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استقبال کمرنگ از پیش فروش  سکه؛ نه به  گواهی  سپرده  ارزی

اصرار بانک  مرکزی
انکار بازار

گرانی ارز که از شهریور کلید خورد وعده داده شد، زمستان که از راه برسد، بازار متعادل می شود، اما زمستان 
از راه رسید و موتور گرانی ارز از کار نیفتاد. حتی سال نوی چینی هم که تمام شد، ارز به قیمت های قبلی خود 
برنگش��ت و داس��تان از بانک مرکزی اصرار و از بازار انکار ادامه دارد.  به گزارش خبرآنالین، س��ه تصمیم بانک 

مرکزی برای مدیریت بازار ارز که از 28 بهمن در بانک ها و موسسات اعتباری کشور اجرایی شد، تا 12بهمن...

 پنجاه و هفتمین مجمع عمومی
ساالنه بانک مرکزی برگزار شد

 گزارش بانکی سیف
به رئیس جمهور
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ریشه های تاریخی یک جنگ تجاری در اقتصاد جهانی

جنگ تجاری به سبک ترامپ

12  اقدام ضروری برای کاهش استرس در محل کار
رویکرد مشتری محور نسبت به تحقیق بازار

15 اپ و ابزار ضروری برای بازاریاب ها
زنگ خطر خدمات در دنیای امروزی

HTC داستان برند
5 نکته تأثیر گذار در برندسازی احساسی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تیم کوک تصاویر ثبت شده با آیفون 10
از مراسم رنگ پاشی در هند را منتشر کرد

4
تازه ترین آماری که مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اعالم 

کرد نشـان داد کـه در جریان پیش فروش سـکه، 
تاکنون حدود 600 هزار قطعه فروخته شده است...

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اعالم کرد

 مردم ۸۰۰ میلیارد تومان
سکه خریدند

یادداشت
قاچاق و تأثیر آن بر حقوق 

مصرف کنندگان

قاچاق از جمل��ه فعالیت هایی 
اس��ت که در اصطالح به اقتصاد 
زیرزمینی منتس��ب است. منظور 
کلی��ه  زیرزمین��ی  اقتص��اد  از 
فعالیت های��ی اس��ت ک��ه خارج 
از چارچ��وب قوانی��ن و مقررات 
جاری ص��ورت می پذیرد. قاچاق 
ممکن اس��ت از مبادی رس��می 
ی��ا از مب��ادی غیررس��می انجام 
شود. دست اندرکاران قاچاق کاال 
معموال با تشکیالتی سازمان یافته 
و منس��جم، به فعالیت وس��یع و 
گسترده در امر قاچاق می پردازند. 
ابع��اد گوناگ��ون ای��ن پدی��ده و 
فراگیری تأثیرات آن ایجاب کرده 
که برای برخورد با آن بخش��ی از 
امکانات ملی بس��یج شود. به رغم 
این تالش ها و بنا به اعتراف مکرر 
اقدامات  اثربخش��ی  مس��ئولین، 
چن��دان امیدوارکنن��ده نبوده و 
تنه��ا در حدود درص��دی اندك 
از کل قاچ��اق باقی مانده اس��ت. 
برخی سیاست های خاص  وجود 
اقتص��ادی در کنار وجود مرزهای 
گس��ترده جغرافیایی ک��ه امکان 
ورود کاالی قاچ��اق را تس��هیل 
بخش��یده، بر دامنه و گستردگی 
این معضل در کش��ور م��ا افزوده 
است.      ادامه در همین صفحه

راحله خراسانی
کارشناس اقتصادی

روحانی در پنجاه و هفتمین مجمع ساالنه بانک مرکزی چه گفت؟ 

4 درخواست رئیس جمهور از بانک  مرکزی
فرصـت امروز: رئیس جمهور روز یکش��نبه در جمع 
مدیران بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری در پنجاه و 
هفتمین مجمع س��االنه بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ای��ران، امید و اعتماد مردم به کنت��رل تورم را پایه ثبات 
اقتصاد و س��رمایه گذاری دانس��ت و با بیان اینکه برخی 
غده های س��رطانی از نظام بانکی خارج و سرمایه بانک ها 
و ارتباط��ات بین المللی آنها افزایش یافته اس��ت، گفت: 
با ملت��ی بزرگ و س��رمایه هایی عظیم قادر ب��ه عبور از 
مشکالت هس��تیم.  حجت االس��الم و المسلمین حسن 
روحانی همچنین از بانک مرکزی خواس��ت تا در زمینه 
افزایش شفافیت، نظارت، تکرارنشدن موسسات غیرمجاز 
و ادامه یافت��ن روند تورم تک رقمی تالش کند و در ادامه 
با تصمیم س��از و نقش آفرین خوان��دن بانک ها گفت: در 
همه شاخص های اقتصادی پیش رفته ایم؛ نقش بانک ها 
در صنعت، کشاورزی و خدمات محوری است. مجموعه 
سیاست های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در چهار سال 
گذشته یعنی تا پایان دولت یازدهم بر مبنای شاخص های 

اقتصادی، سیاست های موفقی بوده است. 
روحان��ی نظارت دقی��ق و ایجاد ش��فافیت را از جمله 
اقدامات مهم بانک مرکزی با کمک سایر بانک ها برشمرد 
و گفت: در چهار س��ال گذشته توانستیم به هدف بزرگی 
دس��ت پیدا کنی��م. در آغاز دولت یازده��م هنگامی که 
از ت��ورم تک رقمی س��خن می گفتیم برخ��ی نه تنها باور 
نمی کردند، بلکه لبخند تمسخر هم می زدند، چرا که ما 
در شرایطی بودیم که میزان تورم ساالنه 40درصد، تورم 
نقطه به نقطه 45درصد و تورم در مواد خوراکی 51درصد 
بود و ما در آن شرایط می گفتیم گام به گام در این دولت 

به سمت تورم تک  رقمی حرکت خواهیم کرد. 
رئیس جمه��ور خاطرنش��ان ک��رد: یک��ی از آرزوها و 
برنامه های اعالم شده دولت رسیدن به تورم تک رقمی بود 
که البته کار ساده و آسانی نبود، ضمن اینکه عده ای هم 
بودن��د که با این تصمیم موافق نبوده و می گفتند خروج 
از رک��ود و رونق اقتصادی برای دولت هدف اول و کنترل 

تورم باید در اولویت دوم قرار داشته باشد. 
روحانی افزود: به هر حال تورم تک رقمی تحقق یافت و 
این یک آرزوی بلندمدت و 26 ساله بود تا بتوانیم به تورم 
تک رقمی برسیم و امسال هم با توجه به اینکه در روزهای 
پایانی س��ال قرار داریم می شود به طور مطمئن گفت که 

تورم سال 96 هم تک رقمی است. 
رئیس جمهور اظهار داشت: خواست من از بانک مرکزی 
این اس��ت که این راه را برای سال بعد و سال های آینده 
ادامه دهد البته ممکن اس��ت سخت و سنگین باشد، اما 
حرکت در این مس��یر برای ما ضرورت دارد چرا که امروز 
کشورهایی که دارای تورم دورقمی هستند تعدادشان به 

اندازه انگشتان یک دست هم نیست. 
روحان��ی تأکید کرد: باید ش��رایط را ب��ر محور ثبات 
اقتص��ادی قرار داده و اداره کنیم که یک پایه مهم آن در 

آینده اعتماد مردم به کنترل تورم است. 
رئیس جمه��ور کنترل تورم را در زندگی عادی مردم و 
برای جلب اعتماد س��رمایه گذاران داخلی و خارجی حائز 
اهمیت دانس��ت و گفت: اساسا اداره کشور، چه در بخش 
اقتص��اد و چه در بخش های دیگر مبتنی بر دو پایه مهم 
امید و اعتماد است که اگر این دو پایه برقرار بماند، موفق 
خواهیم بود.  روحانی با اشاره به اینکه تمام تالش هایی که 
علیه نظام و دولت انجام می شود، بر مبنای این است که 
مردم نسبت به آینده امیدشان را از دست بدهند و اعتماد 
میان دولت و مردم کاهش یابد، افزود: اگر اعتماد متقابل 
میان دولت و مردم مس��تحکم بمان��د و به آینده امیدوار 
باشیم همه امور در مس��یر درست قرار می گیرد، چراکه 
م��ا در کش��وری دارای توانمندی های فراوان و س��رمایه 
بی ش��مار با ملتی بزرگ قرار داریم و می توانیم به راحتی 
از مس��ائل و مش��کالت مان عبور کنیم.  رئیس جمهور با 
بیان اینکه اگر در س��ال 92 می گفتیم در سال 95 تورم 
تک رقمی خواهیم داشت، شاید حتی باور آن برای بعضی 
از مدیران و مسئوالن بانکی نیز سخت بود، اظهار داشت: 
این دستاورد بزرگ باید حفظ شود، البته بی خبر نیستم؛ 
برخی به بهانه مخالفت با دولت به امید و آینده ملت ضربه 
می زنند که البته این اقدامات بر مبنای کم عقلی و کمبود 

عقل است وگرنه مخالفت با دولت معنایی ندارد. 
 روحان��ی ادامه داد: مبارزه با دولت به معنای مبارزه با 

منافع ملی و ضربه زدن به امید و اعتماد مردم است. 
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بزرگ ترین اعتماد مردم 
در بخ��ش اقتصادی باید به بانک مرکزی و دیگر بانک ها 
باش��د، خاطرنش��ان کرد: امید و اعتماد م��ردم به بانک 
مرکزی به مراتب بیشتر از چند سال قبل است و افزایش 
یافته است چرا که امروز نظارت های بانک مرکزی دقیق تر 
و برخی غده های سرطانی از نظام بانکی خارج و سرمایه 

بانک ها و ارتباطات بین المللی آنها افزایش یافته است. 
روحان��ی ادامه داد: مطمئنا امروز اعتمادها نس��بت به 
بانک مرکزی و دیگر بانک ها بیشتر از قبل شده وگرنه در 

طول این مدت نمی توانستیم بر رکود فائق شویم. 
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه همه اقدامات برمبنای 
رونق و رشد اقتصادی انجام می شود، گفت: کشور باید در 
مسیر رشد اقتصادی و رونق قرار بگیرد؛ اگر شرایط آغاز 
دولت یازدهم ادامه پیدا می کرد و رشدها منفی بود امروز 

هرگز نمی توانستیم نسبت به آینده امیدوار باشیم. 
روحانی با بیان اینکه در س��ال 95 رشد اقتصادی ایران 
در رتبه اول جهان قرار داش��ت، خاطرنشان کرد: ممکن 
است برخی بگویند که افزایش تولید نفت بخش بزرگی از 
این رشد را برعهده داشته، اما باید بدانیم که افزایش تولید 
نفت هم به واسطه مجاهدت و کار خستگی ناپذیر سربازان 
جبهه تولید و مهندسان و کارگران نفت در کشور بوده که 
توانستند در طول شش ماه میزان تولید نفت را به میزان 

گذشته بازگردانند. 

ادامه از همین صفحه
حج��م واردات کاالی قاچ��اق در س��ال، حکایت از 
آن دارد ک��ه این قبیل کاالهای قاچاق تنها از مبادی 
غیررسمی نظیر اسکله های غیرمجاز و مناطق مخروبه 
و بدون نظارت، کوره راه ها، مناطق مرزی روستاها و . . 
. انجام نمی شود بلکه بررسی های به عمل آمده مبین 
این مطلب است که حجم سنگین ورود کاالی قاچاق 
به داخل کش��ور از طریق مبادی رسمی و غیررسمی 

انجام می شود. 
مشکل اصلی که در قاچاق وجود دارد بازار و تولید 
داخلی است. مشکل قاچاقچیان در ورود کاال به کشور 
اول در ورود از مرز است، سپس در مسیر و در نهایت 
در ب��ازار که مش��کل در بازار و عرض��ه آن به مراتب 
آس��ان تر از دو مورد اول است زیرا جنس واردشده به 
بازار مش��خص نیست که قاچاق است و نیاز مردم نیز 
به استفاده از آن وجود دارد پس به راحتی در بازار به 
فروش می رسد و این یکی از اصلی ترین مشکالت در 

مبارزه با قاچاق کاالست. 
قاچاق کاال دارای علل و زمینه های زیادی است که 

در زیر به تعدادی از آنها می توان اشاره کرد. 

1- وجود تقاضا در داخل کشور 
قاچ��اق کاالی واردات��ی عموم��ا بر مبن��ای وجود 
تقاضای عمومی در داخل کش��ور بسط می یابد. آغاز 
پدیده قاچاق کاالی وارداتی از وجود تقاضا برای کاال 
در بازار شکل می گیرد. از جمله عوامل افزایش تقاضا، 
روند رو ب��ه افزایش توقع��ات مصرف کننده داخلی و 

عدم تنوع الزم در بازار کاالهای داخلی است. 
2- ناهمسانی قیمت در داخل و خارج 

از جمل��ه عواملی ک��ه قاچاق را � چ��ه از داخل به 
خ��ارج و چ��ه از خارج به داخل � گس��ترش می دهد 
آن اس��ت که قیمت ها در بازاره��ای داخل و خارجی 
یکسان نباشند. در صورت یکسانی قیمت های داخل 
و خ��ارج، حتی چنانچه زمینه ه��ای دیگر قاچاق کاال 
وجود داشته باشد انگیزه ای برای قاچاق پدید نخواهد 
آم��د. این عامل ب��ه ویژه در قاچ��اق کاالی صادراتی 
)از داخ��ل به خارج( اهمیت وی��ژه ای می یابد؛ چراکه 
قیمت برخ��ی از کاالهای داخلی ب��ه علت تخصیص 
یارانه ه��ای دولتی به آنها، در ب��ازار داخلی به مراتب 
کمتر از بازارهای کش��ورهای همسایه است و این امر 
فی نفس��ه موجب خروج برخ��ی از این گونه کاالها به 

کشورهای دیگر می شود. 

 3- ضعف ساختار و سیاست های تولیدی
 اگر تولید کش��وری از مشکالت متعدد متأثر باشد 
به طوری که قادر نباش��د همگام با نیازهای داخلی و 
تحوالت بین المللی رشد یابد، موجبات قاچاق کاال در 

آن فراهم می شود. 

4- باالبودن تعرفه ها و وجود موانع 
غیرتعرفه ای

تعرفه ه��ای باال نی��ز حمایت های بی��ش از اندازه و 
غیرمعق��ول در اختیار تولی��دات داخلی قرار می دهد 
و ق��درت رقابت آنها را در صحن��ه بین المللی کاهش 
می دهد و ب��ه زیان مصرف کنندگان داخلی، قیمت را 
باال نگه م��ی دارد، ولی مهم ترین اث��ر تعرفه های باال، 

ایجاد و گسترش امر قاچاق است. 

5- محدودیت ها
 س��همیه بندی، محدودیت واردات مقابل صادرات، 
محدودی��ت واردات بدون انتق��ال ارز و . . . از عوامل 
ب��روز پدیده قاچاق اس��ت و همچنین وجود تبلیغات 
گس��ترده، وجود مرزه��ای طوالن��ی، ممنوعیت های 
دولتی، مقررات زائد، انحصار در واردات کاال، بیکاری، 
پرداخت یارانه، عدم سیاستگذاری مناسب در الگوی 
مصرف و. . . از جمله عواملی هستند  که زمینه ایجاد 

قاچاق در کشور را باعث می شوند. 
قاچ��اق کاال ک��ه از آن به عنوان یک پدیده ش��وم 
ی��اد می ش��ود دارای اثرات منفی ب��ر اقتصاد فرهنگ 
و امنیت کش��ور اس��ت. نتایج منف��ی و تبعات و ابعاد 
گوناگ��ون و زیانب��ار قاچاق کاال به قدری مهم اس��ت 
که رهبر معظم انقالب اس��المی )مدظله العالی( نیز از 
قاچاق کاال به عنوان پدیده ای که برای کش��ور خطر 
امنیت��ی و اقتص��ادی را در پ��ی دارد، ن��ام می برند و 
تمامی انس��ان های خوب، با انص��اف و مومن را برای 
مقابله با این پدیده زشت و منطبق برخواست دشمن 
فرا می خوانند قاچاق کاال پیامدهای سوء را در جامعه 

ایجاد می کند، منجمله: 
 1-اخت��الل در ت��وازن تج��اری و سیاس��ت های 
بازرگان��ی دولت؛ برمبنای محاس��بات انجام ش��ده از 
س��وی کارشناسان اقتصادی، قاچاق حدود 4 میلیارد 
دالر کاال در س��ال، منجر به افت 8درصدی تولیدات 
صنعتی می شود، لذا تأثیر این پدیده بر کاهش تولید 
ناخالص داخلی کامال محس��وس است. افت تولیدات 
صنعتی بر اش��تغال نی��ز اثرات نامطلوب��ی دارد و به 
عبارت دیگر قاچاق کاال یکی از عوامل تش��دید کننده 

این معضل اقتصادی است. 
2- مانع رش��د تولید ناخالص داخل��ی؛ قاچاق کاال 
فرصت های س��رمایه گذاری برای اشتغال مولد و موثر 
در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می برد. از سوی 
دیگر س��ودآوری فزاینده قاچاق کاال برای قاچاقچیان 
سبب می شود که انگیزه سرمایه گذاری های مولد نیز 

کاهش یابد. 
3-تش��دید کننده بیکاری؛ بیکاری ب��ه عنوان یکی 

از نتای��ج اصلی قاچاق کاال در جامعه ش��اهراه اصلی 
شکل گیری ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی است 
ک��ه ابعاد مختلف زندگی ف��ردی و اجتماعی را تحت 
تأثیر قرار داده و احساس بی ارزشی را در فرد به وجود 

می آورد. 

راهکارهای مقابله با قاچاق
1- ب��ا توج��ه به پیامده��ای قاچ��اق کاال می توان 
گفت پدی��ده قاچاق کاال با فرهن��گ و باورها مرتبط 
اس��ت، لذا هرگون��ه راهکاری بای��د در جهت تقویت 
فرهنگ عمومی باش��د. برای این کار باید به آموزش 
افراد جامعه از س��طوح ابتدایی و پایین ش��روع کرد 
ت��ا بتوان احترام به قان��ون و قانون گرایی را در وجود 
اف��راد نهادینه کرد و از قانون گری��زی آنها جلوگیری 
کرد چراکه قاچاق مصداق بارز قانون گریزی در کشور 

است. 
2- بس��یاری از کاالهایی که به ص��ورت قاچاق وارد 
کشور می شوند، عمدتا جزو کاالهای اساسی و مورد نیاز 
مصرف کننده نیست بلکه قاچاقچیان سودجو با تبلیغات 
و ایجاد نیاز کاذب در مصرف کننده به مصرف این کاالها 
در داخل کش��ور دامن می زنند، ضمن اینکه این کاالها 
معموال کیفیت پایین داشته و استانداردهای الزم را به 
دلیل عدم نظارت مراجع قانونی دارا نیس��تند، لذا برای 
تش��ویق مردم به مص��رف کاالهای تولی��د داخل، باید 

فرهنگ سازی صورت گیرد. 
3- با فراهم کردن زمینه الزم برای تولیدکنندگان، 
باید تولیدکنندگان را مجاب کرد که براس��اس نیازها 
و ن��وع کیفیت مورد نظر مصرف کننده اقدام به تولید 

کاال کنند. 
4- امروز استکبار جهانی مصرف گرایی را که امری 
تهاجمی اس��ت، تبلی��غ می کند و به این وس��یله به 
اهداف اس��تعماری خود دس��ت پیدا می کند. تشویق 
و ترغیب اس��تفاده از کاالهای تولید داخل با استفاده 
از کارشناس��ان، مس��ئوالن و مدیران با بیان مزایای 
اس��تفاده از تولی��دات داخلی و مضرات اس��تفاده از 
کاالهای خارجی در رسانه ها به خصوص صدا و سیما 

می تواند در این زمینه مفید  باشد. 
بنابراین قاچاق کاال ت��ا زمانی  که برای قاچاقچیان 
س��وددهی داش��ته باش��د، رواج دارد، زی��را اینگونه 
افراد تاجرانی هس��تند که مالیات و عوارض پرداخت 
نمی کنن��د. هر ی��ک از قوای س��ه گانه باتوجه به نوع 
وظیفه خود، باید ش��رایط ارتکاب قاچاق را س��خت و 
مشکل کنند تا همواره قاچاقچیان سرمایه خود را در 
خطر دیده و انگیزه و میل شان به قاچاق کاسته شود، 
همچنین باید از مدیران کارآمد و سالم در حوزه های 
اقتصادی استفاده شود و با افراد مجرم در هر شغل و 

سمت برخورد جدی شود. 

قاچاق و تأثیر آن بر حقوق مصرف کنندگان



از وقت��ی که دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهور آمری��کا در زمان 
کارزار انتخابات��ی خود از اعمال 
و  ف��والد  واردات  ب��ر  تعرف��ه 
آلومینی��وم صحبت کرد، جنگ 
تج��اری دوباره به ادبیات جهان 
بازگش��ت و حاال که ترامپ روز 
از  اطالعی��ه ای  در  پنجش��نبه 
اراده خود برای اجرای وعده اش 
سخن گفته اس��ت، زمزمه های 
وقوع جنگ تج��اری در جهان 
ب��ه راه افتاده اس��ت؛ تصمیمی 
که ب��ا واکنش اغلب قدرت های 
اقتصادی دنیا روبه رو شده، کما 
اینکه اقتصاددانان آمریکایی نیز 
پیش از این به ترامپ هش��دار 
داده بودن��د که اقدام او ش��روع 
یک جنگ تج��اری خواهد بود 
و کش��ورهایی که در این بازی 
ق��رار بگیرند، بیکار ننشس��ته و 
انجام  تالفی جویان��ه  اقدام��ات 

خواهند داد. 
ام��ا چ��را تصمی��م ترام��پ 
اینق��در ب��رای اقتص��اد جهانی 
پاس��خ  اس��ت؟  مخاطره آمی��ز 
ای��ن اس��ت ک��ه ایاالت متحده 
بزرگ تری��ن واردکنن��ده فوالد 
در  تعرفه ه��ا  و  اس��ت  جه��ان 
مطمئناً  صادرکننده  کشورهای 
مش��کل ایجاد می کنند. ترامپ 
گفت��ه ب��رای واردات فوالد 25 
درصد و برای واردات آلومینیوم 
10 درصد تعرفه اعمال می کند، 
ام��ا با این حال هنوز مش��خص 
نیس��ت که آمریکا متحدانش از 
جمله کان��ادا و اتحادیه اروپا را 
از این تعرفه ها معاف می کند یا 
نه. اما کش��ورها هشدار داده اند 
که اگر این تعرفه ها درباره آنها 
اجرا ش��ود، آنها هم تعرفه های 
متقاب��ل علیه ص��ادرات آمریکا 

اعمال خواهند کرد. 
خطر فزاینده مواجهات 

سیاسی و اقتصادی
ک��ه  نظرس��نجی  ی��ک  در 
آخری��ن  در  پی��ش  چن��دی 
نشس��ت مجمع جهانی اقتصاد 
اقتص��اد  ریس��ک های  درب��اره 
جهانی منتشر ش��د و بیشتر از 
هزار کارش��ناس در آن شرکت 
ک��ه مش��خص ش��د   کردن��د، 
پاس��خ دهندگان،  از  93درص��د 
نگ��ران خطر فزاین��ده مواجهات 
سیاس��ی و اقتص��ادی در جهان 
هستند. به گزارش نیویورك تایمز، 
در ای��ن نظرس��نجی ۷9درصد 
کارشناسان از مناقشات نظامی 
نگ��ران  بودن��د و ۷3درصد نیز 
قوانی��ن  ناکارآم��دی  دغدغ��ه  
داش��تند.  را  تج��ارت جهان��ی 
تهدی��د  نی��ز  دیگ��ر  ع��ده ای 
تغیی��رات آب و هوای��ی، جرائم 
س��ایبری و افزای��ش تبعیض را 
به عن��وان دغدغه های خود در 
خص��وص آین��ده اقتصاد جهان 
برش��مردند؛ تهدی��د فزاینده ای 
ک��ه این روزها با تصمیم ترامپ 
روی  تعرف��ه  اعم��ال  درب��اره 
واردات فوالد و آلومینیوم شکل 
واقعی تری ب��ه خود گرفته و به 
تعبی��ر »بن م��ی«، اقتصاددان 
این  اکونومیکز،  آکسفورد  ارشد 
ن��وع جنگ ه��ای تج��اری باید 
بزرگ ترین نگرانی آینده اقتصاد 
دنیا باش��د. اما این برخوردهای 
تجاری در جهان بی سابقه نبوده 
و ریشه های تاریخی آن، یادآور 
تبعات هولناکی است که چنین 
تصمیم��ی در دهه 30 میالدی 
برای اقتصاد جهان در بر داشت 
و موجب تشدید »رکود بزرگ« 
و رقم خوردن داستانی ترسناك 

در اقتصاد آمریکا شد. 
در میانه سال 1930 »قانون 
در  هاولی-اس��موت«  تعرف��ه 
آمریکا تصویب ش��د و بر اساس 
آن، تعرف��ه واردات نزدی��ک به 
900 قل��م کاال افزایش یافت. با 
اینکه بی��ش از هزار اقتصاددان 

برجسته در آن زمان از هربرت 
هوور، رئیس جمهور وقت آمریکا 
تقاضا کردند تا این قانون را وتو 
کن��د، اما در نهای��ت این قانون 
تصویب شد و تبعات اجرای آن 

فراتر از تصور بود. 
در آن زم��ان بیش��تر کاالها 
مع��اف از تعرف��ه بودن��د، اما با 
اج��رای ای��ن قان��ون، میانگین 
تعرفه کاالهایی که بر آنها تعرفه 
وضع می شد از 40 به 48درصد 
افزای��ش یاف��ت. ب��ه گ��زارش 
تعرفه ه��ای  »اکونومیس��ت«، 
جدی��د موجب کاه��ش 1۷ تا 
20 درص��دی واردات کاالهای 
تعرفه دار و 4 تا 6 درصدی کل 
واردات ش��د. این درحالی است 
که س��ال قب��ل از تصویب این 
قان��ون، واردات آمری��کا کاهش 
15 درص��دی را تجربه کرد. به 
عالوه در ب��ازه زمانی 1929 تا 
1934، تج��ارت جهانی کاهش 
66 درصدی را تجربه کرد. البته 
پیامده��ای اجرای ای��ن قانون 
تنها ب��ه کاه��ش واردات ختم 
نش��د. ش��اید یکی از مهم ترین 
اث��رات افزایش ن��رخ تعرفه در 
آن زمان، کاهش تولید ناخالص 
داخل��ی آمری��کا ب��ود. کاهش 
س��طح عمومی قیمت ها نیز از 
دیگ��ر اثرات اج��رای این قانون 
بود ک��ه موجب تش��دید اثرات 

افزایش تعرفه ها شد. 
رودخانه هراکلیتوس و 
داستان »رکود بزرگ «

هراکلیتوس، فیلس��وف یونان 
باس��تان درس��ت گفته بود که 
هیچ��گاه نمی ت��وان دو ب��ار در 
یک رودخانه پا گذاش��ت، زیرا 
آب های ت��ازه پیوس��ته جریان 
دارد و ب��ر ش��ما می گ��ذرد. به 
گفت��ه اقتصاددان��ان، اگر قانون 
»هاولی-اسموت« در زمان حال 
عواقب  اجرا می شد می توانست 
ب��ه مرات��ب ناگوارتری داش��ته 
باش��د، چراک��ه در زمان اجرای 
ای��ن قان��ون در س��ال 1930، 
تجارت جهانی سهم ناچیزی در 
ناخالص داخلی داش��ت،  تولید 
اما بر اس��اس آماره��ای »بانک  
جهانی« در سال 2014 مجموع 
واردات و صادرات آمریکا سهم 
30درص��دی از تولی��د ناخالص 
داخلی این کش��ور داشته است. 
این درحالی اس��ت که در کانادا 
این سهم به بیش از 60 درصد 

می رسد. 
ب��ه اعتقاد ای��ن اقتصاددانان، 
»هاولی-اسموت«  تعرفه  قانون 
یک��ی از عوام��ل اصل��ی وقوع 
»رکود ب��زرگ « ب��ود. به دنبال 
م��وج  قان��ون  ای��ن  تصوی��ب 
ملی گرای��ی و حمایت گرایی در 
سایر کش��ورها نیز به راه افتاد. 
در واق��ع این قانون بیش��ترین 
ضربه را به روابط تجاری با سایر 
کش��ورها وارد کرد. تا سپتامبر 
1929 دولت ه��وور با اعتراض 
بی��ش از 23 ش��ریک تج��اری 
مواجه ش��د. آنچ��ه در تصویب 
این قان��ون نادیده گرفته ش��د 
تالفی س��ایر کش��ورها بود. در 
ای��ن باره س��ه اقتص��اددان در 
مطالع��ه ای واکن��ش کان��ادا را 
ش��ریک  بزرگ ترین  به عن��وان 
تجاری آمریکا مورد ارزیابی قرار 
دادند. زمانی ک��ه هوور به عنوان 
انتخاب  آمریکا  رئیس جمهوری 
مکنزی،  پادش��اه  ب��ود،  ش��ده  
کان��ادا،  وق��ت  نخس��ت وزیر 
پیش بین��ی کرده ب��ود پیروزی 
هوور موجب »جنگ مرزی« با 

این کشور خواهد شد. 
مکنزی ک��ه تعرفه ه��ا را در 
اوایل ده��ه 20 میالدی کاهش 
داده ب��ود، ب��ه آمریکا هش��دار 
داد در واکن��ش به ای��ن اقدام 
تعرفه  کاالهای وارداتی  آمریکا، 
آمری��کا را افزای��ش خواهد داد. 
بر این اس��اس، در ماه مه سال 
تصمیم  کان��ادا  دول��ت   1930
گرف��ت تعرف��ه  واردات برخ��ی 
افزایش  را  آمریکای��ی  کاالهای 
و تعرفه ه��ای واردات از س��ایر 
کش��ورهای امپراطوری بریتانیا 
را کاه��ش دهد. البت��ه پس از 
مکن��زی، ریچ��ارد بدفورد بنت 
به عن��وان نخس��ت وزیر کان��ادا 
انتخاب ش��د و سیاست افزایش 
نرخ ه��ای تعرفه را پیش گرفت. 
افزایش تعرفه واردات از س��وی 
دول��ت کانادا در نهایت وضعیت 
رک��ودی را ب��رای اقتص��اد این 

کشور رقم زد. 
اما ح��اال در آس��تانه اجرای 
تصمیم ترامپ، به نظر می رسد 
که چی��ن جایگزین نقش کانادا 
و  اس��ت  ش��ده  زم��ان  آن  در 
تحلیلگران معتقدند آغاز جنگ 
تج��اری به تصمیم این کش��ور 
بس��تگی دارد. ترام��پ پیش از 
ای��ن باره��ا در صحبت های��ش 

بزرگ تری��ن  ک��ه  را  چی��ن 
صادرکننده فوالد جهان اس��ت 
هدف گرفت��ه و گفته بود چین 
با ف��والد ارزانش، ب��ازار جهانی 
را ب��رای ش��رکت های فوالدی 
آمریکا غیررقابتی کرده اس��ت. 
با اینک��ه چین در این چند روز 
واکنشی جدی نشان نداده، اما 
این کشور قبال تهدید کرده بود 
که پاسخ سنگینی به تعرفه های 

فوالد و آلومینیوم خواهد داد. 
 همه پرسش ها درباره

جنگ تجاری
ام��ا تعری��ف درس��ت جنگ 
تج��اری چیس��ت؟  »س��ی ان 
ان مانی« در گزارش��ی به تمام 
پرس��ش ها درباره جنگ تجاری 
ای��ن  در  اس��ت.  داده  پاس��خ 
نتیجه  تج��اری  گزارش، جنگ 
تولی��دات  از  حمای��ت  بالق��وه 
داخل��ی اس��ت. ای��ن وضعیت، 
شرایطی را توصیف می کند که 
علیه کشوری  یکسری کشورها 
که موانع تجاری مانند تعرفه و 
سهمیه اعمال می کند، اقداماتی 
دهن��د.  انج��ام  تالفی جویان��ه 
این ماجرا می تواند یک رش��ته 
پاس��خ های تالفی جویانه باش��د 
که تنش های جهانی را تشدید 

می کند. 
* تعرف��ه چیس��ت؟ تعرف��ه، 
ی��ا ع��وارض گمرکی  مالی��ات 
است که دولت ها برای کاالهای 
در  می دهن��د.  ق��رار  واردات��ی 
ای��ن  اقتص��ادی،  نظریه ه��ای 
باعث می شود محصوالت  اقدام 
خارجی گران تر تمام شود و در 
نتیجه کمتر برای مصرف کننده 
داخل��ی مطل��وب خواه��د بود. 
ب��ه این ترتی��ب تولیدکنندگان 
نیس��تند  داخل��ی ک��ه مجبور 
تقوی��ت  بپردازن��د،  مالی��ات 
توس��ط  تعرفه ه��ا  می ش��وند. 
گمرك جم��ع آوری و به دولت 

داده می شود. 
متح��ده  ای��االت  چ��را   *
می خواه��د تعرفه های��ی ب��رای 
ف��والد و آلومینیوم اعمال کند؟ 
هدف این اس��ت ک��ه از صنعت 
داخل��ی حمایت ش��ود. آمریکا 
امی��دوار اس��ت ک��ه ب��ا توجه 
مالیات های جدی��د، فوالد  ب��ه 
کش��ورهای  از  آلومینی��وم  و 
دیگ��ر گران ت��ر ش��ود و به این 
ترتیب کس��ب وکارها بیشتر به 
س��ازندگان آمریکای��ی فوالد و 

آلومینیوم رجوع کنند. از لحاظ 
نظری، این اقدام زندگی دوباره 
را به این صنایع برمی گرداند که 
س��ال ها برای زنده ماندن تقال 

می کردند. 
* آی��ا ای��ن تعرفه ه��ا واقع��اً 
آمریکایی  تولیدکنن��دگان  ب��ه 
کم��ک می کند؟ ه��م بله و هم 
خی��ر. ب��ا ای��ن اق��دام مطمئناً 
و  ف��والد  تولیدکنن��دگان 
تقوی��ت  آمری��کا  آلومینی��وم 
می شوند، اما مشخص نیست که 
آنه��ا توانایی برآورده کردن این 
می��زان افزایش تقاض��ا را دارند 
یا خی��ر. همچنی��ن بخش های 
دیگر تولیدات آمریکا با افزایش 
قیمت فوالد و آلومینیوم صدمه 
هزینه  تعرفه ها  ای��ن  می بینند. 
مواد اولیه برای خودروس��ازانی 
و  ف��ورد، جنرال موتورز  مانن��د 
بوئینگ را افزایش می دهد. این 
ماج��را می تواند برای مش��اغل 
این  ب��ه  کارخانج��ات متعل��ق 

شرکت ها بد باشد. 
* آیا تعرفه ها باعث می ش��ود 
هزینه  یابد؟  افزای��ش  قیمت ها 
نوش��یدنی ها، چ��وب بیس��بال 
و خودروه��ا ب��ا ای��ن تعرفه ها 
می تواند افزایش یابد، البته اگر 
این  بگیرند  تصمیم  ش��رکت ها 
افزایش هزین��ه مواد اولیه را به 
مصرف کنندگان منتقل کنند. با 
این ح��ال وزیر بازرگانی آمریکا 
اص��رار دارد ک��ه افزایش هزینه 
مرتبط ب��ا این تعرفه ها بس��یار 

بسیار کوچک خواهد بود. 
* چ��را کش��ورهای دیگ��ر با 
مخالف هس��تند؟  تعرفه ها  این 
مهم ترین مس��ئله این است که 
ای��ن ماج��را روی صنعت فوالد 
و آلومینی��وم آنه��ا تأثیر منفی 
می گذارد و مش��اغل این حوزه 
را تحت تأثیر قرار می دهد. وزیر 
تجارت استرالیا می گوید اعمال 
تعرفه تحریف تجارت اس��ت و 
منجر به از دست دادن شغل ها 
خواهد شد. کشورهای دیگر هم 
که  مکانیس��می هستند  نگران 
ترامپ برای اعمال این تعرفه ها 
از آن اس��تفاده ک��رده اس��ت. 
ترامپ با توسل به قانون تجارت 
ادع��ا  کمت��ر شناخته ش��ده ای 
کرده واردات فوالد و آلومینیوم 
تهدی��دی ب��رای امنی��ت ملی 
می شود.  محس��وب  کش��ورش 
منتق��دان مدعی هس��تند این 
اق��دام قوانین س��ازمان تجارت 

جهانی را تضعیف می کند. 
* دیگ��ر کش��ورها چگون��ه 
پاس��خ خواهند داد؟ بسیاری از 
کش��ورها متاثر از این تصمیم، 
تالفی جویانه  اقدام��ی  گفته اند 
انج��ام خواهند داد. ب��ه عنوان 
مثال اتحادیه اروپا گفته اس��ت 
تعرفه هایی روی موتورس��یکلت 
هارلی دیویدسون اعمال خواهد 

کرد. 
آمری��کا  صنای��ع  ک��دام   *
می توان��د از تعرفه ه��ای دیگ��ر 
کش��ورها متاثر ش��ود؟ به نظر 
می رس��د ص��ادرات محصوالت 
ایاالت متح��ده  کش��اورزی 
مانند س��ویا آس��یب پذیر باشد. 
کش��ورهای دیگر هم می توانند 
ب��ه  ایرب��اس  هواپیماه��ای  از 
ج��ای بوئینگ اس��تفاده کنند. 
تالف��ی  بخواه��د  چی��ن  اگ��ر 
کن��د، می تواند تولی��دات لوازم 
الکترونیکی مصرفی آمریکا مثل 

اپل را هدف قرار دهد. 
* برای بازار سهام چه اتفاقی 
تعرف��ه ای  تصمی��م  می افت��د؟ 
ترام��پ روی بازار ب��ورس تأثیر 
پنجش��نبه  روز  می گ��ذارد. 
داوجونز با کاهش 420 واحدی 
 بس��ته ش��د. س��هام بوئین��گ
3 درصد، جنرال موتورز 4 درصد 
و ف��ورد ه��م 3 درص��د کاهش 
یافت. البته در عین حال، سهام 
شرکت های فوالد و آلومینیومی 

با رشد همراه بود. 

ریشه های تاریخی یک جنگ تجاری در اقتصاد جهانی

جنگ تجاری به سبک ترامپ
اقتصادجهان

چین اعالم کرد
جنگ تجاری با آمریکا نمی خواهیم

یک دیپلم��ات بلندپایه چین��ی در واکنش به طرح 
رئیس جمه��ور آمریکا برای وضع تعرفه س��نگین برای 
واردات ف��والد و آلومینیوم، گفت چین جنگ تجاری با 
واشنگتن نمی خواهد، اما از منافع خود دفاع خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا، دونالد ترامپ یک روز پس از این که 
اع��الم کرد قصد دارد تعرفه 25درص��دی را برای واردات 
فوالد و تعرف��ه 10درصدی را ب��رای واردات محصوالت 
آلومینیومی وضع کند، روز جمعه لحن مدافعانه ای پیش 
گرف��ت و گفت جنگ های تجاری خوب بوده و بردن آنها 
راحت اس��ت.  تنش های تجاری می��ان دو اقتصاد بزرگ 
جهان از زمانی که ترامپ در سال 201۷ به قدرت رسید، 
افزایش یافته است و اگرچه چین سهم کوچکی از واردات 
فوالد آمریکا را به خود اختصاص می دهد، اما گس��ترش 
صنعت عظیم این کش��ور به اش��باع جهانی بازار فوالد و 
افت قیمت ها کمک کرده اس��ت.  ژانگ یس��ویی، معاون 
وزیر خارجه چین، در کنفرانسی در آستانه جلسه ساالنه 
کنگره این کش��ور گفت: مذاکرات و گش��ایش دوجانبه 
بازاره��ا بهتری��ن راه برای حل اختالفات تجاری اس��ت.  
ژانگ که سخنگوی پارلمان و سفیر سابق چین در آمریکا 
بوده اس��ت، گفت: چین مایل نیست یک جنگ تجاری 
با آمریکا داش��ته باش��د، اما مطمئناً ما دست روی دست 
نخواهیم گذاش��ت تا ببینیم منافع مان آس��یب می بیند.  
وی در ادام��ه افزود: اگر سیاس��ت ها بر مبنای قضاوت ها 
یا فرضیات اشتباه اتخاذ شوند، به روابط دوجانبه آسیب 
زده و تبعاتی را برای هر کدام از کشورها به دنبال خواهند 
داش��ت.  ترام��پ معتقد اس��ت این تعرفه ها از مش��اغل 
آمریکایی حمایت خواهد کرد اما بسیاری از اقتصاددانان 
اظهار می کنند تأثی��ر افزایش قیمت برای کاربران فوالد 
و آلومینیوم مانند صنایع خودروس��ازی و نفت، مشاغل 
بیشتری را در مقایسه با محدودیت هایی که واردات ایجاد 
می کن��د، نابود خواهد کرد.  با ای��ن همه یک اتفاق نظر 
در واش��نگتن و حمایت در جامعه تج��اری آمریکا برای 
مقابله دولت با سیاس��ت های صنعت��ی تهاجمی چین و 
محدودیت های ب��ازار برای ش��رکت های خارجی وجود 
دارد.  ترام��پ مدت ها به دنبال راهی برای روابط تجاری 
متوازن تر با چین بوده و تحریم های تجاری احتمالی علیه 
پکن تحت تحقیقات »بخش 301« از شیوه های مالکیت 
معنوی چین و فشار بر شرکت های خارجی برای انتقال 
فناوری مدنظر گرفته است.  دولت وی اعالم کرده آمریکا 
به اش��تباه از عضویت چین در سازمان تجارت جهانی در 
س��ال 2001 حمایت کرده و موفق نش��ده پکن را وادار 
کند اقتصاد خود را بگش��اید.  براس��اس گزارش رویترز، 
منابع دیپلماتیک و تجاری آمریکا می گویند آمریکا فاقد 
مکانیسم رسمی برای مذاکرات درباره اختالفات بازرگانی 
با چین است، زیرا وعده پکن برای کاهش محدودیت های 

بازار راضی کننده نیست. 

اداره آمار کانادا اعالم کرد
ثبت بهترین عملکرد اقتصادی برای 

کانادا در سال 201۷
طبق اعالم بانک آربی س��ی، اقتصاد کانادا در س��ال 
201۷ با رش��د ساالنه در سه ماهه چهارم به 1.۷درصد 
رس��ید.  به گزارش اس��تار، اداره آمار کان��ادا نیز اعالم 
کرد رشد س��ه ماهه چهارم سال به کمک افزایش 2.3 
درص��دی س��رمایه گذاری های تج��اری و افزایش 0.5 
درصدی نسبت به سه ماهه قبل در بخش مخارج خانوار 
به ثبت رسیده است.  آخرین آمار منتشر شده این اداره 
در خص��وص تولید ناخالص داخلی نش��ان می دهد در 
مجموع س��ال 201۷، اقتصاد کانادا رشدی 3 درصدی 
را تجربه کرده اس��ت که در مقایسه با 1.4 درصد سال 
2016، نش��ان دهنده رش��دی قوی است.  در ادامه این 
گزارش آمده است: سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 
کانادا به 33.8 میلیارد دالر رس��یده است که کمترین 
میزان از س��ال 2010 محسوب می شود و فاصله بسیار 
زیادی با رکورد 126.1 میلیارد دالر ثبت شده در سال 
200۷ دارد.  این گزارش افزوده اس��ت رشد اقتصادی 
کانادا گسترده بوده است و از 20 صنعت مورد بررسی، 

در 18 بخش رشد مشاهده شده است. 

وام عربستان از بانک های 
بین المللی درشت تر شد

بزرگ ترین اقتصاد جهان عرب برای تأمین کس��ری 
بودجه خود به استقراض اقدام کرده و تقاضای افزودن 
6 میلیارد دالر دیگر به وام سندیکایی مورد نیاز خود را 
مطرح کرد.  به گزارش بلومبرگ، دفتر مدیریت بدهی 
وزارت دارایی عربستان در بیانیه ای اعالم کرد دارندگان 
فعلی اوراق و بانک های جدید پاس��خی اس��تثنایی به 
این درخواس��ت از خود نشان داده اند. این بیانیه افزوده 
است بهره وام 16 میلیارد دالری جدید به نسبت سال 
2016، به میزان 30 درصد کمتر خواهد بود.  عربستان 
به عنوان بزرگ ترین صادر کننده نفت جهان قصد دارد 
امس��ال برای پوشش کسری بودجه 52 میلیارد دالری 
خود، 31 میلیارد دالر اس��تقراض کند و پس از رش��د 
اقتصادی منفی سال گذشته، برنامه های رشد خود را از 
نظر مالی تأمین کند. سال گذشته عربستان 36 میلیارد 
دالر ش��امل 14 میلیارد دالر اوراق قرضه داخلی و 22 
میلیارد دالر اوراق قرضه در بازارهای بین المللی عرضه 

کرد. 

انرژی

سرنوشت بازار نفت پس از توافق اوپک
دور و نزدیک بازار نفت

بازارهای نفت تقریباً در حال رسیدن به تعادل مجدد 
هستند و هر دو گروه خوشبین ها و بدبین ها می توانند 

برای نظرات خود توجیه های منطقی ارائه دهند. 
به گزارش ایس��نا، روسیه وعده داده است تولید خود 
را ب��ه بازارهای نفت س��رازیر نکند و در عین حال نرخ، 
پایبندی باالیی به توافق نفتی نش��ان داده است. میزان 
ذخایر کاهش پیدا کرده اند و قیمت های نفت اوایل سال 
میالدی جاری تا رکورد ۷1 دالر در هر بشکه برای برنت 
و 65 دالر در هر بش��که برای وست تگزاس اینترمدیت 
صعود کردند که باالترین قیمت سه سال اخیر بودند. با 
این همه کس��انی که دیدگاه منفی به دورنمای قیمت 

نفت دارند، داستان شیل آمریکا را پیش می کشند. 
آژان��س بین المللی انرژی در گزارش اخیر خود اعالم 
 ک��رده تولید نفت آمریکا ممکن اس��ت امس��ال به مرز

11 میلیون بش��که در روز صعود کند. شمار دکل های 
حفاری نفت در سراس��ر این کش��ور افزای��ش یافته و 
مجموع دکل های حفاری ب��ه باالترین میزان از آوریل 
سال 2015 رسیده است. وضعیت جاری بازارهای نفت 
ب��ه مدد توافق میان تولیدکنن��دگان اوپک و غیراوپک 
اس��ت که قیمت های نفت را پس از اینکه به پایین 26 

دالر ریزش کردند، نجات داد. 
اما این سؤال مطرح اس��ت که بازارهای نفت پس از 
منقضی ش��دن توافق نفتی میان کش��ورهای اوپک و 
غیراوپ��ک چه وضعیتی پیدا خواهن��د کرد؟ به عبارت 
دیگ��ر چه م��دت تولیدکنن��دگان اوپ��ک و غیراوپک 
می توانند به محدود نگه داشتن تولید خود ادامه دهند؟ 
ب��ا افزایش تولید آمریکا این احتمال وجود دارد که این 
تولیدکنن��دگان ب��ه زودی از محدودیت تولید دس��ت 
بکش��ند. به عالوه عدم وجود آمار خوش بینانه پیرامون 
رش��د تقاضا، وضعیت را برای نفت بیش از پیش منفی 
می کند.  این وضعیت نتیجه پیش��رفت های فناوری و 
انعطاف پذیری تولیدکنندگان ش��یل آمریکاست که با 
وجود ریزش قیمت های نفت، همچنان به تولیدش��ان 
ادامه دادند. اما توافق وین که به سرکردگی عربستان و 
روسیه منعقد شد و به اجرا درآمد، موفق شد قیمت های 
نفت را باال ببرد. در واقع اوپک و روسیه منافعی در حفظ 
قیمت باالتر برای نفت دارند. برای هر یک دالری که از 
قیمت نفت کم می ش��ود، روسیه 2 میلیارد دالر درآمد 
از دست می دهد. عربستان که بزرگ ترین صادر کننده 
نفت اوپک است برای تضمین عرضه موفقیت آمیز سهام 
آرامکو به قیمت های باالتر نیاز دارد. به این دالیل توافق 
نفتی که از ابتدای سال گذشته آغاز شد، تا پایان سال 
2018 تمدید شد و این احتمال وجود دارد که به مدت 

طوالنی تری تمدید شود اما تا چه مدت؟ 
کس��انی که زیر و بم بازار را می شناس��ند، می توانند 
ح��دس بزنند که محدودیت تولید فعلی تا زمان عرضه 
اولیه عمومی سهام آرامکو ادامه خواهد داشت. زمانی که 
عرضه اولیه عمومی س��هام غول نفتی عربس��تان انجام 
ش��د، می توان انتظار داش��ت عزم این کشور برای ادامه 
محدودیت عرضه سس��ت ش��ود. مدیران انرژی روسیه 
اعتمادش��ان را به این توافق از دست می دهند. بسیاری 
از مدیران صنعت انرژی روس��یه در نوامبر سال گذشته 
نگرانی خود را نسبت به افزایش تولید شیل آمریکا ابراز 
کرده بودند. بنابراین باید دید چه مدت به دیگران اجازه 
می دهند روی تالش های آنها موج س��واری کنند. طبق 
گزارش آژانس بین المللی انرژی، آمریکا تا سال 2022 به 
یک صادرکننده بزرگ نفت و گاز تبدیل خواهد شد. این 
آژانس برآوردهای خود را مورد بازبینی قرار داده و اعالم 
کرده تولید آمریکا امس��ال به 11 میلیون بشکه در روز 
خواهد رس��ید درحالی که برآورد قبلی این آژانس برای 
این رویداد س��ال 2019 بود.  اعضای اوپک قرار اس��ت 
برای بازبینی استراتژی نفتی خود در ژوئن دیدار کنند. 
س��طح ذخایر نفت همچنان باالتر از میانگین پنج سال 
اس��ت که سطح هدف گذاری شده در توافق نفتی اوپک 
و غیراوپک بوده، باقی مانده اس��ت و نشان می دهد که 
این تولیدکنندگان باید تالش بیشتری کنند اما برخی 
اعضای این گروه ممکن است برای خروج زودتر از توافق 
وسوسه شوند.  اما اتکای بازار نفت به یک توافق که تولید 
برخ��ی تولیدکنندگان را محدود می کن��د، ایده خوبی 
نیس��ت به خصوص اگر نخواهیم به این حقیقت اش��اره 
کنیم که محدودیت های تولید با چالش هایی به ش��کل 
رشد تولید آمریکا مواجه شده است. یک راه برای خروج 
از این وضعیت وجود دارد که در تقاضا خالصه می شود. 
صن��دوق بین المللی پول اعالم ک��رده اقتصاد جهانی 
امسال شاهد رشد خواهد بود. رشد اقتصاد منطقه یورو 
رونق گرفته اس��ت. انتظار می رود تقاضا از سوی هند و 
چین نی��ز افزایش پیدا کند. برقی س��ازی حمل و نقل و 
تغییرات سیاس��تی حمایت کنن��ده از تغییرات اقلیمی 
عوامل دیگری هس��تند که باید مد نظر گرفته ش��وند. 
بخش حمل و نقل یک مصرف کننده بزرگ نفت است. 
چی��ن که بزرگ ترین ناوگان خ��ودرو را در جهان دارد، 
قصد دارد تا س��ال 2022 خودروهای مرسوم را ممنوع 
کند. فرانس��ه و س��ایر کش��ورها نیز این روند را دنبال 
می کنند.  بر اساس گزارش اویل پرایس، مذاکرات اخیر 
درباره تشکیل یک ابرگروه اوپک که پیوندی میان اوپک 
و روس��یه خواهد بود، خوش بینی ب��ازار را تقویت کرده 
است. با این همه باید دید آیا روسیه با این طرح همراهی 
می کند. حتی اگر چنین اتفاقی روی دهد، واقعیت این 
اس��ت که چنین قراردادهایی نمی توانند راه حل دائمی 
برای ثبات بازارهای نفت باش��ند. تهدیدی که از سوی 
آمری��کا وج��ود دارد، واقعی اس��ت و کاهش تولید یک 

راه حل بلندمدت برای ثبات بازارهای نفت نیست. 
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گران��ی ارز که از ش��هریور کلید خورد 
وعده داده ش��د، زمستان که از راه برسد، 
بازار متعادل می ش��ود، اما زمستان از راه 
رس��ید و موتور گران��ی ارز از کار نیفتاد. 
حتی س��ال نوی چینی هم که تمام شد، 
ارز به قیمت های قبلی خود برنگش��ت و 
داس��تان از بانک مرکزی اصرار و از بازار 

انکار ادامه دارد. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، س��ه تصمیم 
بان��ک مرکزی ب��رای مدیریت ب��ازار ارز 
که از 28 بهمن در بانک ها و موسس��ات 
اعتباری کش��ور اجرایی شد، تا 12بهمن 
که دو طرح آن به پایان رسید، نشان داد 
که نرخی ک��ه بانک مرکزی برای گواهی 
سپرده ارزی اعالم کرده مورد عالقه بازار 

نیست. 
در واق��ع از س��ه طرح بان��ک مرکزی 
تنها فروش گواهی س��پرده ریالی مورد 
اس��تقبال قرار گرفت. اگرچه هنوز آمار 
قطع��ی از میزان فروش گواهی س��پرده 
20درصدی از سوی بانک مرکزی اعالم 
نشده، اما حتی ولی اهلل سیف، رئیس کل 
بانک مرک��زی هم اذعان ک��رد که تنها 
طرح گواهی سپرده ریالی بانک مرکزی 
مورد استقبال قرار گرفته و سایر طرح ها 
یعنی پیش فروش سکه و گواهی سپرده 
مبتن��ی بر ارز تقاضای چندانی نداش��ته 

است. 
همین اتفاق عالمت به سیاس��تگذاران 
پول��ی اس��ت. آنط��ور ک��ه کارشناس��ان 
اقتص��ادی می گوین��د کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی و توق��ف آن ب��ر 15درص��د که 
شهریور امس��ال از س��وی بانک مرکزی 
اجرا ش��د، یک��ی از دالی��ل افزایش نرخ 

ارز اس��ت. با این ح��ال بانک مرکزی این 
اس��تدالل را نمی پذیرد و معتقد است که 
اگر ای��ن کاهش انجام نمی ش��د، ممکن 
بود وضع ملتهب تر ش��ود، اما اس��تقبال 
از خری��د گواهی س��پرده ریال��ی با نرخ 
س��ود 20درصدی نش��ان داد که تمایل 
به س��پرده گذاری با نرخ های س��ود باالتر 
در بانک ه��ا به مراتب بیش��تر از پذیرش 
ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز است. 
بخشنامه بانک مرکزی به دنبال چه 

بود؟ 
به دنبال افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، 
نوسان لحظه ای و مهم تر از آن سردرگمی 
وضعی��ت آینده این ب��ازار، بانک مرکزی 
تصمیم به ارائه بس��ته ای ک��رد که توجه 
سرمایه گذاران بازار ارز را به سیاست های 
تازه بانک مرکزی جلب کند. هدف از این 
طرح بانک مرکزی هدایت س��رمایه های 
س��رگردان از بازار س��که و ارز به سمت 
بانک ها بود تا نقدینگی سرگردان در بازار 

جمع شود. 
ش��هریور س��ال جاری بان��ک مرکزی 
تصمی��م به تثبی��ت نرخ س��ود بانکی بر 
ن��رخ 15درصد گرفت و هم��ه بانک ها را 
مل��زم به اجرای بخش��نامه بانک مرکزی 
برای رعایت نرخ س��ود 15درصدی کرد. 
خیلی ها نس��بت ب��ه این تصمی��م بانک 
مرک��زی هش��دار دادند که ای��ن موضوع 
موجب خروج س��پرده ها از بانک ها شده 
و به بازار س��وداگری منتقل می شود، اما 
ولی اهلل س��یف گفته بود: »بانک مرکزی 
تم��ام تالش خود را به کار گرفته اس��ت 
تا نرخ س��ود بانک��ی در دامنه قابل قبول 
خود که همان اختالف اندك با نرخ تورم 

اس��ت، قرار گیرد و برای تحقق این مهم، 
بانک ها بای��د با بانک مرک��زی همکاری 
داشته باشند. چند سالی است که شاهد 
نرخ س��ود مثبت افراطی هستیم و علت 
این امر رقابت ناسالم بانک ها برای جذب 

سپرده ها بوده است.«
درواق��ع بانک مرکزی به دنبال انضباط 
بانک ه��ا ب��ود، اما اتف��اق دیگ��ری افتاد. 
همزمان با این بخش��نامه نرخ ارز در بازار 
ش��روع به افزایش کرد. اس��تدالل بانک 
مرک��زی در مقابل این افزایش ها این بود 
که هر سال در آستانه سال نوی میالدی 
این اتفاق می افتد و اطمینان داده که این 

افزایش ها زودگذر است. 
پیمان قربان��ی، معاون بان��ک مرکزی 
می گوی��د: »با توجه به اینکه این بس��ته 
کوتاه م��دت اس��ت، نمی ت��وان از آن به 
عنوان شکس��ت سیاس��تی بانک مرکزی 
در نرخ س��ود یاد کرد. اجرای مصوبه نرخ 
سود 15درصدی نه تنها به معنای کاهش 
نرخ سود نبود بلکه تثبیت نرخ را مد نظر 

قرار داده بود.«
نتیجه سه تصمیم

 افزای��ش قیمت ارز که ادامه دار ش��د، 
بانک مرک��زی تصمیم به دخالت در بازار 
گرف��ت؛ ابتدا با بخش��نامه فروش گواهی 
سپرده ریالی و ارزی و پیش فروش سکه، 
س��پس با کمک از نیروی انتظامی برای 
جمع ک��ردن دالرفروش ه��ای خیابانی و 
برخورد پلیس��ی با صرافی ه��ا کار را جلو 
برد. هرچند که نتیجه این دو اقدام سبب 
شده بازار ارز موقتا سکته کند و قیمت ها 
از افزایش بیش��تر بازایس��تد، اما به گفته 
تحلیلگران بازار آبستن حوادث تازه است. 

البته ولی اهلل س��یف اطمینان می دهد 
که ب��ازار رو ب��ه آرامش خواه��د رفت و 
می گوید: بانک مرکزی در رابطه با مسائل 
ارزی دس��تورالعملی دارد که به آن توجه 
نمی ش��ود با اقداماتی که اخیرا از طریق 
نی��روی انتظام��ی و جلوگی��ری از خرید 
فروش غیرقانونی ارز ش��ده است آرامش 

به بازار ارزی برگشته است.«
او در یادداش��تی نوش��ت: »بخش��نامه 
هشت بندی، س��یالیت سپرده های بانکی 
را به ط��ور قابل توجهی کاهش داده و اگر 
مقرر بود که از محل گس��یل نقدینگی به 
س��مت س��ایر بازارها، بازار ارز با التهاب 
روبه رو ش��ود، باال بودن سهم سپرده های 
کوتاه م��دت از کل س��پرده های بخ��ش 
غیردولت��ی در فض��ای قب��ل از اج��رای 
بخش��نامه فضای بس��یار مناسب تری را 
نس��بت به دوره بعد از بخشنامه یادشده 
فراهم می کرد. بنابراین باید اذعان داشت 
که نه تنها سیاس��ت های چند ماه گذشته 
بانک مرکزی درخصوص نرخ سود باعث 
نوس��انات بیش��تر بازار ارز نش��ده، بلکه 
سیاس��ت های مذکور در عمل توانسته از 
التهابات بیشتر بازار ارز جلوگیری کند.«

از سه تصمیم بانک مرکزی دو مورد آن 
یعنی مهلت فروش گواهی س��پرده ریالی 
و ارزی به پایان رسیده و تنها پیش فروش 
سکه ادامه دارد. بررسی ها نشان می دهد 
که اس��تقبال از این ط��رح چنگی به دل 
نمی زند. حاال بای��د منتظر گزارش بانک 
مرکزی از این بس��ته سیاستی بود که آیا 
توانسته معضل افزایش قیمت ارز را حل 
کند یا باز هم موج تازه ای از افزایش ها از 

راه خواهد رسید؟ 

رئیس  کل س��ازمان امور مالیاتی کشور 
با اعالم شناسایی 300 هزار مودی جدید 
گفت که با بررسی به عمل آمده از محل 
مبارزه با فرار مالیاتی، از س��ال گذش��ته 
تاکن��ون حدود 10 ه��زار میلیارد تومان 

مالیات مطالبه شد. 
ب��ه گ��زارش س��ازمان ام��ور مالیاتی، 
س��یدکامل تقوی نژاد با تأکی��د بر اینکه 
اس��اس کار دولت بر اجرای سیاست های 
اقتص��اد مقاومتی اس��توار اس��ت، گفت: 
مح��ل  از  کش��ور  هزینه ه��ای  تأمی��ن 
اساس��ی ترین  از  مالیات��ی  درآمده��ای 
محوره��ای اقتص��اد مقاومتی به ش��مار 
م��ی رود و باتوج��ه به اش��اره صریح بند 
1۷ سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی مبنی 
ب��ر اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش 
هم اکنون  مالیات��ی،  درآمده��ای  س��هم 
س��هم مالیات از تولید ناخالص داخلی به 
8درصد رس��یده که البته تا پایان برنامه 
شش��م این رقم باید به 11درصد برس��د 
و این در حالی اس��ت که در کش��ورهای 
توسعه یافته این رقم بین 20 تا 40درصد 

متغیر است. 
وی به تش��ریح سیاس��ت ها و اقدامات 
س��ازمان امور مالیات��ی پرداخت و گفت: 
مهم تری��ن سیاس��ت س��ازمان، تعامل با 

مودی��ان مالیاتی اس��ت و در حال حاضر 
مب��ارزه با فرار مالیات��ی و افزایش عدالت 
مالیات��ی در اولوی��ت برنامه ه��ای نظ��ام 
مالیاتی قرار دارد و رش��د مالیات ها نیز از 
محل بس��ط منابع جدید، گسترش چتر 
مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تأمین 

خواهد شد. 
تقوی نژاد با اشاره به ایجاد پایگاه اطالعات 
مودیان مالیاتی در اجرای ماده 169 قانون 
مالیات های مس��تقیم نیز گفت: به واسطه 
بهره مندی از این پای��گاه، تاکنون بیش از 
یک میلیون رکورد از مودیان در این بانک 
اطالعاتی ثبت و ضبط ش��ده که عالوه بر 
استفاده در تش��خیص دقیق تر مالیات، به 
شناسایی مودیان مالیاتی جدید نیز کمک 

شایان توجهی می کند. 
وی تصری��ح ک��رد: ب��ا ایج��اد پای��گاه 
اطالع��ات مودی��ان مالیات��ی و تقویت و 
افزایش سیس��تم های واحدیابی مکانیزه، 
روند مبارزه با فرار مالیاتی س��رعت یافته 
و در س��ال 95 و ب��ا تکی��ه ب��ر اطالعات 
ای��ن پایگاه، در ح��دود 300 هزار مودی 
مالیاتی جدید شناس��ایی و مالیات حقه 
از آنان اخذ شده است. رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کشور بیان داشت: همچنین 
با بررس��ی به عمل آم��ده از محل مبارزه 

با فرار مالیاتی، از س��ال گذش��ته تاکنون 
حدود 10 ه��زار میلیارد توم��ان مالیات 

مطالبه شده است. 
تقوی نژاد ادامه داد: شفافیت اقتصادی 
چه ب��ه صورت ایج��اد قوانی��ن جدید و 
ساده سازی مقررات و چه از طریق ایجاد 
پایگاه های اطالعاتی و فناوری های جدید 
اطالعات��ی، نقش مهم��ی در مب��ارزه با 
فرار مالیاتی در کش��ور ایفا می کند و در 
شرایطی که فرار مالیاتی ابعاد پیچیده ای 
به خ��ود گرفت��ه، توج��ه ارکان نظام به 
تقوی��ت اطالعات جامع اقتص��ادی و نیز 
ضمانت ه��ای اجرایی قوانی��ن مالیاتی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
وی ب��ه هماهنگی و تعامل موثر برخط 
12 دس��تگاه  و نهاد از جمله ثبت اسناد، 
ثبت احوال، پست و به ویژه بانک مرکزی 
با نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: در حال 
حاضر، اطالع��ات هویتی، مال��ی، مکانی 
و عملک��ردی مودی��ان از همه بخش های 
ذی ربط اخذ و در فرآیند رسیدگی مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
تقوی نژاد اضافه کرد: در رابطه با تقویت 
ضمانت ه��ای اجرایی در قان��ون مصوب 
تیرماه س��ال 1394، اصالح��ات موثری 
ص��ورت گرفت��ه ک��ه بح��ث جرم انگاری 

مالیات از مهم ترین آنها به ش��مار می رود 
و از این پس شاهد برخورد جدی و قاطع 
دس��تگاه مالیات��ی با مودیان��ی که به هر 
شیوه متوس��ل به فرار مالیاتی می شوند، 

خواهیم بود. 
مع��اون وزیر امور اقتص��ادی و دارایی، 
اف��زود: خوش��بختانه ب��ا اص��الح قانون 
مالیات های مستقیم، موضوع جرم انگاری 
مالی��ات عملیاتی ش��د و مصادی��ق فرار 
مالیات��ی نی��ز مش��خص و مجازات هایی 
نیز برای آن پیش بینی ش��ده و بر حفظ 
محرمانه بودن اطالعات مودیان از س��وی 
کارکنان نظ��ام مالیاتی نی��ز تأکید و در 
صورت سوء اس��تفاده از آن، مجازات هایی 

پیش بینی شده است. 
وی ب��ا بیان اینکه حمای��ت از تولید و 
ص��ادرات از مهم تری��ن برنامه ه��ای این 
س��ازمان و ارائه اس��تفاده از تس��هیالت 
و مش��وق های قانون��ی در ایج��اد رون��ق 
اقتص��ادی، م��ورد توجه جدی ماس��ت، 
عن��وان داش��ت: س��ازمان ام��ور مالیاتی 
پیش��نهاد کاهش نرخ مالیات بخش های 
مولد از 25درصد فعلی به 20درصد را به 
مراجع ذی ربط ارائه داده که در ش��رایط 
فعل��ی می تواند ب��رای خ��روج از رکود و 
افزایش رونق اقتصادی گام مثبتی باشد. 

معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 300 هزار مودی جدید خبر داد

مطالبه 10هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

استقبال کمرنگ از پیش فروش  سکه؛ نه به  گواهی  سپرده  ارزی

اصرار بانک  مرکزی، انکار بازار
بازار

خرید شب عید مردم؛ 80 هزار میلیارد تومان
سهم کارمندان؛ 40 هزار میلیارد 

تومان
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گف��ت که مردم 
در بازاره��ای ش��ب عید دس��ت کم 80 ه��زار میلیارد 
تومان هزینه می کنند.  به گزارش صداوس��یما، رحیم 
زارع در برنامه گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دو سیما 
گفت: مردم در خریدهای ش��ب عید 80 هزار میلیارد 
توم��ان هزینه می کنند که از این رقم 40 هزار میلیارد 
تومان آن مربوط به 3میلیون کارمند دولت است.  وی 
با بیان اینکه آماری از سهم کاالی ایرانی در سبد خرید 
م��ردم برای عید نوروز وجود ندارد، گفت: این مس��ئله 
نشان دهنده نامناس��ب بودن فضای کسب و کار، رکود 
در تولید و نقطه ضعف دولت اس��ت.  عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی افزود: در سال 94 
کااله��ای وارداتی 5/4 دهم میلی��ارد دالر یا 13درصد 
کاالهای مصرفی ش��ب عید را به خود اختصاص دادند.  
زارع گف��ت: با توجه به اینکه وزارت جهاد کش��اورزی 
مس��ئول تأمین 30 هزار تن میوه مورد نیاز ش��ب عید 

شده اما این ذخیره سازی انجام نشده است. 
وی با بی��ان اینکه در تنظیم بازار ش��ب عید ضعف 
وجود دارد، افزود: دلیل این مسئله منحل شدن وزارت 
بازرگانی و آش��نانبودن وزارت جهاد کشاورزی با حوزه 
تجارت است.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی گفت: دولت هر قانونی خواس��ته است آن را 
مص��وب کرده ای��م و درباره قانون کم و کس��ری وجود 
ندارد، ام��ا اجرای قانون ضعیف اس��ت.  زارع افزود: در 
شب عید نظارت در دست اصناف است و آنها می توانند 
بر کاالهای قاچاق نظارت کنند. اگر مردم از تولید ملی 
حمایت کنند یک میلیون ش��غل بدون بودجه مجلس 
ایجاد می ش��ود. قانون مالیات بر ارزش افزوده و کار در 

حال اصالح است. 
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
افزود: در بودجه س��ال آینده 60 ه��زار میلیارد تومان 
تسهیالت برای ایجاد یک میلیون و 30 هزار شغل قرار 
داده شده است اما اگر مردم از تولید ملی حمایت کنند 
یک میلیون شغل بدون بودجه مجلس ایجاد می شود و 
اگر 80 هزار میلیارد تومان هزینه کرد مردم در شب عید 
به کاالهای ایرانی اختص��اص یابد، 25درصد از جوانان 
بیکار شاغل می شوند.  سیدمحمدرضا مرتضوی، دبیرکل 
خان��ه صنعت و معدن نیز در ای��ن برنامه گفت: حدود 
18 تا 23درصد پول دریافتی ساالنه جامعه کارمندی و 
کارگری که معادل 43 تا 60 هزار میلیارد تومان است 
در 15 روز پایانی اس��فند هزینه می ش��ود.  وی افزود: 
این رقم ج��دای از پس انداز مردم برای برنامه های عید 
نوروز اس��ت و بر این اساس همه می خواهند بیشترین 
بهره برداری را از بازار شب عید داشته باشند.  مرتضوی 
با بیان اینکه قیمت های محصوالت ایرانی و کیفیت آنها 
بهتر از کاالهای وارداتی اس��ت، گفت: 3میلیون صنوف 
کش��ور کارگران ایرانی چشم شان به دست مردم است.  
دبی��رکل خانه صنعت و معدن با اش��اره به اینکه میوه 
ایرانی خوش��مزه ترین میوه دنیاست، افزود: مردم برای 
آجیل ش��ب عید بادام هندی نخرند زیرا پس��ته ایرانی 

صف شکن همه آجیل های دنیاست. 
وی گفت: مردم نگران ش��وینده های خارجی باشند 
زیرا آنها براس��اس تحقیقات محرمانه ای که انجام شده 
است هم گران و هم مضر هستند.  علی لشگری، عضو 
هیأت مدیره جامعه صنف کفش کشور نیز در این برنامه 
گفت: 20درصد کل فروش ساالنه این صنف مربوط به 
اسفند است.  وی افزود: از نظر تعداد 10 تا 15درصد و 
از نظر ارزش 25 تا 30درصد بازار شب عید کفش کشور 

مربوط به کفش های وارداتی و قاچاق است. 
عضو هیأت مدیره جامعه صنف کفش کش��ور گفت: 
اس��فند سال گذشته به دلیل حادثه ساختمان پالسکو 
اقبال مردم به سمت کاالهای ایرانی ویژه بود و اگر مردم 
نگران اشتغال فرزندان خود هستند کاالی ایرانی بخرند. 
لشگری با بیان اینکه الگوی مصرف کفش کشور تغییر 
کرده است، افزود: در سنین بین 15 تا 29سال ضریب 
مصرف پنج و بیشترین آن مربوط به کفش های ورزشی 
اس��ت.  وی گفت: کشورهای دیگر در پی تصاحب این 
بازار هس��تند و با در اختیار گرفتن بازار کفش ورزشی 
اکنون در پی بازار کفش در رده س��نی 30 تا 45س��ال 
هس��تند.  عضو هیأت مدیره جامعه صنف کفش کشور 
افزود: البته بیش��ترین پیشرفت تولیدکنندگان داخلی 
در بخش کفش های ورزش��ی بوده است که بیشتر آنها 
با 50 نفر در حال کار هس��تند.  لشگری گفت: هزینه 
بازاریابی برای واحدهای کوچک تولیدی زیاد اس��ت و 
باید در این زمینه به آنها کمک شود.  مجید افتخاری، 
عضو هیأت مدیره اتحادیه پوش��اك نی��ز در این برنامه 
گفت: س��هم تولید کنن��ده داخلی در بازار پوش��اك در 
س��ال های اخیر کاهش یافته و وضع آش��فته ای بر این 
بازار حاکم اس��ت.  وی افزود: 50درصد بازار پوش��اك 
کش��ور در اختیار محصوالت خارجی اس��ت.  افتخاری 
گفت: در زمینه پوشاك سیاست گذاری ها درست نیست 
و نباید مراکز تجاری بزرگ و مهم فضای خود را فقط در 
اختیار برندهای خارجی قرار دهند.  عضو هیأت مدیره 
اتحایه پوش��اك افزود: فناوری های تولید پوش��اك در 
کش��ور در س��طح خوبی قرار دارد، اما برای رونق تولید 
پوشاك باید فضای کسب و کار مناسب شود.  وی گفت: 
دست فروشان و نمایش��گاه هایی با کاالهای بی کیفیت 
در ش��ب عید کاالی مرغوب ایران��ی را تحت تأثیر قرار 
می دهند.  افتخ��اری افزود: درحالی که به کش��ورهای 
اروپایی پوشاك صادر می کردیم اکنون در حال از دست 

دادن بازار داخلی هستیم. 

یادداشت

عبور از لکه های نفتی، چگونه؟ 

هر ساله بیش از چهار و نیم میلیون تن نفت در دریاها 
و اقیانوس ها وارد می شود. شرکت های بزرگ نفتی برای 
دس��تیابی به حوزه ه��ای نفت��ی و گازی جدید هر روز 
به س��مت مناطق عمیق و عمیق ت��ر و بکر اقیانوس ها 
می رون��د. این امر هرچند امنیت بیش��تر عرضه انرژی 
را برای جوامع انس��انی به همراه می آورد، اما صدمات و 
هزینه های گزافی برای محیط زیست و اکوسیستم این 

مناطق به همراه دارد. 
این صدمات نام های گوناگون��ی دارد که اصلی ترین 
آن، لکه های نفتی اس��ت. لکه های نفتی بر اثر نش��ت 
نف��ت حاص��ل از حوزه های نفتی، اس��کله ها، لوله های 
انتق��ال، قدیمی بودن تانکر عظیم حم��ل نفت و البته 
س��وانح دریایی که ب��رای م��ا ایرانیان ی��ادآور حادثه 
دردناك سانچی است، به وجود می آید. بنا به تحقیقات 
منتشرشده مقدار نش��ت نفت در هر سال به بیشتر از 
4.5 میلیون تن می رس��د که این نه تنها بر اکوسیستم 
جانداران و پرندگان دریایی تأثیر می گذارد بلکه مناطق 
توریس��تی و گردش��گری، مزارع صید ماهی، صدف و 

مرجان ها را هم به سمت نابودی می کشاند. 
یکی از راهکارهای اساس��ی ب��رای مدیریت بهنگام 
ای��ن عامل مخرب اس��تفاده از عکس ه��ای ماهواره ای 
اس��ت که می توان��د ب��رای تصمیم گی��ری، مدیریت، 
تشخیص، موقعیت یابی، کمک به کنترل و پیش بینی 
مس��یر حرکت لکه های نفتی ب��ا در نظر گرفتن میزان 
و جهت وزش باد اس��تفاده شود. با تجزیه و تحلیل این 
عکس ها و با استفاده از نرم افزارهای به روز دنیا که توسط 
شرکت های بزرگ در این زمینه عرضه می شود، می توان 

به بررسی این لکه ها پرداخت. 
ماهوار ه های گوناگونی توس��ط سازمان هایی همچون 
ناسا و س��ازمان فضایی اروپا در مدار زمین قرار گرفته 
که بسیاری از آنها اطالعات بسیار ارزشمندی در زمینه 
محیط زیس��ت و تغییرات اقلیم��ی در اختیار محققان 
می گ��ذارد. برای این ام��ر باید پارامتره��ای گوناگونی 
همچون مقدار، نوع نفت )سبک و سنگین( و مشتقات، 
عمق آب، جهت باد و امواج دریا و. . . را در نظر گرفت. 
ماه های گذشته نشت نفت در سواحل کشور کویت در 
خلیج ف��ارس در حوزه نفتی الخفج��ی که یک منطقه 
بزرگ نفتی بین کش��ورهای کویت و عربس��تان است، 
باعث نگرانی هایی ش��د اما از آنجای��ی که آب های این 
مناطق دارای عمق کم و جهت وزش باد در این مناطق 
به سمت سواحل عربی است این لکه نفتی همانطور که 
انتظار می رفت به سواحل این کشور ها رسید، همانطور 
که گزارش رویت لکه های نفتی کشتی سانچی توسط 
گارد س��احلی کشور ژاپن به برخی از جزایر آنها انتشار 

یافته است. 
لکه های نفتی را می توان پس از تشخیص و رهگیری 
توس��ط برخی دیگر از نرم افزار ها مورد بررسی قرار داد 
زی��را مقدار این لکه ها و ش��کل آنها در طول زمان عمر 
خود تغییر می کند. بخشی از مقدار لکه های نفتی بخار 
می شود، بخشی از آن با توجه به دمای آب به عمق آب 
می رود و تنها مقداری از آن روی آب می ماند. آن مقدار 
از نفت که به زیر آب می رود باتوجه به دمای آب منطقه 
که ارتباط با فصل س��ال دارد به زی��ر آب می رود و در 
مناطق دور تر با تغییر دمای آب و عمق به یکباره سر از 
آب بیرون می آورد. خوشبختانه در سواحل دریای خزر 
این اتفاق بس��یار کمتر از سواحل خلیج فارس و دریای 
عمان اتفاق می افتد ک��ه دلیل آن را می توان مناطق و 
اسکله های نفتی بی شمار کشورهای حوزه خلیج فارس 
دانس��ت که بیش از 63درصد ذخایر نفت��ی دنیا را در 
اختیار دارند.  حجم بسیار عظیمی از نفت استخراجی از 
این کشورها از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور می کند. 
باعث خوشحالی است که مدیریت بحران سازمان های 
مربوطه در کشورمان استفاده از عکس های ماهواره ای و 
این قبیل نرم افزارهای شبیه س��از را برای اقدام به موقع 
در دستور کار خود گنجانده اند، اما با توجه به این حجم 
عظیم انتقال نفت و مش��تقات آن هر از گاهی به دلیل 
فرس��وده بودن لوله های انتقال و فرس��وده بودن برخی 
از تانکر های عظیم نفتی ش��اهد این لکه ها در آب های 

همیشگی خلیج فارس هستیم. 

سازمان برنامه و بودجه هشدار داد
حرکت به سمت ورشکستگی آبی

مرکز پژوهش های توس��عه و آینده نگری س��ازمان 
برنامه و بودجه کش��ور با تهیه گزارش��ی مبس��وط با 
عنوان »بحران آب و امکان س��نجی اتصال پهنه های 
آبی ش��مال و جنوب کشور« به بررسی وضعیت آبی 

کشور پرداخته است. 
به گزارش تس��نیم، در بخشی از این گزارش آمده 
است: »کش��ور ایران چندین سال است که با بحران 
آب دس��ت و پنج��ه ن��رم می کند و س��رعت حرکت 
به س��مت ورشکستگی آبی ش��تاب گرفته است، اما 
با پیش��ینه تاریخی ایرانی��ان در مدیریت منابع آب، 
نمی ت��وان گفت که ایران به ورشکس��تگی آبی دچار 
ش��ده اس��ت و به ناچار مرکز و شرق کش��ور تخلیه 
می شود، اگرچه در صورت عدم مدیریت بهینه منابع 
آب و در نظ��ر نگرفتن مالحظات آمایش س��رزمین، 

ورشکستگی آبی گزینه دور از ذهنی نیست.«
 

میثم مجیدی نژاد
دانشجوی دکترای انرژی و محیط زیست دانشگاه ساپینزا رم
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و  پنج��اه  امـروز:  فرصـت 
بانک مرکزی  هفتمین مجم��ع 
به ریاس��ت رئیس جمه��ور روز 
الج��وردی  ب��رج  در  گذش��ته 
میرداماد برگزار ش��د و حس��ن 
روحان��ی در کنار تش��کری که 
از بانک ها داش��ت، انتقاداتی را 
نی��ز مطرح ک��رد. رئیس جمهور 
در عی��ن ح��ال از بانک مرکزی 
خواس��ت تا در زمین��ه افزایش 
ش��فافیت، نظارت، تکرار نشدن 
موسس��ات غیرمج��از و ادام��ه 
یافت��ن رون��د تورم ت��ک رقمی 
تالش کند.  اما رئیس کل بانک 
مرکزی در این نشس��ت به ارائه  
گزارشی از عملکرد بانک مرکزی 
پرداخت و اس��تمرار ثبات بازار 
ارز، مدیری��ت انتظارات تورمی، 
آغاز اصالح نظام بانکی، حمایت 
از تولید و البت��ه توقف فعالیت 
غیرمجاز  اعتب��اری  موسس��ات 
از جمله مهم تری��ن موضوعاتی 
بود که ولی اهلل س��یف درباره آن 

سخن گفت. 
ب��ه کنترل  س��یف همچنین 
بخش��نامه  و  بانک��ی  س��ود 
هش��ت بندی بان��ک مرکزی در 
ش��هریورماه امسال اشاره کرد و 
گفت : در مجموع با اقداماتی که 
برای اجرای این بخشنامه انجام 
ش��د بازار پول به سمت انضباط 
بیش��تر و کاه��ش هزینه ه��ای 

ناشی از سود باال حرکت کرد. 
او درباره نوسان اخیر بازار ارز 
نی��ز گفت که با توجه به دالیلی 
که در اهم آن مس��ائل خارجی 
وجود داش��ت و باعث تکان در 
بازار ارز ش��د، بان��ک مرکزی به 
این جریان واکنش نش��ان داد و 
در بسته سیاستی خود به سمت 

کنترل بازار حرکت کرد. 
مهم تری��ن  درب��اره  س��یف 
اقدام��ات  و  جهت گیری ه��ا 
س��ال 1395 گف��ت: در حوزه 
ب��ا  و  پول��ی  سیاس��ت گذاری 
عنای��ت ب��ه تح��والت اقتص��اد 
کالن و ب��ه وی��ژه کاه��ش نرخ 
ت��ورم، بانک مرک��زی با آگاهی 
نس��بت به ش��رایط ب��ازار پول 
و وج��ود تنگنای اعتب��اری در 
ش��بکه بانکی، در س��ال 1395 
تعدیل نرخ های س��ود بانکی را 
همچون گذشته به عنوان یکی 
از مهم تری��ن رویکردها پیگیری 
ک��رد و در تیرم��اه آن س��ال، 
پیش��نهاد کاهش نرخ های سود 
بانکی را به شورای پول و اعتبار 

ارائه کرد. 
س��یف یکی دیگر از اقداماتی 
که در س��ال 1395 آثار بس��یار 
مثبتی را در فرآیند انتظام بخشی 
به ب��ازار پول به همراه داش��ت، 
مصرانه  پیگیری های  و  اقدامات 
بان��ک مرک��زی در س��اماندهی 
اعتب��اری  موسس��ات  فعالی��ت 
غیرمجاز خوان��د و در خصوص 
جهت گی��ری بان��ک مرکزی در 
موسس��ات  س��اماندهی  فرآیند 
اصلی  رویکرد  گف��ت:  غیرمجاز 
فرآین��د  در  مرک��زی  بان��ک 
بر  ساماندهی موسس��ات مزبور 
محافظت از منافع سپرده گذاران 
ُخرد ضم��ن توجه به مالحظات 
موجود در زمینه عدم اس��تفاده 
بی رویه از منابع بانک مرکزی و 
تحمیل مالی��ات تورمی بر آحاد 
مختلف جامعه اس��توار بود. در 
س��ایه اقدام��ات انجام ش��ده و 
محدود شدن فعالیت موسسات 
اعتب��اری غیرمجاز، س��هم این 
موسس��ات از بازار پول کش��ور 
به طور چشمگیری کاهش یافت 
و زمین��ه رف��ع همیش��گی این 

معضل فراهم شد. 
اعتباری  سیف سیاس��ت های 
بان��ک مرکزی در س��ال 1395 
ب��ا محوریت تأمین س��رمایه در 
و  تولیدی  واحده��ای  گ��ردش 
کمک به تأمین مالی بنگاه های 
تنظی��م  متوس��ط  و  کوچ��ک 
برش��مرد و گف��ت: تس��هیالت 

پرداختی ش��بکه بانکی در سال 
1395 به رقم 548 هزار میلیارد 
تومان بالغ شد که نسبت به رقم 
مشابه سال 1394 معادل 31.4 
درصد افزایش داش��ت. در عین 
حال، سهم سرمایه در گردش از 
تسهیالت پرداختی شبکه بانکی 
در این سال به 64درصد رسید 
که به نوبه خود تأثیر معنی داری 
از ظرفیت های  بهره ب��رداری  بر 
خالی، س��رعت  بخشی به خروج 
بخش صنعت و معدن از رکود و 

حفظ اشتغال مؤثر داشت. 
در  همچنی��ن  اف��زود:  وی 
راس��تای حمای��ت از واحدهای 
تولیدی کوچک و متوسط، این 
بان��ک در ابتدای س��ال 1395 
تنظیم »دستورالعمل  به  نسبت 
تأمین مال��ی بنگاه های کوچک 
و متوس��ط« اق��دام و آن را ب��ه 
ش��بکه بانکی ابالغ کرد که این 
امر شرایط مناسب تری را جهت 
تأمین مالی واحدهای یاد ش��ده 
ایج��اد کرد، ب��ه نح��وی که از 
ابتدای اج��رای طرح ت��ا پایان 
سال 1395، نزدیک به 1۷هزار 
در  تس��هیالت  تومان  میلی��ارد 
اختی��ار 24.2 هزار بن��گاه  قرار 

گرفت. 
تقویت انضباط پولی

رئیس ش��ورای پول و اعتبار 
با بی��ان اینک��ه یک��ی دیگر از 
دس��تاوردهای بان��ک مرک��زی 
در س��ال 1395 کنترل نس��بی 
کل های پولی بود افزود: رش��د 
 1395 س��ال  در  نقدینگ��ی 
ب��ه23.2 درصد رس��ید که در 
مقایس��ه با رش��د س��ال 1394 
)30 درص��د(، 6.8 واحد درصد 
کاه��ش نش��ان می ده��د. البته 
رشد پایه پولی در سایه افزایش 
بدهی بانک ه��ا به بانک مرکزی 
ک��ه عمدت��ا متاث��ر از تنگنای 
اعتباری موجود در شبکه بانکی 
و مس��اعدت بانک ها ب��ه تولید 
در قال��ب حمای��ت از بنگاه های 
کوچک و متوس��ط، مش��ارکت 
فعال در ط��رح خرید تضمینی 
گندم و تکالیف دولت به شبکه 
بانکی ب��ود تغیی��ر چندانی در 
مقایس��ه با رش��د آن در س��ال 

1394 نداشت. 
وی افزود: رش��د پایه پولی در 
بود  معادل1۷.3درص��د   1395

که نس��بت به رشد س��ال قبل 
مع��ادل 16.9 درص��د، مع��ادل 
افزای��ش  درص��د  واح��د   0.4
داشت. همچنین ضریب فزاینده 
نقدینگی نیز با 5.1 درصد رشد 
از 6.633 در سال 1394 به رقم 
6.9۷0 در پای��ان س��ال 1395 

رسید. 
مروری اجمالی برتحوالت 

اقتصادی سال 1396
دیگ��ری  بخ��ش  در  س��یف 
از س��خنان خود با م��روری بر 
تحوالت اقتصادی س��ال 1396 
گف��ت: رویک��رد بان��ک مرکزی 
در س��ال 1396 نی��ز عمدتا بر 
اس��تمرار کنترل ن��رخ تورم در 
س��طوح تک رقمی، س��اماندهی 
اعتب��اری  موسس��ات  کام��ل 
غیرمج��از، تقوی��ت تأمین مالی 
تولید و کمک به ایجاد اش��تغال 

استوار بوده است. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی با 
اشاره به اینکه متعاقب موفقیت 
نظ��ام بانک��ی در اج��رای طرح 
حمایت از تأمین مالی بنگاه های 
کوچک و متوسط، بانک مرکزی 
در س��ال جاری نیز اجرای این 
طرح را تداوم بخش��ید، تصریح 
پرداختی  تسهیالت  حجم  کرد: 
ش��بکه بانکی در چارچوب این 
ط��رح از ابت��دای س��ال جاری 
ت��ا پای��ان بهمن م��اه نزدیک به 
14هزار میلیارد تومان رس��یده 
که به 19.4ه��زار بنگاه کوچک 
و متوس��ط اعطا ش��ده اس��ت. 
همچنین همگام با سیاست های 
در  محت��رم  دول��ت  حمایت��ی 
بانک  پایدار،  اش��تغال  توس��عه 
مرک��زی ضمن تنظی��م و ابالغ 
دس��تورالعمل های این طرح به 
ش��بکه بانکی، مش��ارکت فعال 
در اجرای برنامه اشتغال فراگیر 
قان��ون   18 تبص��ره  )موض��وع 
بودج��ه 1396( داش��ته ک��ه با 
جدیت در سال 139۷ نیز ادامه 

خواهد یافت. 
وی اف��زود: ب��ا اج��رای طرح 
تس��هیالت  اعط��ای  ضربت��ی 
قرض الحسنه ازدواج با همکاری 
11 بان��ک در س��ال 1396، در 
مجموع تا نهم اس��فندماه سال 
جاری معادل 12ه��زار میلیارد 
تومان تس��هیالت قرض الحسنه 
ازدواج به ح��دود 1.14 میلیون 

نفر از متقاضیان پرداخت ش��ده 
که ای��ن حج��م از تس��هیالت 
نس��بت ب��ه رقم س��ال 1395، 
20.1 درصد رشد نشان می دهد. 
سیف در خصوص تأمین مالی 
در  اقتصادی گفت:  فعالیت های 
حوزه تأمی��ن مالی فعالیت های 
اقتص��ادی نی��ز کل تس��هیالت 
پرداخت شده ش��بکه بانکی به 
بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی 
طی 10 ماهه سال 1396 معادل 
462 هزار میلی��ارد تومان بوده 
اس��ت که نس��بت به رقم دوره 
مش��ابه س��ال قب��ل ب��ه میزان 
8درصد افزایش نشان می دهد. 

رئیس کل بان��ک مرکزی در 
بخش دیگری از س��خنان خود 
به موضوع دس��تاوردهای برجام 
ب��رای نظ��ام بانک��ی پرداخت و 
گفت: در پی توافقات هسته ای، 
در حوزه های مختلف بین المللی 
نظیر گسترش روابط کارگزاری 
و امضای قرارداد با کش��ورهای 
خارج��ی نتایج مثبت��ی حاصل 

شده است. 
وی گسترش روابط کارگزاری 
با بانک های کش��ورهای اروپایی 
نظی��ر هلن��د، ایتالی��ا، بلژیک و 
اتریش و آس��یایی مانند چین و 
کره جنوبی و مذاکره با بانک های 
کشورهای عمان و قطر با هدف 
توسعه روابط بانکی و تجاری از 
جمله دستاوردهای برجام برای 
نظ��ام بانکی خوان��د و در ادامه 
ای��ن دس��تاوردها تأکی��د کرد: 
امضای قرارداد خطوط اعتباری 
تأمین مالی خارجی کوتاه مدت، 
در  بلندم��دت  و  میان م��دت 
مجم��وع 54.3 میلی��ارد دالر با 
بانک های کش��ورهای اروپایی و 
سایر کش��ورهای بزرگ آسیایی 
و  الزم  مذاک��رات  انج��ام  و 
تنظی��م پیش نویس قراردادهای 
کوتاه مدت بانک تجارتی ایران و 
اروپا )EIH( ب��ا 9 بانک ایرانی 
و تع��دادی از ش��عب خارج��ی 
بانک های ایرانی با هدف تجهیز 
مناب��ع مالی کوتاه مدت، از دیگر 
دس��تاوردهای برج��ام در حوزه 

بانکی است. 
وی افزود: یک��ی از مهم ترین 
محوره��ای طرح اص��الح نظام 
نقدینگی  فش��ار  کاهش  بانکی، 
از طریق مش��ارکت فعال بانک 

مرک��زی در ب��ازار بی��ن بانکی 
ریال��ی ب��وده اس��ت. در همین 
ارتب��اط تبدیل اضافه  برداش��ت 
بانک ه��ا به خط��وط اعتباری با 
سپرده گذاری  مناسب،  نرخ های 
در ب��ازار بی��ن بانک��ی و تمدید 
سپرده های قبلی، زمینه کاهش 
بانک ها را  ب��ر  فش��ار نقدینگی 
فراهم کرد؛ به طوری که به تبع 
آن، نرخ سود در بازار بین  بانکی 
از 19.2 درصد در اسفند 1395 
به 18.1 درصد در هفته منتهی 
به سوم اس��فندماه سال 1396 

کاهش یافت. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی به 
پدیده تنگنای اعتباری ش��بکه 
بانک��ی اش��اره ک��رد و گفت: با 
توجه به وج��ود پدیده تنگنای 
بانک��ی  ش��بکه  در  اعتب��اری 
ک��ه پیام��د آن را می ت��وان در 
چسبندگی نرخ س��ود مشاهده 
ک��رد، بان��ک مرکزی ب��ا هدف 
رف��ع معض��الت در ه��م تنیده 
اقدامات  مجموعه  بانکی،  شبکه 
هماهنگ، جامع و سازگاری را با 
هدف رفع مش��کالت پیش گفته 

به مرحله اجرا گذاشت. 
ای��ن  جمل��ه  از  اف��زود:  وی 
اقدام��ات می ت��وان ب��ه توق��ف 
کام��ل فعالیت موسس��ات مالی 
بده��ی  مدیری��ت  غیرمج��از، 
بانک ها به بانک مرکزی، مداخله 
فع��ال در بازار بین بانکی ریالی، 
با  ایج��اد هماهنگی ه��ای الزم 
وزارت محت��رم ام��ور اقتصادی 
و دارایی ب��رای انتقال معامالت 
ثانوی��ه اوراق دولت��ی س��خاب 
به بازار س��رمایه، تعدیل س��هم 
گواهی س��پرده و س��پرده های 
دارای��ی  مجم��وع  از  بانک��ی 
با  س��رمایه گذاری  صندوق های 
درآمد ثابت و دستیابی به توافق 
و تعامل سازنده با خودروسازان 
ب��ا پیگی��ری و حمای��ت وزی��ر 
محترم صنعت، معدن و تجارت 

اشاره کرد. 
سیف به اقدامات بانک مرکزی 
در خص��وص کاهش هزینه تمام 
ش��ده تجهیز منابع مالی اش��اره 
ک��رد و گفت: با توج��ه با فراهم 
شدن ش��رایط و زمینه های الزم 
ب��رای کاه��ش نرخ س��ود بانکی 
که متعاقب اج��رای مجموعه ای 
از اقدام��ات هماهنگ و س��ازگار 
پیش گفته حاصل شد، در شهریور 
ماه س��ال جاری و با هدف انتظام  
بخشی به بازار پول، کاهش هزینه 
تجهیز منابع بانک ها و به تبع آن 
کاهش هزینه ه��ای تأمین مالی 
اقتصاد، بخش��نامه هش��ت بندی 
نرخ س��ود بانکی با تأکید مجدد 
بر نرخ های مصوب ش��ورای پول 
و اعتب��ار )ن��رخ 10درص��د برای 
س��پرده های کوتاه م��دت عادی 
برای س��پرده های  و 15درص��د 
س��رمایه گذاری بلندم��دت( ب��ه 

شبکه بانکی ابالغ شد. 
اف��زود: بخش��نامه نقش  وی 
کاه��ش  در  توجه��ی  قاب��ل 
بانک��ی  س��پرده های  س��یالیت 
داش��ت، به طوری که در نتیجه 
فوق الذک��ر،  بخش��نامه  اب��الغ 
کوتاه مدت  س��پرده های  س��هم 
عادی از کل س��پرده های بخش 
غیردولت��ی از 35.9 درص��د در 
پای��ان مردادم��اه ب��ه 25.3 در 
پای��ان دی م��اه س��ال ج��اری 
کاه��ش و س��هم س��پرده های 
بلندمدت از س��پرده های بخش 
غیردولتی نیز از 34.2 درصد در 
پایان مرداد 1396 به رقم 48.1 
درص��د در پایان دی ماه س��ال 
جاری افزایش یافت.  او در پایان 
گفت: به رغم بروز نوسانات ارزی 
در ماه های اخیر که البته با ابالغ 
و اجرای بس��ته سیاستی جدید 
بانک مرکزی تا حد قابل توجهی 
کنترل شده، تالش می شود روند 
مثبت ایجاد ش��ده تا پایان سال 
ج��اری و همچنین در س��ال 9۷ 

استمرار یابد. 

پنجاه و هفتمین مجمع عمومی ساالنه بانک مرکزی برگزار شد

گزارش بانکی سیف به رئیس جمهور قائم مقام بانک مرکزی اعالم کرد
بسته نوزده گانه سیاست های پولی 

و ارزی
قائ��م مقام بانک مرکزی از بس��ته  نوزده گانه بانک 
مرکزی برای کنترل سیاس��ت های اعتباری، پولی و 
ارزی خبر داد. این همان بس��ته ای اس��ت که اخیرا 
سه سیاست آن برای کنترل بازار ارز به مرحله اجرا 

رسیده است. 
به گزارش ایس��نا، بع��د از این که بانک مرکزی در 
هفته های اخیر و به دنبال نوس��ان ش��دید بازار ارز 
بس��ته ای را به اجرا در آورد که در آن س��ه سیاست 
انتش��ار اوراق گواهی سپرده ریالی 20درصد، سپرده 
ارزی و همچنی��ن پیش فروش س��که قرار داش��ت، 
در جریان برگ��زاری مجمع عموم��ی بانک مرکزی 
رئیس جمه��وری در اظهارات��ش اعالم کرد: بس��ته 

سیاستی نوزده گانه است. 
در حاش��یه این مجمع کمیجانی، قائم مقام بانک 

مرکزی توضیحاتی به خبرنگاران ارائه کرد. 
آن ط��ور ک��ه کمیجان��ی اع��الم کرد این بس��ته 
نوزده گانه بوده و به مرور در آینده و در شرایط الزم 

اجرایی خواهد شد. 
به گفته وی الزم نیس��ت تمام سیاست های مورد 
نظر بس��ته نوزده گانه به تأیید و تصویب شورای پول 
و اعتبار برسد، چرا که برخی از آن سیاست های خود 

بانک مرکزی است. 
قائ��م مقام بانک مرکزی در ادام��ه تأکید کرد که 
هدف بانک مرکزی کنترل و مدیریت بازار ارز اس��ت 

و اکنون هم در همین راستا قدم بر می دارد. 
وی در رابطه با ش��رایطی که اکن��ون در بازار ارز 
حکمفرم��ا ب��وده و قیمت گذاری های��ی ک��ه انجام 
می ش��ود، گف��ت: بان��ک مرک��زی در ح��ال کنترل 
نرخ هاس��ت و امیدواریم ک��ه بتوانیم با مدیریت بازار 

شرایط بهتر و با ثباتی داشته باشیم. 
کمیجان��ی وعده داد که در آینده بازار ارز از ثبات 

برخوردار خواهد شد. 
سود بررسی می شود

قائ��م مقام بانک مرکزی در رابطه با این که ممکن 
اس��ت نرخ سود بانکی تا پایان سال تغییراتی داشته 
باش��د این موضوع را تأیید نک��رد اما گفت که تغییر 
نرخ س��ود بانکی نیاز به بررسی داشته و در زمانی که 

شرایط مساعد باشد انجام خواهد شد. 
توضیح کمیجانی درباره رتبه بندی بانک ها

در حالی قرار بود که بانک مرکزی برای رتبه بندی 
بانک ه��ا ورود پیدا کند ک��ه در این رابطه کمیجانی 
توضیح داد: ش��رکت اعتبارس��نجی ای��ن موضوع را 
بررسی می کند و گزارش هایی در آبان ماه و حتی در 
ماه های اخیر اعالم کرده اس��ت که عملکرد بانک ها 

در سال 1393 و 1394 را منتشر کرد. 
قائم مقام بانک مرکزی در پایان همچنین در مورد 
برخی اخبار مبنی بر ورشکستگی بانک ها اعالم کرد: 

به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد. 

مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی اعالم کرد
مردم 800 میلیارد تومان سکه 

خریدند
تازه تری��ن آماری که مدیرکل ریالی و نش��ر بانک 
مرک��زی اعالم کرد نش��ان داد ک��ه در جریان پیش 
فروش سکه، تاکنون حدود 600 هزار قطعه فروخته 
ش��ده اس��ت، این تعداد رقمی حدود 800 میلیارد 

تومان را در بر می گیرد. 
به گزارش ایس��نا، طرح پیش فروش سکه با قیمت 
قطعی از 28 بهمن ماه و در قالب بس��ته سیاس��تی 
بان��ک مرکزی برای کنترل ب��ازار ارز به اجرا درآمد. 
بر این اس��اس متقاضیان می توانستند با مراجعه به 
شعب بانک ملی سکه تمام بهار آزادی را با سررسید 
یک س��اله با ن��رخ قطعی یک میلی��ون و 400 هزار 
تومان و سررس��ید ش��ش ماهه با نرخ یک میلیون و 

300 هزار تومان خریداری کنند. 
گزارشی که رحیمی مدیر اداره نشر و ریالی بانک 
مرکزی روز یکش��نبه در حاش��یه برگ��زاری مجمع 
بانک مرک��زی ارائه کرد، حاکی از این بود که تا 12 
اس��فندماه حدود 600هزار قطعه سکه پیش فروش 
ش��ده اس��ت. با توجه به اینکه عمده پیش فروش ها 
برای سررس��ید یک ساله است اگر نرخ یک میلیون 
و 400ه��زار تومان را برای ف��روش در نظر بگیریم، 
ح��دود 840میلی��ارد توم��ان از محل ف��روش این 
600هزار قطعه تاکنون به ش��بکه بانکی وارد ش��ده 
است. از س��وی دیگر اگر با سررسید شش ماهه و با 
قیمت یک میلیون و 300هزار تومان محاسبه شود، 
رقمی نزدیک به ۷80 میلیارد تومان نقدینگی جذب 

شده است. 
در مجموع بر اس��اس توضیح��ات رحیمی برآورد 
می ش��ود که با توقف انتش��ار اوراق گواهی س��پرده 
20درص��د که همزم��ان با پیش فروش س��که انجام 
می ش��د، به مرور اس��تقبال بیش��تری از خرید سکه 
شود. وی آمار فروش در روزها را متفاوت اعالم کرد 
و گفت زمانی بود که در یک روز 28هزار فقره سکه 
پیش فروش شده و در روزی هم این تعداد به 100 

هزار قطعه رسیده است. 
همزمان با پیش فروش سکه حراج آن نیز در بانک 

کارگشایی سه روز در هفته انجام می شود. 
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بانکنامه

انتقاد رئیس جمهور در مجمع بانک مرکزی
حبس پول در عمارت مجلل بانک ها

تعداد گسترده شعب بانک ها در سطح خیابان های 
ش��هر و س��اختمان های مجللی که به مرور بر تعداد 
آنه��ا افزوده ش��ده، انتقادات رئیس جمه��وری را هم 

برانگیخت. 
به گزارش ایس��نا، نه تنها افزای��ش تعداد بانک ها و 
موسسات اعتباری در سال های اخیر قابل تأمل بوده 
و اکنون حدود 35 بانک و مؤسس��ه اعتباری فقط با 
مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند که تعداد شعبی 
ک��ه آنها دایر کرده و فعال هس��تند نیز خود با توجه 
به هزینه های سنگین، همواره قابل توجه بوده است. 
به راحت��ی می ت��وان در خیابان های ش��هر راه رفت و 
شعب هر کدام از بانک ها را که در برخی موارد مانند 
عمارتی مجلل هس��تند در دسترس دید. این نه تنها 
در پایتخ��ت، بلکه در اکثر نقاط کش��ور نیز ملموس 

بوده است. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه ب��ا توس��عه بانکداری 
الکترونیک و خدماتی که م��ردم می توانند به راحتی 
و ب��دون مراجعه به ش��عب بانک ها دریافت کنند، در 
سطح ش��هر ش��عبه های زیادی را می توان یافت که 
خالی از جمعیت و یا مراجعه کننده هستند، به طوری 
که به غیر از موارد خاص مشتریان بانک ها می توانند 
در شعب با صرف کمترین وقت برای در صف ماندن 

کار خ��ود را انج��ام دهن��د و در ای��ن بی��ن با وجود 
باجه های زیادی که در یک ش��عبه وجود دارد شاید 
یک یا دو مورد آن فعال بوده و مابقی کارایی ندارند. 
طبق آخرین آمارها در حال حاضر حدود 23 هزار 
ش��عبه بانکی در سطح کش��ور فعال است و اگر آمار 
جمعی��ت را ح��دود 80 میلیون نف��ر در نظر بگیریم 
ب��ه ازای ه��ر 3400 نفر در ایران یک ش��عبه بانکی 

وجود دارد. 
افزایش ش��عب بانک ه��ا موضوعی اس��ت که روز 
یکش��نبه در جریان برگزاری پنجاه وهفتمین مجمع 
س��االنه بانک مرکزی انتقادات رئیس جمهور را نیز به 
همراه داش��ت. وی گله مندانه گفت که چه نیازی به 
وجود این تعداد ش��عب بانک اس��ت چرا باید فاصله 
ش��عب تا این حد کم ب��وده و طبق اس��تانداردهای 
جهانی نباشد. روحانی به دنبال این انتقاد خود گفت 
که در خارج از ایران برای رفتن از یک شعبه بانک به 
ش��عبه دیگر باید با اتوبوس یا مترو رفت، درحالی که 
اینجا می توان به راحتی و با پیاده روی فاصله ش��عب 

بانک را طی کرد. 
وی ای��ن موضوع را موجب حبس ش��دن پول های 
مردم دانس��ت و گفت که نیازی ب��ه وجود این همه 
ش��عبه نیست و باید این س��اختمان ها واگذار شود و 
منابع حبس ش��ده در آنها به س��مت ایجاد رونق در 

تولید حرکت کند. 
با وجود انتقاداتی که نسبت به تعداد شعب بانک ها 
می شود، ظاهرا خود مدیران بانکی هم از این موضوع 
ناراض��ی هس��تند و پیش ت��ر در این م��ورد مباحثی 
مطرح ش��ده است. یکی از مسائل مورد نظر به موانع 
و مش��کالتی که برای واگذاری شعب وجود دارد نیز 
ارتب��اط پیدا می کند، به طوری که قبال مدیران بانکی 
اعالم کرده بودند که وقتی قرار است حتی یک شعبه 
بانک تعطیل ش��ود، حداقل 10 مسئول محلی اعم از 
نمایندگان، فرماندار و استاندار با بانک مرکزی تماس 

گرفته و می خواهند مانع شوند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.46۷دالر آمریکا

5.490یورو اروپا

6.833پوند انگلیس

1.342درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

646.600مثقال طال

148.530هر گرم طالی 18 عیار

1.555.000سکه بهار آزادی

1.585.000سکه طرح جدید

۷81.000نیم سکه

496.000ربع سکه

330.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

دوشنبه
14 اسفند 1396

شماره 1018
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روز یکش��نبه درحالی ک��ه حاضران در 
ت��االر حافظ ب��ا یکدیگر ب��ه گپ وگفت 
می پرداختن��د، ش��اخص کل 34 واح��د 
افت کرد و کاهش قیمت س��هم ها تداوم 
یافت. تع��دای از آنها معتقد بودند بورس 
ایران تحلیلی نیس��ت و فقط رانت جواب 

می دهد. 
به گزارش ایس��نا، سال هاست که تاالر 
ب��ورس ته��ران در خیابان حاف��ظ واقع 
اس��ت. اگر به این تاالر س��ری زده باشید 
می بینی��د که تع��دادی از اف��راد عمدتا 
مس��ن روی صندلی های آن نشسته اند و 
با یکدیگر به گپ وگفت مشغول هستند. 
از سن و سال شان پیداست که بیشتر آنها 
بازنشسته ش��ده اند و اوقات بیکاری شان 
از صب��ح تا حدود س��اعت یک ب��ه آنجا 

می روند. 
بیش��تر افرادی که در آنجا نشس��ته اند 
نه فاندامنتال وارد هستند و نه تکنیکال، 
آنه��ا صحب��ت  از  تع��دادی  ب��ا  وقت��ی 
می کنی��م می گوین��د »دیم��ی« خرید و 
ف��روش می کنن��د و از تحلی��ل چی��زی 
نمی دانن��د؛ تع��دادی معتقدن��د که این 
ب��ازار تحلیل بردار نیس��ت و بای��د از علم 
»راندامنتال« بهره برد! منظورشان خرید 
و فروش بر پایه رانت! البته این موضوع را 
تعدادی از کارشناسان بازار هم معتقدند 
که معامالت ب��ازار س��رمایه در ایران به 
مقدار قابل توجهی بر پایه رانت اس��توار 
است. بسیاری از حاضران در تاالر حافظ 
از آنجایی ک��ه نه رانت دارند و نه تحلیل 
بلد هستند ضرر و زیان را تجربه کرده اند، 
بعضی ها هم از روی شانس سود کرده اند. 
مدت زیادی اس��ت ک��ه تمام معامالت 
بازار سهام در ایران نیز به صورت آنالین 
انجام می ش��ود حت��ی در دیگر معامالت 
تلفنی ه��م معنی ندارد و همه به صورت 
اینترنتی معامله سهام را انجام می دهند. 
روز یکشنبه ایسنا از تعدادی از حاضران 

در تاالر شیش��ه ای پرس��ید که اگر هدف 
آنه��ا معامل��ه کردن س��هام اس��ت چرا 
حضوری به تاالری می آیند که عماًل تنها 
یک نمادی از بورس است و چرا از منزل 
به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس 
سر نمی زنند؛ پاس��خ برخی از آنها جالب 
ب��ود؛ یکی می گفت از دس��ت همس��رم 
نمی خواهم خانه بمانم و به اینجا می آیم 
تا در خانه نباش��م و عالوه ب��ر این اینجا 
می توانم برخی از دوستانم را هم ببینم. 

دیگری در پاس��خ به اینکه چرا با اینکه 
تم��ام اطالع��ات ب��ورس و فراب��ورس را 
نمی توانن��د از تابلوی واقع در تاالر حافظ 

ببینند، با این حال به تابلو نگاه می کنند 
که گفت اینجا دوس��تانم هستند و با هم 
صحبت می کنی��م و گپی می زنیم وگرنه 
قیمت ه��ا را که نمی ش��ود از اینجا کامل 

رصد کرد. 
اما درحالی که حاض��ران فعال در تاالر 
حافظ با هم گپ می زدند، شاخص بورس 
34 واحد افت ک��رد و به رقم 9۷ هزار و 
354 واحدی رس��ید و ش��اخص کل هم 
وزن ب��ا 55 واحد کاهش به رقم 1۷ هزار 
و 608 واحدی رسید. شاخص آزاد شناور 
نیز 68 واحد کاه��ش یافت و عدد 104 
هزار و 609 واحدی را تجربه کرد. عالوه 

بر این شاخص بازار اول 51 واحد کاهش 
و شاخص بازار دوم 68 واحد رشد کرد. 

گروه مپنا، آس��ان پرداخت پرش��ین و 
پتروش��یمی خ��ارك هر یک ب��ه ترتیب 
20، 15 و 15 واح��د تأثیر کاهنده روی 
دماسنج بازار سرمایه داشتند و در طرف 
اس��المی  مقاب��ل کش��تیرانی جمهوری 
ایران، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان و 
س��رمایه گذاری غدیر هر س��ه 18 واحد 
تأثیر افزاینده روی شاخص کل داشتند. 

س��هام  قیم��ت  رون��د  ش��نبه  روز 
خودرویی ه��ا بیش��تر رو ب��ه افزایش بود 
ام��ا روز یکش��نبه این روند ب��رای تعداد 
زیادی از س��هم ها معکوس شد، به طوری 
که س��ایپا، پارس خ��ودرو و ایران خودرو 
از جمله س��هم های تأثیرگ��ذار در جهت 

کاهشی بر شاخص بازار بودند. 
در گروه فرآورده های نفتی نیز نوس��ان 
قیمت س��هم ها عمدتا کمت��ر از دو واحد 
به س��مت باال یا پایین بود. در این گروه 
18 میلیون س��هم به ارزش بیش از ۷.5 
میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
در گروه استخراج کانه های فلزی بسیاری 
از س��هم ها کمتر از یک درصد افت قیمت 
داش��تند و تعداد معدودی نیز توانستند تا 
حدود ی��ک درصد افزایش قیمت را تجربه 
کنند. روند قیمت س��هم ها در گروه فلزات 

اساسی نیز عمدتا کاهشی بود. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
262 میلی��ارد توم��ان رس��ید و حج��م 
معامالت رقم یک میلیارد و 362 میلیون 
س��هم و اوراق مالی را تجربه کرد. تعداد 
معام��الت هم ب��ه عدد ۷6 ه��زار و 661 

واحدی دست یافت. 
اما در فرابورس ایران ارزش معامالت تا 
رقم 188 میلیارد تومان باال رفت که این 
رقم ناش��ی از دست به دست شدن 340 
میلیون س��هم و اوراق مالی قابل معامله 
طی 32 هزار و 406 نوبت داد و ستد بود. 

فعاالن بازار سهام در تاالر شیشه ای می گویند

فقط اطالعات رانتی جواب می دهد! 
بیمهنامه

 ماجرای واگذاری بیمه البرز
به بخش خصوصی

با اینکه یکی از دغدغه ه��ای صنعت بیمه واگذاری 
این شرکت ها به بخش  خصوصی است، خبرها حاکی 
از این اس��ت که بیمه البرز ب��ه بخش خصوصی واقعی 

واگذار نشده است. 
 به گزارش ایس��نا، روز شنبه 1۷.34 درصد از سهام 
شرکت بیمه البرز توسط سازمان خصوصی سازی واگذار 
شد. سال هاست تمام دغدغه صنعت بیمه، واگذاری این 
صنعت به بخش  خصوصی اس��ت تا این صنعت بتواند 
به س��ودآوری واقعی دست یابد و ضریب نفوذ بیمه در 
کشور باال رود، با اینکه مدت هاست که صحبت واگذاری 
سهام دولتی شرکت های بیمه به بخش خصوصی واقعی 

می شود اما عماًل این کار به دالیل مختلف اجرا نشد. 
بیمه آس��یا و بیمه البرز از شرکت هایی هستند که 
بخش��ی قابل توجهی از س��هام آنها را دولت به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارد و حتی مدیران 
آنه��ا را دولتی ها انتخاب می کنند، به طوری که رئیس 
کل بیمه مرکزی نیز بارها به این موضوع اش��اره کرده 
و این شرکت ها را »کمی خصوصی« نامیده است.  روز 
شنبه در برخی رسانه ها گفته شد که باز هم 1۷درصد 
از س��هام بیمه البرز به اس��م خصوصی سازی به بخش 
دولتی واگذار ش��ده و این رسانه ها خریدار بلوك بیمه 
البرز را سازمان تأمین  اجتماعی اعالم کردند؛ اتفاقی که 
اگر درست باشد یعنی بار دیگر به نام خصوصی سازی 
یک س��هم دولت��ی از یک جیب به جی��ب دیگر رفته 
است.  در این رابطه رئیس سازمان خصوصی سازی در 
گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه چه کسی خریدار 
بیمه البرز بود؟ گفت: یک کنسرس��یومی که متشکل 
از س��ه شرکت اس��ت با هم متحد ش��دند و سهم 1۷ 
درص��دی بیمه البرز را خریدند، اما ن��ام آن را با اینکه 
ب��ه من گفته ان��د به یاد ندارم.  پوری حس��ینی درباره 
اینکه بخش  خصوصی این س��هم را خریداری کرده یا 
خیر؟ گفت: اینکه آنها خصوصی هس��تند یا خصولتی 
)ش��به دولتی( را هم نمی دانم. این موضوع را می توانید 
از بورس بپرس��ید.  در این راستا مدیر عملیات شرکت 
بورس نیز در پاسخ به اینکه خریدار بلوك 1۷درصدی 
بیمه البرز چه کسی بود؟ توضیح داد: از آنجا که معامله 

قطعی نشده نمی توانیم اسم خریدار را بگوییم. 
س��یدمهدی پارچینی در پاس��خ به اینکه آیا بخش  
خصوصی واقعی خریدار بیمه البرز بود؟ گفت: در این 
مورد ه��م قانوناً نمی توانم ت��ا زمانی که معامله قطعی 
نشده، اظهار نظری کنم.  مدیر عملیات بازار نقد بورس 
اوراق بهادار در پاسخ به اینکه چه زمانی معامله قطعی 
می ش��ود؟ گفت: خری��دار 9 روز کاری وق��ت دارد که 
حص��ه نقدی را واریز کند؛ در نتیج��ه تا 23 یا 26 ماه 
جاری امکان دارد معامله قطعی شود. در آن زمان قانوناً 

می توان در مورد خریدار این شرکت توضیح داد. 

واکنش بیمه ایران به موضع گیری 
وزارت بهداشت

معاون توس��عه مدیریت و منابع ش��رکت سهامی 
بیمه ایران در واکنش به اظهارات رئیس اداره بودجه 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر 
ایجاد اختالل در درم��ان رایگان مصدومان ترافیکی 
گفت: وزارت بهداشت طبق قانون مکلف به پذیرش 
بی قید و شرط و رایگان مصدومان تصادفات رانندگی 
اس��ت و قطعاً هر تصمیم و عملی مغایر با آن خالف 
قانون اس��ت.  به گزارش ایسنا، محمدمهدی اعالیی 
با ابراز تعجب از اینکه مواردی که در جلسات کاری 
دوجانبه در خصوص آنها تصمیم گیری و توافق شده 
و در مس��یر اجرا قرار دارد با این نحوه به رس��انه ها 
منعکس شده اس��ت، گفت: وزارت بهداشت و بیمه 
ایران دو س��ازمان دولتی هس��تند و قطعاً حتی اگر 
نتوانند در مس��ائل فیمابین به توافق برسند براساس 
ضوابط، روش حل مش��کالت دو س��ازمان دولتی از 
طریق ط��رح در معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری 

است، نه فضاسازی های رسانه ای. 
معاون مدیرعام��ل بیمه ایران با بی��ان اینکه این 
شرکت بیش از 2500 میلیارد تومان از دستگاه های 
اجرایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند طلبکار 
اس��ت و برای ح��دود 500 میلیارد توم��ان دیگر از 
طلب هایش هم از این دستگاه ها اوراق خزانه اسالمی 
دریافت کرده اس��ت، افزود: این در حالی اس��ت که 
مجموع طلب وزارت بهداش��ت از بیمه ایران کمتر از 
یک چهارم مطالبات معوق بیمه ایران از دستگاه های 
اجرایی اس��ت که البته خدمت رسانی به آنها را قطع 

نکرده است. 
وی افزود: ما به وزارت بهداش��ت پیش��نهاد دادیم 
که طلب هایمان از دستگاه های دولتی را با آنها تهاتر 
کنی��م که نپذیرفتند. حتی ب��ه آنها اعالم کردیم که 
آماده ایم به جای بدهی م��ان به این وزارتخانه اوراق 
خزانه دریافت شده از دولت را به آنها بدهیم که این 
پیش��نهاد را هم تاکنون نپذیرفته اند. با این حال ما 
پرداخت بدهی هایمان به وزارت بهداش��ت را متوقف 
نکرده ایم و در یک ماه اخیر حدود 50میلیارد تومان 
به حساب وزارت بهداشت واریزی نقدی داشته ایم. 

معاون توس��عه مدیریت و منابع ش��رکت سهامی 
بیم��ه ایران با اش��اره به اظهاراتی مبن��ی بر این که 
مصدوم��ان تصادفات رانندگی تحت پوش��ش بیمه 
ایران ممکن است بعد از این در بیمارستان ها رایگان 
پذیرش نش��وند، گف��ت: این اظه��ارات را نه قانونی 

می دانیم و نه اجرایی! 

رشد 26.8 درصدی شاخص بورس 
در سال جاری

 ش��اخص ب��ورس از ابتدای امس��ال ت��ا کنون 
26.8 درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

ب��ه گ��زارش تس��نیم، در هفته ای که گذش��ت 
حجم معامالت 4911 میلیون س��هم و ارزش آن 
در بورس اوراق به��ادار 8۷۷2 میلیارد ریال بوده 
اس��ت که حجم و ارزش معامالت به ترتیب 18 و 
22 درصد کاهش داشته است. ارزش بورس اوراق 
بهادار تهران نیز در این مدت به عدد 3903559 
میلیارد ریال رسید که 0.2 درصد کاهش را نشان 

می دهد.
»صنع��ت خودرو و س��اخت قطع��ات« درهفته 
گذشته با 20.4درصد بیش��ترین ارزش معامالت 
را ب��ه خود اختص��اص داد و در 30 روز گذش��ته 
نیز صنایع »محصوالت چوب��ی «  با بازدهی 8.۷ 
درص��د، در ص��در صنایع بورس��ی ق��رار گرفت و 
صنعت »س��اخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی« با 

افت 12.2 درصدی بیشترین افت را تجربه کرد.
این گزارش می افزاید: شاخص کل بورس اوراق 
به��ادار ته��ران در هفت��ه ای که گذش��ت به عدد 
9۷962 واحد رسید که 196 واحد کاهش داشته 

است.
این در حالی اس��ت که شاخص بورس از ابتدای 
امس��ال با 26.8 درصد افزایش ب��ه رقم 9۷962 
واحد رس��یده و شاخص کل هم وزن نیز با 12.1 
درص��د افزایش عدد 1۷621 واحد را تجربه کرده 

است.
در محاسبه ش��اخص کل بورس تهران با برخی 
ش��اخص بورس های بین المللی نس��بت به پایان 
هفته گذش��ته، شاخص بورس اس��تانبول با رشد 
2.3درصدی بیش��ترین بازدهی و شاخص بورس 
هنگ کنگ با افت 1.9 درصدی، کمترین بازدهی 

را به خود اختصاص دادند.

 بلوک حمل  ونقل بین المللی
 خلیج  فارس امروز در بورس

عرضه می شود
تعداد 2۷3 میلیون س��هم ش��رکت حمل ونقل 
بین المللی خلیج فارس امروز)دوشنبه( در بورس 

اوراق بهادار عرضه می شود.
به گزارش تس��نیم، تعداد 2۷3 میلیون و 528 
هزار س��هم معادل ۷8.3۷ درصد از سهام شرکت 
حم��ل و نقل بین المللی خلی��ج فارس به قیمت 
پایه هر س��هم 2366 ریال در روز 14 اس��فندماه 

جاری در بورس اوراق بهادار عرضه می شود.
این میزان سهام توسط سازمان خصوصی سازی 
به وکالت از س��وی ش��رکت احیا گستر هرمز در 
حالی به صورت 10درصد نقد و بقیه اقس��اط روانه 
میز فروش می ش��ود ک��ه خریدار بای��د وجه نقد 
معامله را طی 9 روز کاری به حساب این سازمان 
واریز و بقیه را به صورت اقساط شش ماهه در مدت 

شش سال بپردازد.
همچنین بلوك ۷8.3۷درصدی س��هام شرکت 
حمل ونق��ل بین الملل��ی خلی��ج ف��ارس در حالی 
توس��ط کارگزاری فیروزه آس��یا روی میز فروش 
می رود که س��ود اقساط آن 13 درصد اعالم شده 

است.
گفتن��ی اس��ت، ای��ن بل��وك ۷8.3۷ درصدی 
سهام ش��رکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس 
 پیش تر در آذرماه امس��ال به قیمت پایه هر سهم
4000 ری��ال و در دی ماه و بهمن ماه امس��ال به 
قیمت پایه هر س��هم 2۷50 ریال در بورس اوراق 

بهادار عرضه شده بود که خریدار نداشت.

نماگربازارسهام

یک مباش��ر خرید توافق��ی زعفران با 
اش��اره به این که با اجرای سیاست خرید 
توافقی، زعف��ران ایرانی ب��رای اولین بار 
شناسنامه دار شد، گفت که با این اقدام و 
تداوم آن در س��ال های آتی می توان برند 

زعفران ایرانی را در دنیا مطرح کرد. 
به گزارش تس��نیم، طرح خرید توافقی 
زعف��ران در حالی امس��ال ب��رای اولین 
بار در کش��ور اجرایی ش��د که محصول 
طالی سرخ کشاورزان در قالب دو روش 
معامالت قطع��ی و فیزیکی و نیز گواهی 
سپرده کاالیی به قیمت های تعیین شده 
از سوی وزارت جهاد کشاورزی خریداری 

شد. 
این ط��رح در حالی از مهرماه امس��ال 
به اجرا درآمده اس��ت که هدف اصلی آن 
حمایت دولت از کش��اورزان و جلوگیری 
از کاه��ش قیمت ها در ب��ازار تحت تأثیر 
دخالت واسطه ها و دالالن بود، سیاستی 
که به نظر می رس��د در صورت تداوم در 
س��ال های آتی بتواند برند زعفران ایرانی 

را در دنیا به همگان معرفی کند. 
در این زمینه مدیرعامل یک ش��رکت 
مباش��ر رس��می در طرح خری��د توافقی 
زعفران پیرامون اس��تقبال کش��اورزان و 
زعفران��کاران از اجرای ای��ن طرح گفت: 
از اج��رای  کش��اورزان و زعف��ران کاران 
سیاست خرید توافقی که برای اولین بار 
در کش��ور اجرایی شد، اس��تقبال کردند 
و زعف��ران کاران از نح��وه پرداخ��ت پول 

محصول خود رضایت کامل داشتند. 
غالمرضا کریمی افزود: با توجه به نتایج 
و بررسی های انجام شده، کشاورزان این 
موض��وع را قب��ول دارند که اج��رای این 
سیاست بس��یار موفقیت آمیز بوده و اگر 
اجرایی نمی شد، در سال جاری قیمت ها 
به طور قطع با کاهش چشمگیری مواجه 
می ش��د. اما اجرای این سیاست حمایتی 
از س��وی دول��ت مانع از کاهش ش��دید 

قیمت ها در بازار شد. 
وی تأکید کرد: ای��ن طرح در حالی با 
موفقیت به اجرا درآمد که از تجارب اولین 
س��ال می توان برای بهبود س��ازوکارهای 
فعل��ی اس��تفاده کرد تا چنانچ��ه نواقص 
و کاس��تی هایی هم وجود داش��ته باشد، 
در س��ال های بعدی اجرای این سیاست 

مرتفع ش��ده و بتوان ب��ه موفقیت 100 
درصدی دست یافت. 

کریمی با بیان اینکه با اجرای سیاست 
خری��د توافقی زعفران هدف اصلی دولت 
برای خدمت رس��انی بهتر به کش��اورزان 
محقق شد، اظهار کرد: ما به عنوان یکی 
از مباش��ران رس��می در اجرای این طرح 
بی��ش از 2 ت��ن و 800 کیلوگرم زعفران 
را ب��ه روش معامله قطعی از کش��اورزان 
خری��داری کردی��م و بی��ش از ی��ک تن 
و 300 کیلوگ��رم زعف��ران نی��ز در قالب 
گواه��ی س��پرده کاالیی در ب��ورس کاال 

مورد معامله قرار دادیم. 
وی در خص��وص کیفی��ت محص��ول 
خریداری ش��ده از زعفران کاران در قالب 
سیاس��ت خری��د توافقی اظهار ک��رد: با 
توجه به استانداردهای تعیین شده، تا به 
حال محصولی با این مشخصات کیفی و 
آنالیز ش��ده خریداری نشده بود؛ به طوری 
که کیفیت محصول خریداری ش��ده در 
قالب این سیاست با افزایش چشمگیری 

همراه شده است. 
این مباشر رس��می زعفران با تأکید بر 
ای��ن که با اجرای این سیاس��ت، زعفران 
ایرانی برای اولین بار شناس��نامه دار شد، 
عنوان کرد: با این اق��دام و تداوم اجرای 
این سیاس��ت در س��ال های آتی می توان 
برند زعفران ایرانی را در دنیا مطرح کرد 
و حجم صادرات مس��تقیم این محصول 

ارزآور را افزایش داد. 
این گ��زارش می افزای��د: خرید توافقی 
زعفران یک��ی از سیاس��ت های حمایتی 
دولت اس��ت که دستورالعمل آن از سوی 
وزیر جهاد کش��اورزی ابالغ شده و خرید 
زعفران به قیمت توافقی توس��ط سازمان 
مرکزی تعاون روس��تایی ای��ران در قالب 
دو س��ناریو ص��ورت می گی��رد؛ به طوری 
ک��ه س��ناریوی اول مبتن��ی ب��ر خری��د 
فیزیکی زعفران است که توسط سازمان 
مرکزی تعاون روستایی ایران با پرداخت 
40درصد از پول کش��اورز بوده که در آن 
معامل��ه به صورت قطعی انجام می ش��ود 
و زعفران خریداری ش��ده ب��رای تقویت 
بخش صادرات و حفظ جایگاه بین المللی 
زعف��ران از طری��ق ب��ورس کاالی ایران 

عرضه می شود. 

در س��ناریوی دوم نیز خری��د زعفران 
به ش��کل گواهی س��پرده کاالی��ی مورد 
معامل��ه در بورس کاالی ایران اس��ت که 
طی آن قیم��ت توافقی زعفران بر مبنای 
مشخصات کیفی و وضعیت ظاهری انواع 
محصول، در چهار دس��ته تعیین ش��ده 

است. 
به ای��ن ترتی��ب، قیمت ه��ای توافقی 
مص��وب زعف��ران ممتاز رش��ته ای بریده 
)نگی��ن( به ازای هر کیلوگرم 54 میلیون 
ری��ال، قیمت زعف��ران رش��ته ای بریده 
ممتاز )س��رگل یا س��رقلم( هر کیلوگرم 
51 میلی��ون ری��ال و قیم��ت توافق��ی 
مصوب برای زعفران رشته ای درجه یک 
 )پوش��ال مرغوب( هر کیلوگرم به قیمت

48 میلیون ریال است و در نهایت قیمت 
مصوب توافقی زعفران رشته ای درجه دو 
)پوشال معمولی( نیز به ازای هر کیلوگرم 

43 میلیون ریال تعیین شده است. 
در این شیوه س��ازمان مرکزی تعاونی 
روس��تایی موظ��ف به خری��د 30 درصد 
گواهی س��پرده کاالیی صادر ش��ده برای 
کش��اورز با س��ازوکار معام��الت گواهی 
س��پرده کاالیی بوده و نس��بت به تسویه 
حساب با کش��اورزان براس��اس مقررات 

بورس اقدام می کند. 
همچنین ۷0 درصد باقی مانده محصول 
کش��اورز به مدت س��ه ماه با اخذ هزینه 
انبارداری از کش��اورز نگهداری می شود و 
در صورتی که طی سه ماه مذکور کشاورز 
موفق به ف��روش محصول خود در بورس 
نش��ود، ۷0 درصد مذکور نیز پس از سه 
م��اه با همان حداقل قیمت خرید توافقی 
توس��ط مجری طرح با سازوکار معامالت 
گواهی سپرده کاالیی خریداری شده و با 

کشاورز تسویه می شود. 

زعفران ایران شناسنامه دار شد

دوشنبه
14 اسفند 1396

شماره 1018
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به م��وازات نزدیکی مواضع سیاس��ی، 
حج��م مب��ادالت تجاری ای��ران و ترکیه 
افزایش یافت و در پایان س��ال 201۷ به 

10.۷ میلیارد دالر رسید. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به 
نقل از المانیتور، درحالی که ایران و ترکیه 
همکاری در سوریه را آغاز کرده اند، حجم 
مبادالت تجاری دو کش��ور پس از چهار 
س��ال کاهش، در س��ال 201۷ ش��روع 
ب��ه افزایش کرده اس��ت. آماره��ای پنج 
سال گذش��ته نش��ان می دهد که فضای 
سیاس��ی حاکم بر روابط ته��ران و آنکارا 
تأثیر مس��تقیمی بر روابط تجاری این دو 
کشور داشته اس��ت. حجم روابط تجاری 
این دو همسایه در دوره هایی که سیاست 
خاورمیان��ه ای ترکیه منج��ر به همکاری 
نزدیک تر با عربس��تان و عمیق تر ش��دن 
اختالفات با ایران ش��ده کاهش یافته، اما 
در س��ال 201۷ یعنی زمانی که دو کشور 
تالش های مش��ترکی را در سوریه انجام 

دادند رو به افزایش بوده است. 

حجم مبادالت تج��اری ایران و ترکیه 
در س��ال 2012 ب��ه باالتری��ن رقم خود 
یعنی 21.9 میلیارد دالر رس��ید. در سال 
2013 این رقم به شدت کاهش داشت و 
تحت تأثیر تحریم های آمریکا علیه ایران 
به 14.5میلیارد دالر رس��ید. این کاهش 
در س��ال 2014 نیز ادامه داشت و حجم 
روابط تج��اری 13.۷ میلیارد دالر ش��د. 
دو کش��ور در تالش ب��رای تقویت روابط 
تجاری، یک موافقتنامه تجارت ترجیحی 
را در ابتدای سال 2015 منعقد ساختند 
و اق��دام به کاهش تعرف��ه واردات صدها 
قلم کاال کردند. هدف از این موافقتنامه، 
رساندن حجم مبادالت تجاری دو کشور 

به 35 میلیارد دالر در سال بود. 
تواف��ق هس��ته ای ک��ه ب��ا ه��دف لغو 
تحریم های ایران بین تهران و قدرت های 
جهان��ی به امضا رس��ید، ای��ن امیدواری 
را تقوی��ت ک��رد که هیچ مان��ع عمده ای 
بر س��ر راه تقویت روابط دو کش��ور باقی 
نمانده اس��ت، اما به رغم تحوالت مثبت 

رخ داده، حجم مبادالت دو کشور در سال 
2015 ب��ه 9.۷ میلیارد دالر و در س��ال 
 2016 یعنی سال اجرایی شدن برجام به 

9.6 میلیارد دالر کاهش یافت. 
کاهش مداوم حجم مب��ادالت تجاری 
نش��انه ای روش��ن از این مس��ئله بود که 
حجم روابط ای��ران و ترکیه نمی تواند رو 
ب��ه افزایش بگذارد، مگر آنکه دو کش��ور 
مشکالت ش��ان را در حوزه ه��ای مح��ل 
اختالف در سیاست های منطقه ای شان از 
جمله در بحران سوریه حل و فصل کنند. 
با بروز اختالف میان ترکیه و آمریکا در 
سوریه و تالش های مشترك ترکیه، ایران 
و روس��یه برای دستیابی به راه حلی برای 
بحران س��وریه، وضعیت در سال 201۷ 
ش��روع به تغیی��ر کرد. عام��ل مهمی که 
موجب نزدیک ترش��دن تهران و آنکارا به 
یکدیگر ش��ده، این نگرانی مشترك بوده 
که کش��ورهای آنها می تواند ب��ه قربانی 
تبدیل  آش��فتگی های منطق��ه ای  بعدی 
ش��ود، چرا که موضوع کرده��ا برای هر 

دوی این کشورها در حال پیچیده ترشدن 
است. 

به م��وازات نزدیکی مواضع سیاس��ی، 
حج��م مبادالت تج��اری دو کش��ور نیز 
افزایش یافت و در پایان س��ال 201۷ به 
10.۷ میلی��ارد دالر رس��ید که به معنای 
افزای��ش 1.1 میلیارد دالری نس��بت به 
س��ال 2016 بود. ایران بیش از ترکیه از 
احیای مناسبات اقتصادی دوجانبه سود 

برده است. 
می��زان واردات ایران از ترکیه به حدود 
3.2 میلیارد دالر رسیده، درحالی که این 
رقم در س��ال 2016، ح��دود 5 میلیارد 
دالر بوده اس��ت، اما میزان صادرات ایران 
به ترکیه از حدود 4.۷ میلیارد دالر سال 
2016 ب��ه بی��ش از ۷.5 میلی��ارد دالر 
رس��یده است. به بیان دیگر، ایران موازنه 
تجاری با ترکیه را به نفع خود تغییر داده 
و از کس��ری 266 میلیون دالری در سال 
2016 به مازاد حدودا 4.3 میلیارد دالری 

در سال 201۷ تبدیل کرده است. 

دبی��رکل کان��ون پرورش دهندگان م��رغ تخم گذار 
گفت درج قیم��ت روی تخم مرغ، تنها راه حل کنترل 

بازار است. 
فرزاد طالک��ش، دبیرکل کان��ون پرورش دهندگان 
مرغ تخم گذار کشور در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، از کاه��ش 500 تومان��ی ن��رخ تخم مرغ در 
مرغداری خبر داد و گفت: هم اکنون متوس��ط نرخ هر 

کیلو تخم مرغ در مرغداری ۷ هزار تومان است. 
وی اف��زود: با توجه ب��ه آنکه در ایام پایانی س��ال، 
مصرف تخم مرغ در صنایع غذایی، کارخانه های کیک 
و کلوچه و قنادی ها به ط��ور قابل مالحظه ای افزایش 
می یابد، بنابراین اگر تقاضا به درستی مدیریت نشود، 
قیمت تخم مرغ با نوساناتی در بازار روبه رو خواهد بود. 
به گفته طالکش با کاهش تقاضا از ابتدای فروردین، 
قیمت تخم مرغ ب��ا روند نزولی در بازار روبه رو خواهد 

ش��د.  این مقام مسئول با اش��اره به آخرین وضعیت 
ش��یوع آنفلوآنزای ح��اد پرندگان تصری��ح کرد: روند 
گسترش این بیماری در کشور بسیار کند شده است، 
به طوری که بعد از استان قم، استان جدیدی در حوزه 

واحدهای صنعتی درگیر این بیماری نشده است. 
وی ادامه داد: با توجه به آنکه دو استان اصلی تولید 
همچون اصفهان و خراس��ان رضوی از بیماری مصون 
هس��تند، بنابراین بح��ران خاص��ی در زمینه کمبود 

تخم مرغ در بازار را نخواهیم داشت. 
ب��ه گفت��ه وی، ب��ا توجه ب��ه اقدام��ات کنترلی در 
اس��تان های درگیر، طی دو هفته اخیر گزارشی مبنی 
بر موج انفجار بیماری در س��ایر استان ها اعالم نشده 
اس��ت.  طالکش جمعیت مرغ های معدومی ناشی از 
آنفلوآن��زای حاد پرن��دگان را 25 میلیون قطعه اعالم 

کرد. 

نرخ تخم مرغ در خرده فروشی ها همچنان باالست
دبی��رکل کان��ون پرورش دهندگان م��رغ تخم گذار 
در بخ��ش دیگر س��خنان خود با انتق��اد از نرخ باالی 
تخم مرغ در خرده فروشی ها بیان کرد: هم اکنون دولت 
به اش��تباه نظارت خود بر واحده��ای مرغداری را به 
ش��دت افزایش داده درحالی که مرغداران سهمی در 
بازار ندارند و تنها سودجویی برخی مغازه داران حباب 

کاذب قیمت در بازار را به همراه داشته است. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه درج قیم��ت روی تخم مرغ 
تنها راه حل کنترل بازار اس��ت، یادآور شد: اگر دولت 
پیش��نهاد م��ا را پذیرفته بود و اقدام ب��ه درج قیمت  
روی تخم مرغ می کرد، ش��اهد نوسان قیمت و بحران 
در ب��ازار ای��ن محصول نبودیم، اما دلی��ل آنکه دولت 
با این پیش��نهاد موافقت نمی کند، برای اتحادیه جای 

سوال است. 

درج قیمت روی تخم مرغ، تنها راه حل کنترل بازار

حجم مبادالت تجاری ایران و ترکیه افزایش یافت
صنعت

وقتی گرانی کاغذ یک صنعت را به چالش می کشاند
صنعت چاپ در گرداب!

کارشناس��ان معتقدند صنعت چاپ با چالش های 
عدیده ای مواجه بوده و حاال با گرانی کاغذ، مشکالت 

این عرصه، تشدید شده است. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، صنعت چاپ 
از نمونه فعالیت هایی به شمار می رود که مدت هاست 
با چالش های عدیده ای دس��ت و پنجه نرم می کند و 
در ماه های اخیر با گرانی کاغذ، این معضالت بیش از 

پیش تشدید شده است. 
یک��ی از انتقادات فعاالن صنع��ت مذکور معطوف 
بر این امر می ش��ود که چرا در ارتباط با تصمیماتی 
که از س��وی دولت درخصوص صنع��ت چاپ اتخاذ 
می ش��ود، با فعاالن این حوزه، به معنای واقعی کلمه 
و به صورت مطلوب و شایس��ته مشورت و هم اندیشی 

نمی شود. 
تهدیدش��دن مناف��ع صنفی فعاالن ای��ن بخش از 
نارضایتی هایی اس��ت که در شرایط فعلی اقتصادی، 
به تنگ تر شدن سفره معیشتی و تحمیل آسیب های 

فراوان به این گروه منتهی خواهد شد. 
چن��دی پی��ش، بهمن پورمن��د، رئی��س اتحادیه 
چاپخانه داران در گفت وگو با رسانه ها با بیان وضعیت 
نامطلوب اغلب قری��ب به اتفاق چاپخانه داران، اظهار 
کرد: در طول سه سال اخیر، بسیاری از چاپخانه ها به 
تعطیل��ی واحدهای خود مبادرت ورزیده اند و حاال با 
گرانی کاغذ، بخش��ی از متقاضیان، ضریب سفارشات 

خود را کاهش خواهند داد. 
ب��ا اف��ت می��زان سفارش��ات، مش��کل نقدینگی 
چاپخانه ه��ا نیز حادتر از گذش��ته خواهد ش��د، زیرا 
در ش��رایطی که متقاضی برای سفارش کمتر شود، 
طبیعت��ا تنگنای مال��ی چاپخانه داران نی��ز افزون تر 
می ش��ود و این عارضه در وضعی��ت فعلی اقتصادی 
کشور، به هیچ عنوان شایس��ته و قابل هضم نخواهد 

بود. 
ب��ه زعم بهمنی پور، در ش��رایطی ک��ه درصد قابل 
توجه��ی از کار چاپخان��ه داران به ص��ورت اعتب��اری 
و پرداخت ه��ای م��دت دار انجام می ش��ود با کاهش 
سفارش��ات، مبلغ یا مبالغی که بعد از چند ماه دست 
چاپخانه داره��ا را می گی��رد بس��یار ن��ازل و محدود 
خواهد بود و این موضوع در ش��رایطی است که باید 
هزینه های چاپخانه به صورت نقدی از س��وی فعاالن 

این حوزه پرداخت شود. 

عامل گرانی کاغذ چیست؟ 
عوامل بسیاری برای گرانی کاغذ مطرح می شود که 

اصلی ترین آن به نوسانات نرخ ارز معطوف می شود.
ب��ه واقع یک��ی از عرصه هایی ک��ه از افزایش نرخ ارز 
تأثیر می پذیرد به خرید و نرخ خمیر کاغذ بازمی گردد 
و بالطبع در چنین شرایطی، عالوه بر افزایش مشکالت 
روزنامه نگاران، فعاالن حوزه کتاب و صنعت چاپ نیز با 

آسیب های جدی مواجه خواهند شد. 
چندی پی��ش، ابوالفضل روغنی، رئیس س��ندیکای 
تولیدکنن��دگان کاغ��ذ و مقوای ای��ران در گفت وگو با 
رس��انه ها با اشاره به کاهش ضریب سفارشات و کمبود 
کاغ��ذ اظهار کرد: کاغذ از نمونه محصوالتی اس��ت که 
در GDF و رش��د اقتصادی، تأثیر قابل توجهی دارد و 
انتظار می رود در ارتباط با ساماندهی این حوزه، تدابیر 

الزم اتخاذ شود. 
به زعم وی، دولت باید با شفاف س��ازی سیاست ها و 

ساماندهی بازار، این وضعیت را کنترل و مهار کند. 
برخی از فعاالن صنعت چاپ اعتقاد دارند، حذف ارز 
مبادله ای به هیچ عنوان به صالح صنعت چاپ نیس��ت 
و در ش��رایطی که بخشی از بار اش��تغال بر دوش این 
صنعت است، تصمیمات اینچنینی به مثابه یک دومینو، 
فعالیت بسیاری از فعاالن این عرصه را تحت تأثیر قرار 

خواهد داد. 
انتقاد از رویکرد دولت درخصوص صنعت چاپ

ب��دون تردید، نقش دولت درخصوص چش��م انداز و 
آینده صنعت چاپ بسیار نافذ و غیرقابل کتمان است، 
اما برخی از کارشناس��ان و فعاالن این حوزه، همچون 
باب��ک عابدین، رئیس اتحادی��ه صادرکنندگان صنعت 
چاپ معتقدند، سیاست گذاری های دولت در قبال این 

صنعت، به مثابه خودتحریمی است. 
چن��دی پی��ش، این مق��ام مس��ئول در گفت وگو با 
رسانه ها اظهار کرد: ایران در تولید کاغذ از مزیت خاصی 
برخوردار نیس��ت و در این شرایط، دولت با حمایت از 
تولی��د داخل��ی کاغذ و باالب��ردن تعرف��ه واردات مواد 
واسطه ای، بر بسیاری از کارخانه ها و همچنین نرخ های 

این بخش، تأثیر می گذارد. 
وی معتقد اس��ت در تمام دنیا، شیوه ها و راهکارهای 
حمایت از صنعت مذکور، ش��فاف و مبرهن اس��ت و با 
اتخاذ تدابیری همچون، معافیت های مالیاتی، بخشش 
درصدی از هزینه های تأمین  اجتماعی، کاهش قیمت 
انرژی مصرف��ی، ارائه تس��هیالت ارزان قیمت، کاهش 
تعرفه ه��ای گمرکی و تصمیمات و اقدامات اینچنینی، 
حمایت الزم از این حوزه را در دستور کار قرار می دهند. 
ب��ا چنی��ن اوصافی انتظ��ار می رود، دس��تگاه های 
ذی ربط با در نظر گرفتن پش��تیبانی هرچه بیش��تر 
از این صنعت، ش��رایط متفاوتی را فراهم س��ازند که 
به طور قطع با حمایت مضاعف و هم افزایی فزاینده تر، 
شاهد حصول توفیقات مطلوب و شایسته تری در این 
عرص��ه خواهیم ب��ود و هر آنچ��ه موفقیت ها در این 
بخ��ش افزایش یابد، روند رش��د اقتص��ادی، افزایش 
اش��تغال زایی و حتی توس��عه فرهنگی با س��رعت و 

شتاب بیشتری همراه خواهد شد. 

اخبار

 مدیرعامل فوالد مبارکه در سمپوزیوم
فوالد 96 تأکید کرد 

تولید محصول باکیفیت و معرفی 
فوالد ایرانی به عنوان یک برند 

خوشنام در جهان
دکتر بهرام س��بحانی، مدیرعامل گروه فوالد مبارکه 
در بیس��تمین س��مپوزیوم فوالد ایران طی س��خنانی 
تصریح کرد که در راستای ایجاد زیرساخت برای تولید 
55میلیون تن فوالد در کشور باید در مسیری حرکت 
کنیم که ف��والد باکیفیت ایرانی به ص��ورت یک برند 
خوشنام در جهان مطرح شود. اینکه این فوالد در کدام 
ش��رکت ایرانی تولید شود مهم نیست؛ مهم این است 
که بازارهای جهانی روی فوالد باکیفیت تولیدشده در 
ایران حساب باز کنند. برای تولید 25میلیون تن فوالد 
صادراتی ضرورت دارد از همین االن شروع کنیم، زیرا 

به طور قطع فردا دیر است. 
وی افزود: در کش��ور م��ا وجود نیروی ج��وان، نیاز 
به اش��تغال زایی، بهره مندی از مع��ادن غنی و مواهب 
خدادادی از جمله س��نگ آهن و زمینه های مناس��ب 
توسعه برای تأمین نیاز بازار داخل و حضور در بازارهای 
صادراتی، توسعه صنعت فوالد را مستعد و توجیه پذیر 

کرده است. 
دکتر س��بحانی با اش��اره به اهمیت توسعه پایدار و 
حفظ محیط زیس��ت خاطرنش��ان کرد: توسعه صنعت 
فوالد در کش��ور منافاتی با حفظ محیط زیست ندارد؛ 
همانطور که از حدود ی��ک میلیارد و 600میلیون تن 
ف��والد در حال تولید در جهان س��هم عم��ده ای از آن 
در اتحادی��ه اروپا در حال تولید اس��ت، بدون اینکه به 

محیط زیست آسیبی وارد شود. 
وی ادام��ه داد: گفته ش��ده اس��ت که کش��ورهای 
پیشرفته صنعتی صنعت فوالد خود را محدود می کنند 
و تولیدات خود را در کشورهای ثالث پی می گیرند، اما 
شاهد آن هستیم که برخی از این کشورهای پیشرفته 
برای حمایت از صنعت فوالد خود تعرفه های سنگینی 
بر واردات فوالد به کشورهای خود وضع می کنند. این 
در حالی اس��ت که در همین کش��ورها روند تولید اگر 

افزایشی نبوده، کاهشی هم نبوده است. 
مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه قطب تولید 
ف��والد الزاما و به دالیلی باید عوض ش��ود، گفت: امروز 
بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده فوالد که مواد 
اولیه و زیرساخت حمل و نقل دریایی ندارند، در مقایسه 
با برخی از کشورها که از مزیت سنگ آهن، زغال سنگ، 
مناب��ع ان��رژی، گاز و نی��روی انس��انی برخوردارند با 
محدودیت ه��ای زی��ادی روبه رو هس��تند، ولی همین 
کش��ورهای صنعتی با تمامی محدودیت ها و نداشتن 
مزیت های مذکور با سرمایه گذاری در سایر کشورهای 
دارای مزی��ت همچن��ان برای تولید ف��والد در گردونه 
رقابت و توس��عه اقتصادی باق��ی می مانند و با این کار 

تولید ملی خود را نیز ارتقا می دهند. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر تأکید بر تولید فوالد 
بدون ضایعات )zero waste(  اس��ت، گفت: دیگر در 
صنع��ت فوالد چیزی به نام پس��ماند و ضایعات وجود 
ندارد؛ تا جایی که از بازیافت سرباره های فوالد در صنایع 
مختلفی ازجمله صنعت س��یمان اس��تفاده می شود، 
بنابراین باید در توسعه صنعت فوالد کشور به این موارد 

مهم توجه جدی شود. 
دکتر سبحانی در ادامه اظهار کرد: در افق چشم انداز 
صنعت ف��والد کش��ور تولی��د 55میلیون ت��ن فوالد 
هدف گذاری ش��ده است و در بهترین حالت در صورت 
محقق شدن این هدف، در کشور به 35میلیون تن فوالد 
نیاز داریم، بنابراین باید از هم اکنون با رویکرد صادرات 
و حضور در بازارهای جهانی توسعه صنعت فوالد کشور 
را دنب��ال کنیم.  وی از تولید با قیمت رقابتی، کیفیت 
مطلوب محصول، دسترس��ی به بازارهای بین المللی و 
تولید کاال با ارزش افزوده باال به عنوان الزامات صادرات 
یاد کرد و با بیان اینکه صنایع خودروسازی و نفت و گاز 
و پتروشیمی می توانند بازارهای هدف را تشکیل دهند، 
گفت: این نکته بسیار مهم است که سرمایه گذاری های 
آتی برای تولید محصوالتی در نظر گرفته ش��ود که در 

بازارهای جهانی خریدار داشته باشد. 

ایران 120 هزار تن جو از قزاقستان 
خرید

ای��ران در مناقصه ای حدود 120 ه��زار تن جوی 
دامی از قزاقستان خریداری کرد. 

به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ب��ه نقل از 
رویت��رز، تج��ار اروپایی گفتند: ای��ران در مناقصه ای 
که روز 28 فوریه بس��ته ش��ده، حدود 120 هزار تن 
ج��وی دامی خریداری کرده که احتماال قرار اس��ت 
از قزاقس��تان تأمین ش��ود.  یک تاجر اروپایی گفت: 
این فروش توسط یک شرکت تجاری انجام شده که 
واقعا از نظر بین المللی شناخته شده نیست. من فکر 
می کن��م تجارتخانه های اصلی دنیا تا حد زیادی )در 

این مناقصه( غایب بوده اند. 
ج��وی  می��زان  ای��ن  مناقص��ه،  ای��ن  براس��اس 
خریداری شده باید در فاصله 12 مارس تا اول آوریل 

حمل شود. 
در ط��ی ماه های اخیر، به دلیل بی میلی بانک های 
بزرگ خارجی ب��رای تأمین مال��ی خریدهای ایران 
و پرداخ��ت کن��د پ��ول از س��وی مقام��ات ایرانی، 
در  چندان��ی  مش��ارکت  ب��زرگ  تجارتخانه ه��ای 

مناقصه های برگزارشده از سوی ایران نداشته اند. 

درحالی که ان��واع میوه های خارجی به 
ویژه در مناطق آزاد از نظر تعداد و حجم 
افزایش پیدا کرده و تبلیغات آنها نیز برای 
عرضه و حراج آن بیشتر شده است، دبیر 
س��تاد پایش محصوالت کشاورزی وزارت 
جهاد کشاورزی اعالم کرد که عرضه میوه 
خارجی در مناطق آزاد مشکلی ندارد، اما 
به هیچ وجه نباید حت��ی یک کیلوگرم از 
آن به بازاری غیر از مناطق آزاد وارد شود، 
چرا که قاچاق به شمار می رود و مشمول 

برخورد قانونی است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، عرض��ه غیرقانونی 
و قاچ��اق میوه ه��ای خارجی ک��ه عمدتا 
میوه های گرمس��یری هس��تند، داستان 
امروز و دیروز نیس��ت و سال هاس��ت که 
ب��ازار میوه ایران را با خ��ود درگیر کرده 
اس��ت. البت��ه وزارت جه��اد کش��اورزی 
بارها ممنوعی��ت واردات انواع میوه را به 
دلی��ل باالبودن می��زان و تنوع تولید این 
محص��والت و مخاط��رات قرنطین��ه ای و 
بهداش��تی نمونه های خارجی اعالم کرده 
اس��ت اما به نظر می رس��د این آفت قرار 
نیس��ت کمرنگ تر شود و حاال در آستانه 

شب عید و داغ شدن بازار همه محصوالت 
ب��ه ویژه می��وه و تره بار، ب��ازار میوه های 

قاچاق نیز رونق بیشتری گرفته است. 
جالب ت��ر اینک��ه از نظر تنوع نی��ز بازار 
میوه ه��ای خارج��ی غیرمج��از وضعی��ت 
بهتری پی��دا کرده اند و در کن��ار آووکادو، 
پاپایا، دراگون فروت )پیتایا(، منگوس��تین، 
گریپ ف��روت و گ��واوا )زیتون اس��توایی(، 
میوه های دیگری نیز در بازار وارد ش��ده اند 
که می توان به گارسینیا کامبوجیا، لیچی، 
کیوانو، دوریان فروت، کنار هندی، نارگیل 
سبز، استار فروت، رامبوتان و. . . اشاره کرد 
که اتفاقا قیمت های بس��یار باالیی دارند و 
بعضا به صورت کیلویی فروخته نمی شوند. 
به عن��وان مثال هر کیلوگ��رم آووکادو 
25 هزار تومان و هر عدد از این محصول 
5000 تومان فروخته می شود. همچنین 
میوه های��ی مانند دراگون، پاپایا، اس��تار 
فروت، کیوانو، نارگیل سبز، دوریان فروت 
و گریپ فروت به ص��ورت کیلویی عرضه 
نمی شوند و هر عدد از آنها از 10 تا حدود 
250 هزار تومان عرضه می شوند که البته 
ه��ر عدد دوریان فروت 250 هزار تومانی 

حدود شش کیلوگرم وزن دارد. 
البته برخ��ی دیگر از ای��ن محصوالت 
خارج��ی ب��ه ص��ورت بس��ته ای عرضه 
می ش��وند که به عنوان مثال گارس��ینیا 
کامبوجیا ظرفی ۷0 هزار تومان، رامبوتان 
بس��ته  1۷ عددی 30 هزار تومان، لیچی 
شش عددی 10 هزار تومان و منگوستین 
بس��ته ای 30 ه��زار تومان در ای��ن بازار 

عرضه می شوند. 
فروش میوه های خارجی در مناطق 

آزاد مجاز است
در این باره حمیدرضا ش��اه محمدی - 
دبیر س��تاد پایش محصوالت کش��اورزی 
وزارت جه��اد کش��اورزی- در گفت وگو 
با ایس��نا، اظه��ار کرد ک��ه هرگونه میوه 
وارداتی فقط می تواند در بازار مناطق آزاد 
عرضه و فروخته ش��ود و به خاطر مسائل 
و مخاطرات قرنطینه ای به هیچ وجه اجازه 
ورود آنها به بازار داخلی داده نمی شود. 

وی افزود: حتی مسافران هم نمی توانند 
ای��ن محصوالت را به عنوان کاالی همراه 
خ��ود از مناط��ق آزاد خ��ارج کنند و در 
صورت مش��اهده با آنها برخورد می شود. 

البته میوه های خارجی و قاچاق همچنان 
در بازار تهران و دیگر شهرستان ها وجود 
دارد و س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز 
و اعضای آن که وزارت جهاد کش��اورزی 
عضو س��تاد مبارزه با قاچاق میوه اس��ت، 
به ص��ورت روزانه محموله های غیرقانونی 
میوه های خارجی را کش��ف و ضبط و با 

متخلفان برخورد قانونی می کنند. 
ش��اه محمدی تصری��ح ک��رد: عرض��ه 
میوه ه��ای خارج��ی نه تنه��ا ب��ه دلی��ل 
ممنوعیت ورود آنها در راس��تای حمایت 
از تولی��د بلک��ه در راس��تای حفاظ��ت 
محصوالت کشاورزی و باغی تولید داخل 
از آفات و بیماری های قرنطینه ای اس��ت 
که شاید از نظر کمی واردات این میوه ها 
ب��ه دلیل قیم��ت ب��اال و محدودیت های 
فراوان بس��یار اندك باشد اما به هیچ وجه 
از ای��ن مس��ئله کوتاه نمی آیی��م، چراکه 
حفظ بهداشت و سالمت تولید محصوالت 
کشاورزی از اهمیت باالیی برخوردار بوده 
و بسیاری از دس��تگاه های متولی در این 
زمینه با وزارت جهاد کشاورزی همکاری 

می کنند. 

فروش میوه های خارجی در مناطق آزاد
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بازار خودرو قفل شد
همه ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، 
ب��ازار خری��د و فروش خ��ودرو ب��ه اوج و رونق خود 
می رسد اما گویا امس��ال با توجه به اتفاقات ماه های 
اخیر به ویژه ش��بهات موج��ود در تعرفه خودروهای 
واردات��ی و نوس��انات قیمت ارز و البت��ه در کنار آن 
گرانی خودروهای داخلی و خارجی این بازار به رونق 
سنوات گذشته نیست و همچنان روزهای سردی را 

بنا به اعالم مسئوالن پشت سر می گذارد. 
یک��ی از دالی��ل رکود ب��ازار خ��ودرو ب��ه گرانی 
قیم��ت خودروها برمی گ��ردد، در همین رابطه مرکز 
پژوهش های مجل��س در جدیدترین گزارش خود به 
بررس��ی دالیل افزایش قیمت خودروه��ای وارداتی 
پرداخته و س��ونامی رخ داده در بازار این محصوالت 

را ناشی از تصمیمات دولتی دانسته است. 
این گ��زارش که با عن��وان »تحلیلی بر س��ونامی 
افزایش قیمت خودروهای وارداتی« منتش��ر ش��ده، 
عوام��ل اثرگذار بر ب��روز این س��ونامی را بیان کرده 
است.  »توقف ثبت سفارش نمایندگی های غیر رسمی 
و رس��می«، »ابالغ دس��تورالعمل جدی��د واردات«،  
»ابالغ اصالحیه اسقاط فرس��وده ها« و »نوسان نرخ 
ارز«، ش��وك های وارده به ب��ازار خودروهای وارداتی 

محسوب می شوند. 
استقبال سرد مردم از بازار خودرو

در همین رابطه رئیس اتحادیه خودروی مش��هد با 
اش��اره به استقبال کم ش��هروندان از خرید و فروش 
آخر سال در بازار خودرو گفت: همه ساله در روزهای 
پایانی س��ال خرید و فروش خودرو جان می گیرد اما 
این روزها به دالیل مختلف این بازار از رونق مناسبی 
برخوردار نیست و خرید و فروش در حد نازلی است. 
حمیدرضا حی��دری در ادامه به دالیل رکود فعلی 
بازار خودرو اش��اره کرد و گفت: چندی پیش تعرفه 
خودروه��ای وارداتی از س��وی دولت افزایش یافت و 
براس��اس رأی دیوان عدالت اداری باید این تعرفه ها 
به حال��ت قبل خود بازمی گش��ت ک��ه تاکنون این 
اتفاق نیفتاده اس��ت. همچنین نوسانات بازار ارز طی 
ماه ه��ای اخیر نیز از دیگر عوام��ل اصلی رکود فعلی 

بازار خودرو است. 

وی اف��زود: گ��ران ش��دن خودروه��ای داخلی و 
خارجی و برگشت پول به بانک ها به واسطه برگشت 
افزایش مقطعی سود بانکی از دیگر عوامل تأثیرگذار 
بر کاهش خرید و فروش خودرو نس��بت به سال های 

قبل در این ماه از سال است. 
حیدری در ادامه ب��ه وضعیت بازار خرید و فروش 
خودروهای داخلی و خودروهای کار کرده نیز اشاره 
کرد و گفت: متأس��فانه در ای��ن دو بازار نیز وضعیت 
همانن��د خودروهای خارجی اس��ت و رونقی در این 
بازارها به چش��م نمی خورد زیرا بازار خودرو در همه 
ابعاد تبعیت از هم دارد و یک اتفاق در این بخش به 

اتفاقات دیگر منجر می شود. 
رئی��س اتحادی��ه خودروی مش��هد با بی��ان اینکه 
وضعی��ت خرید و فروش بازار خودرو همانند ماه های 
قبل و نس��بت به ایام پایانی سال به مراتب ضعیف تر 
از سنوات گذشته است، ادامه داد: برای حل موضوع 
و ایج��اد رون��ق در بازار خ��ودرو ابتدا باید ش��بهات 
مربوط به تعرفه از اذهان مردم پاك شود و نرخ ارز و 

دالر نیز باید به ثبات الزم برسد. 
قیمت ها متناسب با کیفیت نیست

وی با بیان اینکه قیمت امروز خودروهای وارداتی 
و داخل��ی به هیچ عنوان متناس��ب با کیفیت خودرو 
نیس��ت، گفت: در کش��ور موضوع تناسب کیفیت و 
قیم��ت در خودرو هیچ معنایی ندارد زیرا با توجه به 
تعرفه گذاری های صورت گرفته، قیمت باالی خودرو 

هیچ ربطی به کیفیت ندارد. 
وی اف��زود: کیفیت خودروه��ای خارجی با اجرای 
اس��تانداردهای الزم بس��یار باالس��ت اما قیمتی که 
این خودروها در مبدأ به فروش می رس��د در مقایسه 
ب��ا قیمت ف��روش آن در ای��ران از تفاوت آش��کاری 

برخوردار است. 
حی��دری اظهار ک��رد: به طور قط��ع خودرویی که 
اکن��ون در ایران ب��ه قیمت 350 میلی��ون تومان به 
فروش می رس��د هیچ س��نخیتی با کیفیت آن ندارد 
زیرا اگر با تعرفه 45درصد به عنوان مثال هم حساب 
ش��ود قیمت همان خودرو باید 180 میلیون باشد و 
ای��ن تفاوت قیمت مربوط ب��ه افزایش تعرفه و دیگر 

مسائل است نه کیفیت. 

۷ خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

خودروهای  امـروز:  فرصت 
هیبری��دی و برق��ی در یکی دو 
س��ال اخیر به اش��کال مختلف 
خبرس��از ش��دند. کمت��ر روزی 
اس��ت که خودروس��ازان مطرح 
جهان خبر از تولید خودروهای 
هیبریدی و برقی خود ندهند و 
از توقف تولی��د یا کاهش تولید 
فسیلی  با س��وخت  خودروهای 
خود س��خن نگوین��د. در ایران 
نی��ز در ماه ه��ای اخی��ر تولید 
خودروه��ای هیبریدی و تعیین 
هیبریدی  خودروه��ای  تعرف��ه 
واردات��ی از اخبار داغ��ی بودند 
ک��ه م��ورد توج��ه ب��ود. برخی 
خودروهای  تولید  کارشناس��ان 
روی  س��رمایه گذاری  و  برق��ی 
آنها توس��ط ش��رکت های تولید 
خ��ودرو در ای��ران را بهت��ر از 
خودروهای  روی  سرمایه گذاری 
برخ��ی  دانس��تند.  هیبری��دی 
کارشناس��ان ه��م معتقدند که 
بنزین��ی  خودروه��ای  پلتف��رم 
خودروهای  س��اختار  پذی��رش 
برقی را دارد و با توجه به شرایط 
اقتصادی و زیست محیطی ایران 
خودروهای  روی  سرمایه گذاری 
برق��ی نس��بت ب��ه خودروهای 

هیبریدی توجیه پذیرتر است. 
کارش��ناس  آزادی،  ش��هرام 
صنعت خودرو درب��اره تحقیق، 
توس��عه و تولی��د خودروه��ای 
برقی و هیبریدی در ایران اظهار 
می کند: با توجه به آلودگی هوای 
ایران به خصوص در کالنشهرها، 
تولید و عرضه خودروهای برقی 
نسبت به خودروهای هیبریدی 
توجیه پذیرت��ر اس��ت، زی��را در 
خودروهای هیبریدی از سوخت 
فسیلی اس��تفاده می شود و این 
دست خودروها تنها 30 درصد 
کاه��ش مصرف س��وخت را به 

ثبت رسانده اند. 
ام��ا برخی دیگ��ر معتقدند با 
توج��ه به گ��ران ب��ودن قیمت 
باتری ه��ای برقی و پیمایش کم 
آنها شاید طی 10 الی 15 سال 
آینده و کاهش قیمت و ارتقای 
اس��تفاده  مربوطه،  باتری ه��ای 
از ای��ن خودروه��ا اوج بگیرد و 
کام��اًل رایج ش��وند. بنابراین در 
ش��رایط کنون��ی ضم��ن اینکه 
خودروس��ازان بای��د تحقی��ق و 
توس��عه در خصوص خودروهای 
برقی را ادام��ه دهند و تحوالت 
این صنعت در دنی��ا را زیر نظر 
داشته باش��ند، سیاست درست 
برای س��ه الی پنج س��ال آینده 
همان سرمایه گذاری روی تولید 
خودروهای هیبریدی اس��ت که 
در دس��تور کار ایران خودرو نیز 

قرار دارد. 
در اینج��ا بد نیس��ت اش��اره 
کوتاه��ی نی��ز ب��ه تف��اوت این 
ش��ود. خودروهای  دو خ��ودرو 
هیبریدی یا دونیرو برای حرکت 

هم از ب��رق اس��تفاده می کنند 
)معموالً در س��رعت های پایین( 
و هم از س��وخت های فس��یلی. 
پیش��رانه  سیس��تم  در  یعن��ی 
آنها یک موت��ور احتراق داخلی 
)معموالً بنزینی( در کنار یک یا 
چند موت��ور الکتریکی قرار دارد 
و خودرو این قابلیت را دارد که 
فقط از یکی از این منابع انرژی 
ی��ا هر دو آنه��ا در کنار یکدیگر 
اما خ��ودروی  اس��تفاده کن��د. 
برقی یا خ��ودروی الکتریکی)به 
  )Electric vehicle :انگلیسی
به خودرویی گفته می ش��ود که 
از باتری جه��ت نیروی محرکه 
به جای موتور درون سوز استفاده 
می کن��د. ه��ر دو ای��ن دو نوع 
خودرو به خودروهای س��بز نیز 

معروفند. 
برنامه های ایران خودرو

ق��رارداد  ی��ک  ش��رکت  این 
چندجانب��ه ب��ا چند دانش��گاه 
داخلی و نهاد دولتی و همچنین 
نظیر شرکت  خارجی  ش��رکای 
منعقد  ایتالی��ا  پینین فارین��ای 
ک��رده ت��ا راه را ب��رای تولی��د 
خودروه��ای هیبری��دی و برقی 
هموار سازد. شرکت ایران خودرو 
امیدوار است در سه سال آینده 
و  تولید خودروه��ای هیبریدی 

برقی را آغاز کند. 

پروژه  مدیر  نجاری،  حس��ین 
ایران خ��ودرو  جدی��د  پلتف��رم 
پ��روژه  ای��ن  می گوی��د:در 
ش��رکت هایی چون پینین فارینا 
از ایتالی��ا و هیون��دای پاورتک 
حض��ور دارند و بی��ش از 100 
قطعه ساز برتر داخلی نیز در این 

پروژه همکاری می کنند. 
وی گفت: پینین فارینا وظیفه 
طراحی چهار مدل بدنه ش��امل 
س��ه دان، هاچ ب��ک، اس یو وی 
و وان��ت در مدل ه��ای بنزینی، 
را  برق��ی  و  هیبری��د  دیزل��ی، 

برعهده خواهد داشت. 
اولی��ن  می گوی��د:  نج��اری 
خ��ودروی تولی��دی روی ای��ن 
پلتف��رم جدید در س��ال 2020 
عرضه خواهد ش��د که میانگین 
قیم��ت آن نی��ز 15 ه��زار دالر 

خواهد بود. 
وی با بی��ان این که ش��رکت 
بین الملل��ی ماهل��ه مس��ئولیت 
طراح��ی و توس��عه موت��ور این 
پلتفرم را بر عهده دارد، تصریح 
نیز  می کند: هیون��دای پاورتک 
گیربکس  طراح��ی  مس��ئولیت 
اتوماتیک این پلتفرم را برعهده 

خواهد داشت. 
مدی��ر پ��روژه پلتف��رم جدید 
ایران خودرو خاطرنشان می کند: 
گرفته  برنام��ه  ص��ورت  طب��ق 

خودروهای تولیدی بر روی این 
پلتفرم تا ۷0درصد داخلی سازی 
ش��ده و 30 درص��د محصوالت 
تولیدی نیز به بازارهای خارجی 

صادر خواهد شد. 
تشویق مصرف کنندگان

دنی��ا  کش��ورهای  اکث��ر  در 
ب��رای  دولت��ی  مش��وق های 
اس��تفاده از وس��ایل نقلیه پاك 
در نظر گرفته می ش��ود و حتی 
خ��ود خودروس��ازان از دولت ها 
می خواهن��د ک��ه مش��وق هایی 
ب��ه این منظ��ور در نظر بگیرند. 
ب��رای مثال در ن��روژ که از این 
نظ��ر در دنیا زبانزد اس��ت برای 
هیبریدی  خودروه��ای  خری��د 
مش��وق های مالیات��ی در نظ��ر 
گرفته می ش��ود ب��ه گونه ای که 
با س��وخت  خری��د خودروهای 
فس��یلی بس��یار گران ت��ر تمام 
می شود. این کار به نوعی یارانه 
دادن ب��رای خری��د خودروهای 
برق��ی و هیبریدی اس��ت. این 
تاکنون ج��واب داده  سیاس��ت 
اس��ت و باع��ث ش��ده ف��روش 
الکتریکی،  تم��ام  خودروه��ای 
پالگ-هیبرید و تمام هیبریدی 
رش��د بسیاری داش��ته باشد. به 
گونه ای ک��ه ح��دود 50درصد 
وس��ایل نقلیه فروخته شده در 
نروژ از این س��ه دسته هستند؛ 

18درص��د مرب��وط به وس��ایل 
نقلیه تمام الکتریکی، 18درصد 
و  پالگ-هیبری��د  نمونه ه��ای 
14درص��د نمونه های هیبریدی 

است. 
از  بی��ش   ،2011 س��ال  در 
فروخته  خودروه��ای  ۷6درصد 
ش��ده در نروژ از نوع دیزلی بود. 
حال این س��هم ب��ه 25 درصد 
تقلیل یافته اس��ت ک��ه تمامی 
اینه��ا ناش��ی از آگاهی بخش��ی 
گازه��ای  زمین��ه  در  دول��ت 
خطرناك و س��می NOx بوده 
اس��ت. هدف فعلی و میان مدت 
نروژ این است که تا سال 2025 
ف��روش هرگون��ه وس��یله نقلیه 
احت��راق داخلی در این کش��ور 

ممنوع شود. 
اس��ت  ض��روری  بنابرای��ن 
گذاش��تن  گام  ب��ا  همراس��تا 
خودروهای  تولی��د  مس��یر  در 
برق��ی و هیبریدی در کش��ور، 
ب��رای  الزم  فرهنگ س��ازی 
استفاده از این خودروها توسط 
نهاده��ای ذی رب��ط  و  دول��ت 
نی��ز صورت گی��رد. ع��الوه بر 
ای��ن اقدامات و سیاس��ت های 
تش��ویقی نی��ز در ای��ن زمینه 

بسیار حیاتی است. 
هاش��م یک��ه زارع، مدیرعامل 
ایران خ��ودرو در ای��ن خصوص 
می گوی��د: س��هم خودروه��ای 
برق��ی و هیبری��دی در جه��ان 
ب��ه تدری��ج در ح��ال افزای��ش 
اس��ت اما فراموش نکنیم برای 
تولی��د انب��وه ای��ن محصوالت، 
زیرساخت هایی باید فراهم شود. 
به عنوان مثال یارانه هایی برای 
این محصوالت  مصرف کنندگان 
در نظر گرفته شود و بستر سازی 
ب��رای ایج��اد انگی��زه در خرید 
خودروه��ای برق��ی و هیبریدی 

به وجود آید. 
سخن آخر

ب��ه عنوان  صنع��ت خ��ودرو 
دومی��ن صنعت بزرگ کش��ور، 
مسیر پرچالش را طی سال های 
گذشته طی کرده است و به نظر 
می رس��د ب��ا قراردادهای جدید 
ب��ا ش��رکای خارج��ی و تمرکز 
روی تولی��د ب��ا اس��تانداردهای 
بین الملل��ی و ص��ادرات، قص��د 
دارد جای��گاه خود را در کش��ور 
و در دنی��ا تثبیت کند. بنابراین 
حال ک��ه دنیا به س��مت تولید 
خودروهای هیبریدی و برقی به 
صورت جدی حرکت کرده است، 
مان��دن در عرصه رقابت در دنیا 
در صنعت خودروسازی، ایجاب 
می کند سرمایه گذاری در بخش 
خودروه��ای برق��ی و هیبریدی 
کام��اًل ج��دی گرفت��ه ش��ود؛ 
سیاس��تی که به نظر می رس��د 
گروه  به خصوص  خودروس��ازان 
صنعتی ایران خودرو به دقت آن 

را دنبال می کند. 

دی م��اه امس��ال بود ک��ه برنامه پایش 
صداوس��یما مدعی ش��د بس��ته ش��دن 
 س��ایت ثبت��ارش موج��ب ش��ده ران��ت
102 هزار و 500 میلیارد تومانی به جیب 
9 واردکننده خودرو برود که توانس��ته اند 
در زم��ان بس��ته بودن این س��ایت، ثبت 
سفارش انجام دهند و خودرو وارد کشور 
کنن��د و حاال این خودروه��ا را با افزایش 
قیم��ت 80 ت��ا 100 میلی��ون تومانی به 

فروش برسانند. 
به گ��زارش پدال نیوز، ای��ن برنامه نام 
9 واردکنن��ده را به نمایش گذاش��ت که 
یکی از این نام ها به اشتباه شرکت پرشیا 
خودرو به عن��وان واردکننده محصوالت 
بی ام و به ایران بود. اما اکنون اس��ناد ارائه 
شده از س��وی این شرکت نشان می دهد 
نه تنها چنین اتهام��ی صحت ندارد بلکه 
اصاًل اعداد اعالم شده از سوی این برنامه 

صحیح نیست. 
تیرم��اه س��ال ج��اری، س��ایت   24 
ثب��ت س��فارش خودرو رس��ماً ب��ه روی 
واردکنن��دگان خودرو بس��ته ش��د. این 

اتف��اق در حالی رخ داد که از آخرین روز 
ب��ا اختالل در  خردادم��اه واردکنندگان 
ثبت سفارش خودرو مواجه شده بودند و 
بسیاری از آنها نتوانسته بودند کد هشت 
رقم��ی ثبت س��فارش را دریافت کنند و 
این ب��ه معن��ای تکمیل نش��دن فرآیند 
ثبت س��فارش خودرو برای آنها محسوب 
می ش��د.   ش��رکت پرش��یا خودرو نیز با 
اینکه همه مراحل را برای ثبت س��فارش 
خ��ودرو از ابت��دای تیرماه انج��ام داده و 
پرینت هم��ه اطالعات آنه��ا نیز موجود 
است، نتوانسته کد مذکور را دریافت کند 
و به همین دلیل اکنون بخش عمده ای از 
خودروهایش در گمرك خاك می خورند. 
با این تفاس��یر اکنون پرس��ش اینجاست 
ک��ه وقت��ی هن��وز خودروه��ای وارداتی 
این ش��رکت در گم��رك مانده اند، چطور 
می تواند از رانت چند هزار میلیاردی ادعا 

شده، سودی به جیب زده باشد؟ 
 مل��کان، سرپرس��ت ش��رکت پرش��یا 
خودرو در این زمین��ه می گوید: »در طول 
چند سال گذش��ته محدودیت های زیاد و 

غیرکارشناسی برای واردات خودرو اعمال 
ش��ده که ما را در راهی تاری��ک قرار داده 
اس��ت. از دی ماه سال گذشته تا خردادماه 
س��ال جاری پرش��یا خودرو حدود 1400 
دس��تگاه خودرو ثبت سفارش کرده و قرار 
بود که در ش��ش م��اه باقی مان��ده نیز به 
همین میزان خودرو وارد کش��ور کنیم. در 
تاریخ 31 خرداد ماه ما برای ثبت سفارش 
1450 دس��تگاه خودرو دیگر اقدام کردیم. 
هم��ه مراحل ثب��ت س��فارش الکترونیک 
اعمال ش��د اما وقتی ب��رای دریافت کد 8 
رقمی مراجع��ه کردیم، اع��الم کردند که 
سایت در حال به روزرسانی است و باید دو 
روز تا دریافت این کد صبر کنیم. این اتفاق 
برای ما غیرعادی نب��ود چون اصوالً بعد از 
به روزرس��انی کد 8 رقمی صادر می شد. اما 

بعد از چند روز این فرآیند اعمال نشد.« 
با اینکه شرکت پرش��یا خودرو فرآیند 
ثب��ت س��فارش را در زمانی ک��ه س��ایت 
ثبت س��فارش حداقل به صورت رسمی 
بس��ته نش��ده بود، به صورت کامل انجام 
داده اما موفق نش��ده ک��د 8 رقمی را به 

دلیل اخت��الالت سیس��تم دریافت کند؛ 
موضوعی که با حص��ول اطمینان از رفع 
اختالل س��ایت و صدور کد 8 رقمی طی 
چند روز، باعث ش��ده بود که این شرکت 
س��فارش های خود را به ش��رکت بی ام و 
اع��الم کن��د و ب��رای آن پیش پرداخ��ت 
بپ��ردازد، حاال خودروهای��ی که آن زمان 
وارد کشور ش��ده اند اما به دلیل نداشتن 
ک��د 8 رقمی اجازه ترخی��ص ندارند، در 
گمرك خاك می خورن��د و تعداد آنها به 

حدود هزار و 300 دستگاه می رسد. 
 وی درب��اره محص��والت در گم��رك 
مانده این ش��رکت گفت:  »محصوالت ما 
در حال��ی در گمرك مان��ده که از طریق 
مس��ئول س��ازمان توس��عه تجارت به ما 
اعالم ش��ده بود سایت باز می شود و ما با 
اعتماد به این حرف سفارشات خود را به 
بی ام و داده ایم و برای آنها هزینه پرداخت 
شده اما حاال خودروها به دلیل قانونی که 
ش��ش ماه بعد ابالغ شده، اجازه ترخیص 
قان��ون نمی توان��د  ندارن��د درحالی ک��ه 

عطف به ماسبق شود.« 

1400 دستگاه بی ام و در گمرک خاک می خورند

اخبارخودروهای سبز روی خط تولید

  مجادله میان سازمان استاندارد
و خودروسازان باال گرفت

پس از فاز اول الزام اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه 
خودرویی از ابتدای دی ماه س��ال جاری، خودروسازان 
که شرایط را برای خود خیلی سخت می دیدند شروع به 
اعتراض نسبت به برخی استانداردهای اجباری کردند و 
حتی هاشم یکه زارع، مدیرعامل ایران خودرو در همایش 
بین المللی خودرو با انتقاد از استانداردهای جدید گفته 
بود: حتی بنز و ب ام و هم قادر به رعایت استانداردهای 

جدید ایران نیستند. 
ب��ه گ��زارش تین نیوز، تع��داد اس��تانداردهای مورد 
اعتراض خودروسازان در استانداردهای هشتادوپنج گانه 
خودرویی، 13 مورد است. این استانداردها که از ابتدای 
بهمن م��اه س��ال 9۷ الزم االجرا هس��تند باعث خروج 
بخ��ش اعظم خودروه��ای تولید داخ��ل از خط تولید 
خودروس��ازان خواهد ش��د و به خصوص دو خودروساز 

دولتی را با مشکالت بسیاری مواجه خواهد کرد. 
پس از طرح چنین موضوعاتی از طرف خودروسازان، 
دوشنبه هفتم اسفند محس��ن صالحی نیا، معاون وزیر 
صنعت از تعلیق اس��تانداردهای جدی��د خودرویی به 
دس��تور محمد ش��ریعتمداری وزیر صنع��ت، معدن و 

تجارت خبر داده بود. 
صالحی نیا گفت: برای رسیدن به یک برنامه جدید که 
مورد تأیید سازمان استاندارد باشد و خودروساز هم در 
آن متضرر نشوند، جلسه ای در وزارت صنعت با حضور 

مقامات سازمان استاندارد برگزار خواهد شد. 
به گفته او، وزیر صنعت تأکید داش��ت که در زمینه 
استانداردهای ایمنی و عملکردی، آخرین استانداردهای 
مص��وب اجرایی ش��ود ول��ی در مورد اس��تانداردهای 
اختی��اری یا مواردی که خودروس��ازان اعالم می کنند 
توس��ط طرف های اروپایی اجرا نمی ش��ود، قرار ش��د 

بازنگری صورت گیرد. 
اما بالفاصله پس  از این س��خنان نی��ره پیروزبخت، 
رئیس سازمان ملی استاندارد با تأکید بر اجرایی شدن 
تمامی استانداردها در زمان مقرر گفت: براساس مصوبه 
شورای سیاست گذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و 
تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور 
طبق جدول زمان بندی اعالم شده از سوی سازمان ملی 

استاندارد هستند. 
پیروزبخت این اس��تانداردها را مطابق استانداردهای 
روز اروپا دانس��ت و اضافه کرد: با همکاری نمایندگان 
وزارت صنع��ت و خودروس��ازان از س��ال 93 در حال 
بررس��ی این استانداردها هستیم و از اجرای آنها کوتاه 

نخواهیم آمد. 
او اضافه کرد: این توافق در ش��ورای سیاست گذاری 
خ��ودرو با حض��ور وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت و 
نمایندگان خودروس��ازان در سال 1395 مورد تصویب 
قرارگرفته است.  اما خودروسازان  همچنان در مورد 13 
مورد از اس��تانداردها اعتراض دارن��د و رعایت آن را در 
اروپا هم اختیاری می دانند. به طور مثال سیستم هشدار 
انحراف از مس��یر و حفاظت از افراد پیاده در جمع این 

استانداردها هستند. 
آنچه س��ازمان ملی استاندارد ایران بر آن تأکید دارد 
این است که در حال حاضر تمامی خودروهای تولیدی 
در اتحادی��ه اروپا مل��زم به رعایت این اس��تانداردهای 
هشتادوپنج گانه هستند و با توجه به تغییرات شتابنده 
دنیای خودرو، در ایران نیز باید هر چه س��ریع تر امکان 
بومی سازی این فناوری های جدید فراهم شود و از این 

رهگذر، قیمت تمام شده خودروها کاهش یابد. 
بنابراین آنچه می ت��وان به عنوان خبری جدید بر آن 
استناد کرد این اس��ت که استانداردهایی که به لحاظ 
فنی در مورد آنها تغییری ایجاد نمی شود و تنها به لحاظ 

محتوایی دستخوش تغییر شده اند، تعدیل می شوند.
 

افزایش ساعت مراکز تعویض پالک 
در روز های پایانی سال

رئی��س مرک��ز ش��ماره گذاری پلیس راه��ور ناجا از 
تمهیدات ویژه پلیس راهور برای شماره گذاری خودرو ها 
در روز های پایانی س��ال خبر داد.  ب��ه گزارش فارس، 
سرهنگ علی محمدی با اشاره به افزایش مراجعات به 
مراکز شماره گذاری و تعویض پالك گفت: بر این اساس 
ساعت پذیرش در مراکز شماره گذاری و دفاتر خدمات 
خودرویی در سراسر کشور به جز تهران تا 20 اسفند از 
ساعت ۷ تا 15:30 و از 21 تا 28 اسفند از ساعت ۷ تا 

16 افزایش می یابد. 
وی اف��زود: س��اعت پذی��رش در مراک��ز ده گان��ه 
ش��ماره گذاری پایتخت نیز تا 20 اسفند از ساعت ۷ تا 
1۷ و از 21 تا 28 اسفند از ساعت ۷ تا 19 تعیین شده 
اس��ت.  محمدی گفت: از سوی دیگر با توجه به حجم 
مراجعات و برابر تدبیر رئیس پلیس راهور ناجا س��اعت 
پذیرش مرکز اتحاد در شرق تهران نیز تا 28 اسفند از 
ساعت ۷ تا 20 خواهد بود.  رئیس مرکز شماره گذاری 
پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه ساعات اعالمی ساعت 
پذیرش و ورود به مراکز شماره گذاری و دفاتر خدمات 
خودرویی اس��ت، تصریح کرد: بدیهی است خودرو ها و 
موتورس��یکلت هایی که تا این س��اعات پذیرش و وارد 
مراکز ش��ماره گذاری شده اند تا هر ساعتی که کارشان 

طول بکشد خدمات دریافت خواهند کرد. 
وی گفت: هم اکنون 35 مرکز تعویض پالك در کشور 
وجود دارد که 10 مرکز در تهران است. همچنین 2۷5 
مرکز خدمات خودرویی نیز در سراس��ر کش��ور به جز 
ته��ران خدمات ش��ماره گذاری و تعویض پ��الك ارائه 

می کنند. 

دریچه

دوشنبه
14 اسفند 1396

شماره 1018



کسب و کارامـروز8

مرکز تجاری ایران در منطقه آزاد ش��انگهای چین نهم اس��فند 1396 
مص��ادف با 28 فوریه 2018 افتتاح و یادداش��ت تفاهم همکاری بین دو 
کش��ور امضا شد.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، در 

این مراس��م سرکنس��ول جمهوری اسالمی 
ایران در شانگهای، رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و چی��ن، قائم مق��ام معاون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهور در امور بین الملل و معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت از سوی ایران و رئیس 
سازمان س��رمایه گذاری چین، معاون سازمان 
س��رمایه گذاری چی��ن، رئیس منطق��ه آزاد 
ش��انگهای، سفیر سابق چین در ایران و مدیر 
مرکز تجاری ایران از طرف چین س��خنرانی 

کردند. 
علیرض��ا ای��روش، سرکنس��ول ای��ران در 
شانگهای به روابط ایران و چین در گذشته و 
حال و مشکالت موجود در راه همکاری اشاره 

و بر اهمیت تالش مقامات دو کش��ور به ویژه چین برای حل و رفع موانع 
تأکید کرد. 

اس��داهلل عس��گراوالدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چی��ن نیز با ارائه 

آم��اری از رواب��ط تجاری بین ای��ران و چین به اهداف توس��عه همکاری 
تجاری دو کش��ور اش��اره کرد و افزود: رس��یدن به این اه��داف نیازمند 
همکاری پرتالش و امید دو کش��ور است.  همچنین در ادامه این مراسم، 
علی مرتضی بیرنگ، قائم مقام معاونت علمی 
و فن��اوری رئیس جمه��وری ای��ران، گفت: 
یک��ی از برنامه های معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ایران ایجاد بستر و زمینه 
الزم در توس��عه همکاری میان شرکت های 
دانش بنی��ان ایران و همتایان آنها در س��ایر 
کش��ورها اس��ت و هم��واره از مناس��بات و 
تعامالت فناورانه با کش��ورها استقبال کرده 
اس��ت.  وی اف��زود: ص��ادرات محصوالت با 
فناوری متوسط و باال در ایران طی سال های 
اخیر رشد فزآینده ای داشته که تأثیر مهمی 
در مثبت ش��دن تراز تجاری کشور ایفا کرده 

است. 
وی همچنین بیان کرد: نکته مهم دیگر این است که به رغم منابع غنی 
نفت و گاز در کش��ور، تالش کرده ایم تا از معضل ش��ایع »نفرین منابع« 

خالصی یابیم. 

مرکز فن بازار ملی ایران به منظور جذب س��رمایه برای استارت آپ  های 
فعال حوزه آموزش با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و استارت آپی کشور 
  Startup Demo هشتمین رویداد عرضه به سرمایه گذاران تحت عنوان

را با حمایت ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری 
و اقتص��اد دانش بنیان معاون��ت علمی برگزار 
کرد.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
اکبر قنبرپور رئی��س مرکز فن بازار ملی ایران 
با اع��الم این خب��ر گفت: ه��دف اصلی این 
رویداد، مواجهه و مذاکره مستقیم و رودرروی 
صاحبان ایده و استارت آپ ها با سرمایه گذاران 
اس��ت که در دو بخش عمومی )ش��امل ارائه 
استارت آپ ها( و اختصاصی )جلسات مذاکره 
سرمایه گذاران و استارت آپ ها( برگزار می شود 
و اس��تارت آپ ها می توانند ط��ی آن به جمع 
زیادی از س��رمایه گذاران دسترس��ی داش��ته 

باش��ند.  وی افزود: س��رمایه گذاران در یک زمان کوتاه، اس��تارت آپ ها را 
بررسی کرده و پس از برگزاری جلسات خصوصی و بررسی میزان پیشرفت 
ایده، مشتریان جذب شده، حجم بازار، میزان فروش و . . .  به ارزیابی آنها 

پرداخته و برای س��رمایه گذاری در آنه��ا اعالم نظر کردند، در این صورت 
مذاکرات بعدی تا حصول نتیجه نهایی توسط مرکز فن  بازار ادامه خواهد 

داشت. 
قنبرپور خاطرنش��ان کرد: ب��رای حضور 
در هشتمین رویداد اس��تارت آپ دمو، ده ها 
اس��تارت آپ اعالم تقاضا کرده بودند که در 
مرحله اول و پس از بررسی درخواست های 
واصله، تعداد 10 استارت آپ به مرحله ارائه 
آزمایشی راه  یافتند و در مرحله دوم و پس از 
ارائه حضوری این تیم ها، هشت استارت آپ 
نهایی برای حضور در رویداد انتخاب شدند. 

رئیس مرکز فن بازار مل��ی ایران در پایان 
گفت: ای��ن روی��داد در روز 12 اس��فندماه 
س��ال ج��اری از س��اعت 14 ال��ی 18 در 
س��الن ابوریحان دانشگاه ش��هید بهشتی با 
حضور سرمایه  گذاران تخصصی این حوزه و 
استارت آپ های حوزه آموزش )در حوزه های آموزش آنالین، سیستم های 
مدیریت یادگیری، آموزش فناوری، مدرس��ه های نس��ل آینده، ابزارهای 

مطالعه و. . .( به عنوان سرمایه پذیران برگزار شد. 

آغاز به کار مرکز تجاری ایران و نمایشگاه دائمی محصوالت دانش بنیان 
ایران در کشور چین

با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و استارت آپی کشور 

هشتمین رویداد Startup Demo برگزار شد

اگر به پتانس��یل باال و قابلی��ت مقیاس پذیری ایده جدید خود ایمان  
دارید، باید پیش از اجرای فرآیندهای تولیدی، خروجی های قابل  قبول 

برنامه هایتان را اثبات کنید. 
 »برنامه بعدی ات چیس��ت؟« این جمله، یک س��ؤال عمومی اس��ت 
ک��ه غالباً مدیران از کارمندان ش��ان می پرس��ند. گرچ��ه انتظار ندارند 
مخاطب ش��ان پاس��خ خاصی به آنها بدهد؛ چراکه می دانند کارمندان 
معموالً به دنبال مسئولیت  بیشتر، فرصت  شغلی بهتر، یک دفتر کاری 

جدید یا شرکت در یک تیم یا دپارتمان متفاوت هستند. 
اما ممکن اس��ت شما واقعاً جویای چیزی کاماًل متفاوت باشید؛ مثاًل 
بخواهید تیم خودتان را بس��ازید یا کس��ب وکار جدیدی راه بیندازید. 
بس��یاری از مردم فکر می کنند این همان زمانی اس��ت که باید ش��غل 
س��ابق خود را ت��رك کنند، اما آنها اش��تباه می کنند. ش��ما می توانید 
همزمان با حرفه ای که مدت هاس��ت دنبال می کنید، ایده نوآورانه خود 

را پیگیری کنید. 
ش��رکت های خوب همیش��ه از ایده های عالی و افرادی که می توانند 
به این ایده ها زندگی ببخشند، استقبال می کنند. آنچه شما نیاز دارید 
اراده و استقامت بی پایان، یک طرح کسب وکار حساب شده و مدبرانه و 

آمادگی برای شب بیداری  و کار زیاد است. 

همیشه در اتاق هیأت ناظر حضور داشته باشید
ش��ما باید همان فردی باش��ید که مفه��وم اولیه ای��ده را به فروش 

می رساند. 
مس��لماً عالی و آرمانی خواهد بود اگر بتوانید به عنوان یک ایده پرداز، 
نق��ش قهرمان را به عهده بگیرید و از جایگاهی برتر، به آنچه می گذرد 
نگاه کنید ولی موضوع این اس��ت که حتی بهترین ش��رکا و همکاران 
ش��ما نمی توانند با همان اشتیاقی که شما ایده خود را مطرح می کنید 
و نمی گذارید انحرافی از مسیر اصلی به وجود بیاید، به شرح برنامه های 
شما بپردازند. همیش��ه در جلسات مالقات با سرمایه گذاران و مدیران 
حضور داشته باشید؛ در غیر این صورت نمایندگی افکارتان را به دست 
کسانی س��پرده اید که ممکن است پس از مدتی از شرح مفاهیم مورد 
نظر ش��ما خسته ش��وند. مهم نیس��ت که درنهایت پیروز می شوید یا 
شکس��ت می خورید، اما الاقل هرگز بابت کوتاهی و قصورتان پشیمان 

نمی شوید. 
بهتری��ن راه محافظت از ایده، این اس��ت ک��ه از همان مراحل اولیه، 
کیفیت تمام خروجی ها را کنترل کنیم. به دیگران نش��ان بدهید شما 
بهترین فردی هستید که می توانید به این ایده رنگ واقعیت ببخشید؛ 
زیرا واقعیت مهم دیگری نیز وجود دارد: همیش��ه افرادی هس��تند که 

فکر می کنند می توانند کار شما را بهتر از خودتان انجام دهند. 

در برابر انتقادات مقاوم باشید
اگ��ر ایده خوبی مطرح کرده اید که وضعی��ت فعلی بازار را به چالش 
می کش��د، احتماالً با مخالفت های گوناگونی مواجه خواهید شد. برخی 
مخالفان ایده ش��ما، رقیبانی هس��تند که در بازار حضور دارند و برخی 
دیگر، از گروه های س��نتی صنعت شما بیرون می آیند. اجازه ندهید که 
این بازخوردها و انتقادات، شما را از ادامه مسیر ناامید و دلسرد کند. 

از طرف دیگر، ممکن است زمانی که برای فروش ایده، وارد معامالت 

اولیه ش��دید، ش��ما را تحت  فش��ار بگذارند تا افراد جدیدی به تیم تان 
اضافه کنید. اگر می بینید پذیریش اعضای جدید، کمکی به پیش��برد 
اهداف تان نمی کند، در برابر این خواس��ته مقاومت کنید. به یاد داشته 
باش��ید که ایده های بزرگ، توسط افرادی پرورش می یابند که همفکر 

و هم عقیده اند. 
ش��ریل س��ندبرگ می گوید: »اگر بخواهید همه را راضی و خش��نود 
نگه  دارید، هرگز پیش��رفت نمی کنید.« به لحاظ انسانی هم امکان پذیر 
نیس��ت که بخواهی��د همه را متقاعد کنید و ب��ه اهداف تان هم پایبند 

بمانید. انرژی  خود را بابت چنین مسائلی هدر ندهید. 

بیش ازحد سرسخت نباشید
همانطور که کارشناس��ان می گویند، بس��یار مهم است که به اصول 
خود پایبند و متعهد باش��ید. اما اگر اشتیاق تان به تعصب تبدیل شود، 
ایده ش��ما دیگر رش��د نخواهد کرد. به یاد داشته باشید که مراقبت از 

ایده و تعصب کورکورانه باهم متفاوتند. 
تعصب و سرس��ختی باعث می ش��ود روانی و پویایی ایده را از دست 
بدهید و افراد هوشمندی را که واقعاً قصد دارند به شما کمک کنند، از 
خود برانید. همیشه برای پیشروی آماده  باشید؛ اما آن قدر سریع حرکت 
نکنید که گزاره هایی را که به بهبود خروجی های شما منجر می شوند، 
نادیده بگیرید. کلید موفقیت ش��ما این اس��ت که آنچه را می خواهید 
انج��ام دهید، کدگ��ذاری کنید و هدف نهایی تان را مش��خص کنید تا 
بتوانید حرکت تان را روی نمودار درس��ت، نگه  دارید اما درعین حال در 
براب��ر محدودیت های بودجه و واکنش ه��ای پیش بینی ناپذیر، منعطف 
باش��ید. گاهی ممکن است پیش��نهاد هایی دریافت کنید که تضادی با 
هدف نهایی تان ندارند و به صورت یک فعالیت مکمل، روند پروسه های 

شما را تسریع می کنند. نباید چنین فرصت هایی را از دست بدهید. 

پیش از هر کاری، صحت ادعای خود را ثابت کنید
قبل از اینکه فرآیند تولید محصول جدیدی را شروع کنید، مطمئن 
ش��وید که خروج��ی  با وعده های ش��ما مطابقت دارد. پی��ش از اینکه 
نتای��ج احتمالی کارتان را اعالم کنید، مس��تندات اثب��ات آن را فراهم 
کنید. دنیای امروز پر اس��ت از محصوالت جدید فانتزی و اعالمیه های 
پرزرق وبرق و شرکت هایی که هرگز به آنچه می گویند عمل نمی کنند. 
ب��ه همین دلیل اگر نتوانید صحت و نتیجه بخش��ی برنامه های خود را 
ثابت کنید، مردم نس��بت به وعده ها و پیش��نهادهای شما، خوش بین 

نخواهند بود. 
پورتفولی��و یا مجموعه ای از نمونه کارهایی را که ش��اهدی بر اعتبار 
ش��ما هس��تند، آماده کنید. خیل��ی زود بازپرداخت زحم��ات خود را 
خواهید دید؛ چراکه در این صورت افراد بیشتری از ایده شما استقبال 

می کنند و شرکای بالقوه معتبرتری حاضرند با شما همکاری کنند. 
خالقیت و کیفیت، همیش��ه به صورت ذهنی تعریف می شوند. شاید 
هیچ واکنش و پاسخ عینی، متضمن حرکت روی به جلوی شما نباشد، 
ام��ا اگر به پتانس��یل ایده خ��ود ایمان  دارید و می دانی��د که طرح تان 
مقیاس پذیر اس��ت، از آن چشم پوشی نکنید. به شرکت تان نشان دهید 
که چرا باید به اجرای ایده شما کمک کنند. با این روند، نتیجه نهایی 
بیش از آنچه فکر می کنید تأثیرگذار خواهد بود.         منبع: زومیت

تیم کوک سه عکس از مراسم رنگ پاشی هندی ها منتشر کرده است که توسط سه عکاس به وسیله آیفون 10 ثبت شده اند.  به گزارش زومیت، تیم کوک، مدیرعامل اپل دیروز صبح 
تعدادی عکس از جشنواره رنگ پاشی هندی ها موسوم به هولی منتشر کرد. این جشن همه ساله اول و دوم مارس برگزار می شود.  نکته جالب در مورد سه تصویری که کوک به اشتراک 

گذاشته این است که عکس ها توسط سه عکاس هندی و به وسیله  آیفون 10 ثبت شده اند.  هر سه تصویر بر مشارکت مردم در این جشنواره آیینی داللت دارند. هولی نماد و نشانگر پایان 
زمستان و آغاز بهار است. هرچند این جشن در ابعاد وسیعی در هندوستان برگزار می شود، اما به کشورهایی نظیر انگلستان، ایاالت متحده و آفریقای جنوبی نیز راه پیدا کرده است.  دو 

عکس از عکس های مورد بحث با استفاده از قابلیت Portrait Lighting در آیفون 10 ثبت شده اند؛ قابلیتی که از چند جلوه نوری متمایز به منظور تأکید و برجسته سازی قسمتی از 
تصویر استفاده می کند. در دو عکس مذکور از افکت Stage Light  جهت ایجاد روشنایی موضعی روی سوژه و تاریک  کردن پس زمینه استفاده شده است. 

 

 آیا برای اجرای هر ایده ای
به تأسیس استارت آپ نیاز دارید

 تیم کوک تصاویر ثبت شده با آیفون ۱۰
از مراسم رنگ پاشی در هند را منتشر کرد

استارتآپ

رئیس کمیس��یون سالمت ، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران 
از تدوین طرح »تهران 1400«در کمیس��یون س��المت و محیط زیست خبر داد 
که در این طرح به اس��تارت آپ ها توجه جدی ش��ده است.  زهرا صدراعظم نوری 
در گفت وگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر لزوم توجه جدی به توس��عه و گس��ترش 
استارت آپ ها گفت: اس��تارت آپ ها پدیده های جدیدی هستند که به عنوان یک 
ظرفیت و فرصت برای هر مجموعه ای قلمداد می شوند.  وی ادامه داد: بسیاری از 
افراد جوان، خالق، پویا و عالقه مند با ایده پردازی، فکر نو و خالقیت می توانند به 
یک راهکار جدید به بهره وری بهتر و کیفیت بیشتری دست پیدا کنند و حتی در 

تأمین منابع می توانند در موضوع خاصی که به آن می پردازند موثر باشند. 

عضو شورای شهر تهران: 

 تدوین طرح »تهران 1400«
با تأکید بر ورود کسب و کار نوین

دوشنبه
14 اسفند 1396

شماره 1018
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت که تداوم راه اقتصاد دانش بنیان 
با فرهنگ س��ازی و ترویج کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی محقق 
می ش��ود.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری، 

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری در 
آیین افتتاح ش��بکه تلویزیونی ایران کاال، که با 
حضور وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن 
و تج��ارت و نماین��دگان مجلس برگزار ش��د، 
مهم ترین پیش��ران حرکت اقتصاد دانش بنیان 
را فرهنگ س��ازی برای ایجاد زیست بوم مساعد 
کارآفرینی شرکت های دانش بنیان و استارت آپی 
عنوان کرد و افزود: ش��رکت های دانش بنیان و 
اس��تارت آپی که با گام های کوچک راه خود را 
آغاز کرده اند امروز با رشدی فزاینده جایگاه قابل 
توجهی در اقتصاد کشور یافته اند و تداوم حرکت 
این کسب و کارها مستلزم فرهنگ سازی برای 
ایجاد زیس��ت بوم مس��اعد کارآفرینی و نوآوری 

این ش��رکت ها اس��ت.  س��تاری ضمن یادآوری نقش اثرگذار رسانه ملی در 
معرفی و ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان، افزود: ش��بکه ایران کاال می تواند 
فرهنگ کارآفرینی را ایجاد کند و این ش��بکه ضمن الگوس��ازی نمونه های 

موف��ق، انگیزه را در دیگر افراد برای پای گ��ذاردن در این میدان ایجاد کند. 
رئیس س��تاد توس��عه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان با اشاره به 
ضرورت فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان گفت: نخستین دوره جشنواره ملی 
فرهنگی و هنری ایران ساخت با شعار ایرانی، 
ایرانی بخر توس��ط معاونت علم��ی و فناوری 
س��ال گذش��ته و با همین رویکرد برگزار شد. 
دومین دوره این جشنواره ملی نیز در حمایت 
از کاال و خدم��ات دانش بنیان س��ال آینده با 
کمک صداوسیما و شبکه ایران کاال و مشارکت 
هنرمندان و اصحاب رسانه برای جریان سازی 
و تولید محتوا در ترویج و فرهنگ سازی اقتصاد 
دانش بنی��ان برگزار می ش��ود.  معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمهوری، ب��ه نقش آفرینی 
بیش از 3500 ش��رکت دانش بنیان و هزاران 
اس��تارت آپ در سپهر اقتصاد کش��ور اشاره و 
اظهار کرد: دس��تاورد 40 هزار میلیارد تومانی 
بخش��ی از توانمندی خارق العاده شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و 
اس��تارت آپ های ایرانی بود و این در حالی است که رشد فزاینده و پرشتاب 

این کسب و کارها در مدت  زمانی کوتاه ایجاد شده است. 

رئیس س��ازمان صدا وسیما اظهار کرد که شبکه تازه تأسیس ایران کاال به 
ص��ورت رایگان به صنایع کوچک، متوس��ط و دانش بنیان کمک می کند تا 
محص��والت خود را معرفی کنند و در بازار فروش نیز از آنها حمایت خواهد 

کرد.  به گزارش ایس��نا، عبدالعلی علی عسگری 
که در مراس��م افتتاحیه شبکه ایران کاال سخن 
می گفت ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در 
این مراسم، درباره ایده اصلی تأسیس این شبکه 
تلویزیونی اظهار کرد: در چند سال گذشته مقام 
معظم رهبری گفتمان انقالبی و پیشروی اقتصاد 
مقاومتی را مطرح و در همین راستا نیز امسال 
را سال اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال عنوان 
کردند که در همین راستا ما در رسانه ملی نیز 
تالش کردیم تا در هم��ه برنامه  ها این موضوع 
را دنب��ال کنیم، اما در عین ح��ال به فکر یک 
کار جه��ادی، میانبر و تأثیرگ��ذار نیز بودیم.  او 
با اشاره به افزایش شرکت  های دانش بنیان، ادامه 

داد: با توجه به اینکه گس��ترش حجم اش��تغال و تولید به صورت توامان در 
صنایع کوچک، متوسط و دانش بنیان صورت می گیرد، تصمیم گرفتیم برای 
معرفی این شرکت ها و کاالهای ایرانی شبکه تلویزیونی ایران کاال را طراحی و 

راه  اندازی کنیم. به هر حال شرکت  های بزرگ توانایی سیاست  های بازرگانی و 
تبلیغات در رسانه های تصویری، صوتی و مکتوب را دارند، اما صنایع متوسط 
و دانش بنیان این توان را ندارند و به همین خاطر هم تعامل آنها با بازار کم 
می  شود و در آینده آسیب های جدی خواهند 
دید.  رئیس سازمان صداوسیما افزود: با توجه 
به کارکردهای رس��انه ملی تصمیم گرفتیم تا 
به منظور کمک به شرکت ها و صنایع کوچک 
و متوس��ط که به نسبت اشتغال زا تر از صنایع 
بزرگ هس��تند و توان رقابت با صنایع جهانی 
را نیز دارند، ش��بکه ای تأسیس کنیم. البته ما 
در رسانه ملی به شرکت  های بزرگ نیز کمک 
کرده  ایم. س��ال گذش��ته تصمیم گرفتیم به 
صنایعی که تولید ایرانی دارند و از متخصصان 
و کارآفرین��ان ایرانی نیز به��ره می  گیرند، به 
میزان شغلی که تولید می  کنند، آنتن رایگان 
برای تبلیغات در اختیار آنها قرار بدهیم که این 
فرآیند همچنان در جریان اس��ت و چند هزار کارخانه در این طرح ثبت  نام 
کرده اند، اما ما عنوان نمی کنیم که کدام شرکت ها و صنایع رایگان و کدام با 

هزینه در آنتن رسانه ملی تبلیغات می  کنند. 

ستاری در افتتاح »ایران کاال«: 

 »معرفی و فرهنگ سازی« هموارکننده راه اقتصاد دانش بنیان است
رئیس سازمان صداوسیما: 

صداوسیما به صنایع کوچک سرویس رایگان می  دهد

خیال برخی بر این اس��ت ک��ه در کارآفرینی س��اعات کاری آزادی 
خواهند داشت و رئیس خودشان خواهند بود، هر وقت دل شان بخواهد 
سر کار می روند و حساب بانکی شان به طور معجزه آوری پر خواهد شد، 
درحالی که این تصورات نادرس��ت است. رئیس یک کارآفرین مشتری 
و کارمندان��ش هس��تند. تا زمانی ک��ه آنها ب��رای او کار و از خدمات او 
اس��تفاده کنند کارآفرین نیز وجود خواهد داش��ت در غیر این صورت 

ورشکست می شود. 
در زیر چندین تصوری که به غلط در میان مردم رواج یافته بررسی 

می شود: 
پول عامل انگیزه بخشی کارآفرینان است

64درص��د متولدین قرن 21 ترجیح می دهند س��االنه 40 هزار دالر 
از کاری دربیاورند که دوس��ت دارند تا اینکه 100 هزار دالر درآمد از 

کاری داشته باشند که دوست ندارند. 
محقق��ان افرادی را که با عالقه هر روز س��ر کاری می روند و درآمد 

زیادی ندارند مورد بررسی قرار 
داده و دریافته ان��د بیش��تر این 
کارمن��دان ج��ذب فرهن��گ یا 
اهداف عالی شده اند که شرکت 
دنب��ال می کن��د؛ فرهنگ��ی که 
مدیرعامل آن ش��رکت بنا کرده 
است. مدیرعامالن این شرکت ها 
این حقیق��ت را به خوبی درك 
کرده ان��د ک��ه نمی توانند بدون 
کارمندان ماهر و مش��تری هایی 
که جنس های ش��ان را بخرند به 

اوج برسند. 
کارآفرینی بهتر از کارمندی 

است
تص��ور غل��ط این اس��ت که 
کارآفرین��ان هر وق��ت بخواهند 
ی��ا  می کنن��د  تعطی��ل  را  کار 
پش��ت  در  را  کار  می توانن��د 
درب های بسته شرکت بگذارند 
و به تفریح بپردازند، درحالی که 

وضعیت یک کارآفرین برعکس اس��ت؛ او هرجایی که می رود باید کار 
خود را به همراه داشته باشد تا بتواند موفق شود. 

ConsumerAffairs ش��رکت  مدیرعام��ل    Zac Carman"
)این ش��رکت رابط میان مشتری و برندهاس��ت( در این باره می گوید:  
»زمانی که از کار تمام وقتم در کارخانه ای در سان فرانسیس��کو استعفا 
دادم و شرکت ConsumerAffairs  را ایجاد کردم، فکر نمی کردم 
ش��مار کارمندانم به 200 نفر برس��د و حاال بار مسئولیت این افراد به 

دوش من است و مسئولیت سنگینی است.«
اگر کارآفرین خوبی هس��تید به این دلیل اس��ت ک��ه توانایی ایجاد 
کس��ب و کار در شما وجود دارد، زیرا هر کسی نمی تواند بار مسئولیت 
مدی��ر اجرایی را به دوش بکش��د. مدیران اجرایی ی��ا مدیرعامل هرگز 
نمی توان��د تلف��ن خود را در منزل خاموش کن��د و بگوید:  »االن وقت 

استراحت من است.«

کارآفرینی ثابت است
یک کارآفرین همیش��ه در حال فکر کردن اس��ت. او باید تصمیمات 
حیاتی در لحظات س��خت بگیرد زیرا آینده ش��رکت در دست اوست. 
بای��د از قبل ب��رای تهدیدها برنامه ریزی کند و هم��ه جوانب کار را در 

نظر بگیرد. 
88درصد مدیرعامل ها نگران تهدیدهای س��ایبری، ۷8درصد نگران 
تغییر س��رعت رش��د تکنولوژی و 65درصد نگران قانون های دس��ت و 

پاگیر هستند. 
با رش��د سریعی که تکنولوژی از خود نش��ان داده، ساخت پهپادها، 
چاپ سه بعدی و ماشین های خودکار و... مدیرعامل های شرکت ها باید 

تا می توانند جلوتر از تکنولوژی حرکت کنند. 
پول، اصلی ترین مسئله است

جریان یافتن پول مهم است اما نهایتاً مشتری ها هستند که اهمیت 
می یابند. Carmon  از ش��رکتش چنین تعریف می کند: »در شرکت 
  C o n s u m e r A ff a i r s
ماهانه به ۷ میلیون مش��تری 
خدم��ات ارائه داده می ش��ود. 
همیش��ه مش��تری ها زمان��ی 
ب��ه م��ا مراجع��ه می کنند که 
نمی دانند چه چی��زی را باید 
بخرند و بسیار عجله دارند. از 
این رو فشار زیادی به ما وارد 
می ش��ود. از طرف��ی باید همه 
راهنمایی ه��ای الزم را به آنها 
بکنی��م تا آنه��ا بهترین خرید 
ممکن را انجام دهند و باز هم 
به ما مراجع��ه کنند. از طرف 
دیگر یک اشتباه ممکن است 
مشتری های زیادی را پراکنده 

کند.«
تنها راه کارآفرین شدن 
رفتن به دانشگاه است

Carmon:  »چه اشتراکی 
می��ان م��ن و بی��ل گیت��س 
مایکروسافت یا لری پیج گوکل وجود دارد؟ همه ما مهندسی خوانده ایم. 
 MBA اطالعات نشان می دهند که نسبت رشته تحصیلی مهندسی به
در میان کارآفرینان و مدیرعامل ها سه به یک است. مهندسی بهترین 
رش��ته برای یک کارآفرین اس��ت، زیرا چهارچوبی علمی به او می دهد 

که با آن می تواند مسائل موجود در دنیا را حل کند.«
کارآفرین مالک زمانش است

این تصور نادرست ترین آنهاست، زیرا زمان محدود است و هیچ کس 
نمی تواند بگوید که زمان را می تواند نگه دارد. اگر چنین بود کارآفرینان 
محکوم به این نمی ش��دند که بدترین روابط را با خانواده شان دارند. از 
 آنجایی که مس��ئولیت افراد زیادی بر دوش یک کارآفرین اس��ت باید

24 ساعت روز در دسترس باشد. 
entrepreneur/digiato  :منبع

تیم کوک سه عکس از مراسم رنگ پاشی هندی ها منتشر کرده است که توسط سه عکاس به وسیله آیفون 10 ثبت شده اند.  به گزارش زومیت، تیم کوک، مدیرعامل اپل دیروز صبح 
تعدادی عکس از جشنواره رنگ پاشی هندی ها موسوم به هولی منتشر کرد. این جشن همه ساله اول و دوم مارس برگزار می شود.  نکته جالب در مورد سه تصویری که کوک به اشتراک 

گذاشته این است که عکس ها توسط سه عکاس هندی و به وسیله  آیفون 10 ثبت شده اند.  هر سه تصویر بر مشارکت مردم در این جشنواره آیینی داللت دارند. هولی نماد و نشانگر پایان 
زمستان و آغاز بهار است. هرچند این جشن در ابعاد وسیعی در هندوستان برگزار می شود، اما به کشورهایی نظیر انگلستان، ایاالت متحده و آفریقای جنوبی نیز راه پیدا کرده است.  دو 

عکس از عکس های مورد بحث با استفاده از قابلیت Portrait Lighting در آیفون 10 ثبت شده اند؛ قابلیتی که از چند جلوه نوری متمایز به منظور تأکید و برجسته سازی قسمتی از 
تصویر استفاده می کند. در دو عکس مذکور از افکت Stage Light  جهت ایجاد روشنایی موضعی روی سوژه و تاریک  کردن پس زمینه استفاده شده است. 

 

با این تصورات غلط در مورد کارآفرینی، وارد کار نشوید

 تیم کوک تصاویر ثبت شده با آیفون ۱۰
از مراسم رنگ پاشی در هند را منتشر کرد

نگــــاه

محمدعلی نجفی در همایش و نمایشگاه تهران، »تهران هوشمند 2018« با 
بیان اینکه در کالنشهرها و شهرهای بزرگ حرکت به سمت شهر هوشمند امر 
قطعی است، گفت: نیاز امروز جوامع شهری برای پاسخگویی به حیات بشری 
و زیس��ت پذیرکردن ش��هرها این موضوع است که برنامه تحقق شهر هوشمند 
را ب��ه ص��ورت جدی مورد توجه قرار دهیم.  به گزارش ایس��نا، وی ادامه داد: 
دسترسی به شهر هوشمند مستلزم شرایط خاصی است و برای اجرای آن نیاز 
ب��ه عزم ملی وجود دارد او ادامه داد: »موضوع دیگر در این زمینه مش��ارکت 
مردم در اجرای پروژه شهر هوشمند است. در حقیقت مردم باید به طور جدی 
نسبت به این پروژه ها آشنا و در آنها دخیل باشند و بایستی برنامه هایی برای 
درگیر کردن عموم مردم در ارتباط با این پروژه های ش��هری به وجود آید که 

یکی از آنها دسترسی به اینترنت پرسرعت برای عامه مردم است.«

شهردار تهران عنوان کرد

الزمه شهر هوشمند اینترنت پرسرعت است
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 HTC )High Tech ش��رکت 
در   )Computer Corporation
س��ال 199۷ در کش��ور تایوان تأسیس 
شد. موسس��ان آن آقایان چر وانگ، پیتر 
چ��و و اچ تی چو بوده اند و اولین محصول 
تولیدی آن نوت بوك بوده است. داستان 
ش��روع محبوبیت این برند نی��ز با تولید 
همین محصول با اس��تفاده از سیس��تم 
عام��ل مایکروس��افت بوده اس��ت. با این 
حال عل��ت جهانی ش��دن آن را باید در 
عرضه نخس��تین گوش��ی تلف��ن همراه 
مبتنی بر سیس��تم عامل اندروید دانست 
ک��ه انقالبی را در ای��ن عرصه ایجاد کرد. 
اگرچ��ه این برن��د در س��ال های اخیر با 
مش��کالت بس��یاری مواجه ش��ده است، 
ب��ا این ح��ال همچنان به علت س��ابقه و 
طراحی های بی نظیر خ��ود از طرفداران 
بس��یاری برخوردار است. در ادامه نگاهی 
به داس��تان شکل گیری این برند محبوب 

خواهیم انداخت. 
سال های اولیه

ایده شکل گیری این برند توسط دختر 
یک��ی از ثروتمندان کش��ور تای��وان بوده 
است. خانم چر وانگ توانست با همکاری 
آقایان پیتر چو و اچ تی چو، هس��ته اولیه 
HTC را ش��کل دهد. اگرچه این سه در 
ابتدای کار با شکس��ت مواجه ش��دند، با 
این حال حمایت های مالی خانواده وانگ 
باعث ش��د تالش ها در ای��ن رابطه ادامه 
یابد و از ورشکستگی فاصله گیرند. با این 
حال عدم موفقیت آنها در تولید محصول 
خود، باعث شد برای مدتی اقدام به تولید 
محصوالت س��ایر برندها کنند. این کار تا 
جایی پیش رفت که طی چندس��ال این 
برند تنه��ا نیاز تولی��دی برند هایی نظیر 
hp را فراهم می کرد. با این حال ش��روع 
موفقی��ت این ش��رکت را باید در س��ال 

2002 و ب��ا تولی��د کامپیوتر های جیبی 
دانس��ت. کیفیت ب��االی محصول جدید 
منجر به کس��ب ش��هرت اولیه و کس��ب 

موفقیت مورد نیاز شد. 
تولید اولین گوشی تلفن همراه 
مبتنی بر سیستم عامل اندروید

اگرچه در ح��ال حاضر برندهایی نظیر 
اپ��ل و سامس��ونگ در زمین��ه تلفن های 
همراه هوش��مند ح��رف اول را می زنند، 
با ای��ن حال جالب اس��ت بدانی��د که با 
 HTC س��ابقه ترین شرکت در این رابطه
اس��ت. مدل G1 در واقع اولین گوش��ی  
تلفن همراه با سیستم عامل اندروید بوده 
اس��ت که این امر منجر به تحولی عظیم 
در ای��ن صنعت ش��د. با این ح��ال بهتر 
اس��ت قبل از پرداختن ب��ه این محصول 
مختص��ر توضیحی در رابطه با سیس��تم 
عامل اندروید ارائه دهیم. در سال 2005 
گوگل شرکت اندروید را که توسط اندی 
رابین مدیریت می شد، به منظور رقابت با 
سیمبین و ویندوزفون خریداری کرد. در 
حال حاضر این سیس��تم عامل بیشترین 
تولیدکننده ه��ای  بی��ن  در  را  اس��تفاده 
گوش��ی تلفن همراه دارد. ب��دون تردید 
ای��ن امر خود به اهمیت نخس��تین بودن 
 G1 افزوده اس��ت. گوش��ی HTC برند
درواقع یک گوش��ی کش��ویی ب��ا صفحه 
نمایش کوچ��ک و قابلیت چرخش 180 
درجه ای در کنار صفحه کلید بزرگ بوده 
اس��ت. موفقیت این طراحی باعث شد تا 
در کمتر از یک سال تقریبا تمامی برند ها 
به اس��تفاده از این سیستم عامل ترغیب 

شوند. 
محصوالت دیگر

تولید،  نخس��تین  بی نظی��ر  موفقی��ت 
مدی��ران HTC را مج��اب ب��ه تولی��د 
محص��والت جدیدت��ری ک��رد. ای��ن امر 
ب��ا اچ تی س��ی مجیک و اچ تی س��ی هیرو 
محقق ش��د. همواره HTC را به عنوان 
برندی می شناس��ند که در طراحی بدنه 

محصوالت خود خالقیت ه��ای جالبی را 
ارائه می دهد. در بسیاری از زمینه ها این 
برند نخس��تین گام ها را برداشته است. از 
دیگر نوآوری های آن می توان به نخستین 
اس��تفاده از جک 3.5 میلیمتری هدفون 
در طراحی مدل هیرو این ش��رکت اشاره 

کرد. 
جنگ با اپل

از دیگر مقطع های حس��اس ش��رکت 
می توان به سال 2010 اشاره کرد که در 
آن جنگی میان دو برند اپل و اچ تی س��ی 
ش��کل گرفت. در واقع ش��روع کننده این 
جنگ برند اپل بوده اس��ت که ش��کایتی 
را مبنی بر تخلف رقیب خود مطرح کرد. 
ب��ا این حال HTC اتهام��ات را رد و در 
اقدامی تالفی جویانه ش��کایتی مش��ابه را 
مطرح کرد که در نهایت منجر به توافقی 
میان این دو ش��د که به عل��ت محرمانه 
بودن موارد ذکر ش��ده اطالعات بیشتری 

در دسترس وجود ندارد. 
سری وان 

پس از یک دوره استفاده از پلی کربنات 
به ج��ای فلز در طراحی بدنه محصوالت، 
این ش��رکت در سال 2013 در سیاستی 
موفق و درس��ت اق��دام به تولید س��ری 
محصوالتی با بهتری��ن بدنه ممکن کرد. 
نقطه ش��روع کار را باید مدل معروف ام۷ 
دانس��ت. این محصول از چند نظر مورد 
توجه بس��یاری قرار گرفت. اس��تفاده از 
فلزی یکدس��ت و با کیفی��ت، نوآوری در 
اس��پیکر، خمیدگی قسمت پشت گوشی 
در راس��تای بهتر در دست قرار گرفتن و 
مواردی از این قبیل باعث شد این گوشی 
بتواند ب��ه موفقیت و ف��روش بی نظیری 
دس��ت پیدا کند. لق��ب بهترین طراحی 
و ق��رار گرفت��ن در میان 3 گوش��ی برتر 
س��ال از جمله دالیل موفقی��ت این برند 
محسوب می شود. جالب است بدانید که 
این محصول در حال حاضر نیز طرفداران 
خود را دارد که بیانگر اهمیت نوآوری در 

کس��ب موفقیت و جلب مش��تری است. 
خالقیت ه��ای ای��ن برند درواق��ع نقطه 
پایانی ندارد و توانس��ت در همان س��ال 
با طراحی وان مکس برای نخس��تین بار 
از سنس��ور اثر انگشت اس��تفاده کند که 
به علت نبود آن در تولیدات س��ایر رقبا، 
باعث ش��د مورد توجه بس��یاری در بازار 
ق��رار گیرد. در س��ال 2014 نیز در ادامه 
رون��د تولیدات س��ری وان اقدام به تولید 
و عرض��ه محصول جدید خ��ود ام8 کرد. 
این مدل براساس طراحی سری ۷ صورت 
گرفت با این تفاوت که برای نخستین بار 
از دو دوربین در راس��تای گرفتن تصاویر 

باکیفیت تر استفاده کرده است. 
سیر نزولی

اگرچه این برند از بس��یاری از منظرها 
می توانس��ت خود را به عنوان شماره یک 
عرصه خود معرفی کند، با این حال عدم 
درك درست نسبت به شرایط بازار منجر 
ش��د تا از اهمیت پیش��رفت سریع غافل 
شده و این خود ش��رایط را برای رقبایی 
نظی��ر سامس��ونگ، ال جی، موت��وروال و 
هوآوی فراهم کرد ت��ا بتوانند برای خود 
در بازار جایگاه مناس��بی ایجاد کنند. در 
واقع رش��د آهسته این ش��رکت در کنار 
ایجاد رقبای متعدد باعث ش��د این برند 
با مشکالت بس��یاری در چند سال اخیر 
مواجه شود که دلیل عمده آن در ناتوانی 
جل��ب توجه دوباره خریداران محس��وب 
می ش��ود. ب��ا این ح��ال این ش��رکت در 
س��ال های اخیر توانسته است با تولید دو 
محص��ول HTC 10 و یو11 تا حدودی 
اوض��اع را ب��ه نفع خ��ود تغیی��ر دهد. با 
این حال با توجه به رش��د س��ریع س��ایر 
برندها، نخستین تولید کننده تلفن همراه 
هوشمند نیاز به تالش و ارائه نوآوری های 
ب��ه مراتب بهت��ری برای ب��از پس گیری 

جایگاه سابق خود دارد. 
igyaan :منبع
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HTC داستان برند 5 نکته تأثیر گذار در برندسازی 
احساسی

 Emotional( آنچه ما امروزه آن را برندس��ازی احساسی
Branding( می خوانیم پدیده جدیدی نیست، بلکه توجه 
بیش��تر در ایج��اد ارتباطات احساس��ی برند ب��ا مخاطبانش 
در فرآیند برندس��ازی اس��ت. برندس��ازی عاطفی از آنجا که 
با احس��اس افراد در ارتباط است، بس��یارمؤثر است.  اگرچه 
هنوز هم با توجه به گسترش بازاریابی اینترنتی، فروشندگان 
همچنان با در دست داشتن اعداد و ارقام و مستندات حقیقی 
و موجودی انبار به سؤاالتی در مورد چگونگی و میزان فروش 
پاسخ می دهند و مس��ئوالن فروش معموال برای فروش یک 
خدمت یا محصول به خوبی آموزش دیده  اند، اما حقیقت این 
اس��ت که محصوالت و خدمات دیگر صرفا آن محصولی که 
می فروشید، نیستند. شما در حال فروش سبک یا روشی برای 
بهب��ود زندگی بازار هدف تان هس��تید و برای تحقق این امر 
باید به گونه ای عمل کنید که بازار هدف ش��ما احساس کند 
که به محصوالت و خدمات برند ش��ما نی��از دارد این یعنی 
»برندس��ازی احساسی«.  احساس کردن آن چیزی است که 
برندس��ازی احساس��ی یا عاطفی از آن برگرفته شده است و 
این احساس��ات حتی الزم نیست مستقیما با برند در ارتباط 
باش��ند. در تبلیغات حسی، ش��ما محصول را در آخر تبلیغ 
می بینید و امکان دارد مضمون کل تبلیغ به محصول یا برند 
مرتبط نباش��د. این نوع بازاریابی ارتباطی را برقرار می کند با 
این امید که ارتباط عاطفی و حس��ی با مخاطبان ایجاد شود 
و در ذهن جمعی و اش��تراکی آنها بماند.  برندسازی عاطفی 
نوعی دستکاری ذهن به روشی هوشیارانه است. بنابراین برای 
راه  اندازی یک کمپین برندس��ازی احساسی برای برندتان از 
پنج نکته تأثیر گذار زیر در برندسازی عاطفی استفاده کنید: 
1- موردی را که در برندسازی بر آن متمرکز 

هستید تغییر دهید. 
بیشتر از آنکه به مش��تریان فعلی خود فکر کنید، به بازار 
هدف تان بیندیش��ید. بیش��تر از محصول، تجرب��ه حاصل از 
محصول را مورد توجه قرار دهید. بیشتر به این فکر کنید که 
از چه دیالوگی برای جذب مخاطب اس��تفاده کنید، نه اینکه 
چ��ه اطالعاتی را به بازار هدف تان انتقال دهید.  برندس��ازی 
احساس��ی وقتی نتیجه می دهد که شما رویکردهای خود را 
به گونه  ای پیاده کنید که انگار مخاطبان شما افرادی هستند 
که زندگی می کنند، کار می کنند، فکر می کنند و رؤیاپردازی 
دارند و شما باید آنها را با تمام این موارد در ذهن شان، درگیر 
کنید.  اگر ش��ما واقعا مشتریان خود را می شناسید، پس این 
روش بسیار آسان خواهد بود. در مورد آنها تحقیق و مطالعه 
کنید، ببینید مشتریان شما چه کسانی هستند و چه چیزی 
می خواهند. این اطالعات شما را در برند سازی احساسی یاری 

خواهد داد. 
2- محتوایی ایجاد کنید که از نظر احساسی، 

آنقدر جذاب باشد که توسط بازار هدف به 
اشتراک گذاشته شود. 

اش��تراك گذاری بهترین راه تبلیغات در برندسازی عاطفی 
است، چراکه هم رایگان است و هم از روی عاطفه، احساس و 
صمیمیت پخش می شود. بنابراین بررسی کنید که محتوای 

برند شما برای رسانه  ای که انتخاب کرده اید، مناسب است. 
3- در مورد عامل اصلی احساسی، که افراد را 
مجاب به خرید می کند اطالعات بیشتری به 

دست آورید. 
در تحقیقات صورت گرفته چندین کلید اصلی احساس��ی 
معرفی ش��ده اند ک��ه افراد را مجاب به خری��د می کنند، این 
کلیدها به ش��رح زیر است: تمایل به کنترل، من از تو بهترم، 
هیجان کشف یک چیز تازه، ارزش  گذاری مجدد، ارزش  های 
خان��واده، تمایل به تعلق، لذت بردن و س��رگرمی، فقر زمان، 
تمایل به بهترین بودن، خودشکوفایی، عشق/ دوست داشتن/ 
رمانتیک بودن، پرورش پاس��خ  دهی، دگرگونی درونی )تغییر 
خ��ود(، باهوش تر کردن افراد، قدرت/ تأثیر/ تس��لط و تحقق 
آرزو.  این لیست، لیس��ت فوق  العاده  ای است، اما تمام موارد 
آن برای شما کاربرد نخواهد داشت. به مشتریان ایده آل خود 
فکر کنید )به یاد داش��ته باشید اینجا در مورد افراد صحبت 
می کنیم نه محصول( و از میان موارد ذکر ش��ده سه یا چهار 
کلید اصلی را که به بهترین نحو با جامعه هدف شما متناسب 
اس��ت انتخ��اب کنید و تمام ت��الش خود برای برندس��ازی 

احساسی را روی این موارد متمرکز سازید. 
4- برای برند خود داستان تعریف کنید. 

تمام برندسازی در مورد داستان است. داستان سرایی چیزی 
است که ما برای قرن  ها داشته  ایم، حتی در هزاران سال قبل 
از ای��ن روش به عنوان راهی برای برق��راری رابطه عاطفی و 
احساس��ی استفاده می شده است. داستان  ها در مورد واقعیت 
نیستند. همه می دانند بهترین داستان  ها آنهایی هستند که 
بعد از بستن کتاب و ترك کردن تئاتر با ما باقی بمانند. دقیقا 
چنین موقعیتی، برای داستان س��رایی برندها نیز وجود دارد، 
چرا که شما می خواهید مشتریان تان مدام به نام تجاری شما 
فکر کنند، پس مطمئن شویدداستانی که استفاده می کنید 

احساسی را در مشتریان برانگیزد که شما می خواهید. 
5- مشتریان برندتان را با یک احساس قوی 

رها کنید، احساسی شاد یا غمگین.
این مورد به آن مربوط نمی شود که می خواهید مخاطبان 
خود را با چه اطالعاتی از برند رها کنید. مربوط به احساسی 
است که می خواهید برای آنها باقی بگذارید.  همانطور که در 
مقاله  ی ویلیام مک اون )William McEwen( بیان شده: 
»ارتباطات احساسی صرفا گرم و مثبت نیستند، همین طور 
قرار نیست به سادگی آغازگر بحث جالبی باشند. آنها دارای 
عواقب مالی قدرتمندی اند، مانند سهم پولی که از کیف پول 
مصرف کنن��دگان دارید یا تعداد تکرار تعامالت تجاری. حتی 
فروشندگان سنتی که با مشتریان خود به صورت احساسی و 
عاطفی به تعامل و فروش می پردازند، عایدی بیشتری نسبت 
به فروشندگانی دارند که با مشتریان خود تعامالت احساسی 

برقرار نمی کنند.«

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

 تصمیمات اساسی
در حوزه تبلیغات

مقول��ه تبلیغات، مقوله ای اس��ت که به لحاظ لفظ 
با آن آش��نایی داریم، سخنی هم هست که می گوید: 
تبلیغات س��الح خیلی برنده ای است و هرکس مجهز 
به این س��الح باش��د قطعا در صحنه توفیق بیشتری 
خواهد داش��ت. به طور کلی می ت��وان گفت تبلیغات 
ابزاری است که روابط عمومی ها از آن بهره می گیرند 
و ب��رای اس��تفاده و بهره مندی از آن بای��د این ابزار 
را بشناس��ند و طریقه اس��تفاده آن را بدانند. روابط 
عموم��ی مدون و برنامه ریزی ش��ده یکی از ابزارهای 
قوی مدیریت افکار اس��ت. رواب��ط عمومی به عنوان 
اصلی تری��ن حلق��ه ارتباط بین مدی��ران و کارکنان، 
مس��ئولیت خطیری در فرآیند دسترس��ی مدیران و 

افکار جمعی کارکنان دارند. 
 پنج تصمیم اساسی در حوزه تبلیغ وجود دارد به 
نام هدف اساس��ی، پول، پیام، رس��انه و ارزیابی است 

که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند. 
هـدف اساسـی: در جوامع��ی ک��ه ب��ه اصطالح 
استراتژیک گرا هستند و مدیر نقش یک استراتژیست 

را دارد مقول��ه هدف نقش بنیادی��ن را بازی می کند 
اگر قرار اس��ت تبلیغ موفق شود باید دانست هدف از 

ارائه آن چیست. 
پول )بودجه بندی تبلیغات(: این مقوله با توجه 

به یکی از موارد بعد قابل تعیین است: 
روش در حد اس��تطاعت، روش درصدی از فروش، 
روش برابری با رقب��ا، روش رتبه بندی و روش هدف 

و انجام کار. 

پیام: اگر قرار اس��ت که مخاطب تصویری شفاهی 
از پی��ام م��ا را دریافت کند اول الزم اس��ت که خود 
تصویر ش��فاهی از آن چه می خواهیم ببینیم داشته 
باشیم. پس از اینکه مشخص شد هدف از تبلیغی که 
قصد آن را داریم چیس��ت و بعد از آنکه مقدار بودجه 

را تعیین کردیم نوبت به پیام می رسد. 
رسـانه: بازاریاب��ی و تبلیغ��ات در ط��ول دوران 
حیات خود ادوار گوناگون را پش��ت سرگذاش��ته اند 
و رس��انه های مختلفی را تجرب��ه کرده اند اما با روی 
کار آمدن رس��انه های دیجیتال و عرصه بزرگراه های 
اطالعات��ی تبلیغات تحولی انق��الب گونه را پیش رو 
دارد که متأثر از تس��لط رس��انه ها بر جوامع بش��ری 
اس��ت. مهمترین گام ها در انتخاب رسانه مناسب به 

منظور تبلیغات عبارتند از: 
تعیین س��طح پوش��ش، فراوانی رویت پیام و نحوه 
تأثیر، انتخاب در میان انواع رسانه های متنوع عمده، 
انتخاب وس��یله خ��اص ناقل پیام و تصمی��م درباره 

زمانبندی رسانه. 
ارزیابی: آخرین تصمیم اساسی در تبلیغ، ارزیابی تبلیغ 
است ما تبلیغ می کنیم تا اثربخشی خود را سرعت دهیم، 
بنابراین اگر تبلیغی  با وجود نکات هنری و علمی قابل تأمل 
اثر پایداری نداشته باشد آن تبلیغ ناموفق است و نمی تواند 

در مخاطب حرکت و اقدامی ایجاد کند. 
modir. biz :منبع
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در ش��ماره قبل به ۷ ابزار اول اش��اره 
ش��د. در این ش��ماره بقیه موارد را مرور 

خواهیم کرد. 
Clips -8

بهترین برای: ویرایش ویدئوهای 
کوتاه در شبکه های اجتماعی

اپ برند اپل یک ابزار دستی برای خلق 
و ویرایش ویدئوهاس��ت. مزیت اصلی این 
اپ ارائه خدمات بی نظیر در زمینه ضبط 
فیلم های کوتاه است. به این ترتیب پیش 
از انتش��ار ویدئوهای تان ویرایش سریع و 
آسان از طریق Clips خروجی بهتری را 
در اختیار مخاطب های تان قرار می دهد. 

عالوه ب��ر امکانات پایه ای نظیر افزودن 
افک��ت، صداگذاری و انتخ��اب فیلترهای 
گوناگون دس��تیار صوت��ی این اپ تجربه 
جدی��د از ویرای��ش ویدئ��و را در اختیار 
کاربران قرار می دهد. به این ترتیب دیگر 
نی��ازی به لم��س مداوم صفح��ه نمایش 
نخواهد ب��ود.  تمام ویدئوه��ای ویرایش 
ش��ده در Clip در iCloud بارگ��ذاری 
می ش��وند، به این ترتیب امکان ویرایش 
ویدئوه��ا در دس��تگاه های مختلف وجود 

دارد. 
Asana -9

بهترین برای: همکاری تیمی و 
بهره وری بهینه

در  کمپی��ن  ی��ک  روی  کار  هن��گام 
ش��بکه های مجازی هماهنگ��ی کامل با 
اعضای تیم بازاریابی اهمیت باالیی دارد. 
این امر به طور مشخص مربوط به تعیین 
وظای��ف و وض��وح مس��ئولیت هر بخش 
است. اپ Asana برنامه ریزی و مدیریت 
فعالیت تیم های بازاریابی در حین انجام 
پروژه را به شیوه ساده و سریع امکان پذیر 

می کند. 
با اس��تفاده از ای��ن اپ کاربران توانایی 
ایج��اد دس��تورالعمل ها، افزودن اس��ناد، 
تعیین تاری��خ تحویل پروژه هر عضو تیم 
و گفت وگ��وی آنالین پیرام��ون پروژه با 
همکاران را خواهند داشت. به یاد داشته 

باش��ید اس��تفاده از این اپ تنه��ا زمانی 
بهترین نتیجه را خواهد داش��ت که تمام 
اعضای تیم آن را روی گوش��ی های خود 

نصب کنند. 
Slack -10 

بهترین برای: برقراری ارتباط درون 
تیمی

اپ پیام رسان Slack ابزاری فوق العاده 
کارآمد و س��ریع در زمین��ه ایجاد ارتباط 
پای��دار درون تیمی اس��ت. اگ��ر در حال 
کار روی ی��ک کمپین ویژه ش��بکه های 
اجتماعی هس��تید و به اش��تراك گذاری 
اسناد، دریافت واکنش ها یا تصمیم گیری 
جمعی در اسرع وقت نیاز دارید، این اپ 
بهترین وسیله ارتباطی شما خواهد بود. 

Slack  با امکانات جانبی وس��یع خود 
تجربه کاربری لذت بخش��ی را در اختیار 
افراد قرار می دهد. ایجاد گروه های کاری، 
برچسب گذاری کمپین ها و جست وجوی 
پ��روژه ای قدیمی از جمل��ه امکانات ویژه 
این اپ برای بازاریاب ها به حساب می آید. 

Trello -11 
بهترین برای: برنامه ریزی شخصی 

مدیریت پروژه ها
Trello  اپ��ی کارب��ردی در زمین��ه 
کمک ب��ه برنامه ریزی ش��خصی و ایجاد 

برنامه ریزی ها بصری کاربردی است. 
اگر عالقه مند مش��اهده سیر پیشرفت 
ام��ور کس��ب وکار در قال��ب نمودارهای 
گرافیک��ی هس��تید، ای��ن اپ خدم��ات 
بی نظی��ری را به ش��ما ارائ��ه می دهد. با 
اس��تفاده از این اپ شما قادر به طراحی 
و تنظی��م نموداره��ای هوش��مند برای 
طیف وس��یعی از پروژه های تان هستید. 
همچنین س��طح دسترس��ی هر کدام از 
اعضای تیم براساس خواست شما تنظیم 

خواهد شد. 
تقوی��م   Trello اصل��ی  مزی��ت 
هوشمندش است. به این ترتیب کاربران 
دیگر نگران برنامه ریزی روزها و هفته های 
آتی ش��ان نخواهند بود. با استفاده از این 
اپ می توانی��د ت��ا چند ماه آین��ده را به 
صورت کامال دقیق برنامه ریزی و از اتالف 

وقت تان جلوگیری کنید. 

Narro  -12 
بهترین برای: گوش دادن به مقاالت

Narro ی��ک اپ وی��ژه تبدیل متن به 
گفتار اس��ت. کار ویژه این اپ شناس��ایی 
مق��االت مورد عالقه ش��ما و پخش آن به 
صورت یک فایل صوتی است. با نصب این 
اپ امکان انتخاب طیف وسیعی از مقاالت 
وجود خواهد داش��ت. اگرچه بس��یاری از 
مق��االت ب��ه ص��ورت پیش ف��رض در این 
اپ به فایل صوتی تبدیل ش��ده اند، اما در 
صورت نبود پادکست پیش فروش مصنوعی 
نرم افزار به صورت آنالین شروع به خواندن 
متن برای کارب��ر می کند.  فرقی نمی کند 
قصد مطالعه مجله فوربس را دارید یا اینکه 
به دنبال متنی طنز برای تقویت روحیه تان 
هس��تید، Narro  هر متنی را برای شما 
تبدیل ب��ه بهترین پادکس��ت دنیا خواهد 
کرد. این اپ از 10 زبان مختلف پشتیبانی 
کرده و طیف وسیعی از لحجه ها را در خود 
جای داده است. به این ترتیب تا حد زیادی 
مشکلی برای کاربران در استفاده از این اپ 

وجود نخواهد داشت. 
 Facebook Pages -13 

Manager
بهترین برای: مدیریت صفحه های 

مختلف فیس بوک
اگر چند صفح��ه مختلف را به صورت 
همزمان در فیس بوك مدیریت می کنید، 
 Facebook Page Manager اپ 
اب��زاری ض��روری برای شماس��ت. هدف 
اصل��ی از طراحی این اپ، فراهم س��ازی 
بس��تری مناس��ب به منظور پاسخگویی 
هرچه سریع تر به مخاطبان در شبکه های 
مجازی است. به لطف آپدیت جدید این 
ابزار عالوه بر مدیریت صفحات فیس بوك 
قابلیت کنترل اکانت های اینستاگرام نیز 
فراهم ش��ده است. به این ترتیب می توان 
به ص��ورت همزم��ان اکانت  ه��ای هردو 

شبکه اجتماعی را مدیریت کرد. 
از  بی��ش  خدمات��ی  نیازمن��د  اگ��ر 
پاس��خگویی به مخاطب ها هس��تید، اپ 
Page Insights  نی��ز ابزاری مناس��ب 
برای مدیری��ت پروژه ه��ای بازاریابی در 

شبکه های اجتماعی محسوب می شود. 

Google Drive -14 
بهترین برای: ذخیره سازی فایل ها و 

برقراری ارتباط
اپ Google Drive منبعی امن برای 
ذخیره س��ازی فایل هاست. دسترسی ساده 
به اسناد ذخیره شده از طریق گوشی های 
هوش��مند این ابزار را در مقایس��ه با سایر 
نمونه های مشابه برجسته کرده است. اگر 
نیازمند دسترسی س��ریع به اطالعات تان 
در نق��اط مختل��ف هس��تید، ای��ن اپ با 
سرویس دهی ساده و سریع بهترین گزینه 
پیش روی تان به حس��اب می آید.  به مانند 
نسخه دس��کتاپ در نسخه ارائه شده برای 
گوشی های هوشمند نیز امکان ایجاد و به 
اشتراك گذاری اس��ناد، اسالیدها، برگه ها، 
ارسال مجوزهای درون شرکتی و همچنین 

به روز رسانی اسناد وجود دارد. 
Dropbox -15

بهترین برای: ذخیره سازی و به 
اشتراک گذاری فایل ها

ب��دون ش��ک در زمینه اش��تراك گذاری 
فایل ه��ای آفی��س در فض��ای اب��ری هیچ 
ابزاری ب��ه پ��ای Dropbox نمی رس��د. 
اشتراك گذاری سریع و آسان فایل های ورد، 
اکس��ل و پاورپوینت این ابزار را به گزینه ای 
محبوب در میان بازاریاب ها بدل کرده است.  
ع��الوه بر امکانات عادی، ای��ن اپ امکان به 
اش��تراك گذاری فایل های حجیم با کسانی 
که حت��ی ای��ن اپ را روی سیس��تم خود 
نص��ب نکرده اند نیز فراهم س��اخته اس��ت. 
بدون ش��ک این ویژگ��ی در مواقع کمبود 
زمان بسیار راه گش��ا خواهد بود. همچنین 
زمانبندی بارگذاری فایل ها در فضای ابری یا 
 Dropbox ارسال شان برای دیگر افراد در
پیش بینی ش��ده اس��ت.  بی تردید اپ های 
بس��یار زیادی در دنیای مدرن امروز وجود 
دارد که زندگی مان را راحت تر خواهند کرد. 
نکته مهم در این میان انتخاب هوشمندانه 
از میان خیل عظیم گزینه های موجود است. 
مبنای چنین انتخابی باید نیازهای ش��ما و 
نوع کسب وکارتان باشد. به این ترتیب قادر 
به صرفه جوی��ی در زمان ت��ان در کنار ارائه 

بهترین عملکرد خواهید بود. 
hootsuite :منبع

چگونه از شلوغی فعالیت شغلی در عرصه بازاریابی خالص شویم؟ 

رویکرد مشتری محور نسبت به ۱5 اپ و ابزار ضروری برای بازاریاب ها)2(
تحقیق بازار

همچنان که بازاریابان تمایل به مشتری محور بودن دارند، 
متخصصان فعال در ح��وزه تحقیق بازار هم باید به همین 

استاندارد پایبند باشند. 
توانایی تعریف، توصیف و حتی پیش بینی رفتار مشتری 
اهمیت بسیار زیادی برای رش��د کسب وکار دارد. محققان 
وظیفه دارند که صدای مشتری باشند؛ یعنی هم نماینده و 
هم پشتیبان دیدگاه مشتری در سازمان باشند، اما دیدگاه 
مشتری به عنوان چیزی بیش از نوری در پایان تونل تحقیق 
عمل می کند. به عبارتی باید به عنوان بخشی از فرآیند واقع 

شود تا نتایج درخشانی را رقم بزنند. 
مش��تری محوری در حوزه تحقیق نیازمن��د درصدهای 
براب��ری از هدف، هم حس��ی و احترام اس��ت. در واقع این 
همان جایی اس��ت که حفظ برند در خ��ط مقدم می تواند 
کمک کننده باش��د. یعنی برند تبدیل به تجس��می از این 
خصوصیات می شود، چیزی که مردم به آن متصل می شوند. 
درحالی که مفاهیم احساسی ممکن است تا حدودی موازی 
فرآیندهای عملیاتی جمع آوری و تحلیل اطالعات باشند، اما 
در حقیقت آنها اصول هدایت کننده ای هستند که تأثیری 

واقعی و قابل اندازه گیری دارند. 
در تحقیق بازار با هدف جلو بروید

اول از همه، اطمینان کس��ب کنی��د که یک هدف قوی 
برای هدایت اکتشاف ش��ما وجود دارد. اجازه دهید فرآیند 
تحلیل ترکیبی صحیح از اهداف، دقت روش تحقیق و نتایج 

عملی را بازتاب دهد. 
نکاتی که باید به یاد داشته باشید: 

اه��داف مش��خص = ارتباط دوس��ویه و نتایج روش��ن و 
مشخص

روش انجام کار باید روشن و مشخص و متمرکز بر هدف 
قرار دادن مخاطبان درست با پرسش های درست باشد. 

اگر روش انجام کار و اهداف کار روشن و مشخص باشد، 
فرضیه – خواه مورد تأیید قرار بگیرد یا خیر – باید اقدامات 

معینی را مشخص کند که منجر به رشد و موفقیت شود. 
برای تحقیق بازار هم حس��ی را به عنوان یک ورودی در 

نظر بگیرید.
یک تجربه استثنایی از س��وی مشتری تنها یک نتیجه 
ساده از تعامل برند با مشتری نیست، بلکه می تواند به عنوان 
یک ورودی برای ارتقای فرآیند تحقیق در نظر گرفته شود. 
تعریف هم حس��ی عب��ارت اس��ت از »توانای��ی درك و 
اشتراك گذاری احساسات دیگری«. به منظور کسب بهترین 
و درست ترین نتایج، محققان نیاز به درك و اشتراك گذاری 
احساساتی دارند که پاس��خ دهندگان در هر تعاملی تجربه 
می کنند. تجربه آنها به عنوان یک مش��تری برند چیست؟ 

آنها چه تجربه ای از فرآیند تحقیق دارند؟ 
در ادامه چند تکنیک س��اده برای تعبیه کردن هم حسی 
در فرآیند جمع آوری تعامالت و تجربیات از برند پیش��نهاد 

می دهم: 
1- واقعا خودتان را درگیر کنید

در مطالعات کیفی، محققان از فرصت منحصر به فرد تعامل 
و صحبت مستقیم و واقعی با افراد برخوردار هستند. تکنیک 
گوش دادن فعاالنه – که در آن ش��نونده باید کامال تمرکز 
کند، بفهمد و حرف های گفته شده را به یاد بیاورد – به طور 
کام��ل محقق را غرق در فرآیند تحقی��ق می کند و از ابتدا 

موجب درك و برداشت بهتری در محقق می شود. 
2- پرسش های خوب مطرح کنید

تحقیق کیفی اغلب به دلیل عدم حساس��یت آن نسبت 
به پاسخ دهندگان مورد انتقاد قرار می گیرد. پرسشنامه های 
طوالنی یا با س��اختار ضعیف می تواند منجر به شکل گیری 
تجربه های وحشتناك و نتایج خیلی ضعیفی شود. یک پاسخ 

خوب نیازمند طرح یک پرسش خوب یا حتی بهتر است. 
3- این سؤاالت را به درستی مطرح کنید

بازی س��ازی ی��ک راه ب��رای ایج��اد یک تجرب��ه بهتر و 
لذت بخش تر برای پاسخ دهنده به عنوان یک مشتری است. 
در واقع یک تکنیک به نسبت ساده تحقیق است که تفکر 
خالقانه )نکته اساس��ی در هم حسی( را وارد فرآیند تحقیق 

کرده و این فرآیند را برای هر دو طرف بهبود می بخشد. 
همچنین متمرکز باقی ماندن نیز اهمیتی حیاتی دارد و 
نشان دهنده احترام و ارزش شما نسبت به زمان پاسخ دهنده 
است. پرسشنامه های طوالنی ممکن است به تمام نیازهای 
اطالعاتی مراجعان بپردازد، اما خیلی راحت می تواند نتایج 
مورد نظر را منحرف کند، چراکه تجربه بدی از تعامل با برند 
را برای مش��تری رقم می زند. به عبارتی جدا کردن موضوع 
»خوب بودن دانس��تن چیزی« از »نیاز داشتن به دانستن 

چیزی« یک امر ضروری در این فرآیند است. 
در تحقیق بازار از هر دو سو احترام کسب کنید

احترام یک نتیجه طبیعی ناش��ی از هم حسی است. هر 
کس��ی برای ارزش گذاش��تن نس��بت به نظرات و دیدگاه 
دیگ��ران، اول بای��د آنه��ا را درك کند. به عن��وان »صدای 
مش��تری«، ما به طور ضمنی برای نظرات مش��تریان ارزش 
قائل می شویم، اما این ارزش قائل شدن باید در رفتار ما در 
تمام طول فرآیند تحقیق بازتاب پیدا کند، یعنی: به چیزی 
که می گویند احترام بگذاریم، به زمان آنها احترام بگذاریم و 

همچنین به انتظارات آنها هم احترام بگذاریم. 
زمزمه درونی محقق با خودش باید »ارزش گذاش��تن در 
قبال ارزشی دریافتی« باشد. شرکت کنندگان در تحقیق ما 
در قالب زمان، نظرات، افکار، احساس��ات و درك و برداشت 
خودش��ان ارزش��ی را ارائه می کنند، اینها همگی برای یک 
بازاری��اب در حک��م طال اس��ت. درك اینکه چی��زی که از 
مشتری دریافت می کنید، چیزی با ارزش است باید منجر 
به ارتقا و بهبود رویکرد شما شود. به منظور کسب بهترین 
نتایج، کاری کنید که بهترین نتیجه را برای مش��تری رقم 

بزنید. 
ibazaryabi :منبع

زنگ خطر خدمات در دنیای 
امروزی

با توجه به تغییرات اتفاق افتاده در ش��یوه ارائه 
خدمات به مشتریان و لزوم تحلیل و بومی سازی 
سیاس��ت تعویض و برگردان��دن محصول پس از 
RETURN PO - )ررید توس��ط مش��تری 
ICY(، همچنی��ن وجود نظ��رات مختلف در این 
راس��تا، نگارنده بر آن ش��د تا تحلیل��ی کوتاه بر 
مقول��ه ارائه خدم��ات در دنیای متف��اوت کنونی 

داشته باشد. 
امروزه تعریف ارائه خدمات به مش��تریان بسیار 
فرات��ر از ارائه خدمات پس از فروش رفته اس��ت 
و در س��ازمان ها در دو بع��د افقی و عمودی قابل 
بررس��ی اس��ت. این نوع خدمات پیش از فروش، 
در حی��ن ف��روش و پس از آن عرضه می ش��ود و 
به صورت عمودی یا در راس��تای سلس��له مراتب 
س��ازمانی از مدیران عالی ت��ا کارمندان عادی را 

در بر می گیرد. 
می توان اذعان کرد ک��ه این نوع خدمات حتی 
می تواند با برند سازمان و محصول در هم آمیخته، 
بخش��ی از هویت آنها شود و به مشهور تر یا – در 
ص��ورت غفلت - منفور تر ش��دن برند نزد مصرف 

کنندگان بینجامد. 
مواردی که مطرح ش��د می تواند از شرکت های 
بزرگ تا کوچک و حتی کس��ب وکارهای شخصی 

)FREE LANCER(را هم در بربگیرد. 
دس��ت اندرکاران عل��م بازاریاب��ی معتقدند که 
امروزه ارائه قیمت ه��ای پایین تر و کیفیت باالتر، 
الزام��ا موفقیت در فروش را تضمین نخواهد کرد، 
زیرا قطع��ا ام��کان قیمت گذاری ه��ای رقابتی و 
افزایش سطح کیفیت برای رقبا هم مقدور است، 
آنچه باعث جذب و نگهداشت مشتریان می گردد 

ارائه خدمات ویژه و فوق العاده است. 
 KEN( بالنچ��ارد  ک��ن  نظ��ر  طب��ق 
BLANCHARD( آنچه ب��ه هیچ عنوان قابل 
رقاب��ت و تخری��ب نیس��ت ارتباطی اس��ت که با 
مش��تریان تان برقرار می کنید، طبیعتا هرچه این 
رابطه قوی تر باش��د و مش��تریان از شما خدمات 
خاص تری را دریافت کنند وابس��تگی آنها به برند 

و کمپانی قوی تر خواهد بود. 
به زع��م و تجرب��ه نگارنده ام��روزه مقوله ارائه 
خدم��ات فراتر از انتظ��ار مش��تری، می تواند در 
حفظ و جذب مش��تری مؤثر باشد، یعنی خدمات 
نباید طبق درخواس��ت و نیاز ارائه شود،بلکه باید 
پیش��اپیش و در واقع فراتر از نیاز مش��تری ارائه 
ش��ود و بعضا موجب غافلگیری مصرف کنندگان 
ش��ود؛ این امری اس��ت که می توان��د به تضمین 

موفقیت کسب و کار منجر شود. 
فرهنگ��ی،  اجتماع��ی،  اقتص��ادی،  تغیی��رات 
تکنولوژیک و برجس��ته تر ش��دن جای��گاه فضای 
مج��ازی و در صدر آنها افزای��ش جایگزین برای 
ه��ر کس��ب وکار، باعث باالت��ر رفت��ن انتظارات 
مصرف کنندگان ش��ده اس��ت، ل��ذا ارائه خدمات 
خاص به گزینه ای غیرقابل اغماض در تجارت های 

امروزی تبدیل می شود. 
نکته قابل تأکید دیگر در این زمینه که می تواند 
منتج به افزایش طول عمر کس��ب وکار ش��ود آن 
اس��ت که بعضا طول عمر ارائه خدمات برای یک 
محصول از چرخه طول عمر خود محصول بلندتر 
اس��ت و مصرف کنندگان ب��رای دریافت خدمات 
یک محصول همچنان می توانند مش��تری وفادار 
ی��ک برند یا کمپانی باش��ند، پ��س ارائه خدمات 
خ��اص و متفاوت می تواند به پایاتر ش��دن حیات 

کمپانی کمک کند. 
در اینج��ا گریز مختصری ب��ه مبحث مطروحه 
اولی��ه خواه��م داش��ت. ب��ا توج��ه ب��ه آنچه در 
کسب وکارهای بزرگ در کشورهای پیشرفته دیده 
می ش��ود ش��رکت ها هر چقدر قدرتمندتر باشند 
اطمینان بیش��تری را برای خرید مشتری فراهم 
می کنند و سیاس��ت های سهل تری در برگرداندن 
اجن��اس، پس از خرید، ب��رای مصرف کننده مهیا 
می سازند )البته بر عکس این رویه در تجارت های 
کوچک تر دیده می شود( این امر به مصرف کننده 
فرصت مقایس��ه و بررسی می دهد، تأکید می کند 
که همین امر به وضوح می تواند به رونق و قدرت 

تجارت بیفزاید. 
به رغ��م برخی تصورات اش��تباه س��نتی رایج 
بی��ن صاحب��ان کس��ب وکارها در کش��ورمان که 
ایجاد امکان پس دادن کاال را نش��انه بی کیفیتی 
محصول می دانند، باید گفت که در آینده نزدیک 
و ب��ا توجه به رقابت فراوان برندها، آنها نیز ناگزیر 
از پذیرفت��ن این واقعیت و اجرای این سیاس��ت 
خواهند شد. باید مد نظر داشت که رقبا در کمین 
جذب مش��تریان ناخرسند هر تجارت مشابه خود 

هستند. 
هم اکن��ون نیز برخی از کمپانی ه��ای اروپایی 
که به تجارت در ای��ران پرداخته اند زنگ خطر را 
برای کس��ب وکارهای س��نتی به صدا در آورده و 
دس��ت خریداران را جهت بازگرداندن و تعویض 
محصوالت )در بازه زمانی خاص( باز گذاشته  اند. 
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چگونه به عنوان یک مدیر زن در 
هر جای دنیا موفق شویم؟ 

اکتا ساحاس��ی، نایب رئیس مرکز نوآوری کسب وکار 
ایاالت متحده به عنوان یک مدیر زن س��ختی های این 
کار را معرفی می کند و روش های موفقیت را بر اس��اس 
تجربه شخصی خویش با ما به اشتراك می گذارد. مدیران 
زن در همه  جای دنیا در حال افزایش هستند. کشورها 
و ش��رکت ها به نظر می رس��د که در ح��ال پی بردن به 
ارزش هایی می ش��وند که یک زن در موقعیت مدیریت 

می تواند به ارمغان بیاورد. 
اقتصاددانان بیان کرده اند که افزایش زنان در محل کار 
می تواند تولید محصوالت داخلی را تا 25درصد افزایش 

دهد. 
امروزه درك باالیی از نقش واالیی که یک زن می تواند 
در مح��ل کار ایفا کن��د وجود دارد اب��ن نقش ها مانند 
خالقیت و راه حل هایی که می تواند همه سازمان ها را به 

موفقیت برساند. 
زنان پیش��گام در حال گذر از مرزها و محدودیت های 

فرهنگی و پیشرفت به سمت آینده هستند. 
افرادی مانند ش��ریل سندبرگ، آنجی هیکس و آریانا 
هافینگتون برای زن��ان تبدیل به یک الگو و منبع الهام 

شده اند. 
باوجود تمام پیش��رفت های اخیر، زن��ان هنوز هم با 
محدودیت ها و چالش ه��ای فرهنگی در محل کار خود 

دست و پنجه نرم  می کنند. 
این مش��کل در سراس��ر دنیا وج��ود دارد و در تمام 

کشورها زنان با تبعیض جنسیتی مواجه هستند. 
طب��ق گفته اکت��ا ساحاس��ی، کار کردن ب��رای یک 
تش��کیالت ژاپنی س��بب شد متوجه ش��وم که چگونه 
فرهنگ های ش��رکتی و منطقه ای می توانند بر توانایی 
یک زن برای به دست آوردن معیار برابر با همکاران مرد 

تأثیرگذار باشند. 
غلب��ه بر این موان��ع، عزم م��ن را برای به اش��تراك 
گذاشتن تجربه هایم و بهبود دخالت مدیران زن در همه 
جا را افزایش داده است. در 15 سالی که  در شرکت های 
اس��تارت آپ و مختلف ص��رف ک��رده ام راهنمایی های 
متع��ددی را که می ت��وان در هن��گام تعیین یک نقش 
رهب��ری در هر س��ازمان به ط��ور جهانی اعم��ال کرد، 

شناسایی کرده ام. در ادامه به معرفی آنها می پردازم. 
1- دانش خود را گسترش دهید

توانایی ارائه دادن دانش و مهارت های مورد نیاز یکی 
از ش��رایط ضروری برای جلوه دادن خود به عنوان یک 
مهره ارزش��مند برای تیم است. من در حال تالش برای 
به اش��تراك گذاش��تن دانشم در سراسر س��ازمان ها در 
زمینه هایی هس��تم که به من مربوط هستند. به منظور 
ارائه دادن اطالعات ارزش��مند به طور مداوم، همیشه به 
دنب��ال راه هایی برای افزایش دانش فنی، آگاهی از روند 
و توس��عه تکنولوژیک��ی و همچنین افزای��ش آگاهی از 
موضوعات و چالش ه��ای موجود در زمینه های مختلف 
صنایع هس��تم.  من حداقل دو س��اعت از ه��ر روزم را 
صرف خوان��دن خبرنامه ها، مقاالت، اخبار کس��ب وکار 
و گوش دادن به تغییرهای چش��م انداز صنعت می کنم.  
اولویت بندی دانش، درخواس��ت  برای نصیحت و توصیه 
را در س��ازمان افزایش می ده��د.  دانش، همراه با تمایل 
انطباق درون سازمان، منجر به یک نقش تعیین شده به 

عنوان یک بازیکن تیم مورد اعتماد خواهد شد. 
2- به جزییات توجه کنید 

بس��یاری از سازمان ها ادعا می کنند که توسط داده ها 
هدایت می ش��وند، اما بس��یاری از افراد زمان الزم برای 
توجه به جزیی��ات را ندارند.  تجربه ام در یک س��ازمان 
آس��یایی به من اهمیت داشتن جزییات در دسترس را 
آموزش داده اس��ت.   من به تی��م متخصصم برای ارائه 
بینش متکی هستم و س��پس این حقایق را به سازمان 
اضاف��ه می کنم.  این اطالعات به اطالعات حیاتی اضافه 
می ش��ود که به تصمیم گیری های اقتصادی مهم کمک 
می کنند. آگاهی از جزییات می تواند یک مسئله اساسی 

باشد. 
3- رویکرد ابتکاری داشته باشید 

 حمایت از نوآوری در محل کار امری حیاتی است. 
وقتی مس��ئله حل مشکل به میان می آید، خالقیت و 
منطق باعث پیشرفت یک زن می شوند.  من انتظار دارم 
که تیمم به دنبال ایده های روشن و منطقی، روشن فکر 

و خالق باشند. 
4- اثبات برای کارآمد بودن توصیه خود داشته 

باشید. 
یک رویکرد اساسی در سازمان تجارت ژاپن، تمرکز بر 

اثبات کارآمد بودن راه حل قبل از اجرای آن است. 
قب��ل از اینک��ه مبادله انجام دهید یا س��رمایه گذاری 
کنید یا با خط جدیدی از کس��ب وکار یا اس��تراتژی رو 
به جلو حرکت کنید، آماده بودن برای مواجهه و مقابله 
با مشکالت با روش های اثبات شده ضروری است.   این 
سطح از سعی و کوشش با شرکت های دیگر که قبال در 
آن کار کرده ام متفاوت هستند.  فرهنگ تجاری شرقی، 
همانند فرهنگ تجاری غربی نیست. آمادگی زیاد هنگام 
توصیه و پیش��نهاد برای تغییرات بسیار مهم است.  اگر 
می خواهید جدی گرفته ش��وید، درك اساسی از مزایا و 
عملکرد تغییر بس��یار مهم است.  برای به دست آوردن 
احترام و ارائه ارزش پای��دار، توجیه منطقی، معیارهای 
موفقیت آمیز و نمونه هایی از مطالعات از قبل انجام شده 

ضروری است. 
درحالی ک��ه فرهنگ تج��اری غربی نیاز به س��عی و 
کوشش مش��ابه دارد، بسیاری از شرکت ها با استفاده از 
داده های موجود برای تصمیم گیری س��ریع تر، ریس��ک 

می کنند. 

ام��روزه حج��م کاری افراد به 
شکلی اس��ت که استفاده بهینه 
از زم��ان در دس��ترس عامل��ی 
ضروری محس��وب می شود. در 
واقع هر فرد در طول ش��بانه روز 
با موارد متعددی مواجه خواهد 
ش��د که منجر به کاهش تمرکز 
و ب��ر ه��م خوردن ح��واس وی 
می شود. تحت این شرایط طبق 
انتظار مدیران رفتار کردن امری 
دش��وار محسوب ش��ده و منجر 
به افزایش اس��ترس خواهد شد. 
به همین دلیل امروزه بس��یاری 
از اف��راد ب��ا معضالتی جدی در 
خواب خود مواجه هس��تند که 
ریش��ه بسیاری از این اختالالت 
در فشارهایی است که در طول 
ش��بانه روز متحمل می ش��وند. 
بدون تردی��د اگ��ر بخواهید به 
این شکل ادامه دهید، در مدت 
زمان کوتاهی زمان بازنشستگی 
شما فرا خواهد رسید، به همین 
دلی��ل ضروری اس��ت تا خود را 
برای س��الیان طوالن��ی حضور 
در عرصه ه��ای کاری، آماده نگه 
داری��د. دکتر ش��ارون ملنیک، 
روان ش��ناس مط��رح با س��ابقه 
بی��ش از 10 س��ال مطالع��ه و 
آزمای��ش روی بی��ش  از 6000 
فرد در این رابط��ه توصیه هایی 
را در کت��اب خ��ود تحت عنوان 
»موفقیت در کنترل اس��ترس« 
منتش��ر کرده است که در ادامه 
ب��ه بررس��ی برخی م��وارد آن 

خواهیم پرداخت. 
1- عمل را جایگزین تفکر 

بیش از حد کنید
در ابت��دا توجه ب��ه این نکته 
ضروری است که تمامی اتفاقات 
محل کار به نحوی نیس��تند که 
بتوانید تغییری را در آن اعمال 
کنید. با این ح��ال می توانید با 
ایجاد برخی تغییرات در خود به 
نحوی بهتر با آنها مواجه شوید. 
بدون تردید برای دس��تیابی به 
تمرکز الزم اس��ت ذهن خود را 
از موارد بیه��وده و مخرب پاك 
کنید. منظور این اس��ت که فکر 
ک��ردن به مواردی که کمکی به 
ش��ما نخواهد ک��رد، تنها زمان 
را ه��در خواه��د داد. به همین 

همواره  می ش��ود  توصیه  خاطر 
مواردی را که ممکن است ذهن 
ش��ما را به خود مشغول سازد، 
در جایی یادداش��ت کنید و در 
زم��ان مناس��ب به اق��دام برای 
رفع هری��ک بپردازید. همچنین 
ض��روری اس��ت کمال گرایی را 
کنار بگذاری��د و انتظارات خود 
را ب��ه واقعی��ت نزدیک تر کنید. 
تحت این ش��رایط با آسودگی و 
دغدغه کمتری قادر خواهید بود 

به کارهای خود بپردازید. 
2- از معجزه تنفس عمیق 

غافل نشوید
از جمله اقدامات س��اده و اولیه 
ب��رای کس��ب آرام��ش و بهبود 
وضعیت کارک��ردی بدن، تنفس 
محس��وب می ش��ود. با این حال 
اگر خواهان کسب آرامش از این 
طریق نیز هس��تید، بهتر اس��ت 
تنفس خود را عمیق کنید. مدت 
زمان آن باید حداقل 5 ثانیه طول 
بکشد تا تأثیر الزم را داشته باشد. 
نتای��ج تحقیق��ات در این زمینه 
بیانگر آن اس��ت ک��ه یک تنفس 
درس��ت می تواند تأثیری معادل 
انجام حرکات یوگا داش��ته باشد، 
به همین خاط��ر نباید از اهمیت 

آن غافل شد. 

3- مواردی را که منجر به 
بر هم خوردن تمرکز شما 

می شود شناسایی کنید
راس��تای  در  گام  اولی��ن 
ناپس��ند  موارد  گذاش��تن  کنار 
و آسیب رس��ان ای��ن اس��ت که 
بدانید با چ��ه چیزهایی مواجه 
هس��تید. تح��ت این ش��رایط و 
با در دس��ت داش��تن چارچوبی 
درس��ت می توانی��د برنامه ریزی 
رابط��ه  ای��ن  در  شایس��ته ای 
اعمال کنی��د. با این حال توجه 
داشته باش��ید که تمامی موارد 
را نمی توانی��د کن��ار بگذاری��د. 
برای مثال صداه��ای مزاحم را 
می توانید با یک گوشی صداگیر 
برط��رف کنی��د. ب��ا ای��ن حال 
در م��واردی نظی��ر چک کردن 
به  ایمیل های خ��ود نمی توانید 
این راحتی تصمیم گیری کنید. 
در ای��ن رابطه توصیه می ش��ود 
ب��رای این امر زمانی مش��خص 
را تعیی��ن کنی��د. در این رابطه 
زمان موجود در بین راه رسیدن 
به مح��ل کار می تواند گزینه ای 
مطلوب محس��وب شود. اگرچه 
بسیاری از افراد توصیه می کنند 
که ای��ن موضوع را به س��اعات 
پایانی کار خود اختصاص دهید، 

با این حال توجه داش��ته باشید 
که همواره ممکن اس��ت خبری 
وج��ود  ایمیل ه��ا  از  یک��ی  در 
داش��ته باشد که به پاسخ سریع 
ش��ما نیاز دارد و ای��ن به تأخیر 
انداختن آن ممکن است شما را 

با مشکالتی مواجه سازد. 
4- برنامه ریزی را فراموش 

نکنید
ع��دم کنترل ب��ر روی امور از 
جمله دالیلی اس��ت ک��ه باعث 
خواه��د ش��د افراد خ��ود را در 
معرض فش��ار و استرس بدانند. 
علت این اتفاق در وجود برنامه  
افراد  کوتاه مدت و بلندمدت در 
اس��ت. در واقع ب��رای موفقیت 
الزم اس��ت تا شما از برنامه های 
روزانه، هفتگ��ی، ماهانه و حتی 
ساالنه برخوردار باشید تا بتوانید 
اقدامات خود را به بهترین شکل 
ب��ه پایان رس��انید. تح��ت این 
ش��رایط و زمانی ک��ه همه چیز 
مطاب��ق انتظ��ار جلو م��ی رود، 
افراد اس��ترس و فشار به مراتب 
کمتری را ح��س خواهند کرد. 
ب��ا این حال توج��ه به این نکته 
ضروری اس��ت که اس��ترس را 
هیچ گاه نمی توانید حذف کنید 
و این یک حس طبیعی در افراد 

محسوب می ش��ود. با این حال 
نباید اج��ازه دهید میزان آن به 
حد مخرب نزدیک ش��ود. نبود 
برنامه باعث خواهد شد تا افراد 
همواره با معضل کمبود وقت و 
عقب افتادن کارها مواجه شوند. 
همین امر باعث خواهد ش��د تا 
حجم کاری اف��راد در برخی از 
روزها بیش��تر از حدی باشد که 
ف��رد می تواند تحمل کند و این 
خ��ود درصد خط��ا را به مراتب 

افزایش خواهد داد. 
5-  به تغدیه و ساعت خواب 

خود توجه داشته باشید
ذه��ن و بدن ش��ما ب��رای در 
اختیار داش��تن انرژی کافی نیاز 
به تغذیه و اس��تراحت مناس��ب 
از  بس��یاری  متأس��فانه  دارد. 
کارمندان به علت مش��غله هایی 
ک��ه دارند نس��بت ب��ه اهمیت 
تغذیه خ��ود غافل ب��وده و این 
موضوع باعث می شود به سمت 
فس��ت فودها ترغیب شوند. این 
مواد اگرچه به علت سریع آماده 
ش��دن گزینه محبوبی محسوب 
می ش��وند، با این حال استفاده 
طوالنی م��دت و بی��ش از حد 
آنها باعث ب��روز انواع بیماری ها 
خواه��د ش��د. به همی��ن دلیل 
توصیه می شود تا در این رابطه 
افق دید خود را گسترش دهید 
و س��ال های آین��ده کاری خود 
را نی��ز در نظر بگیری��د. در این 
راس��تا بهتر اس��ت هم��واره در 
کیف خ��ود مواد غذایی س��الم 
به همراه یک بطری آب داش��ته 
باش��ید. علت وج��ود آب به این 
خاطر اس��ت که خروج از دفتر 
کار برای ای��ن امر باعث خواهد 
شد تا زمان نبستا زیادی از شما 
گرفته شود، به همین دلیل بهتر 
اس��ت بطری همراه تان باش��د، 
همچنین س��اعات خواب ش��ما 
نیز باید به حد کافی باش��د. در 
این رابطه هر فرد باید براس��اس 
نیاز و ش��رایط بدنی خود اقدام 
به برنامه ریزی کند، با این حال 
اس��تاندارد موجود در این رابطه 
8 ساعت اس��ت. همچنین بهتر 
است در زمان خواب خود تلفن 
همراه تان را کن��ار بگذارید و به 
جای آن اقدام به مطالعه کتاب 

در یک نور کافی کنید.
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فوربس پاسخ می دهد

۱2  اقدام ضروری برای کاهش استرس در محل کار )۱(
رهبری

تأثیر ذهنیت باز کارآفرینان در 
جذب سرمایه گذار

ای��ده عال��ی، نوآوری های نویدبخ��ش و انرژی 
و انگی��زه کارآفرین��ان، تنها عواملی نیس��تند که 
سرمایه گذاران را به تأمین بودجه یک استارت آپ 

متمایل می کنند. 
همانطور که اغلب فعاالن کسب وکار می دانند، 
کارآفرینی که ب��ه بازخورده��ای دریافتی توجه 
نمی کند، ارتباطات مؤثر خود را با سرمایه گذارانی 
ک��ه می توانند نقش بس��یار مهمی در پیش��رفت 

کسب وکار او داشته باشند، از دست می دهد. 
افرادی که به روایات و مقاالت منتش��ر شده با 
موضوع اهمیت دریاف��ت بازخورد و انتقادپذیری 
اعتم��اد ندارن��د، می توانند به آخری��ن تحقیقات 
علم��ی مراجع��ه کنند ک��ه نش��ان می دهد چه 
وی س��ی ها و چه سرمایه گذاران فرشته، به همان 
ان��دازه که اش��تیاق و اراده کارآفرینان را در نظر 
می گیرند، اس��تقبال آن��ان را از بازخورد، مدنظر 

قرار می دهند. 
 Business ماه فوریه س��ال ج��اری، ژورن��ال
Venturing مقال��ه ای منتش��ر ک��رده ک��ه در 
آن توضی��ح می ده��د س��رمایه گذاران خطرپذیر 
و س��رمایه گذاران فرش��ته، در انتخاب سوژه های 
خود به س��ه نکته بیش از س��ایر فاکتورها توجه 
می کنن��د: تس��لط کارآفرینان ب��ه محصوالت و 
خدماتی که ارائه می کنند، اشتیاق کارآفرینان به 

ایده های شان و تمایل آنها به دریافت بازخورد. 
شواهد نش��ان می دهد که س��رمایه گذاران، به 
تمایل و استقبال کارآفرینان از دریافت بازخورد، 
بی��ش از ش��ور و ان��رژی آنها اهمی��ت می دهند، 
زیرا این احتمال وجود دارد که اش��تیاق ش��دید 
کارآفرینان، به تعصب و خودخواهی منجر شود و 
آنان را از پذیرش نظرات و انتقاداتی که به بهبود 

محصول منجر می شوند، باز دارد. 
بنجامین وارنیک، اس��تاد کارآفرینی دانش��گاه 
ایالتی واشنگتن و س��ایر همکارانش از مؤسسات 
دیگر، می گویند پذیرش بازخورد، نمودی از بلوغ 
تصمیم گیری کارآفرینان است که باعث می شود 
مزایای انگیزشی اشتیاق آنان، به نتایج مثبت تری 
بینجامد. این کارشناس��ان در ادامه مقاله ای خود 
می نویس��ند: مطالعات ما نش��ان می دهد که این 
روال، در عم��ل ب��ه کارآفرینان کمک می کند در 
جذب س��رمایه گذاران موفق تر باشند. درحالی که 
اغل��ب کتاب ها و دوره ه��ای آکادمیک، به لزوم و 
اهمیت شور و اشتیاق کارآفرینان اشاره می کنند، 
کمت��ر می بینی��م که جای��ی در م��ورد ضرورت 

پذیرش بازخورد، صحبتی به میان آید. 
طبق نتایج تحقیقات ما، اگر کارآفرینان پرشور 
و باانگیزه، روی روابط خود نیز متمرکز ش��وند و 
تمایل ش��ان را به یادگیری و بهبود نشان دهند، 
مخاطبان س��رمایه گذار بیش��تری را به ایده خود 

جذب می کنند. 
محقق��ان ب��رای اثبات این موضوع، آزمایش��ی 
را طراح��ی کردند ک��ه در آن 62 س��رمایه گذار 
)وی سی و انجل( را که شخصا حداقل یک تجربه 
تأس��یس کس��ب وکار را در کارنامه خود داشتند، 

مورد نظرسنجی قرار می دادند. 
آنه��ا پروفای��ل یک س��ری از کارآفرینان را که 
همگی ایده های جذابی را به مرحله اجرا گذاشته 
بودند، پیش روی س��رمایه گذاران قرار دادند و در 
مرحله بعد، ویژگی های شخصیتی و رفتاری این 
کارآفرینان را نیز به پروفایل ش��ان اضافه کردند. 

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد: 
1- س��رمایه گذاران، »اش��تیاق به محصول« یا 
همان »دانش اج��رای فعالیت ه��ای تولیدی« و 
همچنین »اش��تیاق کارآفرینی« یا همان »ش��ور 
و ش��وق ش��روع ب��ه کار« را فاکتورهایی مهم در 
ارزیابی گزینه های سرمایه گذاری خود می دانند. 

ه��م  و  وی س��ی  س��رمایه گذاران  ه��م   -2
س��رمایه گذاران فرش��ته فکر می کنند اس��تقبال 
و  ایده ه��ا  بازخ��ورد، جذابی��ت  از  کارآفرین��ان 

محصوالت را افزایش می دهد. 
3- س��رمایه گذاران باتجربه تر، تأکید بیشتری 
بر ض��رورت ترکی��ب بازخورد پذیری و اش��تیاق 

کارآفرینی دارند. 
4- این مطالعه نش��ان می دهد که کارآفرینان 
نمی توانن��د به طورکل��ی در م��ورد هم��ه جوانب 
کسب وکار پرشور باشند. محققان تأکید می کنند 
که بای��د به اهدافی که انگیزه بخ��ش کارآفرینان 

هستند، توجه کنیم. 
5- محقق��ان می گویند بازخوردپذیری، زوایای 
مختلف احس��اس و اش��تیاق افراد را تحت تأثیر 
قرار می ده��د و ادراك و ذهنیت اصلی ذی نفعان 
ی��ک پروژه را نس��بت به کارایی ی��ک کارآفرین 

شکل می دهد. 
البت��ه نکت��ه ای که هن��وز مورد بحث اس��ت، 
این اس��ت که اگر اش��تیاق ش��دید کارآفرینی و 
بازخوردپذی��ری ب��اال، جنبه ای افراط��ی به خود 
بگیرند، ب��ه ع��دم اعتمادبه نف��س کارآفرینان و 
تردید در تصمیمات شخصی آنان منجر می شود. 
کارشناس��ان توصی��ه می کنند ک��ه محققان در 
مطالعات آتی خ��ود، باید این معضل را نیز مورد 

بررسی قرار دهند. 
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اخبار

مشـهد - صابر ابراهیم بای -رئیس روابط عمومی شرکت گاز 
خراس��ان رضوی از حضور روزانه روس��ای امور مشترکین ادارات گاز 
مشهد پشت میز خدمت به جهت تسریع در رسیدگی به مشکالت 
ش��هروندان خبر داد. سید احمد علوی با اش��اره به اقدامات شرکت 
گاز در مس��یر افزایش رضایتمندی اجتماعی و امید آفرینی در بین 
مردم اظهار کرد: مش��ترکان گرامی م��ی توانند همه روزه با مراجعه 
به ساختمان مرکزی شرکت گاز استان واقع در تقاطع خیابان خیام 
و ارش��اد، بصورت مس��تقیم و بی واس��طه با روسای امور مشترکین 
مناطق هفت گانه مش��هد گفت وگو کنند. وی افزود: افزایش سرعت 

عمل در پاسخگویی به شهروندان و بررسی بی واسطه مشکالت آنان 
توس��ط روسای شرکت گاز اس��تان از اهداف نهایی این برنامه است. 
علوی ادامه داد: این طرح در روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 
8 لغایت 12ظهر انجام می شود و متقاضیان می توانند با حضور در 
اداره مرکزی مشکالت خود را در موضوعاتی همچون اشتراك پذیری، 
ش��بکه گذاری، هزینه های گازبهای مصرف��ی و .... طرح کنند. وی 
تصریح کرد: همچنین مرکز پاسخگویی شرکت گاز خراسان رضوی 
به شماره 3۷0۷4 و سامانه پیامکی 10003۷0۷4 نیز به جهت رفاه 

حال مشترکان گرامی آماده پاسخگویی به سواالت شهروندان است.

تبریز - اسـد فالح: نماین��ده تام االختیار اس��تاندار آذربایجان 
ش��رقی در س��تاد تبریز 2018، از تخلیه خان��ه تاریخی نیکدل در 
هفت��ه آینده خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، میرعلی اصغر 
الموس��وی با اعالم این خبر گفت: در راستای اجرای دستور استاندار 
آذربایجان ش��رقی مبنی بر تخلیه خانه های تاریخی و تغییر کاربری 
آن ها از اداری به فرهنگی و گردشگری خانه نیکدل تخلیه می شود 
و به زودی به کاربری فرهنگی و گردش��گری تغییر شکل می دهد. 
وی ادامه داد: رایزنی هایی با ش��هردار تبریز انجام شده است تا سایر 
خانه های تاریخی تبریز که مالکیت آن ها با شهرداری تبریز است به 
مرور تخلیه ش��وند و به سمت کاربری فرهنگی و گردشگری هدایت 
شوند. الموسوی با اشاره به نحوه کاربرد خانه تاریخی نیکدل و سایر 
خانه های تاریخی یادآور ش��د: این خانه های تاریخی با مش��ارکت 
بخش خصوصی و شهرداری تبریز کاربری فرهنگی و گردشگری پیدا 
می کنند و س��عی خواهیم کرد که با فضاسازی مناسب این خانه ها 
بخشی از تاریخ و تبریز را زنده کرده و در قالب تصویر و فضای مناسب 

به گردشگران معرفی کنیم. وی اهمیت خانه های تاریخی در انتقال 
فرهنگ و تاریخ به نس��ل های جدید و گردشگران بی بدیل خواند و 
اظهار کرد: ما با کدام کتاب تاریخی و کدام مقاله می توانیم تاریخ تبریز 
را به گردشگران انتقال دهیم با کدام جمله و کالم می توانیم ستارخان 
و باقرخان و علی مسیو و ثقه االسالم را به نسل جوان معرفی کنیم؟ 
در حالی که با یک فضاس��ازی ساده در خانه های تاریخی می توانیم 

ش��خصیت های تاریخی و فرهنگی را به خوب��ی معرفی کنیم. وی 
همچنین گفت: من عاجزانه از سایر نهادهای دولتی که از خانه های 
تاریخی استفاده اداری می کنند خواهش می کنم این خانه ها را به 
شهروندان و گردشگران واگذار کنند چرا که یک اثر تاریخی به همه 
مردم تعلق دارد و استفاده اداری از آن ها ظلم و جفا به تاریخ و همه 
مردم کش��ور است. وی با اش��اره به خانه ستارخان یادآور شد: توافق 
هایی با اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری تبریز انجام شده تا خانه 
س��تارخان نیز به زودی تخلیه شود و در اختیار شهرداری تبریز قرار 
داده شود تا با انجام تعمیرات الزم به کاربری مناسب تغییر داده شود. 
میرعلی اصغر الموسوی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر 1۷ 
خانه تاریخی با کاربری اداری وجود دارد، یادآورش��د: تعدادی از این 
خانه ها در اختیار شهرداری تبریز است که با موافقت و دستور شهردار 
تبریز هفته آینده خانه نیکدل به عنوان اولین خانه تخلیه می شود و 
امید است سایر خانه ها از جمله خانه امیرکبیر نیز با تدبیر شهردار 

تبریز تخلیه شده و در اختیار شهروندان قرار گیرد.

اصفهان - قاسم اسـد- رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: برای گذر از دوران صنعتی به فراصنعتی به کسب و کار 
های الکترونیکی نیاز داریم . مسعود گلشیرازی در چهارمین همایش 
یک روزه  بهبود و توسعه پایدار کسب و کارهای الکترونیکی در سالن 
همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:در شرایطی 
که هر 11 ساعت یکبار حجم اطالعات فضای مجازی دو برابر می شود 
و نوسانات بازار بین المللی به سرعت به  تمام جهان سرایت می کند 
،بنگاه های اقتصادی بایستی  با فضای مجازی عجین شوند.  گلشیرازی 
خواستار توجه ویژه فعاالن اقتصادی به تجارت الکترونیک  شد و گفت: 
برای حضور در بازارهای بین المللی و تداوم فعالیت بایستی از تجارت 
الکترونی��ک برای فروش کاال و خدمات اس��تفاده ش��ود.  وی تصریح 
کرد:انقالب صنعتی س��وم  با کامپیوتر آغاز شد با اتوماسیون اداری و 
صنعت��ی عجین ب��ود ولی  انقالب چهارم صنعتی از س��ال 2006   با 
خلق هوش مصنوعی  تحول بزرگی در فضای کسب و کار ایجاد کرد. 
وی پایداری کس��ب و کارهای الکترونیکی را مهم و ضروری دانست و 
گفت:بنگاه های اقتص��ادی در دنیای تجارت امروز باید به ابزار روز که 
همواره فضای مجازی است ،مسلط شوند . رضا الفت نسب  دبیر انجمن 
صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران  در این همایش گفت:بزرگترین 

مانع کس��ب و کار های الکترونیکی س��ازمان امور مالیاتی اس��ت که 
شرکت های در حال رشد الکترونیکی را با مالیات های سنگین از حرکت 
باز می دارد . وی فیلترینگ را چالش دوم کسب و کارهای الکترونیکی 
برشمرد و گفت:در فضای مجازی فیلترینگ سایت و پایین بودن سرعت 
اینترنت ضربات سنگینی بر این گونه کسب و کارها می زند. الفت نسب  
با اشاره به فعالیت 3 میلیون واحد صنفی مجوز دار و 3 میلیون واحد 
صنفی بدون مجوز در کشور گفت:ارجاع کسب و کارهای الکترونیکی 
به 8300 اتحادیه صنفی کش��ور روشی منطقی و صحیح نیست . وی 
خواس��تار ایجاد ساختار ویژه صنفی برای کسب وکارهای الکترونیکی 
در کشور شد و گفت:ارجاع پرونده های مالی به دادگاه های تخصصی 

و ایجاد شعبه تخصصی مالیاتی کسب و کارهای الکترونیکی می تواند 
به توس��عه این قبیل کسب و کارها کمک کند. مجید دودهکیمشاور 
بازاریابی الکترونیکی  در این همایش با پرداختن به  موضوع کس��ب 
و کارهای الکترونیک ،بهبود و توسعه پایدار  گفت:بررسی اکوسیستم 
کسب و کارهای آنالین و استارت  آپ های کشور  می تواند به توسعه 
پایدار این قبیل کس��ب و کارها کمک کند. وی به فعالیت 60 شتاب 
دهنده در 18 اس��تان اش��اره کرد و گفت:استان اصفهان با 6.5 درصد 
بعد از تهران دومین استان دارای بیشترین شتابدهنده است. دودهکی 
تصریح کرد:29 هزار و 120 کس��ب و کار آنالین در کش��ور مش��غول 
فعالیت اس��ت . وی افزود:  حجم مبلغ تراکنش های آنالین در س��ال 
95 ، 83 هزار میلیارد تومان و تا پایان س��ال 96 به 100 هزار میلیارد 
تومان می رس��د  و این آمار نش��ان می دهد که درگاه های پرداخت 
الکترونیک هر س��ال در حال افزایش است. علیرضا کاظمی نیا  عضو 
انجمن علمی  تجارت  الکترونیک ایران در این همایش گفت:نوآوری 
فرایند پیاده س��ازی ایده های جدید با هدف ایجاد ارزش برای سازمان 
است . وی موفقیت کسب و کارهای اینترنتی را در توجه به چند قانون 
خالصه کرد و گفت:قانون اول این است که مشخص کند مشتری حاضر 

به پرداخت چه مبلغی، چگونه و به ازای چه قابلیتی است . 

اهواز - شـبنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای 
خوزس��تان به همراه معاونان و مدیران ش��رکت از ناحیه ش��مال 
)شوش، اندیمشک و دزفول( بازدید کرد و راهکارهای الزم را برای 
آماده سازی و عبور از تابستان 9۷ ارائه کردند. در پی خشکسالی 
اخی��ر و تاثیر آن بر تولید ب��رق نیروگاه های برق آبی به خصوص 
در ناحیه ش��مال، محمود دشت بزرگ و جمعی از مدیران شرکت 
از این ناحیه بازدید کرده و در جریان آخرین اقدامات انجام ش��ده 
قرار گرفتند. مدیرعامل و هیأت همراه در این بازدید از پست های 

برق آهودشت، فرعی عبدالخان، چغازنبیل، اصلی هفت تپه، دانیال 
و زیگورات، اصلی اندیمش��ک و سبزآب و ساختمان دیسپاچینگ 
و پس��ت فرعی بازدید کرده و دستورات و راهکارهای الزم را برای 
عبوری امن از تابس��تان 9۷ و داش��تن آمادگ��ی الزم در مقابله با 
چال��ش های پیش رو صادر کردن��د. در این بازدید، معاونت طرح 
های توسعه، معاونت بهره برداری، مدیریت بهره برداری، مدیریت 
پس��ت های طرح های توسعه، مدیریت خطوط و سایر مسئوالن 

مربوطه مدیرعامل شرکت را همراهی کردند.

تبریـز - ماهان فالح- از س��وی ش��هرداری منطق��ه دو تبریز 
ایس��تگاه های اتوبوس جاده ائل گلی به منظور رفاه حال شهروندان، 
مس��افرین و گردش��گران با مدنظر قرار دادن بهس��ازی و زیباسازی 
ش��هری، در حال تعویض و مدرن س��ازی است. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، باقر خوش��نواز ش��هردار منطقه 2 تبریز با اعالم اینکه از 
س��وی اداره حمل و نقل و ترافیک این شهرداری با همکاری شرکت 
اتوبوسرانی تبریز، در مسیر 3 کیلومتری جاده ائل گلی بعنوان اصلی 
ترین و پرترددترین مسیر عبوری شهروندان، مسافرین و گردشگران 
کلیه ایستگاه های این جاده عالوه بر تعویض، بهسازی و مدرن سازی 
می ش��ود، گفت: عملیات تعویض و مدرن سازی ۷ ایستگاه اتوبوس 

ش��هری مس��یر برگش��ت جاده ائل گلی از میدان بزرگ ائل گلی تا 
راهنمائی آغاز ش��ده و به منظور رفاه حال ش��هروندان، مسافرین و 

میهمانان با پیشرفت فیزیکی قابل توجه، برای آغاز سال نو شمسی 
آماده بهره برداری می شود. شهردار منطقه دو تبریز جاده ائل گلی را 
از اهم مسیرهای عبوری میهمانان کهن شهر تبریز بعلت منتهی شدن 
به بزرگترین مرکز تاریخی تفریحی این شهر برشمرد و اظهار داشت: 
برای اجرای عملیات بهسازی ایستگاه های مسیر ائل گلی 2 میلیارد 
و 600 میلیون ریال هزینه می شود. خوشنواز در تشریح فعالیت های 
در حال اجرا برای بهسازی و زیباسازی ایستگاه های اتوبوس شهری 
ائل گلی از نصب نیمکت و سایه بان برای آسودن شهروندان به هنگام 
انتظار برای س��وار ش��دن به اتوبوس و نصب تجهیزات مانیتور برای 

اطالع رسانی به مسافرین ایستگاه های مذکور، نام برد.

شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری 
در نوزدهمین همایش ملی معرفی  واحدهای صنعتی و خدماتی  
سبزکشور که  بهمن ماه سال 1396 در سالن همایش های سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور در پارك پردیسان برگزار شد، برای 
پنجمین باراز س��ال 89 تا کنون شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی استان چهارمحال و بختیاری موفق به دریافت تندیس سیمین 
خدمات سبز کشور و دریافت گواهینامه بین المللي JIZ گردید . 
دراین همایش سراسری که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور ،  وزیر صنعت ومعدن و تجارت و نماینده سازمان توسعه 
صنعتي ملل متحد در تهران و مدیران کل حفاظت زیست استانها و 
مسئولین  شرکتها و واحدهای برگزیده برگزار شد ، با اهداء تندیس 
سیمین خدمات سبز کشور از فعالیت های مدیریت ومسئولین و 
کارکنان و واحد HSE ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
اس��تان  چهارمحال و بختیاری تقدیر بعمل آمد. ساسان تیموري 

سرپرست شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی منطقه چهارمحال و 
بختیاری در خصوص اقدامات انجام شده چنین تصریح نمودند که 
این شرکت در راستای حفظ محیط زیست اقداماتی ثمربخش انجام 
داده که از جمله این موارد می توان به اخذ استانداردها وگواهینامه 
 ، )ISO 9001( هاي ایزو  بین المللي سیس��تم مدیریت کیفیت
 HSE – MS( سیستم مدیریت ایمني، بهداشت و محیط زیست

 ،)OHSAS18001( سیستم مدیریت ایمني و بهداشت شغلي ،)
سیستم مدیریت محیط زیست )ISO14001 (و سیستم رضایت 
مندي مشتریان )ISO10002( و آراستگي اداري )5S( از شرکت 
TUV INTERSERT آلمان اشاره نمود. سرپرست  شرکت 
ملی پخش فرآوده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری افزود 
وجود سیس��تم تصفیه پس��اب صنعتي مطلوب با حوضچه هاي 
تفکیک و تبخیر مناس��ب و دفع  اصولی پسماند هاي عادي، ویژه 
و صنعتي ، دفع و دفن اصولی و بهداش��تی زباله، مدیریت بازیافت 
مواد زائد و ایجاد و توسعه فضای سبزدرشرکت با کاشت حدود 11 
هکتار گونه هاي درختي سازگار با اقلیم منطقه ، چمن کاري و گل 
کاري با بهره گیري از سیستم هاي آبیاري نوین قطره اي  و پاششي 
از جمله فعالیت هاي خدمات س��بزي بوده  که انبار نفت شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان چهارمحال و بختیاري  را به 
یکي از زیباترین و س��بز ترین انبار هاي صنعت نفت ایران تبدیل 

کرده است . 

حضور روزانه مدیران شرکت گاز خراسان رضوی پشت میز خدمت 

الموسوی: در حال حاضر 1۷ خانه تاریخی با کاربری اداری وجود دارد

خانه های تاریخی تبریز از کاربری اداری به کاربری فرهنگی و گردشگری تغییر می یابند

گلشیرازی :

برای گذر از دوران صنعتی به فراصنعتی به کسب و کار های الکترونیکی نیاز داریم

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در بازدید از ناحیه شمال ارائه داد؛

دستورات و راهکارهای الزم برای آماده سازی و عبور از تابستان 9۷

شهردار منطقه دو تبریز خبر داد؛

مدرن سازی ایستگاه های اتوبوس جاده ائل گلی 

دریافت تندیس سیمین خدمات سبزکشورتوسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری 

اجرای برنامه های هفتگی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب در شهرستان رودان
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- در راستای طرح احیا و تعادل بخشی منابع 
آب زیرزمینی نشست های متعددی به صورت هفتگی با سازمان ها و نهادهای مرتبط 
در شهرس��تان رودان برگزار گردید.    به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای 
هرم��زگان ، رئیس اداره منابع آب رودان جهت تش��ریح برنامه های طرح احیا و تعادل 
بخشی در جلساتی جداگانه با خانه کشاورزی ، جهادکشاورزی ، کشاورزان و بهره برداران 
و روحانیون دیدار و گفتگو کرد. در این نشست ها موضوعاتی از قبیل استفاده از ظرفیت 
های اطالع رسانی و فرهنگ سازی بین خانواده ها جهت صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب از طریق تربیون های مذهبی ، ارائه 
تسهیالت خرید و نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی و رفع مشکالت بهره برداران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 
کارگاه آموزشی کارکنان آتش نشانی شرکت پاالیش نفت امام خمینی شازند

اراک- مینو رستمی- با توجه به شروع تعمیرات اساسي از نیمه دوم فروردین ماه 9۷ و گستردگي آن در واحدهاي عملیاتي 
پاالیش��گاه و به منظور افزایش س��رعت عمل و آمادگي جسماني و حضور ذهن کارکنان آتش نشاني در شرایط اضطراري یک دوره 
کارگاه بازآموزي در دو بخش تئوري و عملي توسط اداره HSE و با همکاري اداره آموزش شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( 
برگزار گردید. به گزارش روابط عمومي شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند این کارگاه آموزشي امداد و نجات در محوطه هاي 
عملیاتي و صنعتي با کمک تجهیزات کارگاهي اختصاصي و موارد کاربردي دیگر، به مدت 48 ساعت طي یک هفته براي تیم 15 نفره 

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

خبر خوش مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان به متقاضیان دریافت 
تسهیالت مسکن روستایی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن انقالب اس��المی استان گلستان، آقای مهندس 
محمد تقی زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان از توافق با بانکهای استان جهت تسهیل در اخذ ضمانت وامهای مسکن روستایی 
خبر دادند.ایشان ابراز داشتند: از آنجایی که در استان گلستان متاسفانه 12۷ هزار واحد مسکونی غیر مقاوم و ناایمن وجود دارد و با 
توجه به بروز حوادث غیر مترقبه در کشور و به تبع آن در استان، مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی در بنیاد مسکن استان 
به دلیل خسارتهای جانی و مالی بیشمار بعنوان یک امر ضروری و مهم در دستور کار قرار گرفته است و در این میان اخذ ضمانت 
بانکی از متقاضیان بعنوان مانعی مهم در جذب سهمیه استان در این بخش بود که با پیگیریهای صورت گرفته و موافقت ۷ بانک عامل 
پرداخت این تسهیالت در سطح استان و تاکیدات استاندار محترم با توجه به وجود 12۷ هزار واحد مسکونی غیر مقاوم در استان و 
تشریح وضعیت مردم شریف استان در صورت بروز حادثه ای مانند زلزله کرمانشاه و تلفات جانی و مالی فراوان، در کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید استان به ریاست استاندار محترم مقرر گردید جهت مساعدت به متقاضیان دریافت تسهیالت مقاوم سازی مسکن 
روستایی در مناطق مرزی شامل ساکنان شهرهای گنبد، بندرترکمن، گمیشان، آق قال ، مراوه تپه و همچنین مددجویان محترم 
تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی در کل استان این تسهیالت با یک نفر ضامن بازاری دارای 
جواز کسب و یک نفر ضامن کشاورز یا دامدار دارای دفترچه کشاورزی یا دامداری پرداخت شود و در سایر مناطق استان نیز بصورت 
یک نفر ضامن کارمند بدون الزام به نامه کسر از حقوق به همراه یک نفر ضامن بازاری دارای جواز کسب و یا کشاورز و دامدار دارای 

دفترچه کشاورزی یا دامداری این تسهیالت پرداخت شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان در گلستان
کمبود اعتبار سمن ها ، مشکلی سراسری و نیازمند توجه بیشتر دولت است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان گلستان؛ محمدمهدی تندگویان در دیدار با دبیران 
و اعضای سازمان های مردم نهاد گلستان اظهار کرد :متاسفانه سمن ها به دلیل برخی اقدامات نادرست گذشته ، به عنوان مجموعه 
های سیاسی و یا مذهبی در کشور شناخته می شوند که الزم این است نگاه های عمومی با فعالیت های بیشتر و گسترده تر تغییر 
کند .معاون وزیر ورزش و جوانان در امور ساماندهی جوانان افزود : ساماندهی و تغییر نگرش مدیران در حوزه سمن ها ، یک ضرورت 
جدی برای آینده فعالیت این مجموعه ها است که ارائه و اجرای طرح های مهم و تاثیرگذار ، رسیدن به هدف های مورد نظر را آسان 
تر می کند .تندگویان به طرح های پیشنهادی سمن های گلستان اشاره کرد و گفت : در کشور بیش از 2 هزار سمن در بخش جوانان 
فعالیت می کنند و اکثر آن ها طرح های ملی ارائه کرده اند اما بودجه اختصاص یافته به این معاونت بسیار اندك و جوابگوی نیازهای 
فراوان سمن ها نیست .وی بیان کرد : با بودجه فعلی به هر استان حداکثر 800 میلیون تومان بودجه اختصاص خواهد یافت که به 

شرط تحقق کامل و صد درصدی بودجه ، سهم زیادی از نیازهای آنان را نمی تواند پاسخ دهد .

برای دومین بار در سطح شرکت های گاز استانی ؛
تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی به مدیرعامل گاز مازندران اهدا شد

ساری – دهقان -  تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی، برای دومین بار در سطح 
ش��رکت های گاز اس��تانی، به مدیرعامل شرکت گاز اس��تان مازندران اهدا شد. به گزارش 
خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان مازندران ، در پانزدهمین 
همایش تعالی سازمانی که با حضور منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
مقام ها، مدیران ارشد سازمان ها و متخصصان، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما 
برگزار شد ، دستگاههای برتر تعالی سازمانی معرفی شدند و طی آن، تندیس بلورین جایزه 
ملی تعالی سازمانی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به "جعفر احمدپور" مدیرعامل شرکت گاز مازندران اهداء شد. پیش 
از این، شرکت گاز مازندران در فرایند بررسی سازمان مدیریت صنعتی ایران که از سال 1388 آغاز شده است، به دریافت گواهینامه 
تعهد به تعالی سازمانی، تقدیرنامه 2 ستاره، تقدیرنامه 3 ستاره و تقدیرنامه 4 ستاره و همچنین تندیس بلورین از این سازمان نائل 
شده بود. در سال جاری نیز گروه ارزیابی 6 نفره دبیرخانه جایزه تعالی سازمانی از بیستم تا بیست و سوم آذرماه در محل شرکت گاز 
استان مازندران حاضر شدند و در جلسات فشرده ای با مدیران و کارشناسان این شرکت، نسبت به بررسی مطالب ارایه شده اقدام 
کردند و از نزدیک سازمان را مورد ارزیابی قرار دادند. همایش جایزه تعالی سازمانی را سازمان مدیریت صنعتی برگزار می کند و طی 
آن عملکرد و دستاوردهای سازمان ها در زمینه هایی مانند رهبری، استراتژی، مدیریت منابع انسانی، تأمین کنندگان و شرکاء مالی، 
منابع و مصارف، تکنولوژی، دانش و اطالعات، فرایندها،  تولید، توس��عه و بهبود محصوالت و خدمات، بازاریابی، خدمات مش��تریان، 
مسئولیت های اجتماعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. با توجه به بخش بندی های جایزه ملی تعالی سازمانی، در حوزه ساخت و تولید 
38 درصد و در حوزه خدمات 58 درصد و 4 درصد مجموعا در حوزه های آموزش و سالمت و بخش عمومی در فرایند جایزه ملی 
حاضر بوده اند. امسال نیز 16 سازمان در سطح تندیس، 35 سازمان در سطح تقدیرنامه برای تعالی، 18 سازمان برای گواهی تعهد به 
تعالی از میان شرکت بزرگ و معتبر کشور متقاضی جایزه ملّی تعالی سازمانی بوده اند. جایزه ملّی تعالی سازمانی از سال 1382 ، در 
چارچوب برنامه های توسعه کشور و با هدف ارتقای بهره وری و توسعه نظام های مدیریتی در شرکت ها و سازمان های کشورمان، شروع 
به کار نمود . دستیابی به رشد اقتصادی از طریق توسعه قابلیت های سازمانی و ارتقائ سطح بهره وری، از مهمترین اهداف اقتصادی 
کشور به شمار می آید و سازمان مدیریت صنعتی با اعطای جایزه ملّی تعالی سازمانی بدنبال کمک به توسعه فضای رقابتی و مسابقه 
ای سالم برای اثبات قابلیت و شایستگی سازمان های ایرانی از طریق ارزیابی و معرفی سازمان هایی است که در تحقق اهداف مهم 
توسعه اقتصادی اجتماعی در کشور می کوشند. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در پانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی گفت: 
ترکیبی از دو عامل افزایش سرمایه و رشد بهره وری برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی و تحقق برنامه های چهارم، پنجم 
و ششم توسعه درنظر گرفته شده است. "محمدعلی محمدی" در افتتاحیه این همایش افزود: پشتوانه اصلی آینده جامعه، مدیران 

سازمان های بزرگ و مؤثر جامعه اند که آینده کشور را معماری می کنند.  

سرپرست منطقه ۷ بانک شهر خبر داد
پرداخت بیش از 5 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در منطقه ۷ بانک شهر

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت منطقه ۷ بانک ش��هر گفت: 55 فقره به مبلغ 
پنج میلیارد و 550 میلیون ریال تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج در منطقه هفت پرداخت شده 
که با تزریق اعتبارات این مسیر ادامه دارد. نشست مسؤوالن و رابطان رسانه ای رسانه های استان 
قزوین با سرپرس��تی منطقه هفت بانک ش��هر قزوین و عظیمی مدیر روابط عمومی بانک شهر 
کش��ور در دفتر سرپرس��تی برگزار شد. سعید نوری سرپرس��ت منطقه هفت بانک شهر در این 
نشس��ت اظهار داشت: بانک شهر ش��عاری دارد با عنوان»شهر تعطیل نیست« و واقعاً این شعار 
را در عمل معنا کرده اس��ت. وی ادامه داد: بانک ش��هر در منطقه هفت، خزانه ای حداقل برای 50 سال آینده استان قزوین و 
اس��تان های همجوار تدارك دیده و صندوق امانات بانک ش��هر هم در نوع خود ویژه است. سرپرست منطقه هفت بانک شهر 
گف��ت: هر دو هفته یک بار مدیران ارش��د بانک و حتی مدیرعامل با حض��ور در بخش های مختلف بانک از نزدیک در جریان 
اجرای امور قرار می گیرند. این مسؤول تصریح کرد: 55 فقره به مبلغ پنج میلیارد و 550 میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج هم در منطقه هفت پرداخت شده که با تزریق اعتبارات این مسیر ادامه دارد. سرپرست منطقه هفت بانک شهر مطرح 
کرد: ساخت 200 دستگاه کانکس برای مناطق زلزله زده کرمان، حمایت از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کالن شهرها 
و توسعه خدمات به نابینایان از جمله خدمات دیگر بانک شهر است. نوری توضیح داد: سیاست های تسهیالتی و اعتباری بعد 
از پایان تعطیالت هر سال اعالم می شود و امتیازی که بانک شهر دارد، این نکته است که منابع مالی جمع آوری شده در هر 

شهر در همان شهر هزینه می شود.  
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شناسایی بهترین سرمایه گذاری
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موضوع: سرمایه گذاری شخصی
توضیح بیشتر: 

فکر زمستون استارتاپیه که به شما کمک می کنه بهترین 
س��رمایه گذاری رو شناس��ایی کنید. خیلی از ماها ممکنه 
ماهانه بتونیم یه پولی رو واسه پس انداز کنار بذاریم یا مثاًل 
ده میلیون، بیست میلیون، صد میلیون پول داشته باشیم 
و ندونیم بهترین راه واسه سرمایه گذاریش چیه؟ بذاریم تو 
بانک یا سکه بخریم؟ دالر بخریم چون قراره بره باال یا بهتره 
تو بورس سرمایه گذاری کنیم؟ ریسک کدوم بیشتره؟ سود 
کدوم بیش��تره؟ راه دیگه ای واسه سرمایه گذاری هست که 

ما ازش بیخبریم؟ 
به جای اینکه خودتون بازارهای مالی رو پیگیری کنید 
و ه��رروز کلی زمان روش بذارید ما اینکارو براتون انجام 
میدیم. ما یه تیم قوی داریم که کل بازار مالی کش��ور رو 
رصد می کنه و اطالعات خام��و پایش می کنه و چیزایی 
که الزم��ه بدونید رو بهتون میگه. خب��ر خوب اینکه در 
حال تکمیل یه پلتفرم مالی هس��تیم که به هر ش��خص 

متناسب با شرایطش پیشنهاد سرمایه گذاری بده. 

ش��اید غیرمعمول به نظر برسد، اما شما باید دنبال 
کارمندانی باش��ید که ش��ما را به چالش می کش��ند. 
در ش��رکت بیم��ه Marsh & McLennan افراد 
محافظ��ه کار بس��یاری وجود دارند، ب��ه هر حال یک 
ش��رکت بیمه اس��ت، اما در عین حال چیزی عجیب 
در این ش��رکت می بینید. مدیرعامل آن دانیل ِگالِسر 
عالقه مند اس��تخدام افرادی ا ست که نمی تواند با آنها 

کنار بیاید. 
در آخری��ن برنامه Corner Office که توس��ط 
مجله نیویورك تایمز برگزار می ش��ود، دانیل به آدام 
برایان��ت گفت که وی در ش��رکتش به دنبال کارکنان 
جدید و نامتعارف اس��ت. به خصوص اشخاصی که »تا 
حدودی کم صبر هس��تند« و احس��اس نیاز شدید به 

داشتن این افراد می کند. 

او می گوید: »بهترین راه برای اینکه کس��ب وکارها 
بع��د از یک دوره موفقیت طوالن��ی، بتوانند از غرور و 
تکبر تج��اری جلوگیری کنند، ج��ا انداختن فرهنگ 
حرف انتقادی زدن در ش��رکت اس��ت. ب��ا به چالش 
کش��یدن روند پیش��ین انج��ام دادن کارها و س��ؤال 
پرس��یدن در م��ورد فرهنگ های جا افتاده، همیش��ه 
راهی هوش��مندانه تر ب��رای انجام ام��ور پیدا خواهید 
ک��رد.« ش��اید ب��ه ای��ن دلیل باش��د که گالس��ر در 
خانواده ای بزرگ ش��ده که عقالنیت به شکل مرسوم 
آن همیش��ه کم اهمیت بوده است. او اینگونه توضیح 
می دهد: »مجبور بودی��م خودمان فکر کنیم…حتی 
امروز، وقتی کسی فکر می کند مسیری درست است، 
من سعی می کنم اندکی خودم را متمایل به مسیری 

دیگر بکنم.«

یا ش��اید به خاطر این باش��د که وی شدیدا به این 
جمله معتقد اس��ت: »گاهی برنده می ش��وید و گاهی 
می آموزید.« او از دیدگاه های متفاوت ترس��ی ندارد و 
به عقیده خودش همین موضوع باعث شده تا شرکت 

سرزنده باقی بماند. 
او همچنی��ن اذع��ان ک��رد در ط��ول زم��ان نکات 
بیش��تری برای نحوه کار با کارمندان سخت گیر را یاد 
گرفته است. چراکه قبال خیلی سریع کارکنان جدید 
بدون به��ره وری را اخراج می کرد، ام��ا اکنون عقیده 
دارد: »هر کس��ی تمای��ل دارد کارش را خوب انجام 
دهد. بعضی انس��ان ها، به هر دلیلی، مشکالتی در این 
مسیر دارند و حداقل یک یا دو بار باید به آنها شانس 

داد و کمک کرد.«
GOOD CONTENT :منبع

چرا باید افرادی را استخدام کنید که با آنها هم عقیده نیستید؟ 

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 921 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: به نظ��رم اداره س��ازمان با دو 
مدیرعامل، ش��یوه مدیریتی مناس��بی نیس��ت و در 
طوالنی مدت به س��ازمان آسیب خواهد رساند. وقتی 
یک س��ازمان، دو نفر را به عن��وان مدیرعامل انتخاب 
می کن��د یعن��ی اینکه ی��ک مدیرعام��ل را به عنوان 
کنترل کننده مدیرعامل دیگر در نظر گرفته است. این 
شیوه عملکرد در س��ازمان برخورنده و ناپسند است. 
معم��وال کمتر مدیرعامل راضی به این کار می ش��ود، 
مگر اینکه فردی از لحاظ مدیریتی ضعیف باشد. اگر 
در س��ازمان دو فرد قابلیت مدیرعامل شدن را دارند، 
باید یکی از این افراد را به عنوان مدیرعامل و دیگری 

را به عنوان رییس هیات مدیره در نظر گرفت. طبیعتا 
رییس هیات مدیره، سمت باالتری از مدیرعامل دارد 
ولی با این تقس��یم بندی ترکیب بهتری در س��ازمان 
ایجاد خواهد شد. رییس هیات مدیره نظارت کامل تری 
بر سازمان خواهد داشت و اگر مدیرعامل ضعیف عمل 
کند، می تواند در این مورد به سازمان یاری رساند. بهتر 
است فردی که از لحاظ سابقه قوی تر است، به عنوان 
رییس هیات مدیره و فردی که قدرت اجرایی باالتری 
دارد، به عنوان مدیرعامل انتخاب شود. وقتی سازمانی 
فردی را به عن��وان مدیرعامل برمی گزیند باید به این 
فرد هم اختیارات بدهد و هم از او مس��ئولیت هایی را 
در حیط��ه این اختیارات بخواهد. حال اگر س��ازمانی 
دو نف��ر را به عنوان مدیرعام��ل انتخاب کند، یک نفر 
از ای��ن افراد اختی��ارات دارد و در ه��ر کاری دخالت 
می کن��د و فرد دیگر مس��ئولیت های زیادی به عهده 

دارد ولی اختیارات الزم را ندارد.  البته به این سازمان 
می توان پیش��نهاد دیگری نیز داد. اگر در سازمان دو 
فرد قابلیت مدیر ش��دن را دارند، می توان یک نفر را 
به عنوان مشاور و دیگری را به عنوان مدیرعامل انتخاب 
کرد اما باید درنظر گرفت که فرد قوی تر بهتر می تواند 
کار یک مشاور را انجام دهد. مشاور مدیرعامل تعریف 
مش��خصی دارد و هر ف��ردی را نمی ت��وان برای این 
سمت انتخاب کرد. دانش فنی یا ارتباطی مشاور باید 
از دانش مدیر عامل باالتر باشد تا بتواند مدیرعامل را 
راهنمایی کند. همچنین نیاز نیس��ت مشاور دائم در 
س��ازمان حضور داشته باش��د، اگر به این شکل باشد 
مشاور مانند کارمند سازمان خواهد بود که این شیوه 
مناسبی نیس��ت. یک س��ازمان نمی تواند اوقات یک 
مش��اور را پر کند و معموال مشاور، هفته ای یک و دو 

جلسه در سازمان حضور پیدا خواهد کرد. 

 اداره سازمان
با دو مدیرعامل 

پرسش: چندوقتی است که به سمت مدیرعامل یک شرکت بزرگ خصوصی منصوب شده ام و قرار است باهمکاری یکی 
دیگر از اعضای هیات مدیره شرکت را اداره کنم. آیا اداره سازمان با دو مدیرعامل را به نفع سازمان می دانید؟ این مسئله 

چه مزایا و معایبی می تواند برای سازمان داشته باشد؟ 
کلینیک کسب و کار

چگونه مهارت های اجتماعی را 
افزایش دهیم

ای��ن روزها ارتب��اط برقرار ک��ردن با دیگ��ران و شبکه س��ازی از 
اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است. مهارت های اجتماعی به عضو 
جدایی ناپذیر هر کس��ب وکاری تبدیل ش��ده اند و ب��ه افزایش میزان 
فروش کمک می کنند.  ش��اید بارها پیش آمده باشد که از خودتان 
بپرسید چگونه می توان مهارت های اجتماعی را افزایش داد؟ به نظر 
می رس��د این سؤال به دغدغه ذهنی افراد زیادی تبدیل شده و اخیرا 
در کوئرا نیز مطرح شده است. کوئرا سایتی است که مردم پرسش های 
خود را مطرح می کنند و افرادی که پاسخ آن را بدانند، دانش خود را 
با دیگران در میان می گذارند. چگونگی افزایش مهارت های اجتماعی 
نیز س��ؤالی است که اخیرا در این سایت مطرح شده و میلنا رنجالو، 

دانشجوی دکترای مهندسی عمران به آن پاسخ داده است. 
1- به صحبت های دیگران گوش دهید

اغلب مردم تمایلی به گوش دادن به حرف های دیگران ندارند. 
در واقع این افراد هیچ عالقه ای به شنیدن حرف های دیگران ندارند 
و دوس��ت دارند جمعی که در آن حضور دارند، با حرف های شان 
هدایت کنند. درصورتی که این رفتار هیچ تأثیر مثبتی روی دیگران 
نمی گذارد. برای افزایش مهارت های اجتماعی با دقت به حرف های 
دیگران گوش دهید و با پرسیدن سؤال های مرتبط، عالقه خود را 

به صحبت های طرف مقابل نشان دهید. 
2- به داستان های دیگران عالقه نشان دهید

همه م��ا کمی ح��س خودخواهی داری��م و اف��رادی را که به 
داستان های مان عالقه نش��ان می دهند بیشتر از سایرین دوست 
داریم. افرادی که به ش��نیدن صحبت های دیگران عالقه نش��ان 
می دهن��د معم��وال جذاب ت��ر هس��تند، بنابراین س��عی کنید از 

صحبت های طرف مقابل نکات جدیدی یاد بگیرید. 
3- مشخص کنید که در چه جمع هایی راحت تر 

هستید
برخی افراد صحبت کردن با یک ش��خص را به صحبت کردن با 
عده زیاد ترجیح می دهند. شما جزو کدام دسته هستید؟ مشخص 
کردن این موض��وع کمک می کند محیط بهتری برای درخش��ش 
مهارت های اجتماعی خود بسازید. بس��یاری از افراد مکالمه با یک 
نفر را به مکالمات گروهی ترجیح می دهند. این افراد دوس��ت دارند 
ارتباط عمیق تری با دیگران برقرار کنند و از این طریق تأثیر بهتری 
روی مخاطب خود بگذارند. به احساسات درونی خود مراجعه کنید 
و ببینید با کدام حالت راحت تر هستید. کدام نوع از ارتباطات کمک 
می کند با دیگران دوست شوید و مکالمه به یادماندنی تری ارائه دهید؟ 

4- منفی بافی و صحبت های طعنه آمیز را کنار 
بگذارید

سعی کنید نگرش منفی را کنار بگذارید و در مورد هر موضوعی 
شکایت نکنید. چنین رفتارهایی به شدت زننده هستند. همه ما در 
زندگی درگیر ترس و اس��ترس هس��تیم و به همین دلیل، تالش 
می کنی��م حداقل در مکالم��ات روزمره از ای��ن موضوعات فاصله 
بگیریم؛ درنتیجه هم صحبتی با افراد مهربان، شوخ و سرزنده را به 
افراد ناامید و منفی باف ترجیح می دهیم. منتقل کردن افکار منفی 
به دیگران مانند فروختن یخ به اس��کیموها است و مطمئنا هیچ 

خریداری برای آن پیدا نمی شود. 
5- نام دیگران را به خاطر بسپارید

ش��اید ش��ما هم با افرادی برخورد کرده باش��ید که می گویند 
حافظه ضعیفی دارند و نمی توانند نام دیگران را به خاطر بسپارند. 
درصورتی که اگر به همین افراد گفته ش��ود بابت به یادآوردن نام 
دیگران به آنها هزار دالر پرداخت می ش��ود، حافظه ش��ان تقویت 
خواهد ش��د. بنابراین ایراد از عملکرد مغز نیس��ت و همه چیز به 
انگیزه بس��تگی دارد. اگر فردی واقعا بخواهد نامی را به یاد بیاورد 
بدون شک این کار را انجام خواهد داد. پس زمانی که می خواهید با 
دیگری ارتباط برقرار کنید، نامش را بپرسید. اگر اولین بار متوجه 
نشدید، از او بخواهید دوباره آن را تکرار کند. اگر باز هم فراموش 
کردید، نام او را از افراد حاضر در جمع بپرسید. سپس شخص مورد 

نظر را با نامش صدا کنید. مردم عاشق این کار هستند. 
6- داستان های دیگران را به یاد بسپارید

ه��دف از گوش دادن ب��ه صحبت های دیگران این اس��ت که 
حرف ه��ای آنها را به خاطر بس��پارید. با دقت ب��ه حرف هایی که 
می زنند گوش بدهی��د و در مکالمات بعدی خود از این اطالعات 
اس��تفاده کنید. به عنوان مثال دانس��تن نام اعض��ای خانواده، نام 
حیوان خانگی، سرگرمی ها و جزییات کار دیگران کمک می کند 
در آینده مکالمه عمیق تری با آنها داش��ته باشید. این روزها اغلب 
افراد توجهی به حرف های دیگران ندارند و به دنبال این هس��تند 
که هر چه زودتر نوبت ش��ان شود تا خودش��ان شروع به صحبت 
کنند، بنابراین زمانی که شخصی ببیند اطالعاتی را که در مکالمات 
قبلی به شما داده است به یاد دارید، بسیار خوشحال خواهد شد. 

۷- در صحبت کردن زیاده روی نکنید
مکالمات مانند خیابان دوطرفه هس��تند و نیازی نیست در مورد 
هر موضوعی اظهار نظر کنید یا بخواهید داس��تانی را تعریف کنید. 
می توانید مکالمه را با مطرح کردن یک پرسش جدید یا تکان دادن 
سر پیش ببرید. افرادی که زیاد صحبت می کنند هیچ جذابیتی برای 

دیگران ندارند و معموال کسی دوست ندارد با آنها همکالم شود. 
8- ارتباط خود را حفظ کنید

شبکه سازی به معنای نزدیک شدن به دیگران و شروع یک مکالمه 
جدید نیست؛ این تازه آغاز ماجرا است. قدرت واقعی شبکه سازی در 
حفظ کردن ارتباطات اس��ت. ارتباط مانند دو ماراتن اس��ت و باید با 
س��رعت یکنواختی پیش برود، نه اینکه مانند دوی سرعت زود تمام 
شود. سعی کنید ارتباط خود را با طرف مقابل حفظ کنید. به عنوان 
مثال اگر طرف مقابل از شما خواسته است مقاله، وبینار یا پادکستی 
برایش ارسال کنید، این کار را حتما انجام دهید. این یعنی شما فرد 
قابل اطمینانی هستید و به طرف مقابل خود اهمیت می دهید. اغلب 
افراد فراموش می کنند چیزی را که از آنها خواسته می شود، در موعد 
مقرر ارسال کنند، به همین دلیل افرادی که فراموش نمی کنند، تأثیر 

فوق العاده خوبی روی طرف مقابل خود خواهند گذاشت. 
9- مکالمه را به موقع قطع کنید

هیچ ش��خصی دوست ندارد ساعت ها پای صحبت شخصی که 
به تازگی مالقات کرده است بنشیند. هرقدر مکالمات کوتاه تر باشند 

کیفیت باالتری خواهند داشت. 
10- احساسات خود را بیان کنید

بی��ان کردن احساس��ات یکی از اصلی ترین مواردی اس��ت که 
کیفیت مکالمات را افزایش می دهد. به دیگران احترام بگذارید، آنها 
را تحسین کنید، جنبه های مثبت کارشان را پیدا و از آنها تعریف 
کنید، آنها را ببخشید و قضاوت شان نکنید، سعی کنید احساسات 

واقعی خود را بروز دهید و تا جای ممکن به آنها کمک کنید. 
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نرخ باالی رشد استارت آپ ها در 
لیسبون، پایتخت پرتغال

برنامه ریزی دولت پرتغال برای جذب س��رمایه گذاری 
خارجی و فراهم کردن تس��هیالت فوق العاده برای رشد 
اس��تارت آپ ها، هاب تکنولوژی جدیدی را در اروپا پدید 
آورده اس��ت.  لیس��بون با س��رعتی باورنکردنی در حال 
تبدیل ش��دن به هاب اس��تارت آپ های خ��الق و فناوری 
اس��ت، با کمک ش��تاب دهنده های مال��ی، انکوباتورهای 
تکنول��وژی و فضاه��ای کاری جدیدی که در سرتاس��ر 
ش��هر، س��ر بلند می کنند.  با میزبانی کنفرانس س��االنه 
وب س��امیت )که پیش  از این در دوبلین برگزار می شد(، 
جامعه اس��تارت آپی لیس��بون به لطف پش��تیبانی سالم 
دولتی، رونقی دوچندان گرفته اس��ت. در ماه ژوئن سال 
 StartUP Voucher 2016 دولت برنام��ه ای را بانام
راه اندازی کرد که به بیش از 400 کارآفرین، کمک هزینه 
یک ساله ای برای پیگیری ایده های شان اهدا می کرد.  به 
گزارش سیلیکون ریپابلیک، ش��بکه کارآفرینی لیسبون 
از پش��تیبانی طیف وسیعی از مؤسس��ات حامی )شامل 
انکوباتورهایی نظیر اس��تارت آپ لیس��بوئا، لبزلیس��بوئا، 
 EIT اینووی��زا و تک لب��ز و ش��تاب دهنده هایی نظی��ر
InnoEnergy و BGI( برخوردار است.  کارخانه سابق 
غ��ذای ارتش با مس��احت 35000 مترمربع، به زودی به 
یک کمپ اس��تارت آپی بزرگ بانام »هاب کریتیو بیتو« 
تبدیل می ش��ود و این در حالی اس��ت که دولت پرتغال 
بودج��ه ای مع��ادل با 200 میلیون ی��ورو را برای تقویت 
س��رمایه گذاری های خارج��ی، به صندوق وی س��ی این 

کشور اختصاص داده است. 
افزایش ساخت وساز

چهره ش��هر لیس��بون به س��رعت در حال تغییر اس��ت. 
کمک هزینه های بازس��ازی امالك، باعث ش��ده این ش��هر 
تاریخی حال و ه��وای تازه ای به خود بگیرد. از طرف دیگر 
دول��ت تالش می کند با برنامه های��ی نظیر ویزای طالیی و 
حق سکونت موقت برای مردم کشورهای خارج از اتحادیه 
اروپا و همچنین شهروندان اروپایی، عالقه آنان را به خرید 
امالك و مس��تغالت جلب کند و به  این ترتیب، با توجه به 
عرضه مح��دود این بازار، قیمت ه��ا را افزایش دهد. نوامبر 
سال 201۷، ۷00 میهمان در سمیناری که با میزبانی اتاق 
کار سفارت پرتغال در لندن برگزار شده بود شرکت کردند. 
موضوع این س��مینار به نقل و انتقال و س��کونت در پرتغال 

اختصاص یافته بود. 
طبق گزارش فاینانشال تایمز، اقتصاد پرتغال شاهد باالترین 
میزان رشد خود از سال 2000 است که بخشی از این رشد، به 

کمک های مالی دولت و معافیت های مالیاتی بازمی گردد. 
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