذار قصد نداش��ته 
باشد روی استارت آپ ش��ما سرمایه گذاری کند، 
بازهم می تواند بازخوردهای ارزش��مندی به شما 
ارائه کند؛ یا حتی ممکن است کسب وکار شما را 
به افرادی معرفی کند که مس��یر پیشرفت تان را 

تغییر می دهند. 
مهتا روزانه با ده ه��ا کارآفرین مالقات می کند 
که بیشتر این نشست ها، به سرمایه گذاری منجر 
نمی شوند. به گفته خود او، جنرال پارتنرز هرماه 
از 500  اس��تارت آپ دیدن می کن��د که نهایتا با 
یک��ی از آنها به توافق می رس��د، ولی همه تالش 
او این اس��ت که بنیانگذاران را به روابط سودمند 
تش��ویق کند. او معتقد است در عصر اوج گرفتن 
کراودفاندین��گ، ارتباط��ات اس��تراتژیک دقیق��ا 

به اندازه دریافت چک سرمایه، ارزشمند هستند.
 او می گوید: اگر بتوانم یکی از س��رمایه گذاران 
ش��بکه خودم را به یک بنیانگذار مرتبط کنم، به 

یک برد سه جانبه دست پیدا می کنیم. 
مهتا به لطف هزاران ارتباطی که بین شرکت ها 
و برندهای مش��هور جهان به وجود آورده، عنوان 

»رولودکس انسانی« را از آن خود کرده است. 
به دنبال بازارهای میلیارد دالری باشید

مهتا و تیم سرمایه گذاری اش، از بنیان گذارانی 
اس��تقبال می کنند که از بازارهای بزرگ هراسی 
ندارند. او می گوید: »هنگامی که برای رسیدن به 
س��تارگان خیز برمی دارید، شانس بیشتری برای 

فرود روی کره ماه به دست می آورید.«
اگر یک بازار میلیارد دالری )کنایه از بازارهای 
بزرگ( را دنبال کنید، حتی اگر نتوانید مزیتی در 
آن به دست آورید، بازهم یک کسب وکار معتبر و 

پربها خواهید بود. 
بررس��ی کنی��د ک��ه ک��دام بازارها پتانس��یل 
امیدوارکنن��ده ای دارن��د؟ وی س��ی ها روی چ��ه 
صنایعی س��رمایه گذاری می کنند؟ گوش��ی های 
هم��راه، روباتی��ک، واقعیت مجازی ی��ا واقعیت 

افزوده؟ 
دانش تکنیکی خود را افزایش دهید

بالقوه سرمایه گذاری  مهتا زمانی که گزینه های 
را ارزیابی می کند، در جس��ت وجوی کارآفرینانی 
اس��ت که پروس��ه تولید محصول را از ابتدا تا به 

انتها، در دست خود دارند.
یافت��ن  مش��تاق  واقع��ا  م��ا  می گوی��د:  او   
هم بنیانگذاران فنی هس��تیم؛ اف��رادی که کامال 
می توانند از عهده س��اخت و تولید یک محصول 
برآیند و حتی حمل و انتقال کاال را تا حد ممکن 
خودش��ان انجام می دهند. ما می خواهیم مطمئن 
ش��ویم ب��ا بنیان گذاران��ی مس��تقل وارد معامله 

می شویم که به تیم های دیگر متکی نیستند. 
بسیار مهم است که بنیان گذاران بتوانند پیش 
از آنکه شرکت ش��ان به س��ودآوری پایدار برسد، 
از خودش��ان و محصول ش��ان پش��تیبانی کنند. 
ب��ه همین دلیل بای��د جذب نیروهای��ی را که از 
مهارت های تکنیکی عالی برخوردارند، در اولویت 

قرار دهند. 
اگر نمی توانید برتری��ن نیروهای فنی را جذب 
کنی��د، الاق��ل در دوره ه��ای آموزش��ی عملی و 
تکنیکی شرکت کنید. بدون تردید می توانید بین 
دوره های مختلف آنالین، دوره ای که مناس��ب و 

هماهنگ با کسب وکار شما است، بیابید. 
ورود ب��ه بازاره��ای بزرگ و جهانی، مس��تلزم 
پس زمینه های فنی و علمی قوی است. بااین حال 
تأثیر روابط انس��انی را در پیشرفت کسب وکارتان 
دس��ت کم نگیرید: گاهی اوقات دسترسی به یک 
شبکه سرمایه گذاری معتبر، ارزشی بسیار بیشتر 

از دریافت یک چک برایتان ایجاد خواهد کرد. 
forbes/zoomit :منبع

استارتآپ

به قلم: کاترین پالجاگ  
ترجمه: علی آل علی  
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اس��تارت آپ را می ت��وان به جعبه ای تش��بیه 
کرد ک��ه با اختصاص دادن م��واردی چون حق 
اختراع، تی��م مدیریتی و... ب��ر ارزش آن افزوده 
می شود. ساخت این جعبه خاص می تواند بسیار 
گران تمام ش��ود، باید به دنبال افرادی باشید که 
در تأمین س��رمایه مورد نیازتان به ش��ما کمک 
کنند، به این افراد سرمایه گذار می گویند. منطق 
معامله شما با س��رمایه گذاران تان به این صورت 
اس��ت که مثاًل: »یک دالر به من کمک کنید و 
من با x% »افزایش در س��رمایه، مبلغ را به شما 

بازمی گردانم. 
در ای��ن مطل��ب ب��ا 9 روش مت��داول در 

ارزش گذاری استارت آپ ها آشنا می شویم: 

9 روش متداول در ارزش گذاری 
استارت آپ ها

توج��ه داش��ته باش��ید که اکث��ر روش های 
ارزیاب��ی براس��اس داده های��ی مانن��د مقادیر 
مش��ابه یا ارزیابی های پایه ای شکل می گیرند. 
چگونگی دس��تیابی به این اطالعات موضوعی 
مهم اس��ت ک��ه البت��ه در این مطل��ب به آن 

پرداخته نشده  است. 
1- روش برکاس

روش» Berkus« یک قاعده ساده و راحت 
را ب��رای ب��رآورد ارزش اس��تارت آپ در نظ��ر 
می گی��رد. این روش توس��ط »دی��و برکاس«، 
نویس��نده مش��هور و س��رمایه گذار فرشته خو 
در حوزه تجارت، طراحی ش��ده اس��ت. نقطه 
ش��روع این روش اینجاست: آیا شما معتقدید 
که اس��تارت آپ تان می تواند در س��ال پنجم، 
درآم��دی بالغ ب��ر 20 میلیون دالر در س��ال 
داش��ته باشد؟ اگر پاسخ بله باش��د، می توانید 
اس��تارت آپ تان را در براب��ر پنج عامل کلیدی 

ارزیابی کنید. 
پنج عام��ل کلیدی موفقی��ت در این روش 

عبارتند از: 
- داش��تن ایده مناس��ب: این عامل در واقع 

ارزش پایه ای استارت آپ را نشان می دهد. 
- در اختی��ار داش��تن پروتوتایپ ی��ا نمونه 
اولیه: این مورد ریس��ک ناشی از تکنولوژی را 

در استارت آپ کاهش می دهد. 
- وجود تیم مدیریتی با ویژگی های مناسب: 
ریس��ک ناشی از اجرا را در استارت آپ کاهش 

می دهد. 
- روابط اس��تراتژیک درخور و مناسب: این 
عامل در مراحل بعدی بس��یار مهم خواهد بود 
و در کاهش ریسک ناشی از رقابت و بازار مؤثر 

است. 
- ف��روش محص��ول ی��ا داش��تن کاربران و 
مشتریان وفادار: این مورد میزان ریسک ناشی 

از تولید را در استارت آپ کاهش می دهد. 
نکاتی که در مورد این روش باید مدنظر قرار 

داد این است که: 
اوالً این روش بیش��تر برای استارت آپ هایی 
مناس��ب اس��ت که بر پایه تکنولوژی ش��کل  
گرفته اند، اما می تواند در س��ایر استارت آپ ها 
نیز اس��تفاده ش��ود. ثانیاً این روش در مرحله 
قبل از درآمدزایی به ارزش گذاری استارت آپ 

می پردازد. 
2- روش مجموع عوامل ریسک

روش مجموع عوامل ریسک یا RFS نسخه 
کوچک تر از روش »برکاس« اس��ت. ش��ما در 
ابتدا مقداری اولیه برای استارت آپ تان تعیین 
می کنید و سپس آن را با توجه به ریسک های 

مشخص شده، تعدیل می کنید. 
روش مجم��وع عوامل ریس��ک که توس��ط 
سرمایه گذاران فرش��ته خو در »اوهایو« ایجاد 
ش��ده اس��ت، مجموعه ای بسیار گس��ترده  از 
عوام��ل را در تعیی��ن ارزش پول در قس��مت 
پیش درآم��د اس��تارت آپ م��ورد توج��ه قرار 
می دهد. ای��ن موضوع ممکن اس��ت به عنوان 
روش ارزیابی مس��تقل برای س��رمایه گذاران 
مفی��د باش��د. ای��ن روش، س��رمایه گذاران را 
مجب��ور می کن��د تا در م��ورد ان��واع مختلف 
ریس��ک هایی که ب��ا آن مواجه هس��تند، فکر 
کنند تا به یک خروجی س��ودآور برسند. البته 
باید توجه داشت که اغلب بزرگ ترین ریسک 
اس��تارت آپ ها، ریس��ک مدیریت اس��ت. این 
روش عالوه بر اینکه میزان ریسک مدیریت را 
مورد توجه قرار می دهد، باعث می ش��ود کاربر 
ب��ه ارزیابی انواع دیگر ریس��ک ها نیز بپردازد. 
انواع دیگر ریسک ها عبارتند از: ریسک مرحله 
کسب وکار، ریس��ک قانونی و سیاسی، ریسک 
فروش و بازاریابی، ریس��ک س��رمایه گذاری و 
تأمین مالی، ریس��ک رقابتی، ریسک فناوری، 
ریسک دادرسی، ریس��ک بین المللی، ریسک 

اعتبار و ریسک خروجی پرسود.
ارزش گ��ذاری اولی��ه برای اس��تارت آپ تان 
از طری��ق میانگین این مقدار در ش��رکت های 
مش��ابه تعیین می ش��ود و عوام��ل خطر برای 
ریس��ک های بس��یار باال و خیلی کم، بس��ته 
به ش��رایط، مدل سازی می ش��ود. سخت ترین 
بخ��ش در ای��ن روش و در بیش��تر روش های 
ارزش گذاری استارت آپ ها، یافتن اطالعات در 
شرکت های مشابه است. باید توجه داشت که 
این روش در قس��مت پیش درآمد استارت آپ 

به کار می آید. 
3- روش کارت امتیازی

روش ارزیاب��ی کارت امتی��ازی، رویک��ردی 
دقیق تر به مس��ئله ارزش گذاری اس��تارت آپ 
دارد. این روش همانند روش »مجموع عوامل 
ریس��ک« ش��روع می ش��ود. ابتدا یک ارزیابی 
پای��ه ای برای اس��تارت آپ تان داری��د و بعد از 
آن ارزش معیاری خاص را مشخص می کنید. 
هیچ چی��ز جدیدی نیس��ت ج��ز این که این 
معیارها بر اساس تأثیرش��ان بر موفقیت کلی 

پروژه وزن دهی می شوند. 
ای��ن روش همچنی��ن می توان��د تح��ت نام 
روش »بیل پین«، با توجه به ش��ش معیار زیر 
شناخته ش��ود: مدیریت )٪30(، اندازه فرصت 
)٪25(، محصول یا خدمات )٪10(، کانال های 
ف��روش )٪10(، مرحله کس��ب وکار )٪10( و 

سایر عوامل )15٪(. 
روش ارزیابی کارت امتیازی نیز برای مرحله 

پیش درآمد است. 
4- روش معامالت مشابه

بسته به نوع استارت آپی که در حال ساخت 
آن هس��تید، باید یک نشانگر را انتخاب کنید 
که مقداری مناس��ب برای ارزش اس��تارت آپ 

را نش��ان ده��د. این ش��اخص می تواند در هر 
صنعتی متمایز باش��د، عواملی همچون درآمد 
ماهانه، تع��داد منابع انس��انی )موقت(، تعداد 
دفات��ر فروش )خرده فروش��ی(، ثبت اختراع و 
کاربران فع��ال هفتگی از این موارد هس��تند. 
هرچند ش��اخص هایی همچون فروش، س��ود 

ناخالص و... بیشتر متداول هستند. 
روش معامالت مش��ابه در مراحل ش��روع و 

پس از درآمدزایی استارت آپ به کار می آید. 
5- روش ارزش دفتری

ارزش دفتری به ارزش خالص شرکت یعنی 
دارایی ه��ای ملم��وس و بخش س��خت افزاری 

استارت آپ، اشاره می کند. 
روش ارزش گ��ذاری به ش��یوه دفتری یکی 
از س��اده ترین روش های ارزش گ��ذاری تلقی 
می ش��ود. یک��ی از ایراداتی ک��ه در خصوص 
اس��تفاده از ارزش دفتری ب��رای ارزش گذاری 
مطرح می ش��ود این است که بر مبنای معادله 
حس��ابداری بوده و ثابت است درنتیجه عوامل 
تأثیرگ��ذار همانند تورم و نوس��انات نرخ بهره 
ک��ه در ارزش یاب��ی صحیح ی��ک دارایی مؤثر 
هس��تند، در نظر گرفته نمی شود. این عوامل 
س��بب ایجاد فاصله بین ارزش دفتری و ارزش 

واقعی دارایی می شود. 
بعض��ی تحلیلگران که از ارزش دفتری برای 
ارزش گ��ذاری ش��رکت ها اس��تفاده می کنند، 
عالوه ب��ر ارزش دارایی ه��ای فیزیکی، ارزش 
دارایی ه��ای نامش��هود را ب��رآورده کرده و در 

محاسبه شان در نظر می گیرند. 
روش ارزش گذاری دفتری برای آن دسته از 
ش��رکت هایی که بر ارزش های مشهود تمرکز 
دارند، بس��یار مهم است. البته امروزه بسیاری 
از کس��ب وکارها ب��ر دارایی های نامش��هودی 
همچون فناوری های زیس��تی، پای��گاه داده و 

توسعه نرم افزار توجه می کنند. 
کاربرد ارزش دفتری دارایی های شرکت: 

- ب��ا مقایس��ه ارزش دفت��ری و ارزش بازار 
دارایی ها، می توانیم اس��تنباط کنیم که سهام 
یا دارایی، کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی خود، 

در بازار قیمت گذاری شده است. 
کل  تئوری��ک  ارزش  دفت��ری،  ارزش   -
دارایی ه��ای ش��رکت اس��ت که س��هامداران 
می توانن��د در زم��ان انح��الل ش��رکت آن را 

دریافت کنند. 
6- روش ارزش انحالل 

در این روش فرض می ش��ود که اگر شرکت 
رو به انحالل باشد، بایستی دارایی های شرکت 
فروخته، سهم بس��تانکاران شرکت پرداخت و 
باقیمانده مبلغ نیز بین س��هامداران تقس��یم 
شود. ازآنجاکه این روش تنها در زمان انحالل 
شرکت مطرح می شود، کاربرد چندانی ندارد. 
بعض��ی معتقدند ارزش انحالل، معیار حداقلی 
برای ارزش س��هام شرکت است و ارزش سهام 

کمتر از آن نخواهد شد. 
چیزهایی ک��ه برای ارزیاب��ی ارزش انحالل 
محاس��به می ش��ود، همه دارایی های ملموس 
هستند، مانند: امالک و مستغالت، تجهیزات، 
موجودی... همه چیزهایی که ش��ما می توانید 
در م��دت کوتاهی برای آن خریدار پیدا کنید. 
فرض اصلی این است که اگر چیزی ارزشمند 
باش��د، زمانی ک��ه ش��ما وارد مرحل��ه انحالل 

می شوید، فروخته می شود. می توان به عواملی 
همچ��ون اختراعات، ح��ق تکثی��ر و هرگونه 
مالکیت معنوی دیگر اش��اره کرد. عماًل ارزش 
انحالل، شامل مجموع ارزش تمام دارایی های 

ملموس شرکت است. 
ب��رای س��رمایه گذار، ارزش انحالل به عنوان 
پارامتری برای ارزیابی ریس��ک سرمایه گذاری 
مفی��د اس��ت: ارزش بالقوه انح��الل به معنای 
ریس��ک کمت��ر اس��ت. به عنوان مث��ال، اگ��ر 
تمام عوامل دیگر برابر باش��د، س��رمایه گذار، 
کس��ب وکاری را ترجی��ح می دهد ک��ه اگر به 

مرحله انحالل رسید، کمتر متضرر شود. 
حال این س��ؤال مطرح می شود، تفاوت بین 
ارزش دفت��ری و ارزش انحالل چیس��ت؟ اگر 
اس��تارت آپی واقعاً بای��د دارایی هایش را طی 
ورشکستگی بفروشد، ارزش انحالل آن به دلیل 
شرایط نامساعد فروش، احتماالً کمتر از ارزش 

دفتری آن است. 
بنابراین ارزش انحالل بیش از ارزش دفتری 
است. هرچند هر دو آنها دارایی های ملموس را 
تشکیل می دهند، زمینه ای که دارایی ها در آن 
ارزش دارد، متفاوت اس��ت. همانطور که »بن 
گراهام« اشاره می کند، ارزش انحالل توجهش 
را ب��ه خروج از کس��ب وکار معط��وف می کند 
درحالی که ارزش دفتری، ارزش هایی را که در 

کسب وکار قرار دارد اندازه گیری می کند. 
7- روش تنزیل جریان نقد 

اگر اس��تارت آپ تان به خوب��ی کار می کند 
و هر س��ال مقدار مش��خصی از پول نقد را به 
ارمغ��ان می آورد، می توانی��د بگویید که ارزش 
فعلی اس��تارت آپ با مجم��وع کل جریان های 

نقدی در سال های آینده سنجیده می شود. 
در بیش��تر اس��تارت آپ ها به وی��ژه آنهایی 
ک��ه هنوز به مرحل��ه درآمدزایی نرس��یده اند، 
بیشترین ارزش در پتانس��یل های درآمدزایی 

اس��تارت آپ نهفت��ه اس��ت. در روش »تنزیل 
جری��ان نقد«، پیش بینی نس��بت ب��ه جریان 
نقد آتی که ش��رکت ایجاد خواهد کرد، انجام 
می شود. بعد از آن با استفاده از روش محاسبه 
»نرخ بازگش��ت س��رمایه«، ارزش این جریان 
نقد محاس��به می شود. نرخ تنزیل باالیی برای 
استارت آپ ها در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه 
لحاظ می ش��ود، بدین دلیل که ریسک باالیی 
وجود دارد که این شرکت در ایجاد جریان نقد 

)ورودی( با شکست مواجه شود. 
دشواری این روش ارزش گذاری استارت آپ 
این اس��ت ک��ه کیفیت محاس��به ب��ه توانایی 
تحلیلگر مالی در پیش بینی ش��رایط آتی بازار 
و تخمین ه��ای خ��وب در خص��وص نرخ های 
رشد بلندمدت بس��تگی دارد. در بیشتر موارد 
پیش بینی فروش و عوای��د حاصل از آن برای 
س��ال های آتی بیش��تر ب��ه حدس ی��ا گمان 

شباهت دارد. 
۸- روش فرست شیکاگو 

روش »فرس��ت شیکاگو« به وضعیتی خاص 
پاس��خ می دهد؛ اگر اس��تارت آپ تان احتمال 
کمی برای تبدیل شدن به کسب وکاری عظیم 
را داش��ته باش��د، چه؟ چگونه این پتانسیل را 

ارزیابی کنیم؟ 
در ای��ن روش ارزش گذاری با س��ه مس��ئله 
اصل��ی روبه رو می ش��وید: بدترین س��ناریوی 

موجود، سناریوی معمولی و بهترین سناریو.
ب��ا در نظر گرفتن هر یک از این س��ناریوها 
ارزش گذاری ش��رکت های نوپ��ا به صورت زیر 

انجام می پذیرد: 
برای هر یک از س��ه سناریو فوق پیش بینی 
از جریان نقد برای سال های آتی که منتهی به 
واگذاری یا فروش ش��رکت استارت آپی توسط 
سرمایه گذار اولیه می شود، صورت می پذیرد. 

بعد از آن قیمت واگذاری بر مبنای س��ناریو 

مورد بحث و با مدل سازی بر مبنای ارزش آتی 
سهام اس��تارت آپ تعیین می شود. جریان نقد 
ورودی و قیمت واگذاری یا فروش با اس��تفاده 
از نرخ مورد انتظار بازگش��ت س��رمایه تنزیل 
می ش��وند و مجموع این دو ارزش استارت آپ 

مدنظر است. 
درنهای��ت نیز هر کدام از این س��ه س��ناریو 
ارزش گ��ذاری ب��ا احتمال )موفقی��ت( مربوط 
ب��ه هر س��ناریو وزن ده��ی می ش��وند. ارزش 
سرمایه گذاری برابر با مجموع وزنی احتماالت 

هر سه سناریو است. 
ای��ن روش، روش بهتر و حرفه ای تر نس��بت 
به روش هایی همچون تنزیل جریان نقد است 
چون ب��ا لحاظ ک��ردن س��ناریوهای مختلف 
ارزش گذاری، تعیین ارزش برای استارت آپ ها 

را انجام می دهد. 
البت��ه این نکته قابل توجه اس��ت که روش 
»فرست شیکاگو« در مرحله پس از درآمدزایی 

استارت آپ ها کاربرد دارد. 
9- روش سرمایه گذاری خطرپذیر 

همانط��ور ک��ه از نام آن مش��خص اس��ت، 
روش س��رمایه گذاری خطرپذی��ر از دی��دگاه 
س��رمایه گذار ب��ه ارزش گ��ذاری می پ��ردازد. 
س��رمایه گذار همیشه به دنبال بازده خاصی در 
س��رمایه گذاری اس��ت که می تواند تا 20 برابر 
س��رمایه گذاری اولیه هم باش��د. عالوه بر این، 
با توجه به استانداردهای صنعت، سرمایه گذار 
فک��ر می کند که اس��تارت آپ  تان می تواند بعد 
از هش��ت س��ال تا 100میلیون دالر فروخته 
شود. از این رو سرمایه گذار می تواند به راحتی 

حداکثر قیمت را تعیین کند. 
از روش س��رمایه گذاری خطرپذی��ر هنگام 
شروع و قبل از درآمدزایی استارت آپ استفاده 

می شود. 
/ startupsventurecapital :منبع

۹ روش برای ارزش گذاری استارت آپ ها

مترجم: مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی
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اخبار

اهواز - شـبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان در چهارمین کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف 
انرژی الکتریکی گفت: انتظاری که از این کنفرانس می رود این 
است که در پایان یک الگوی مصرف کار آمد را پیشنهاد کند.

محمود دشت بزرگ با ارائه گزارشی از وضعیت برق خوزستان 
در دانش��گاه ش��هید چمران اهواز، اظهار داشت: خوزستان 15 
درصد مصرف شبکه سراسری را دارد و از این لحاظ رتبه دوم را 
در کشور دارد، همچنین از لحاظ تولید برق رتبه اول و ظرفیت 
پست ها در کش��ور دوم است. وی ادامه داد: امسال روزهای با 
باالی 47 درجه سانتیگراد با 25 درصد رشد نسبت به تابستان 
95 به 100 روز رس��ید و روزهای ب��االی 49 درجه با 69 روز 
رشدی 50 درصدی را نسبت به سال قبل نشان داد. مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه پشتیبان آرامش 
و آس��ایش مردم در این دمای باال صنعت برق اس��ت، گفت: با 
هر افزایش درجه دما و تغییر پیک بار مصرف به دلیل استفاده 
از سیستم های سرمایشی فشار بیشتری به ساختار شبکه برق 
وارد می شود که باید متناسب با این مصرف ها تولید و ظرفیت 
سازی در شبکه یا یهینه سازی و صرفه جویی در مصرف شود. 
دش��ت ب��زرگ بیان کرد: در بح��ث بین ظرفی��ت نیروگاهی و 
مص��رف اختالف داریم و برای جبران کاهش از ش��بکه مجاور 
کمبوده��ای تولی��د را جبران کردی��م. وی تصریح کرد:در یک 
ده��ه از مصرف 5200 به 8200 مگاوات رس��یدیم و س��االنه 
350 مگاوات رش��د مصرف داشتیم، با رشد 6 یا 8 درصدی در 
تابس��تان 97 این ارقام افزایش خواهد یافت. مدیرعامل شرکت 

برق منطقه ای خوزستان با تاکید بر بهینه سازی مصرف برق، 
گف��ت: 60 درصد مصرف برق در بخ��ش خانگی بوده و در کل 
70 درصد مصرف برق با مش��ارکت پذیری مصرف کنندگان و 
اص��الح الگوی مصرف قابلیت بهینه س��ازی را دارد، انتظار می 
رود که یکی از خروجی های این سمینار رسیدن به یک الگوی 
مصرف کارآمد در این راس��تا باشد. دشت بزرگ ادامه داد: باید 
وابستگی 60 درصدی به نیروگاه های برق آبی را کاهش دهیم 
و یک جایگزین تجدید پذیر با حمایت های سیاس��ی مسئولین 
به ج��ای این تجدیدناپذیر پیدا کنیم. وی ب��ا بیان اینکه برای 
ظرفیت سازی در پس��ت، خط و نیروگاه های مصوب برای افق 
1405 به 34457 میلیارد تومان س��رمایه گذاری الزم اس��ت، 
تصریح کرد: س��وال این اس��ت که آیا وزارت نیرو چنین پولی 
دارد ک��ه در اختیار ما قرار دهد، س��والی ک��ه چنین کنفرانس 
های��ی باید جواب و راهکار جایگزینی برای آن داش��ته باش��د. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه مجوز 

600 م��گاوات انرژی تجدید پذیر را صادر کردیم هر چند هنوز 
توفیقی هنوز حاصل نش��ده اس��ت، اظهار کرد: در برنامه ششم 
5 هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر پیش بینی ش��ده، انتظار این 
است همان طور که خوزستان 15 درصد مصرف شبکه را  دارد 
15 درصد انرژی های تجدید پذیر برنامه شش��م در خوزستان 
تاسیس ش��ود. دش��ت بزرگ اظهار کرد: ضرروت بهینه سازی 
مص��رف انرژی در دس��تگاه های اجرایی و صنایع را در س��ال 
گذشته دنبال کردیم که 239 مگاوات کاهش در بخش صنعتی 
و کاه��ش 30 درص��دی مصرف در برخ��ی از فیدرها به خاطر 
تعطیلی ادارات را داش��تیم. وی ادامه داد: بار پیک در سال نود 
و ش��ش 8220 م��گاوات بوده و بار پایه 2600 مگاوات اس��ت، 
این اختالف 5620 مگاواتی به خاطر بار سرمایش��ی اس��تفاده 
از وس��ایل خنک کننده اس��ت که باید 10 درصد آن را کاهش 
دهیم، یک راه این است که برای پایداری شبکه 3300 میلیارد 
توم��ان برای احداث تولید نیروگاهی و توس��عه ش��بکه به کار 
ببریم و راه دیگر این اس��ت که با 650 میلیارد تومان از طریق 
جایگزینی کولرهای گازی با برچس��ب انرژی A به این کاهش 
10 درصدی در مصرف بار سرمایشی برسیم. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزس��تان اضافه کرد: کانون های بحرانی گرد 
و خاک در خوزس��تان معادل 280 هزار هکتار اس��ت، اگر تنها 
10 درصد از این اراضی را به احداث نیروگاه های خورش��یدی 
) مع��ادل 28 هزار هکتار( اختصاص دهیم به ظرفیتی 14هزار 
مگاوات��ی که مع��ادل کل ظرفی��ت نیروگاهی نصب ش��ده در 

خوزستان است خواهیم رسید.

تبریز - اسد فالح- نشست کمیسیون معماری و شهرسازی 
ش��ورای اسالمی کالنش��هر تبریز به منظور بررسی کاربری های 
پادگان ارتش برگزار ش��د. به گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط 
عمومی ش��ورای اسالمی کالنش��هر تبریز، در این نشست که با 
حضور مقامات لش��کر 21 حمزه سید الشهدا برگزار شد، بر لزوم 
تکمی��ل احداث پ��ادگان جدید ارتش در منطقه ش��مالی تبریز 
تاکید گردید. امیرسرتیپ فرش��بافان در این نشست با اشاره به 
وج��ود معارض در محل جدید پادگان ارتش، عنوان داش��ت: به 
خاط��ر تعهدی که در قبال مردم داریم خود را موظف می دانیم 
ت��ا در کمترین زمان ممک��ن پادگان جدی��د را تکمیل و محل 
فعلی را تخلیه کنیم. محمد اشرف نیا عضو کمیسیون معماری و 
شهرس��ازی نیز در این نشست سابقه طوالنی بحث بر سر انتقال 
پادگان ارتش را مورد اش��اره قرار داد و افزود: از ارتش جمهوری 

اس��المی ایران که با تمام وجود برای تحقق این مطالبه مردمی 
تالش می کند متش��کرم. وی در عین حال از شهرداری تبریز به 
دلیل آنچه که »تعلل و توس��ل به بهان��ه های عجیب و غریب« 
خواند انتقاد کرد. فریدون بابایی اقدم، رئیس کمیسیون معماری 

و شهرس��ازی هم با بیان اینکه از دش��واری های کار ارتش برای 
انتق��ال پادگان اط��الع دقیق داریم، بر تس��ریع عملیات احداث 
پادگان جدید تاکید کرد. مرتضی موحدنیا ش��هردار منطقه سه 
تبریز نیز که در این نشس��ت حضور داش��ت؛ با اشاره به احداث 
مس��یر فضای سبز در محل کنونی پادگان به عرض 55 متر و به 
طول 500 متر، گفت: این عملیات در مدت یک سال و با اعتبار 
120 میلیارد ریال اجرا می شود و با اجرای آن محور مهم شمال 
به جنوب در هس��ته مرکزی شهر تبریز امتداد خواهد یافت. وی 
با اشاره به برخورداری پادگان از فضای سبز مطلوب یادآور شد: 
با اجرای این طرح، ش��اهد اضافه ش��دن بوستان 10 هکتاری به 
محدوده شهر خواهیم بود. وی اضافه کرد: یک هکتار از محدوده 
پادگان نیز صرف ایجاد و احداث ایس��تگاه مترو، جایگاه سوخت، 

پارکینگ و سایر فضاهای مشابه خواهد شد.

اصفهان - قاسـم اسد- امیر حسین رحیمی مدیر آبفا منطقه 
دو ش��هر اصفهان  در دیدار  با رئیس ش��ورای سیاس��تگذاری ائمه 
جمعه اس��تان  و روحانیون منطقه5 شهرداری اصفهان   بر اهمیت 
رهنموده��ای روحانیون در مصرف بهینه آب به  مردم تاکید کرد و 
اعالم نمود: تبعات  خشکسالی حاکم بر استان، محدودیت های منابع 
تامین آب  را بهمراه داشت بگونه ایی که  تداوم خشکسالی های پی 
در پی  درچند س��ال اخیر منجر به روند   کاهش��ی  بارندگی ها در 
حوزه آبریز زاینده رود ش��د بطوریکه آمارها بیانگر کاهش بی سابقه 
حجم ذخیره س��د زاینده رود شد بنابراین به منظور ترویج  مصرف 
صحیح آب در بین تمام مردم به رهنمودهای روحانیون مانند همیشه 
نیازاست. وی افزود: جامعه روحانیون ثابت کرده اند در مواقع  بحرانی 
همیشه در کنارمسئولین گره گشای مشکالت  بوده اند پس در این 
برهه که نیاز به آگاهی بخشی آحاد جامعه به مصرف بهینه آب است 

ائمه جمعه و جماعات  می توانند نقش بسزایی در ترغیب مردم به 
مصرف صحیح آب باشند تا بتوانیم بدون مواجه شدن با کوچکترین 
مشکلی از بحران کم آبی در نیمه اول سال عبور کنیم . رحیمی  در 
ادامه بر اقدامات فرهنگی انجام شده در راستای فرهنگ سازی استفاده 
بهینه  از ذخایر آب اشاره کرد و اظهار داشت:   آبفا منطقه دو شهر 

اصفهان در راستای ترویج  فرهنگ مصرف بهینه  آب تعامل با آموزش 
و پرورش به  عنوان رکن اصلی تعلیم و تربیت در دس��تور کار قرار 
داد در این زمینه  اجرای برنامه های آگاه سازی برای دانش آموزان  
بوی��ژه در مقطع ابتدایی بصورت گس��ترده انجام گرفت . همچنین  
اقدامات فنی پیرامون پیشگیری از هدر رفت آب نظیر اصالح شبکه 
و انش��عابات  فرسوده آب صورت پذیرفت. مدیرآبفا منطقه دو شهر 
اصفهان  در پایان این نشس��ت ضمن تقدیر و تشکر از روحانیون و 
همکاری های مجدانه آنها اعالم کرد: روحانیون   با استفاده از تریبون  
نماز جمعه و جماعات  و با توجه به اعتمادی که در بین شهروندان 
دارند می توانند  نس��بت به آگاه نمودن مردم از شرایط خشکسالی 
ش��دید و کاهش منابع آبی کشور و استان و ترغیب  آنها به مصرف 
بهینه و جلوگیری از اسراف این ماده حیاتی یاری کننده شرکت آبفا 

استان اصفهان باشند.

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط 
عموم��ی آب منطقه ای مازندران مدی��ران و معاونین آب منطقه ای 
مازندران در یک نشس��ت یک روزه در مورد مس��ائل اساسی شرکت، 
از جمله دس��تاوردهای مهم ش��رکت در س��الجاری، وضعیت اعتبار 
طرح های عمرانی، اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با کم آبی، حقوق 
شهروندی، تکمیل طرح های نیمه تمام براساس طرح پیشنهادی یاور، 
هدفمند کردن آموزش و ارتقاء دانش فنی کارکنان و چگونگی وصول 
حقوق دولتی بحث و تبادل نظر نمودند.    در این جلسه آقای دکتر 
محمد ابراهیم یخکش��ی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران 
با اش��اره به کاهش 40 درصدی رواناب در ش��ش ماهه اول سالجاری 
در اس��تان گفت: باید اقدامات پیش��گیرانه با تعامل و همکاری دیگر 
دستگاه ها برای عبور و سازگاری با شرایط کم آبی در هر یک از مناطق 
اس��تان انجام گیرد و ادارات و شوراهای مسئول از جمله فرمانداران، 
اعضای شورای حفاظت، کشاورزی و شورای تامین و همچنین ذینفعان 
در جریان وضعیت آب و شرایط اقلیمی موجود و برنامه های شرکت در 
این بخش قرار گیرند. تا ما بتوانیم از ظرفیت های موجود برای عبور از 

شرایط کم آبی با حداقل خسارت استفاده کنیم. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای مازندران با اشاره به ضرورت بهره وری در بخش آب گفت: 
باید برای ارتقای بهره وری، زمینه الزم را جهت جذب سرمایه گذاری 
فراهم نماییم که این امر مستلزم انعطاف پذیری و تسهیل گری بیشتر 
مدیران ماست. وی با اشاره به فرصت های سرمایه گذاری در استان از 
جمله بخش آب، کشاورزی، صنعت و خدمات تاکید کرد: فعالیت و ارائه 
خدمت در بخش آب بسیار مهم و گستره آن وسیع است و ما به عنوان 
بخشی از دولت باید کمک کنیم که زمینه اشتغال و سرمایه گذاری 

فراهم ش��ود و برای این مهم باید در داخل دس��تگاه نیز ستاد اقتصاد 
مقاومتی فعالی داشته باش��یم. رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آب 
منطقه ای مازندران در ادامه با تاکید بر ضرورت اجرای طرح تکریم و 
اجرای دقیق قانون حمایت از دریافت کنندگان کاال و خدمات افزودند: 
باید فرآیندهای ارائه خدمات، سبک سازی، نو سازی و بهبود تا امکان 
ارائه خدمت در این مجموعه بهتر فراهم شود  . ایشان در ادامه، بهره 
گیری از مشارکت مردم در امر بازسازی و مرمت آب بندان ها را یک 
راهبرد مهم شرکت آب منطقه ای مازندران در این بخش برشمردند و 
تصریح کردند: الیروبی و مرمت 15 قطعه آب بندان از سوی امور منابع 
آب قائم ش��هر  و جویبار با مشارکت مردم جای قدردانی دارد و برای 
انجام این مهم باید عالوه بر استفاده از اعتبارات عمومی از منابع مالی  
ذینفعان  و بهره برداران برای حفظ ، احیاء  و مرمت این تاسیس��ات 
بس��یار ارزش��مند آبی نیز بهره  بگیریم. دکتر یخکشی همچنین با 
بیان اهمیت اطالع رس��انی برای بخش آب و ضرورت تبیین الزامات، 
فرآیندها و اقدامات برای ذینفعان و ذی مدخالن بر رفع مشکالت مالی 

و حمایت از برنامه اطالع رسانی  در شرکت تاکید کرد. 

تبریز - اسـد فالح- س��ومین جلس��ه ستاد اس��تانی اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستري آذربایجان شرقي تشکیل 
ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در راس��تای پیگیری اجرای 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، سومین جلسه 
ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان 
تشکیل شد. در این جلسه رئیس کل دادگستری استان با اشاره به 
حمایت از س��رمایه گذاری بویژه در بخش معدن به عنوان یکی از 
بزرگترین منابع درآمدی کشور و تقویت این بخش، بر نظارت سازمان 
محیط زیست و تضمین س��المتی مردم در بهره برداری از معادن 
تأکید کرد. حجت االسالم والمسلمین مظفری همچنین پیشگیری 
از جرایم علیه بهداشت عمومی را از اولویت های دادگستری استان 

اعالم کرد. بررس��ی درخواست شرکت کمپرسورس��ازی تبریز در 
خصوص پرداخت باقیمانده تسهیالت مصّوب کارگروه ملّی تسهیل 

و رفع موانع تولید از س��وی بانک صادرات اس��تان و مسائل مربوط 
به صدور گواهی عدم خالفی از س��وی شهرداری منطقه 6 تبریز و 
بدهی های شرکت مذکور به شهرداری، بررسی درخواست شرکت 
آذرگل لبن )گل اوغلی( و ش��رکت زیتون باغ آذر )سهامی خاص( 
در خصوص تس��هیالت اعطایی از سوی بانک کشاورزی و صادرات 
استان، بررسی نامه واصله از مرکز خدمات سرمایه گذاری استان در 
خصوص مسائل زیست محیطی شرکت معدنی زّرین داغ آستارکان 
و بررس��ی درخواست شرکت تگرگ سهند در خصوص بدهی های 
مربوط به پرداخت تسهیالت از سوی بانک کشاورزی و بدهی های 
معّوق مربوط به تسهیالت بانک ملّت از جمله مسائل مطرح در این 

جلسه بود که تصمیمات الزم اتخاذ شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی:

خروجی چنین کنفرانس هایی باید معرفی یک الگوی کارآمد مصرف انرژی باشد

در نشست کمیسیون معماری و شهرسازی صورت گرفت؛

انتقاد از تعلل شهرداری تبریز در تعیین تکلیف اراضی پادگان ارتش

مدیر آبفا منطقه دو شهر اصفهان  :

روحانیون نقش بسزایی در ترغیب مردم به مصرف صحیح آب دارند

هم اندیشی معاونین و مدیران آب منطقه ای مازندران درخصوص
 چگونگی مدیریت آب در فصل زراعی جدید

ذره بین دادگستری آذربایجان شرقي روی مسائل زیست محیطی در بهره برداری از معادن

در بازدید مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از آبشیرین کن بندرعباس مطرح شد
بهره برداری از فاز اول آب شیرین کن 100 هزار مترمکعبی بندرعباس تا تابستان آینده

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با سفر رئیس جمهور به هرمزگان و 
به دستور ویژه دکتر اردکانیان وزیر نیرو؛ محمد حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت 
منابع آب ایران " و " علی اصغر قانع " معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور از پروژه 100 هزار مترمکعبی آب شیرین کن شهر بندرعباس بازدید 
کردند تا از نزدیک در جریان مراحل پیش��رفت فیزیکی این پروژه باش��ند. مدیرعامل 
آبفاي هرمزگان در این بازدید گفت: فاز اول پروژه آب شیرین کن 100 هزار مترمکعبی 
بندرعباس تا ابتدای تابستان آینده به بهره برداری می رسد. امین قصمي افزود:  عملیات اجرایی این پروژه بر اساس سرمایه گذاری 
بخش خصوصی از طریق قراردادهای BOO با سرمایه گذاری 204 میلیون دالر از سال 1393 آغاز شده و فاز اول آن در ابتدای 
تابستان سال 97 با ظرفیت 20 هزار متر مکعب در شبانه روز وارد مدار بهره برداری خواهد شد. وي ادامه داد: با بهره برداری از فاز 
اول این پروژه بخشی از نیاز آبی شهر بندر عباس شامل مناطق غربی، شهر خمیر و بخشی از روستاهای حاشیه شهر بندر عباس،  به 
میزان 230 لیتر در ثانیه تأمین شده و این حجم به کاهش برداشت از دشت میناب و سد شمیل و نیان کمک خواهد کرد. مدیرعامل 
آبفاي استان در ادامه افزود: تأمین آب از منابع سطحی و زیرسطحی به منابع غیر متعارف مثل شیرین سازی آب دریا باعث شده تا 

این پروژه به عنوان یکی از پراهمیت ترین پروژه ها در دستور کار این شرکت قرار گیرد.  

اخذ سند تفکیکي 223 هکتار از اراضي شهرک صنعتي لیا قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی از اخذ سند تفکیکي 223 هکتار از اراضي شهرک 
صنعتي لیا براي 459 واحد تولیدي مس��تقر در آن ش��هرک خبر داد. حمیدرضا خانپور اظهارداش��ت: یکي از مهمترین دغدغه 
سرمایه گذاران داخلي و خارجي مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي، تعیین تکلیف اسناد تفکیکي است که تاکنون براي بیش از 993 
هکتار ازاین اراضي فاز یک شهرک صنعتي کاسپین، آراسنج، لیا و نواحي صنعتي دانسفهان و آوج سند تفکیکي صادر شده است و 
واحدهاي تولیدي شهرک صنعتي لیا که پروانه بهره برداري اخذ کرده اند مي توانند جهت دریافت سند قطعي به این شرکت مراجعه 
نمایند. رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهاي صنعتي استان با اشاره به مزیت اسناد تفکیکي گفت: تثبیت و امنیت  سرمایه گذاران 
، اعمال ارزش واقعي واحدهاي صنعتي و افزایش قدرت سرمایه در گردش آنها، صدور اسناد، نقل و انتقال و جذب شریک تجاري ، 
مالکیت تفکیکي در جهت تسریع و تسهیل کار واحدهاي صنعتي بهره بردار که مشکالت بانکي در خصوص اخذ تسهیالت وترهین 
محل اجرای طرح و وثیقه قرار دادن سند مالکیت دارند بسیار حائز اهمیت است و این شرکت با تمام ظرفیت هاي خود بدنبال رفع 
موانع دریافت سند هاي تفکیکي و تک برگي شهرک ها و نواحي صنعتي است تا با واگذاري آن به خود واحدهاي تولیدي نسبت به 

تامین بخشي از نیازهاي فعاالن اقتصادي نیاز این اسناد است را برطرف نماید.

انشعابات غیرمجاز آب در شهرک های صنعتی استان گلستان قطع می شود
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از شناسایی و قطع انشعاب آب در 
شهرک های صنعتی این استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان، حجت اله خلیل زاده در نشست 
ش��ورای معاونین و مدیران با هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی مینودش��ت اظهار داشت:  در زمان حاضر در برخی از 
شهرک های صنعتی، انشعابات غیرمجاز وجود دارد که پس از شناسایی نسبت به قطع آن اقدام خواهد شد.وی افزود: دارندگان انشعاب 
غیرمجاز با این اقدام عالوه بر تضییع حق واحدهای صنعتی مستقر در شهرک، با عدم پرداخت آب بهای مصرفی هزینه هایی را به 
شرکت شهرک های صنعتی استان نیز تحمیل می کنند.وی همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل امکانات زیربنایی در شهرک ها و 

نواحی صنعتی ادامه داد: شهرک های صنعتی استان گلستان در مجموع از امکانات زیربنایی مناسبی برخوردار است.

مدیرعامل گاز گلستان خواستار واریز بدهی های معوق مشترکین گازشد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی مهندس صفرعلی جمال لیوانی در مصاحبه با پایگاه اطالع رسانی گاز 
گلستان با تاکید بر واریز بدهی های مشترکین، برتاثیر بسیار مهم پرداخت معوقات مشترکین در پیشبرد اهداف شرکت تاکید کرد.
ایشان با اشاره برنقش مهم مشترکین درچرخه درآمد شرکت وهمراهی آنان برای پیشبرد پروژه های عمرانی وجاری افزود: پرداخت به 
موقع وجوه گاز بها توسط  مشترکین گاز،  تاثیر قابل توجهی در روند توسعه وپیشرفت گازرسانی وهمچنین ارتقاء سطح خدمات قابل 
ارائه  در استان را بهمراه خواهد داشت .   مهندس جمال لیوانی  با اشاره به اینکه  عدم واریز به موقع بهای گاز مصرفی روند توسعه را با 
مشکل مواجه می کند گفت:هرساله  تعدادی از مشترکین  گاز دربخشهای صنعتی ، تجاری و خانگی با تاخیر در پرداخت وحتی واریز 
نکردن  پول گاز مبالغ  قابل توجهی به این شرکت بدهکار می باشند که این امرمشکالت بسیار زیادی را درتامین نقدینگی شرکت 

ایجاد و به تبع آن  تاخیر دراجرا وحتی  توقف پروژه های گازرسانی بهمراه دارد.

حسین زاده، معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران :
اگر خواهان نسلی به دور از آسیب های اجتماعی هستیم باید در پرورش کودکان بکوشیم

ساری - دهقان - جلسه بازخوانی لیست ارزشیابی و ارتقای کیفی مهدهای کودک 
ویژه کارشناسان رابط مهدکودک بهزیستی و ارزیابان منتخب کانون توسعه و همیاری 
مهدهای کودک مازندران با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران برگزار شد 
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی بهزیستی مازندران  وحید حسین 
زاده در ابتدا با اش��اره به پیچیدگی و حساسیت حوزه مهد های کودک و اهمیت آن 
در معاونت اجتماعی و سطح جامعه گفت :  اگر در مهد کودک ها به آموزش درست 
و اصولی توجه نشود در آینده شاهد افزایش آسیب های اجتماعی خواهیم بود.  معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران با تاکید 
بر اهمیت پرورش کودکان در سنین پایین افزود : باید با تدوین برنامه های چند ساله، در کنار آموزش به پرورش کودکان اهمیت 
بیشتری داده شود. وی خاطرنشان کرد : اگر خواهان نسلی به دور از آسیب های اجتماعی هستیم باید در پرورش کودکان و آموزش 

مهارت های زندگی متناسب با سنشان   بکوشیم. 

کارگاه آموزشی کارکنان آتش نشانی شرکت پاالیش نفت امام خمینی شازند
اراک - مینو رستمی- با توجه به شروع تعمیرات اساسي از نیمه دوم فروردین ماه 97 و گستردگي آن در واحدهاي عملیاتي 
پاالیش��گاه و به منظور افزایش س��رعت عمل و آمادگي جسماني و حضور ذهن کارکنان آتش نشاني در شرایط اضطراري یک دوره 
کارگاه بازآموزي در دو بخش تئوري و عملي توسط اداره HSE و با همکاري اداره آموزش شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( 
برگزار گردید. به گزارش روابط عمومي شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند این کارگاه آموزشي امداد و نجات در محوطه هاي 
عملیاتي و صنعتي با کمک تجهیزات کارگاهي اختصاصي و موارد کاربردي دیگر، به مدت 48 ساعت طي یک هفته براي تیم 15 نفره 

امداد و نجات با حضور 3 نفر از مربیان توانمند و مجرب از سازمان آتش نشاني کالنشهر اراک برگزار گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران خبر داد
افزایش40درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان مهران

ایالم-هدی منصوری- فرمانده انتظامی شهرس��تان مهران از افزایش 40 درصدی کش��فیات انواع موادمخدر در 11 ماه سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان خبر داد.  سرهنگ امیرعباس شهبازی اظهارداشت: مبارزه با قاچاقچیان 
موادمخ��در یک��ی از مطالبات و انتظارات به حق مردم و همواره از اولویت های اصلی ماموریت های پلیس اس��ت. وی افزود: با تالش 
کارکنان انتظامی شهرستان مهران و همکاری بسیار خوب شهروندان، پلیس مهران طرح های مختلفی را در خصوص برخورد و مبارزه 
با قاچاقچیان، تهیه و توزیع  کنندگان انواع موادمخدر در سطح شهرستان برنامه ریزی و عملیاتی کرده است. فرمانده انتظامی شهرستان 
مهران تصریح کرد: در نتیجه اجرای این طرح ها در 11ماه سال جاری کشفیات انواع مواد مخدر نسبت به سال گذشته 40 درصد 
افزایش داشته است که دراین راستا 141 نفرمعتاد، فروشنده و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر وتحویل محاکم قضایی شده است. 

مدیرامورشعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت  استان بوشهر مطرح کرد
صندوق قرض الحسنه امداد والیت نماد عینی بانکداری اسالمی

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرامورشعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت  استان بوشهر گفت: صندوق قرض الحسنه 
امداد والیت، نماد عینی بانکداری اسالمی است که با هدف گسترش فرهنگ قرض الحسنه و کمک خیران برای اعطای وام به نیازمندان 
افتتاح شده است. کریم خطیبی، مدیرامورشعب صندوق قرض الحسنه امداد والیت استان بوشهر، در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه 
توانمندی مددجویان یکی ازمهم ترین برنامه های کمیته امداد است، گفت: تأسیس صندوق قرض الحسنه امداد والیت با هدف ارائه 
تسهیالت قرض الحسنه به نیازمندان و تالش برای توانمندی محرومان انجام شده است. خطیبی شیوه صندوق قرض الحسنه امداد 
والیت را نماد واقعی بانکداری اسالمی برشمرد و بیان کرد: این صندوق به منظور خدمت رسانی آسان و مناسب به نیازمندان و دیگر 
آحاد جامعه، کلیه مراودات بانکی را برمبنای بانکداری اسالمی و بدون ربا انجام می دهد. وی با اشاره به اینکه بانکداری اسالمی به معنای 
واقعی در جامعه وجود ندارد، افزود: صندوق قرض الحسنه امداد والیت نه بهره پرداخت می کند و نه بهره می گیرد بلکه تنها از محل 
سپرده گذاری خیران و منابع امدادی، به نیازمندان واقعی جامعه تسهیالت کارگشایی و اشتغال بدون سود پرداخت می کند.  خطیبی 
با بیان اینکه یکی از راهکارهای مهم کمیته امداد برای حل مشکالت نیازمندان، پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به آنها است، گفت: 
از ابتدای سال جاری تا کنون 212 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه کارگشایی و اشتغال زایی به مددجویان و دیگر نیازمندان 
غیر مددجو پرداخت شده است که 122 میلیارد آن کارگشایی و 90 میلیارد دیگر مربوط به تسهیالت اشتغال و خودکفایی بوده است.

شنبه
12 اسفند 1396

شماره 1016



در گذشته مفهوم مدیر به عنوان یک فرد قدرتطلب 
و ش��اید زورگو تصور می ش��د، ولی امروزه دیدگاه ها 

نسبت به یک مدیر قوی فرق کرده است. 
مدیران موف��ق امروزی به واس��طه اعتماد س��ازی 
رهب��ری می کنند و همواره بین آنها و کارمندانش��ان 
فض��ای آکن��ده از اعتم��اد دو طرف��ه برقرار اس��ت. 
درحالی ک��ه مدی��ران ضعیف هم��واره می خواهند به 
کارمندان بفهمانند که چه کس��ی رئیس اس��ت. آنها 
معموال ب��رای اینکه دیگران را وادار به گوش فرا دادن 
کنن��د، بلند صحبت می کنند و حتی گاهی فریاد زده 
ی��ا کارمندان را تهدید می کنند. در ادامه پنج مورد از 

نشانه های یک مدیر ضعیف را بررسی می کنیم:
همواره به دنبال یک مقصر هستند

وقتی مدیر ضعیف متوجه می شود که یک جای کار 
می لنگد، به دنبال یک نفر می گردد تا او را مقصر این 
اتفاق جلوه دهد. درحالی که یک مدیر قوی، مسئولیت 

اتفاقات خ��ارج از برنامه ریزی را می پذیرد و می گوید: 
»چه درسی می توانیم از این اتفاق بگیریم؟.«

درخواست کمک نمی کنند
وقت��ی که یک مدیر ضعیف نمی داند قدم بعدی در 
کار چیست، از گروه کارمندان خود درخواست کمک 
نمی کن��د. او از اف��راد تحت نظارت خود درخواس��ت 
ارائه ورودی ب��رای فعالیت های آتی را مطرح نکرده و 

همواره فقط در انتظار خروجی کارها می ماند. 
 هرگز نمی گویند »نمی دانم«

ی��ک مدیر قوی حتی چندین ب��ار در روز به راحتی 
می گوی��د: »من ج��واب ای��ن مس��ئله را نمی دانم«؛ 
درحالی که ب��رای مدیر ضعیف، گفتن این جمله مایه 

شرمساری است و او هیچ گاه آن را به کار نمی برد. 
می خواهند همه چیز را ارزیابی کنند

مدی��ران حرفه ای هم��واره بر ه��دف اصلی تمرکز 
می کنند. درحالی که مدیران ضعیف همیش��ه درگیر 

جزییات بی اهمیت می شوند. به همین دلیل است که 
بسیاری از این مدیران باعث می شوند شما مجبور به 

کار کردن تا ساعت 9 شب باشید. 
هیچ گاه عذرخواهی نمی کنند

آنها از گفتن »ع��ذر می خواهم« ناتوانند و همچنین 
تحمل ش��نیدن انتقادهای تند یا حت��ی بازخوردهای 
س��اده را ندارند. درحالی که مدیران حرفه ای، از انتقاد یا 

بازخورد، در راستای بهبود کارایی خود بهره می برند. 
یکی از عواملی که موجب رضایت ش��غلی می شود، 
شخصیت مدیر است. قطعا هیچ کس عالقه ای به کار 
ب��رای مدیری ک��ه مرتب صدای خ��ود را باال می برد، 
ن��دارد. زندگی کوتاه اس��ت ولی در عین حال ش��اید 
آنقدر فرصت داش��ته باشید که قید فعالیت برای یک 
مدی��ر ضعیف را بزنید و به دنبال ش��غلی باش��ید که 

بتوانید از آن لذت ببرید. 
Forbes/digiato :منبع

مدیران ضعیف چه خصوصیاتی دارند

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 919 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: تنظیم قرارداد یک موضوع 
تخصصی است. نخستین توصیه ما استفاده از یک 
مشاور متخصص در حوزه اداری و تأمین اجتماعی 
اس��ت. موضوعات حساس��ی در زمینه رابطه بین 
کارفرم��ا و کارگر در قانون کار وجود دارد که باید 
زمان انعقاد قرارداد به آنها توجه شود. بهره گیری 
از یک مش��اور کاربل��د و باتجرب��ه در این زمینه 

حیاتی است. 
توصیه دوم روشن بودن شرح خدمات کارمندان 
 است. منظور انتظاراتی است که شما از کارمندان تان 

دارید. 
اگر ضم��ن رعایت کردن حق��وق قانونی افراد، 
انتظار مش��خصی از اف��راد دارید بهتر اس��ت آن 
را در ق��رارداد ذکر کنید. ق��رارداد عالوه بر اینکه 
جنب��ه حقوقی ی��ک رابطه را مش��خص می کند، 
س��ندی است که برای رابطه بین طرفین قرارداد، 

چارچوب تعیی��ن می کند. هرچقدر این چارچوب 
مشخص تر باش��د، در فرآیند کار کمترین اشکال 
رخ می ده��د. کارفرم��ا باید انتظ��ارش را به طور 
مش��خص تعیین کند و کارگر نیز باید به صورت 
روش��ن حقوق و مزای��ای خ��ودش را در قرارداد 
منعکس ببیند. در این شرایط صرف نظر از مسائل 
حقوقی دست کم س��ندی مکتوب وجود دارد که 
در مواقع بروز اش��کال می توان ب��ه آن مراجعه و 

مشکل را حل کرد.

تنظیم قرارداد کاری 

پرسـش: حدود شش ماه است که کسـب وکاری را با 12 کارمند راه اندازی کرده ام و از نحوه عملکرد آنها رضایت نسبی 
دارم. به درخواسـت این کارمندان تصمیم دارم قراردادهایی را با آنها منعقد کنم. برای تنظیم این قراردادها چه نکاتی 

را بهتر است رعایت کنم؟
کلینیک کسب و کار

میزان کمی اضطراب، عملکرد حافظه 
را بهبود می بخشد

اضط��راب، همواره امری منفی محس��وب می ش��ده، 
اما پژوهش جدیدی نش��ان داده است که میزان کمی 
اضط��راب در ف��رد باعث باال ب��ردن عملک��رد حافظه 

می شود. 
انجام دادن وظایف برای افرادی که از اختالل اضطراب 
رنج می برند، بس��یار مشکل اس��ت. اضطراب در بدترین 
حالت خود، باعث ایجاد مش��کالتی در خواب، تپش قلب 
و ناتوانی از ترک کردن منزل می ش��ود، اما تجربه میزان 
کم��ی اضطراب، یعنی میزانی که تم��ام افراد در زندگی 
خود تجربه می کنند می تواند اثرات مثبتی داش��ته باشد. 
ب��رای مثال، می توان اضطراب را به س��متی هدایت کرد 
و به عنوان ابزاری برای بهب��ود عملکرد در کار یا زندگی 

شخصی استفاده کرد. 
طبق پژوهش��ی که به تازگی انجام ش��ده است، میزان 
کمی اضطراب در به یادآوری مطالب بس��یار مؤثر اس��ت. 
پژوهش��گران دانش��گاه Waterloo در این پژوهش که 
در مجل��ه علمی Brain Sciences منتش��ر ش��د، 60 
دانش��جو را مورد بررس��ی قرار دادند. این دانشجویان، با 
استفاده از مقیاس های استرس اضطراب افسردگی مورد 
ارزیاب��ی قرار گرفتند. آنها به صورت تصادفی، به دو گروه 
رمزگردان��ی عمیق و گروه رمزگردانی کم عمق تقس��یم 

شدند. 
رمزگردانی کم عمق در پژوهش های حافظه به بررسی 
اصوات و س��اختار زب��ان می پ��ردازد. رمزگردانی عمیق 
به زمانی اش��اره دارد که صدایی را ش��نیده و س��پس به 
جس��ت وجوی معنای آن می پردازیم. رمزگردانی عمیق، 
پ��ردازش معنایی نیز گفته می ش��ود و به بررس��ی نحوه 
اتصال کلمات توس��ط مغز در زمان شنیدن آنها در میان 
کلم��ات دیگر با معانی مش��ابه می پ��ردازد، این عملکرد 

باعث می شود تا مطالب را بهتر به خاطر آوریم. 
72 کلمه به ش��رکت کنندگان این پژوهش نشان داده 
ش��د؛ این کلمات روی تصاویر منفی یا خنثی قرار گرفته 
بودند، ب��رای مثال یک تصادف اتومبی��ل در مقابل یک 

قایق نارنجی. 
از شرکت کنندگان در گروه رمزگردانی کم عمق خواسته 
ش��د تا به حرف »آ« دقت کنند. از ش��رکت کنندگان در 
گروه رمزگردانی عمیق نیز پرسیده شد که آیا کلمه مورد 
نظر، نشان دهنده موجود زنده یا جسمی بی جان است. 

نتایج این پژوهش نشان داد که میزان تحت کنترلی از 
اضطراب به بهبود عملکرد حافظه شرکت کنندگان کمک 
کرده اس��ت و آنها در به یادآوری جزییات موفق تر ظاهر 
شده اند. شرکت کنندگان در گروه رمزگردانی کم عمق در 
به یادآوری کلمات موفق نبودند و افرادی که سطح باالیی 
از اضط��راب داش��تند در لحظات رو در رویی ب��ا تصاویر 
منفی، کلمات را بهت��ر به خاطر می آوردند. مایرا فرناندز، 
اس��تاد دانشکده روان شناس��ی و یکی از نویسندگان این 
پژوه��ش می گوید: در واقع، س��طح مطلوبی برای میزان 
اضط��راب وج��ود دارد که باعث بهبود حافظه می ش��ود. 
ب��ا این حال، پژوهش های دیگر ثابت کرده اند که س��طح 
باالی��ی از اضط��راب، افراد را به نقطه بحرانی رس��انده و 

خاطرات و عملکرد آنها را مخدوش می کند. 

به بیان دیگر، اگر سطح اضطراب بسیار باال باشد یا اگر 
اضطراب به ترس بدل شود، این اتفاق می تواند خاطرات 
اف��راد را از بی��ن برده و مزیت دیگری نیز در بر نداش��ته 

باشد. 
یکی از محدودیات پژوهش حاضر که نویس��ندگان آن 
بیان کرده اند، این اس��ت که ممکن است افراد از تصاویر 
تفس��یر متفاوتی داشته باش��ند. چندین تصویر به عنوان 
تصاویر منفی تلقی ش��ده اند، اما ممکن اس��ت فردی آن 
را خطری بالقوه تص��ور کند و دیگری تصور متفاوتی در 

مورد آن داشته باشد. 
نویسندگان این پژوهش می گویند پژوهش های آینده 
می توانن��د به نحوه برخورد افراد مبتال به انواع فوبیاها به 
کلم��ات روی تصاویر موضوعاتی ک��ه از آنها ترس دارند، 
بپردازند. برای مثال، افرادی که عنکبوت هراسی دارند در 
به یادآوری کلمات در زمان مواجهه با تصاویر عنکبوت ها، 

عملکرد بهتری نشان دهند. 
inc/zoomit :منبع
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  ۸ گام شگفت انگیز
در ارتباط با مشتری

چالش برانگیزترین دغدغه صاحبان کس��ب وکار در هر 
لحظه، کسب درآمد بیشتر است. حال با توجه به شرایط 
فعلی بازار ایران و تغییر در نیازهای مش��تریان، دستیابی 
ب��ه این مهم تنها با پیاده س��ازی ایده های ش��گفت انگیز 
در ارتب��اط با مش��تری امکان پذیر اس��ت. کت��اب 8 گام 
ش��گفت انگیز در ارتباط با مش��تری که به تازگی منتشر 
ش��ده به همین موضوع مه��م با موش��کافی عمیق تری 
می پردازد. در این کتاب آمده؛ برخی از شرکت ها تنها به 
فکر جذب مش��تریان جدید هستند و برخی هم تنها به 
راه اندازی باشگاه مش��تریان می اندیشند تا به این طریق 
بتوانند حداقل جلوی ریزش بخش��ی از مشتریان خود را 
بگیرند. این در حالی اس��ت که باید برندها در آغاز س��فر 
مش��تری حضور داشته باش��ند و به بخش��ی از داستان 

مشتریان خود تبدیل شوید. 
حتما برای شما هم اتفاق افتاده است که: 

- رقب��ای ش��ما نتیجه بهت��ری می گیرند و ب��ا اینکه 
محص��والت یا خدمات بهت��ری را ارائه می کنید درآمد و 

مشتریان کمتری دارید! 
- مشتریان از خدمات دریافتی ناراضی هستند. 

- اطالعات بسیاری از مشتریان را در اختیار دارید، اما 
هیچ کاربردی برای شما ندارند

- ایده ای برای درگیرسازی مشتریان با کسب وکار خود 
ندارید

- مش��تریان ثابتی دارید اما درآمد شما تغییری نکرده 
است! 

این کتاب در هشت گام فوق العاده و در دو بخش مجزا 
که یکی از دید مشتری و دیگری از دید کسب وکار است، 
به ارائه نکات مهمی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری 
می پردازد، اس��تراتژی هایی کاربردی برای ارائه تجربه ای 

فوق العاده در کالس جهانی به مشتریان ایرانی... 
قدم های مطرح شده در کتاب برای تمامی کسب وکارها 
مناس��ب و قاب��ل اجرا هس��تند، ب��ه این معنا که ش��ما 
می توانید هر آنچه را دوست دارید از هر بخش بردارید و 
برای کسب وکار خود سفارشی سازی و پیاده سازی کنید. 
هدف از این کتاب تلنگری به مدیران کسب وکارها بوده 
و تالش می کند تا به ابعاد مهم در این حوزه بپردازد. در 
این کتاب تالش ش��ده است از زیاده گویی پرهیز شود تا 

خواننده به اصل مطلب در هر بخش بپردازد. 
 الزم به ذکر است: کتاب 8 گام شگفت انگیز در ارتباط 
با مش��تری به نویس��ندگی حمید حاتم طهرانی منتشر 
ش��ده و در حال حاضر در اختیار عالقه مندان قرار گرفته 
اس��ت، به ش��ما توصیه می کنیم مطالعه این کتاب را از 

دست ندهید
 نحوه سفارش کتاب از طریق

www. hatamtehrani. com
 hatamtehranibot@ و روبات تلگرام به آدرس

خری��د این کتاب در قالب فایل صوتی و دیجیتالی نیز 
امکان پذیر است. 

مسیرموفقیت بستهبندیخالق

معرفیکتاب


