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بهترین سرمایه گذاری با بیشترین سوددهی در 6ماه گذشته 

کارنامه بازارهای موازی
درحالی که افزایش قیمت س��که و ارز در بازار رکوردزنی کرده و به باالترین میزان خود رس��یده است، اما سود 
15درصدی سپرده بانکی در شش ماه گذشته از تمامی بازارهای موازی سرمایه گذاری عقب افتاد و جذابیت خود 
را برای س��رمایه گذاران خرد و کالن از دس��ت داده است، به طوری که سودده ترین بازار برای سرمایه گذاری سکه 
و کم س��ودترین سرمایه گذاری نیز در شش ماه گذشته سپرده بانکی بوده است.  به گزارش خبرآنالین، بررسی ها 
نشان می دهد با اقدام دولت مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شش ماه گذشته، بازارهای موازی حرکتی 
جدی را برای در اختیار گرفتن س��رمایه های س��رگردان در دس��تور کار خود قرار داده اند.  وقتی دولت با هدف 
کاهش قیمت تمام ش��ده پول و کاهش هزینه های مترتب بر بانک ها نسبت به کاهش 7درصدی سود سپرده های 
یک ساله اقدام کرد، بسیاری از کارشناسان حرکت بازارهای موازی، خصوصا بازار ارز و طال و سکه را برای جذب...

تبعات بازی با نرخ ارز به روایت فرشاد مومنی

 سرطان فعالیت های غیرمولد
در اقتصاد ایران
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واکنش ها به اعمال تعرفه واردات آلومینیوم و فوالد از سوی رئیس جمهور آمریکا

جهان در آستانه جنگ تجاری

با نشانه های کارآفرینان موفق آشنا شوید
15 اپ و ابزار ضروری برای بازاریاب ها

فروش به دوستان و اعضای خانواده، آری یا خیر؟ 
چرا هر برندی نیازمند تن متمایز است؟ 
فرهنگ سازی به روش کمپین تبلیغاتی

آیا Apple لوگوی رنگین کمانی قدیمی خود را تکرار می کند؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیرعامل اچ تی سی استراتژی این 
شرکت برای آینده را شرح داد

3
درحالی که قیمت هر برگ )تسـه( از اوراق تسهیالت مسکن 

در هفته های گذشته حدودا 72 هزار تومان بود، در 
این روزها قیمت هر برگ از 64 هزار تومان تا...

متقاضیان وام مسکن بخوانند

 قیمت اوراق مسکن
کاهش یافت

یادداشت
متقاضیان ارز چه گروهی 

هستند؟ 

شاید بهتر باشد از گروهی که 
شروع  هس��تند،  ارز  متقاضیان 
کنیم؛ یکی از متقاضیان عمده 
هس��تند  صادرکنن��دگان  ارز، 
که عم��ده صادرات م��ا امروزه 
پتروش��یمی    است. صنایع دیگر 
بس��یار ک��م صادر  می ش��وند و 
اندکی در صادرات دارند.  سهم 
دولت نی��ز برای ص��ادر کردن 
نفت و گاز خود به ارز نیاز دارد 
و یک��ی دیگ��ر از متقاضیان ارز 
البته سهم  محسوب  می ش��ود. 
دولت بیش��تر و تعیین کننده تر 
ب��ا  می توان��د  دول��ت  اس��ت. 
خ��ود،  خ��اص  سیاس��ت های 
قیم��ت ارز را باال بب��رد، پایین 
بیاورد یا ثابت نگ��ه دارد. البته 
گاه��ی کنترل وضعی��ت ارز از 
دس��ت دولت خارج  می ش��ود، 
ول��ی این وضعی��ت کوتاه مدت 
اس��ت و به تح��والت هیجانی 
که چند  ناآرا می های��ی  مانن��د 
هفته گذش��ته س��پری کردیم، 
منجر خواهد ش��د. در ش��رایط 
ناآرام هرچقدر دولت ارز به بازار 
تزریق کن��د نمی تواند وضعیت 
را کنت��رل کن��د. البت��ه دولت 

برنامه ریزی و مدیریت 
2ارز به صورت...

احمد 
حاتمی یزد

 کارشناس بانکی

خارجی ها مثلی دارند بر این معنا که اگر باوری 
هست راهی برایش پیدا می شود، حال این مثل 
در قالب کشور ما عمال کجا قرار می گیرد؟ گسل  
شمال تهران در ۳۰ هزار سال گذشته حدود هر 
۳هزار و 5۰۰س��ال یک لرزه حدود 7 ریشتری 
داش��ته و آخری��ن زلزله 7 ریش��تری هم برای 
۳۲۰۰ سال پیش است که گفته می شود تمدن 
قیطریه را از بین برده است و ما االن در محدوده 
زمانی گسیختگی مجدد گسل شمال تهران قرار 
گرفته ایم. به گفته متخصصان این زلزله احتمالی 
پیامدهای بسیار مرگباری هم دارد، پیش بینی ها 
از مرگ ده ها هزار نفر تا میلیون ها نفر می گوید. 

به گ��زارش خبرآنالین، دکت��ر فریبرز ناطقی 
اله��ی، مهندس زلزله و مقاوم س��ازی و اس��تاد 
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی می گوید: در 
کشورهای مشابه و ش��هرهای لرزه خیز گویا راه 
برای بهبود و توانمندکردن ش��هر در برابر زلزله 
فراهم ش��ده و در عمل هم جواب داده! حال چرا 
ما این مقدار عقب کش��یده ایم و عمال، در حال 
تس��لیم و انتظار فاجعه، ادامه حیات می دهیم، 
یک سوال کلیدی است. برای این سوال کلیدی 
و علل آس��یب پذیری تهران در زلزله که جوابش 
شاید بتواند موجب برنامه ای تازه برای مدیریت 
زلزله تهران شود ناطقی خود پاسخی داده است: 

1 - جمعیت، فقر و بیکاری، حاشیه نشینی
بعد از انقالب و جنگ تحمیلی و تحریم ها، سه 
نوع مهاجرت به شهرهای بزرگ تر از جمله تهران 
به صورت جدی در ایران آغاز شد؛ اول مهاجرت 
مردم جن��گ زده، دوم مهاج��رت مردمی که به 
دلیل تحریم ها و نبود رونق اقتصادی از شهر خود 
می رفتند و سوم سرمایه داران شهرها و روستاها 
که ب��رای گم ش��دن در انبوه مردم و به چش��م 
نیامدن در شهرهای کوچک تر، مهاجرت کردند. 
گ��روه اول و دوم ب��ا امکان��ات کمت��ر جذب 
حاشیه نش��ینی و مهاجران نوع سوم به مناطق 
به اصطالح ش��مال شهر کشیده ش��دند و حاال 
هر دو دسته اسباب آسیب پذیری شهر شده اند؛ 
حاشیه نشینان با پناه بردن به بناهای فاقد هرگونه 
مقاوم��ت در برابر زلزل��ه و ثروتمندان مهاجر به 
مناطق ش��مالی ش��هر و ورود انبوه ث��روت آنها 
به س��اخت برج ها و رونق س��اخت و س��ازها و 
اضافه کردن بر تعداد ساختمان های گران تر ولی 
بی کیفی��ت و جذب تعداد کثی��ری از جمعیت 
کش��ور به این س��اختمان ها منجر ب��ه در خطر 
افتادن ش��هر ش��دند. اکنون 4.5میلیون نفر در 
حاش��یه تهران زندگی می کنند، در منازلی که 
فاقد هرگونه مقاومتی اس��ت، به همین دلیل با 
یک تکان بزرگ زمین در تهران آس��یب پذیری 

س��نگینی را ب��رای س��اختمان های به اصطالح 
مهندس��ی، س��ازه های بی کیفیت که در دوران 
رونق س��اخت و ساز س��ریع تهران در سال های 

پیشین ساخته شده اند، می توان متصور بود! 
پس فقر، بی��کاری و در م��واردی ثروتمندی 
یکی از عوامل مس��تقیم و غیرمستقیم موجبات 
آسیب پذیری ش��هر را فراهم ساخت که در این 
امر ع��دم مداخله دولتمردان و ش��هرداری های 
وق��ت نیز خود به این امر دام��ن زد که حقیقتا 

نابخشودنی است.
2 -باورهای سنتی و اعتقادی

 در طول تاریخ ایران و ش��کل گیری اعتقادات 
و باورها و با توجه به تاریخ پرتالطم آن از س��وی 
اق��وام مختلف به هر حال باوره��ا و عقایدی در 
فرهنگ جاری کش��ور ش��کل گرفته است. این 
باوره��ا درخصوص بالی��ا و حوادث درس��ت یا 
غلط یک ش��کل تس��لیم و زانو زده شده و عمال 
متقاعدشدن به امر تسلیم، رنگ زیادی به خود 

گرفته است. 
3-وسعت

آس��یب پذیری در رابطه با زلزله بدون ش��ک 
با وس��عت و جمعیت منطقه م��ورد نظر رابطه 
مس��تقیم دارد. فرض کنید اگر ش��هر مورد نظر 
یک کیلومتر در یک کیلومتر باشد، هم می شود 
آس��یب پذیری دقی��ق آن را ارزیاب��ی کرد، هم 
می ش��ود درمان را انجام داد و هم برنامه مقابله 
طراحی کرد. این در حالی است که اگر منطقه به 
1۰کیلومتر در 1۰کیلومتر تغییر یابد مسلما این 
فرآیند و مدیریت آن به صورت تصاعدی باال رفته 
و مس��ائل دیگر ده برابر نخواهند بود بلکه صدها 

برابر خواهد شد. 
حال تهران بزرگ را با ابعاد موجود فرض کنید 
از شرق به لواسانات و تا کم و بیش فیروزکوه، از 
جن��وب تا پایین تر از ف��رودگاه امام و از غرب به 
کرج و تا هشتگرد، امروزه وسعت پیدا کرده است. 
حقیقتا این وسعت با چه امکاناتی قابل مدیریت 

می تواند باشد؟ 
4- لرزه خیزی باال

موقعیت قرارگیری تهران حقیقتا تمام مسائل 
زلزله را در خود جا می دهد؛ تهران اولیه ش��اید 
ب��رای جمعیتی مثال 7۰۰ ه��زار نفر خوب بود، 
ولی در زمان پهلوی برای ش��هری 4 میلیون نفر 
برنامه ریزی ش��د و س��پس در اواخر دوران رژیم 
قب��ل و بعد از انقالب به دلیل عدم درک و توجه 
مسئوالن ش��هری ناگهان ش��هر وارد پهنه های 
خطرناک ش��د. س��اخت و س��ازها در عمل در 
محدوده گسل ها انجام شد. ۶-5 گسل اصلی در 
ش��مال و جنوب تهران و به تازگی وسط تهران 

کنار برج میالد و گس��ل های پراهمیت ش��رق و 
غرب تهران از فیروزکوه تا اشتهارد و بنا به گفته 
زمین شناس��ان ۶۰ گس��ل فرعی و تازه تعدادی 
ریزگسل و گسل های ناشناخته در تهران وجود 
دارد، دقیق��ا مهم ترین دلیل در آس��یب پذیری 
ته��ران در برابر زلزله همین موقعیت جغرافیای 
آن می تواند محس��وب ش��ود. به عبارتی یا روی 

گسلی هستیم یا نزدیک گسل. 
5-بافت های فرسوده

 از نظر مهندسان زلزله، ساختمانی شامل بافت 
فرسوده می شود که فاقد ضوابط مقاومت در برابر 
زلزله باش��د. مصالح بنا، نیمه اسکلت، اسکلت دار 
فاقد سیستم بار بر زلزله، سیستم های مختلط از 
مصالح گوناگون و. . . تماما در محدوده فرس��وده 
قرار می گیرد. آنچه در ادبیات امروزی برای بافت 
فرس��وده در کشور اس��تفاده می شود منطقه ای 
اس��ت که بناهای خش��تی و گلی و یا بافت های 
حاش��یه شهر را شامل می شود و آمار آن مسلما 

زیاد است حتی بدون تعریف سازه ای آنها! 
 6-بافت های جدید

شاید در نگاه اول تصور این باشد که بافت های 
جدیدتر حتما در مقاب��ل زلزله در امان خواهند 
ب��ود، اما زلزله و لرزه خی��زی منطقه و در همین 
وادی، خ��اک کان��ون زلزله تا س��اختمان مورد 
نظر، نیز اثرات مس��تقیمی روی آس��یب پذیری 
س��اختمان ها دارند. برای مثال اگ��ر زلزله ای با 
فاصله ای کمی دورتر از ش��هر رخ دهد احتمال 
خسارات جدی به س��ازه های بلندمرتبه و بافت 
جدید شاید شدیدتر از بافت های فرسوده باشد! 
مطلب دیگر در این بافت ها تع��داد زیاد افرادی 
ک��ه در آنها س��کونت می کنند و بدت��ر از همه 
آتش س��وزی های بعد از زلزله به دلیل وجود گاز 

در شبگه گسترده سازه است. 
7-تأسیسات شهری فرسوده و توسعه 
شریان ها بدون توجه به ساختار شبکه ای

 بدون شک توسعه تهران هماهنگ با توسعه 
شبکه های آبرسانی، برق و گاز نبوده است. رشد 
س��ریع تهران طی چند س��ال کوتاه موجب شد 
مس��ئوالن خدمات ش��هری به ص��ورت موردی 
نسبت به تقاضای حاصله اقدام کنند. برای مثال 
اگر منطقه جدیدی احداث ش��د بدون توجه به 
تصویر بزرگ ش��بکه، به ص��ورت مقطعی مثال با 
احداث لوله ای این امر پاس��خگویی شد غافل از 
اینکه سیستم شریان های حیاتی یک شهر بزرگ 
باید در قالب یک ش��بکه دیده و توسعه براساس 
افت وخیزهای آن صورت پذیرد، این امر به صورت 
جدی شریان های حیاتی تهران را در زمان زلزله 

تهدید می کند. 

چند دلیل که نشان می دهد چرا باید از زلزله تهران ترسید

ثروتمندان عامل ناامنی پایتخت



 فرصت امروز: رئیس جمهور 
آمریکا روز پنجشنبه اعالم کرد 
که روی واردات فوالد ۲5درصد 
آلومینی��وم  واردات  روی  و 
1۰درصد تعرف��ه از هفته آینده 
اتفاقی  ک��رد؛  اعم��ال خواه��د 
که دونال��د ترامپ ط��ی کارزار 
انتخابات��ی خود م��دام آن را با 
هدف حمای��ت از تولید داخلی 
وعده می داد و گفته می شد که 
اگ��ر این تعرفه ها اعمال ش��ود، 
مطمئناً جنگ تجاری در جهان 
ب��ه راه خواهد افت��اد. حاال این 
تعرفه ها از س��وی رئیس جمهور 
آمری��کا اعم��ال ش��ده و جنگ 
تجاری در راه اس��ت. کما اینکه 
تصمی��م ترام��پ ب��ا عصبانیت 
عموم کش��ورها مواجه ش��ده و 
آنها آمریکا را ب��ه اقدام متقابل 
چنانچ��ه  کرده ان��د.  تهدی��د 
نی��ز  آمریکای��ی  اقتصاددان��ان 
پیش از این هش��دار داده بودند 
که این اقدام ش��روع یک جنگ 
تجاری خواهد بود و کشورهایی 
ک��ه در این بازی ق��رار بگیرند، 
بی��کار نمی نش��ینند و اقدامات 
تالفی جویانه انجام خواهند داد. 
در همی��ن راس��تا، اتحادی��ه 
اروپ��ا به دونالد ترامپ هش��دار 
داد در صورت��ی که طرح جدید 
خ��ود ب��رای اعم��ال تعرف��ه بر 
ف��والد و آلومینی��وم وارداتی از 
دیگ��ر کش��ورها را عملی کند، 
بای��د منتظ��ر واکن��ش متقابل 
ای��ن اتحادی��ه در قال��ب اعمال 
تعرفه های سنگین بر محصوالت 
ش��رکت های آمریکایی معروفی 
دیویدس��ون  هارل��ی  ازجمل��ه 
موتورسیکلت هایی  )تولیدکننده 
ب��ا همین نام(، لوی اس��تراوس 
جین  ش��لوارهای  )تولیدکننده 
با برند ل��ی، لویس و رانگلر( و... 

باشد. 
رئی��س  یونک��ر،  کل��ود  ژان 
ساعاتی پس  اروپا،  کمیس��یون 
رئیس جمهور جنجالی  آن که  از 

آمری��کا از اعم��ال تعرفه ه��ای 
وارداتی ۲5درصدی برای فوالد 
آلومینیوم  ب��رای  و 1۰درصدی 
در آینده ای نزدیک سخن گفت، 
تلویزیونی  گفت وگوی  یک  طی 
در آلم��ان ضم��ن ابراز تأس��ف 
از ای��ن تصمیم دونال��د ترامپ، 
تصریح ک��رد:  »اگر آمریکایی ها 
اقدام ب��ه وضع تعرفه بر فوالد و 
آلومینیوم کنن��د، ما نیز همین 
برخ��ورد را با محص��والت آنها 
خواهیم داش��ت. ما باید نش��ان 
دهیم که قادریم در صورت لزوم 
دس��ت به اقدام متقاب��ل بزنیم. 
عم��ل آمریکایی ه��ا ی��ک عمل 
یک طرفه و ب��دون عکس العمل 
ب��ود. م��ن نمی خواهم  نخواهد 
بگوی��م که م��ا انتق��ام خواهیم 
گرف��ت، اما بای��د اقدامات الزم 
را انج��ام دهی��م. در وهل��ه اول 
تعرفه هایی بر محصوالت هارلی 
دیویدس��ون و لوی اس��تراوس 

وضع خواهیم کرد.«
هم زم��ان ب��ا اتحادی��ه اروپا، 
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول نیز 
با انتش��ار بیانی��ه ای در واکنش 
ب��ه مواضع اخی��ر رئیس جمهور 
ک��رد:   خاطرنش��ان  آمری��کا 
»محدودیت ه��ای وارداتی اعالم 
ش��ده از س��وی رئیس جمه��ور 
آمریکا نه تنها به دیگر کش��ورها 
بلک��ه  می کن��د  وارد  صدم��ه 
اقتصاد خود آمریکا و مش��خصاً 
ساخت وساز  و  تولید  بخش های 
مصرف کنندگان  بزرگ ترین  که 
فوالد و آلومینیوم در این کشور 
هس��تند را نی��ز دچار آس��یب 

خواهد کرد.« 
ع��الوه بر این، مقامات س��ایر 
کش��ورهای جهان نیز نارضایتی 
دونال��د  تصمی��م  از  را  خ��ود 
ترام��پ ابراز ک��رده و آمریکا را 
به اقدام متقاب��ل تهدید کردند. 
نخس��ت وزیر  ترودو،  جاس��تین 
آمریکا  کشور همسایه ش��مالی 
یعنی کانادا، اعم��ال تعرفه های 

واردات��ی بر ف��والد و آلومینیوم 
از سوی دولت ترامپ را »کاماًل 
غیرقابل قب��ول« خواند و دولت 
چین نی��ز از این تصمی��م ابراز 

تأسف کرد. 
دونال��د ترامپ اما بدون توجه 
ب��ه واکنش های دیگر کش��ورها 
و نی��ز س��ازمان های بین المللی 
در براب��ر تصمیم جدیدش، طی 
پیامی در صفحه توییتر رسمی 
خود نوشت:  »وقتی یک کشور 
)آمریکا( س��االنه میلیاردها دالر 
در تجارت با تقریباً همه شرکای 
تجاری خود از دس��ت می دهد، 
ش��روع ی��ک جن��گ تج��اری 
می تواند برایش ایده خوبی باشد 
و پیروزی در این جنگ آس��ان 
خواهد ب��ود. مثاًل وقت��ی ما در 
مقاب��ل یک کش��ور خاص 1۰۰ 
میلیارد دالر کسری تراز تجاری 
داری��م و آنه��ا از ای��ن مس��ئله 
خوش��حال هس��تند، بهتر است 
دیگر تج��ارت نکنیم و این گونه 
به یک پیروزی بزرگ برس��یم. 

این کار خیلی ساده است!«
ترامپ  دونالد  تازه  تصمیمات 
س��ایر  ب��ا  تج��ارت  م��ورد  در 
کش��ورها، پای��ان هفت��ه ب��دی 
را ب��رای بازارهای س��رمایه در 
نقاط مختلف جه��ان رقم زد و 
ش��اخص بورس های مهم جهان 
در آخری��ن روز کاری هفت��ه با 
افت جدی مواجه ش��د؛ اتفاقی 
ک��ه می تواند دیگر کش��ورها را 
برای مقابله ب��ه مثل، مصمم تر 

از قبل کند. 
وزارت بازرگانی چین با انتشار 
بیانی��ه ای مراتب تأس��ف عمیق 
دول��ت این کش��ور را از مواضع 
اخی��ر رئیس جمهور آمریکا ابراز 
داش��ت. در این بیانیه اگرچه به 
اقدام��ات انتقام جویانه احتمالی 
دول��ت چین اش��اره ای نش��ده 
است، اما از کاخ سفید خواسته 
شده است که مناقشات تجاری 
را نه به صورت یک طرفه، بلکه از 

طریق مذاک��ره حل وفصل کند. 
البته پیش از این مقامات چین 
تأکید ک��رده بودند که اقدامات 
الزم را برای دفاع از منافع ملی 

این کشور انجام خواهند داد. 
استیون چوبو، وزیر تجارت و 
سرمایه گذاری اس��ترالیا، نیز در 
این خصوص هش��دار داد:  »ما 
ب��ر این باوریم ک��ه وضع چنین 
تعرفه هایی هی��چ تأثیری به جز 
منحرف کردن تجارت بین الملل 
از مس��یر واقع��ی آن و نهایت��اً 
نخواهد داشت.  بیکاری  افزایش 
علت نگرانی من این اس��ت که 
چنی��ن اقدام��ی می تواند منجر 
به واکنش ه��ای انتقام جویانه از 
س��وی دیگر اقتصاده��ای مهم 
جهان ش��ود و ای��ن وضعیت به 

نفع هیچ کس نخواهد بود.« 
رئیس جمه��ور  مواض��ع 
آمری��کا در داخ��ل این کش��ور 
نی��ز ب��ا واکنش ه��ای متفاوتی 
گ��روه  اس��ت.  ش��ده  روب��ه رو 
Bus - کس��ب وکار  )ییزگ��رد 
ک��ه   )ness Roundtable
ج��زو قدرتمندتری��ن البی های 
واش��نگتن به ش��مار می رود و 
مدی��ران اجرای��ی بس��یاری از 
آمریکایی  معروف  ش��رکت های 
در آن عضوی��ت دارن��د، ضمن 
اب��راز مخالفت ش��دید خ��ود با 
تصمیم دونالد ترامپ اعالم کرد: 
»این تصمیم به افزایش س��طح 
قیمت های داخلی و انتقام جویی 
از صادرکنندگان  دیگر کشورها 
می ش��ود  منج��ر  آمریکای��ی 
و از ای��ن طری��ق ب��ه اقتص��اد 
آمری��کا و ش��رکت ها، کارگران 
آمریکای��ی  و مصرف کنن��دگان 

آسیب می رساند.«
اقتصاددان  اسکات،  رابرت  اما 
سیاس��ت  اندیش��کده  ارش��د 
اقتصادی در واش��نگتن، نه تنها 
بار دیگر حمایت خود را از وضع 
تعرفه بر فوالد و آلومینیوم اعالم 
آمریکا  رئیس جمهور  بلکه  کرد، 

را به دلی��ل تأخیر در اتخاذ این 
تصمیم مورد انتقاد قرار داد. وی 
در ای��ن رابطه گف��ت:  »دونالد 
نتایج  از آن ک��ه  ترام��پ پ��س 
تحقیق��ات انجام ش��ده در مورد 
واردات  از  ناش��ی  تهدیده��ای 
ف��والد و آلومینیوم علیه امنیت 
ملی آمری��کا را اعالم کرد، قول 
داد که به س��رعت برای رفع این 
تهدیدها وارد عمل شود. اکنون 
یک س��ال از آن زمان گذش��ته 
اس��ت و بر اث��ر تأخی��ر دولت، 
اوض��اع هزاران کارگ��ر فعال در 
کارخانه ه��ای تولی��د ف��والد و 
آلومینیوم کشور بحرانی تر شده 
است؛ بس��یاری از این کارگران 
در مع��رض اخ��راج ی��ا تعطیل 
شدن کارخانه های محل اشتغال 

خود، قرار گرفته اند.«
دونال��د ترام��پ ط��ی کارزار 
انتخابات��ی خ��ود ضم��ن انتقاد 
مک��رر از سیاس��ت های تجاری 
دولت چی��ن، روابط تجاری این 
کش��ور با آمریکا را »بزرگ ترین 
دزدی در تاریخ جهان« خوانده 
و آن را ب��ه »تج��اوز« تش��بیه 
کرده ب��ود. رئیس جمهور آمریکا 
از  ب��ود  داده  ق��ول  همچنی��ن 
صنعت ف��والد آمری��کا در برابر 
فوالدسازان چینی حمایت کند 
و تصمیم اخیر وی اولین گام در 
عمل به تعه��دات انتخاباتی اش 

در این حوزه است. 
بر اس��اس آخری��ن آمارهای 
در  آمری��کا،  بازرگان��ی  وزارت 
ح��ال حاض��ر 1۶.7 درص��د از 
واردات ف��والد ای��ن کش��ور از 
همسایه شمالی آن یعنی کانادا 
کش��ورهای  می گیرد؛  ص��ورت 
برزیل و ک��ره جنوبی با 1۳.۲ و 
9.7 درصد س��هم از بازار فوالد 
رتبه های  در  آمری��کا  واردات��ی 
بعدی قرار دارند و فوالدس��ازان 
چین��ی کمت��ر از 5 درص��د از 
فوالد واردات��ی آمریکا را تأمین 

می کنند. 

واکنش ها به اعمال تعرفه واردات آلومینیوم و فوالد از سوی رئیس جمهور آمریکا

جهان در آستانه جنگ تجاری

مرتض��ی  امـروز:  فرصـت 
در  اقتص��اددان  ایمان��ی راد، 
تازه ترین یادداش��تش در کانال 
مؤسس��ه »بامداد« ب��ه تصمیم 
دونال��د ترام��پ رئیس جمه��ور 
آمری��کا در اعمال تعرفه واردات 
ف��والد و آلومینی��وم و واکنش 
بازارهای جهانی پرداخته است. 
او در این یادداشت نوشته است: 
اخیراً بحث هایی در روزنامه ها 
و مجالت کشور در مورد جنگ 
ارزی در جه��ان و به خص��وص 
از ط��رف آمری��کا مطرح ش��ده 
اس��ت که ب��ه نظر ج��ای تأمل 
از  بس��یاری  برخ��الف  دارد. 
کش��ورهای دیگر، رئیس جمهور 
آمری��کا به ط��ور مس��تقیم وارد 
سیاس��ت گذاری ارزی نمی شود 

و ب��ه بیان درس��ت تر نمی تواند 
تأثیر مستقیمی  بنابراین  بشود، 
بر قیم��ت دالر در جهان ندارد. 
یکی از مس��ائلی که این اشتباه 
در برداش��ت را دامن زده است 
کاه��ش قاب��ل توجه ش��اخص 
دالر در چند ماه گذش��ته است. 
اینکه چرا ش��اخص دالر کاهش 
یافته اس��ت بحث مفصلی است 
که در ای��ن خالصه نمی توان به 
آن پرداخت ولی به تنها چیزی 
ک��ه ارتباط ن��دارد جنگ ارزی 
ترامپ اس��ت. قیمت ارز به طور 
مس��تقیم به سیاست های پولی 
کمیته ب��ازار آزاد ف��درال رزرو 
آمری��کا وابس��ته اس��ت که این 
کمیته کاماًل از ریاست جمهوری 
آمریکا مس��تقل اس��ت. تنظیم 

نرخ بهره بین بانکی و چشم انداز 
اعض��ای این کمیت��ه از افزایش 
نرخ بهره از عوامل بس��یار مهم 
دالر  قیم��ت  تعیین کنن��ده  و 
در ب��ازار جهانی اس��ت. ترامپ 
طبیعی اس��ت که با شانتاژهای 
قیمت دالر  تبلیغاتی می توان��د 
را تغیی��ر دهد، ول��ی این تغییر 
بر اس��اس آنچ��ه تاکنون تجربه 
ش��ده اس��ت، در حد یک سنت 
یا کمت��ر بوده اس��ت )به تغییر 
قیم��ت دالر در براب��ر یورو بعد 
از س��خنرانی ترامپ در داووس 
توجه کنید( ولی سیاس��ت های 
مالی ترام��پ می تواند نرخ دالر 
را تحت تأثی��ر جدی قرار دهد، 
ام��ا به ای��ن سیاس��ت ها جنگ 
در  اساس��اً  نمی گوین��د.  ارزی 

س��طح جهان جنگ ارزی وجود 
ندارد. چرا فکر می کنیم کاهش 
یک جف��ت ارز در م��دت زمان 
قابل توج��ه حاصل جنگ ارزی 
اس��ت. جهان در ش��رایط فعلی 
عدم تعادل های جدی را تجربه 
می کند که این عدم تعادل ها اثر 
خ��ود را بر ب��ازار ارز دارند، ولی 
این با جنگ ارزی متفاوت است. 
آنچه در هفته گذش��ته اتفاق 
افت��اد ی��ک جنگ واقع��ی بود، 
ول��ی نه یک جن��گ ارزی بلکه 
یک جن��گ تجاری بود. افزایش 
بی روی��ه تعرف��ه روی ف��والد و 
آلومینیوم لرزه بر اندام بازارهای 
ب��ورس جهانی انداخ��ت. برای 
چندمی��ن بار بازاره��ای جهانی 
فرو ریخت و پیش بینی می شود 

که به اندازه افزایش حباب گونه 
بازارهای ب��ورس جهانی در اثر 
خوش بین��ی ب��ه سیاس��ت های 
مالی ترامپ، باز هم فرو خواهد 
ریخت تا ب��ه قیمت های واقعی 
برس��د، همان طور که شاخص 
دالر رس��ید. سرمایه گذاران باید 
خود را آماده نوسانات بزرگتری 
در بازارهای جهانی بکنند، چون 
امیدهای قوی به سیاس��ت های 
ترامپ رنگ باخته است و همین 
تمایالت نوسان بازارهای جهان 
را بیش��تر می کند. خسارت این 
نوس��انات را بای��د کش��ور ژاپن 
بده��د، چراکه اثر این نوس��ان 
بازاره��ا خ��ود را در گران��ی ین 
نش��ان می دهد که برای اقتصاد 

صادرات محور ژاپن َسّم است. 

با تصمیم جدید دونالد ترامپ، بازارهای جهانی برای چندمین بار فروریخت

جنگ ارزی یا جنگ تجاری؟ 

گزارش2

دریچه

تبعات بازی با نرخ ارز به روایت فرشاد مومنی
 سرطان فعالیت های غیرمولد

در اقتصاد ایران
دکتر فرشاد مؤمنی، عضو هیأت علمی دنشکده اقتصاد 
دانش��گاه عالمه طباطبای��ی در پنجمی��ن همایش ملی 
»توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب وکار« در اتاق 
مشهد، به رشد سرطانی فعالیت های سودگرانه و غیرمولد 
در اقتص��اد ای��ران پرداخ��ت و گفت از کارک��رد افتادگی 
سیستمی محصول، رشد سرطانی فعالیت های سودگرانه 

و غیرمولد است. 
بر اس��اس گزارش اتاق خراسان رضوی، مومنی با اشاره 
ب��ه اینکه امروز در اقتصاد سیاس��ی رانتی ای��ران از تولید 
هم به مثابه محلی برای کس��ب رانت اس��تفاده می ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: یک رش��ته فعالیت ها وج��ود دارند که 
محمل کس��ب رانت هستند، ولی ما اس��م آن را فعالیت 
صنعت��ی گذاش��ته ایم. این جنس مس��ائل زاییده بس��تر 
نهادی بی ثبات و قربانی بازی با قیمت های کلیدی اس��ت. 
چنانکه از یک طرف مفت خورها به طرز غیرمتعارفی رشد 
کرده اند و از طرف دیگر تولیدکنندگان در بدترین وضعیت 
تاریخی خودشان قرار دارند.  وی ادامه داد: وجود نهادهای 
ک��ج کارکرد و منافع گروه های پرنف��وذ، موانع پیش روی 
فصل الخطاب ش��دن علم، در فرآیندهای تصمیم گیری و 
تخصیص منابع است. در واقع منافع این گروه با منافع ملی 
هم راس��تا نیست. لذا برای تغییر اوضاع از منظر اندیشه ای 
باید مس��ائل سطح توسعه نسبت به مسائل سطح کالن و 
مسائل سطح کالن را نسبت به سطح خرد تقدم ببخشیم. 
عضو هی��أت علمی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه عالمه 
طباطبای��ی ادام��ه داد: بخ��ش بزرگ��ی از فاجعه ه��ا و 
گرفتاری های پدیدار شده از منظر اندیشه ای به این مسئله 
برمی گردد که کس��انی ولو با حس��ن نیت خواستند تا با 
ابزارهای سطح خرد، مسائل سطح توسعه یا سطح کالن را 

حل کنند که این اقدام امکان پذیر نیست. 
مؤمنی عن��وان کرد: برخی در س��طح نظری تصوراتی 
داش��تند که نسبتی با شرایط موجود ایران نداشت، از این 
رو کش��ور با بحران روبه رو ش��د. به طور مثال برخی تصور 
می کردند چون به طور نس��بی انحصار عرضه ارز در اختیار 
دولت است، می توانند از طریق افزایش نرخ ارز جهش های 

متناسب در درآمدهای ریالی دولت به وجود بیاورند. 
وی افزود: گزارش اقتصادی س��ال 1۳75 که س��ازمان 
برنامه و بودجه منتشر کرده و داده های دوره های مختلف 
زمان��ی اقتص��اد ایران حاکی از آن اس��ت که این ش��یوه 
پیشنهادی برای کسب درآمد باعث شده سال 1۳75 )پس 
از یک دوره هشت ساله دستکاری مستمر نرخ ارز( نسبت 
به سال پایان جنگ، بدهی دولت به سیستم بانکی 9 برابر 
شود، همچنین بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی 

در همین دوره به ۲۳ برابر افزایش یافته است. 
عضو هیأت علمی اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی با 
طرح این سؤال که چرا با وجود مشخص بودن نتایج بازی 
با نرخ ارز، این مسیر تا امروز که در آستانه فروپاشی مالی 
دولت هستیم، تداوم یافته است، یادآور شد: بازی نرخ ارز 
با منافعی گره خورده که آن منافع نسبتی با مسائل توسعه 

ملی و منافع عامه مردم و بالندگی تولید ندارد. 
مؤمنی با بیان اینکه مقیاس فعالیت بنگاه ها بیش از هر 
چیزی تابعی از وضعیت حقوق مالکیت است، یادآور شد: 
وضعیت بخش غیررس��می و رش��د فزاینده و دائمی آن و 
وضعیت نرخ بهره از مهم ترین مسائلی هستند که نشانگر 

نامطلوب بودن شرایط تولید به شمار می آیند. 
وی با اشاره به اینکه در تاریخ بانک مرکزی تا امروز فقط 
یک بار گزارشی درباره وضعیت نرخ بهره در بازار غیررسمی 
پول داده شده است، افزود: براساس گزارش های رسمی از 
کل نیازهای تأمین مالی تولیدکنندگان صنعتی به سرمایه 
در گ��ردش فقط ۲5درصد آن از طریق بازار رس��می پول 
تأمین می ش��ود و 75درصد دیگر از بازار غیررس��می پول 
تأمین می ش��ود.  این استاد دانشگاه ادامه داد: این نسبت 
برای بخش کش��اورزی 5درصد است، یعنی کشاورزان ما 
95درصد س��رمایه در گردش مورد نیازشان را از خارج از 

شبکه رسمی پول تأمین می کنند. 
مؤمنی تصریح کرد: طی 15 س��ال گذشته نرخ بهره در 
بازار رس��می پول ایران بین ۳ تا 5 برابر میانگین نرخ بهره 
در بازارهای جهانی بوده است، در واقع این مسائل حاکی از 

بحران امنیت حقوق مالکیت در کشور ماست. 
وی تأکید کرد: ما به شدت نیازمند مطالعات جدی درباره 
وضعیت کسب و کار از منظر سطح توسعه هستیم. این عضو 
هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی با 
اشاره به اینکه وضعیت مالی دولت متغیر دیگری است که 
بر چالش امنیت حقوق مالکی��ت صحه می گذارد، عنوان 
کرد: دولت یک امتیاز انحصاری دارد که در صورت کمبود 
منابعش می تواند به موجب قانون اعمال خش��ونت کند و 
احتمال اینکه چنگ در صورت م��ردم بیندازد، به مراتب 
بیش��تر از آن است که در برابر مردم تمکین کند، بنابراین 
مس��ئله رفتارهای مالی دولت یک متغیر ابرتعیین کننده 

برای وضعیت امنیت حقوق مالکیت است. 
مؤمنی افزود: روند تصدی گری دولت متغیر مهم دیگری 
اس��ت که باید در مبح��ث امنیت حق��وق مالکیت مورد 
لحاظ قرار گیرد، در س��طح نظری گفته می شود که وقتی 
تصدی گری های دولت افزایش پیدا می کند، ریسک گریزی 

بخش  خصوصی مولد افزایش می یابد. 
وی با بیان اینک��ه در حال حاضر تصدی گری دولت در 
مقایس��ه با اندازه تصدی های دول��ت در دوره جنگ بیش 
از 5۰ درصد افزایش پیدا کرده اس��ت، ادام��ه داد: یکی از 
تلخ تری��ن طنزه��ا در اقتصاد سیاس��ی-رانتی ای��ران این 
اس��ت که هربار ما به س��مت ش��وک درمانی، آزادسازی، 
خصوصی س��ازی و حذف سوبس��یدها حرک��ت کردیم با 

جهش های بزرگ در تصدی گری دولت روبه رو شدیم. 

یادداشت

متقاضیان ارز چه گروهی هستند؟ 

ش��اید بهتر باش��د از گروهی که متقاضیان ارز هستند، 
ش��روع کنیم؛ یکی از متقاضیان عمده ارز، صادرکنندگان 
هس��تند که عمده صادرات ما امروزه پتروش��یمی    است. 
صنایع دیگر بس��یار کم صادر  می ش��وند و س��هم اندکی 
در ص��ادرات دارن��د. دولت نیز برای ص��ادر کردن نفت و 
گاز خ��ود به ارز نی��از دارد و یکی دیگ��ر از متقاضیان ارز 
محسوب  می شود. البته سهم دولت بیشتر و تعیین کننده تر 
اس��ت. دولت می تواند با سیاست های خاص خود، قیمت 
ارز را ب��اال ببرد، پایین بیاورد یا ثابت نگه دارد. البته گاهی 
کنترل وضعیت ارز از دس��ت دولت خارج  می ش��ود، ولی 
این وضعیت کوتاه مدت است و به تحوالت هیجانی مانند 
ناآرا می هایی که چند هفته گذش��ته سپری کردیم، منجر 
خواهد ش��د. در ش��رایط ناآرام هرچقدر دولت ارز به بازار 
تزری��ق کند نمی تواند وضعیت را کنترل کند. البته دولت 
برنامه ریزی و مدیریت ارز به صورت ش��ناور را در دس��تور 
کار خود قرار داده است و  می خواهد ارز به صورت تدریجی 
افزایش پیدا کند. اما ارز تا کجا باید افزایش پیدا کند؟ در 
تئ��وری اقتصادی نرخ ارز تا جایی قابلیت افزایش دارد که 
کل صادرات با واردات برابر شود، زیرا اگر این اتفاق نیفتد 
واردات با نرخ ارزان ارز زیاد خواهد شد و بازار صادرات نیز 
از رونق  می افتد؛ اما از سوی دیگر هرچقدر ارز گران شود به 
صادرات ما کمک خواهد کرد. البته این در شرایطی است 
که موانع دیگر بر سر راه تجارت و صادرات نباشد. متأسفانه 
موانعی چون تحریم و بوروکراسی بانکی نظم بازار را به هم 

 می زند و برنامه های دولت را دچار مشکل  می کند. 
اگر بخواهیم ام��روزه ارز را متعادل کنیم، به نحوی که 
صادرات غیرنفتی با واردات برابر باش��د، ن��رخ آن باید به 
بی��ش از 5 هزار تومان افزایش پی��دا کند، اما چون دولت 
از عواق��ب آن یعنی تورم و نارضایتی عمو می    هراس دارد، 
نمی گذارد ارز به سرعت افزایش پیدا کند و این شرایط را 
حف��ظ  می کند. البته تا اندازه ای ش��رایط را حفظ  می کند 
که به نقطه بحرانی نرس��د. دولت آقای احمدی نژاد فشار 
چندساله ای برای پایین نگه داشتن قیمت ارز وارد کرد و به 
صورت ناگهانی واکنش نشان داد و ارز را به سه برابر قیمت 
اولیه رساند. دولت کنونی این اشتباه را تکرار نمی کند. فکر 
 می کنم دولت سعی  می کند ظرف دو تا سه سال ارز را به 
نرخ تعادلی برس��اند. از س��وی دیگر باید مشکالت نقل و 
انتقال در عرصه بین المللی حل ش��ود. تا زمانی که شرایط 
فعلی پابرجاس��ت، دولت نمی تواند این کار را انجام دهد. 
از مشکالت پیش روی اقتصاد ایران محدودیت هایی است 
که آمریکا ایجاد کرده و مانع دریافت و پرداخت های ایران 
در عرصه بین المللی ش��ده اس��ت. در این محدودیت های 
آمریکایی کش��ورهای دیگری نیز به آنها کمک  می کنند، 
مانند چین که حس��اب تجار ایرانی را  می بندد و وجوهات 
نفت را به صورت ارز آزاد تحویل نمی    دهد. این کشور فشار 

 می آورد تا به جای ارز کاالی چینی خریداری شود. 
دولت در چنین ش��رایطی پذیرای ریس��ک تک نرخی 
شدن ارز نیست. تا وقتی که تحریم ها برداشته نشده، این 
کار عاقالنه هم نیست. وقتی ارز تک نرخی  می شود، یعنی 
خری��دار ارز باید به قیمتی که دولت تعیین  می کند، آن را 
دریاف��ت کند. اما وقتی ارز خریداری ش��ود و بانک نتواند 
آن را انتقال دهد، خرید معنای��ی ندارد. از طرفی افزایش 
نرخ ارز، اثر تور می    نیز دارد. به همین دلیل دولت آهس��ته 
و پیوس��ته در این مسیر قدم بر می دارد و نمی   گذارد ارز به 
صورت ناگهانی افزایش داش��ته باشد و به تدریج و ساالنه 

حدود 1۰درصد اجازه افزایش نرخ ارز را  می دهد. 
البته ارز مبادله ای تبعاتی نیز دارد؛ یکی از مشکالت ارز 
مبادله ای وجود رانت در آن است. در ارز مبادله ای حداقل 
۲۰درصد رانت وجود دارد. به دلیل فسادی که در دستگاه 
دولتی موجود اس��ت، چنانچه کس��ی آشنایی در سیستم 
داش��ته باش��د،  می تواند کار خود را پیش ببرد؛ اقتصاد ما 

عماًل رفاقتی است. 
در ح��ال حاضر قیمت ارز افزایش چش��مگیری دارد و 
انتظ��ار  می رود در یک تا دو م��اه آینده، کاهش پیدا کند. 
البته با نزدیک ش��دن به ایام عید تقاضای ارز افزایش پیدا 
 می کن��د، اما اگر آرامش در جامعه حاکم ش��ود، ولو اینکه 
تقاضا افزایش پیدا کند، دولت آن قدر منابع ارزی دارد که 
ارز کافی به بازار عرضه کند و نیاز متقاضیان برآورده شود. 
دول��ت از نظر تأمین ارز مورد نیاز مش��کلی ن��دارد. اما در 
ناآرا می ها هیچ کس نمی داند نرخ منطقی ارز چقدر است. 
عده ای هم ارز  می خرند تا ارزش پول شان را حفظ  از ارز به 

عنوان کاالی سرمایه ای استفاده کنند. 
در نهایت قطعاً ثبات ارز، تک نرخی شدن ارز و تغییرات 
ک��م و مح��دود آن به نفع اقتصاد، تولید و تجارت اس��ت، 
زیرا فعاالن اقتصادی بهتر  می توانند ش��رایط را پیش بینی 
کنن��د و بدانند چه زمانی چه مق��دار ارز خریداری کنند 
و چه زمانی بفروش��ند. اگر این انتظار به وجود آید که ارز 
تغییرات چشمگیری خواهد داش��ت، سرمایه گذار دست 
نگ��ه  می دارد و فعالیت را متوقف  می کند. در این ش��رایط 
س��رمایه گذاری متوقف  می شود، س��ودآوری تحت تأثیر 
ق��رار  می گیرد و در نهایت س��رمایه گذار ریس��ک  می کند 
و نمی داند که پیش بینی درس��ت اس��ت یا خیر. اگر نرخ 
ارز ثابت باش��د یا حتی تک نرخی ش��ود، پیش بینی بازار 
برای تجار و تولیدکنندگان آس��ان تر است. در این شرایط 
 می    توانند برنامه ریزی کنند و با حداقل سرمایه حداکثر کار 
را انجام دهند. اما در ش��رایط تغییر نرخ ارز فس��اد زیادی 
سراسر اقتصاد را آلوده و همه را درگیر  می کند و در نهایت 

بحران های پی درپی اقتصاد را فلج  می کند. 
منبع: آینده نگر 
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درحالی که افزایش قیمت سکه و ارز در 
بازار رکوردزنی کرده و به باالترین میزان 
خود رسیده اس��ت، اما سود 15درصدی 
س��پرده بانکی در ش��ش ماه گذش��ته از 
تمام��ی بازارهای موازی س��رمایه گذاری 
عق��ب افت��اد و جذابی��ت خ��ود را برای 
س��رمایه گذاران خ��رد و کالن از دس��ت 
داده است، به طوری که سودده ترین بازار 
برای سرمایه گذاری سکه و کم سودترین 
س��رمایه گذاری نیز در شش ماه گذشته 

سپرده بانکی بوده است. 
به گزارش خبرآنالین، بررسی ها نشان 
می ده��د با اقدام دول��ت مبنی بر کاهش 
نرخ س��ود س��پرده بانکی در ش��ش ماه 
گذش��ته، بازارهای موازی حرکتی جدی 
را ب��رای در اختیار گرفتن س��رمایه های 
س��رگردان در دس��تور کار خ��ود ق��رار 

داده اند. 
 وقت��ی دولت با ه��دف کاهش قیمت 
تمام ش��ده پ��ول و کاه��ش هزینه ه��ای 
مترت��ب ب��ر بانک ها نس��بت ب��ه کاهش 
7درصدی س��ود س��پرده های یک س��اله 
اقدام کرد، بسیاری از کارشناسان حرکت 
بازارهای موازی، خصوصا بازار ارز و طال و 
سکه را برای جذب سرمایه های سرگردان 

محتمل دانستند. 
 ح��اال از پس ش��ش ماه اج��رای این 
سیاس��ت، مشخص می ش��ود سود بانکی 
15درصدی نتوانسته اس��ت در رقابت با 
بازارهای ارز و طال و سکه، جذابیتی برای 

سرمایه گذاران داشته باشد. 
 برآوردها نش��ان می دهد سرمایه های 
س��رگردان در ب��ازار که هم��واره مفری 
را ب��رای رهایی از ت��ورم و کاهش ارزش 
دارایی جست وجو می کنند، با کاهش نرخ 
س��ود س��پرده های بانکی، جایگزین های 

تازه ای را پیش روی خود یافته اند. 
 ش��لوغی س��بزه میدان و فردوسی نیز 
دلیل��ی بر ای��ن مدعاس��ت، به طوری که 
بازار ارز ایران در این دوره زمانی ش��اهد 

نوسانات شدید قیمتی بود. 
در برخی مقاطع زمانی قیمت هر دالر، 

ارز ش��اخص بازار ای��ران محدوده 5 هزار 
تومان��ی را نی��ز رد کرد، ام��ا ورود بانک 
مرکزی به ب��ازار و اعمال سیاس��ت های 
اوراق  پیش ف��روش  نظی��ر  س��ه گانه 
۲۰درصدی، س��که بهار آزادی و گواهی 
س��پرده ریالی مبتنی بر نرخ ارز با س��ود 
چه��ار و چهار و نیم درصد از یک س��و و 
برخورد ب��ا دالالن ارز در بازار از س��وی 
دیگر توانس��ت تا حدی به کنترل قیمت 

دالر منجر شود. 
ممنوعیت ثبت سفارش با دالر آمریکا 
نی��ز از دیگ��ر اقداماتی اس��ت که در این 
راس��تا از نه��م اس��فند در دس��تور کار 
قرار گرفته اس��ت. با این حال بررس��ی ها 
نشان می دهد که سودده ترین بازار برای 
س��رمایه گذاری در شش ماه گذشته بازار 
ربع س��که و کم سودترین بازار، بازار سود 

سپرده 15درصدی بانکی بوده است. 

 وضعیت بازار سکه
  اگر کس��ی در یازدهم ش��هریورماه با

1۰ میلیون تومان وارد بازار س��که شده 
باش��د، توانس��ته اس��ت این پ��ول را به 
7.۲ س��که به��ار آزادی ط��رح جدید یا 
14.5نیم سکه تبدیل کند. به قیمت امروز 
سرمایه وی با خرید سکه تمام بهار طرح 
جدی��د 11 میلیون و 185 ه��زار تومان 
شده است. س��رمایه گذاران در بازار سکه 
با همین میزان سرمایه امروز 11 میلیون 
و 9۲هزار تومان سرمایه در اختیار دارند. 
 بازار ربع س��که اما متفاوت بود. قیمت 
ربع س��که شش ماه قبل ۳8۶ هزار تومان 
بوده اس��ت؛ به این ترتی��ب 1۰ میلیون 
تومان به ۲5.9ربع س��که تبدیل می ش��د. 
س��رمایه 1۰ میلیون تومانی در این شش 
م��اه به 1۲میلی��ون و 5۶1 ه��زار تومان 

تبدیل شده است. 

 موقعیت کسانی که در بازار سکه گرمی 
سرمایه گذاری کرده اند نیز با سرمایه گذاران 
در ربع س��که چندان تفاوت ن��دارد، چراکه 
سرمایه 1۰میلیونی بدون هیچ زحمتی در 
این ش��ش ماه به 1۲ میلیون و 485 هزار 
تومان تبدیل ش��ده است. خریداران طالی 
 خام 18عی��ار نیز در ای��ن دوره با افزایش

یک میلیون و 4۲7 هزار تومانی سرمایه شان 
روبه رو شده اند. 

و اما ارز
کاهش قیمت ارز س��بب شده است در 
این شش ماه، افزایش چندانی در انتظار 
سرمایه های واردشده به بازار ارز نباشد. 
س��رمایه قط��ع  در  دالر   خری��داران 
1۰ میلیونی 774هزار تومان و خریداران 
ی��ورو 84۶ ه��زار تومان س��ود کرده اند. 
البته در برخی روزها قیمت دالر افزایش 
قاب��ل توجهی یافت، به ط��وری که خرید 
و ف��روش آن متوقف ش��د. با این حال به 
دلیل حساس��یت فراوان این بازار ریسک 

سرمایه گذاری در آن غالبا باالست. 
 سود سپرده بانکی

 بان��ک مرک��زی یازدهم ش��هریورماه، 
افتتاح حس��اب با سود باالتر از 15درصد 
را برای سپرده های یک ساله ممنوع کرد. 
کس��انی که پیش از این تاریخ سپرده ای 
مثال 1۰ میلیون تومانی با سود ۲۲درصد 
افتت��اح کرده ان��د در این ش��ش ماه یک 
میلیون و 1۰۰هزار تومان سود گرفته اند، 
اما کسانی که سپرده 15درصدی افتتاح 
کرده ان��د، در ای��ن نیم س��ال 75۰هزار 

تومان سود از آن خود کرده اند. 
 نکته مهم اینجاس��ت ک��ه ثروت نباید 
ب��ا ورود ب��ه بازارهای��ی از این دس��ت و 
جابه جایی قیمت ها بلکه با کار اقتصادی 
در ح��وزه تولی��د و خدمات بای��د ایجاد 
شود. تورم در س��ال های گذشته همواره 
دارندگان سرمایه های خرد را به بازارهایی 
هدایت کرده است تا قدرت خرید پول در 
آن، ایم��ن باقی بمان��د، بازارهایی مانند 
ب��ازار طال و س��که و ارز مهم ترین مقصد 

این دست سرمایه ها تلقی می شود. 

درحالی ک��ه قیمت هر برگ )تس��ه( از 
اوراق تس��هیالت مس��کن در هفته ه��ای 
گذش��ته حدودا 7۲ ه��زار تومان بود، در 
ای��ن روزه��ا قیمت هر ب��رگ از ۶4 هزار 
توم��ان تا ۶8 هزار و 5۰۰ تومان ش��ناور 

است. 
به گزارش ایس��نا، مدتی است که روند 
قیمت��ی اوراق تس��هیالت مس��کن رو به 
کاهش اس��ت. در ماه های پیش هر ورق 
از این اوراق تا حدود 8۰ هزار تومان هم 
می رسید، اما ابتدای هفته حداکثر قیمت 

تسه به حدود ۶9 هزار تومان می رسد. 
روز ش��نبه در س��اعاتی از معام��الت 
فراب��ورس ایران قیمت اوراق تس��هیالت 
و  ۶8ه��زار   ،1۳9۶ بهمن م��اه   مس��کن 
45۰ تومان داد و س��تد شد، اما در عین 
حال قیمت تس��ه مربوط به مهر 1۳95، 

۶4 هزار و 7۰۰ تومان بود. 
اخت��الف بیش��ترین قیم��ت تس��ه و 
کمترین قیمت به ح��دود 4۰۰۰ تومان 
می رس��ید. همچنین قیمت ه��ر برگ از 
اوراق در فروردی��ن امس��ال به ۶۶ هزار و 

184تومان رسید. 
اگر قیم��ت هر برگ تس��ه را ۶8 هزار 
توم��ان در نظ��ر بگیری��م، ب��ا توج��ه به 
 اینکه زوج ه��ای تهرانی برای دریافت وام 
بای��د  مس��کن  تومان��ی  میلی��ون   1۰۰
۲۰۰برگه تس��هیالت مس��کن خریداری 
کنند، آنها بای��د 1۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان ص��رف خرید این ۲۰۰برگ کنند. 
این مبلغ با احتس��اب 1۰ میلیون تومان 
وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار 
یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومانی خریداری 
 ک��رد، در مجم��وع ب��رای دریاف��ت وام 
 11۰ میلی��ون تومان��ی مس��کن ح��دود 
14 میلیون و 9۶۰ هزار تومان  می شود. 

همچنی��ن زوج ه��ای غیرتهرانی که در 
شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار 
نفر زندگی می کنند، می توانند تا س��قف 
8۰ میلی��ون توم��ان وام بگیرند که برای 
گرفت��ن این مبلغ بای��د 1۶۰ ورق بهادار 
خریداری کنند که با این حساب باید 1۰ 

میلی��ون و 88۰ هزار توم��ان بابت خرید 
ای��ن اوراق بپردازند که با احتس��اب یک 
میلی��ون و ۳۶۰ هزار توم��ان برای خرید 
اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت 
وام 9۰میلیون تومانی باید 1۲ میلیون و 

۲4۰ هزار تومان پرداخت کنند. 
عالوه بر این زوج های س��اکن در سایر 
ش��هرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر 
می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان 
وام مس��کن 1۲۰ برگ به��ادار خریداری 
کنن��د که بای��د 8 میلی��ون و 1۶۰ هزار 
تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای 
دریاف��ت 1۰میلی��ون توم��ان دیگر بابت 
وام جعال��ه باید یک میلی��ون و ۳۶۰ هزار 
توم��ان بپردازند. ای��ن زوج ها در مجموع 
برای دریافت وام 7۰ میلیون تومانی باید 
9 میلی��ون و 5۲۰ ه��زار تومان پرداخت 

کنند. 
مجردهای تهرانی نیز می توانند تا سقف 
۶۰ میلی��ون تومان و غیرزوج هایی که در 
مراکز اس��تان های ب��االی ۲۰۰ هزار نفر 
جمعیت قرار دارند تا س��قف 5۰میلیون 
توم��ان و در نهایت غیرزوج های س��اکن 
 در س��ایر مناط��ق می توانن��د تا س��قف 
4۰ میلیون توم��ان وام دریافت کنند که 
ب��ه ترتیب ه��ر کدام بای��د 1۲۰، 1۰۰ و 
8۰ برگ بهادار اوراق تس��هیالت مسکن 
را از فراب��ورس ایران خری��داری کنند. با 
این حس��اب مجردهای تهرانی باید برای 
خری��د این اوراق 8میلی��ون و 1۶۰ هزار 
تومان، افراد ساکن در مراکز استان باالی 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۶ میلیون و 
8۰۰ هزار تومان و افراد گروه س��وم مبلغ 
5 میلی��ون و 44۰ ه��زار تومان پرداخت 
کنن��د. البت��ه در ص��ورت تمای��ل برای 
دریاف��ت وام 1۰ میلی��ون تومانی جعاله 
باید مبلغ یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان 

دیگر هم بپردازند. 
اوراق تسهیالت مس��کن توسط بانک 
مسکن منتش��ر می ش��ود. عالوه بر این 
بانک ملی نیز به تازگی ش��روع به انتشار 
این اوراق کرده اس��ت. این اوراق قابلیت 

معامل��ه در فراب��ورس ای��ران را دارد و 
ارزش اس��می هر ب��رگ 5میلیون ریال 
اس��ت. مدت اعتبار اوراق تس��ه حداکثر 
ت��ا دو دوره ش��ش ماه��ه قاب��ل تمدید 
اس��ت. این اوراق با توجه به اینکه چقدر 
تا زم��ان اعتب��ارش باقی مان��ده دارای 

قیم��ت متفاوتی اس��ت. در صورتی که 
مدت اعتبار این اوراق به اتمام رس��یده 
و دارنده اوراق از تس��هیالت آن استفاده 
نکن��د، نماد معامالتی آن متوقف خواهد 
ش��د و وجوه پرداختی دیگ��ر به دارنده 

اوراق بازپرداخت نخواهد شد. 

متقاضیان وام مسکن بخوانند

قیمت اوراق مسکن کاهش یافت

بهترین سرمایه گذاری با بیشترین سوددهی در 6ماه گذشته 

کارنامه بازارهای موازی
بیمهنامه

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد
حذف کوپن بیمه شخص ثالث از 
ابتدای سال آینده اجرا می شود

رئی��س کل بیمه مرکزی اع��الم کرد موضوع 
ح��ذف کوپ��ن از بیمه ش��خص ثالث براس��اس 
تصمیم اتخاذش��ده از ابتدای سال آینده اجرایی 

می شود. 
به گزارش ایرنا، در بیمه نامه های فعلی شخص 
ثالث که عالوه بر برگه مش��خصات ش��امل چهار 
کوپن اعتباری است شکل س��اده تری یافته و با 
حذف کوپن ها، فقط به شکل یک کارت کوچک 
با مشخصات عمومی و بارکد ارائه می شود. امکان 
اجرای این کار با توجه به اقدام بیمه مرکزی در 
صدور کد یکتا برای بیمه شخص ثالث از ابتدای 
مهرماه فراهم ش��د به ش��کلی که بیمه نامه های 

جدید بدون کد یکتا فاقد اعتبار هستند. 
بن��ا بر اعالم بیم��ه مرکزی، نشس��ت مدیران 
صنع��ت بیمه ب��ا رئیس کل هی��أت عامل بیمه 
مرکزی روز ش��نبه با موضوع بیمه شخص ثالث 
برگزار ش��د و مدیران عامل شرکت های بیمه و 
دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران درباره اجرای 
هماهنگ آیین نامه ماده 18 قانون بیمه شخص 
ثالث درباره شیوه تعیین سقف حق بیمه شخص 

ثالث، تخفیف و تقسیط آن تبادل نظر کردند. 
مش��کالت مرب��وط ب��ه ص��دور بیمه نامه های 
ش��خص ثالث خودروهای صفر کیلومتر موضوع 
دیگر این نشست بود که مقرر شد در چارچوب 
نظر س��ندیکای بیمه گ��ران ای��ران از طریق دو 

خودروساز عمده کشور پیگیری الزم شود. 
در این جلسه همچنین موضوع حذف کوپن از 
بیمه ش��خص ثالث مطرح شد و رئیس کل بیمه 
مرکزی براس��اس تصمیم قبل��ی بر اجرای آن از 

اول سال آینده تأکید کرد. 
عبدالناص��ر همتی همچنین از ابالغ اساس��نامه 
نمونه شرکت های بیمه خبر داد و گفت: شرکت های 
بیمه حداکثر شش ماه فرصت دارند اساسنامه را در 

مجامع عمومی خود تصویب کنند.
همت��ی افزود: ب��ا توجه ب��ه توافق س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، اساس��نامه 
نمونه ش��رکت های بیمه در چارچوب آیین نامه 
حاکمیت شرکتی به شرکت های بیمه ابالغ شد. 
آیین نام��ه حاکمی��ت ش��رکتی اوای��ل پاییز 
امس��ال در ش��ورای عال��ی بیمه تصویب ش��د؛ 
نظ��ام حاکمیت ش��رکتی مجموع��ه روابط بین 
س��هامداران، مدیران و حسابرسان شرکت بوده 
ک��ه ضام��ن برقراری نظ��ام کنترلی ب��ه منظور 
رعایت حقوق س��هامداران جزء و اجرای درست 
مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفاده های 

احتمالی است. 
این ش��یوه که بر نظام پاسخگویی و مسئولیت 
اجتماعی اس��توار اس��ت، مجموعه ای از وظایف 
و مس��ئولیت ها را دربر می گیرد که باید توس��ط 
ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی 

و شفافیت شود. 
یکی از م��وارد مربوط به حاکمیت ش��رکتی، 
ل��زوم تفکیک مدیرعام��ل از رئیس هیأت مدیره 
ش��رکت اس��ت؛ زیرا مدیرعامل نبای��د همزمان 
مس��ئولیت ریاس��ت هیأت مدیره را نیز عهده دار 

باشد. 

ارتباطات

نگاهی به طراحی اپلیکیشن های ایرانی
بزرگ ترین مشکل پیام رسان های 

داخلی چیست؟ 
ج��دا از موض��وع امنی��ت، بی اعتمادی ی��ا نقض حریم 
خصوصی، این س��وال وج��ود دارد که آی��ا کیفیت و نوع 
طراحی اپلیکیش��ن های ایرانی هم باعث دلزدگی مردم از 

آنها شده است؟ 
به گزارش ایسنا، طراحی اپلیکیشن های ایرانی بی شک 
بدون ایراد نیست. البته این موضوع تنها به نمونه های بومی 
مختص نیست و همه اپلیکیشن ها در نسخه های اولیه خود 
با مشکالتی مواجهند، اما در راستای فرهنگ سازی کاربران 
برای استفاده از پیام رسان های داخلی باید به نکات مختلفی 
توجه ش��ود؛ از جمله اینکه کاربران ما با سیس��تمی مثل 
تلگرام آشنا شدند که از 1۰ سال پیش کارش را آغاز کرده، 
درحالی که داخلی ها مدت زیادی از فعالیت شان نمی گذرد.  
طی مدت کوتاهی که تلگرام فیلتر بود، بعضا اعالم شد که 
پیام رسان های اجتماعی بومی مشابه آن مانند »سروش«، 
»بله«، »آی گپ« و»گپ« رشد کمی و کیفی فوق العاده ای 
داشته اند، اما طی مصاحبه با مسئوالن پیام رسان داخلی، 
آنها موانع و موضوعاتی را مطرح می کنند که قابل بررسی 
اس��ت.  به گفته کارشناسان، منهای ایرادهای فنی برخی 
اپلیکیش��ن های داخلی که اغلب س��ورس کد خ��ود را از 
تلگرام کپی برداری کرده اند و بعضا به دلیل فیلتر تلگرام و 
یکی بودن کدها، شاهد هنگ کردن اپ های ایرانی بودیم، 
موضوع حمایت از این پیام رسان ها جای تأمل و توجه دارد. 
ب��ه عنوان نمون��ه وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
در راس��تای حمایت از پیام رسان های داخلی موظف شده 
تسهیالت موثر کم بهره و همچنین امکان عرضه خدمات 
الکترونیک عمومی همچ��ون دولت الکترونیک و خدمات 
بانکی و ش��هری را ارائه و در جهت تأمین زیرساخت های 
شبکه ای و ذخیره سازی به داخلی ها کمک کند، اما ظاهرا 
در جریان حمایت 5میلیاردی از پیام رسان های داخلی که 
از چند ماه پیش مطرح ش��ده، تا مدت ها خبری از سوی 

بانک واسط که قرار بود حمایت کند، نبوده است. 
از طرفی آنچه در رسانه ها منتشر می شود با این حمایت 
کامال متفاوت است؛ حمایت اصال بدون بهره و بدون سفته 
و وثیقه بانکی نیست؛ مثال در این باره، برخی بانک ها اعالم 
کردند برای گرفتن 5میلی��ارد تومان وام، باید ۶میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان وثیقه در رهن بانک بگذارند. دولتی ها 
ش��اید بتوانند وثیقه را تأمین کنند، اما شرکت خصوصی 
نمی توان��د به تنهایی وثیقه بگذارد و با آن بازپرداخت های 

سنگین هم اصال منطقی نیست که به سمتش بروند. 
از سوی دیگر این سوال هم وجود دارد که آیا بزرگ ترین 
مشکل پیام رس��ان های داخلی صرفا موضوع مالی است؟ 
پاس��خ قطعا منفی اس��ت زیرا حمایت مالی شاید بتواند 
تنها 5درصد از مش��کالت آنها را ح��ل کند، اما 95درصد 
مش��کالت دیگری است که ربطی به مس��ائل مالی ندارد. 
برای مثال طبق اعالم پیام  رس��ان ها، در بخش انتقال پیام  
پیام رس��ان های داخلی با اپراتورها مشکل وجود دارد، در 

نتیجه تسهیل این موارد خیلی اهمیت دارد. 
موضوع بی اعتمادی کاربران به استفاده از پیام رسان های 
داخلی و بی اعتمادی نس��بت به حریم خصوصی و امنیت 
پیام رس��ان ها که با توجه به س��خنان وزیر ارتباطات هم 
بزرگ تری��ن دلیل بی اعتمادی ها، نقض حریم ش��خصی، 
عنوان شده، موضوعی اس��ت که بعضا توسط مسئوالن و 
در درازمدت ایجاد ش��ده  اس��ت. البته شنیده شده برخی 
پیام رسان های داخلی س��عی کردند با موضوع رمزنگاری 
و تم��اس P2P )کارب��ر به کاربر( و بدون دخالت س��رور، 
ای��ن اطمینان را برای کاربر به ارمغان بیاورند که امنیتش 
تأمین است.  در این زمینه مشاهده می کنیم که پیام رسان 
خارجی مثل تلگرام در این مدت مولتی اکانت ارائه داده و 
کارب��ر اکنون از داخلی ها همین انتظ��ار را دارد، چون این 
کارب��ر نیازهایش را به روز کرده و باید برای آن فکری کرد. 
این هم مشکلی است که برای همه پیام رسان های داخلی 
مطرح شده اس��ت.  درنتیجه پیام رسان های ما باید به روز 
باش��ند و امکانات ش��ان رفاه و آس��ودگی را برای کاربر به 
همراه داشته باش��د؛ کاربری که راحت کارهایش را انجام 
می داده دیگر نباید برای انجام همان کارها دچار س��ختی 
شود، بنابراین داخلی های ما با الگوگرفتن از سرویس های 
خارجی باید آن نیازها را برطرف کنند و آن مدلی برخورد 
کنند که کاربران دوس��ت دارند.  این در حالی اس��ت که 
به گفته کارشناس��ان، متأسفانه 9۰درصد اپلیکیشن های 
تولید داخل وارد باز طراحی نمی ش��وند و نسخه دومی از 
آنها ساخته نمی شود که باگ های موجود در نسخه قبلی 
را ح��ل کند و دلیل آن هم ناموفق بودن و عدم اس��تقبال 
کاربران از نسخه اولیه است.  از سوی دیگر ما برنامه نویسان 
و اپلیکیشن س��ازان خبره ای در ایران داریم که بعضا برای 
ش��رکت های بزرگ دنیا کدنویسی می کنند، اما متأسفانه 
از آنها در تولیدات داخلی اس��تفاده نمی شود و همین امر 
باعث شده که شاهد کیفیت پایین برنامه های بومی باشیم. 
در ه��ر ح��ال با وج��ود موارد ذکرش��ده ش��اید برخی 
پیام رسان های ایرانی از طراحی و امکانات منحصربه فردی 
برخوردار باش��ند، اما این س��وال وجود دارد که چرا از آنها 
هم اس��تقبال نشده اس��ت؟ در پاسخ شاید به این موضوع 
برسیم که در راستای فرهنگ سازی استفاده از داخلی ها، 
مش��کالت دیگری هم وج��ود دارد؛ بعض��ا نمایندگان و 
یا برخی مس��ئوالن برای رفع فیلت��ر تلگرام نامه می زنند، 
اما کدام یک از آنها در یک پیام رس��ان داخلی عضو فعال 
هس��تند که انتظار دارند مردم بیایند؟ پ��س ابتدا باید از 
خود ش��روع کنیم و بعد از مردم انتظار داش��ته باشیم. در 
این راس��تا شاید یک راهکار بلندمدت برای فرهنگ سازی 
اس��تفاده از پیام رس��ان های داخل��ی، برعه��ده وزارتخانه 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات و یا حتی آموزش و پرورش 
باشد تا برنامه استفاده از پیام رسان های داخلی در مدارس 

به طور جدی پیگیری شود. 
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بان��ک مرکزی از ۲8 بهمن م��اه از طرح 
س��ه گانه ای برای کنترل بازار ارز رونمایی 
کرد ک��ه حاال با اتمام مهل��ت دو هفته ای 
بانک ها برای عرضه گواهی س��پرده ریالی، 
پرونده این س��پرده ۲۰درصدی بسته شد، 
ام��ا همچن��ان دو گزینه دیگر این بس��ته 
ارزی، یعن��ی اوراق س��پرده ارزی با س��ود 
4درص��د و همچنین پیش فروش س��که و 
حراج آن ادامه دارد؛ دو گزینه ای که کمتر 
از گواهی س��پرده ریالی با اس��تقبال مردم 
روبه رو ش��ده و گزارش های میدانی نشان 
می دهد که بیش��تر استقبال مردم از بسته 
سیاس��تی بانک مرکزی معطوف به سپرده 
۲۰درص��دی بوده و مردم تمایل داش��تند 
س��پرده های یک ساله خود در بانک ها را به 
این اوراق گواه��ی تبدیل کنند تا 5درصد 

سود بیشتری حاصل کنند. 
از ریال��ی  س��پرده  گواه��ی   ف��روش 
۲8 بهمن ماه تا 1۰اسفندماه ادامه داشت 
و مدت زمان دو هفته ای انتش��ار آن پایان 
یافت. هنوز بانک مرکزی گزارشی درباره 
می��زان فروش ای��ن اوراق در طی این دو 
هفته منتش��ر نکرده اس��ت، اما به گفته 
ولی اهلل س��یف رئیس کل بان��ک مرکزی، 

تنه��ا در پن��ج روز ابتدای اج��رای طرح، 
1۰1 ه��زار میلیارد توم��ان نقدینگی از 
طری��ق این اوراق در ش��بکه بانکی برای 

یک سال جذب شده است. 
ادامه عرضه گواهی سپرده ارزی 

اما گزینه دوم بسته ارزی بانک مرکزی، 
عرضه گواهی سپرده های ارزی بود که در 
بحبوح��ه عرضه گواهی س��پرده ریالی و 
هجوم س��پرده گذاران برای دریافت سود 
بیشتر مورد توجه و استقبال قرار نگرفت، 
اما با این همه اجرای آن در ش��بکه بانکی 

متوقف نشده و کماکان ادامه دارد. 
البت��ه بان��ک مرک��زی تاکن��ون هیچ 
گزارش��ی در مورد عملکرد انتشار سپرده 
گواهی ارزی اعالم نکرده، ولی از سخنان 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی برمی آید که 
استقبال گرمی از این اوراق نشده است. 

با این حال، ای��ن گزینه می تواند برای 
س��رمایه گذارانی که نگران کاهش ارزش 
دارای��ی خود به دلیل افزایش نرخ برابری 
ارزه��ای عم��ده در بلندمدت هس��تند، 
گزینه مناس��ب تری باش��د. این اوراق با 
سررس��یدهای یک و دو ساله در بانک ها 
منتشر می شود؛ نرخ ریال مورد محاسبه 
در زمان افتتاح گواهی س��پرده متوس��ط 
یک ماه قبل س��امانه نظارت ارز )س��نا( 

خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای 
یادشده به ترتیب 4 و 4.5درصد محاسبه 

می شود. 
همچنی��ن در زم��ان سررس��ید ای��ن 
س��پرده ها، معادل ریالی س��پرده به نرخ 
متوس��ط یک هفته قبل س��امانه سنا به 
دارن��ده اوراق پرداخت خواهد ش��د. اگر 
دارنده این گواه��ی خواهان بازخرید این 
اوراق قبل از سررسید باشد، سود سپرده 
کوتاه مدت ریالی )1۰درص��د( به دارنده 

اوراق پرداخت خواهد شد. 
پیش فروش سکه ادامه دارد

اما گزینه س��وم بس��ته بانک مرکزی، 
پیش فروش س��که ب��وده اس��ت. در این 
طرح که از ۲8 بهمن در ش��عب منتخب 
بانک ملی ایران آغاز شد، سکه تمام طرح 
جدی��د به ن��رخ 14 میلیون ری��ال برای 

سررسید ش��ش ماهه و 1۳ میلیون ریال 
برای سررسید یک ساله پیش فروش شد. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد که در هشت 
روز نخس��ت پیش فروش سکه، ۳۰۲ هزار 
و 511 قطعه س��که توس��ط متقاضیان در 
واحده��ای بان��ک ملی ای��ران پیش خرید 
ش��د؛ از این تعداد ۶۲ ه��زار و 785 قطعه 
 سکه به صورت ش��ش ماهه و ۲۳9 هزار و
7۲۶ قطع��ه س��که به ص��ورت یک س��اله 
پیش خرید شده است. بنابراین بانک مرکزی 
از این طریق در مجموع تا هفتم اس��فندماه 
امسال برابر با ۳99 میلیارد و 54۲میلیون و 

8۰۰ هزار ریال نقدینگی جذب کرده است. 
گفتنی اس��ت ک��ه پیش فروش س��که 
کماکان ادامه دارد و همزمان با آن، حراج 
سکه در بانک کارگشایی که از حدود دو 
ماه پیش شروع شده بود نیز ادامه دارد. 

پرونده سپرده ریالی 20درصدی بسته شد

عرضه سپرده  ارزی و فروش سکه همچنان روی میز بانک ها معاون وزیر اقتصاد توضیح داد
تغییر مقررات دریافت اسناد 

مالیاتی معامالت ارز
مع��اون وزیر اقتصاد تغییر در مق��ررات و توافق با 
بانک مرکزی در زمینه ارائه اسناد خرید و فروش ارز 
باالی 5 هزار دالر را منوط به شرایط اقتصادی کشور 

در سال آینده دانست. 
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، س��یدکامل 
تقوی نژاد درخص��وص احتمال انج��ام توافق جدید 
س��ازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای دریافت اسناد 
معامالت ارز، گفت: براساس آیین نامه اجرایی که به 
تصویب وزرای امور اقتصادی و دادگس��تری رسیده 
است، اس��ناد خرید و فروش ارز باالی ۲5 هزار دالر 

باید به سازمان مالیاتی ارائه شود. 
معاون وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با 
این حال، براس��اس ش��رایط خاص اقتصادی کشور 
ای��ن رقم به 5 هزار دالر کاه��ش یافت، ولی اینکه 
در س��ال 97 نیز همین مق��ررات باقی خواهد ماند 
و یا خیر به ش��رایط اقتصاد کش��ور در سال آینده 
بازمی گردد. در هر صورت تاکنون با همکاری بانک 
مرکزی توانس��تیم در این بخش اس��ناد مربوط به 
فعالیت ه��ای ارزی بیش از 5 ه��زار دالر را دریافت 

کنیم. 
 رئیس کل س��ازمان امور مالیات��ی همچنین طی 
روزهای گذش��ته و در حاش��یه یازدهمین همایش 
سیاس��ت های مالی و مالیاتی ای��ران درباره آخرین 
اقدام��ات صورت گرفته در زمین��ه دریافت اطالعات 
مالیات��ی صرافی ها و همچنی��ن خرید و فروش ارز و 
توافق��ی که ب��ا بانک مرکزی در ای��ن زمینه صورت 
گرفته بود، گفت: براس��اس م��اده 1۶9 مکرر قانون 
مالیات های مس��تقیم کس��انی که مبادرت به خرید 
و ف��روش ارز می کنند باید اطالعات س��االنه آنها از 
طریق بانک مرکزی در اختیار س��ازمان امور مالیاتی 

قرار بگیرد. 
وی توضی��ح داد: طبق آیین نام��ه مصوب حداقل 
۲5هزار دالر فروش در س��ال باید اطالعات مالیاتی 
ارائه می شد، اما به دلیل شرایط اخیر کشور و حضور 
دالالن ارز و همچنی��ن فعالیت ه��ای نامطلوب��ی که 
صورت گرفت، با هماهنگی انجام  شده با وزرایی که 
اختیار تصویب آیین نامه را داشتند مقرر شد که رقم 

۲5 هزار دالر به 5 هزار دالر کاهش یابد. 
رئی��س کل س��ازمان ام��ور مالیاتی ادام��ه داد: با 
هماهنگی بانک مرکزی درخواس��ت ش��د فهرس��ت 
کس��انی که بی��ش از 5 ه��زار دالر در ماه های اخیر 
خرید و فروش ارز داش��تند در اختیار س��ازمان قرار 
بگیرد و در این زمینه فهرست های ابتدایی ارائه شد. 
وی اظهار داش��ت: عالوه بر این با هماهنگی بانک 
مرک��زی صرافی هایی که در ای��ن زمینه فعال بودند 
نیز شناس��ایی شدند؛ س��ه الیه صرافی وجود دارد: 
الیه اول تأمین کنندگان اصلی ارز هستند، الیه دوم 
از الی��ه اول دریافت می کنند و نهایتا در الیه س��وم 

صرافی های سراسر کشور هستند. 
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دریچه

با حضور رئیس جمهور
پنجاه و هفتمین مجمع عمومی 

بانک مرکزی برگزار می شود
فرصـت امروز: پنج��اه و هفتمین مجمع عمومی 
بانک مرکزی صبح یکش��نبه س��یزدهم اسفندماه با 
حضور رئیس جمهور در ساختمان الجوردی میرداماد 

برگزار می شود. 
براس��اس قانون، مجمع بانک مرک��زی باید با نظر 
وزی��ر اقتصاد یا به پیش��نهاد رئیس کل بانک مرکزی 
و به دعوت وزیر اقتصاد تش��کیل ش��ود؛ در بند )ج( 
قانون پولی و بانکی کشور برای مجمع عمومی بانک 
مرک��زی وظایف مهم��ی نظیر رس��یدگی و تصویب 
ترازنام��ه بانک مرک��زی، رس��یدگی و اتخاذ تصمیم 
نهایی نس��بت به گزارش های هیأت نظار، رس��یدگی 
و اتخاذ تصمیم درباره پیش��نهاد تقس��یم سود ویژه 
و انتخ��اب اعضای هیأت نظار به پیش��نهاد وزیر امور 

اقتصادی و دارایی پیش بینی شده است. 

قانون، ریاس��ت مجم��ع را برعه��ده رئیس جمهور 
گذاش��ته و همچنین تعیین کرده ک��ه وزیر اقتصاد، 
معاون برنامه ری��زی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 
و دو وزی��ر به انتخ��اب هیأت دول��ت در این مجمع 

عضویت داشته باشند. 
ارکان بانک مرکزی عبارت است از مجمع عمومی، 
ش��ورای پول و اعتب��ار، هیأت عام��ل، هیأت نظارت 
اندوخته اسکناس و هیأت نظار. آن طور که در سایت 
رس��می بانک مرکزی آمده، اعض��ای مجمع عمومی 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران متشکل است 
از: رئیس جمه��ور )ریاس��ت مجمع(، وزی��ر اقتصاد، 
رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور، وزیر 
بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران. 

وظای��ف مجم��ع عمومی هم رس��یدگی و تصویب 
ترازنام��ه بان��ک مرک��زی جمهوری اس��المی ایران، 
رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارش های 
هیأت نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد 
تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیأت نظار به 
پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وظایفی 
ک��ه طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی 

گذارده شده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.4۶9دالر آمریکا

5.49۰یورو اروپا

۶.81۳پوند انگلیس

1.۳۳9درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶4۳.4۰۰مثقال طال

148.5۳۰هر گرم طالی 18 عیار

1.5۳۰.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.554.۳۰۰سکه طرح جدید

77۳.۰۰۰نیم سکه

49۳.۰۰۰ربع سکه

۳۳۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

ایمان ولی پور
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در حال��ی ارزش واح��د پ��ول ملی در 
مقاب��ل دالر در ح��ال تضعیف اس��ت که 
معامله گران بازار سرمایه بی توجه به این 
موض��وع کفه عرضه را س��نگین کردند و 

باعث کاهش قیمت سهم ها شدند. 
به گ��زارش ایس��نا، بورس ته��ران در 
روزه��ای اخی��ر روند کم رمقی را از س��ر 
گرفته اس��ت. در چنین شرایطی در روز 
نخس��ت هفته تنها خودرویی ها توانستند 
با رش��د در قیمت سهام مواجه شوند که 
این موضوع نیز می تواند ناشی از افزایش 
قیم��ت دالر در روزهای اخیر باش��د. اما 
دیگ��ر صنعت های��ی که سوددهی ش��ان 
ارتب��اط تنگاتنگ��ی با قیم��ت دالر دارد 
کمت��ر دیده می ش��ود که در ای��ن روزها 
نوس��انات قیمت دالر بر سود دهی ش��ان 

تأثیرگذار باشد. 
افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در 
کن��ار تضعیف ارزش واح��د پول ملی در 
مقاب��ل ارزهای خارجی از عواملی اس��ت 
که س��بب ش��ده معامله گران بازار سهام 
کم تحرک تر از گذشته نسبت به معامالت 
بازار س��هام و بازدهی آن تردید داش��ته 
باشند. در نخستین روز هفته شاخص کل 
ب��ازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
ته��ران 57۳ واح��د افت ک��رد و به رقم 
97 هزار و ۳88 رس��ید، اما شاخص کل 
هم وزن با رش��د 4۳ واحدی مواجه شد و 

به رقم 17 هزار و ۶۶4 رس��ید. ش��اخص 
آزاد شناور 597 واحد افت کرد و به رقم 
1۰4 هزار و ۶77 رس��ید و شاخص بازار 
اول و ب��ازار دوم هر یک به ترتیب 5۰۳ و 

71۳ واحد کاهش داشت. 
در این مدت سهام های نفتی و فلزات 
اساس��ی همزمان با کاه��ش قیمت های 
جهان��ی اف��ت قیم��ت داش��تند. نم��اد 
اصفهان،  مبارک��ه  ف��والد  ش��رکت های 
پاالیش نفت اصفهان و صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس هر یک ب��ه ترتیب با 1۲4، 
۶4 و 5۶ واح��د تأثیر، بیش��ترین نقش 

کاهنده را در ش��اخص ها داشتند. دیگر 
نمادهایی که س��عی کردن��د نماگر بازار 
سرمایه را به سمت پایین هدایت کنند، 
گس��ترش نفت و گاز پارسیان، معدنی و 
صنعتی گلگهر و پاالیش نفت بندرعباس 
بودند. در عین حال از معدود نمادهایی 
که سعی کردند ش��اخص کل را تقویت 
کنن��د، می توان ب��ه ش��رکت ارتباطات 
سیار، پتروشیمی پردیس و سایپا اشاره 
کرد. هر یک از این ش��رکت ها به ترتیب 
۲1، 1۶ و 15 واح��د تأثیر افزاینده روی 

شاخص ها داشتند. 

در گ��روه اس��تخراج کانه ه��ای فلزی 
و محصوالت ش��یمیایی عمدتا ش��اهد 
کاهش قیمت بودیم. در گروه استخراج 
کانه های فل��زی، نزدیک به 41 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 15 میلیارد 
تومان مورد داد و ستد قرار گرفت و در 
گروه محصوالت ش��یمیایی ۳8میلیون 
س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 14 میلیارد 

تومان معامله شد. 
ام��ا در میان بازار سراس��ر قرمز، دیروز 
بیش��تر نمادها در گروه خودرو و ساخت 
قطعات شاهد رش��د قیمتی بودند، البته 
این رش��د عمدتا کمت��ر از ۲ درصد بود. 
در این گروه ۲۲1 میلیون سهم به ارزش 
بیش از ۲8میلیارد تومان داد و ستد شد. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و 
سوخت هسته ای و همچنین گروه فلزات 
اساس��ی نیز ش��اهد روند کاهشی قیمت 
س��هم ها بودیم. ارزش معام��الت بورس 
تهران به رقم ۶51 میلیارد تومان رس��ید 
و حجم معامالت رقم ۳ میلیارد س��هم و 

اوراق مالی را رد کرد. 
آیفکس نیز 1۲ واحد افت کرد و به رقم 
1۰8۰ واح��دی رس��ید. ارزش معامالت 
فراب��ورس ایران ب��ه رق��م ۲۶۲ میلیارد 
تومان دس��ت یافت و حجم معامالت به 
رق��م ۶4۲ میلی��ون س��هم و اوراق مالی 

رسید. 

افت 573 پله ای شاخص بورس در ابتدای هفته

معامالت کم رمق بازار سهام ادامه دار شد  توسعه عمرانی با رویکرد بورس
 بن بست ندارد

بازار س��رمایه در هر اقتصادی ارتب��اط ارگانیک 
)س��الم و ش��فاف( با نظام تولید دارد. در ایران نیز 
همگراترین بازار با تولید واقعی بازار س��رمایه است 
که با ویژگی های اسالمی و تنوع در ابزارهای مالی، 
در مس��یر گس��ترش چتر تأمین مال��ی برای همه 
طرح های اقتصادی را افراشته و در این راه در حال 

پیشرفت است. 
البت��ه در دهه ه��ای اخیر بازار پول م��ورد توجه 
برنامه ریزان اقتصادی کشور بوده تا جایی که نقش 
برتر در تأمین مالی را به عهده داش��ته است اما به 
نظر می رس��د این روند نمی تواند ادامه دار باش��د و 

باید نقش خود را به بازار سرمایه واگذار کند. 
یکی از دالیل افزایش طرح های ناتمام در صنایع 
مختل��ف، کیفیت پایین تأمین مال��ی در بازار پول 
است و معوقات بانکی و مشکالت موسسات مجاز و 

غیرمجاز تأیید دیگری بر این ادعاست. 
نکته بعدی پدیده طرح ه��ای نیمه تمام یا ناتمام 
در اقتصاد ایران است که همواره ادامه دارد و از یک 
دولت به دولت دیگر به ارث گذاشته می شود. دولت 
دوازدهم نیز از این میراث بی بهره نبوده، به عبارتی 

این موضوع در اقتصاد ایران ریشه دوانده است. 
در دهه ه��ای اخی��ر تالش ه��ای زی��ادی ب��رای 
بهینه س��ازی نظام برنامه ریزی بودجه ای کشور در 
جهت هزینه کرد بهتر منابع بودجه ای صورت گرفته 
اس��ت چون هیچ طرح و برنامه ای پیدا نمی شود که 

بی نیاز از بودجه ساالنه دولت باشد. 
گاهی ت��ا 5۰ هزار طرح عمرانی ناتمام کوچک و 
بزرگ گزارش ش��ده که با عدم اجرایی شدن برخی 
از همی��ن طرح ها در گذر زم��ان، اهمیت اقتصادی 
آنه��ا از بی��ن رفته اس��ت یعنی به طرح��ی »تمام 

هزینه« و بدون سود تبدیل می شوند. 
البته روش مهندسی مالی معکوس این وضع هم 
وجود دارد و آن قطع یا دس��ت کم کاهش وابستگی 
طرح های عمرانی توسعه ای به بودجه دولتی است، 
ب��ه گونه ای که طرح های توس��عه ای از محل ارزش 
اف��زوده بتوانند به حیات مالی خ��ود ادامه دهند و 
مناب��ع بودجه ای فق��ط به آنها در تحقق س��ریع تر 
اهداف کمک کند ت��ا اجرای این طرح ها به بودجه 
دولتی محدود نش��ود. راه��کار دیگر ایجاد صندوق 

توسعه عمرانی است. 
ای��ن طرح ها از طریق صندوق توس��عه عمرانی و 
با رویکرد س��رمایه گذاری راستین قابل اجراست و 
کیفی��ت اجرایی هم بهتر می ش��ود. به عنوان مثال 
صندوق توسعه طرح آزاد راه تهران - شمال و سایر 
طرح ه��ای قاب��ل توجیه دیگر با مش��ارکت مردم و 
بورس به راحت��ی قابلیت اجرایی دارد، به ویژه اینکه 

دولت آن را ضمانت می کند. 
از  بخش های��ی  اداره  می ت��وان  نمون��ه  ب��رای 
دس��تگاه های اجرایی که فعالیت ها و خدمات نقدی 
ب��ه مردم ارائ��ه می دهند را ب��دون دریافت بودجه 
مس��تقیم از دولت به کمک مشارکت مردمی انجام 
داد ت��ا عالوه بر اینکه خدم��ات بهتری به مردم در 
طرح های اجتماعی، آموزشی، خدماتی و همچنین 
برخی طرح ه��ای عمرانی نیمه تمام ارائه می ش��ود 

مانع به سرانجام نرسیدن این طرح ها شد. 
این نکته که این دس��ته از طرح ها با منابعی غیر 
از بودجه دولتی قابل اجرا نیستند، گزاره اشتباهی 
اس��ت. بی تردید می توان با دیگر منابع مالی مانند 
صن��دوق توس��عه و عمرانی و ج��ذب توانمندی و 
ظرفی��ت بخش  خصوص��ی این برنامه ه��ا را اجرا و 
به مردم واگذار کرد. به عبارتی، الزم نیس��ت برای 
تکمیل این قبی��ل طرح ها منتظر بودجه دولت بود 
که در صورت نرس��یدن این منابع طرح در نیمه راه 
رها ش��ود و در گذر زمان به پایان حیات اقتصادی 
خود نزدیک ش��ود و تاریخ مصرف خود را از دست 

بدهد. 
در دوره اج��رای سیاس��ت های اص��ل 44 قانون 
اساس��ی هم بررس��ی اکثر طرح ه��ای نیمه تمام و 
طرح های جدید مانند سدس��ازی، ساخت نیروگاه، 
بانک��داری و برخ��ی خدم��ات اجتماع��ی انتفاعی 
)دریاف��ت همه یا بخش��ی از هزینه از مش��تریان و 
ارباب رجوع( نشان می دهد به راحتی می توان همه 
آنه��ا را با هم��کاری مالی و غیرمالی م��ردم اجرا و 
به بهره برداری رس��اند بدین ترتیب حداقل در سال 
1۳97 می توان آمایش اجرای طرح های عمرانی را 

تغییر و به سمت بورس سوق داد. 
ب��ه ه��ر ح��ال اف��ت قیم��ت نف��ت ب��ه عاملی 
محدود کنن��ده در اج��رای طرح های توس��عه ای و 
عمرانی و اقتصادی تبدیل شده است و باید در این 

مسیر از ظرفیت های بورس بهره برداری کرد. 
ب��ه عبارتی ب��ازار س��رمایه ایران در مقایس��ه با 
بازاره��ای دیگ��ر، پتانس��یل باالی��ی ب��رای جذب 
ش��رکت ها و افزایش تأمی��ن مال��ی دارد، بنابراین 
ب��ازار س��رمایه می تواند با تن��وع در ابزارهای مالی 
خود متناس��ب با طرح های عمران��ی به این فرآیند 
کمک کند البته باید س��واد مالی و س��رمایه گذاری 

هم افزایش یابد. 
منبع: سنا 

معاون توسعه بازار فرابورس خبر داد
انتشار اوراق دولتی با نرخ سود 

20درصد طی روز های آینده
فرصت امروز: معاون توس��عه ب��ازار فرابورس از 
انتش��ار اوراق دولتی با نرخ س��ود ۲۰درصد در چند 
روز آینده خبر داد و گفت اوراقی که قرار است چند 
روز آینده منتش��ر ش��ود اوراق دولتی است و اسناد 
خزانه اس��المی نیست، س��ود این اوراق نیز حداکثر 

۲۰درصد است. 
رضا غالمعلی پور با اش��اره به انتشار اخباری مبنی 
بر ارائه اوراق خزانه اس��المی گف��ت: دولت قرار بود 
طبق قانون 9۶ در یک سقف مشخصی اوراق منتشر 
کند ک��ه میزان ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این 
اوراق باقی مانده که قب��اًل قرار بود با نرخ 17درصد 
منتش��ر شود ولی با توجه به افزایش نرخ سود بانکی 
در هفته گذش��ته، این اوراق با سود ۲۰ درصد طی 

چند روز آینده منتشر خواهد شد. 
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، او با اشاره به 
اینکه این اوراق اس��ناد خزانه اسالمی نیست، گفت: 
اسناد خزانه اسالمی فقط برای پرداخت بدهی دولت 
به پیمانکاران منتشر می شود اما این اوراقی که قرار 
اس��ت چند روز آینده منتش��ر ش��ود با اسناد خزانه 

اسالمی تفاوت دارد. 
غالمعلی پور افزود: اطالعات اوراق دولتی که چند 
روز آینده منتشر می شود روی سایت فرابورس قرار 
خواهد گرف��ت و حداکثر نرخ آن ۲۰درصد اس��ت، 
نیم درص��د هم برای بازگردانی در نظر گرفته خواهد 
ش��د. انتش��ار این اوراق از قبل هم در برنامه دولت 
بوده است و س��ود آن هر شش ماه یک بار پرداخت 

می شود. 
معاون توس��عه بازار فرابورس ای��ران همچنین در 
گفت وگو با س��نا، بازار اسناد خزانه اسالمی را کاماًل 
نقدشونده خواند و گفت: ویژگی مشخص این اسناد 
در دیگر نقاط دنیا نیز این است که به لحاظ اعتباری 

باالترین رتبه اعتباری را دارند. 
غالمعلی پور ادامه داد: از آنجا که تضامین بس��یار 
محکمی ب��رای اوراق خزانه وجود دارد و خود دولت 
- یعنی س��ازمان برنامه و بودج��ه و خزانه داری کل 
کش��ور - ضامن بازپرداخت آن اس��ت، این اوراق در 
تمامی اقتصادهای دنیا کم ریس��ک ترین اوراق تلقی 

می شوند. 
این مقام مسئول با بیان اینکه اسناد خزانه یکی از 
روش های مؤثری اس��ت که دولت همچنان می تواند 
برای بازپرداخت بدهی های خود از آن استفاده کند، 
گفت: در س��ال های اخیر در بودجه، مشخصا ارقامی 
تحت عنوان اس��ناد خزانه اس��المی دیده می ش��ود 
که یک تاریخ مش��خص به عنوان سررس��ید دارد و 

می تواند یک ساله یا دوساله باشد. 

فرابورس

نمایش��گاه  برگزاری  یازدهمی��ن دوره 
بین الملل��ی ب��ورس، بان��ک و بیم��ه ب��ا 
اس��تقبال خوب فع��االن بازار س��رمایه، 
ب��ازار پول و صنعت بیم��ه کلید خورد و 
انتظار می رود در این دوره شاهد استقبال 
بیش��تر از نمایشگاه و روند رو به رشد آن 

خواهیم بود. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت امروز«، یاس��ر 
فالح، رئیس س��تاد برگ��زاری یازدهمین 
نمایش��گاه بین الملل��ی ب��ورس، بانک و 
بیمه با بی��ان این مطلب گفت: این دوره 
فاینک��س از تاری��خ ۲7 ت��ا ۳۰ فروردین 
س��ال آین��ده برگزار می ش��ود. ش��رکت 
س��هامی نمایش��گاه ها 17 هزار مترمربع 
فض��ای مفی��د در اختیار این نمایش��گاه 
قرار داده که تاکنون 15 هزار مترمربع به 
متقاضیان حضور در نمایشگاه اختصاص 

داده شده است. 
وی ادام��ه داد: در ای��ن رویداد تاکنون 
۳59 شرکت حضور دارند که تا این لحظه 
ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
ب��ا حضور 5۰ ش��رکت بیش��ترین میزان 
مش��ارکت در فاینکس ۲۰18 را به خود 

اختصاص داده اند. 
و  اطالع رس��انی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
خدم��ات بورس ب��ا بیان اینک��ه عماًل تا 
پایان اسفندماه، عالقه مندان می توانند از 
این فرصت ب��رای ثبت نام در بزرگ ترین 
روی��داد مالی خاورمیانه اس��تفاده کنند، 
درب��اره امتیازات این دوره از نمایش��گاه 
ب��ا فاینک��س ۲۰17 گف��ت: ای��ن دوره 
از نمایش��گاه با ه��دف برقراری ش��بکه 
ارتباطات مؤثرتر در س��طح B to B بین 
بخش های مختلف صنع��ت مالی برگزار 
می شود و در این راستا برنامه هایی برای 

نخستین بار در نمایشگاه اجرا می شود. 
رئی��س س��تاد برگ��زاری یازدهمی��ن 
نمایش��گاه بین المللی بورس بانک بیمه، 
دراینب��اره توضی��ح داد: در ای��ن دوره از 
نمایش��گاه تالش ش��ده، بخش های سه 
گانه مالی )ب��ورس، بانک و بیمه( بتوانند 
فرآیندهای مشترک بین خود را تسهیل 
کنند و در این راس��تا اتاق های گفت وگو 
ب��رای مذاکره ف��ی مابین طراحی ش��ده 

است. 
وی در ادامه افزود: در جهت هم افزایی 
ارتباط��ات صنعت پولی – مالی کش��ور، 
دوره یازدهم نمایش��گاه رویکرد جدیدی 
را جهت ارتق��ای تعامالت درون صنعتی 
)پولی، مالی و بیم��ه ای( در پیش گرفته 
اس��ت تا بتواند تس��هیلگر ای��ن فضا های 

تجاری باشد. 
این مقام مس��ئول به برگزاری عصرانه 
کاری در روز دوم فاینکس ۲۰18 اش��اره 
کرد و گف��ت: این گردهمای��ی با حضور 
مقام��ات دولتی و میهمان��ان بین المللی 
برای مدیران ارش��د مش��ارکت کننده در 
نمایشگاه برگزار می ش��ود که الزم است 

جه��ت حضور در آن از پی��ش ثبت نام و 
رزرو انجام شود. 

ب��ه گفته یاس��ر فالح، در ای��ن دوره از 
نمایش��گاه رویکرد شرکت اطالع رسانی و 
خدمات بورس به مس��ئله مهم فرهنگ و 
هنر ش��کل تازه ای به خود گرفته اس��ت. 
در ای��ن دوره از نمایش��گاه بورس، بانک 
و بیم��ه موضوع��ات چالش��ی و عمومی 
صنع��ت پولی- مالی در قالب اس��تندآپ 
مع��روف  کمدین ه��ا  توس��ط  کم��دی 
تلویزیون اجرا می شود بدین ترتیب برای 
بازدیدکنندگان از نمایش��گاه نیز ساعت 

مفرحی در نظر گرفته شده است. 
و  اطالع رس��انی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
خدم��ات ب��ورس در ادامه ب��ه راه اندازی 
اپلیکیشن تعاملی نمایشگاه اشاره کرد و 
گفت: اپلیکیشن نمایشگاه جهت تسهیل 
در دسترسی بازدیدکنندگان به امکانات 
و وقایع نمایش��گاه و افزای��ش کیفیت و 
اثربخشی بازدید از نمایشگاه ساخته شده 
اس��ت. مهم تری��ن هدف این اپلیکیش��ن 
امکان دس��تیابی بازدیدکنندگان به افراد 

و مشارکت کنندگان هدف شان است. 
و ام��ا در راس��تای برنامه های توس��عه 
فرهنگ س��هامداری، دو روی��داد بزرگ 
در دو مقط��ع نوجوان��ی و جوانی برگزار 
می ش��ود. یاس��ر فالح در ای��ن رابطه به 
برگ��زاری س��ومین دوره از روی��داد فین 
استارزها اش��اره کرد و گفت: فین استارز 
اس��تارت آپ های  روی��داد  بزرگ تری��ن 
مال��ی ایران، منطقه خاورمیانه و ش��مال 
آفریقاست که امسال به عاملیت فرابورس 
ایران و مشارکت مرکز مالی ایران برگزار 

می شود. 
وی درب��اره ای��ن روی��داد توضیح داد: 
در ای��ن رویداد صاحبان اس��تارت آپ ها، 
ش��تابدهنده ها، فرشتگان س��رمایه گذار، 
و  صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه 
اس��تارت آپی کشور  اکوسیس��تم  فعاالن 
فرص��ت خواهند داش��ت ت��ا در فضایی 
تعامل��ی ب��ه ش��بکه س��ازی، معرف��ی و 

فرصت آفرینی بپردازند. 
ب��ه  ادام��ه  در  مق��ام مس��ئول  ای��ن 
برنامه ریزی ستاد برگزاری نمایشگاه برای 
س��نین نوجوانی اشاره کرد و گفت: برای 
نخستین بار در راستای فرهنگ سازی در 
فاینک��س ۲۰18 روی��دادی تحت عنوان 
بومی نو- فین تک با هدف فرهنگ سازی 
بازار س��رمایه ویژه دانش آموزان پایه اول 
متوسطه در قالب مس��ابقات کسب وکار 
دانش آموزی همزمان با فاینکس ۲۰18 

برگزار می شود. 
وی در ای��ن ب��اره توضی��ح داد: بومی 
نو- فین ت��ک، یک رویداد اس��تارت آپی 
دانش آموزی اس��ت که در این رویداد دو 
روزه، از فعالیت ها و برنامه های ۳۰ گروه 
دانش آم��وزی در صنعت مالی رونمایی و 
داوری می شود و به دانش آموزان برگزیده 

در این رقابت هدایایی اهدا می شود. 
یاس��ر ف��الح ب��ا اش��اره به برگ��زاری 
برنامه های دانش��جویی در ای��ن دوره از 
نمایش��گاه گفت: در ای��ن دوره میزهای 
دانشگاهی برای اعالم کارهای پژوهشی و 
معرفی عنوان پایان نامه های صنعت مالی 
تدارک دیده شده است، در همین راستا 
دانش��گاه صنعتی شریف، تهران، الزهرا و 
شهید بهشتی برای برگزاری کارگاه های 
آموزش��ی در صنعت پولی – مالی اعالم 

آمادگی کردند. 
رئی��س س��تاد برگ��زاری یازدهمی��ن 

نمایش��گاه بین المللی بورس بانک بیمه، 
ب��ا تأکید بر اینکه این دوره از نمایش��گاه 
همچنان بر مدار رس��انه ای بودن حرکت 
می کند، گفت: ستاد خبری جامعی برای 
این دوره از نمایشگاه با حضور رسانه های 
بورس��ی و مشارکت رس��انه های بانکی و 
بیمه ای آماده شده و پایگاه اطالع رسانی 
بازار سرمایه )س��نا( و پایگاه خبری ایبنا 
حامی��ان ویژه رس��انه ای فاینکس ۲۰18 
هس��تند اما در ص��ورت اع��الم آمادگی 
سایر رسانه ها از حضور آنان در نمایشگاه 

استقبال می شود. 

یازده سالگی فاینکس به روایت رئیس ستاد برگزاری فاینکس 2018
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باوج��ود اینکه از ابتدای س��ال جاری 
 باره��ا و باره��ا ب��ر طب��ل اج��رای طرح
1۰ هزار میلیاردی نوس��ازی و بهس��ازی 
5۰۰۰ واح��د صنعت��ی کوبیده ش��د، با 
رسیدن به روزهای پایانی سال و به اذعان 
مسئوالن باید این طرح را شکست خورده 

تلقی کرد. 
به گزارش ایس��نا، امسال دومین سالی 
ب��ود که ش��بکه بانکی ب��رای حمایت از 
بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط و تأمین 
مال��ی ویژه ب��رای تولی��د ورود کرد و در 
کنار تس��هیالت عمومی که به بخش های 
مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت 
می کن��د ای��ن بخش ها م��ورد توجه قرار 
گرف��ت و از س��هم مش��خصی برخوردار 

شدند. 
در ابتدای س��ال جاری ق��رار بر این 
بود که سه طرح حمایتی تحت عناوین 
»رونق تولید«، »بهس��ازی و نوس��ازی 
صنایع« و »حمایت از تولید و اشتغال« 
با اعتب��اری معادل 5۰ ه��زار میلیارد 
تومان مدنظر قرار گی��رد. این طرح ها 
ب��ه ترتیب مربوط به رون��ق تولید 1۰ 
 هزار واحد صنعتی ب��ا اعتباری معادل
۲۰ ه��زار میلی��ارد توم��ان، نوس��ازی 
و بهس��ازی 5۰۰۰ واح��د صنعت��ی با 
اعتباری معادل 1۰ هزار میلیارد تومان 
و حمایت از تولید و اش��تغال 1۰ هزار 
بنگاه اقتص��ادی و تأمین مالی ۶۰۰۰ 

واح��د نیمه تمام با پیش��رفت فیزیکی 
حداقل ۶۰درصد بود. 

نوس��ازی و بهس��ازی صنای��ع یکی از 
برنامه های اصلی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در س��ال جاری تلقی و بر اجرای 
آن توس��ط مس��ئوالن وزارت صنع��ت، 
معدن و تجارت تأکید شد؛ مسئله ای که 
ب��ه گفته آنها نیاز ج��دی و مبرم صنعت 
کش��ور اس��ت چرا که با فرسوده ش��دن 
بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی 
امکان رقابت تولی��دات صادرات گرا برای 
واحده��ای مربوطه وجود ندارد و صنعت 
کش��ور در ای��ن زمینه ب��ا چالش جدی 

روبه رو شده است. 
ش��رایط به گونه ای اس��ت ک��ه محمد 
ش��ریعتمداری - وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت - به صراحت در مراس��م روز ملی 
ص��ادرات از وضعی��ت واحده��ای تولیدی 
انتقاد و تأکید کرد که 95درصد واحدهای 

تولیدی کشور صادراتی نیستند. 
ب��ه گفت��ه وی، واحده��ای صنعت��ی 
موجود بیش��تر برای تأمی��ن نیاز داخلی 
و جایگزین��ی واردات ش��کل گرفته ان��د 
درحالی که باید با توس��عه صادرات محور 
شود؛ بنابراین نوسازی صنایع باید به طور 

جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. 
ش��ریعتمداری با تأکید بر اینکه اگر به 
نوس��ازی صنعتی تحت عنوان موضوعی 
ح��اد نگاه نش��ود صنایع ای��ران با بحران 

عمیق��ی روبه رو می ش��وند، بیان کرد که 
تصمیمات فوری می تواند بسیاری از این 
واحدها را در مسیر درست قرار دهد و در 
قدم بعدی به س��مت بازسازی و نوسازی 
و اص��الح تکنولوژی برون��د، چراکه اکثر 
ماش��ین آالت مربوط به ده��ه 7۰ بوده و 

نیازمند بازسازی جدی هستند. 
به گفت��ه وی، اولویت اول تأمین یارانه 
س��ود تس��هیالت اعطای��ی بازس��ازی و 
نوسازی بنگاه هاست و راه حل اول نهضت 
بازسازی و نوسازی صنعت ایران، نیازمند 
یک ردیف اعتباری برای کمک های سود 
تس��هیالت اعطایی به واحدهای تولیدی 

است. 
بنابراین تصور می ش��د با توجه به این 
نی��از واحده��ای صنعتی به نوس��ازی و 
بهسازی طرح مذکور مورد استقبال قرار 
گیرد و از همان ابتدای سال کلید بخورد، 
اما متأس��فانه نه تنها این ط��رح با تأخیر 
ف��راوان در اج��را روبه رو ش��د و در فصل 
پایانی سال کلید خورد بلکه به هیچ وجه 
تس��هیالت درخوری از سوی نظام بانکی 
به این ط��رح اختصاص نیافت��ه و عالوه 
بر این با اس��تقبالی از س��وی واحدهای 
تولی��دی و صنعتی به منظور نوس��ازی و 

بهسازی صنایع روبه رو نشده است. 
نکت��ه قاب��ل تأم��ل اینک��ه محس��ن 
صالحی نی��ا - معاون ام��ور صنایع وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت - نیز ضمن 

ابراز تاس��ف ب��ه دلیل ع��دم موفقیت در 
پرداخت تس��هیالت نوس��ازی و بهسازی 
صنایع اع��الم کرد که قرار بر این بود که 
1۰ هزار میلیارد تومان تس��هیالت جهت 
نوس��ازی و بهسازی صنایع پرداخت شود 
که از این رقم تنه��ا 48۰ میلیارد تومان 

تاکنون محقق شده است. 
به گفته وی، طرح مذکور طی دو تا سه 
ماه گذشته در دس��تور کار قرار گرفته و 
از 5۶۰۰ واح��د متقاضی 1۲۰۰ واحد به 
بانک ها معرفی، اما متأس��فانه 14۰واحد 

موفق به دریافت تسهیالت شدند. 
حال مسئله قابل تأمل این است که به 
چه دلیل طرح نوسازی و بهسازی صنایع 
از نظر زمانی ب��ا تأخیر و در فصل پایانی 
سال کلید خورد. مسئله دیگر علت عدم 
اس��تقبال واحدهای تولی��دی و صنعتی 
حتی در مدت زمانی سپری ش��ده از آغاز 
طرح مذک��ور جهت دریافت تس��هیالت 

بانکی است. 
نکته مبهم نیز این اس��ت که آیا میزان 
سود تس��هیالت و بوروکراسی های اداری 
تولیدکنن��دگان جهت  اس��تقبال  مان��ع 
دریاف��ت تس��هیالت در بخش نوس��ازی 
و بهس��ازی صنایع ش��ده یا اینکه چالش 
به وجود آم��ده به دلیل تأخی��ر در اجرا یا 
ع��دم هم��کاری وزارت صنعت ی��ا نظام 
بانک��ی موجب ناکارآمدی ط��رح مذکور 

است؟ 

مدیرعامل ش��رکت توس��عه نیش��کر و 
صنایع جانبی از تولید بیش از ۶۲۰ هزار 
تن ش��کر در این شرکت خبر داد و گفت 
برای نخس��تین بار اس��ت که شاهد تولید 
این میزان ش��کر توسط ش��رکت توسعه 
نیش��کر و صنایع جانبی هس��تیم و این 
عدد رکوردی جدید در تاریخ این شرکت 
است.  نسیم صادقی در گفت وگو با ایسنا، 
اظه��ار کرد: ب��ا همت تالش��گران عرصه 
کش��اورزی و صنعت و با برنامه ریزی های 
صورت گرفت��ه، می��زان تولی��د ش��کر در 
ش��رکت توسعه نیش��کر و صنایع جانبی 
امس��ال از س��طح قابل برداشت ۶۲ هزار 

هکتاری به ح��دود ۶۲۰تا ۶۳۰ هزار تن 
شکر خواهد رسید. 

وی اف��زود: تحق��ق تولید ای��ن میزان 
شکر برای نخستین بار است که در تاریخ 
توسعه در شرکت توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی محق��ق می ش��ود و تولید حدود 
۶۲۰ تا ۶۳۰ هزار تن ش��کر، رکوردی در 

تولید شکر به حساب می آید. 
مدیرعامل ش��رکت توس��عه نیش��کر و 
صنایع جانب��ی تصریح ک��رد: واحدهای 
هفت گانه شرکت توس��عه نیشکر امسال 
موفق ش��دند به ظرفیت اسمی خود که 
ح��دود 1۰ تن ش��کر در هکتار اس��ت، 

برس��ند که این میزان، رقم قابل توجهی 
در اس��تانداردهای جهانی تولید ش��کر از 

نیشکر محسوب می شود. 
وی درخصوص سیاست ها و برنامه های 
کلی این ش��رکت گفت: مدیریت مصرف 
آب و اس��تفاده بهینه از آن، رعایت تمام 
استانداردها در همه واحدها، نقش جدی 
در تنظیم بازار قند و ش��کر در کش��ور و 
 کنت��رل و تأمین نی��از این ب��ازار، تولید

۳۳ میلیون لیتر الکل و س��ایر محصوالت 
صنای��ع جانبی و ت��الش ب��رای تعمیق 
تعامالت اجتماعی بخش��ی از سیاست ها 
و برنامه های مورد نظر این شرکت است. 

صادق��ی ادامه داد: رعای��ت حداکثری 
کشاورزی  زیست محیطی،  استانداردهای 
اکولوژیک، گسترش تحقیقات و همکاری 
با ش��رکت های دانش بنیان در راس��تای 
فعالیت بخش��یدن به رویکردهای اقتصاد 
مقاومت��ی و در نهای��ت ایج��اد اش��تغال 
پایدار و تحقق تولید و توس��عه اقتصادی 
و اجتماع��ی مت��وازن و غنابخش��یدن به 
و  اجتماع��ی  کش��اورزی  رویکرده��ای 
همکاری فنی و تخصصی در حوزه ایجاد 
میکروکلیمای –خرداقلیم- محیط زیستی 
در منطق��ه از اه��م برنامه های ش��رکت 

توسعه نیشکر است. 

مج��ری طرح چغندر قن��د از پرداخت 
5۰درصد مطالبات چغندرکاران خبر داد 
و گفت س��ال 97 نیازی به واردات شکر 

نیست. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، علیرض��ا یزدان��ی 
در جری��ان بازدی��د خبرن��گاران بخ��ش 
کش��اورزی از مزرعه به ن��ژادی گندم در 
مرک��ز تحقیق��ات کش��اورزی صفی آباد 
دزفول با بیان اینکه در راستای مدیریت 
بحران آب، یکی از سیاس��ت های وزارت 
جهاد کش��اورزی توس��عه کش��ت پاییزه 
چغن��در قن��د اس��ت، اظهار داش��ت: در 
گذش��ته حدود 19 اس��تان کشور تولید 
چغندر بهاره را در دستور کار داشتند که 
به دلیل بحران آب سطح زیرکشت بهاره 
این محصول به شدت کاهش یافته است. 
وی با اشاره به اینکه طی سه الی چهار 
س��ال اخیر توسعه کش��ت پاییزه چغندر 

قند در دس��تور کار اس��ت، گفت: سطح 
زیرکش��ت پاییزه چغندر قن��د از حدود 
۲هزار هکتار در چهار س��ال گذش��ته به 
ح��دود 17ه��زار هکتار در س��ال جاری 
رسیده است ضمن اینکه بیشترین سطح 
زیرکش��ت پاییزه نیز در استان خوزستان 
اس��ت.  مجری طرح چغن��در قند وزارت 
جهاد کش��اورزی گفت: در س��ال زراعی 
9۶-95 س��طح زیرکش��ت پاییزه چغندر 
قند در اس��تان خوزستان 1۰ هزار هکتار 
بود که از این میزان بیش از 75۰ هزارتن 
چغندر قند تولید ش��د همچنین در حال 
حاضر از سطح 17 هزار هکتاری چغندر 
قن��د پاییزه، 1۲ هزار هکت��ار آن مربوط 
به خوزستان اس��ت و پیش بینی می شود 
بی��ش از 9۰۰ هزارتن چغندر قند پاییزه 

در این استان تولید شود. 
یزدانی با بیان اینکه در 9 استان دیگر 

هم کش��ت پاییزه را آغاز کرده ایم، گفت: 
این کشت در اس��تان هایی مانند فارس، 
اصفهان، کرمانش��اه، گلس��تان، خراسان 
رضوی و دش��ت مغان اردبیل آغاز شده و 
پیش بینی می شود بیش از یک میلیون و 
1۰۰ هزارتن چغندر قند پاییزه در کشور 
تولید ش��ود.  وی با اشاره به رکورد تولید 
چغندر قند در کشور، افزود: امسال بیش 
از 8 میلی��ون و 1۰۰ هزارتن چغندر قند 
در کش��ور تولید شد که با احتساب شکر 
تولیدی از نیش��کر میزان ش��کر تولیدی 
در کش��ور به یک میلیون و 95۰ هزارتن 
رس��ید.  یزدانی با بیان اینکه بنابراین ما 
در تولید شکر به خوداتکایی 84درصدی 
رسیدیم، تصریح کرد: با توجه به شرایط 
موجود در س��ال 97، نی��ازی به واردات 

شکر نداریم. 
مج��ری ط��رح چغن��در قن��د اظه��ار 

امی��دواری کرد طی دو الی س��ه س��ال 
آینده با احداث کارخانجات جدید کشور 
در زمین��ه تولید ش��کر ب��ه خوداتکایی 

1۰۰درصدی برسد. 
یزدان��ی در بخش دیگری از س��خنان 
خ��ود ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا پیگیری های 
انجام شده کارخانه قند دزفول راه اندازی 
و وارد چرخه تولید ش��ده اس��ت، گفت: 
امیدواری��م کارخان��ه قند اه��واز نیز در 
آینده ای نزدیک وارد چرخه تولید ش��ود 
تا دیگر م��ا دغدغه حمل و نقل محصول 
استان خوزس��تان را به دیگر استان ها به 

منظور فرآوری نداشته باشیم. 
وی ظرفیت کش��ت پاییزه چغندر قند 
در اس��تان خوزستان را بیش از 8۰ هزار 
هکتار عن��وان و اضافه کرد: برنامه ای هم 
که ما ب��رای اس��تان در نظ��ر گرفته ایم 

همین میزان است. 

50درصد مطالبات چغندرکاران پرداخت شد

رکورد تولید بیش از 620 هزار تن شکر برای نخستین بار

از سوی سازمان توسعه تجارتشکست »نوسازی صنایع« در سال 96
شرایط جدید واردات لوازم خانگی 

اعالم شد
سازمان توسعه تجارت شرایط جدید واردات لوازم 
خانگ��ی را اخذ شناس��ه کاال و ثبت نمایندگی اعالم 

کرد. 
به گزارش فارس به نقل از سامانه جامع تجارت، از 
روز ش��نبه 1۲اسفند9۶ ثبت سفارش کاال های لوازم 
خانگی منوط به اخذ شناس��ه کاال و ثبت نمایندگی 
کاال توسط مرکز اصناف در سامانه یکپارچه مجوزها 

است. 
براس��اس این گزارش واردکنندگان لوازم خانگی 
قبل از ش��روع فرآیند ثبت س��فارش باید در ابتدا با 
مراجعه به سامانه شناسه کاال، شناسه دریافت کنند 
و پس از آن به مرکز اصناف و بازرگانان ایران جهت 

اخذ نمایندگی مراجعه کند. 

 سیگار خارجی کم شد
سیگار ایرانی زیاد

رئی��س مرک��ز برنامه ریزی و نظارت ب��ر دخانیات 
آخرین وضعی��ت تولید، ص��ادرات، واردات و قاچاق 
س��یگار تا پایان بهمن ماه س��ال جاری را تش��ریح و 
اعالم کرد که تولید و صادرات س��یگار افزایش یافته 

اما واردات و قاچاق آن کاهشی شده است. 
علی اصغر رمزی در گفت وگو با ایس��نا، در ارتباط 
با عملکرد 11ماهه صنعت دخانیات در سال جاری، 
اظهار کرد: تولید س��یگار طی 11 ماهه سال 1۳9۶ 
به می��زان 4۳ میلیارد و 7۲۰ میلی��ون نخ بوده که 
در قیاس با مدت مش��ابه سال قبل 8درصد افزایش 

یافته است. 
وی ادام��ه داد: ع��الوه ب��ر این در م��دت مذکور 
صادرات سیگار ۳4۰ میلیون نخ بوده که در قیاس با 
مدت مشابه س��ال گذشته 1۲7درصد افزایش یافته 

است. 
رئی��س مرک��ز برنامه ریزی و نظارت ب��ر دخانیات 
واردات 11 ماهه سیگار را ۲ میلیارد و 78۰ میلیون 
ن��خ اعالم کرد و گفت: ای��ن رقم در قیاس با واردات 
11ماهه سال گذشته ۲8درصد کاهش یافته است. 

رمزی همچنین در مورد میزان قاچاق س��یگار تا 
پایان بهمن ماه س��ال جاری بیان کرد: برآورد میزان 
قاچاق سیگار در این مدت 4میلیارد و ۲5۰ میلیون 
نخ اس��ت ک��ه در قیاس با مدت مش��ابه س��ال قبل 

۲9درصد کاهش یافته است. 
وی اف��زود: با اجرایی ش��دن تبص��ره ۳ ماده 1۰۲ 
قانون برنامه پنجم توس��عه کش��ور دولت مکلف بود 
واردات را ب��ا همان برند اصلی تبدیل به تولید داخل 
کن��د در نتیج��ه ب��ا پیگیری های جدی و مس��تمر 
صورت گرفته توس��ط مرک��ز برنامه ری��زی و نظارت 
ب��ر دخانیات کش��ور از س��ال 1۳9۳ تاکنون عمده 
برنده��ای وارداتی با راه ان��دازی 1۰ واحد تولیدی یا 
استفاده از ظرفیت خالی برخی از واحدهای تولیدی 
داخلی تبدیل به داخل شدند و در نتیجه 1۶ میلیارد 
و 4۰۰ میلیون نخ واردات رس��می در 11ماهه سال 
1۳94 ب��ه ۲میلی��ارد و 78۰ میلیون ن��خ در مدت 

مشابه سال جاری کاهش یافت. 
به گفت��ه رئیس مرک��ز برنامه ری��زی و نظارت بر 
دخانیات، شاهد کاهش بیش از 84درصدی واردات 
رس��می در بخش س��یگار نس��بت به س��ال 1۳94 
هس��تیم و با افزایش تولید کارخانه هایی که در سال 
جاری راه اندازی ش��ده اند در س��ال آینده واردات به 

سمت صفر شدن حرکت می کند. 
رم��زی با بیان اینک��ه 8۳درص��د از تولید داخلی 
کشور توسط سه شرکت بزرگ تولید می شود، اظهار 
کرد: 17درصد سیگار تولیدشده در کشور نیز توسط 

14شرکت دیگر به بازار می آید. 

قانونگذار با تولیدکننده های صوری 
برخورد می کند

معاون اجتماعی و پیش��گیری از جرم قوه قضاییه 
گف��ت قانونگذار ب��رای افرادی که خ��ود را به دروغ 
تولیدکنن��ده معرفی کرده اند، مجازات مناس��بی در 

نظر گرفته است. 
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیش��گیری از 
جرم قوه قضاییه در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران 
جوان، اظهار ک��رد: امروز، تأکید ب��ر تولید در نظام 

قضایی کشور یک ضرورت است. 
وی اضاف��ه کرد: در ح��وزه تولید باید به مس��ئله 
جرم ان��گاری توجه ک��رده و قوانین خاص��ی در این 

حوزه تصویب شود. 
معاون اجتماعی و پیش��گیری از جرم قوه قضاییه، 
بیان کرد: قانونگ��ذار باید پس از جرم انگاری تکلیف 
مجرم را تعیین کرده و مجازات مناسبی برای افرادی 
ک��ه خود را به دروغ تولیدکنن��ده جا زده و از منابع 

مالی این بخش منتفع شده اند، تعیین کند. 
الفت با بیان اینکه قوه قضاییه در نظر دارد در آینده 
کارگروه جدیدی را برای شناس��ایی تولیدکنندگان 
واقعی در همه اس��تان ها تأسیس کند، گفت: اکنون 
مقدمات ای��ن طرح با کمک ات��اق بازرگانی یکی از 
اس��تان ها در حال عملیاتی ش��دن است، اما به دلیل 
مس��ائل امنیتی فعال نمی توانیم جزییات بیشتری از 

آن را در اختیار رسانه ها قرار دهیم. 

امسال محقق می شود
تولید 21 میلیون تنی فوالد

رئیس انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد گفت تولید 
فوالد از مرز ۲1 میلیون تن عبور می کند و در جایگاه 

سیزدهم جهان قرار می گیرد. 
ب��ه گزارش خبرگزاری آریا، محمود اس��المیان در 
نشس��تی خبری افزود: واردات محص��والت میانی با 
توجه به رش��د تولید داخل��ی ۲4درصد و فوالد خام 

7۶درصد کاهش داشته است. 
وی گف��ت: عم��ده تولیدات فوالد در کش��ور ورق 
فوالدی است، روند تولید فوالد در کشور نظم خوبی 
پیدا کرده و می توان به تحقق اهداف 14۰4 در تولید 

فوالد امیدوار بود. 
قیمت فوالد کش��ور امروز به نسبت دنیا در هر تن 
کمتر اس��ت و ای��ن قیمت در س��ال های اخیر کمتر 
سابقه داشته و واردات فوالد از حدود 8 تا 9 میلیون 
تن در سال، امسال به ۲،5 میلیون تن خواهد رسید. 
اسالمیان افزود: تعرفه فوالد با توجه به پایین بودن 
قیم��ت ف��والد ای��ران بای��د به گونه ای تنظیم ش��ود 
که تولید کنن��ده داخلی متضرر نش��ود و با توجه به 
پایین بودن تعرفه واردات فوالد به نس��بت کشورهای 
منطق��ه ص��الح نیس��ت ای��ن تعرف��ه بی��ش از این 
کاه��ش یابد.  وی گف��ت: آمریکا ک��ه از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان فوالد اس��ت با تعرف��ه ۲5درصدی از 
تولیدکنندگان داخلی به خاطر ایجاد اش��تغال دفاع 
می کن��د و لذا با توج��ه به اخبار مرب��وط به کاهش 
تعرف��ه، از دول��ت و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
تقاضا داریم با عدالت و انصاف با تعرفه برخورد کنند. 
اس��المیان افزود: به رغم تحریم ه��ای جهانی امروز 
فوالد ایران حتی به کشورهای اروپایی صادر می شود 
و لذا صالح نیس��ت تعرفه ها را کاهش دهیم چرا که 

امروز طرح های فوالدی در حال اجرا است. 
ام��روز ۲9 میلی��ون تن فوالد خام در دس��ت اجرا 
داری��م، ح��دود ۶۰ میلیون تن طرح س��نگ آهن در 
دس��ت اجرا داریم و 7۰ میلیون تن در دست تجهیز 
اس��ت.  وی گفت: خوب اس��ت پی��ش از اینکه این 
س��رمایه گذاری ها با چالش مواجه ش��ود دولت فکر 
کن��د، امروز حدود ۶۰درص��د در نورد ظرفیت خالی 
داریم که امیدواریم ب��ا حمایت واحدهای بزرگ این 

مشکل حل می شود. 
اس��المیان اف��زود: امیدواری��م طرح ه��ای فوالدی 
براساس نقش��ه راه ایمیدرو به اجرا دربیاید تا شاهد 

اجرای طرح های غیراقتصادی در کشور نباشیم. 
وی گف��ت: با این روند می توانیم آینده خوبی برای 
صنعت ف��والد انتظار داش��ته باش��یم، چراکه بخش 
مهم��ی از نیازمندی فوالد در کش��ور تهیه و تأمین 

می شود. 
اس��المیان افزود: میزان ذخیره قطعی س��نگ آهن 
کش��ور امروز به ۳ میلیارد تن و گاز طبیعی به عنوان 
مواد اولیه اصلی به ۳ تریلیون مترمکعب می رسد که 
در کنار نیروی انس��انی متخصص ایران از کشورهای 

دارای مزیت باالتر تولید فوالد است. 
وی گفت: در ح��ال حاضر تعرفه واردات 15درصد 
اس��ت.  واردات ورق گرم 47درصد نس��بت به سال 
قبل کاهش یافته و صادرات این محصول هم کاهش 

یافته است. 

ضریب خوداتکایی دانه های روغنی 
به 84درصد رسید

مج��ری ط��رح دانه ه��ای روغن��ی، گف��ت ب��رای 
نخستین بار میزان وابستگی واردات دانه های روغنی 

به 84درصد رسید. 
علیرض��ا مهاجر، مجری ط��رح دانه های روغنی در 
گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به 
آخرین ب��رآورد تولید دانه های روغن��ی، اظهار کرد: 
در س��ال زراعی آینده پیش بینی می شود که مجموع 
تولید دانه های روغنی به ۶۰۰ هزار تن برس��د، که از 
این مقدار ۳5۰ هزار ت��ن از این میزان کلزا و مابقی 

گلرنگ، آفتابگردان و سویا است. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه برای نخس��تین بار میزان 
وابستگی واردات دانه های روغنی به 84درصد رسیده 
است، افزود: میزان تولید کلزا در سال زراعی 95-9۶ 
نس��بت به س��ال 94، 7 برابر و حدود ۶۰درصد رشد 

داشته است. 
ب��ه گفت��ه مهاج��ر، افزای��ش 1۰ ت��ا 11درصدی 
خوداتکایی دانه های روغنی، صرفه جویی 4۰۰میلیون 

دالر ارز را به همراه خواهد داشت. 
مج��ری طرح دانه های روغنی با اش��اره به آخرین 
وضعیت س��طح زیرکشت دانه های روغنی، بیان کرد: 
با توجه به آنکه کشت دانه های روغنی در حال انجام 
اس��ت، هم اکنون نمی توان برآورد دقیق��ی از میزان 

سطح زیرکشت محصول داشت. 
وی با بیان اینکه کشت کلزا به پایان رسیده است، 
افزود: امسال بیش از ۲۲۰ هزار هکتار کلزا در کشور 
کشت شده که در سه سال آینده ضریب خوداتکایی 

دانه های روغنی از ۳۰درصد فراتر خواهد رفت. 
مش��اور وزی��ر جهاد کش��اورزی در پاس��خ به این 
سوال که انتقاداتی نس��بت به افزایش واردات تخمه 
آفتابگ��ردان به بهانه دانه روغنی وارد اس��ت، تصریح 
ک��رد: اگرچه افزای��ش واردات تخم��ه آفتابگردان به 
س��بب کیفیت ب��االی این محصول خوب اس��ت، اما 
متأسفانه به س��بب س��ود باالی واردات روغن خام، 
میزان واردات این محصول چندان چشمگیر نیست. 

اخبار دریچه

یکشنبه
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ب��ازار  بالتکلیف��ی  از  پ��س 
وارداتی ها و اعالم دستورالعمل 
جدی��د واردات خ��ودرو انتظار 
خودروهای  ب��ازار  که  می رفت 
وارداتی به تدری��ج از وضعیت 
کنون��ی خ��ارج ش��ود ک��ه با 
انتق��ادات مط��رح در خصوص 
نرخ تعرفه ه��ای جدید، دیوان 
عدالت اداری رأی به بازگش��ت 
تعرفه ها و توقف اجرای مصوبه 
خص��وص  در  دول��ت  اخی��ر 
افزایش تعرف��ه واردات خودرو 
داد ک��ه این ام��ر موجب عدم 
تغیی��ر وضعی��ت آش��فته بازار 
وارداتی ها ش��د، ای��ن در حالی 
اس��ت که با وج��ود ابالغ رأی 
دیوان عدالت اداری به کاهش 
ن��رخ تعرفه ها، تاکن��ون وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت به 
این حکم واکنشی نشان نداده 
اس��ت و گفت��ه می ش��ود این 
وزارتخان��ه جلوگیری از خروج 
ارز و حمایت از تولید داخل را 
علت لزوم رعایت تعرفه جدید 

عنوان کرده است. 
 در چنی��ن ش��رایطی اس��ت 
ک��ه ب��ازار خودروه��ای وارداتی، 
مش��تریان و واردکنن��دگان ب��ه 
جهت ش��رایط و مقررات جدید 
ب��ا بالتکلیف��ی جدی��دی مواجه 
ش��ده اند، چنانچه به گفته رئیس 
اتحادیه نمایش��گاه داران با وجود 
کاهش ت��ب ن��رخ دالر در بازار، 
ب��ازار وارداتی همچنان با کاهش 
شدید تقاضا روبه رو است و انگیزه 
خریداران به شدت کاهش یافته 
اس��ت این در حالی است که در 
روزهای اخیر بازار وارداتی ها پس 
از ماه ها رش��د قیمت، روند نزولی 

به خود گرفته است. 
 سعید موتمنی با اشاره به عدم 

تغییر وضعیت بازار وارداتی ها در 
چند ماه گذش��ته، اظهار داشت: 
با باز ش��دن سایت ثبت سفارش 
و اع��الم دس��تورالعمل جدی��د 
ب��ازار تقاضای  واردات، همچنان 
وارداتی ه��ا تغیی��ری نیافته و هر 
روز خریداران بیشتری از این بازار 

خارج می شوند. 
 به گزارش پدال نیوز، موتمنی 
تصریح ک��رد: در ش��رایطی که 

ب��ازار وارداتی ه��ا در چند هفته 
گذشته با سیر صعودی قیمت ها 
مواجه ش��ده بود ام��ا طی چند 
روز اخیر با کاهش شدید تقاضا، 
قیم��ت وارداتی ها نی��ز در بازار 

ریزش کرده است. 
 وی تأکی��د ک��رد: در ح��ال 
حاض��ر س��انتافه ای که توس��ط 
کرم��ان موتور ب��ا قیمت ۳۳5 
میلی��ون ثبت نام می ش��ود در 

بازار ب��ا قیمت ۳1۰ حتی ۲9۰ 
میلی��ون توم��ان نی��ز می توان 
خریداری کرد، بنابراین افت ۳۰ 
تا 4۰ میلیونی قیمت س��انتافه 
در چنین ش��رایطی حاکی عدم 
انگی��زه خری��داران در ش��رایط 

کنونی بازار دارد. 
 وی در ادام��ه ب��ا توج��ه به 
قیمت سایر خودروهای وارداتی 
در ب��ازار گف��ت: در حال حاضر 

س��وناتای  خری��د  متقاضی��ان 
هیبرید در ب��ازار باید در حدود 
۲45 ت��ا ۲55 میلی��ون تومان 
هزینه کنن��د، همچنین قیمت 
اس��پورتیج حدود 195 میلیون 
توم��ان و تویوتا راف��ور فول نیز 
ح��دود ۳۳۰میلی��ون تومان در 
ب��ازار خرید و فروش می ش��ود. 
همچنی��ن در روزهای اخیر کیا 
اپتیما با حفظ قیمت های اخیر 
خ��ود، 195 میلی��ون تومان در 

بازار خرید و فروش می شود. 
 وی در ادامه اظهار داشت: بازار 
خودروهای وارداتی مدت زیادی 
اس��ت که با کاهش شدید تقاضا 
مواجه اس��ت و به نظر می رس��د 
منتظ��ر  خری��داران  همچن��ان 
اتفاقات جدی��دی در بازار قیمت 

خودروهای وارداتی هستند. 
 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خ��ودروی ته��ران تصریح کرد: 
متأس��فانه ب��ه دلی��ل مخالفت 
نظ��رات دولت و دی��وان عدالت 
واردات  تعرف��ه  درب��اره  اداری 
خودرو، ب��ازار بالتکلیف اس��ت 
م��ی رود در چنی��ن  انتظ��ار  و 
شرایطی نسبت به تعیین تکلیف 

در این رابطه اقدام شود. 
 موتمن��ی تأکید ک��رد: اینکه 
دی��وان عدال��ت اداری و دولت 
بر اج��رای نظرات خ��ود اصرار 
دارند موجب بالتکلیفی در بازار 
خودرو کشور شده است،چراکه 
ب��ا افزای��ش تعرفه ه��ا، فاصل��ه 
قیمت خ��ودرو در ب��ازار داخل 
با بازاره��ای جهانی به ش��دت 
افزای��ش یافت��ه که قطع��اً این 
جریان به ضرر مصرف کنندگان 
است، هر چند خریداران نیز در 
چنین شرایطی ترجیح می دهند 

که خریدی انجام ندهند. 

گمرک با اع��الم اینکه جزییات کامل 
تمامی کاالهای وارداتی در سامانه جامع 
گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 
ثبت می ش��ود، مقررات به روز شده ای از 
ش��رایط واردات انواع خودروی س��واری 

منتشر کرد. 
به گ��زارش خبرخ��ودرو، طبق اعالم 
گم��رک ایران، ثبت هوش��مند اطالعات 
ترخی��ص کاال این ام��کان را در گمرک 
فراه��م ک��رده ت��ا رس��یدگی و کنترل 
جزیی تری��ن اطالع��ات کااله��ا پس از 
ترخیص به راحتی امکان پذیر ش��ود، در 
صورتی ک��ه قبل از الکترونیکی ش��دن 
گم��رک ام��کان رصد اطالع��ات فرآیند 
تشریفات گمرکی کاالها به آسانی میسر 
نب��وده و با وج��ود روش های دس��تی و 
کاغذی عماًل کنترل های پس از ترخیص 

امکان پذیر نبوده است. 
در ادامه تالش ها و برنامه های گمرک 
ارتقای کارکرد س��امانه های  ایران برای 

الکترونیک��ی در گمرک از ابتدای س��ال 
جاری هوشمند س��ازی تمامی اطالعات 
کااله��ای واردات��ی ب��ا هدف مب��ارزه با 
تخلف��ات با موفقی��ت کلید خ��ورد و با 
الکترونیک��ی ش��دن اطالع��ات بارنامه، 
فاکت��ور خرید، عدل بندی و منش��ا ارز، 
تطبیق اطالعات کاماًل هوشمند س��ازی 
ش��د و س��امانه جامع گمرکی هم اکنون 
این قابلیت را پیدا کرده است که به طور 
کامل در زنجیره ورود اطالعات ترخیص، 
داده ه��ا را تطبیق و به ص��ورت خودکار 
هرگون��ه تخل��ف احتمالی را شناس��ایی 

کند. 
هم اکن��ون اطالع��ات کاالهایی که به 
کشور وارد می شود به صورت هوشمند با 
بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، 
عدل بن��دی  الکترونی��ک،  فاکت��ور 
الکترونی��ک، اظه��ار الکترونیک، گواهی 
مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای 
الکترونیکی س��ازمان های همکار گمرک 

تطبی��ق و در صورت هرگون��ه مغایرت 
سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار 
از ادامه مراحل انجام تش��ریفات گمرکی 

جلوگیری می کند. 
ارزش گمرک��ی خودروه��ای وارداتی 
بر اس��اس قیمت صادراتی و با مقایس��ه 
قیمت های جهان��ی در کمیته تبصره ۶ 
قان��ون خودرو به صورت س��االنه تعیین 

می شود. 
ارزش گمرک��ی تمام��ی خودروه��ای 
قاب��ل ورود طبق تبص��ره 1 بند 4 ماده 
17 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 
پس از تعیین در کمیته تبصره ۶ قانون 

خودرو منتشر می شود. 
ارزش خودرو ش��امل قیمت خرید در 
کش��ور مب��دا )FOB(+  بیم��ه + کرایه 
  )Cif( حمل اس��ت که اصطالحا س��یف

گفته می شود. 
اگ��ر قیمت من��درج در اس��ناد خرید 
کمتر از قیمت صادراتی مصوب باش��د، 

قیمت صادراتی مالک عمل خواهد بود. 
کرایه حمل از مبدا کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس به مقصد بندرعباس به طور 
متوس��ط هر خودروی سواری بین 5۰۰ 

تا 75۰ دالر آمریکاست. 
به ط��ور کلی خودروی س��واری کمتر 
از 15۰۰ سی س��ی در ردی��ف تعرفه ای 
صادرات  مق��ررات  87۰۳۲۲9۰ جدول 
و واردات طبقه بندی می ش��ود و واردات 
این خودروها مش��مول 55درصد حقوق 

و عوارض گمرکی است. 
واردات خودروهای سواری بین 15۰۰ 
تا ۲۰۰۰ سی س��ی در ردی��ف تعرفه ای 
87۰۳۲۳19 طبقه بندی شده و مشمول 
75 درص��د حق��وق و ع��وارض گمرکی 

است. 
ت��ا   ۲۰۰۰ از  س��واری  خودروه��ای 
۲5۰۰ سی س��ی هم در ردیف تعرفه ای 
مش��مول و  طبقه بن��دی   87۰۳۲۳۲9 

95درصد حقوق و عوارض گمرکی است. 

نایب رئیس انجمن واردات خودرو ضمن 
انتق��اد از ممنوعیت ثبت س��فارش با دالر 
آمری��کا گفت بی��ش از 85درص��د واردات 
کشور در زنجیره تولید محصوالت داخلی 
و صادراتی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد 
و هرگون��ه نوس��انی در واردات این اقالم، 
مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر می گذارد. 
از سوی دیگر این تصمیم ناگهانی، هزینه ها 
و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی 

به بازار تحمیل می کند. 
به گزارش پدال نیوز، فرهاد احتش��ام زاد در 
خصوص بخش��نامه اخیر مبنی بر ممنوعیت 
ثبت س��فارش واردات با ن��وع ارز دالر آمریکا 
اظهار کرد: این کار موجب تش��دید بی ثباتی 
فض��ای تجارت خارج��ی خواهد ش��د.   وی 
اف��زود: یک��ی از مهم ترین مطالب��ات فعاالن 
بخش  خصوص��ی از دولت، ثب��ات و پایداری 
دستورالعمل ها و پرهیز از صدور بخشنامه های 
ناگهان��ی اس��ت ولی اقتص��اد هنوز ب��ر مدار 

ابالغیه های غافلگیرکننده سیر می کند. 
 احتش��ام زاد گفت: در 1۰ ماهه گذشته 
حدود 4۲.8 میلیارد دالر، کاال وارد کش��ور 
شده است و باالترین آمار واردات بر اساس 
کش��ور مبدأ، به ترتیب از چی��ن، امارات، 

کره جنوب��ی، ترکیه و آلمان بوده اس��ت و 
حاال یکباره و بدون مشورت با تشکل های 
اقتصادی، بخشنامه ای صادر می شود که با 
ممنوع اعالم کردن ثبت س��فارش با دالر 
آمری��کا، کل برنامه ریزی ه��ای بنگاه ها را 

تحت الشعاع قرار می دهد. 
 ب��ه گفت��ه نایب رئیس انجم��ن واردات 
خودرو، اگرچه به عل��ت تداوم تحریم های 
آمری��کا و مش��کالت دسترس��ی ش��بکه 
بانکی کش��ور ب��ه دالر آمری��کا، اتخاذ این 
تصمیم توس��ط دولت ش��اید در راس��تای 
مدیری��ت تقاض��ای دالر آمری��کا و ایجاد 
ش��فافیت مبادالت از طریق ش��بکه بانکی 
اجتناب ناپذیر بوده باش��د، اما موضوع این 
اس��ت که روند اجرای��ی چنین تصمیمی، 

صحیح نبوده است. 
 وی ادامه داد: علیرغم مواد ۲ و ۳ قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار که دولت را 
در زمان اتخاذ تصمیمات ملزم به اخذ نظر 
تش��کل های تخصصی و توجه به نظر آنها 
می داند و معاون اجرایی رئیس جمهور نیز 
در انتهای سال گذشته، مجددا بر ضرورت 
اج��رای این قانون توس��ط دول��ت تأکید 
کردند، ام��ا نحوه اجرای بخش��نامه اخیر، 

در وهله نخس��ت معنایی جز بی توجهی به 
رأی و نظ��ر فعاالن اقتصادی و عدم اعتماد 
دولت به بخش  خصوصی را به اذهان متبادر 

نمی کند. 
 به گفته احتش��ام زاد، عدم تطابق مکرر 
رفتار و گفتار دولت درخصوص این بخش 
از قانون، ناقض ش��عار تدبیر و امید و منشأ 
ایجاد شائبه انجام صرفاً نمایشی پوپولیستی 

در برابر بخش  خصوصی است. 
 وی ادام��ه داد: بر اس��اس قانون و روال 
منطقی م��ورد انتظار، دول��ت باید منطق 
سیاس��ت گذاری های  و  تصمیم گیری ه��ا 
خ��ود را پیش از اب��الغ عمومی، حداقل به 
تش��کل های تخصص��ی بخ��ش  خصوصی 
اعالم و نظرخواهی کند تا پس از بررس��ی 
همه جانب��ه موض��وع و اتخ��اذ راهکارها و 
تدابی��ر احتمالی مقتضی، فعاالن اقتصادی 
بتوانن��د برای اجرای تغیی��رات جدید و بر 
اس��اس برنامه ای زمان بندی شده، خود را 
برای پیاده سازی تغییرات تجهیز کنند که 

متأسفانه این گونه نیست. 
 احتش��ام زاد ب��ا تأکید بر ای��ن نکته که 
افسوس از تجربیات قبلی درس نگرفته ایم، 
اظه��ار ک��رد: تجربی��ات قبل��ی مبنی بر 

محدودیت ثبت س��فارش از کشور امارات 
متحده عربی و نیز تجربه محدودسازی دالر 
آمریکا در س��ال های قبل، نش��ان می دهد 
این بخش��نامه، عالوه بر اینک��ه جو روانی 
مضاعفی حداق��ل در کوتاه مدت ب��ر بازار 
تحمیل می کند، هزینه تمام ش��ده واردات 
را نیز افزایش می دهد و س��بب می ش��ود 
عالوه بر نوسان قیمت ارز، موضوع دیگری 
با عن��وان ضریب تبدی��ل ارزهای مختلف 
ب��ه دالر نیز پررنگ ش��ده و به دغدغه های 
تج��ار اضافه ش��ود.   نایب رئی��س انجمن 
واردات خ��ودرو تصریح کرد: ش��اید هدف 
دول��ت از این بخش��نامه این اس��ت که با 
محدود کردن ثبت سفارش به ارزهای غیر 
دالری، فشار را از روی تقاضای دالر آمریکا 
کاهش دهد، ولی نکته اساسی این است که 
حتی بدون احتس��اب نقش دالر آمریکا در 
معامالت نفتی سراسر دنیا به عنوان مبنای 
ارزش گ��ذاری نفت و نیز بدون احتس��اب 
مشکالت احتمالی فروشندگان خارجی در 
برابر درخواس��ت واردکنندگان برای تغییر 
دالر آمریکا در مبادالت ارزی، این تصمیم 
هزینه ها و تبعات خاص خود را به ش��کل 

دومینویی به بازار تحمیل می کند. 

جزییات تعرفه واردات خودروهای هیبریدی اعالم شد

ممنوعیت ثبت سفارش با دالر تبعات دومینویی دارد

بازار خودروهای وارداتی تغییر مسیر داد
اخبار

 حمایت از قطعه سازان داخلی
افزایش تولید و اشتغال را رقم می زند

اس��تاندار خوزس��تان گف��ت گروه س��ایپا ب��ا تولید 
محصوالت متنوع و به روز خود عالوه بر افزیش س��هم 
ب��ازار داخلی می تواند با تکیه بر ت��وان و دانش بومی و 
همچنین حمایت قاطع قطعه س��ازان از این مجموعه 
در عرص��ه صادرات نقش مهمی در بازار های منطقه ای 
داش��ته باشد.  به گزارش پایگاه خبری عصرخودرو، در 
سیزدهمین نمایشگاه خودروی اهواز غالمرضا شریعتی، 
استاندار خوزستان در حاشیه بازدید از غرفه سایپا گفت: 
تنوع و افزایش کیفیت محصوالت گروه سایپا نشان از 

روند تکاملی این خودروساز بزرگ کشور دارد. 
وی اف��زود: دوران تک محصولی س��پری ش��ده و در 
شرایط حال حاضر خودروسازی موفق است که بتواند 
در س��طوح قیمتی مختلف سهم بیشتری از بازار را در 
اختیار داشته باش��د و گروه سایپا با تولید محصول در 
دو س��طح اقتصادی و لوکس جای��گاه ویژه ای در میان 
مصرف کنندگان داخلی دارد.  استاندار خوزستان گفت: 
سایپا در راستای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با یک 
برنامه ریزی مدون و نظام مند با توس��عه و به روز رسانی 
دان��ش فنی خود گام جدی برای حض��ور در بازارهای 
منطقه ای برداشته است.  وی بیان کرد: همکاری سایپا 
با خودروس��ازان  مطرح خارجی با هدف افزایش سهم 
بازار صادراتی و توانمند س��ازی صنعت داخلی موجب 

توسعه و رشد زیرساخت های صنعتی کشور می شود. 
ش��ریعتی افزود: س��ایپا به عنوان یکی از قطب های 
بزرگ خودرو سازی کشور در آینده ای نزدیک در عرصه 

منطقه ای، جایگاه ویژه ای کسب خواهد کرد . 
وی گفت: در حال حاضر همکاری و تعامل س��ازنده 
گروه س��ایپا با قطعه سازان  بس��یار مناسب است و این 
موضوع اهمیت زی��ادی دارد چراکه همکاری و ارتباط 
دو صنعت خودروسازی و قطعه سازی عالوه بر افزایش 

اشتغال موجب رشد و توسعه صنعت کشور می شود . 
وی خاطرنش��ان کرد: پرداخت 4۰۰ میلیاردی طلب 
قطعه سازان توسط گروه س��ایپا کار شایسته و بزرگی 
بوده است که این امر نقش مهمی در رشد کسب وکار و 

ایجاد اشتغال در کشور خواهد داشت. 
وی یادآور ش��د: شرکت های قطعه س��ازی به عنوان 
تأمین کننده قطعه ش��رکت های مادر نقش مهمی در 
افزایش کیفیت و رشد صنعت خودرو دارند.  شریعتی 
گفت: گروه س��ایپا به لحاظ تنوع محص��ول در دو رده 
سبک و سنگین می تواند نقش مهمی در نوسازی ناوگان 
ش��هری و سنگین استان داشته باشد.  وی اظهار کرد: 
با توجه به حضور خودرو های اروندی در ناوگان شهری 
استان مطمئناً محصوالت جدید و باکیفیت گروه سایپا 
از جمله آریو و برلیانس می توانند به عنوان محصوالت 
باکیفیت داخلی ش��رایط نوس��ازی ناوگان تاکسیرانی 
استان خوزستان را تسریع بخشند.  استاندار خوزستان 
گفت: محصوالت تجاری سنگین و نیمه سنگین گروه 
سایپا می تواند در استان نفتخیز خوزستان متناسب با 

کاربری های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

 چه کسی به داد مشتریان
نگین خودرو می رسد؟ 

بر اس��اس ش��نیده ها تع��دای زی��ادی از ش��اکیان 
نگین خودرو در مقابل این شرکت به منظور احقاق حق 

خود حضور به هم رسانده اند. 
ب��ه گ��زارش پدال نیوز به نق��ل از پردی��س خودرو، 
ش��نیده ها حاکی از آن است که شاکیان شرکت نگین 
خودرو به دلیل تعویق در تحویل خودرو خریداری شده 
و همچنین درخواست ش��رکت در خصوص اخذ وجه 
بیشتر از مبلغ قید شده در قرارداد، در مقابل این شرکت 
تجمع کرده و خواهان احقاق حق خود می باشند. حال 
سوال این است که چرا شرکت نگین خودروی که خود 
را بزرگ ترین وارد کننده بازار ایران می داند و قصد دارد 
خود را به عنوان قطب سوم خودروسازی ایران در آینده 
تبدی��ل کند در راضی کردن تعدادی از ش��اکیان خود 
نات��وان مانده اس��ت. آیا زمانی که این ش��رکت به رغم 
بسته بودن سامانه ثبت سفارش به صورت قطعی اقدام 
ب��ه فروش محصوالت خود می کرد فکر چنین روزی را 
نک��رده بود. آیا بهتر نبود که در فروش محصوالت خود 
از قیمت قطعی اس��تفاده نمی کرد و به جای آن کاماًل 
صادقانه به مش��تریان خود احترام می گذاشت و قیمت 
ارائه شده را به عنوان علی الحساب معرفی می کرد تا در 
چنین روزی مجبور به پاس��خگویی به مشتریان خود 
نباش��د.   شاید بهتر باش��د نگین خودرو و شرکت های 
مش��ابهی که در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش 
اق��دام به فروش قطعی محصوالت خود کرده اند، امروز 
به منظور مشتری مداری و احترام به حقوق مردم، ضرر 
وارد شده را خود متقبل شوند و فشار را روی مشتریان 
از همه جا بی خبر وارد نکنند چراکه این کار می تواند در 
درازمدت بازدهی چندین برابر را در پی داشته باشد. اما 
متأسفانه شرکت هایی نظیر نگین خودرو حاضر نیستند 
حتی در این بین کوچک ترین ضرری را متقبل ش��وند 
و با اس��تفاده از قرارداد های یکطرفه ای که با مشتریان 
خود منعقد می کنند در پی اخذ وجه بیشتری و جبران 

خسارات ناشی از عملکرد ضعیف خود هستند. 
 در پایان باید متذکر ش��ویم که حجم ش��کایات از 
نگین خودرو به قدری وسعت دارد که قرار است انجمن 
واردکنندگان خودرو به عنوان حکم بین این ش��رکت و 
مردم شاکی ورود پیدا کند تا شاید راهی برای برون رفت 
از این مشکالت ناشی از ندانم کاری گروهی خاص پیدا 

شود. 

اخبار

مجلس از خودروسازان به دنبال 
مچ گیری نیست

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی با اشاره به طرح تحقیق و تفحص از صنعت 
خودرو گفت رسیدگی به علل ناکارآمدی شرکت های 
خودروس��از داخل��ی در حوزه های کیفی��ت، قیمت، 
محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات 
پس از فروش با وجود حمایت های گسترده و مستمر 
مجلس و دولت از آنها و عدم پاسخگویی به انتظارات 
مردم با توجه به آثار عمیق و گس��ترده ای که شرایط 
کیف��ی و هزین��ه ای ای��ن محصول بر ابع��اد مختلف 
زندگی مردم به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم ایفا 

می کند بسیار مهم، بااولویت و ضروری است. 
 ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، محمدرض��ا نجف��ی در 
گفت وگ��و با خبرخودرو اف��زود: گزارش های متعدد، 
درخواس��ت های زی��اد و نارضایتی م��ردم بزرگوار از 
کیفی��ت خودروها و قطعات مصرفی آنها، هزینه های 
باالی تمام شده و بهره برداری، افزایش مکرر قیمت ها، 
ضعف مکانیزم فروش و خدمات پس از فروش، شائبه 
وجود فس��اد و رانت در حوزه ه��ای خرید و تأمین و 
نیز سیاس��ت های متزلزل و فسادزا در حوزه واردات 
خودرو، لزوم ورود مجلس ش��ورای اسالمی به عنوان 

نهاد عالی نظارتی را صدچندان کرده است. 
 وی اظه��ار داش��ت: البت��ه مجلس ب��ه هیچ وجه 
به دنبال مچ گیری و نبش قبر مس��ائل و مش��کالت 
گذشته نیست، بلکه همه تالش خود را به کار خواهد 
بس��ت تا با استفاده از امکان و ابزار تحقیق و تفحص 
و در قالب یک کار جمعی زمان بندی شده، هدفمند 
و روش��مند با حضور، مش��ارکت و مالحظه حقوق و 
نظ��رات همه ذی نفعان کلی��دی، طرحی اثربخش و 
همه جانب��ه را برای ایجاد تح��ول در صنعت خودرو 

کشور تدارک و تضمین کند. 
 وی ب��ا تأکید بر ل��زوم تدوین طرح تحول صنعت 
خودرو، تأکید کرد: صنع��ت خودروی ایران نیازمند 
تحولی اس��ت که منجر به تولیداتی رقابتی، ایمن، با 
اس��تاندارد باال، قیمت و کیفیت مناسب و سازگار با 
محیط زیس��ت را تولید و نی��ز خدمات پس از فروش 

مطلوب و متناسب با نیاز مردم را تأمین کند. 
 وی اف��زود: ای��ن تحقی��ق و تفحص با ش��ناخت 
مناس��بی که از اج��زاء و بخش ه��ای مهم صنعت، 
فرصت ه��ا و تهدی��دات، قوت و ضعف ها به دس��ت 
می دهد، امکان مناس��بی برای رسیدن به استراتژی 
جامع االط��راف و قاب��ل قبول تری ب��رای ذی نفعان 
متکث��ر و متن��وع را فراهم می کن��د و از طریق این 
وف��اق در برنامه و ه��دف و چش��م انداز، هم افزایی 
و حمایت ه��ای الزم ب��رای دسترس��ی ب��ه مناف��ع 
حداکثری برای ذی نفعان که مهم ترین ایشان مردم 

عزیزمان هستند محقق شود. 
 وی گف��ت: بر این اس��اس وجه��ه همت مجلس 
در طول فرآیند تحقی��ق و تفحص تضمین آینده ای 
مناسب تر برای این صنعت به تناسب استحقاق ملت 
شریف، کشور عزیز و نظام جمهوری اسالمی است و 
چنانچه نگاهی هم به گذش��ته باشد برای رفع نقاط 

ضعف و تقویت قوت ها و تحصیل فرصت هاست. 
 نجفی تأکید کرد: در صورتی که صنعت خودروی 
داخ��ل، از ع��وارض و آس��یب های ب��زرگ امروزش 
پیراس��ته ش��ده و تبدیل به صنعتی بالنده، رقابتی، 
اقتصادی و مشتری مدار شود، آنگاه قطعاً پیشرانه ای 
قوی برای اقتصاد و توس��عه همه جانبه کشور، بهبود 
شرایط اشتغال و معیشت، بهره وری و افزایش ارزش 

افزوده و امنیت در جامعه خواهد بود. . 
 این عضو کمیس��یون صنای��ع در ادامه به موضوع 
توقف ثبت سفارش اشاره کرد و اظهار داشت: توقف 
ثبت س��فارش در ماه های گذش��ته منجر به افزایش 
بسیار ش��دید قیمت خودروهای وارداتی و آشفتگی 
زیاد بازار ش��دد و نارضایتی مردم را از طرفی و رانت 
و فساد و تحصیل درآمدهای بادآورده از جیب مردم 
ش��ریف برای عده ای دیگر را از ط��رف دیگر موجب 

شد. 
 نجف��ی تصریح کرد: بس��ته ش��دن س��ایت ثبت 
س��فارش تبعات منفی بس��یاری به دنبال داش��ت. 
رفتاره��ای اقتص��ادی بای��د قابل پیش بینی باش��د، 
رفتاره��ای هنجار ش��کنانه، خلق الس��اعه و دفع��ی 
کلیت اقتصاد کش��ور را تحت تأثیر ق��رار می دهد و 
منحصر به یک بخش یا حوزه باقی نمی ماند، ریسک 
س��رمایه گذاری و برنامه های بلند مدت را باال برده و 
بی ثبات��ی و بحران در حوزه ه��ای مختلف اقتصادی 
ازجمله س��رمایه گذاری در صنعت و تولید را موجب 

می شود. 

طرح دوفوریتی کاهش تعرفه 
خودروهای وارداتی رای گیری می شود

به گفته دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو، طرح 
دوفوریتی کاهش تعرف��ه خودروهای وارداتی، امروز 

در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد. 
به گ��زارش خبرگزاری برنا،  »مهدی دادفر«، دبیر 
انجمن واردکنندگان خ��ودرو گفت: طرح دوفوریتی 
کاهش تعرف��ه خودروهای واردات��ی فردا)امروز( در 

دستور کار مجلس قرار می گیرد. 
گفتنی اس��ت، طرح دوفوریتی کاهش تعرفه های 
خودروه��ای وارداتی که چندی پیش مطرح ش��ده 
بود، امروز در صحن علنی مجلس مورد بررس��ی قرار 

گرفته و رأی گیری خواهد شد. 
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مسعود اصفهانی، رئیس بنیاد نخبگان گیالن، گفت راه اندازی مرکز نوآوری 
و فن��اوری می تواند هدایت و توانمندس��ازی خالقیت های نوآورانه را جهت 
افزایش بهره وری، افزایش ارزش افزوده و اش��تغال زایی در منطقه ساماندهی 

کند. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، کارگاه آموزش��ی تروی��ج مقررات و 
آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان، به همت بنیاد 
نخبگان گیالن در دانش��گاه آزاد اسالمی واحد 
الهیجان برگزار شد. این کارگاه با هدف معرفی 
سیاست  ها، مقررات و آیین نامه های بنیاد ملی 
نخبگان شامل جایزه  های تحصیلی دانشجویان 
صاحب استعداد برتر، شناسایی و پشتیبانی از 
دانش آموختگان برتر دانش��گاهی، شناسایی و 
پش��تیبانی از اختراع های برگزیده، شناس��ایی 
و پش��تیبانی از اعضای هیات علمی برگزیده و 
انواع جایزه های حمایتی و همچنین تش��ریح 
سیاس��ت  های ج��اری بنیاد ملی، برگزار ش��د. 

در این کارگاه، مس��عود اصفهانی، رئیس بنیاد نخبگان گیالن، با اش��اره به 
س��ند راهبردی کشور در امور نخبگان و تعریف مستند نخبه و فعالیت های 
نخبگانی، استان گیالن و شهرستان الهیجان را ازقطب های نخبه خیز کشور 

دانست و اظهار داشت: نخبه شناسی، نخبه پروری، نخبه گزینی و نخبه گماری، 
چکیده واژگانی وظایف بنیاد ملی نخبگان بوده و بنیادهای استانی در راستای 
همی��ن اهداف موظف ب��ه برگزاری رویدادهای مختلف یا حضور در س��ایر 
رویدادهایی هس��تند که امکان وصول به این 
اهداف فراهم شود. وی افزود: تشریح جزئیات 
وظای��ف بنیاد در محل هایی که امکان تحقق 
این اهداف وجود دارد، از جمله دانش��گاه ها و 
مراکز آموزشی و پژوهش��ی استان با در نظر 
گرفتن همین اه��داف طراحی و برنامه  ریزی 
می شود.رئیس بنیاد نخبگان استان گیالن با 
مرور اجمالی مق��ررات و آیین نامه های بنیاد 
ملی نخبگان، به س��ابقه برگزاری مش��ترک 
جشنواره رویش با دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
رشت در سال گذشته اشاره کرد. اصفهانی با 
تش��ریح برنامه تکریم و الگوسازی از نخبگان 
و تأکید بر الگوس��ازی از مفاخ��ر بومی برای 
استعدادهای برتر نسل اخیر، برگزاری مراسم تکریم و الگوسازی از دکتر علی 
درویش زاده از مفاخر زمین شناسی کشور در سال آینده با همکاری دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد الهیجان را از برنامه های آتی این بنیاد برشمرد.

رئی��س مرکز فن بازار مل��ی ایران از برگزاری هش��تمین رویداد 
عرضه به س��رمایه گذاران تحت عنوان Startup Demo با هدف 

جذب سرمایه برای استارت آپ های فعال حوزه آموزشی خبر داد.
به گ��زارش ایس��نا، اکب��ر قنبرپ��ور با 
اش��اره ب��ه برگ��زاری اس��تارت آپ دم��و 
گفت: ه��دف اصلی این روی��داد، مذاکره 
مس��تقیم و رو در روی صاحب��ان ای��ده 
واس��تارت آپ ها با س��رمایه گذاران اس��ت 
ک��ه در دو بخ��ش عمومی )ش��امل ارائه 
اس��تارت آپ ها( و اختصاص��ی )جلس��ات 
مذاکره س��رمایه گذاران و اس��تارت آپ ها( 

برگزار می شود.
وی ادامه داد: اس��تارت آپ ها می توانند 
در ای��ن روی��داد ب��ه جم��ع زی��ادی از 
س��رمایه گذاران دسترس��ی داشته باشند. 
س��رمایه گذاران نیز در ی��ک زمان کوتاه، 

اس��تارت آپ ها را بررسی کرده و پس از برگزاری جلسات خصوصی 
و بررس��ی میزان پیشرفت ایده، مشتریان جذب شده، حجم بازار و 
میزان فروش به ارزیابی آنها پرداخته و برای سرمایه گذاری در آنها 

اعالم نظر می کنند. در این صورت مذاکرات بعدی تا حصول نتیجه 
نهایی توسط مرکز فن  بازار ادامه خواهد داشت.

قنبرپور با اش��اره به نحوه ش��رکت در این رویداد سرمایه گذاری، 
افزود: برای حضور در هش��تمین رویداد 
اس��تارت آپ دمو، ده ها استارت آپ اعالم 
تقاض��ا ک��رده بودند ک��ه در مرحله اول 
پس از بررس��ی درخواس��ت های ارسال 
ش��ده تعداد 1۰ اس��تارت آپ برای ارائه 
آزمایشی انتخاب ش��د و در مرحله دوم 
پس از ارائه حضوری این تیم ها، هش��ت 
استارت آپ نهایی برای حضور در رویداد 

انتخاب خواهند شد.
وی زم��ان برگزاری ای��ن رویداد را در 
روز 1۲ اس��فندماه جاری در دانش��گاه 
شهید بهش��تی با حضور سرمایه  گذاران 
تخصص��ی این حوزه و اس��تارت آپ های 
ح��وزه آموزش ذکر کرد و یادآور ش��د: این روی��داد در حوزه های 
آموزش آنالین، سیس��تم های مدیریت یادگیری، آموزش فناوری، 

مدرسه های نسل آینده و ابزارهای مطالعه برگزار می شود.

رئیس بنیاد نخبگان گیالن:

تالش برای جذب سرمایه برای استارت آپ های حوزه آموزشیایجاد مرکز نوآوری و فناوری، ظرفیت های استانی را سامان دهی می کند

در دوران مقیاس پذیری، نه تنها پروسه های عملیاتی، بلکه وظایف 
رهب��ر و اعضای تی��م نیز تغییر می کن��د. این تغییرات شکس��ت یا 

موفقیت یک کسب وکار را رقم خواهد زد. 
معم��وال در مراحل اولیه راه اندازی اس��تارت آپ، همه اعضای تیم 
در همه پروس��ه ها با یکدیگر مش��ارکت و همکاری می کنند. هر یک 
از کارکنان، وظایف مختلف��ی را به عهده می گیرد. مثال یک کارمند 
غیرفنی، تست نرم افزار جدید را انجام می دهد. مدیر گروه در تمامی 
پروس��ه های اجرایی شرکت می کند و مهندس��ان نرم افزار تلفن های 

پشتیبانی محصوالت را پاسخ می دهند. 
برای��ان هالی��گان، هم بنیانگ��ذار و مدیرعامل هاب اس��پات، ضمن 
یادآوری دوران ابتدایی تأس��یس و راه اندازی استارت آپ خود، اذعان 
می کند که شرایط یک استارت آپ نوپا، مستلزم همکاری و مشارکت 
همه اعضای تیم اس��ت و به همین دلیل فرهنگ اس��تارت آپی، باید 
بسیار حمایتگر و مشارکتی باشد. این راز موفقیت و رشد استارت آپ 

است، اما تا کجا؟ 
آیا به مرحله مقیاس پذیری رسیده اید؟ 

هالیگان می گوید س��ال ۲۰1۲، او و سایر اعضای تیم حس کردند 
دیگر دوران اس��تارت آپی خود را پش��ت سر گذاش��ته اند و به جایی 
رس��یده اند که می توانن��د یک ش��رکت پای��دار را اداره کنند. طبق 
بررس��ی آنها، همه پیش نیازهای مقیاس پذیری کسب وکار آماده بود: 
بازار مناس��ب، نس��بت متعادل هزینه جذب مشتری به طول دوران 
وفاداری مش��تریان و س��ودآوری قابل قبول. به عنوان یک کسب وکار 
درحال توسعه، آنها می توانس��تند لیدرهای بیشتری به دست آورند، 
نمایندگی های فروش بیش��تری را استخدام کنند و نرخ رشد خود را 

متناسب با آن افزایش دهند. 
در همان س��ال، ی��ک عنصر مه��م )اتوماس��یون جری��ان ایمیل 
مارکتینگ( به سیس��تم مدیری��ت محتوای آنان اضافه ش��د. برنامه 
کاری آنها س��رعت بسیار بیش��تری به خود گرفته بود و موفق شده 

بودند اهداف کوتاه مدت خود را به خوبی برآورده کنند. 
 -  تیم توس��عه، ی��ک محصول قوی و باکیفی��ت را تولید و عرضه 

می کرد. 
 -  آنها چندین ماه نرم افزار خود را درون سازمان ش��ان مورد تست 

واقعی قرار داده بودند. 
 - مش��تریان نسخه آزمایش��ی رضایت خود را از خدمات دریافتی 

اعالم کرده بودند. 
 - تیم بازاریابی بیانیه فوق العاده ای را آماده و منتشر کرده بود. 

 - طبق برآوردهای تقاضا، فروش��ندگان بیش��تری استخدام ش��ده 
بودند. 

به نظر می رس��ید تا اینجای کار، همه چیز خیلی خوب پیش رفته 
اس��ت. اعضای تیم چشم انتظار خبرهای خوب بودند و چک لیست ها 

نشان از آمادگی پروسه ها داشتند. 
تنها مس��ئله ای که به عنوان یک چراغ زرد باقی مانده بود، این بود 
که تعداد اعضای تیم پش��تیبانی محص��والت کم بود. هالیگان و تیم 
مدیریت هرگز خدمات پشتیبانی را به عنوان یک معضل نمی دیدند، 
چراکه تا به آن زمان موفق شده بودند در کوتاه ترین زمان ممکن، به 

همه نیازهای مشتریان پاسخ دهند. 
س��رانجام آنها محصول جدیدشان را به بازار عرضه کردند و موفق 
ش��دند نرخ مش��تریان پایه خ��ود را تا حدی زی��ادی افزایش دهند. 

درواقع فروش س��ه ماهه اول آنه��ا، بیش از انتظ��ارات و برآوردهای 
آماری شان بود. 

اما مش��کلی وجود داشت. همچنان که تعداد بیشتری از مخاطبان 
بالقوه جذب محصول می ش��دند، به جلس��ات آموزش��ی و توجیهی 
بیش��تری نیاز پیدا می کردند. کارشناسان تیم پشتیبانی، ساعت های 
طوالنی و بی وقفه با مش��تریان صحبت می کردند و روال کار را برای 

آنان توضیح می دادند. 
به تدریج مش��تریان ناچار می شدند زمان بیشتری پشت خط تلفن 
منتظر بمانند تا راهنمایی های موردنیاز خود را دریافت کنند. گاهی 
یک مش��تری مجبور بود ۲۰ دقیقه صبر کند تا یکی از مسئوالن به 
او پاس��خ دهد. مشخص است که مشتریان ترجیح می دادند سؤاالت 
خود را از کانال هایی بپرسند که سریع تر به آنها جواب می داد، یعنی 

نمایندگی های فرعی. 
مطابق با فرهنگ اس��تارت آپی هاب اس��پات، تیم فروش وارد عمل 
ش��د تا برخی از ویژگی های جدید محصوالت را دوباره معرفی کند. 
اما آنها نمی توانستند به خوبی متخصصانی که در نمایندگی ها حضور 
داش��تند، عمل کنند. مش��تریانی که از صف انتظ��ار بخش خدمات 
و پش��تیبانی خس��ته ش��ده بودند، تجربه کاربری خوبی را منعکس 

نمی کردند. 
ح��دس بزنید وقت��ی نمایندگان ف��روش، در ح��ال ارائه خدمات 
پش��تیبانی هس��تند، چه اتفاقی رخ می دهد؟ آنه��ا دیگر نمی توانند 

محصوالت را به فروش برسانند! 
گرچ��ه ف��روش ب��اال و غیرقابل انتظ��ار اولی��ه، نویدبخ��ش ی��ک 
مقیاس پذی��ری موف��ق ب��ود، اما مش��کالتی ک��ه پ��س ازآن رخ داد 
و واکنش های اس��تارت آپی تیم، نش��ان داد که هن��وز راه زیادی تا 

موفقیت و رشد واقعی باقی مانده است. 
در مرحل��ه مقیاس پذی��ری، همه چیز باید به موق��ع و دقیق انجام 
ش��ود، در غیر این صورت شرکت شما مثل دستگاهی خواهد بود که 
چرخ دنده های آن درست س��ر جای خود قرار نگرفته اند و در نهایت 
دستگاه با صدایی ناخوشایند از کار می افتد. هالیگان و گروهش تنها 
یک چراغ زرد مقابل خود داش��تند، اما چشم پوش��ی از همین زنگ 

خطر باعث شد آنها از مسیر اصلی خود منحرف شوند. 
در مراح��ل اولیه راه اندازی اس��تارت آپ، ش��ما و دیگ��ر اعضای تیم 
می توانید وظایف مختلفی را به عهده بگیرید و حتی در زمینه هایی کار 
کنید که تخصص اصلی شما نیست. اما زمانی که دوران مقیاس پذیری 

فرامی رسد، نمی توان با این منوال پروسه ها را پیش برد. 
نکته مهم این اس��ت ک��ه زمانی که از یک چال��ش عبور می کنید، 
با دقت به آنچه که پش��ت س��ر گذاش��ته اید نگاه کنید و با بررس��ی 
جزییات، درس های الزم را یاد بگیرید. همانطور که هالیگان متوجه 
ش��د که باید مجموعه ای از کل کارکنان و متریک های پشتیبانی را 
هر ماه، بررس��ی کند و به طور جداگانه، روی پش��تیبانی نسخه های 

جدید محصول نیز متمرکز شود. 
پیش بینی همه سناریوهای ناخوشایند محتمل، امکان پذیر نیست، 
اما زمانی که استارت آپ به مرحله مقیاس پذیری می رسد، هر فاکتور 

ناسازگار ممکن است کل عملیات را مختل کند. 
مهم این اس��ت ک��ه اگر با چنین ش��رایطی مواجه ش��دید، از آن 
درس بگیرید و اطمینان حاصل کنید که یک اشتباه را دوباره تکرار 

نمی کنید. 

تغییر شرایط کار تیمی در دوران مقیاس پذیری استارت آپ

استارتآپ

یک اس��تارت آپ، نمونه اولیه موبایلی غیرهوشمند س��اخته که به شبکه های 
اجتماعی متصل نمی ش��ود، البته این موبایل به اینترنت 4جی متصل می شود و 
قابلیت برقراری تماس و ارسال پیامک را دارد. به گزارش مهر به نقل از انگجت، به 
تازگی یک استارت آپ،  موبایلی برای افرادی ساخته که تصمیم دارند از تلفن های 
هوشمند خود فاصله بگیرند.  این موبایل که Light Phone2 نام گرفته  فقط 

قابلیت ارسال پیامک، برقراری تماس و کوک کردن ساعت را دارد.
این موبایل به رس��انه های اجتماعی، ایمیل یا وب سایت های خبری متصل 
نمی ش��ود، البته این شرکت در س��ال ۲۰15 میالدی Light Phone اصلی 
را س��اخت و در وب سایت کیک اس��تارتر عرضه کرد. این موبایل فقط قابلیت 

برقراری تماس صوتی داشت و جالب آنکه 1۰هزار نفر آن را خریدند!

ساخت موبایلی که به شبکه های اجتماعی 
متصل نمی شود

یکشنبه
13 اسفند 1396

شماره 1017
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همایش و نمایش��گاه »تهران هوشمند« با هدف حرکت به سمت شهر 
هوشمند و توسعه نوآوری شهری، با حمایت همراه اول 1۳ و 14 اسفندماه 
در ب��رج میالد برگزار می ش��ود.  به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت 

ارتباطات س��یار ایران، رویداد دو روزه »تهران 
هوشمند« رویدادی تخصصی و کاربردی است 
که شامل انجام سخنرانی های کلیدی توسط 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات، ش��هردار 
تهران، سخنرانان خارجی و مقامات و مسئوالن 
ارش��د کش��وری مرتبط با ش��هر هوشمند، 
میزگرده��ای تخصص��ی با حض��ور بازیگران 
اصلی ش��هر هوشمند در کش��ور، کارگاه های 
ارائ��ه محصول و معرفی خدمات، نمایش��گاه 
جانبی با حضور ش��رکت ها و س��ازمان هایی 
ک��ه در این زمینه خدم��ت و محصولی برای 
عرضه دارند و بخش استارت آپ های فعال در 
زمینه مدیریت شهری می شود.  همراه اول در 

این رویداد عالوه بر برپایی غرفه با محوریت راهکارهای هوشمندس��ازی، 
هوشمندسازی شبکه انرژی )آب و برق و گاز(، مدیریت هوشمند روشنایی 
ش��هری، مدیریت هوش��مند ناوگان حمل و نقل، نمایش شهر هوشمند 

با AR، یک کارگاه تخصصی با موضوع ش��هر هوشمند و نیازمندی های 
آن، برگ��زار می کند. همچنین نماینده هم��راه اول در پنل تخصصی این 
رویداد حضور دارد.  ش��هر هوش��مند )Smart City(  به شهری گفته 
می ش��ود که براس��اس آخری��ن نظریه های 
تکامل یافت��ه مدیری��ت ش��هری ب��ر پای��ه 
فن��اوری اطالعات و ارتباطات، داری ش��ش 
 Smart( معیار اصلی حاکمیت هوش��مند
هوش��مند  ش��هروند   ،)Governance
هوش��مند  محی��ط   ،)Smart Citizen(
زندگ��ی   ،)Smart Environment(
هوشمند )Smart Living(، حمل و نقل 
هوش��مند )Smart Mobility(و کسب و 
کار هوشمند )Smart Economy(است. 
گفتنی اس��ت ای��ن رویداد که براس��اس 
رویکردهای نوین مبنی بر حرکت به سمت 
شهر هوشمند و توسعه نوآوری شهری برگزار 
می شود، به موضوع راهبردی »هوشمندسازی شهر تهران« می پردازد که 
مورد تأکید س��ند چشم انداز ش��هر در افق 14۰4 است که در آن تهران 

»شهری هوشمند، دانش پایه و نوآور« تعریف شده است. 

عضو ش��ورای ش��هر تهران معتقد اس��ت که در جامع��ه فعلی حضور 
استارت آپ ها بسیار ضروری است و شورای شهر تهران نیز رویکرد کامال 

حمایتی از آنها دارد.
محمد ساالری در گفت وگو با مهر، با اشاره 
به ضرورت حمایت از اس��تارت آپ ها و تقویت 
آنها در زندگی ش��هری گفت: به نظر می رسد 
موض��وع اس��تارت آپ ها ی��ک پارادایم جدی 
در نحوه، شیوه کس��ب وکار و در اصل سبک 
زندگی جامعه ش��هری محسوب می شود که 
به هر حال حضورش��ان در ش��هرهایی مثل 
تهران هم به ش��دت مورد اس��تقبال جامعه 
ش��هری واقع شده و در اصل این بروز و ظهور 
هوشمندس��ازی فضاهای مجازی، اینترنتی و 

شهری است.
وی ادام��ه داد: ما هیچ راهی به جز رفتن 
به این س��مت نداریم و باید استقبال کنیم 

و اساس��ا کشور و ش��هر ما از مزایای اس��تارت آپ ها بسیار زیاد نسبت 
به کش��ورهای توس��عه یافته عقب  مانده اس��ت. مدیریت شهری اعم 
از ش��ورا و شهرداری همیش��ه در مواضع و نظرات کارشناسی شان در 

صحن ش��ورا، کمیس��یون های تخصصی و در فرآین��د تصمیم گیری ها 
و قانون گذاری نش��ان دادند که از اس��تارت آپ ها استقبال می کنند و 

رویکرد کامال حمایتی از آنها دارند.
به گفته س��االری، اساسا با توجه به اینکه 
فضای زندگ��ی در دنیا و جامعه ش��هری و 
کشور به سمت فضای دیجیتالی، هوشمند 
و اینترنتی رفته قاعدتا قسمت قابل توجهی 
از کس��ب و کارها، نوع تصمی��م گیری ها و 
اقدامات روزانه جامعه ش��هری به سمت این 
موضوع می رود و این موضوع کامال پذیرفته 

شده است.
عضو شورای شهر تهران با نام بردن از یکی 
از استارت آپ ها در حوزه حمل ونقل که وعده 
داده در م��دت دو روز ۲۰ هزار ش��غل ایجاد 
کند، گفت: در دولت ه��م معاونت علمی و 
فناوری وج��ود دارد و  رئیس جمهوری نیز 
در این باره برنامه هایی بسیار جدی دارند. من فکر می کنم استارت آپ ها 
در کشور در ماه ها و سال های آینده نزدیک به صورت فراگیر همه جامعه 
شهری و اساسا سبک زندگی شهری را تحت تاثیر جدی قرار خواهند داد.

برگزاری همایش »تهران هوشمند« با حمایت همراه اول
عضو شورای شهر تهران:

چاره ای جز هوشمندسازی نداریم

کارآفرینان موفقی مانند بیل گیتس، وارن بافت و ریچارد برانس��ون 
هم��واره توانایی برقراری ارتب��اط را به عنوان مهم ترین مهارت الزم در 
کسب وکار معرفی کرده اند، اما اکثر افراد این مهارت را صرفا در توانایی 

سخنوری می بینند. 
می ت��وان گفت مهم ترین بخش یک ارتب��اط، خصوصا برای مدیران، 
توانایی ش��نیدن و درک طرف مقابل اس��ت. اف��رادی که قصد رهبری 
تیم ه��ای کاری را دارند، باید به صورت فعاالنه به س��خنان همه اعضا 
گوش دهند و منظور آنها را درک کنند. مدیران از این طریق می توانند 

نفوذ خود را گسترش داده و اعتماد کارکنان را جلب کنند. 
نکته مهم در این مس��ئله، گوش دادن به معنای واقعی کلمه اس��ت، 

چ��را ک��ه در دنی��ای امروز و 
ش��بکه های  از  اس��تفاده  ب��ا 
کالمی  ارتباطات  اجتماع��ی، 
واقع��ی ک��ه توانای��ی انتقال 
را  اف��راد  حقیق��ی  منظ��ور 
دارند به ش��دت کاهش یافته 
مکالمه  طرفی��ن  مطمئن��ا  و 
هرچق��در هم که در نوش��تن 
مهارت داشته باشند، هیچ گاه 
نمی توانند ارتباط قدرتمندی 
را در حد یک مکالمه حضوری 

با یکدیگر برقرار کنند. 
موجود،  آمارهای  اساس  بر 
7۰ ت��ا 8۰درص��د از اوق��ات 
بی��داری م��ا ب��ه صورت های 
مختلف��ی در ح��ال برقراری 
می ش��ود؛  س��پری  ارتب��اط 
45درص��د از ای��ن زم��ان به 
دارد.  اختص��اص  ش��نیدن 
طب��ق همین آم��ار، اطالعات 
انس��ان  کسب ش��ده توس��ط 
هن��گام گ��وش دادن، پس از 
48 س��اعت تقریب��ا ب��ه یک 
چهارم کاهش یافته و در واقع 
ما فقط ۲5درص��د از آنچه را 
که می ش��نویم پس از دو روز 

به خاطر داریم. 
با توجه به آمار فوق، مدیرانی که می خواهند مهارت شنیدن خود را 
افزایش داده و رهبران خوبی در کسب وکار مربوطه باشند، مسیر نسبتا 
سختی در پیش دارند که در همین راستا، چهار راهکار مختلف را برای 

بهبود مهارت مورد بحث معرفی می کنیم: 
با هدف درک کردن، به سخنان افراد گوش کنید

 »پیتر دراکر« یکی از بزرگ تری��ن نظریه پردازان مدیریت می گوید: 
»مهم ترین بخش یک ارتباط ش��نیدن چیزی اس��ت که گفته نشده.« 
در ارتباطات کالمی، درک منظور طرف مقابل از اهمیت بس��یار باالیی 

برخوردار است. 

از همین رو توصیه می ش��ود در طول مکالمات، با پرسیدن سؤاالت 
مختلف و به کار بردن عباراتی مانند »فکر می کنم منظورتان این باشد 
که. . .«، به احساس و مفهوم اصلی مورد نظر شخص دست پیدا کنید. 

در برقراری ارتباط عجله نکنید
اکث��ر افراد در برق��راری ارتباطات جدید و مکالم��ه با دیگران عجله 
کرده و به نوعی خود را تحمیل می کنند. چنین رفتاری باعث می شود 
برخی از فرصت های مناسب برای تأثیرگذاری مثبت در آینده از دست 

برود. 
به همین خاطر به مدیران پیش��نهاد می ش��ود که مانند افرادی که 
هوش احساس��ی باالیی دارند رفتار کرده و ابتدا به دیگران اجازه بیان 
احساس��ات و تفکرات ش��ان 
را بدهن��د. چنی��ن رفتاری 
اطمین��ان  جل��ب  موج��ب 
افراد شده و حس بهتری را 
برای مکالمات بعدی به آنها 

منتقل می کند. 
منافع طرف مقابل را در 

نظر بگیرید
ب��رای برق��راری ی��ک 
با کارمندان  ارتباط قوی 
ب��ه  بای��د  هم��کاران،  و 
نیازهای آنان توجه کرد. 
در واق��ع رویکرد مدیران 
به صورت کلی باید پیرو 
این جمله باشد: »چطور 
می توانم به این ش��خص 

کمک کنم؟«
اعتماد  چنین رویک��ردی 
دیگران را جل��ب می کند و 
باعث می ش��ود کارمندان با 
اطمین��ان خاطر بیش��تری 
ب��ا مدی��ر صحب��ت و حتی 
پیشنهادها و ایده های جدید 

خود را مطرح کنند. 
خود را در جایگاه 
دیگران تصور کنید

گ��وش دادن هم��راه ب��ا 
همدلی و نگاه به ش��رایط از نظر دیگران، یک��ی از بهترین و صد البته 
س��خت ترین روش ها برای افزایش اطمینان و اعتمادس��ازی در سطح 

سازمان است. 
مدی��ران برای اینکه بتوانند خود را در جای��گاه دیگران تصور کنند، 
بای��د ذهن خود را از تمام تفکرات و نظرات ش��خصی خالی کرده و با 
تم��ام وجود به ط��رف مقابل توجه کنند. در چنین ش��رایطی با درک 
موقعیت واقعی شخص، مدیر راه ساده تری برای حل مشکالت و مسائل 

مربوطه در پیش رو خواهد داشت. 
inc/digiato :منبع

مدیرعامل اچ تی سی در کنفرانس خبری MWC امسال به ترسیم دنیایی پرداخت که در آن گوشی های 
هوشمند دیگر در مرکز توجه قرار ندارند، زیرا واقعیت مجازی و هوش مصنوعی بازیگران اصلی خواهند 

بود. 
به گزارش زومیت ِشر َونگ، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران اچ تی سی در کنگره جهانی موبایل امسال 
به نکته های جالبی اشـاره کرد که اسـتراتژی این شـرکت برای آینده را توصیف می کند. از نظر او، چهار 
 ،)5G( کلیدواژه اساسـی، آینده فناوری را در دسـت خواهند گرفت که شامل نسـل پنجم اتصال همراه
هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده می شود؛ واژه هایی که حتی هم اکنون نیز در مرکز توجه 
رسـانه ها قرار دارند، اما فعالیت گسترده شـرکت های بزرگ در این زمینه ها، نشان می دهد که قطعا باید 
منتظر خبرهای بزرگ تری در آینده از آنها باشـیم. تمرکز بسـیار زیاد شرکت هایی مانند آمازون، گوگل 
و فیس بوک روی هوش مصنوعی می تواند اهمیت باالی این حوزه را نشـان دهد. هم اکنون نیز می توانیم 
 5G مشـاهده کنیم که هوش مصنوعی در برخی زمینه ها بسـیار بهتر از انسـان ها عمل می کند. یا حتی
بسیار سریع تر از آنچه تصور می شد، در حال توسعه است و به نظر نمی رسد تمامی این فناوری ها، اسامی 

زودگذر و تنها برای تهییج رسانه ها باشند. 
در کنگره جهانی موبایل امسـال، مفهوم بسـیار شـفاف تری را از 5G شـاهد بودیم. به نظر شـر ونگ، 
دسـتگاه هایی با امکان اتصال فراتر از حالت کنونی می توانند پتانسـیل به وجـود آوردن یک انقالب در 
زمینه فناوری را داشـته باشـند. اتصال 5G با پهنای باند باال و تأخیر بسیار کم می تواند نیاز به پردازش 
روی خود دسـتگاه ها را کاهش دهد، بنابراین دسـتگاه های مبتنی بر این نـوع اتصال می توانند واقعیت 
مجـازی و واقعیت افزوده را به کمک پردازش های ابری به آسـانی اجرا کنند. همچنین امکان توسـعه و 
ساخت دسـتگاه های جدیدی مانند عینک های هوشمند و هدسـت های واقعیت مجازی باریک تر ممکن 
خواهد بود. حتی می توان به سیستم هایی کامال متفاوت برای نمایش اطالعات اشاره کرد که پردازش های 

آنها روی فضای ابری صورت می گیرد و تنها اقدام به نمایش داده ها می کنند. 
ونگ همچنین می گوید: 

گوشـی های هوشمند در آینده ممکن است با مسـتطیل های براقی که هم اکنون می شناسیم و دوست 
داریم، تفاوت داشـته باشند. من تصور می کنم که از فناوری هایی مانند 5G استفاده خواهیم کرد تا نیاز 
به پردازش روی دسـتگاه  را کاهش دهیم. امکان دارد که نمایشگر ها از گوشی های هوشمند حذف شوند 
و محتـوا، روی دسـتگاه های واقعیت مجازی و افزوده نمایش داده شـود یا اینکه به صورت مسـتقیم بر 

چشم های ما تابیده شود. 
هوش مصنوعی نیز وظیفه مرتبط سـاختن دسـتگاه های مختلف به یکدیگر را برعهده خواهد داشـت. 
شـر ونگ پیش بینی می کند که به زودی هوش مصنوعی، شـناخت بهتری از ما نسبت به خود ما خواهد 
داشت. پردازش ابری نیز باید به کمک فعالیت های هوش مصنوعی روی دستگاه های همراه، خواهد آمد؛ 
زیرا در حال حاضر قدرت مورد نیاز برای انجام  آنها روی گوشـی های هوشـمند وجود ندارد. در این میان 
تبادل اطالعات میان گوشـی های هوشـمند و سـرویس های ابری رخ می دهد که نگرانی ها درباره حفظ 

حریم شخصی کاربران را افزایش می دهد. 
اچ تی سی موفق شده است با امضای قراردادی با گوگل، یک میلیارد دالر درآمد کسب کند و هم اکنون 
2هزار نفر برای این شـرکت کار می کنند. به تازگی برخی تغییرات در سلسـله مدیریت این شـرکت رخ 
داده است و هم اکنون قسمت عمده آن توسط تیم وایو اداره می شود. شر ونگ اعتقاد دارد که اچ تی سی 
می تواند به کمک وایو از داشـتن قدمی محکم در حوزه واقعیت مجازی، اطمینان داشـته باشد. همچنین 
ویدئویی مربوط به عینک هوشـمند، نشان از فعالیت های این شرکت برای ورود به حوزه واقعیت افزوده 

در آینده دارد. 
 

 مهم ترین ضعف مدیران غیرحرفه ای و راهکارهایی
برای رفع آن

مدیرعامل اچ تی سی 
استراتژی این شرکت 

نگاهبرای آینده را شرح داد

محمدعلی یوس��فی زاده، مدیرعامل آس��یاتک در اولین همایش کابل شرکت 
نکس��انس در ایران گفت: اس��تفاده از کابل و فیبر نوری با کیفیت و اس��تاندارد 
جهانی در س��اخت دیتاس��نتر، بسیار با اهمیت اس��ت. وی افزود: برای راه اندازی 
دیتاسنتر، فاکتورهای فنی، مهندسی، نرم افزاری و سخت افزاری بسیار دقیقی مورد 
نیاز است که فیبر نوری به دلیل دارا بودن اهمیت باال در کیفیت انتقال دیتا، یکی 
 Nexans از مهم ترین و حساس ترین این زیرساخت هاست. گفتنی است شرکت
اولین نشس��ت صنعت کابل خود در ایران را جهت تبادل نظر متخصصین صنایع 
مختلف با نمایندگان ش��رکت Nexans و معرفی جدیدترین دستاوردهای این 

صنعت در تاریخ 8 اسفند ماه سال جاری برگزار کرد.

مدیرعامل آسیاتک تشریح کرد

 اهمیت استفاده از فیبر باکیفیت
در زیرساخت های دیتا سنتر
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ش��رکت   ها نی��ز مانند اف��راد اثرگذاری 
دارند و یک اثرگذاری خوب می تواند راه 
را برای بهبود روابط در کسب وکار هموار 

کند. 
در س��طوح بس��یار ذات��ی و زیربنایی 
رفتاری که س��ازمان ها دارن��د، می تواند 
تف��اوت ایجاد کند. ت��ن و لحن ارتباطی 
برند با ب��ازار هدف، خصوصا در اش��کال 
نوشتاری هم، نقشی کلیدی در اثرگذاری 
ن��ام تج��اری دارد. آیا تا به ح��ال به این 
توجه کرده اید که ت��ن صدای برندی در 

زمینه مد باید چگونه باشد؟ 
تن صدای برند برای اظهار هویت 

برند حیاتی است 
ی��ک تن ص��دای مناس��ب می تواند به 
ش��رکت کمک کند که خود را از س��ایر 
رقبا متمایز سازد، شخصیت برند خود را 
تقویت کند و تعهد برند به مش��تریان را 

تحقق بخشد. 
به عنوان مثال، یک شرکت اسباب بازی 
ک��ه روی لوازم التحری��ر متمرکز اس��ت، 
ممک��ن اس��ت بخواه��د به نوع��ی از تن 
صدای رس��می اس��تفاده کند، درصورتی 
ک��ه ش��رکتی که تمرک��ز خ��ود را روی 
س��رگرمی های نوظهور گذاش��ته است از 
تن ص��دای غیر معمول و با مزه بیش��تر 

نفع می برد. 
به عالوه ب��رای اظهار ش��خصیت برند 
خود، تن صدای مورد اس��تفاده  شما باید 
در تمامی کانال های ارتباطی یکپارچه و 
نامتناقض باشد: حتی اگر مشتری تبلیغ 
شما را در رادیو بشنود، به صفحه مربوط 
به برند ش��ما در س��ایت ش��رکت نگاهی 
بیندازد، یا وبالگ تان را مطالعه کند، الزم 
است صدایی قابل شناسایی و یکسان به 

صورت واضح و شفاف نمایان شود. 
تن صدای برند چیست؟ 

  )tone of voice( تن ص��دای برن��د
انواع کلمات مورد اس��تفاده، روش��ی که 
جم��الت ایج��اد ش��ده اند و ن��وع جاری 
ش��دن کلمات را شامل می شود. تن صدا 
در تم��ام ارتباط��ات مربوط به سرتاس��ر 
و کش��ورها  دپارتمان   ها  بخش بندی   ه��ا، 
مورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد، بنابراین 
هرچیزی که شرکت شما می نویسد مانند 

زبان برند مشابه به نظر می   آید. 
روش��ی ک��ه ش��رکت در ارتباط��ات و 
تعامالتش از آن استفاده می کند، یکی از 
قدرتمندترین راه ها برای برقراری ارتباط 
با چشم انداز خود است. وقتی سازمانی در 

یک تن صدای مشخص و متمایز فعالیت 
می کن��د، مردم تمایل پی��دا می کنند که 
ش��روع به استفاده از آن کنند و این روند 

را ادامه دهند. 
ی��ک ص��دای متمایز با توج��ه به تمام 
مضامین، ش��ما را در ساخت برندی قوی 
یاری می کند و نهایتا هرآنچه سازمان در 
جهت قدرتمندس��ازی برند خ��ود انجام 
می دهد منجر به پیروزی در کس��ب وکار 

خواهد شد. 
کدام شرکت ها به تن صدا نیاز دارند؟ 
هر سازمانی نیاز دارد رویکرد عاقالنه   ای 
را در م��ورد تن صدای خ��ود اتخاذ کند. 

تمام شرکت   ها. 
تا به حال چندبار با جمله  »موضوع آن 
چیزی نیس��ت که ش��ما می گویید، بلکه 
نحوه بیان موضوع است که اهمیت دارد« 

برخورد داشته اید؟
برندهای جهانی به همراه کسب   وکارها 
و کارکنان در سرتاس��ر دنیا، خصوصا به 
تن صدای یکپارچ��ه ای نیاز دارند که در 
زبان   های مختلف هم قابل استفاده باشد. 
این مورد همچنین برای شرکت   هایی که 
از نویس��ندگان خارجی بس��یار استفاده 
می کنن��د و آنهای��ی ک��ه دارای خدمات 
تکنیکی صعب  الوصول هستند نیز کاربرد 

دارد. 
5 گام جهت ایجاد تن صدایی متمایز

این پنج گام به ش��کل معقولی س��اده 
تلقی می شوند، اما هریک به برنامه ریزی 
با دقت نیاز دارند. اولین گام نانوش��ته آن 
اس��ت ک��ه بدانیم چه چیزی ب��رای اجرا 
مورد نیاز اس��ت و برای برنامه ریزی آنکه 
چگونه س��ازمان ش��ما کامل خواهد شد،  

پنج گام زیر را دنبال کنید: 
DNA -1 برند خود را بشناسید

ارزش های ش��رکت خود را شناس��ایی 
کنی��د، کیفیتی که ش��ما و همکاران تان 
گرام��ی می داری��د و ب��ر آن پافش��اری 
می کنید، بدون توجه به آنکه چه اتفاقاتی 
ممکن اس��ت رخ دهد. این موارد جوهره  
وجودی برند ش��ما را تش��کیل می دهد و 
کیفیت��ی که می خواهی��د صراحتا موضع 
ش��ما را در تم��ام ارتباط��ات و محتواها 

مشخص کند. 
از  یک��ی  ک��ردن  عم��ل  مس��ئوالنه 
بخش های جدایی ناپذیر برندهای رهبر و 
قدرتمند است. برندهای موفق »به دنبال 
س��اخت آینده ای جدید برای مشتریان، 
صنعت و شرکت خود هستند«، همچنین 

الزم اس��ت وقتی شرکتی شعاری را برای 
خود انتخ��اب می کند در تمام حوزه های 

کاری خود آن را رعایت کند. 
 )characteristics( 2- ویژگی های

تن صدای خود را احراز کنید. 
وقتی یک بار ارزش های ش��رکت خود 
را شناس��ایی کردید، دو یا سه ویژگی را 
برای تن ص��دای خود تعیی��ن کنید که 
منعکس کننده  آن ارزش ها و ش��خصیتی 
که قصد دارید آن را پوشش دهید، باشد. 
ی��ک ش��رکت تحقیقاتی ب��ا جایگاهی 
مناسب بر خود می بالد، چراکه داده   های 
تحقیق��ی پیچیده را به بینش��ی روش��ن 
تبدیل می کند که مش��تریان می توانند از 
آن برای ساخت کسب وکار خود استفاده 
کنند، مثال، ممکن است خواهان نوآوری، 
تخص��ص و جل��ب اعتماد و…. باش��ند، 
اما قطعا می خواهن��د باهوش، با انرژی و 

مرتبط به نظر بیایند. 
 content( 3- اجرای ممیزی محتوا

)audit
به محتوا و ترفیع هایی که ش��رکت تان 
آنه��ا را ایجاد کرده اند نگاه کنید. س��عی 
کنی��د ت��ن ص��دای آنه��ا را شناس��ایی 
کنید. آیا این تن صدا به ش��خصیتی که 
ب��رای حمای��ت از ارزش ه��ای برند خود 
برگزیده ای��د، می خورد و با آن متناس��ب 
اس��ت؟ آیا این تن با پلتفرم ها، مخاطبان 
هدف و کش��ورهایی ک��ه در آن فعالیت 
می کنید، سازگار اس��ت؟ در عمق وجود 
خود آیا با خشنودی شگفت زده   اید یا تن 
مورد اس��تفاده برای محتوا به شما حس 
ب��دی را منتقل می کن��د؟ اگر حالت دوم 
برای ش��ما رخ می دهد، بای��د مثال   های 
بس��یاری در مورد آنچ��ه نباید در هنگام 
نوشتن راهنمای س��بک تن صدای خود 

انجام دهید، مطالعه کنید. 
4- ایجاد راهنمای سبک تن صدای 

برند
وقتی یک بار تن صدای خود را تعریف 
می کنید، کسب اطمینان از اینکه این تن 
صدا در تمام ارتباطات نوش��تاری، بدون 
تناقض ب��ا تم��ام پلتفرم ه��ا و زبان های 

مختلف استفاده می شود، حیاتی است. 
یک راه برای کمک به کسب اطمینان از 
وقوع این موارد آن است که یک راهنمای 
س��بک )style guide(  را که به راحتی 
قابل درک باش��د برای تمام کارمندان و 
کارگ��زاران ایجاد کنید. توضیح دهید تن 
صدا چیست و چرا اهمیت دارد. جزییات 

ویژگی های تن صدایی را که برگزیده اید 
توضیح دهید. 

برای مث��ال، اگر می خواهید تن ش��ما 
»انرژی زا« باش��د، وقتی آنها برای نوشتن 
محتوا آماده می ش��وند توضیح دهید این 
ام��ر حقیقتا به چه معنا اس��ت. زبان آن 
معلوم اس��ت یا مجهول؟ محاورات روان 
اس��ت؟ هرچقدر ویژگی   های انتخابی تن 
ص��دای برند را ش��فاف تر تعری��ف کنید، 
ن��گارش و چگونگ��ی خل��ق کالم ب��رای 
ارتباط گیری با مخاطب را واضح تر و روان 

می سازید. 
5- برقراری ارتباط، برقراری ارتباط، 

برقراری ارتباط
عموم��ا، اکثر م��ردم ب��ه نمایندگی از 
ش��رکت می نویسند. ایجاد محتوا همیشه 
محدود ب��ه دپارتمان و بخ��ش بازاریابی 

نمی شود. 
وقتی یک بار راهنمای تن صدای برند 
خود را کام��ل کردید، اطمینان کس��ب 
کنی��د که این راهنما خوان��ده و فهمیده 
شده اس��ت. جلسات آموزش��ی با حضور 
تم��ام بازاریاب��ان چ��ه از طری��ق ارتباط 
حضوری چه از طریق وب، ترتیب دهید. 
اطمینان حاص��ل کنید که هر کارگزاری 
که برای شرکت شما مطلب می نویسد از 

نوشته های خود کپی داشته باشد. 
اینکه چگونه کلمات را بیان کنیم برای 
هر ش��رکتی متفاوت خواهد بود، اما اصل 

راهنما آن است که: 
اج��ازه ندهید راهنمای تن صدای برند 
ب��دون خوانده ش��دن، در قفس��ه خاک 

بخورد. 
ایجاد تن صدای برن��د در ابتدا ممکن 
است به نظر وظیفه  نگران کننده   ای بیاید، 
اما اگر فرآیند ساختاریافته مطرح شده را 
دنب��ال کنید اینگونه نخواهد بود و ارزش 

تالش کردن را دارد. 
اگ��ر این کار به درس��تی انجام ش��ود، 
هرکس��ی که برای برند ش��ما می نویسد 
مس��یر واضحی در م��ورد اینکه چگونه و 
ب��ا چه ت��ن کالمی برای برند ش��ما و در 
مورد آنچه هس��تید بنویس��د، دلیل آنکه 
چرا مردم باید با ش��ما وارد کس��ب وکار 
شوند، را مورد حمایت قرار دهد. )به این 
دلیل که با تن صدای برندی متفاوت اما 
یکنواخت خود را از رقبا مجزا کرده اید. (

و این موارد به آس��انی تبدیل به سبک 
نوشتن محتوا برای برند شما خواهد شد. 
belovedmarketing :منبع

چرا هر برندی نیازمند تن متمایز است؟  فرهنگ سازی به روش کمپین 
تبلیغاتی

برای فرهنگ س��ازی با اس��تفاده از ابزار تبلیغاتی 
روش های گوناگونی وجود دارد. نش��ان دادن مزایای 
یک سبک و مقایس��ه آن با معایب شیوه فعلی یکی 
از این روش هاست. در این روش، به مخاطبان نشان 
داده می ش��ود که رفتار کنونی چه س��ختی هایی را 
برای دیگران ایجاد می کند و در نقطه مقابل نش��ان 
داده می ش��ود که تغییر رفتار فعلی به رفتار مطلوب 
چ��ه منافعی برای خود فرد و دیگران می تواند فراهم 
آورد. در این ش��یوه تالش می شود با مقایسه شرایط 
فعلی با ش��رایط مطلوب، حس نیاز را تحریک کرد و 

تمایل به تغییر رفتار را افزایش داد. 
در ه��ر فرهنگی برای تبیین مفاهی��م، ارزش ها و 
هنجارها، از نمادهایی اس��تفاده می ش��ود. نکته مهم 
این اس��ت که ممکن اس��ت یک نماد در دو فرهنگ 
مختل��ف معن��ای کامال متفاوتی داش��ته باش��د. به 
عن��وان مثال خ��وک در فرهنگ غرب��ی نماد پول و 
ثروت اس��ت. در این فرهنگ قلک که وسیله ای برای 
پس انداز ثروت است به شکل خوک ساخته می شود، 
اما همین حیوان در فرهنگ اسالمی نماد نجاست و 
کثافت اس��ت، بنابراین نمی توان در فرهنگ اسالمی 
از نماد خوک همان اس��تفاده ای را کرد که در غرب 
می ش��ود. بنابرای��ن در یک کمپین جهان��ی باید به 
تعابیری که فرهنگ ه��ای مختلف از یک نماد دارند 
توجه ویژه داش��ت و تالش کرد از نمادهایی استفاده 

شود که تعبیر مشابه از آن وجود دارد. 
عنص��ر کلی��دی تبلیغ��ات پارتیزانی اس��تفاده از 
روش های خالقانه و بدیع و شکس��تن س��اختارهای 
گذشته اس��ت. علت اس��تفاده از تبلیغات پارتیزانی 
دو نکت��ه اس��ت: اول تأثیرگذاری خ��وب این روش 
که به خاط��ر جلب توجه حداکثری مخاطب صورت 
می گیرد و دوم هزینه بس��یار کم این روش در قیاس 

با روش های معمول تبلیغاتی. 

چندی پیش رس��انه ها از حرک��ت افرادی با لباس 
گورخ��ر در برخی از خیابان های ش��هرهای مختلف 
کش��ور خبر دادند که به ص��ورت نمادین به آموزش 
شهروندان برای عبور از خط عابر پیاده می پرداختند. 
در واق��ع این اف��راد با این لب��اس نمادین کنار خط 
عابر پیاده می ایس��تادند و مردم را برای عبور از خط 
تشویق می کردند. حرکت این افراد به گفته رسانه ها 
در راس��تای کمپین��ی جهانی تعریف ش��ده اس��ت؛ 
کمپین��ی که عالوه بر ای��ران در نقاط مختلف جهان 
نیز اجرایی شده است. اعضای اجرا کننده این کمپین 
لباس عروس��کی گورخر را به خاطر ش��باهتی که با 
خ��ط عابر پیاده دارد، انتخاب و به تن کرده اند یعنی 
به نوعی با شبیه س��ازی می خواهند پیام تبلیغاتی را 

راحت تر به مخاطبان گسترده خود برسانند. 
برای س��نجش اثربخش��ی یک کمپین باید هدف 
ارتباطی آن کمپین را مش��خص کرد. چنانچه هدف 
ای��ن کمپی��ن افزایش عبور عابران پی��اده از خطوط 
عابر پیاده باشد س��نجش اثربخشی آن کار دشواری 
نیست. کافی است در یک منطقه مشخص به عنوان 
نمونه یک چهارراه یا خیابانی مشخص، میزان رعایت 
قوانی��ن و مقررات را قبل و بعد از اجرای این کمپین 
مش��خص کرد. چنانچ��ه آمار رعای��ت قوانین بعد از 
اجرای این کمپین افزایش یافته باشد می توان نتیجه 
گرفت این کمپین موفق بوده است. البته با این فرض 
که تأثیر س��ایر برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی 
را در ای��ن خصوص ثابت بدانی��م. چنانچه در مقطع 
زمانی مش��خص صرفا این کمپین اجرا شده باشد و 
در این زمان حجم برنامه های آموزش��ی رس��انه های 
عمومی و مق��ررات بازدارنده نهاده��ای دیگر تغییر 
قابل توجهی نداش��ته باش��د، می ت��وان تغییر رفتار 
صورت گرفت��ه را به تأثیر این کمپین پیوند زد و در 
این شرایط نتیجه گیری درخصوص میزان اثربخشی 

این کمپین دقیق تر خواهد شد. 
modir. biz :منبع

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

آیا Apple لوگوی رنگین کمانی 
قدیمی خود را تکرار می کند؟ 

لوگ��وی   trademark تک��رار  قص��د   Apple  
رنگارن��گ منحصر به ف��رد خود موس��وم به لوگوی 
»رنگی��ن کمانی« را دارد که در ۲۰ س��ال گذش��ته 
اس��تفاده نش��ده اس��ت. با توج��ه به ادعا ه��ای این 
trademark، لوگوی رنگین کمانی در وهله نخست 
قرار اس��ت روی لباس ها و ن��ه محصوالت برند حک 

شود. 
ای��ن لوگو به تقلید از طراحی در گذش��ته دور، در 
س��ال 1977 می��الدی معرفی، به عن��وان جایگزین 
در س��ال 1998 میالدی، ماه دس��امبر وارد سیستم 
  Trademark )TRAM( نظ��ارت  و  گ��زارش 
متعلق ب��ه دفتر ثبت اختراع و trademark ایاالت 
متحده آمریکا و هفته گذش��ته به عنوان یک بازرس 

منصوب شد. 
لوگوی جدید طراحی یک سیب با کمی حذفیات، 
یک برگ جدا ش��ده به رنگ س��بز و س��یب تقسیم 
ش��ده به الیه ه��ای افقی رنگی )از باال ب��ه پایین( به 
ترتیب س��بز، زرد، نارنجی، قرمز، بنفش و آبی را در 

بر می گیرد. 
بر اس��اس این ادعا، لوگ��وی Apple، در صورت 
اعطا، بر روی لباس ها، به خصوص کاله های معمولی 
  trademark و لبه دار حک خواهد شد. اگرچه این
 Apple با هدف استفاده ثبت شده اما بعید است که
فروش کاله یا دیگر محصوالت مش��ابه را با برند خود 

شروع کند. 
Apple اغلب اوقات دس��ت به اس��تفاده مجدد از 
trademarkهای��ی می زند که هی��چ طرح فوری و 
س��ریعی برای اس��تفاده صرفا به منظور محافظت از 
 Apple ،دیزاین و طراحی آن ن��دارد. به گفته برند
می توان��د در حالی ی��ک ابزار عرضه ب��رای توزیع با 
فروش داخل��ی در فروش��گاه Apple Park  خود 
تولید کند که پیراهن ها در آنجا همان مارک قدیمی 

را دارند. 
ای��ن لوگوی رنگارن��گ Apple ج��ای یک طرح 
دیزای��ن ت��ک رن��گ را گرفت ک��ه مقدم��ه ای برای 
لوگو های به شکل سیب صاف و مسطح مورد استفاده 

در دنیای امروز به حساب می آمد. 

به ط��ور جداگانه، Apple  همچنین در راس��تای 
پوش��ش دهی همه چیز های مرتب��ط با صنعت بازی، 
فق��ط trademark لوگ��وی Apple TV خ��ود 
 Patently را ب��ه روز رس��انی کرد. ب��ه تش��خیص
Apple، Trademark برن��د Apple  به ش��ماره 
پرون��ده 878۰1۳۲4 ادع��ا می کن��د ک��ه جمع��ه 
گذشته کنس��ول های بازی ویدئویی؛ کنترل کننده ها 
ویدئوی��ی  بازی ه��ای  ب��ازی؛  کنس��ول های  ب��رای 
خروج��ی، برای مثال، ماش��ین های ب��ازی ویدئویی 
خروجی برای اس��تفاده با تلویزیون و دس��تگاه های 
بازی های الکترونیکی س��ازگار برای اس��تفاده با یک 
صفح��ه نمایش خارج��ی یا مانیتور را پوش��ش داده 

است.  

بستنی چوبی Toblerone و 
قله ای که دوباره زنده شد

یک هرم کوچک شکالت Toblerone به سختی 
می توان��د به نیاز ش��ما به ش��کالت پاس��خ دهد به 
خصوص از زمانی که این قالب شکالت به عنوان یک 

معیار کاهنده هزینه بار دیگر طراحی شد. 
برای آن دس��ته از افرادی که روزهای افتخار آمیز 
گذشته و اهرام Toblerpne در ابعاد کامل آن را به 
ی��اد می آورند، Mondelez –  خالق این قالب های 
شکالت سوئیسی – یک بستنی چوبی آنچنان عالی 
را ب��ه بازار معرفی کرده اس��ت که ش��اید فقط برای 
معتادان و عاشقان شکالت غیرممکن به نظر برسد. 

بس��تنی چوب��ی Toblerone در اصل یک قالب 
ش��کالت یخ زده در ابعاد بسیار بزرگ است که حتی 
  Toblerone فرم مثلثی یک قطعه بزرگ از شکالت
را به خود می گیرد.  براساس توضیحات، این بستنی 
چوبی از یک پایه با ترکیب شکالت و عسل، شکالت 
ش��یری، تکه های موم زنبور عسل ومخلوط نارگیل و 
بادام تش��کیل شده است. در ادامه این بستنی چوبی 
با یک پوس��ته شکالتی پوش��انده و حتی با تکه های 

نارگیل ترد تر تزئین شده است. 
در  چوب��ی  بس��تنی  تای��ی  س��ه  جعب��ه  ی��ک 
س��وپرمارکت های Tesco در سرتاس��ر انگلس��تان 
فق��ط ب��ه قیم��ت 4 دالر و ۲۰ س��نت ب��ه ف��روش 

می رسد.  
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فرض کنید هربار که نیازمند اس��تفاده 
از تلفن هس��تید، فقط گوش��ی ثابت در 
اختیار داشته باش��ید. بدون شک چنین 
ش��رایطی بس��یار ترس��ناک و عجی��ب 
اس��ت. به عنوان ی��ک بازاریاب اگر اپ ها 
و ابزارهای مناس��ب را روی گوش��ی مان 
نداش��ته باش��یم، تقریبا با چنین صحنه 

غم انگیزی مواجه خواهیم شد. 
ترکیب صحی��ح از اپ ها زندگی مان را 
بس��یار راحت تر می س��ازد. همچنین این 
امر باعث فاصله گیری ما از پشت میزهای 
کار نیز خواهد ش��د. ب��ه همین دلیل در 
این مقاله فهرس��تی از اپ های مناس��ب 
به منظور کمک ب��ه فعالیت بازاریابی در 

روزهای شلوغ و پرکار تهیه کرده ایم. 
Hootsuite Mobile -1

بهترین اپ برای: مدیریت شبکه های 
اجتماعی

Hootsuite Mobile  به شما امکان 
مدیریت طیف وسیعی از پروژه های کاری 
و برق��راری ارتباط س��ریع ب��ا تیم تان را 
می ده��د. ای��ن اپ از نظ��ر انعط��اف در 
کاربری یکی از بهترین گزینه های موجود 

به حساب می آید. 
Hootsuite Mobile  از زمینه هایی 
در  پس��ت های مان  مدیری��ت  مانن��د 
ش��بکه های اجتماعی )حت��ی در آخرین 
دقایق پیش از انتشار( گرفته تا مدیریت 
گفت وگ��وی اعض��ای تیم پش��تیبانی با 
مش��تریان به ص��ورت از راه دور خدمات 
حرف��ه ای ب��ه کارب��ران ارائ��ه می کن��د. 
زمان بن��دی محتوا، انتش��ار پس��ت ها در 
طیف گسترده ای از شبکه های اجتماعی، 
ارتب��اط ب��ا مش��تریان و تأیی��د گزارش 
کارمن��دان در کمترین زم��ان ممکن از 

جمله دیگر خدمات این اپ است. 
Evernote -2

بهترین برای: اشتراک گذاری 
یادداشت ها، برچسب گذاری پروژه ها

اغلب افراد با اپ Evernote به خوبی 
آشنا هستند. ابزاری ساده و کارآمد برای 

یادداش��ت برداری در س��ریع ترین شکل 
ممکن. اگ��ر به طور م��داوم کپی هایی از 
متن تان برای ش��بکه های اجتماعی تهیه 
می کنی��د ی��ا در فرآیند طراحی ش��عار 
کمپین تان نظر طیف وس��یعی از افراد را 
 Evernote جویا می شوید، اس��تفاده از
س��ریع  اش��تراک گذاری  ب��ه  ب��رای 
نوشته های تان بهترین گزینه خواهد بود. 
همچنین در زمینه ارسال کارهای روزانه 
برای تیم ش��رکت این اپ امکان ارس��ال 

دسته جمعی را فراهم کرده است. 
امکاناتی که تا اینجا معرفی ش��د برای 
اغل��ب کاربران آشناس��ت. ب��ا این حال 
Evernote  برخی امکانات پیش��رفته را 
نیز ارائه می کند. اشتراک گذاری پیشرفته 
اسناد، برچس��ب گذاری پروژه ها براساس 
تاریخ مش��خص ی��ا نوع کمپین ش��ان و 
افزودن لینک به اس��ناد و نوش��ته های از 
پیش تهیه ش��ده بخش��ی از این امکانات 
اس��ت. کارب��رد ای��ده آل ای��ن اپ برای 
استفاده شخصی و تجاری، آن را به یکی 
از بهترین ابزارهای موردنیاز هر بازاریابی 

تبدیل کرده است. 
Hootsuite Enhance -3

بهترین برای: ویرایش تصویر و 
افکت گذاری

اپ  ی��ک   Hootsuite Enhance
کاربردی در زمینه ویرایش تصاویر است. 
با اس��تفاده از این اپ امکان تغییر سایز، 
برش، افزودن فیلتر و س��ایر ویرایش های 
بصری امکان پذیر خواهد ش��د. عالوه بر 
امکان��ات اولیه، ای��ن اپ تصاویر کاربران 
را براس��اس پلتفرم هر ش��بکه  اجتماعی 
بهینه سازی می کند. بدین ترتیب بهترین 
خروجی را هنگام انتشار تصاویر مشاهده 

خواهیم کرد. 
ام��کان انتش��ار تصاوی��ر از طریق اپ 
Enhance و برنامه ری��زی ب��ه منظ��ور 
انتش��ار مطال��ب در زمان ه��ای خاص از 
دیگ��ر ویژگی ه��ای منحصر ب��ه فرد این 
اپ محس��وب می شود. این اپ تنها برای 
سیس��تم عامل IOS به بازار عرضه شده 

است. 
Canva -4

بهترین برای: ویرایش تصاویر و 
طراحی قالب های گرافیکی

Canva  یک��ی از بهتری��ن اپ ه��ای 
ویرای��ش تصاویر ب��رای IOS اس��ت. با 
استفاده از این اپ امکان ویرایش تصاویر، 
تغیی��ر فرم��ت و س��ایز، اف��زودن متن و 
اس��تیکر، طراحی چارچ��وب و همچنین 
روی  تصاویر  مس��تقیم  اش��تراک گذاری 
ش��بکه های اجتماعی وج��ود دارد. منبع 
اصل��ی درآمد ای��ن اس��تارتاپ مجموعه 
عظیم تصاویر رایگان و پولی اش است. به 
این ترتیب با جس��ت وجویی ساده امکان 
یافت��ن تصاویر پیش ف��رض و خام آماده 
برای هر بازاریابی وجود خواهد داش��ت. 
البته اغلب تصاویر برجس��ته و خاص این 

مجموعه به صورت پولی ارائه می شود. 
بازاریاب ه��ا همیش��ه نگران��ی خاصی 
در زمین��ه طراحی قالب ه��ای گرافیکی 
ب��رای کمین ها داش��ته اند. در این زمینه 
Canva به فکر بازاریاب هایی با وقت کم 
بوده اس��ت. به این ترتیب امکان سفارش 
و خرید قالب های گرافیکی نیمه آماده از 

طریق اپ شرکت وجود دارد. 
TouchRetouch -5

بهترین برای: رتوش پایه ای تصاویر
TouchRetouch  ابزاری کاربردی 
در زمین��ه رت��وش و ح��ذف محت��وای 
ناخواس��ته تصاویر اس��ت. این اب��زار از 
راب��ط کارب��ری س��اده و س��رعت قابل 
توجهی س��ود می برد. به ای��ن ترتیب با 
تنه��ا چند کلیک س��اده ام��کان رتوش 
تصاویر به ص��ورت پایه ای وجود خواهد 
داش��ت. البت��ه نباید از این اب��زار انتظار 
ارائه خدمات بس��یار حرفه ای را داشت. 
امکانات   TouchRetouch واق��ع  در 
اساس��ی در زمینه رت��وش را به کاربران 
ارائه می دهد. بدون شک زمانی که وقت 
چندان��ی ب��رای رتوش تصاوی��ر نداریم، 
چنین ابزارهای س��اده ای بسیار گره گشا 

خواهند بود. 
ویژگ��ی اصلی ای��ن اپ ام��کان تغییر 
خودکار س��ایز و ویژگی ه��ای تصاویر به 
منظور س��ازگاری هرچه بهت��ر با پلتفرم 
اینس��تاگرام اس��ت. به این ترتیب پس از 

پای��ان رتوش تصاویر می توانید کار نهایی 
را ب��ه صورت مس��تقیم در اینس��تاگرام 

منتشر سازید. 
Adobe Premiere Clip -6
بهترین برای: ویرایش تصاویر 

اجتماعی
Adobe Premiere Clip  یک اپ 
کاربردی در زمینه ویرایش ویدئوست که 
امکان خلق، ویرایش و به اشتراک گذاری 
ویدئوه��ا در ش��بکه های اجتماعی را به 
کاربرانش ارائه می کند. ش��ما با استفاده 
از ای��ن اپ به راحت��ی قادر ب��ه ویرایش 
کلیپ ه��ا، اف��زودن تیتر، تغیی��ر فرمت، 
کندسازی سرعت فریم ها و افزودن فایل 

صوتی به ویدئوی تان خواهید بود. 
ب��ا اس��تفاده از این اپ، امکان ارس��ال 
همزم��ان ویدئوه��ای ویرایش ش��ده به 
دس��تگاه های دیگ��ر و همچنین انتش��ار 
مستقیم آنها وجود خواهد داشت. نسخه 
ارائه شده برای گوشی های هوشمند رابط 
 PC کاربری س��اده تری نسبت به نسخه
دارد. همچنین س��طح امکانات دو نسخه 
نیز با هم تفاوت های آشکاری دارد. با این 
حال ارس��ال ویدئوهای ویرایش شده به 
نسخه دسکتاپ به منظور اعمال تغییرات 

حرفه ای تر امکان پذیر است. 
Quik -7

بهترین برای: ویرایش ویدئوهای 
GoPro و زنده

اگر ش��ما ویدئوهای زنده بس��یاری را 
در حس��اب های رس��می برندتان منتشر 
می کنید، ای��ن اپ بهتری��ن گزینه برای 
ویرایش حرفه ای محتوای تان محس��وب 
می ش��ود. Quik  به طور رسمی از سوی 
برند GoPro منتش��ر ش��ده و ویرایش 
سریع ویدئوهای این پلتفرم را در اختیار 

کاربران قرار می دهد. 
Quik  عالوه بر ویرایش های تصویری 
به فکر بخش صداگذاری نیز بوده اس��ت. 
براین اس��اس امکان افزودن بیش از صد 
آهن��گ مختلف به صورت پیش��فرض بر 

روی ویدئوهای کاربران وجود دارد. 
ادامه دارد. . . 
hootsuite. com :منبع

چگونه از شلوغی فعالیت شغلی در عرصه بازاریابی خالص شویم؟ 

چگونه با نقد و بررسی های منفی و 15 اپ و ابزار ضروری برای بازاریاب ها )1(
تقلبی در گوگل مقابله کنیم؟ 

نقد و بررس��ی های منف��ی و تقلب��ی به تدریج برای 
مالکان کس��ب وکارهای کوچک در حال تبدیل شدن به 
یک مش��کل عمده است. در دنیای آنالین، ساخت یک 
حساب کاربری و نوشتن نقدهای مثبت و منفی در مورد 
یک کسب وکار بسیار آسان است.  گوگل برای کاربرانی 
که اقدام به نوشتن نقد می کنند، سیاست های بسیاری 
را در نظر گرفته اس��ت، اما تجربه اثبات کرده است که 
این سیاس��ت ها نمی توانند در زمینه ممانعت از نوشتن 
نقدهای منفی و تقلبی چندان کارساز باشند. در آژانس 
ما، تیم های مختلف ماهانه و به دقت نقد و بررس��ی های 
نوش��ته ش��ده برای مش��تریان و رقبای آنها را مانیتور 
می کنند، اما خبر خوش اینکه اگر این نقد و بررس��ی ها 
خالف سیاست های موتورهای جست وجو یا شبکه های 
اجتماعی بودند، می توانید از طریق تماس با سایت مذکور 
درخواس��ت حذف این نقد و بررسی ها را داشته باشید.  
گاهی اوقات، در مانیتورینگ نقد و بررس��ی های منتشر 
شده توسط کاربران، ما به نقدهایی برمی خوریم که هیچ 
نظری در آنها نوش��ته نشده اس��ت و کاربران فقط یک 
س��تاره را به عنوان رتبه دهی از خود به جای گذاشته اند. 
متأسفانه بر اساس اعالم گوگل، این چنین نقدهایی قابل 
حذف نیستند، زیرا مصداق نقض سیاست های این موتور 
جست وجو به شمار نمی آیند. کسانی که چنین نقدهایی 
را برای شما می گذارند، معموال مشتریان شما نیستند و 

فقط قصد تخریب شما را دارند. 
چالش نقد و بررسی های منفی در گوگل

چالش اساس��ی این اس��ت که گوگل دقیقا نمی داند 
مشتریان شما چه کسانی هستند و این موتور جست وجو 
برای حذف نقد و بررس��ی های منفی ادعای شما مبنی 
بر اینکه این نقدهای منفی از طرف مش��تریان نوش��ته 
نشده اند را نمی پذیرد، زیرا گوگل به افراد اجازه می دهد 
که از کلمه های عجیب وغریب اس��تفاده کند. در اغلب 
اوقات، اثبات هویت یک شخص در دنیای آنالین بسیار 
دشوار اس��ت.  چالش بعدی این است که اشخاصی که 
در مورد کس��ب وکار، محصوالت و س��رویس های شما 
نقد می نویس��ند ممکن است حتی جزو مشتریان شما 
نباشند و همانطور که گفتم، ممکن است فقط بخواهند 

کسب وکار شما را تخریب کنند. 
چگونه به این موارد پاسخ بدهیم؟ 

وقتی که سخت کار می کنید تا یک کسب وکار خوب 
و اخالقی را بس��ازید، اینکه ش��خصی بخواهد زحمات 
چندین و چند ساله شما را با نوشتن یک نقد و بررسی 
تقلبی و منفی نابود کند، بس��یار دردناک است. برخی 
از مالکان کس��ب وکارهای کوچک بعد از دریافت چنین 
نقدهایی ممکن است دچار سرخوردگی و ناراحتی شوند. 
در مواجهه با چنین نقدهایی باید آرامش خود را حفظ و 
به این فکر کنید که مشتریان آینده شما موقع دیدن این 
نقدها و البته پاسخ شما به آنها، چه فکری خواهند کرد. 

راه حل: معضل خود را به اشتراک بگذارید
بع��د از دریافت نقد و بررس��ی های تقلب��ی و منفی، 
من تصمی��م گرفتم مطلب��ی را در توییتر و فیس بوک 
در این مورد پس��ت کنم. این مطلب با واکنش بس��یار 
جالب کاربران نیز مواجه ش��د.  دوست عزیزی که امروز 
با نقدهای تقلبی ات سعی در ارسال اسپم داشتی، شاید 
بهتر باشه که از یک یوزرنیم باورپذیرتر استفاده کنی تا 

یک یوزرنیم تقلبی! 
هرکس��ی که پشت این نقدهای منفی و تقلبی بوده، 
قطعا قصد داش��ته است که به کس��ب وکار من آسیب 
برس��اند. البته این نقدها در نهایت به من کمک کردند، 
زیرا توانس��تم بعد از به اش��تراک گذاری این موضوع با 
افرادی که می دانس��تم واقعا حامی من هستند، سه نقد 

مثبت و سازنده دریافت کنم. 
طرفداران بس��یاری از کس��ب وکارها ممکن اس��ت 
مثال در ش��بکه اجتماعی توییتر حضور نداشته باشند 
و مدیران می توانن��د این موضوع را مثال در فیس بوک 
خود به اشتراک بگذارند. هرکدام از دوستان شما که از 
سرویس های تان استفاده کردند یا حامی شما هستند، 
به همان طریق نیز پاسخ خواهند داد. البته مهم است 
ک��ه بدانید ما هرگز از کس��ی درخواس��ت نکردیم که 
برایمان نقد و بررسی بنویسد، بلکه تمام نقدهای نوشته 
ش��ده برای ما به صورت خودجوش و از طرف کس��انی 
بوده اس��ت که واقعا کس��ب وکار ما را دوست داشتند. 
اگر یک ش��رکت بزرگ هس��تید، احتم��اال این نوع از 
مش��تریان را نیز خواهید داش��ت و این مشتریان باید 
افرادی باش��ند که شما بخواهید این تجربه را با آنها به 

اشتراک بگذارید. 
آیا باید نقدهای منفی را حذف کنیم؟ 

همانط��ور که باالت��ر هم گفتم، اگر نقدهای نوش��ته 
شده ناقض سیاست های گوگل یا شبکه های اجتماعی 
باشند، می توانید از س��ایت مربوطه بخواهید که آنها را 
ح��ذف کند. البته باید این را نیز بدانید که همیش��ه با 
 B این درخواس��ت های حذف موافقت نمی شود. اما پلن
ش��ما می تواند این باشد که به این نقدهای منفی پاسخ 
بدهید و بگویید که آماده بازپرداخت مبلغ پرداخت شده 
هس��تید )توجه داشته باشید که اغلب نقدهای منفی و 
تقلبی توسط مش��تریان شما نوشته نشده اند، یعنی در 
عمل شما هیچ پولی را عودت نخواهید داد! (. با این کار، 
می توانید به مشتریان آینده خود نشان دهید که شما به 
افرادی که تجربه های منفی داشته اند اهمیت می دهید. 
به عنوان مالک یک کسب وکار، حتما به دنبال کسب 5 
س��تاره کامل از مشتریانتان هستید، اما مطالعات نشان 
داده اس��ت که 4.۲ یا 4. س��تاره میانگینی ایده آل برای 

راضی کردن مشتریان به خرید است. 

فروش به دوستان و اعضای 
خانواده، آری یا خیر؟ 

 هر کسی که در حوزه فروشندگی فعال باشد، مطمئنا 
از تجربه گاه و بیگاه یک فروش س��هل و آس��ان لذت 
می برد. می دانم، می خواهید بگویید که یک فروش��نده 
حرف��ه ای تمام فروش های خودش را دوس��ت دارد و از 
آنها لذت می برد، اما اجازه دهید با هم صادق باشیم؛ در 
دنیای واقعی، داشتن چند فروش کوچک ساده و آسان 
است. همه فروشنده ها ترجیح می دهند که در مالقات 
یا جلسه اول فروش آنها منجر به قرارداد فروش شده و 

دیگر نیازی به تکرار جلسات پی در پی برای
نهایی کردن یک فروش نداشته باشند. 

خ��وب، پس وقتی که فرصتی برای فروش به اعضای 
خانواده و دوس��تان پیش می آید؛ وسوسه درگیر کردن 

آنها در یک چرخه فروش به شدت قوی است. 
اما آیا فروش به دوستان و اعضای خانواده به 

نفع شماست؟ 
گاهی فروش به اعضای خانواده و دوس��تان غیر قابل 
اجتناب اس��ت بس��ته به اینکه چه چیزی می فروشید، 
اعضای خانواده و دوستان ممکن است تمایل به خرید 
کردن از ش��ما داشته باش��ند و شما هم لزوما نیازی به 
فروختن به آنها نداش��ته باشید. این شیوه تقریبا دیگر 
جزء فروش به حساب نمی آید و حوزه دریافت سفارش 

محسوب می شود. 
اما حتما توجه داشته باشید مبلغی کمتر یا بیشتر از 
چیزی را که از دیگران دریافت می کنید از این دوستان 
یا اعضای خانواده خود دریافت نکنید. اخذ پول بیشتر 
در ازای خدمات یا محصوالت خودتان از اعضای خانواده 
یا دوستان شبیه به سوءاستفاده از روابط خودتان است. 
به طور عکس دادن تخفیف زیاد هم به آنها ممکن است 
به جایگاه ش��ما در ش��رکتی که در آن مشغول به کار 

هستید ضربه وارد کند. 
بهتری��ن راه برای جلو بردن کار در چنین ش��رایطی 
پیش��نهاد یک قیمت عادالنه و همچنین س��طحی از 

خدمات برابر با با مشتریان دیگر است. 
برخی صنایع فروش بیشتر متمرکز بر دوستان 

و اعضای خانواده است
برخی از صنایع هس��تند که تنها ش��ما را تشویق به 
فروش به اعضای خانواده و دوس��تان می کنند، اما فقط 

تشویق می کنند. 
مث��ال صنعت بیم��ه یک نمونه و مث��ال عالی از یک 
صنعتی اس��ت که انتظار دارد فروشندگان حرفه ای آن 
به طور فعال خدمات شرکت را به دوستان و آشنایان و 

حتی اعضای خانواده خودشان بفروشند. 
خیلی عادی و طبیعی اس��ت که مثال از یک نماینده 
یا فروشنده تازه کار در یک شرکت بیمه خواسته شود 
که لیستی شامل 1۰۰ یا ۲۰۰ نفر از دوستان و آشنایان 
خودش را تهیه کند و در اختیار بخش فروش بگذارد. 

اگر کارفرمای شما انتظار تهیه چنین لیستی از شما 
داشت و به عالوه انتظار تالش فعاالنه شما برای فروش 
خدماتی مش��خص را به آنها داشت، اینجاست که باید 
تصمیمی بگیرید. اگر تماس با آنها و درخواست خرید 
از ش��ما جزء کارهایی است که شما را خارج از محیط 
امن و آرام شما قرار می دهد، پس بهتر است به فکر یک 

موقعیت یا فرصت دیگر در حوزه فروش باشید. 
صنایعی که در آنها از فروش به دوستان و 

اعضای خانواده باید اجتناب کرد
ی��ک راه فوق الع��اده برای پای��ان دادن به یک رابطه 
دوستی یا ایجاد استرس در خانواده تالش برای فروش 
محصوالتی اس��ت که احتمال عملکرد ضعیف در آنها 
می رود و یا سعی در فروش خدمات مالی به دوستان و 

… است. در ادامه با هم مثالی را مرور می کنیم: 
فرض کنیم که ش��ما اولین ش��غل خ��ود در صنعت 
ف��روش را در یک مرکز فروش خودروهای دس��ت دوم 
پید کرده ای��د و از روی اتفاق یکی از اعضای خانواده یا 
دوس��تان در این بازه زمانی به دنبال خرید یک دستگاه 
خودرو اس��ت. در پ��رس و جو از ش��ما خودرویی پیدا 
می کند که به نظر مناس��ب برای خرید است و البته با 
ش��رایط و قیمت مناس��ب یا حتی ایده آل آن را از شما 
می خ��رد.  اما از قضا این خ��ودرو پس از مدتی با نقص 
روبه رو شده و این قضیه تا جایی ادامه می یابد که مالک 
جدید مجبور به هزینه زیادی برای رفع عیب می شود. 
نیازی به گفتن نیس��ت که با وجود آنکه این دوست یا 
… ممکن است چیزی در این رابطه به شما نگوید، اما 
همیشه ش��ما را مقصر این موضوع دانسته و هرگز آن 
را فرام��وش نمی کند.  در م��ورد دیگر فرض کنید یک 
دوست مقداری پول برای س��رمایه گذاری در بازارهای 
مالی دارد و ش��ما هم در این ح��وزه فعالیت می کنید. 
از ش��ما مشاوره می خواهد و شما هم خرید یک دارایی 
یا نهاده مالی را به وی پیش��نهاد می دهید. وی از شما 
می پرس��د که ایا امکان خرید آن از طریق ش��ما امکان 
دارد یا خیر. با موافقت ش��ما این خرید انجام می شود و 

شما هم درصدی پورسانت می گیرید. 
اگر نهاده مالی مورد نظر با افزایش قیمت روبه رو شود 
که همه چیز ختم به خیر شده است، اما اگر شرایط بد 
پیش برود، شما ممکن است یکی از دوستان خود را از 

دست بدهید. 
نتیجه گیری

بهترین تصمیم این اس��ت که ب��رای خرید یا فروش 
پیش��نهاد دهید، اما برای نهایی ک��ردن آن اقالمی که 
ریس��ک بد کار کردن یا از دست رفتن سرمایه اولیه در 
آنها هست، ترجیحا این کار را به یک نماینده دیگر در 

شرکت واگذار کنید. 
ibazaryabi :منبع
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 با نشانه های کارآفرینان موفق
آشنا شوید

اگر به دنبال کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار شخصی 
خود هستید باید بدانید که ممکن است الزاما همه ایده های 
جدید جواب نداده و برخی از آنها به شکس��ت بینجامد. بر 
اساس آمارها نیمی از کسب وکارهای کوچک در پنج سال 
ابتدایی تأسیس، با شکس��ت روبه رو می شود.  کارآفرینان 
باید بدانند که چگونه با مدیریت زمان، رویاهای خود را به 
واقعیت بدل کنند. تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق نیاز 
به نگرش و خصوصیات فردی ویژه ای دارد، که در ادامه به 

1۰ مورد از آنها می پردازیم: 
خالقیت

کارآفرین��ی با یک ایده آغاز می  ش��ود، اما برای موفقیت 
در آن هم��واره باید به دنب��ال ایده های جدید بعدی و نیز 
یافتن روش های انجام بهتر کارها بود. »ریچارد برانسون« 
کارآفرین و موسس خطوط هوایی ویرجین می گوید: »من 
با هدف تولید سرمایه به سراغ کسب وکار جدیدی نمی روم، 
بلک��ه با این هدف که کاری را بهت��ر از دیگران انجام دهم 
آن را دنب��ال می کنم و حتی گاهی اوقات به این دلیل که 
دیگران کاری را بهتر از من انجام داده اند و موجب ناکامی 

من شده اند آن کسب وکار را رها می کنم.«
اشتیاق

یک حقیقت انکارناپذیر پیرامون موفقیت در هر حرفه، 
اشتیاق است. بدون شور و شوق کافی برای کار، هیچ دلیلی 
ب��رای ادامه آن وجود ندارد. کارآفرینان همواره به کار خود 
عشق می ورزند و خود را وقف کسب وکار می کنند، اعتماد 
به نفس الزم را دارند و آماده انجام فعالیت فراوان هستند. 

پشتکار
استیو جابز فقید در مصاحبه ای گفته بود: »من متوجه 
شده ام که نیمی از آن چیزی که یک کارآفرین موفق را از 
یک ناموفق متمایز می کند، پشتکار است«. از سوی دیگر 
کارآفرینان رئیس خود هس��تند، به این معنی که کس��ی 
به آنها نمی گوید چه کنند ی��ا چه نکنند و این افراد خود 
مسئول زمان بندی و نحوه انجام فعالیت های خود هستند. 
پش��تکار موجب می شود که آنها، س��اعت های طوالنی و 

تالش فراوانی را به کار خود تخصیص دهند. 
خوش بینی

آیا شما همیشه نیمه پر لیوان را می بینید یا نیمه خالی؟ 
اگ��ر می خواهید یک کارآفرین موفق باش��ید باید همواره 
خوش بین باشید. کارآفرینان همواره به دنبال یافتن راهی 
برای انجام بهتر کارها هستند و تالش می کنند جهان را به 
جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل کنند. از سوی دیگر، 
آنها اسیر اتفاقات گذشته یا تفکرات منفی نشده و در مقابل 
همواره بر پیشرفت تمرکز می کنند. همچنین آنها هنگامی 
که با یک چالش جدید روبه رو ش��وند، آن را به چشم یک 
مشکل ندیده، بلکه به عنوان یک فرصت به آن می نگرند. 

آینده نگری
با توجه به اینکه کارآفرینان همواره بر پیش��رفت تمرکز 
دارن��د، آینده نگری نی��ز بخش عمده ای از بین��ش آنها را 
تش��کیل می دهد. آنه��ا هدف خود را مش��خص می کنند 
و تمام قوای خود را برای رس��یدن ب��ه آن به کار می برند. 
همیشه داش��تن یک چشم انداز صحیح انسان را به سمت 

هدفش هدایت می کند. 
توانایی متقاعد ساختن دیگران

ش��ناخت کس��ب وکار، یکی از بخش های انکارناپذیر در 
راه دس��تیابی به موفقیت اس��ت. اگر بتوانید افرادی را که 
برای تان کار می کنند به خوبی رهبری کرده به گونه ای که 
آنها به شما گوش فرا  دهند، پس یکی از قدم های موفقیت 
در کارآفرینی را برداش��ته اید. از سوی دیگر کارآفرینی که 
به تازگی کس��ب وکار خود را تأسیس کرده، نیاز دارد ایده 
بزرگش از جانب س��ایرین تأیید ش��ود. اگ��ر در این حین 
سرمایه گذاران یا حامیان دچار شک شوند، از تزریق سرمایه 
یا کمک امتناع می کنند، دقیقا به همین دلیل اس��ت که 

کارآفرینان نیاز به توانایی متقاعد کردن دیگران دارند. 
انعطاف پذیری

به عنوان یک کارآفرین ممکن است در ابتدای راه اندازی 
کسب وکار، از پس هزینه های باالی استخدام کارمندان بر 
نیایید؛ از این رو باید یاد بگیرید که ابتدا بتوانید به تنهایی 
اکثر امور کسب وکار خود را انجام دهید. کارآفرینان موفق 
به خوب��ی می دانند که چطور خود را با چنین ش��رایطی 
هماهن��گ کنند. مث��ال آنها می توانند یک وب س��ایت راه 

انداخته یا مکاتبات اداری را شخصا انجام دهند. 
آگاه به نحوه مصرف منابع

در کسب وکار همواره سرعت انجام کارها بر نحوه انجام 
آن ارجحی��ت دارد. کارآفرینان ترس��ی از مواجه ش��دن با 
چالش ها یا تعارضات و اختالفات نداش��ته و همواره با این 
مسائل به راحتی روبه رو شده و بهترین روش را برای حل آن 
پیدا می کنند. از سوی دیگر این افراد به بهترین روش بهره 
بردن از منابع آگاه بوده و همواره از زمان، تالش و بودجه به 

بهترین نحو ممکن بهره می برند. 
روحیه ماجراجو

مارک زاکربرگ، موسس فیس بوک در مصاحبه ای گفت: 
»در دنیایی که همه چیز آن به سرعت در حال تغییر است، 
بزرگ ترین ریسک، همان ریسک نکردن است«. کارآفرینان 
همواره می دانند که برای موفقیت باید ریس��ک کنند. آنها 
همچنین به نحوه برنامه ریزی برای اتفاقات پیش بینی نشده 

نیز آگاه هستند. 
مصمم بودن

تعل��ل در کس��ب وکار هیچ جای��ی ن��دارد. کارآفرینان 
می دانند که برای انجام درس��ت یک کار به چه چیزهایی 
نیاز دارند و در عین حال از گرفتن تصمیماتی که آنها را به 
سوی موفقیت هدایت می کند، واهمه ای نداشته و فرصت ها 

را از دست نمی دهند. 
inc/digiato :منبع

ریچارد برانسون در ماه اکتبر 
نف��ر  برنام��ه ۳۰  گذش��ته، در 
زیر ۳۰ س��ال فوربس ش��رکت 
کرد تا ب��ه س��ؤاالتی در زمینه 
ضرورت ه��ای تبدیل ش��دن به 
یک رهبر کارآفرین پاسخ دهد؛ 
مدی��ر ای��ن برنامه ب��رای اینکه 
جذابیت ماجرا را بیشتر کند، از 
سه کارآفرین جوان نیز خواست 
تا در این برنامه حضور داش��ته 

باشند. 
برانس��ون در طول هر سؤال، 
چش��م بس��ته بود و کارآفرینان 
جوان نیز ب��ه آرامی و از طریق 
پالک ه��ای بل��ه ی��ا خی��ر ب��ه 
س��ؤال ها ج��واب می دادند. هر 
سه کارآفرین در جواب به اینکه 
»کارآفرین��ان متولد می ش��وند، 
ساخته نمی شوند« پاسخ مثبت 
دادن��د؛ ای��ن در حال��ی بود که 
ریچارد برانس��ون با این موضوع 

مخالف بود. 
در  خ��ود  تجربی��ات  از  او 
زمانی که ب��ه تازگی کار خود را 
آغ��از کرده بود، ح��رف می زد و 
اعت��راف کرد که گاه��ی اوقات، 
حتی نمی دانس��ت که باید چه 
کاری را انج��ام ده��د. او تنه��ا 
می دانست که باید چیز جدید و 
متفاوتی را امتحان کند، نتیجه 
را بررسی و سپس روش دیگری 

را پیش بگیرد. 
ش��اید بس��یاری باور داش��ته 
کارآفرینی،  رهبری  که  باش��ند 
مهارتی است که به صورت ذاتی 
در افراد وجود دارد، اما حقیقت 
امر این اس��ت ک��ه مهارت های 
رهبری از مواردی هس��تند که 
ب��ه مرور زمان در افراد توس��عه 
می یابن��د. نق��ش ی��ک رهب��ر، 
دائما در تکامل اس��ت، ابزارهای 
رهبری که در گذش��ته استفاده 
می ش��د امروزه و در چشم انداز 
دیجیتالی فعلی، به موانع تبدیل 

شده اند. 
اگ��ر از ه��ر کس��ی در دنیای 
کس��ب وکار بپرس��ید، به ش��ما 
می گوی��د که ریچارد برانس��ون 
ی��ک رهب��ر فوق العاده اس��ت و 
ای��ن امر کامال صح��ت دارد. او 
ی��ک رهب��ر ویژه و غی��ر عادی 
است؛ چیزی که برای او کارساز 
بوده، احتماال برای شما نخواهد 
باید  اینجاس��ت ک��ه  بود. نکته 
به تناس��ب زمان، یاد بگیرید و 
سبک رهبری خودتان را توسعه 

دهید. 
در ادام��ه ب��ا مواردی آش��نا 
می ش��وید که در این مس��یر به 

شما کمک می کند. 
1 - یک تیم متنوع بسازید 

اگر دائما به حرف های کسانی 
گوش می کنید که دقیقا همانند 
ش��ما فکر می کنند، پ��س باید 
بگوییم که به سمت یک مشکل 
ب��زرگ حرکت می کنید. ش��ما 
در عوض باید به دنبال س��اخت 
تیمی متنوع باشید و به آن نیاز 
داری��د ک��ه بتوانن��د محصول و 
شرکت شما را از تمامی جهات 
بررسی کنند و نظرات متفاوتی 

داشته باش��ند. این افراد باید از 
کسانی باش��ند که از هیچ چیز 
پرس��ش های  ندارن��د،  ه��راس 
دش��وار مطرح کنند و در مورد 
ارائ��ه بهترین نتیج��ه، بی رحم 
باش��ند. تیم های متنوعی از این 
دس��ت، نه تنها در رشد شرکت 
به شما کمک می کنند، بلکه در 
مس��یر تکامل رهبری نیز برای 

شما مفید خواهند بود. 
وین��س لومباردی در این باره 
می گوید: »چال��ش هر تیم این 
اس��ت که احساس یکی بودن را 
ایجاد کند؛ چرا که س��ؤالی که 
در اغلب موارد مطرح می ش��ود، 
این نیس��ت که هر کدام از افراد 
چ��ه عملکردی داش��ته اس��ت؛ 
بلکه هم��کاری تیمی آنها مورد 
سؤال قرار می گیرد.« به محض 
اینک��ه چنی��ن تی��م رویایی را 
ایج��اد کردی��د، باید ب��ه دنبال 
باشید  نوآوری روش های جدید 
تا هم��واره آنه��ا را ب��ه چالش 
بکش��ید، ایج��اد انگی��زه کنید، 
کم��ک کنید و آنها را با یکدیگر 

منسجم کنید. 
جاس��تین کیترج، مدیرعامل 
ISlides ب��ه خوبی این موضوع 
را درک می کن��د. او در این باره 
می گوی��د: »ما معتقدیم که یک 
فاکت��ور اساس��ی که تی��م ما را 
می کند،  پرانگیزه  و  خوش��حال 
این است که به آنها اجازه دهید 
تا از استعداد و مهارت های شان 
ن��وآوری  و  رش��د  مس��یر  در 
اس��تفاده کنن��د، بنابراین، یک 
محیط عالی از همکاری طبیعی 
می��ان اعضای تیم را به دس��ت 
می آوری��م. مهارت ها را می توان 
به افراد مناسب آموزش داد، اما 
همکاری میان این افراد آموزش 

دیده را خیر.«
راز  ک��ه  نکنی��د  فرام��وش 
پش��ت کس��ب وکارهای موف��ق 
کارکن��ان  و  سختکوش��ی  در 
خوشحال و راضی نهفته است. 

رافائل س��اریا، یک کارآفرین 
دو  روی  ک��ه  اس��ت  س��ریالی 
ارتب��اط« و  کلم��ه »برق��راری 
او  دارد.  تأکی��د  »قدردان��ی« 
به اهمی��ت برق��راری ارتباط با 
زحمات ش��ان  از  که  کارمندانی 
قدردانی می ش��ود، اعتقاد دارد. 
اگر کارکنان با ش��ما در ارتباط 
نامطمئنی  احس��اس  نباش��ند، 
بهتری��ن  دارن��د و نمی توانن��د 
عملکرد خود را به اجرا بگذارند، 
در نتیجه روحی��ه آنها تضعیف 

می شود. 
بازخوردهایی  ای��ن،  بر  عالوه 
که ب��ه آنها ارائه می کنید، باعث 
می ش��ود بدانند چه انتظاری از 
آنه��ا داری��د. ای��ن کار می تواند 
محی��ط کاری منس��جم تری را 
ایج��اد کن��د ک��ه در نهایت به 

عملکرد بهتر منجر می شود. 
2- شریک خوبی را انتخاب 

کنید 
برخی افراد در انتخاب شریک 
زندگ��ی خود، وس��واس زیادی 
به خ��رج می دهند، اما پروس��ه 
انتخ��اب ش��ریک کاری آنها به 
این ش��کل نیس��ت. این مسئله 
می توان��د ت��ا حد زی��ادی مضر 
باش��د. کس��ب وکار نیز همانند 
ازدواج به تالش دو طرفه هر دو 
ش��ریک نیاز دارد. قبل از اینکه 
هر قراردادی را امضا کنید، باید 
به طور کل از طرف قابل مطمئن 
ش��وید. به یاد داشته باشید که 
اگر فردی، باهوش و موفق باشد 
و دس��تاوردهای زیادی داش��ته 
باش��د، ای��ن بدان معنا نیس��ت 
که س��بک رهبری او نیز با شما 
سازگار است. بهتر این است که 
قب��ل از عق��د ق��رارداد و نهایی 
کردن پروس��ه ش��راکت، آنها را 

خوب بشناسید. 
حص��ول  ب��رای  راه  بهتری��ن 
اطمین��ان از س��ازگاری ش��ما با 
ش��ریک آین��ده، این اس��ت که 
عمال ب��ا ه��م هم��کاری کنید. 

بسته به شرایط کسب وکاری که 
دارید، می توانید برای مثال روی 
یک پ��روژه به صورت مش��ترک 
ترتیب  بدی��ن  هم��کاری کنید. 
می توانید عملکرد واقعی یکدیگر 
را مش��اهده کنید، به نقاط ضعف 
و ق��درت یکدیگ��ر پ��ی ببرید و 
مش��خص کنید که آی��ا حقیقتا 

مکمل یکدیگر هستید یا خیر. 
ب��ه مح��ض اینک��ه همکاری 
واقعی با ش��ریک احتمالی خود 
را تجرب��ه کردی��د و از ورود به 
مرحله بعدی، احس��اس راحتی 
کردید، می توانی��د همه چیز را 
رس��می کنید. جرد جانس��ون، 
 CardPro یکی از بنیانگذاران
می کند:  پیش��نهاد   Systems
»اگ��ر تصمیم گرفتید با کس��ی 
شراکت کنید، مطمئن شوید که 
آنها نیز همان چشم انداز شما را 
داش��ته باش��ند، ام��ا مهم ترین 
اولوی��ت ش��ما این اس��ت که با 
رفتاره��ای او در محیط داخل و 

خارج از دفتر آشنا شوید.«
به صورت شخصی و حرفه ای 
ب��ه بح��ث درب��اره اهداف ت��ان 
بپردازی��د تا مطمئن ش��وید که 
در یک مسیر قرار دارید. درباره 
چشم انداز فعلی، پنج ساله، 1۰ 
ساله و ۲۰ساله شرکت گفت وگو 
کنید. استیو کالینز، مدیر ارشد 
 Oska Wellness اجرای��ی 
می گوی��د: »م��ا به ای��ن نتیجه 
رسیدیم که انتخاب یک شریک 
کاری از یک فرمول ساده پیروی 
می کن��د. قب��ل از ت��الش برای 
س��ودآوری از رابطه، باید آن را 
شخصی سازی کنید. ما اغلب به 
دنبال ش��ریک هایی هستیم که 
درک درس��تی از کس��ب وکار و 

بازار هدف ما دارند.«
نامناسب  انتخاب یک شریک 
می تواند به س��بک رهبری شما 
آسیب برساند. پس هر زمان که 
تصمی��م گرفتید تا کس��ب وکار 
خود را ب��ه مرحله باالتری ارتقا 

دهید، مطمئن شوید که اصول 
اولیه آن را رعایت می کنید. 

3- به شبکه های اجتماعی 
مسلط شوید 

از  اجتماع��ی  ش��بکه های 
ش��ده اند.  بزرگ ت��ر  همیش��ه 
اینس��تاگرام اخی��را اعالم کرده 
ک��ه ۶۰۰میلیون کارب��ر دارد و 
فیس بوک، بیش از 1.۶ میلیارد 
کارب��ر فع��ال را اع��الم ک��رده 
بازاریابی  فرصت  بنابراین  است، 
محصوالت  برای  کس��ب وکارها 
و خدمات ش��ان، همچنان ادامه 
اخی��را  ک��ه  مطالعات��ی  دارد. 
منتشر   Tech Times توسط 
شده، نش��ان می دهد که بخش 
از م��ردم آمری��کا از  عظیم��ی 
رهبران ش��ان انتظار دارند که از 
طری��ق ش��بکه های اجتماعی با 

مشتریان در ارتباط باشند. 
رافائل س��اریا معتقد است که 
حضور در تمامی یا بس��یاری از 
می تواند  اجتماعی  ش��بکه های 
روند تمرکز را برای کس��ب وکار 
دش��وار کند که نتیج��ه آن نیز 
شکس��ت خواهد بود. او در این 
می گوید: »کس��ب وکارها  ب��اره 
تنه��ا بای��د روی پلتفرم های��ی 
تمرک��ز کنن��د ک��ه ب��رای نوع 
تجارت ش��ان مفید اس��ت و در 
واق��ع، خان��ه مخاطب��ان هدف 
آنها به ش��مار م��ی رود.« برای 
مثال، اگ��ر دوره های کارآفرینی 
را برگ��زار می کنی��د، باید روی 
لینکدین تمرک��ز کنید، چراکه 
اغلب کاربران آن، افراد حرفه ای 

هستند. 
حت��ی با وجود دنب��ال کردن 
این ش��بکه ها، نح��وه تعامل با 
کارب��ران آن از اهمی��ت حیاتی 
برخ��وردار اس��ت. والت��ر م��ک 
 Bostonکارتی، دس��تیار مربی
 Alumni بازیک��ن   ،Celtics
 8ty۲ بنیانگ��ذار  و   NBA
Socks  در ای��ن باره می گوید: 
»م��ن هرگ��ز فرام��وش نکردم 
که ی��ک آدم واقعی در پش��ت 
هر فالوور ق��رار دارد؛ هر فالوور 
جدید، تنها یک ش��ماره جدید 
نیس��ت. من هر روز با هوادارانم 
در  اجتماع��ی  ش��بکه های  در 
تعامل هس��تم. معتقدم که این 
ن��وع از تعام��الت معتب��ر، یکی 
از نیروهای��ی اس��ت ک��ه منجر 
به رش��د اخیر در شرکتم شده 

است.«
این س��ه وج��ه رهب��ری که 
در اینج��ا به آن پرداخته ش��د، 
کارب��ردی  م��واردی  واق��ع  در 
هستند، اما در نهایت هیچ کس 
نمی تواند به ش��ما بگوید چطور 
یک رهبر خوب باش��ید. این به 
ش��ما بس��تگی دارد. شما هرگز 
نباید خودت��ان را محدود کنید، 
چرا ک��ه هم��ه پاس��خ ها را در 
اختی��ار ندارید. در عوض تالش 
کنی��د ش��رایط زمانی خ��ود را 
درک ک��رده و خودتان به همان 
رهبری تبدیل شوید که ترجیح 

می دهید از آن پیروی کنید. 
inc/ucan :منبع

 3 روش برای رشد و تکامل
در مسیر تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ

کارآفرینی

اگر پاسخ این سؤال ها را می دانید 
مدیر باهوشی هستید

هر ف��ردی می تواند با تکیه ب��ر دانش و تجربه 
فعلی خود آینده بازار مرتبط با کس��ب وکارش را 
پیش بین��ی کند و از این اطالعات برای س��اخت 
محصوالت مورد نیاز و افزایش میزان فروش بهره 

ببرد. 
شاید بارها برای تان پیش آمده باشد که قبل از 
ترک منزل از خود بپرس��ید امروز آب وهوا چگونه 
خواهد ب��ود؟ برای پاس��خ این س��ؤال  می توانیم 
پنجره را باز کنیم و از س��ردی یا گرمی هوا مطلع 
ش��ویم، اما اغلب م��ا ترجیح می دهی��م به تلفن 
هوشمندمان مراجعه کنیم. زیرا همه ما به دنبال 
کسب اخبار موثق هستیم و همچنین می خواهیم 
از پیش بینی وضع هوا طی ساعات آتی روز مطلع 
شویم. این موضوع در مورد دنیای کسب وکار نیز 
ص��دق می کند. همه ما دوس��ت داری��م عالوه بر 
کس��ب اطالعات کافی در م��ورد روند فعلی بازار، 
پیش بینی آینده آن را نیز بدانیم. به همین دلیل 
س��راغ مقاالت مختلف می رویم و سعی می کنیم 
با مطالعه رفتار مش��تری پاسخ این سؤال  را پیدا 
کنیم. ش��رکت کردن در رویدادها، گوش دادن به 
پادکست ها و تماش��ای وبینارها اطالعات مفیدی 
در ای��ن زمین��ه در اختیارمان ق��رار می دهد که 
مطمئنا با نگاه کردن به اطراف و تماشای اتفاقات 

روزمره قابل درک نیستند. 
اما آیا تا به حال پیش آمده اس��ت که خودتان 
بخواهید پاس��خ این س��ؤال  را پی��دا کنید؟ یعنی 
بدون اینکه نظر ش��خص دیگری را جویا ش��وید، 
روی ای��ن موضوع فکر کنید و حدس بزنید آینده 
صنعت کس��ب وکارتان به چه صورت خواهد بود؟ 
همه ما به واس��طه تجربیاتی که کس��ب کرده ایم 
دارای نوع��ی بینش درونی هس��تیم، بنابراین چه 
خواهد ش��د اگر یک روز کام��ل را به این موضوع 
اختصاص دهید و بدون پرسش از دیگران به این 
فک��ر کنید که چ��ه اتفاقی در آین��ده در صنعت 
مرتبط با کس��ب وکارتان خواهد افتاد؟ بینش های 
درونی چه پاس��خی به این س��ؤال  خواهند داد؟ 
آیا ممکن اس��ت پاس��خ بهتری ب��رای پیش بینی 
آینده نس��بت به س��ایر متخصص��ان ارائه دهید؟ 
پرسش هایی که در ادامه این مقاله مطرح شده اند 
کمک می کنند درک بهتری از آینده کس��ب وکار 

داشته باشید. 
1- امروز، دیگران چه محصولی از من 

خواهند خرید؟ 
محصول��ی ک��ه در آین��ده به فروش می رس��د، 
درواقع همان محصولی اس��ت ک��ه امروزه عرضه 
می ش��ود و تنها تغییرات کوچکی روی آن اعمال 
ش��ده اس��ت. اغلب مش��تری ها ترجیح می دهند 
نس��خه بهبودیافت��ه از محصوالت��ی را خریداری 
کنن��د که امروزه با آن آش��نایی کامل دارند. آنها 
در حال حاضر برای رفع نیازهای ش��ان یا برطرف 
کردن آنها به شما یا هر برند دیگری پول پرداخت 
می کنن��د، بنابراین ایجاد تغیی��رات کوچک روی 
محص��والت فعلی هنوز هم احس��اس رفع نیاز را 

به آنها القا  می کند. 
2- اخیرا چه محصولی از من خواسته اند که 

نتوانسته ام به آنها بدهم؟ 
س��اختن محصول مورد نیاز مشتری ها یکی از 
بهترین اس��تراتژی های دنیای کس��ب وکار است. 
اینکه بتوانید برای نیازهای مشتری پیش از اینکه 
خودش��ان بدانند اق��دام کنید، کلید رس��یدن به 

موفقیت در هر کسب وکاری است. 
3- چه محصولی را می توانم همین حاال به 

فروش برسانم؟ )اگر موجود باشد(
ش��اید برای ش��ما هم پیش آمده باش��د که با 
خودت��ان بگویید اگ��ر چنین محصول��ی را تولید 
کرده بودم، می توانس��تم همین حاال مقدار زیادی 

از آن را به فروش برسانم. 
ام��ا ای��ن حرف ها همیش��ه در ح��د آرزو باقی 
می مانن��د و باز هم هیچ اقدامی ب��رای تولید آنها 
ص��ورت نمی گی��رد. مطمئنا دالیل زی��ادی برای 
انج��ام ندادن ای��ن کار وج��ود دارد، اما فراموش 
نکنید که همیشه کار باید از یک جایی آغاز شود. 
پس همین امروز برای ساختن نمونه اولیه دست 
به کار شوید، زیرا در غیر این صورت رقبا این کار 

را انجام خواهند داد. 
4- پنج ویژگی مهمی که مشتری ها در 
مورد محصول دوست دارند چیست؟ 

اینکه مشتری ها چه چیزی را در مورد محصول 
دوس��ت دارند، درواقع همان ویژگی های محصول 
هس��تند که باید در آینده تمرکز بیش��تری روی 
آنها گذاشته ش��ود. تمرکز کردن روی نقاط قوت 
نتیجه بس��یار مطلوب ت��ری از تالش ب��رای رفع 

نواقص خواهد داشت. 
اغلب ما احساس��ات درون��ی و تجربیاتی را که 
در طول فعالیت حرفه ای خود داش��ته ایم نادیده 
می گیری��م و ب��ه دنب��ال نظرس��نجی از دیگران 

هستیم. 
درحالی که ش��اید هیچ ش��خصی به  غیر از خود 
ما شناخت کافی از محصولی که ارائه می دهیم و 
نیازهای بازار نداشته باشد. تکیه کردن به دانش و 
بینش ش��خصی احساس اعتمادبه نفس را افزایش 
خواه��د داد و روی میزان موفقیت ها تأثیر خواهد 

گذاشت. 
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اخبار

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- نخستین مجمع سالمت 
آذربایج��ان غرب��ی با حضور اس��تاندار آذربایجان غرب��ی ، معاون 
اجتماع��ی وزارت بهداش��ت ،امام جمعه ارومی��ه و ائمه جماعت 
شهرستان ها ، ریاست مجمع نمایندگان استان ، نماینده ولی فقیه 
در اس��تان ،فرمانداران و روسای سازمان ها و دستگاههای اجرای 
اس��تان و پیامگزاران سالمت برگزار گردید.  در این مراسم پس از 
خیر مقدم و ارائه گزارش از س��وی ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
آذربایجان غربی ، امام جمعه ارومیه به تبیین لزوم توجه به سالمت 
افراد جامعه پرداختند. در ادامه رئیس مجمع نمایندگان استان به 
بررس��ی نقاط ضعف و قوت بخش س��المت در جامعه پرداخته و 
ضرورت مشارکت دستگاههای اجرائی و مجلس شورای اسالمی را 
در رفع نقاط ضعف مورد تاکید قراردادند. معاون اجتماعی وزارت 

بهدشت اهداف کلی طرح مسئولیت پذیری برای سالمت را بیان 
نمودند. در پایان اس��تاندار آذربایجان غربی بعنوان ریاست مجمع 
سالمت اس��تان ،حضور فعال دستگاههای اجرائی را در این طرح 

ارزش��مند شمرده و اعالم نمودند که اس��تانداری با تمام توان در 
اجرای طرحهای مرتبط با حوزه سالمت اقدام خواهد نمود. در پایان 
این نتایج ارزیابی عملکرد سازمان ها ودستگاههای اجرائی استان 
از طریق کمیته داوری اعالم و لوح س��پاس و تندیس نخس��تین 
مجمع سالمت استان به آقای مهندس اکبری رئیس هیات مدیره 
و  مدیرعامل محترم ش��رکت آب و فاضالب ش��هری آذربایجان 
غربی بعنوان یکی از 5 دس��تگاه برتر استان اهداء گردید. الزم به 
توضیح می باشد ابزار سنجش و رتبه بندی مسئولیت پذیری  و 
پاس��خگویی اجتماعی برای سالمت طی 71 س��وال و در 5 گروه 
س��المت کارکنان و خانواده ایش��ان ، سالمت مشتریان ، سالمت 
اجتماع محلی ، سالمت جامعه و سالمت محیط زیست از سوی 

وزارت بهداشت طرح و مورد بررسی قرار گرفته بود.

تبریز - اسد فالح- با امضای تفاهم نامه ای، زمینه اجرایی پروژه 
مسیر گشایی امتداد بلوار ۶5 متری خاوران از تقاطع بلوار شهدای 
غواص به میدان بسیج فراهم شد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
طی جلسه ای با حضور پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز و  نسیانی 
ش��هردار منطقه 9 تفاهم نامه  پروژه مسیر گش��ایی امتداد بلوار ۶5 
متری خاوران از تقاطع بلوار ش��هدای غواص به میدان بسیج امضا 
ش��د. با امضای این تفاهم نامه بر اس��اس طرح مصوب امکان ادامه 
مسیر ۶5 متری از زمین های دانشگاه تبریز میسر شده و دسترسی 
به بزرگراه پیامبر اعظم )ص( به میدان بس��یج تس��هیل می ش��ود. 
پورمحمدی در این جلس��ه با اش��اره به اینکه توسعه تبریز در حال 

حاضر به سمت ش��رق )خاوران( سوق پیدا کرده  است، افزود: الزم 
است دانشگاه به عنوان نهادی دانش بنیان و بازوي علمی شهرداری 
در این توسعه نقشی ایفا کند، تاعلم و عمل در یک راستا و مسیری 
درست پیش رود .شهردار منطقه 9 تبریز نیز با مثبت ارزیابی نمودن 
این تفاهم نامه گفت: با اجرای طرح مس��یر گشایی امتداد بلوار ۶5 
متری، شهرک خاوران تحول بنیادین شاهد خواهد بود و با احداث 
این کریدور دسترسي مناسبي براي شهرک هاي واقع در شرق تبریز 
ایجاد می شود. بهرام نسیانی تاکید کرد: پتاسیل های بالقوه فراوانی 
در شهرک خاوران وجود دارد و بر آنیم تا با همکاری دانشگاه و کلیه 

سازمان هاي ذیربط این پتانسیل ها را به بالفعل برسانیم.

اهواز - شبنم قجاوند- مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق 
شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: تجهیزات پست سربندر جدید 
که از پس��ت های قدیمی ناحیه جنوب شرق می باشد بهینه سازی 
ش��د. حمیدرضا زرین جویی اظهار کرد: در راس��تای بهبود شرایط 
بهره برداری و کاهش حوادث ناش��ی از ضع��ف تجهیزات و افزایش 
قابلیت اطمینان ش��بکه، ابن ناحیه با هماهنگی امور بهینه سازی و 
امور پشتیبانی فنی معاونت بهره برداری تصمیم به بهینه سازی پست 

گرفت. وی ادامه داد: با تعویض س��ه دس��تگاه بریکر، شش دستگاه 
CVT  و نصب ش��ش دستگاه برقگیر بر روی خطوطی که از زمان 
بهره برداری تاکنون فاقد برقگیر بوده بهینه سازی پست انجام شده 
تا ش��رایط بهره برداری رضایت بخشی در ایستگاه فراهم شود. مدیر 
امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق اضافه کرد: پست سربندر جدید 
به علت تبادلی بودن خطوط آن که رابطه بین ناحیه جنوب شرق و 

جنوب می باشد نقش بسیار مهمی در رینگ 1۳۲ کیلو وات دارد.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل راه و شهرسازی استان 
البرز، گفت توسعه راه روستایی در البرز از میانگین کشوری باالتر است. 
تقی رضایی مدیر کل راه و شهرس��ازی البرز  با بیان اینکه در استان 
77 درصد راههای روستایی آسفالت شده است، ادامه داد: درمجموع 
یک هزار و 4۲ کیلومتر راه روس��تایی در استان وجود دارد که 8۰5 
کیلومتر آن آس��فالت شده است. وی افزود: در سفر رئیس جمهور به 
استان البرز، بهسازی و آسفالت 1۰۰ کیلومتر راه روستایی مصوب شد 
که ۶۰کیلومتر آن انجام شده و مابقی نیز 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد. رضایی با اش��اره به اینکه امروز با همکاری خیرین و مشارکت 

دهیاری ها درصدد حل برخی از مشکالت راههای روستایی هستیم، 
بی��ان کرد: دولت اعتبارات خوبی برای این کار  اختصاص داده که از 
جمله می توان به اختص��اص 5۰ میلیارد تومان بودجه دراین زمینه 
اش��اره کرد اما این بودجه هنوز برای این کار کافی نیست. رضایی با 
اشاره به اینکه پروژه های ملی بس��یاری را در البرز وجود دارد که در 
ترافیک کشوری تاثیر گذار است، گفت: توسعه راه های روستایی البرز 
از میانگین کشوری باالتر است اما  با توجه به شرایط البرز و نزدیکی 
آن به پایتخت الزم اس��ت همراهی ملی بیشتری در تمام حوزه های 

راه صورت گیرد.

تبریز - ماهان فالح- همایش استانداردسازی مشاغل پیمانکاری 
شرکت ملی گاز ایران با حضور۶۰ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد 
بهره برداری، منابع انس��انی، مهندس��ی و اجرای طرح ها و آموزش 
۲8 ش��رکت گاز استانی و ستادی ش��رکت ملی گاز ایران و مدیران 
س��ازمان فنی حرفه ای اس��تان آذربایجان ش��رقی بمدت ۳ روز در 
مرکز آموزش ش��رکت گاز استان آذربایجان ش��رقی برگزار شد.  به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، رئیس مرکز آموزش شرکت گاز استان 
آذربایجان ش��رقی با اعالم این خبر گفت: در راس��تای برون سپاری 
بخش هایی از فعالیت های خدمات گازرسانی و نگهداری و تعمیرات 
ش��رکت ملی گاز ایران و نیز به منظور توسعه مهارت، انتقال دانش 
فنی و توانمندس��ازی کارکنان پیمانکاری و بخش خصوصی، تدوین 
استانداردسازی مش��اغل پیمانکاری امری ضروری و اجتناب ناپذیر 
می باشد که بدین جهت همایش فوق در مرکز آموزش شرکت گاز 

استان برگزار گردید. محمد حسین پاشایی اصل افزود: این همایش 
سه روزه با حضور ۶۰ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد بهره برداری، 
منابع انسانی، مهندس��ی و اجرای طرح ها و آموزش ۲8 شرکت گاز 
استانی و ستادی شرکت ملی گاز ایران و مدیران سازمان فنی حرفه 
ای اس��تان آذربایجان ش��رقی بمدت ۳ روز در مرکز آموزش شرکت 

گاز اس��تان آذربایجان ش��رقی  برگزار گردید. وی اضافه کرد: در این 
همایش، ضمن تش��کیل کارگروه های کارشناس��ی، چهار استان به 
عنوان قطب اصلی اجرایی استانداردسازی مشاعل پیمانکاری انتخاب 
شدند و همچنین  با همکاری سازمان فنی حرفه ای استان تعداد یازده 
عنوان مشاغل پیمانکاری تدوین و جهت اخذ کد استاندارد به سازمان 
فنی و حرفه ای ارسال گردید. رئیس مرکز آموزش شرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی ادامه داد: کارگروه استانداردسازی مشاغل پیمانکاری 
با راهبری و محوریت ش��رکت گاز استان آذربایجان شرقی، کارگروه 
محتوا سازی آموزشی و تربیت مربی با راهبری استان زنجان، کار گروه 
شناسایی تجهیز و راه اندازی قطب های آموزشی با محوریت شرکت 
گاز استان آذربایجان شرقی، کارگروه تهیه و تیپ سازی مسائل پیمانی 
با محوریت اس��تان خراس��ان رضوی و کارگروه آزمون و ایجاد بانک 

اساتید با محوریت استان تهران مشخص و تشکیل شدند.

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی بعنوان یکی از 5 دستگاه 
برتر استان در اولین جشنواره سالمت استان انتخاب گردید

با امضای تفاهم نامه ای بین شهرداری منطقه9 و دانشگاه تبریز

زمینه اجرایی پروژه مسیرگشایی امتداد بلوار 65 متری خاوران فراهم شد

بهینه سازی تجهیزات پست سربندر جدید شرکت برق منطقه ای خوزستان

مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز:

توسعه راه روستایی در البرز از میانگین کشوری باالتر است

برگزاری همایش استانداردسازی مشاغل پیمانکاری در شرکت گاز آذربایجان شرقی

مشـهد - صابر ابراهیم بای - هش��تمین جشنواره پژوهش 
و فن��اوری وزارت نفت با اه��دای لوح تقدیر و تندیس بخش حوزه 
علوم انسانی به شرکت گاز خراس��ان رضوی به کار خود پایان داد. 
در آیین پایانی این جشنواره که باحضور حبیب اهلل بیطرف، معاون 
وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری برگزار گردید شرکت 
گاز خراس��ان رضوی موفق ش��د به عنوان تنها شرکت گاز استانی 
لوح تقدیر و تندیس پروژه پژوهش��ی برتر علوم انسانی وزارت نفت 
را از آن خود کند. در این جش��نواره،  بیش از 85۰ طرح ارس��الی 
در دو حوزه پژوهش فنی و علوم انس��انی به مدت 7۰۰ نفر ساعت 
مورد داوری قرار گرفت که در این بین 14 اثر مورد تقدیر واقع شد. 
گفتنی است؛ ش��رکت گاز خراسان رضوی طی چند سال گذشته 

موفق به کس��ب عناوین گوناگونی در حوزه های مختلف پژوهشی 
از جمله دستگاه برتر پژوهشی وزارت نفت و عنوان پژوهشگر برتر 

شده است. در ابتدای این مراسم، حبیب اهلل بیطرف معاون وزیر نفت 
در امور مهندس��ی، پژوهش و فناوری گفت: سیاست راهبرد وزارت 
نفت تقویت زمینه پژوهش و فناوری اس��ت که هم در درون وزارت 
نفت و هم در صنایع و شرکت های وابسته به خوبی به این موضوع 
توجه می شود. وی افزود: ساختار جدید فناوری و پژوهش در وزارت 
نفت تدوین و طراحی ش��ده و نقش هر یک از اجزا مش��خص شده 
اس��ت. تبیین صحیح ماموریت ها و برنامه های هر یک از دستگاه ها 
در این زمینه بسیار مهم است. بیطرف با بیان اینکه پیشبرد اهداف 
انقالب نیازمند پیشرفت است و باید در عرصه فناوری حرکت کنیم، 
خاطرنش��ان کرد: جذب و توس��عه فناوری و ارتق��ای ظرفیت ها و 

توانمندی شرکت های داخلی با جدیت دنبال می شود.

ساری - دهقان - قاسم شهابی از بدهی 1۰8 میلیارد تومانی 
مش��ترکین برق به ش��رکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد. 
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران  گفت: 1۰8 میلیارد تومان 
مش��ترکین برق به این ش��رکت بدهی دارند. قاسم شهابی اظهار 
کرد: مطالبات توزیع برق مازندران ابتدای سال ۶7 میلیارد تومان 
ب��وده که در ح��ال حاضر به 1۰8 میلیارد تومان رس��یده که این 
مطالبات شامل مش��ترکان خانگی، تجاری، ادارات و کارخانه های 
مازندران بوده است. وی ادامه داد: اگر این مطالبات پرداخت نشود 
در پرداخت حقوق و پرداخت بدهی پیمانکاران باز خواهیم ماند که 
موجب می ش��ود پروژه های امسال نیمه کاره رها شوند. مدیرعامل 

شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه مشکلی برای تأمین برق 
در زمس��تان نداریم، اضافه کرد: مصرف برق در زمس��تان حدود 

8۰۰ م��گاوات بوده که در تابس��تان به یک ه��زار و 9۰۰ مگاوات 
می رسد که باید این مهم مدیریت شود. این مسوول تصریح کرد: 
براس��اس پیش بینی ها تابس��تان گرمی پیش رو خواهیم داشت و 
با توجه به کم آبی در حوزه تولید مش��کالتی خواهیم داش��ت که 
از هم اکنون خود را برای صرفه جویی باید آماده کنیم. ش��هابی با 
اع��الم اینکه مصرف برق در فصل گرما نیز افزایش می یابد، گفت: 
الزم است نقدینگی طرح ها افزایش یابد تا از پروژه ها بازنمانیم. وی 
 بیان کرد: در س��ال 9۲ تلفات حوزه برق مازندران در حوزه توزیع 
18 درصد بوده که امس��ال به 1۳.5 درصد رسیده و باید این آمار 

به 1۰ درصد برسانیم.

تندیس جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نفت به شرکت گاز خراسان رضوی رسید 

بدهی 108 میلیارد تومانی مشترکین برق به شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

سرپرست مدیریت فني و اجرایي اداره کل راه و شهرسازي گلستان منصوب شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل راه و شهرسازي گلستان طي حکمي سرپرست مدیریت فني واجرایي اداره کل راه 
وشهرسازي استان گلستان را معرفي و منصوب کرد.به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان، به موجب 
این ابالغ، خانم مهندس" فرشته خلیل زاده " با 14 سال سابقه خدمت به این سمت منصوب شده است.در ابالغ مهندس محبوبي 
مدیر کل اداره کل راه و شهرسازي گلستان آمده است ؛با توجه به تعهد و تخصص و تجربه جنابعالي به عنوان سرپرست مدیریت فني 
واجرایي این اداره کل منصوب شده و امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت قوانین و مقررات در انجام امور محوله موفق و موید 
باشید.خلیل زاده فارغ التحصیل کارشناسي عمران وکارشناس ارشد معماري است و پیش از این عهده دار ریاست اداره فني ومهندسي 

اداره کل راه وشهرسازي استان گلستان بوده است.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان:
سرانه مصرف آب گلستانی ها از میانگین کشوری کمتر است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت سرانه مصرف آب گلستانی ها از میانگین کشور 
و سرانه مصرفی استان های همجوار پایین تر است.علی نظری در جلسه کمیته استانی مجمع استانداران کشور که به میزبانی گلستان 
برگزار شد، اظهار کرد: متوسط بارندگی در گلستان 45۰ میلیمتر است و تاکنون 7۲ درصد آب های سطحی استان را مهار کرده ایم.
وی بابیان اینکه سرانه مصرف گلستانی ها یک هزار و 4۰۰ مترمکعب است، افزود: در حال حاضر سرانه مصرف آب گلستانی ها از 
میانگین کشوری و سرانه مصرف استان های همجوار پایین تر است.وی با یادآوری اینکه هم اکنون گلستان ۳۶ هزار حلقه چاه دارد 
و میزان برداشت آب به یک میلیارد و ۲۰۰ متر مکعب رسیده است، ادامه داد: هم اکنون طرح های در دست مطالعه در حوزه آب به 
کفایت داریم.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان به انجام مطالعات سه طرح سدسازی، طرح جامع سیل، مهندسی رودخانه ها، 
طرح نجات خلیج و بازنگری طرح آب شرب اشاره و اضافه کرد: گلستان برنامه کافی برای اینکه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی 
در حوزه آب انجام شود، دارد و هم اکنون نیازمند کمک و مساعدت ملی در این حوزه هستیم.نظری بابیان اینکه ما شرایط اعتباری 
کشور را درک کرده ایم، تاکید کرد: تاکنون بیش از یک هزار میلیارد تومان تعهد ایجاد کرده ایم و اگر این تعهدات به موقع سررسید 

پرداخت نشود نمی توانیم به جذب سرمایه گذاری های بعدی در این حوزه امید داشته باشیم.

سفیران انرژي اشاعه دهنده فرهنگ مصرف بهینه و ایمن انرژی 
رشت- مهناز نوبری - مهندس اکبر مدیرعامل گاز گیالن از گسترش آموزه های مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در الیه های 
مختلف جامعه خبر داد.وی اظهار داشت: اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز از سالهاي دور جزو اهداف شرکت گاز استان گیالن 
بوده و این مهم با گسترش گازرسانی به اقصی نقاط استان و افزایش تعداد مشترکین گاز طبیعی اهمیت بیشتری یافته است.مهندس 
اکبر درخصوص تعریف این پروژه آموزشی بزرگ در استان گفت: بدنبال بخشنامه دولت به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، 
شرکتهاي دولتي و استانداري هاي سراسر کشور مبني بر صرفه جویي در مصرف انرژي، در سال 9۳ طرح اشاعه فرهنگ مصرف بهینه 
و ایمن گاز طبیعي با عنوان »سفیران انرژي« توسط شرکت گاز استان گیالن پیشنهاد گردید. وی ادامه داد: جامعه هدف این طرح که 
در نوع خود با توجه به دامنه و گستردگي و نوع اجراي آن کم نظیر می باشد، مدارس شهري و روستایي، مساجد، ادارات، روستاهاي 
مشمول طرح بند ق و کلیه مشترکین گاز طبیعي در سطح استان مي باشد و با تعمیم آن به سطح کشور مي توان این طرح را بعنوان 
یک نهضت فراگیر ملي براي ارتقاء فرهنگ عمومي معرفی نمود. مدیرعامل گاز گیالن تصریح کرد: براي حمایت از اجراي هرچه بهتر 
این مهم، طرح مذکور جزو پروژه هاي بهبود شرکت گاز استان گیالن قرار گرفت و براي آن روش و دستورالعمل اجرا، برنامه زمان 
بندي و بودجه هاي مناسب پیش بیني گردید.مهندس اکبر افزود: براي انجام هر چه بهتر این طرح بزرگ جلساتي با نمایندگان از 
فرمانداري های استان برگزار و سیاست ها و نحوه انجام امور مشخص شد و بدنبال آن جلسات اولیه براي پیاده سازي آن اجرا گردید 
که تا اوایل سال جاري بطول انجامید. وی بیان نمود: فاز اجرایي طرح سفیران انرژی تاکنون در هشت شهرستان انزلي، الهیجان، 
لنگرود، فومن، رضوانشهر، تالش، املش و رودسر آغاز شده و سفیران آموزش دیده شروع به آموزش در جامعه هدف که در این مرحله 
دانش آموزان عزیز می باشند، نموده اند.مدیرعامل گاز گیالن در پایان با بیان این مطلب که طرح سفیران انرژی برای سایر شهرستانها 
نیز برنامه ریزي شده است اظهار داشت: به امید خدا با اجرای موفقیت آمیز این طرح در کل استان شاهد تسری آن به سراسر کشور 

و نهادینه شدن فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در کشور باشیم. 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد
عرضه بنزین یورو 4 از دوازده اسفند درساری

سـاری - دهقان - مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری  گفت بنزین یورو 4 تا چند روز دیگر در مرکز 
استان مازندران توزیع می شود . به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی ، حسینعلی طالبی مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری با اشاره به توزیع بنزین یورو 4 در کالن شهرهای کشور ، بیان کرد : از مورخه 1۲/1۲/ 1۳9۶بنزین 
یورو 4 در سطح جایگاههای عرضه سوخت در محدوده شهری ساری عرضه می شود . حسینعلی طالبی هدف از توزیع بنزین یورو 4 
را کاهش آلودگی هوا ، حفظ سالمت مردم واصالح سوخت توزیعی در کشور دانست و اظهار کرد : بدون تردید بهبود کیفیت سوخت 
خودروها در بهبود شرایط کیفی آب وهوای شهرها و در نتیجه سالمت ساکنان این شهرها نقش بسیار مهمی دارد . طالبی توضیح داد: 
درطول سال های گذشته از سوی وزارت نفت برای حفظ سالمت مردم و بهبود کیفیت سوخت گام های اساسی برداشته شده است، 
به گونه ای که وزارت نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با هدف کاهش آلودگی هوا و حفظ سالمت مردم، تولید 

و توزیع سوخت استاندارد یورو 4 را با تمام توان در دست انجام دارند . 

برگزاري جلسه کمیته ایمني حمل و نقل و سوانح رانندگي استان بوشهر
 بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- جلسه کمیته ایمني حمل و نقل و سوانح 
رانندگي در س��ال  9۶  به ریاست سرپرست حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی 
اس��تانداري و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی و مدیر کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اس��تان و دیگر اعضا در سالن جلسات ش��ماره 1 استانداری بوشهربرگزار 
شد. در ابتداي این جلسه مهندس رستمی مدیر کل راه و شهرسازی استان و دبیر 
شورای حمل ونقل ضمن خوش آمد گویی خدمت اعضاء شورا به دستور کار جلسه 
قبل اش��اره کرد وگفت این جلسه با سه محوریت بررسی وگزارش اقدامات صورت 
گرفته در ارتباط با مصوبات قبلی کمیته و ایجاد هماهنگی وآمادگی جهت ایمنی حمل ونقل سفرهای نوروزی در سال 97و 
همچنی��ن گزارش اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس��تان در ارتب��اط با اجرای همایش ایمنی رانندگان حرفه ای و 
وضعیت سوانح رانندگي در محورهاي استان برگزار می گردد . در ادامه جلسه مهندس علم مدیر کل راهداری و حمل ونقل 
اس��تان گزارش��ی از وضعیت تصادفات درون شهري و برون شهري با س��نجش تطبیقي از عوامل و عناصر دخیل در حوادث 
رانندگي و مقایس��ه ش��هرها، محورها، میانگین تلفات ناشي از تلفات جاده اي و تاثیرات هم افزایي فوریتهاي پزشکي و هالل 
احمراش��اره داش��تند. وی در خصوص محور جائینک که یکی از نقاط حادثه خیزاس��ت گفت که با توجه به تلفات باال دراین 

محورامکان چهار خطه کردن آن در حال حاضر امکانپذیر نیست. 

شهردار اراک:
جانمایی 5نقطه مناسب از شهر اراک برای توزیع میوه شب عید انجام شد

اراک - مینو رستمی- شهردار اراک گفت جانمایی پنج نقطه مناسب از شهر اراک برای توزیع میوه شب عید انجام شده تا مردم 
بتوانند در این ایام بدون دغدغه به تهیه این کاالی مورد نیاز خود بپردازند.  داود تاجران روز شنبه در نخستین جلسه ستاد اجرایی 
خدمات سفر نوروز97 استان مرکزی در اراک اظهار داشت: ورودی های شهر چهره مطلوبی نداشتند که در این زمینه اقدامات مطلوبی 
اعم از خاکبرداری و جمع آوری نخاله و درختکاری در گردنه سیبک به انجام رسیده و پیرو آن رنگ آمیزی های شهری نیز به مدت 
دو ماه است که آغاز شده اند. وی افزود: باتوجه به نزدیکی ایام نوروز اماکنی برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده و المان های 
نوروزی به تعداد 44 مورد در اواخر سال نصب و شهرتکانی نیز آغاز شده، همچنین برخی از پروژه های عمرانی شهری با کمک آب 
و فاضالب به انجام رسید و جمع آوری شد. شهردار کالنشهر اراک خاطرنشان کرد: آذین بندی شهری، گلکاری میادین و سایر نقاط، 
خط کشی معابر، نصب تابلوهای مورد نیاز و سایر اقدامات در دستور کار قرار گرفته و برخی از آنها در حال انجام است. تاجران تصریح 
کرد: درخواست داریم تا مجوزی مبنی بر مجاز بودن سکونت مسافران در پارک آلومینیوم اراک صادر شود تا بتوانیم از استقرار مسافران 
در میدان سه راهی خمین جلوگیری کنیم و به جای آن مسافران در پارک هایی مانند امیرکبیر، ایرالکو، مسافر و جنگلی با رعایت 

ایمنی سکونت گزینند و از احداث سکونت گاه مسافران نوروزی در حاشیه جاده ها خودداری کنیم.
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موضوع: تعمیرات آنالین کامپیوتر
توضیح بیشتر: 

ثبت درخواست تعمیرات کامپیوتر و اعزام کارشناسان 
به محل مشتری و رفع مشکل آن

معموال از افرادی مانند بیل گیتس و اس��تیو جابز 
به عنوان کس��انی یاد می شود که الگو گرفتن از آنها 
باعث بهبود عملکرد و بهره وری ش��ما در کسب وکار 
روزانه می ش��ود. ام��ا اگر احس��اس می کنید چنین 
الگوهای��ی دیگر نخ نما ش��ده اند یا اینکه ش��ما برای 
موفقی��ت در کس��ب وکار ترجی��ح می دهید ش��یوه 
عملکرد اف��راد خاص ت��ری را مدنظر ق��رار بدهید، 
احتماال می توانید از ارنست همینگوی پیروی کنید. 
ارنست همینگوی، نویسنده کتاب هایی مانند »وداع 
ب��ا اس��لحه« و »پیرمرد و دریا«، ه��ر روز صبح زود 
از خواب بلند می ش��د و در زودتری��ن زمان ممکن 
کار نویس��ندگی را آغ��از می کرد. او درب��اره عادت 
کارکردن��ش می نویس��د: »وقتی باید برای نوش��تن 
یک کتاب یا یک داس��تان کار کن��م، هر روز صبح 
درس��ت پس از طلوع آفتاب مشغول به کار می شوم. 
در آن زمان هیچ کس نیست که حواس شما را پرت 
کند، هوا خنک یا س��رد اس��ت و هنگامی که شروع 
به نوش��تن می کنید گرم می شوید.«  میسون کری 
که کتابی درباره عادت های روزمره هنرمندان نوشته 
می نویس��د که مهم ترین نکته ای که برای بهره وری 

می ت��وان از همینگوی آموخت این اس��ت که او هر 
روز ابتدا سخت ترین کار را انجام می داد و سپس به 
دیگر امور می پرداخت. به اعتقاد او »تنها درسی که 
باید همواره به آن عمل کنید این است که مهم ترین 
کاره��ا را ابت��دا انجام بدهید. هرچند س��اده به نظر 
می رس��د، اما کمتر کسی به آن عمل می کند. البته 
همینگوی در حرفه نویس��ندگی از این ش��یوه بهره 
برد و به یکی از بزرگ ترین نویسندگان تاریخ تبدیل 

شد.«
اما چرا این ش��یوه تا این حد مفید است؟ در واقع 
بیش��تر افراد تصور می کنند ک��ه بهره وری به معنی 
انج��ام دادن بیش��ترین کارها طی یک روز اس��ت، 
ام��ا بهره وری به این معنی اس��ت که بتوانید به طور 
منظم کارهای مهم تر را به انجام برسانید. فرقی هم 
نمی کن��د که به چه کاری مش��غولید، در هر کاری 
تنها امور معدودی وج��ود دارند که می توان از آنها 
به عنوان امور مهم یاد کرد. به بیان دیگر، بهره وری 
ن��ه به معن��ی انجام بیش��ترین کارها با بیش��ترین 
س��رعت، بلکه به معن��ی انجام تعداد کم��ی کار با 
سرعتی معمولی اما ثابت است. اگر انجام امور مهم 

را به زمان دیگ��ری موکول و از کارهایی نه چندان 
ب��ا اهمیت آغاز کنید آنگاه ممکن اس��ت انجام امور 
حاش��یه ای باعث ش��وند که هرگز وقتی برای انجام 
امور مهم به دس��ت نیاورید ی��ا اینکه انرژی کافی را 
ب��ه آنها اختصاص ندهید، ب��ه خصوص که در طول 
روز معموال رخدادهایی پیش بینی نشده نیز تمرکز 
ش��ما را به هم می زنند و باعث اتالف انرژی و زمان 
می شوند. همچنین ذهن انس��ان به طور ناخودآگاه 
از پروژه ه��ای ناتمام احس��اس نارضایتی می کند و 
به همین خاطر به آین��ده موکول کردن اموری که 
برای شما اهمیت دارند باعث ایجاد تنش و استرس 
درونی می ش��ود، ام��ا اگر آن کارها را به س��رانجام 
برس��انید می توانید ب��ا آرامش ذهنی بیش��تری به 

کارهای نه چندان با اهمیت بپردازید. 
حداقل این بار که از خواندن یکی از داس��تان های 
همینگوی لذت می برید، این نکته را به خاطر داش��ته 
باشید که این شاهکارها تنها به خاطر یک ذهن خالق 
به وجود نیامده اند، بلکه در کنار آن یک برنامه کاری 

منظم و سختگیرانه وجود داشته است. 
modir. biz :منبع

ذهن خالق به تنهایی برای خلق شاهکار و موفقیت کافی نیست

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 920 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشناس:اساس��ا کارمندان نسبت به هر 
تغیی��ری از خود واکنش نش��ان می دهن��د و مقاومت 
می کنند. ب��رای اینکه ای��ن دوران گ��ذار را به خوبی 
پشت س��ر بگذارید ضروری اس��ت به نکات زیر توجه 
کنید: نخس��ت آنک��ه دالیل تغییرات را در جلس��ه به 
اط��الع هم��ه برس��انید و از کارمندان نی��ز بخواهید 
راه حل های خودشان را برای رفع مشکالت بیان کنند. 

ب��ا زیرکی تغییرات را نتیجه همفکری آنها در جلس��ه 
نتیج��ه بگیری��د. وقتی افراد دالی��ل را بدانند و در امر 
تصمیم گیری مش��ارکت داشته باشند معموال مقاومت 
به حداقل می رسد. نکته دوم آنکه یک شیوه جبرانی و 
پاداش تعیین  کنید، به طوری که افراد بدانند در سیستم 
جدید می توانند درآمد بیش��تری داشته باشند. در این 
شرایط افراد سعی می کنند بهتر کار کنند تا خودشان را 
نش��ان دهند و دستمزد بیشتری بگیرند. هیچ انگیزه ای 
قوی تر از انگیزه نفع ش��خصی برای کارمندان نیس��ت. 

ای��ن عامل نی��ز مقاومت را به حداقل می رس��اند. نکته 
آخر آنکه ش��خصا با همه افراد به صورت تکی جلس��ه 
بگذارید. حرف های آنها را بش��نوید و با افراد همدردی 
کنید. شما هم مش��کالت تان را بیان کنید و آنها را در 
موقعیت کمک به خودتان قرار دهید. کارمندان همین 
که حرف هایش��ان را بزنند نیمی از راه را رفته اید. از آنها 
درخواس��ت کنید که در این دوران سخت شما را یاری 
کنند. ب��ه احتمال زیاد با انجام این فعالیت ها می توانید 

ثبات و رضایت را به شرکت بازگردانید.

مدیریت تغییرات

پرسـش:صاحب کسـب و کاری هستم که بنا به دالیلی ناچار شده ام در سـاختار آن، از ساعت  کاری گرفته تا چگونگی 
اجرای وظایف تغییراتی ایجاد کنم و این مسئله نارضایتی کارمندان را به همراه داشته است. چطور می توانم ثبات و البته 

رضایتمندی را به کسب وکارم برگردانم؟
کلینیک کسب و کار

چگونه موانع را با تغییر طرز تفکر از 
بین ببریم

گاهی اوقات تعریف دوباره  مشکالت چشم انداز جدیدی 
از آن ها برای مان تعریف می کند. تغییر چش��م انداز روی 
دیدگاه ما نس��بت به مش��کل تأثیر می گ��ذارد و کمک 
می کن��د راه بهتری برای آن پیدا کنی��م. اغلب رهبران، 
مخترعان و هنرمندان موفق دارای یک ویژگی مش��ترک 
هس��تند. این افراد می توانند مواردی را که بر نحوه  درک 
یک فرد روی تحلیل مس��ائل تأثیر می گذارد، شناسایی 
کنن��د و راه حل بهتری برای رفع مش��کالت ارائه دهند. 
بسیاری از انسان ها دید یکسانی نسبت به مشکالت دارند 
و از راه حل مش��ابهی برای رفع آنها اس��تفاده می کنند، 
بنابراین اگر این راه حل ها بر پایه  فرضیات اش��تباه شکل 
گرفته باش��ند نمی توانند مش��کالت م��ا را از بین ببرند، 
درحالی که بررس��ی مش��کالت با دی��دگاه جدید ممکن 
اس��ت باعث شود به چشم انداز بهتری برای ارائه  راه حل 
دست پیدا کنیم. روان شناسان معتقدند بررسی مشکالت 
ب��ا دیدگاه جدید یعنی تغییر دادن مفاهیم تعریف ش��ده 
برای یک مشکل و جایگزین کردن آن با مفاهیم جدید؛ 
مفاهیم جدیدی که موقعیت را به ش��کلی مشابه یا حتی 
بهت��ر از حالت قبل��ی توصیف می کنن��د و درنتیجه کل 

معنی و مفهوم از پیش تعیین شده را تغییر می دهند.
برای توضیح بهتر تغییر دادن مفهوم مشکالت، مثالی 
از کت��اب مارک تواین  به نام »ماجراهای تام س��ایر« را 

بررسی می کنیم:
در بعدازظهر ش��نبه  یکی از روزها به تام س��ایر دستور 
داده ش��ده بود نرده هایی به طول ۳۰ یارد را سفیدکاری 
کند؛ درحالی که س��ایر دوس��تان او قصد داشتند اوقات 
خود را با شنا کردن سپری کنند. بن )دوست تام( زمانی 
ک��ه فهمید تام بای��د در چنین ش��رایطی کار کند، او را 
دس��ت انداخت و مس��خره کرد، اما تام در پاس��خ به او 

گفت:چرا این موضوع را »کار کردن« می دانی؟
بن گفت: چرا به نظر تو این طور نیست؟

تام از س��فیدکاری نرده ها دس��ت کشید و بدون توجه 
پاسخ داد: ش��اید حرفی که می زنی درست باشد و شاید 
هم درست نباش��د. تنها چیزی که می دانم این است که 

این کار برای تام سایر مناسب است.
بن: دست بردار. یعنی می خواهی بگویی انجام این کار 

را دوست داری؟
تام: دوست داشته باشم؟ در واقع دلیلی نمی بینیم که 
نخواهم آن را دوس��ت نداشته باش��م. فکر می کنی یک 
پس��ربچه هر روز شانس س��فیدکاری کردن نرده ها را به 

دست می آورد؟
این پاس��خ دید جدیدی نس��بت به مشکل پیش رو به 
وجود آورد و مدتی نگذش��ت که س��ایر دوستان تام نیز 
به اس��تفاده از این موقعیت تشویق شدند و حتی حاضر 

بودند برای انجام آن پول پرداخت کنند.
تغییر ذهنیت شخصی

لیندا نایمن، مربی و مشاور تیم ها می گوید: »من اخیرا 
تغیی��ر ذهنیت برای تغییر دادن مفهوم مش��کالت را در 
مالقاتی که با پزش��کم داش��تم تجربه ک��ردم. زمانی که 
برای درمان دردی که اذیتم می کرد به پزش��ک مراجعه 
کردم، متوجه ش��دم که علت درد مشکل فیزیکی نیست 
و ب��ه اعصاب��م ربط دارد. دکت��رم به ج��ای اینکه بگوید 
هم��ه این دردها از فکر خودت ناش��ی می ش��ود، از واژه 
درد عصبی اس��تفاده کرد و این برای��م جالب بود. او در 
ادامه در مورد این توضیح داد که چگونه می توانم الگوی 
ارتباط��ی بدن و مغزم را تغییر بدهم و درنتیجه درد را از 
بین ببرم. درحالی که هنوز دکترم مش��غول توضیح دادن 
بود، احس��اس کردم طرز تفکرم نس��بت به این موضوع 
تغییر کرد و ناگهان تمام عالئمی که داشتم برطرف شد. 
در ای��ن لحظه به ای��ن فکر کردم زمانی ک��ه تغییر یک 
مشکل از زبان شخص دیگری بیان می شود، چقدر تأثیر 
آن عمیق تر می ش��ود. من حتی ب��ه تمریناتی که دکترم 
توضیح داده بود احتیاجی نداشتم و همین تغییر در طرز 

تفکر برایم کافی بود.
تغییرات را در کسب وکار لحاظ کنید

تغییر دادن طرز تفکر و پیدا کردن دید جدید نس��بت 
به مش��کل نیازمند تغییر ذهنیت و طرز تفکری است که 
در مغزمان ش��کل گرفته است. اینکه بتوانیم فرصت های 
جدید را در مش��کالت پیدا کنیم کار آس��انی نیس��ت و 
معموال توصیه می ش��ود از یک مربی ی��ا درمانگر کمک 

گرفته شود.
1- سعی کنید توجه خود را به سمت کاربران نهایی 

و ذی نفعان تغییر دهید
 به عن��وان مثال زمانی که ش��رکت تویوتا از کارمندان 
خود پرسید چه پیشنهادی برای باال بردن میزان کارایی 
محصوالت دارند، تنها چند پیشنهاد از طرف آنها دریافت 
ک��رد. اما زمانی که س��ؤالش را تغییر داد و پرس��ید چه 
چیزی کمک می کند کار شما ساده تر شود، پیشنهادهای 

بی شماری از سوی آنها دریافت کرد.
2- از داستان، استعاره و تصاویر برای تغییر طرز 

تفکر استفاده کنید
به عنوان مثال اگر ش��عبه  بانکی هستید که قصد دارید 
می��زان وفاداری مش��تری را افزایش دهی��د، به طرز کار 
یک ش��رکت در صنعت کاری متفاوت مانند استارباکس 
)کافی ش��اپ  زنجی��ره ای( نگاه کنید. س��پس از خودتان 
بپرس��ید این برن��د از چه رازی ب��رای برگرداندن دوباره  

مشتری های خود استفاده می کند.
3- نگاه بازتری به سایر صنایع داشته باشید

کارشناس خالقیت ش��رکت گوگل زمانی که می بیند 
کارمندان��ش نمی توانن��د ایده  جدیدی مط��رح کنند، به 
آنها می گوید به یک روزنامه فروش��ی مراجعه کنند و سه 
مجل��ه ای را که در حالت عادی هرگز برای خریدنش��ان 
اقدام نمی کنند بخرند. سپس به آنها می گوید با توجه به 
مشتری های هدف هر مجله، تیترهای آن را تغییر دهند. 
این کار نه تنها یک سرگرمی جالب برای کارمندان است، 

بلکه به افزایش خالقیت آنها نیز کمک می کند.
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بررسی چشم انداز آینده انرژی در جهان
آیا شیلی عربستان آینده خواهد بود؟ 

ش��یلی کش��وری واقع در آمریکایی جنوبی اس��ت که 
براساس بسیاری از شاخص های اقتصادی به عنوان یکی 
از باثبات ترین کشورها در این قاره معرفی می شود. اگرچه 
این کش��ور از منابع غنی متعددی برخوردار است با این 
حال یک عامل باعث ش��ده است تا در چندسال اخیر در 
مرک��ز توجه ها قرار گیرد. این عامل در واقع عنصر لیتیوم 
است. این عنصر با رنگ نقره ای درواقع سبک ترین فلز و در 
عین حال کم چگالی ترین عنصر جامد محسوب می شود. 
با توجه به رشد وسایل نقلیه الکتریکی پیش بینی می شود 
در س��ال های آینده، شیلی با در اختیار داشتن بیشترین 
میزان از این عنصر بتواند در جایگاه فعلی کشور عربستان 
س��عودی قرار گیرد. در حال حاضر شرکت خودروسازی 
تسال در این زمینه بیشترین اقدامات را صورت داده است 
و از مشتریان اصلی لیتیوم محسوب می شود. با این حال 
نباید کاربرد آن را تنها در زمینه وس��ایل نقلیه دانس��ت. 
در واق��ع امروزه تقریبا تمامی گوش��ی های تلفن همراه و 
به ط��ور کل تمامی لوازم الکتریکی از باتری های لیتیومی 
اس��تفاده می کنند. مزیت اصلی آنها در مقایس��ه با رقیب 
اصل��ی خود یعنی باتری ه��ای کادمیمومی در وزن کمتر 
آنها اس��ت. همانطور که می دانید ام��روزه اکثر خودروها 
از س��وخت های فس��یلی برای منبع تغذیه خود استفاده 
می کنند. این امر با توجه به روند رو به پایان این انرژی و 
معضالتی که خصوصا برای محیط زیس��ت به همراه دارد، 
اهمیت س��وخت جایگزین را تشدید می کند. بدون تردید 
این نوع باتری ها در ابتدای مسیر خود قرار دارند و آینده 
رو به رش��دی را می توان برای آنها متصور شد. به همین 
دلیل چندان دور از ذهن نیس��ت که در آینده ای نزدیک 
ش��یلی را از نظر منبع انرژی وسایل نقلیه در صدر تمامی 
کشورها بدانیم. در رابطه با وضعیت فروش و تقاضای این 
محص��ول جالب اس��ت بدانید که دهه ه��ای اخیر به نحو 
قابل مالحظه ای پیشرفت داشته، به طوری که فروش آن 
در س��ال1999 به 4۰۰ میلیون عدد رسیده است. با این 
حال این فرصت به دس��ت آمده تنها زمانی برای کش��ور 
ش��یلی می تواند ب��ه عنوان یک موقعیت عالی محس��وب 
ش��ود که از االن برای آن برنامه ریزی های الزم را داشته 
و ش��رایط مطلوب را مهیا س��ازد. میزان س��ودآوری این 
محصول به قدری می تواند باال باش��د که آینده اقتصادی 
این کشور دچار تغییرات اساسی شده و به عنوان یکی از 

ابرقدرت های اقتصادی مطرح شود. 
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