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خالء 1.5 میلیون مسکن طی 20 سال

نیم رخ بازار مسکن
در سال آینده

آمارها نش��ان می دهد کمبود حدود ۱.۵ میلیون واحد مس��کونی که از س��ال ۱۳۷۵ تاکنون وجود داشته با 
وجود نوسانات جزئی طی این سال ها هنوز رفع نشده است. بر اساس آمارها، در سال ۱۳۷۵ تعداد ۱۲ میلیون 
و ۳۹۸ هزار خانوار و ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار واحد مسکونی داشته ایم. سال ۱۳۸۵ نیز این رقم به ۱۷ میلیون 
و ۵۰۱ هزار خانوار در مقابل ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مس��کونی رس��یده است و همچنین در سال ۱۳۹۰ 
تعداد خانوارها به ۲۱میلیون و ۱۸۵ هزار رسیده و واحدهای مسکونی ۱۹ میلیون و ۹۵۰ هزار واحد بوده است...

رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد

عدالت بیشتر در طرح جدید 
بیمه شخص ثالث
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سخنگوی دولت در نشست کارگروه واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی تشریح کرد

نقشه راه بخش خصوصی در تکمیل طرح های نیمه تمام

12 اقدام ضروری برای کاهش استرس در محل کار
چالش های تبدیل شدن از آزادکار به کارآفرین

نبرد میان فیس بوک و اسنپ چت
LEGO: مزاحم وقت بازی بچه ها نشوید

ایمیل مارکتینگ چگونه به ساخت برند کمک می کند؟ 
رشد کسب وکار  با بازاریابی مقاله ای

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آلفابت و نایکی، 49 دانش آموز 
بین المللی را به دانشگاه  

استنفورد می فرستند

4

گرچه سـیف تأکید دارد که هیچ رئیس کل بانک مرکزی در 
دنیـا نرخ دالر را اعالم نمی کند و سـؤال کردن در این مورد 
غیر معمول است، ولی گویا خودش از این قاعده مستثناست. 

معموال اظهارنظر رؤسـای کل بانک های مرکزی در 
دنیا با توجه به موقعیت آنها و اثر گذاری...

سخنی با رئیس کل بانک مرکزی

از قیمت دالر نپرسید

یادداشت
نوشتاری درباره بحران آب در ایران

این است مشکل ما!

مت��ن و گزارش »آب، چگونه 
دغدغه ملی ش��د؟« را مطالعه 
ک��ردم و متأس��فانه آنچ��ه به 
عامل خشکسالی،  س��ه  عنوان 
کارشناس��ان  ی��ا  کارش��ناس 
کرده ان��د،  عن��وان  ذی رب��ط 
درب��اره ش��هر تهران ب��ه نوعی 
ش��وخی بیشتر ش��بیه نیست. 
 ۱۵۰ از  خشکس��الی  دوران 
س��ال پیش تر همواره در تهران 
روشن بوده اس��ت. تهران تنها 
پایتخ��ت جه��ان ب��ا جمعیت 
بی��ش از ۸ میلیون نفر اس��ت 
که در کنار دریا و آب های آزاد 
نیست. شهری که سال ۱۳۴۳ 
ب��ا خشکس��الی کام��ل مواجه 
بوده، س��ال ۱۳۵۳ مجددا آب 
نداش��تند. ۱۳۶۳ ب��ار دیگر با 
مشکل کمبود آب روبه رو شد، 
۱۳۷۰ بی آب ش��د. ۱۳۸۰ آب 
نوبت بندی شد. به راستی کسی 
نیست بگوید چرا در شهری که 
ن��ه رودخانه پ��ر آب دارد و نه 
کنار دریا اس��ت، ساخت وس��از 
بی رویه می کنیم. در شهری که 
گنجایش بیش از ۵ میلیون نفر 
را بیشتر ندارد، چرا بیش از ۱۰ 

میلیون نفر را س��اکن 
2کرده ایم...

خسرو رفیعی
 کارشناس اقتصادی

اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته با تورم مزمن مواجه 
بوده اس��ت. میانگین نرخ تورم در ای��ن چهار دهه بیش از 
۲۰درصد بوده است. تورم مزمن در اقتصاد، به عنوان یکی 
از موانع جدی رش��د اقتصادی پایدار نقش ایفا کرده است. 
تورم مزمن در ایران، ریش��ه ها و زمینه های مختلفی دارد، 
از جمله مهم ترین ریش��ه های تورم س��اختاری و مزمن در 
اقتصاد ایران، فقدان یک قاعده مالی مناسب برای مدیریت 
درآمدهای نفتی و همچنین سیاس��ت های نادرست تأمین 
مالی دولت اس��ت که منجر به انتقال چالش ها و مشکالت 
بودجه ای دولت به متغیره��ای کالن پولی و افزایش تورم 
شده است. از سوی دیگر مشکالت ساختاری نظام بانکی و 
عدم استقالل کافی بانک مرکزی در حل آن چالش ها، مانع 

دیگری برای کاهش پایدار تورم بوده است. 
ت��ورم مزمن موج��ب بی ثباتی اقتص��اد کالن و کاهش 
س��رمایه گذاری در اقتصاد می شود. در شرایط تورم مزمن، 
انگی��زه س��وداگری در ب��ازار دارایی ها افزای��ش می یابد و 
سرمایه ها از چرخه فعالیت های مولد خارج می شوند. تورم 
مزمن، موجب کاهش اثربخش��ی سیاس��ت های اقتصادی 
دولت می شود و امکان برنامه ریزی های بلندمدت را از دولت 
و بنگاه س��لب می کند.  نظریه های اقتصادی و تجربه های 
مختلف جهانی نشان می دهند که یکی از الزامات مهم رشد 

اقتصادی پایدار، ثبات اقتصاد کالن و کنترل تورم است. 
ناکارایی بازارهای مالی

بازاره��ای مال��ی در ایران با ناکارایی مواجه اس��ت و این 
مس��ئله یکی دیگر از تنگناهای رشد اقتصادی است. وجود 
مش��کالت ساختاری در نظام بانکی کشور منجر به انجماد 
دارایی بانک ها و کاهش توان تسهیالت دهی سیستم بانکی 
شده است. بانک های کشور با چالش هایی مانند سهم باالی 
تسهیالت غیرجاری و مطالبات معوق از بخش غیردولتی، 
بدهی های انباشته بخش دولتی به بانک ها، کمبود سرمایه، 
انواع ریس��ک های عملیاتی و اعتب��اری، مدیریت ناکارآمد 
مناب��ع و مصارف، مش��کالت مربوط ب��ه ترکیب و کیفیت 
دارایی ها و نیز س��هم باالی مس��تغالت در دارایی بانک ها 
مواجه هستند و در نتیجه آن، توان تسهیالت دهی و کارایی 
بانک ها کاهش یافته اس��ت. عالوه بر آن، در بازارهای مالی 
کش��ور، بس��یاری از ابزارهای مالی مورد نی��از برای تأمین 
مالی بنگاه ها به حد کافی و مناسب وجود ندارد. در نهایت 
می توان گفت ناکارایی بازارهای مالی یکی دیگر از تنگناهای 

رشد اقتصادی را شکل داده است. 
ضعف زیرساخت ها

طی ۱۰سال گذشته، تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله 
بی ثباتی اقتص��اد کالن، تحریم ه��ای بین المللی، افزایش 
ریسک سرمایه گذاری و کم توجهی به توسعه زیرساخت های 
اساسی، روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران ناپایدار و نزولی 
بوده است. از سال ۱۳۸۸ به بعد روند نزولی تشکیل سرمایه 

ثابت در اقتصاد ایران آغاز شده است و همچنان تداوم یافته 
است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۳۹۱ بدترین 
وضعیت را داش��ته است. براس��اس آمارها، در سال ۱۳۹۴ 
رشد تش��کیل س��رمایه برابر با منفی ۱۲درصد و در سال 
۱۳۹۵ برابر با منفی ۳.۷درصد و در نیمه نخس��ت ۱۳۹۶ 
برابر با مثبت ۰.۱درصد بوده است.  طی سال های گذشته، 
با کاهش پس انداز ملی، کاهش پرداخت های عمرانی دولت 
و در فقدان جریان ورود س��رمایه خارجی، حجم تش��کیل 
س��رمایه ثابت در اقتصاد ایران کاهش یافته است. کاهش 
س��رمایه گذاری طی دهه گذشته در عمل به صورت ضعف 
زیرساخت های حمل و نقل و ارتباطات و انرژی، فرسودگی 
ماشین آالت صنعتی در بنگاه ها و افزایش فاصله فناوری با 
رقبای خارجی نمایان شده است. چالش سرمایه گذاری یکی 

از مهم ترین موانع رشد اقتصادی به حساب می آید. 
ناکارایی در تخصیص منابع

در اقتصاد ایران در برخی حوزه ها، ناکارایی در تخصیص 
منابع در ابعاد گس��ترده وج��ود دارد. ناکارایی در تخصیص 
منابع یکی دیگر از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی است. 
یکی از حوزه هایی که موجب ش��کل گیری ناکارایی در ابعاد 
کالن در اقتصاد شده است، بخش مسکن و مستغالت است. 
در اقتصاد ایران، عواملی مانند تورم مزمن و محدودیت بازار 
سرمایه در جذب پس انداز خانوار و نیز سیاست های نادرست 
ش��هرداری ها در فروش تراکم، موجب افزایش بازده بخش 
مس��کن و مازاد س��رمایه گذاری در این بخش ش��ده است. 
عوامل مذکور، بازار مسکن و مستغالت را به عرصه سوداگری 
و س��رمایه گذاری های مازاد تبدیل کرده و موجب انباش��ت 
دارایی ها در بخش مس��کن شهری شده است. طی دو دهه 
گذشته، بخش عمده ای از پس انداز خانوار، دارایی شرکت ها 
و بانک ها به مس��تغالت اختصاص یافت��ه و بخش عمده ای 
از تس��هیالت دریافتی از بانک ها به جای سرمایه گذاری در 
فعالیت های اقتصادی به سوی سرمایه گذاری در مستغالت 
س��وق یافته اس��ت. این پدیده موجب خروج س��رمایه ها از 
بخش های مولد اقتصاد و انباشته شدن آن در بخش مسکن 
شهری شده اس��ت. نتیجه این مسئله، کاهش منابع مالی 
و کاهش انگی��زه برای س��رمایه گذاری در بخش های مولد 
اقتصاد و در نهایت کاهش رشد اقتصادی کشور بوده است.  
عالوه بر آن، برخی مداخله های دولت در قیمت گذاری ها و 
برخی سیاست های حمایتی دولتی نیز موجب ناکارایی در 
تخصیص منابع اقتصاد ش��ده است، به عنوان مثال، برخی 
سیاس��ت های حمایتی دولت از برخی بخش های کم بازده 
اقتص��اد، موجب خ��روج منابع مالی از بخش ه��ای پربازده 
به س��وی بخش های کم بازده تر اقتصاد ش��ده اس��ت. انواع 
دخالت های دولت در توزیع تسهیالت بانکی و الزام بانک ها 
به اعطای تسهیالت تکلیفی نیز موجب ناکارایی در تخصیص 
منابع اس��ت.  عامل دیگری ک��ه کارایی تخصیص منابع را 
در اقتصاد کاهش داده اس��ت، سهم باالی بخش عمومی در 
بنگاه داری است که عمال مالکیت و مدیریت تعداد زیادی از 
بنگاه های بزرگ اقتصادی را در اختیار یک بخش با کارایی 

کمتر، در مقایسه با بخش خصوصی، قرار داده است. 
سیاست های ارزی

سیاست های ارزی در مقاطع مختلف موجب تأثیرگذاری 
منفی بر رش��د اقتص��ادی بوده اس��ت. در برخی مقاطع با 
سرکوب نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز اسمی توسط سیاست گذار، 
عمال قدرت رقابت پذیری بنگاه ه��ای داخلی کاهش یافته 
اس��ت که نتیجه آن، کاهش ص��ادرات و در نهایت کاهش 
رشد اقتصادی بوده است.  در مقابل در برخی مقاطع دیگر، 
ب��ا کاهش توان مداخله بانک مرک��زی در بازار ارز، جهش 
نرخ ارز اتفاق افتاده و تعادل جدید برقرار ش��ده است. این 
مسئله نیز تبعاتی مانند ترویج سفته بازی و کاهش انگیزه 
س��رمایه گذاری، ایج��اد نااطمینانی در بازاره��ا و بی ثباتی 
اقتصاد کالن را به دنبال داش��ته اس��ت. تکرار مستمر این 
چرخه معیوب، منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. 
در مجموع می توان گفت سیاست های ارزی کشور و تکرار 
اشتباهات گذشته، به شکل های مختلف اثری منفی بر رشد 

اقتصادی کشور داشته است. 
سیاست های بازار انرژی

سیاس��ت گذاری در بازار انرژی، چه در حوزه بنگاه و چه 
در حوزه خان��وار، همواره با حساس��یت های زیادی همراه 
بوده اس��ت. در ادوار مختلف، با توجه به حساسیت جامعه 
ب��ه قیمت های بازار ان��رژی، دولت ها با پرداخ��ت یارانه به 
حامل های انرژی سعی در کاهش قیمت حامل های انرژی 
داشته اند. از سوی دیگر، سیاست گذار اغلب برای حمایت از 
بنگاه های اقتصادی )به ویژه صنعتی و کشاورزی( و با هدف 
جبران هزینه های ناش��ی از ضعف زیرس��اخت ها و محیط 
کس��ب و کار نامناسب، اقدام به فروش حامل های انرژی به 

بنگاه ها با بهایی پایین تر از قیمت تمام شده کرده است. 
این سیاس��ت، در اغلب دولت ها به ش��کل های مختلف 
تکرار ش��ده است. از جمله تبعات این سیاست، هدر رفتن 
منابع مالی دولت و فش��ار بر بودجه عمومی و کاهش توان 
سرمایه گذاری دولت در زیرساخت های اقتصادی بوده است. 
عوارض دیگر این سیاست، تشویق بنگاه ها و خانوار به مصرف 
بیشتر و کاهش انگیزه برای س��رمایه گذاری در انرژی های 
تجدیدپذیر و فناوری های جدید با کارایی انرژی باالتر، بوده 
است. در مجموع سیاست های بازار انرژی، همواره در جهت 
ات��الف منابع زیرزمینی و ات��الف منابع بودجه ای و کاهش 
منابع مورد نیاز برای س��رمایه گذاری های جدید و کاهش 

انگیزه برای ارتقای کارایی در اقتصاد بوده است. 
سایر عوامل تأثیرگذار

عالوه بر آنچه گفته ش��د، عوامل دیگری مانند نامساعدی 
محیط کسب و کار، موانع موجود در تعامل با بازارهای جهانی، 
مش��کالت ارتباطات بانکی با نظام مالی بین المللی، باالبودن 
ریسک اعتباری کشور و سهم اندک سرمایه گذاری خارجی، 
س��هم باالی بنگاهداری و مالکیت دولتی و بخش عمومی و 
ضعف بنگاهداری خصوصی نیز تنگنا و محدودکننده رش��د 

اقتصادی در اقتصاد ایران محسوب می شوند. 
منبع: آینده نگر 

رشد اقتصادی در تنگنا

آخرین جلس��ه هیأت نمایندگان اتاق تهران صبح دیروز 
با حضور اعضا در س��اختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی تهران برگزار شد. مس��عود خوانساری رئیس 
ات��اق با تبریک می��الد حضرت زه��را و روز زن و همچنین 
تبریک پیش��اپیش س��ال نو، جمع بندی خود را از شرایط و 
شاخص های اقتصادی کشور در سال جاری ارائه داد. او گفت: 
»در خصوص ش��اخص های اقتصادی تورم آنگونه که مرکز 
آمار اعالم کرده اس��ت ۸.۲ درصد بوده و بانک مرکزی ۹.۹ 
درصد اعالم کرده است که باتوجه به کش و قوس هایی که ما 
در اقتصاد شاهد بودیم به نظر می آید که وضعیت خوب بوده 
و هنوز تورم تک رقمی است و امیدواریم که سال آینده هم 
تک رقمی باقی بماند. رش��د اقتصادی در نیمه نخست سال 
جاری ۴.۵ درصد اعالم شده است؛ صندوق بین المللی پول 
پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی برای کل سال جاری ۳.۵ 
باشد و باید ببینیم که کل سال رشد اقتصادی چقدر اعالم 
می شود؛ ولی صندوق بین المللی پول برای سال آینده رشد 

اقتصادی در ایران را ۳.۷ پیش بینی کرده است.«
او در ادامه با اش��اره به تشکیل س��رمایه در کشور گفت: 
»تشکیل سرمایه از سال ۹۰ در کشور منفی بوده است و تا 
شش ماهه اول امسال این روند ادامه داشته ولی االن به صفر 
رسیده است که همین تحول هم رشد محسوب می شود ولی 
متأسفانه هنوز رشد سرمایه گذاری در کشور مطلوب نیست. 
در زمینه ساختمان هم چندین سال بود که رشد اقتصادی 
منفی را شاهد بودیم، ولی خوشبختانه در فصل دوم امسال 
ارزش افزوده ساختمان هم مثبت شده است. عالوه براین ها 
تجارت کاال با اروپا از یک رش��د ۵۲درصدی برخوردار بوده 
است که به ۲۱میلیارد یورو ارتقا پیدا کرد. همچنین صندوق 
بین المللی پول تراز حساب جاری در کشور را ۲۱.۶ میلیارد 
دالر اع��الم کرده اس��ت که در بین ۱۸۸ کش��ور رتبه ما به 
لحاظ دارا بودن حس��اب جاری مثبت، ۱۵ اس��ت که رتبه 

بسیار خوبی است.«
رئی��س اتاق ته��ران به نقدینگی به عنوان یک ش��اخص 
اقتصادی دیگر اش��اره کرد و گفت: »نقدینگ��ی در آذر ماه 
۱۴۴۵هزار میلیارد تومان بوده اس��ت که در مقایسه با سال 
گذشته ۲۲درصد رشد داشته البته این رشد نسبت به سال 
گذش��ته منفی بوده اس��ت ولی به هر حال با رش��د روبه رو 
بوده است. در حال حاضر بدهی های دولت به بانک مرکزی 

۶۳ه��زار میلی��ارد توم��ان و 
بانک ه��ا ب��ه بان��ک مرکزی 
۱۱۳هزار میلیارد تومان است 
که باز رشد آن نسبت به سال 

گذشته کمتر بوده است.«
مس��عود خوانس��اری ب��ه 
اش��اره ای داشت  بودجه هم 
بودجه ه��ای  »در  گف��ت:  و 
عمران��ی ۹۱ درصد نس��بت 
به س��ال قبل با رشد روبه رو 

بوده ایم ولی متأسفانه هزینه های جاری هم رشد پیدا کرده 
است که متأس��فانه از نکات منفی بودجه ۹۶ است، آن هم 
در ش��رایطی که قرار بود دولت کوچک شود، اما شاهد رشد 
هزینه های جاری دولت هستیم. فعالیت های اقتصادی ۴.۹ 
درصد رشد داشته اس��ت البته تعدادی از صنایع رشدشان 
مثبت بوده، ولی ۱۱ بخش صنعتی هنوز در رکود هستند و 

رشدشان منفی است.«
رئیس اتاق ته��ران با بیان اینکه نرخ بیکاری کماکان باال 
است، گفت: »اگرچه شاهد ایجاد اشتغال در کشور بوده ایم؛ 
اما بیکاری کماکان یک چالش جدی در کشور است و درصد 
بیکاری ما حدود ۱۲درصد در سال ۹۶ بوده است. کل بودجه 
سال ۹۷ که در مجلس تصویب شد ۱۲۱۲هزار میلیارد تومان 
است بودجه عمومی دولت ۳۸۶هزار میلیارد تومان است و از 
نکات مثبت آن این اس��ت که ۱۱۰هزار میلیارد تومان برای 
بدهی دولت منظور ش��ده اس��ت که ۵۰هزار میلیارد تومان 

مخصوص بخش خصوصی است.«
رئی��س اتاق ته��ران در ادامه جمع بندی از ش��اخص ها و 
تحوالت اقتصادی سال ۹۶ ارائه کرد و گفت: »اقتصاد ایران 
در س��ال ۹۶ را در ش��رایطی به پایان می بریم که بیکاری و 
عدم رونق تولید کماکان از مهم ترین چالش های اقتصادی در 
کشور است که آحاد مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند. 
باوجود ثبات نسبی حاصل از تورم تک رقمی این دو عارضه 
ناش��ی از کاهش رش��د سرمایه گذاری، دسترس��ی دشوار و 
گران به تس��هیالت و کاهش رقابت پذیری کاالهای داخلی 
در مقابل کاالهای خارجی اس��ت. این س��ه عامل ریشه در 
س��ه معضل اصلی اقتصاد کشور دارند که مثلث چالش های 
مالی را تشکیل می دهند. ۱-سیاست گذاری ارزی ناصحیح 
دولت، ۲- نابس��مانی نظام بانکی و سیاست های پولی و ۳- 
کسری بودجه و بدهی های فزاینده دولت به آحاد بخش های 

اقتصاد.«
مسعود خوانساری همچنین در پایان گفت: »در بحث ارز 
متأسفانه باز تصمیمات غلط دولت که از قبل شروع شده بود، 
ادامه دارد و یکی از دالیل اصلی نا به سامانی های اقتصادی 
در کش��ور موضوع ارز است. ان ش��اءاهلل نامه ای در ارتباط با 
مباح��ث اقتصادی که حداقل در این دو س��ه م��اه رخ داد، 
تنظیم خواهیم کرد تا خدمت آقای رئیس جمهور ارائه دهیم 

و مشکالت اقتصادی کشور را بیان کنیم.« 

جناب آقای شاهین آرپناهی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیر کل 

ارتباطات همراه اول را صمیمانه تبریک می گوییم.
روابط عمومی روزنامه فرصت امروز

نرخ باالی بیکاری و عدم رونق تولید به روایت رئیس اتاق تهران

مثلث چالش های مالی
حمید آذرمند
تحلیلگر اقتصادی



آمارها نش��ان می دهد کمبود 
واح��د  میلی��ون   ۱.۵ ح��دود 
مس��کونی که از س��ال ۱۳۷۵ 
با وجود  تاکنون وجود داش��ته 
نوسانات جزئی طی این سال ها 
هنوز رفع نشده است. بر اساس 
آمارها، در س��ال ۱۳۷۵ تعداد 
۱۲ میلیون و ۳۹۸ هزار خانوار 
ه��زار   ۷۷۰ و  میلی��ون   ۱۰ و 
واحد مس��کونی داشته ایم. سال 
۱۳۸۵ نی��ز ای��ن رق��م به ۱۷ 
میلی��ون و ۵۰۱ هزار خانوار در 
مقاب��ل ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار 
واحد مس��کونی رس��یده است 
در س��ال ۱۳۹۰  و همچنی��ن 
تعداد خانوارها به ۲۱میلیون و 
۱۸۵ هزار رس��یده و واحدهای 
مس��کونی ۱۹ میلی��ون و ۹۵۰ 

هزار واحد بوده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، این خالء 
۱.۵ میلی��ون مس��کن درحالی 
اس��ت که طی ۲۰ س��ال هنوز 
پ��ر نش��ده اس��ت. همچنین از 
س��وی دیگ��ر، رئی��س اتحادیه 
مش��اوران امالک تهران معتقد 
است س��رمایه ها بعد از فروکش 
التهابات بازار ارز در سال آینده 

وارد بخش مسکن می شود. 
مصطف��ی قلی خس��روی، روز 
سه ش��نبه در اولی��ن نشس��ت 
خبری خ��ود گفت: بر اس��اس 
امالک  مش��اوران  اتحادیه  آمار 
مبتنی بر ک��د رهگیری در ۱۳ 
روز ابتدای اس��فندماه امس��ال 
در کل کش��ور ۲۵ هزار و ۲۳۷ 
ق��رارداد خرید و ف��روش و ۱۲ 
هزار و ۲۹۹ قرارداد اجاره امضا 
ش��د. این ارقام در مدت مشابه 
سال گذشته به ترتیب ۲۳ هزار 
و ۳۸۰ م��ورد ق��رارداد خرید و 
ف��روش و ۲۳ هزار و ۶۸۶ مورد 
بنابراین  بوده اس��ت.  اجاره نامه 
آمار نش��ان می ده��د که خرید 
و فروش مس��کن در کل کشور 
۷.۹ درص��د نس��بت ب��ه مدت 
مشابه سال قبل افزایش داشته 

است. 

وی افزود: در شهر تهران نیز 
در ۱۳ روز ابت��دای اس��فندماه 
امس��ال ۶ هزار و ۷۵۴ قرارداد 
خری��د و ف��روش و ۶ هزار و ۵ 
ق��رارداد اجاره به امضا رس��یده 
اس��ت. ای��ن ارق��ام در م��دت 
 مش��ابه س��ال قبل ب��ه ترتیب
 ۷ ه��زار و ۲۹۳ مبایعه نام��ه و

۷ ه��زار و ۹۷۵ اجاره نامه بوده 
که برخ��الف کل کش��ور، آمار 
حاکی از کاه��ش ۷.۹ درصدی 
خرید و فروش در تهران دارد. 
بعد از آذرماه سرعت رشد 
ماهانه معامالت کاسته شد

خس��روی ب��ا بی��ان اینکه بر 
اساس آمار بانک مرکزی، تورم 
۱۱ ماهه بخش مسکن در سال 
ج��اری ۷ دهم درصد نس��بت به 
ت��ورم عمومی باال رفته اس��ت، 
گفت: س��رعت رش��د معامالت 
بعد از آذرماه کاس��ته ش��ده اما 
همچنان روند تدریجی افزایش 
معامالت ادامه دارد. با توجه به 
آمار بانک مرکزی، در بهمن ماه 
تع��داد معام��الت ۱۷.۷ درصد 
نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
افزایش داشته است. پیش بینی 
می کنی��م ک��ه این روند رش��د 
در س��ال آینده ه��م ادامه پیدا 
کند. البت��ه التهاب ب��ازار دالر 
کاهش  باع��ث  کوتاه م��دت  در 
معامالت ش��د؛ چراکه تقاضای 
سوداگری تا حدودی افت کرد. 
اما با توجه به اینکه بخش تولید 
و صنعت ارزش افزوده چندانی 
بلندمدت  در کش��ور ندارد، در 
مج��ددا س��رمایه وارد بخ��ش 

مسکن می شود. 
دولت در کنترل قیمت 
مسکن موفق بوده است

ام��الک  اتحادی��ه  رئی��س 
درخص��وص پیش بین��ی ب��ازار 
مس��کن در س��ال آینده اظهار 
کرد: ب��رآورد ما این اس��ت که 
قیمت مس��کن در سال ۱۳۹۷ 
ح��دود ۲ درص��د از ش��اخص 
تورم عموم��ی باالتر قرار گیرد. 

در س��ال آینده مطلقا قیمت ها 
جهش نخواهد کرد. ما س��ه بار 
 ۹۱ و   ۸۶  ،۶۸ س��ال های  در 
ش��اهد حب��اب قیمت مس��کن 
بودیم اما شرایط االن مانند آن 
چراکه جهش  نیس��ت؛  دوره ها 
سال ۱۳۹۱ توان مردم را پایین 
آورد و هن��وز ت��وان ب��ه حدی 
نرس��یده ک��ه بخواهیم جهش 
اینکه  داشته باشیم، به خصوص 
دولت سیاست های خود را روی 
است.  گذاشته  قیمت ها  کنترل 
ولی توجه داشته باشید که اگر 
فنر را زیاد فش��ار ده��د امکان 

پرش آن وجود دارد. 
کد رهگیری امنیت معامالت 

را باال می برد
رئی��س اتحادی��ه مش��اوران 
ام��الک ب��ر اهمی��ت دریافت 
کد رهگیری تأکی��د و تصریح 
ک��رد: مس��تحضر هس��تید که 
بن��ده بنیانگذار ک��د رهگیری 
ب��ودم. قبل از س��ال ۱۳۹۲ ما 
ب��ه ۴۰۰ ش��هر و ۳۰ اس��تان 
رفتیم و مش��اوران امالک را با 
ک��د رهگیری آش��نا کردیم تا 
ضریب امنی��ت معامالت را باال 
ببریم. از مردم خوب هم تشکر 
می کن��م که در دفات��ر امالک 
می گویند حتماً کد رهگیری را 
به ما بدهید. قبال ش��ایعه شده 
بود که دیوان عدالت اداری کد 
رهگی��ری را لغو کرده اما حکم 
دیوان عدالت اداری برای بخش  
بود.  نخواه��د  نافذ  خصوص��ی 
قان��ون نظام صنف��ی می گوید 
در  تصمیم گیرن��ده  باالتری��ن 
نظارت،  کمیس��یون  اصن��اف، 
اتاق ایران و اتاق تهران هستند 
که خواهان اخ��ذ کد رهگیری 
هس��تند؛ چرا ک��ه این موضوع 
امنیت شغلی، امنیت معامالت 
ب��اال  را  اجتماع��ی  امنی��ت  و 

می برد. 
خسروی با اش��اره به مبحث 
از  یک��ی  گف��ت:  پولش��ویی 
کارهای جلوگی��ری از تخلفات 

و پولش��ویی، اخذ کد رهگیری 
اس��ت. مثاًل وقتی کسی از یک 
نقطه کش��ور به نقط��ه ای دیگر 
م��ی رود و اقام��ت می کند اگر 
ک��د رهگیری ب��رای مکانی که 
خریداری یا اجاره می کند ارائه 
شود قابل شناس��ایی است، در 
غیر این صورت می تواند خود را 
با یک اس��م جعلی معرفی کند، 
در هر جای ایران مخفی ش��ود. 
ل��ذا از کلیه دس��تگاه ها تقاضا 
دارم ک��د رهگی��ری را ج��دی 

بگیرند. 
وی ادام��ه داد: حت��ی ب��رای 
معام��الت امالک بدون س��ند، 
اوقاف��ی و... ارائه ک��د رهگیری 
اجباری است. البته هیچ مشاور 
امالک��ی ح��ق ندارد ب��رای کد 
رهگی��ری پ��ول اضاف��ه بگیرد؛ 
چراک��ه ما ب��رای ای��ن موضوع 
هیچ پولی نمی گیریم. فقط ۱۰ 
ه��زار تومان برای کمیس��یونی 
که خدم��ات می دهیم دریافت 
می شود که مربوط به متعاملین 

نیست. 
پیشنهاد حذف مالیات 
بر ارزش افزوده برای 

مستاجران
ام��الک  اتحادی��ه  رئی��س 
همچنی��ن ب��ر ض��رورت حذف 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده 
از مس��تاجران تأکی��د ک��رد و 
درخصوص  مخصوص��ا  اف��زود: 
مس��تاجران، تقاض��ای م��ا این 
اس��ت که از ۹ درص��د مالیات 
ب��ر ارزش افزوده معاف ش��وند، 
چراک��ه مس��تاجران هر س��اله 
جابه ج��ا می ش��وند و این رقم 
ب��رای آنه��ا زیاد اس��ت. بند ۸ 
ماده ۱۲ قانون ب��ه ما می گوید 
نبای��د این مبلغ ب��رای خدمات 
اخذ ش��ود. امروز با مس��ئوالن 
درخصوص این موضوع جلس��ه 
دارم و امی��دوارم ب��ه نتیجه ای 
برسیم که مستاجران از مالیات 

بر ارزش افزوده معاف شوند. 
ب��ه گفت��ه خس��روی، هم��ه 

صن��وف نس��بت به مالی��ات بر 
ارزش افزوده معترض هس��تند 
و امیدواریم مجلس نس��بت به 
این موض��وع ورود پی��دا کند. 
امور مالیاتی،  متأسفانه سازمان 
این مبلغ را علی الراس دریافت 

می کند که بدتر از ربح است. 
نوسازی بافت فرسوده بهتر 
از ساخت مسکن در اطراف 

شهرهاست
وی در پاس��خ به این س��ؤال 
که بازآفرینی شهری و نوسازی 
بافت های فرس��وده چه تأثیری 
ب��ر رون��ق و اش��تغال بخ��ش 
مس��کن خواهد داش��ت، گفت: 
ب��ه ج��ای اینکه ش��هرک های 
اقم��اری را در اطراف ش��هرها 
ایج��اد کنیم که هزینه آن برای 
دولت بس��یار زیاد اس��ت، بهتر 
اس��ت به بافت فرس��وده توجه 
شود که خوش��بختانه دولت در 
ای��ن خص��وص ورود ک��رده اما 
متأس��فانه به بخ��ش  خصوصی 
رویک��رد نداده اس��ت. هیچگاه 
دولت ه��ا تاجر خوب��ی نبوده اند 
ناظ��ر خوبی  ول��ی می توانن��د 

باشند. 
سامانه فست ملک غیرفعال 

است
س��امانه  درب��اره  خس��روی 
فس��ت ملک که قبل از انتخابات 
اتحادیه امالک توس��ط ریاست 
رونمای��ی ش��د، گفت:  س��ابق 
برخ��ی دوس��تان فس��ت ملک 
را درس��ت ک��رده و رونمای��ی 
کردن��د. ای��ن اتف��اق قب��ل از 
انتخاب��ات ب��وده و من هنوز آن 
را ندی��ده ام و اطالعات��ی درباره 
آن ن��دارم. اگر این س��امانه به 
نفع اعضای صنف و مردم باشد 
قطعاً پیگیری می کنیم ولی من 
هنوز نتوانس��ته ام این سامانه را 
فعالیتی  بررس��ی کنم. ظاه��راً 
ندارد. اعض��ای هیأت مدیره هم 
از فس��ت ملک خبری ندارند و 
به نظر می رس��د بیش��تر جنبه 

تبلیغاتی داشته است. 

خالء 1.5 میلیون مسکن طی 20 سال

نیم رخ بازار مسکن در سال آینده

رئیس مرک��ز آمار ایران گفت 
در ح��ال حاضر مجموع بیکاران 
مطلق کش��ور ۳ میلیون و ۲۲۶ 
 هزار نفر اس��ت، ضمن اینکه در
۹ ماه��ه ابت��دای س��ال جاری، 
درص��د   ۳.۶ ش��اغالن  تع��داد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش داشت. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، امیدعلی 
پارسا در نشست خبری خود با 
خبرنگاران در تش��ریح آمارهای 
اش��تغال و بیکاری ب��ا تأکید بر 
ضرورت تعمیق اعتماد نس��بت 
ب��ه نظ��ام آماری کش��ور گفت: 
آمار متوس��ط ۹ ماهه  مقایس��ه 

امس��ال با سال گذشته، حکایت 
از افزای��ش ن��رخ مش��ارکت به 
میزان یک درصد و کاهش نرخ 
بی��کاری به می��زان ۰.۳ درصد 
دارد؛ ضمن اینکه ۸۳۶ هزار نفر 
به طور خالص، به جمعیت فعال 
بازار کار کشور اضافه شده است. 
وی اف��زود: مجموعه بیکاران 
مطلق کشور، اکنون ۳میلیون و 
۲۲۶ هزار نفر است؛ ضمن اینکه 
شاغالن در بخش کشاورزی ۹۲ 
هزار نفر، صنعت س��اخت ۲۳۵ 
هزار نفر، ساختمان ۶۳ هزار نفر 
و خدمات ۴۲۸ هزار نفر افزایش 
یافته اند، همچنین مقایس��ه این 

اعداد با س��ال  گذش��ته و حتی 
قبل از پیروزی انقالب، می گوید 
ک��ه رون��د اش��تغال در ۹ ماهه 
بهتری نسبت  امس��ال وضعیت 
به س��ال قبل داشته است؛ ولی 
با وضعیت مطلوب فاصله داریم. 
به گفته پارسا، ساالنه شاغالن 
۲ درص��د افزای��ش یافته اند که 
ای��ن روند ت��ا س��ال ۷۵ ادامه 
داش��ته اس��ت، اما تا س��ال ۹۵ 
این رش��د ۲.۵ درصد بوده و در 
س��ال ۹۵ مشخصا رش��د تعداد 
ش��اغالن ۲.۸ درصد بوده است؛ 
ضمن اینکه مقایسه ۹ ماهه سال 
جاری با س��ال قب��ل حکایت از 

افزای��ش ۳.۶ درص��دی تع��داد 
شاغالن کشور دارد؛ اگرچه نیاز 
افزایش  کشور س��االنه ۴درصد 

تعداد شاغالن است. 
وی اظه��ار داش��ت: ب��ازار کار 
موضوع س��اده ای نیس��ت و انواع 
و اقسام اش��تغال در آن به چشم 
می خورد که ش��امل بی م��زد، با 
مزد، مش��اغل روستایی، کارگران 
ساختمانی و مواردی از این دست 
اس��ت؛ بنابراین بای��د دید چطور 
می توان این آم��ار را تحلیل کرد 

که بتوان آمار دقیقی ارائه داد. 
ط��رح  داد:  ادام��ه  پارس��ا 
آمارگیری بای��د در تناظر کامل 

با حس��اب های ملی باشد و هر 
خدم��ات  و  کاال  ارزش  آنچ��ه 
در GDP مش��اهده می ش��ود، 
همان هم باید در آمار اش��تغال 
و بیکاری لحاظ شود. اعالم آمار 
اش��تغال و بیکاری کار بس��یار 

سختی است. 
وی اف��زود: در دنی��ا فرآین��د 
کار بس��یار پیچیده اس��ت؛ کار 
سفارش��ی ه��م در ای��ن زمینه 
نمی توان انجام داد، بنابراین ۶۰ 
ه��زار پرسش��نامه در هر فصل، 
تع��داد کمی نداری��م. چیزی به 
اسم سفارش برای آمارسازی یا 

»دستور از باال« نداریم. 

رئیس مرکز آمار ایران اعالم کرد

بیکاران مطلق در ایران 3 میلیون و 226 هزار نفر

گزارش2

دریچه

تجربه شکست و موفقیت یاسومیتسو شیگتا
از عرش به فرش و برعکس

س��ال ۱۹۹۹ جوان ترین میلیاردر خودساخته ژاپن 
یاسومیتس��و ش��یگتا که آن زمان ۳۴ س��اله بود به 
نش��ریه فوربس گفت:  »به ای��ن ابزار می گویند تلفن 
موبایل اما م��ن فکر می کنم که کلمه تلفن به زودی 
از ای��ن ترکیب حذف می ش��ود و مردم به آن موبایل 
خواهند گفت.« ش��یگتا، میلی��اردر جوانی که پس از 
سال ها غیبت از فهرس��ت میلیادرهای جهان دوباره 
توانس��ت جایی برای خودش در این فهرست باز کند 
در سال ۲۰۱۳ تبدیل به سوژه دوباره نشریه فوربس 

شد. 
به گزارش فوربس، نگاه بلندمدت شیگتا بی پاداش 
نماند و او پس از ۱۴ س��ال غیبت دوباره به فهرست 
میلیاردره��ا پیوس��ت. در این م��دت او دوباره روی 
ش��رکت توزیع کنن��ده موبایل��ش یعن��ی هی��کاری 
تیشوشین تمرکز کرد و خطوط تولیدش را گسترش 
داد و این بار س��راغ عقد قرارداد با شرکت های بزرگ 
رفت. او با ۶۶ درصد افزایش درآمد ش��رکت توانست 
تبدی��ل به یک��ی از بزرگ ترین تاجران موفق س��ال 
۲۰۱۳ شود. هرچند او هنوز به موفقیت سال ۲۰۰۰ 
و ثروت ۴۲ میلیاردی اش نرس��یده اما دوباره دارد به 
آن مرحله نزدیک می ش��ود. در فوریه س��ال ۲۰۰۰ 
س��هام شرکت او با قیمت ۲ هزار و ۳۰۰ دالر معامله 
شد که ۷۲۰ برابر قبل بود و شیگتا روی کاغذ ثروتی 
مع��ادل ۴۲ میلیارد دالر داش��ت اما بخت او در حال 
افول بود. تنها در عرض چند ماه او ۴۰میلیارد دالر از 
آنچه را که روی کاغذ داشت و بخشی از ثروت بالقوه 
او محسوب می شد از دست داد و این افول همچنان 
ادامه پیدا کرد. تا سال ۲۰۰۹ ارزش سهام شیگتا به 

۶۰۰ میلیون دالر رسیده بود. 
حباب اینترنتی

برای کسب وکارهایی که در اواخر دهه ۹۰ میالدی 
رونق گرفته بودند و س��عی داشتند همپای تغییرات 
زمانه پیش روند، اینترنت یکی از همان نقاط عطفی 
ب��ود که بس��یاری از کس��ب وکارها و اس��تارت آپ ها 
خودش��ان را به ریس��مانش آویختند. تاریخچه اوج و 
فرودها و شکس��ت های تاریخی دنیای تجارت نشان 
می دهد ک��ه این ریس��مان آن قدرها هم که نش��ان 
م��ی داد محکم نبوده اس��ت. از آن دوران حاال با نام 
حباب دات کام یاد می کنند. یک حباب اقتصادی که 
در فاصله میان سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ ایجاد شده 
بود. در ای��ن بازه زمانی بازارهای بورس کش��ورهای 
صنعتی ش��اهد رشد س��ریع ارزش مالی شان بودند، 
بخش اعظم این رش��د مدیون گس��ترش فعالیت در 
ح��وزه اینترنت بود. ش��رکت ها دریافته بودند که اگر 
با پس��وند دات کام وارد بازار بورس شوند، بهای سهام 
آنها افزایش پیدا می کند. در فاصله س��ال های ۲۰۰۰ 
تا ۲۰۰۲ این حباب ترکید. برخی شرکت های بزرگ 
)عمدتا در حوزه ارتباطات و اینترنت( تعطیل ش��دند 
و ش��رکت هایی هم مانند ش��رکت ش��یگتا بودند که 
ناگهان از اوج بازار بورس به زمین کشیده شدند. این 
تغییر ناگهانی موقعیت شیگتا آن قدر خبرساز بود که 
سر از نش��ریات بسیاری درآورد. سال ۲۰۰۰ روزنامه 
گاردین، چاپ انگلیس در گزارش��ی که در مورد این 
مدیرعامل ژاپنی به چاپ رساند، نوشت:  »در نشست 
س��االنه س��هام داران، مدیرعامل ۳۶ س��اله هیکاری 
تیشوشین مقابل سرمایه گذارانی عصبانی قرار گرفت 
ک��ه بی وقف��ه او را متهم می کردند و ب��ه او لقب های 
مختلف��ی دادند، از فریب��کار و بی کفای��ت گرفته تا 
بی انضب��اط و بی تجربه و... . یکی از س��رمایه گذاران 
باگالیه به او گفت:  »در عرض کمتر از نصف سال از 
بهشت به جهنم سقوط کردید، چرا؟« شیگتا در این 
نشست تقصیر را متوجه اقتصاد جهانی و بی اعتمادی 
ناگهانی بازار به س��رمایه گذاری در شرکت های فعال 

در حوزه اینترنت دانست.
در هم��ان جلس��ه معروف بود که ش��یگتا به یکی 
از نماده��ای دوره حباب اینترنتی تبدیل ش��د، نحوه 
برخورد س��هام داران با او چنان وحش��تناک بود که 
گزارش این جلس��ه سر از نش��ریات بسیاری درآورد، 
نش��ریاتی که اعالم می کردند کار پسر محبوب ژاپن 
تمام شده است. چهره معروف دنیای تجارت در ژاپن 
پس از ضربه س��همگینی که دریافت کرده بود آماده 
مبارزه ش��د. ش��رکت هیکاری تیشوش��ین یک دوره 

فشرده و بسیار دشوار بازسازی را آغاز کرد. 
شیگتا پس از س��ال ها توانست دوباره برخیزد و به 
همان نقطه ای برس��د که در زمان حب��اب اینترنتی 
رس��یده بود، البته این بار موفقیت او و ش��رکتش بر 
اس��اس واقعیت های ب��ازار پیش رفت. س��ال ۲۰۱۷ 
نش��ریه بلومبرگ عالم کرد که ب��ازار بورس دوباره با 
ش��یگتا مهربان شده است: »س��هام شرکت هیکاری 
رشدی ۲۴ درصدی را نسبت به وضعیت این شرکت 
در س��ال ۲۰۰۰ نش��ان می دهد.« در گ��زارش این 
نشریه ذکر شده است که شرکت هیکاری تیشوشین 
همچنان ب��ر محور ف��روش محص��والت و بازاریابی 
فعالیت��ی عم��ده دارد، مدلی که در کش��ور ژاپن و با 
مدل تجارت آنها همخوانی دارد. یکی از مدیران این 
ش��رکت به بلومبرگ گفته اس��ت که شرکت بیش از 
هرچی��ز روی بازاریاب��ان و فروش��ندگان خود تمرکز 
دارد: »در زمان��ه ای زندگ��ی می کنی��م که همه یک 
گوش��ی تلفن همراه دارند. اگر قرار است مشتریان را 
مجاب کنید که یک گوشی دیگر بخرند باید اصل کار 
را روی فروشندگان و بازاریابانی بگذارید که می دانند 

چگونه آنها را قانع به خریدن کنند.« 

یادداشت

این است مشکل ما!

مت��ن و گزارش »آب، چگونه دغدغه ملی ش��د؟« را 
مطالع��ه کردم و متأس��فانه آنچه به عنوان س��ه عامل 
خشکسالی، کارشناس یا کارشناس��ان ذی ربط عنوان 
کرده اند، درباره ش��هر تهران به نوعی ش��وخی بیشتر 
شبیه نیست. دوران خشکس��الی از ۱۵۰ سال پیش تر 
همواره در تهران روشن بوده است. تهران تنها پایتخت 
جه��ان با جمعیت بیش از ۸ میلیون نفر اس��ت که در 
کنار دریا و آب های آزاد نیست. شهری که سال ۱۳۴۳ 
با خشکسالی کامل مواجه بوده، سال ۱۳۵۳ مجددا آب 
نداش��تند. ۱۳۶۳ بار دیگر با مشکل کمبود آب روبه رو 
شد، ۱۳۷۰ بی آب ش��د. ۱۳۸۰ آب نوبت بندی شد. به 
راستی کسی نیست بگوید چرا در شهری که نه رودخانه 
پر آب دارد و نه کنار دریا اس��ت، ساخت وس��از بی رویه 
می کنیم. در شهری که گنجایش بیش از ۵ میلیون نفر 
را بیش��تر ندارد، چرا بیش از ۱۰ میلیون نفر را س��اکن 
کرده ایم. چرا برج س��ازی می کنیم. چرا درحالی که حق 
نداش��تیم باالتر از ارتفاع ۱۸۰۰ متر ساخت وساز کنیم 
بدون اجازه مجوز ساخت وس��از داده ایم و تمام آب های 
زیرزمینی تهران را تاراج کرده ایم. چرا در شهری که آب 
ندارد چمن می کاریم و فواره را همه روز باز می کنیم و 
به مردم نشان می دهیم. نه من باور نمی کنم که عامل 
کمبود آب عدم فقط صرفه جویی و اسراف است. چرا در 
کشورهای جنوب خلیج فارس پارک های زیبا ساخته اند 
که ش��هروندان ما به آنجا رفته و با حسرت به فضاهای 
سبز آن خیره می شوند. مگر آنها مانند ما شمال سرسبز، 
کوه های س��ر به فلک کش��یده غرب، رودخانه های آب 
شیرین دارند. چرا هنوز برای انتقال آب از دریای عمان و 
خلیج فارس به مرکز کشور با شک و تردید نگاه می کنیم. 
چرا به جای انتقال آب از سرش��اخه های زاینده رود به 
شهرهای کویری از آب دریای عمان استفاده نمی کنیم. 
از اول انقالب تاکنون اکثر کس��انی که مس��ئولیت آب 
کشور را داشته اند، از منطقه کویری بوده اند و آب کشور 
با مدیریت کویری بوده اس��ت و آن بحث انتقال آب از 
نقاط خوش آب و هوا به مناطق کویری بوده اس��ت. آیا 
واقعاً باید از سرشاخه های چالوس، سرشاخه های الر و 
سرشاخه های س��فیدرود حجم عظیمی از آب را برای 
تهران منتقل کنیم. امروز شاهد آن هستیم که متأسفانه 
تعداد بسیاری از سدهایی که ساخته شده با جامع نگری 
همراه نبوده اس��ت. چرا باید در چهارمحال وبختیاری و 
اصفهان برنج بکاریم و... . همه و همه مش��کل مدیریت 
اس��ت و مش��کل عدم برنامه ری��زی و جامع نگری که 
بزرگ ترین مشکل ماست و عده ای بدون نگاه به آینده 
و فقط برای س��ودجویی شخصی تمام قوانین را زیر پا 

گذاشته اند. این است مشکل ما! 

نکاتی درباره اجرای طرح بازآفرینی 
بافت های فرسوده

و  احی��ا  از جمل��ه  اج��رای طرح ه��ای کالن  در 
بازآفرینی بافت های فرس��وده بهتر اس��ت که دولت 
تصدی گری نکند، بلکه باید ش��رایط و فضای مناسب 
و قاب��ل اطمینانی را فراهم س��ازد تا توس��عه گرها و 

سرمایه گذاران فعالیت در این زمینه را پیش برند. 
عالوه ب��ر توس��عه گرها، دولت در اج��رای این گونه 
طرح ها باید فعالیت مردم را بیش��تر کند زیرا بیش��تر 
س��اکنان بافت های فرس��وده افرادی هستند که شاید 
چند نسل از خانواده آنها زندگی در این مناطق را تجربه 
کرده باش��ند و به گونه ای هویت شان با این منطقه گره 
خورده اس��ت. البته باید به این نکته توجه داش��ت که 
هویت س��اکنان بافت های فرس��وده با ساکنان مناطق 

حاشیه نشین در اطراف کالنشهرها متفاوت است. 
به طور کل��ی اج��رای طرح های کالن با مش��کالت 
مختلفی روب��ه رو خواهد بود. اگر نقش توس��عه گرها و 
س��رمایه گذاران به همراه س��اکنان و مالکان بافت های 
فرس��وده در این طرح بیشتر و پررنگ تر باشد، دولت از 

آسیب های آن به دور خواهد بود. 
اگر توس��عه گرها به تعهدات خود پایبند نباش��ند و 
نتوانند به خوبی رضایت مردم را جلب کنند، س��اکنان 
این بافت ها از دولت توقعی نخواهند داشت و هر کوتاهی 

و کم کاری را از سوی توسعه گرها می دانند. 
اگر دولت نقش پررنگی در این طرح داشته باشد، در 
صورت کم توجهی توسعه گرها از آنجایی که مردم دولت 
را می شناسند، کوتاهی ها را از چشم دولت می بینند و نه 
توسعه گرها. بنابراین طرح باید به گونه ای پیش رود که 
دولت کمتر دیده شود زیرا هر اندازه نقش دولت بیشتر 
به چشم آید، گرفتاری هایش نیز بیشتر خواهد شد اما 

نباید از نقش حمایت گری دولت غافل ماند. 
براس��اس تحقیقات انجام ش��ده، بافت های فرسوده 
هدف در تمام استان های کشور مشخص شده است؛ این 
طرح به کالنشهر تهران اختصاص ندارد بلکه به صورت 
موازی در سراسر کشور پیش خواهد رفت. آن طور که 
مس��ئوالن طرح عنوان کرده اند، پروژه های و طرح های 
نوسازی بافت های فرسوده در شهرهای مختلف کشور 
آماده شده است و در صورتی که منابع مالی تأمین شود، 

طرح به صورت موازی اجرا خواهد شد. 
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فرصـت امـروز: نشس��ت کارگ��روه 
واگذاری پروژه ه��ای نیمه تمام دولتی به 
بخش خصوصی با رئیس س��ازمان برنامه 
بودجه کشور، رئیس اتاق ایران و جمعی 
از فع��االن بخش خصوصی برگزار ش��د و 
محمدباقر نوبخت در این نشس��ت وعده 
داد آیین نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷ 
به زودی تدوین شود و بستر قانونی برای 
حض��ور بخش خصوص��ی در این طرح ها 

فراهم آید. 
محمدباق��ر نوبخت روز سه ش��نبه در 
نشس��ت کارگ��روه واگ��ذاری پروژه های 
نیمه تمام دولتی ب��ه بخش خصوصی که 
در محل اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ای��ران برگزار ش��د، گفت: 
 برای اج��رای پروژه های نیمه تمام حدود
۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز 
است که تأمین آن در توان دولت نیست. 

او ادام��ه داد: ب��ا ورود بخش خصوصی 
ب��ه موضوع س��ازندگی کش��ور، می توان 
قدم ه��ای مفیدی در مس��یر تکمیل این 
طرح ها برداش��ت. از می��ان این طرح ها 

برخی را به طور کام��ل باید دولت انجام 
ده��د زی��را اج��رای آن س��ودی ب��رای 
بخش خصوصی ندارد و ما هم بنا نداریم 
بخش خصوصی را در زیان شریک کنیم و 
طرح های ناکارآمد و مسئله دار را واگذار 

کنیم. 
سخنگوی دولت تأکید کرد: در جریان 
واگذاری طرح های نیمه تمام، باید منافع 
مش��روع و قانونی بخش خصوصی به طور 

کامل برآورده شود. 
رئیس س��ازمان برنامه  و بودجه افزود: 
در بودج��ه ۹۷ در کن��ار طرح های��ی که 
دول��ت باید تکمیل کن��د، حدود ۴ هزار 
میلیارد تومان پروژه ناتمام برای تکمیل 
از طریق واگذاری پیش بینی ش��ده است 
که بخش��ی از آنه��ا را بخش خصوصی به 

 تنهایی تکمیل می کند. 
وی ادامه داد: یکی از گام های اساسی 
که قرار است توسط دولت برداشته شود 
و در تبص��ره ۱۹ الیحه بودجه ۱۳۹۷ به 
آن پرداخته ش��ده، این اس��ت که زمینه 
ب��رای اتمام طرح های نیمه تمام دولتی با 

مش��ارکت م��ردم و بخش خصوصی مهیا 
شود. 

ب��ه  اش��اره  ب��ا  دول��ت  س��خنگوی 
 اینکه ح��دود ۶۵ ه��زار پروژه اس��تانی
و ۶ ه��زار پ��روژه ملی ناتمام در کش��ور 
وجود دارد، گفت: به انجام رس��اندن این 
۷۱ هزار پ��روژه، حتی اگ��ر دولت برای 
آغاز طرح های جدی��د مقاومت کند، کار 
س��ختی اس��ت و منابع بس��یار هنگفتی 

می طلبد. 
وی ادام��ه داد: در کنار طرح هایی که 
دول��ت تکمیل می کن��د و طرح هایی که 
بخش خصوصی می تواند به تنهایی تکمیل 
کند، حدود ۱۴ هزار طرح نیز وجود دارد 
که می تواند به  صورت شراکت بین دولت 

و بخش خصوصی به اتمام برسد. 
کمت��ر  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  نوبخ��ت 
پ��روژه ای می توان��د بدون مش��ارکت با 
بخش خصوص��ی تکمی��ل ش��ود، تأکید 
ک��رد: در جری��ان واگ��ذاری طرح  ه��ای 
نیمه  تمام به بخش خصوصی، ش��راکت با 
بخش خصوصی به  جای مش��ارکت با این 

بخش در نظر گرفته ش��ده ک��ه ادبیات 
تازه ای است. 

سخنگوی دولت ادامه داد: برای تأمین 
بار مالی اجرای پروژه های ناتمام توس��ط 
بخش خصوصی، تالش می کنیم شرایطی 
فراه��م آوری��م ک��ه بخش خصوص��ی از 
مش��ارکت نظام بانکی و از منابع صندوق 

توسعه ملی استفاده کند. 
وی با اش��اره به اینکه استفاده از منابع 
صندوق توسعه ملی برای بخش خصوصی 
آزاد است، گفت: در سال آینده پیش بینی 
می ش��ود دولت ۵۰ میلی��ارد دالر درآمد 
نفتی داش��ته باش��د که ۳۲درصد از این 
منابع معادل حدود ۱۵ میلیارد دالر باید 

به صندوق توسعه ملی واریز شود. 
نوبخت در پایان اظهار کرد: باید آیین نامه 
اجرایی تبصره ۱۹ قان��ون بودجه ۹۷ را در 
ص��ورت امکان تا پایان اس��فند و حداکثر 
در روزهای نخس��ت س��ال آت��ی به دولت 
ارائ��ه دهی��م و آن را به تصویب برس��انیم 
ت��ا نقش��ه راه بخش خصوص��ی در تکمیل 

طرح های نیمه  تمام کشور مهیا شود. 

 »کف��ش مل��ی« از جمل��ه برنده��ای 
خاطره انگیز کفش ایرانی بود که در دهه ۳۰ 
توس��ط رحیم ایروانی پدید آمد و در مدت 
کوتاهی ب��ه بزرگ ترین تولیدکننده کفش 
ماش��ینی در خاورمیانه تبدیل شد؛ چنانکه 
بسیاری از محصوالت کفش ملی نه تنها در 
بازارهای ایران بلکه در بسیاری از بازارهای 
جهان راه یافته و رشد و ترقی آن به حدی 
بود که بیش از ۵۲کارخانه در صنعت کفش 
و چرم و بیشتر از ۴۰۰ فروشگاه زنجیره ای 
در سطح کشور و نزدیک به ۱۱ هزار پرسنل 
داشت. مش��هور است که ارتش سرخ اتحاد 
جماهیر ش��وروی و مردان و زنان مجاری، 
لهستانی و رومانیایی عالقه خود را به کفش 
ملی نشان داده و از جمله وفاداران این برند 
بودند.  با این همه، اما دوران درخشش گروه 
صنعتی ملی چندان نپایید، این شرکت پس 
از انقالب مصادره ش��د و به سازمان صنایع 
ملی منتقل و سپس بابت رفع بدهی دولت 
به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد. 
در ادامه نیز پیامدهای جنگ هشت ساله و 
همچنین تحریم اقتصادی از جمله دالیلی 
بودند که باعث ش��د گروه صنعتی ملی در 
دهه ۶۰ بازارهای جهانی خود را از دس��ت 
بدهد و نتواند هویت و جایگاه درخشانش را 
حفظ کند.  اما حاال با گذشت بیشتر از نیم 
قرن از پا گرفتن برند کفش ملی، مدیریت 
حاضر این مجموعه در تالش اس��ت تا این 
برند خاطره انگیز کفش ایرانی را زنده کرده و 
با به کارگیری ابزارهای مدیریت نوین و روش 
تولید غیرمتمرکز دوباره جایگاه از دس��ت 
رفته کفش مل��ی را احیا کند. از همین رو، 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و 
همچنین مدیرعامل گروه صنعتی ملی روز 

دوشنبه در یک نشست خبری از همکاری 
مشترک کفش ملی با شرکت کیکرز فرانسه 
خبر دادند و بر این اس��اس، تولید مشترک 
از س��وی این دو برند خاطره انگیز دوباره در 
ایران از س��ر گرفته می ش��ود. گفتنی است 
گروه صنعت��ی ملی زیرمجموعه ش��رکت 
س��رمایه گذاری آتیه صبا وابسته به وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 

برند »کفش ملی« زنده می شود
ش��رکت  مدیرعام��ل  آذروش،  ول��ی 
س��رمایه گذاری آتیه صبا در این نشس��ت 
خب��ری از تولید مش��ترک کف��ش ملی با 
ش��رکت کیکرز فرانس��ه خبر داد و گفت: 
نشان تجاری »کفش ملی« با سرمایه گذاری 

مشترک کیکرز فرانسه احیا می شود. 
ای��ن  جزیی��ات  تش��ریح  ب��ا  آذروش 
داد:  ادام��ه  مش��ترک  س��رمایه گذاری 
قرار اس��ت ش��بکه توزیع، کارخانجات و 
س��وله های تولیدی، آورده شرکت کفش 
ملی و همچنین ماشین آالت، دانش فنی 

و طراحی مدل نیز آورده شرکت فرانسوی 
باشد. 

به گفته مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
آتیه صب��ا، س��االنه ۲۰۰ میلی��ون جفت 
کفش در کش��ور اس��تفاده می شود که در 
حال حاضر س��هم کفش ملی از این میزان 
کمتر از ۱.۵درصد اس��ت و کفش ملی در 
نظر دارد تا در یک بازه پنج ساله دست کم 

۱۰درصد از س��هم بازار کف��ش ایران را به 
خود اختصاص دهد. 

آذروش افزود: همکاری مش��ترک با این 
شرکت فرانس��وی در حالی انجام می شود 
که کیکرز در س��ال های گذشته و به دلیل 
تحریم های اقتصادی از ایران خارج ش��ده 

بود. 
وی تصریح کرد: تالش متولیان ش��رکت 
کفش ملی احیا و اس��تفاده از برند ایرانی و 
حمایت از تولید و اش��تغال است و تاکنون 
بیش از ۳ه��زار و ۵۰۰ نفر اش��تغال مولد 
غیرمستقیم از س��وی این مجموعه ایجاد 

شده و در بیش از ۲۶۰ فروشگاه وابسته به 
آن در کشور ۶۵۰ نفر در حال ارائه خدمات 

هستند. 
تکذیب فروش کفش چینی در 

فروشگاه های کفش ملی
همچنین علی شالباف، مدیرعامل گروه 
صنعت��ی مل��ی در این نشس��ت خبری با 
تکذی��ب فروش هرگونه کف��ش چینی در 
فروشگاه های کفش ملی گفت: این شایعه 
ب��ه هیچ وجه واقعیت ندارد و گروه صنعتی 
ملی به دنبال احی��ای صادرات محصوالت 
خود به س��ایر بازارها ب��وده و مقدمات این 
کار اکن��ون در بازاره��ای روس��یه، عراق و 

افغانستان فراهم شده است. 
ش��الباف ادامه داد: در یک س��ال و نیم 
گذش��ته، احی��ای ن��ام و برن��د »ملی« در 
دستور کار قرار گرفت و با استفاده از نظرات 
کارشناس��ان و متخصص��ان خب��ره، انجام 
تغییرات و به روزرسانی های الزم در لوگو و 
نشان تجاری کفش ملی انجام شده است. 

مدیرعامل گ��روه صنعتی ملی همچنین 
از برنامه ریزی برای بازس��ازی فروشگاه های 
کف��ش ملی پ��س از نوروز ۹۷ خب��ر داد و 
از حض��ور در مراکز تج��اری و مال ها نیز به 
عنوان رویکرد جدید این شرکت برای فروش 
ی��اد کرد.  به گفته ش��الباف، کفش ملی در 
س��ال های نه چندان دور، نه تنها پاسخگوی 
نیاز هموطن��ان بوده و کش��ور را از واردات 
کف��ش بی نیاز ک��رده بود، بلکه ب��ه اروپای 
شرقی و شوروی سابق صادرات چشمگیری 
داش��ت و حتی پوتین مورد نیاز ارتش سرخ 

شوروی را در مقطعی تأمین می کرد. 
او ادام��ه داد: اما ام��روز این برند ملی به 
دالیلی همچون جنگ تحمیلی و تحریم ها 
بازارهای صادراتی خود را از دست داده اما 
ما به دنبال احیای این بازارها و صادرات به 

کشورهای همسایه و CIS هستیم. 

با سرمایه گذاری شرکت »کیکرز« فرانسه

برند »کفش ملی« احیا می شود

سخنگوی دولت در نشست کارگروه واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی تشریح کرد

نقشه راه بخش خصوصی در تکمیل طرح های نیمه تمام
ارتباطات

سهم کشورها از 100 شهر هوشمند جهان
هوشمندترین شهرهای جهان کدامند؟ 
به تازگی فهرستی از هوشمندترین شهرهای جهان 
در سال گذشته )۲۰۱۷ میالدی( منتشر شده که نشان 
می دهد چه کش��ورهایی در راس��تای هوشمندسازی 

خدمات خود زودتر و بهتر قدم برداشته اند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، به نق��ل از وب س��ایت بیزینس 
اینس��ایدر، براس��اس تازه ترین آمارها از سوی موسسه 
ش��هر   ۲۵ از  فهرس��تی   ،Smart Cities Index
هوشمند جهان منتشر شده است که در آن شاخص های 
ساختمان هوش��مند، جمع آوری هوشمند زباله، حفظ 
محیط زیس��ت، دیجیتالی ش��دن تمامی ام��ور دولت و 
کارهای اداری، دسترس��ی کام��ل، راحت و همگانی به 
اینترنت 4G LTE، فراوانی دسترس��ی به هات اسپات 
اینترن��ت وای فای، اس��تفاده همه گیر از گوش��ی های 
هوش��مند و دس��تگاه های الکترونیکی، استانداردهای 
زندگی، چگونگی توسعه فرآیند هوشمندشدن شهرها، 
س��رویس به اش��تراک گذاری خودرو و تاکسی آنالین، 
هوشمندکردن سیس��تم ترافیک، برنامه ریزی شهری، 
آموزش، مش��ارکت ش��هروندان، اکوسیستم اقتصادی، 
پارکینگ هوشمند، انرژی پاک، توسعه ناوگان حمل و 
نقل عمومی برقی و الکتریکی، س��رعت باالی اینترنت 
و حمل و نقل عمومی هوش��مند در این رتبه بندی در 
نظر گرفته و محاس��به شده اس��ت.   امروزه غول های 
تکنول��وژی و اپراتورهای بزرگ همچون نوکیا، هوآوی، 
ورایزن و سیسکو مدیریت و راهبری شهرهای هوشمند 
را هدف اصلی خود قرار داده اند؛ به گونه ای که موسسه 
IDC برآورد کرده اس��ت این پیشگامان تا سال ۲۰۲۱ 
میالدی ح��دود ۱۳۵ میلیارد دالر در زمینه س��اخت 
شهرهای هوشمند در جهان هزینه کنند.   اینترنت اشیا 
و ش��هر هوشمند دو واژه ای است که از این پس بیشتر 
ب��ه گوش تان خواهد خورد چراکه امروزه ش��رکت های 
فعال در زمینه علم و تکنولوژی با همکاری اپراتورهای 
مخابراتی با همکاری های خود می خواهند رویای شهر 
هوش��مندی را که تمامی اشیا و وسایل آن به اینترنت 
مجهزند و کارها با س��رعت بسیاری قابل انجام خواهد 
بود، محقق کنند.  اینترنت اش��یا )IoT( به معنی یک 
شبکه جهانی از اشیای مرتبط و متصل است که هر یک 
دارای آدرس مختص به خود بوده و براساس قراردادهای 
استانداردش��ده ای ب��ا یکدیگر در ارتباط هس��تند. این 
سیس��تم جدید کنترل از راه دور و کنترل هوش��مند 
اشیا و دس��تگاه ها امروزه در کشورهای توسعه یافته ای 
همچون کره جنوبی در سیستم های اداری و همچنین 
وسایل منزل بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.  اینترنت 
اشیا در وهله اول در استفاده از زمان موجب صرفه جویی 
می ش��ود که به تبع آن در حوزه ه��ای مربوط به انرژی 
نیز صرفه جویی اتفاق می افتد. این فناوری می تواند در 
ساختمان ها و مجتمع های بزرگ برای استفاده درست و 
تنظیم مصرف انرژی، در کنترل سیستم های هوشمند، 
 س��المت و بهداشت، ترافیک، کش��اورزی، حمل و نقل

و... نیز مورد استفاده قرار بگیرد. 
اما فهرس��ت ۲۵ شهر هوشمند جهان به این ترتیب 

است: 
۱ - کپنهاگ، دانمارک
۲ - سنگاپور، سنگاپور

۳ - استکهلم، سوئد
۴ - زوریخ، سوییس

۵ - بوستون، ایاالت متحده آمریکا
۶ - توکیو، ژاپن

۷ - سانفرانسیسکو، ایاالت متحده آمریکا
۸ - آمستردام، هلند

۹ - ژنو، سوییس
۱۰ - ملبورن، استرالیا

۱۱ - ونکوور، کانادا
۱۲ - سیدنی، استرالیا

۱۳ - برلین، آلمان
۱۴ - هامبورگ، آلمان
۱۵ - گوتنبرگ، سوئد

۱۶ - مونترال، کانادا
۱۷ - لندن، انگلستان

۱۸ - تل آویو، فلسطین اشغالی
۱۹ - تورنتو، کانادا

۲۰ - پاریس، فرانسه
۲۱ - سئول، کره جنوبی

۲۲ - لوکزامبورگ، لوکزامبورگ
۲۳ - هلسینکی، فنالند

۲۴ - نیویورک، ایاالت متحده آمریکا
۲۵ - مونیخ، آلمان

از این فهرس��ت به وضوح می توان دریافت که برخی 
کش��ورها سهم بیش��تری از فهرس��ت ۱۰۰ شهر برتر 
هوش��مند جهان دارند. سهم کشورهای جهان در بین 
۱۰۰ ش��هر هوشمند جهان به این ش��رح است: آلمان 
۱۰شهر، آمریکا ۷شهر، کانادا ۴شهر، سوئد ۴شهر، نروژ 
۴شهر، ایتالیا ۴شهر، استرالیا ۴شهر، انگلستان ۳شهر، 
فنالند ۳ش��هر، فرانسه ۳ش��هر، چین ۳شهر و مکزیک 
 ۳ش��هر. اما همانطور که دیده می ش��ود در فهرس��ت

۲۵ ش��هر هوش��مند جهان، هیچ نامی از کش��ورهای 
خاورمیانه و آفریقایی به چشم نمی خورد، اما در فهرست 
۱۰۰شهر هوشمند جهان، تعداد محدودی از کشورهای 
خاورمیانه حضور دارند که در سال های اخیر با تالش های 
بسیاری در زمینه حفظ و ارتقای شاخص های خود در 
فهرست ۲۵ شهر هوشمند دنیا خود را گنجانده اند. سهم 
کشورهای خاورمیانه در بین ۱۰۰ شهر هوشمند جهان 
به این ش��رح است: امارات متحده عربی ۲شهر، بحرین 

۱شهر، قطر ۱شهر و عربستان ۱شهر. 

دریچه

چرا پاسخگوترین وزیر دوباره استیضاح می شود؟ 
مواخذه برای جبران اشتباهات 

دیگران
ای��ن روزها در حالی بررس��ی طرح اس��تیضاح عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی با حضور وی در دستور 
کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی قرار گرفته 
که او بیش از هر عضو دیگر کابینه حسن روحانی توانسته 

است رأی اعتماد مجلس را کسب کند. 
 به گ��زارش خبرآنالین، عب��اس آخوندی تکنوکرات 
باتجربه، برای سومین بار در آستانه استیضاح قرار گرفته 
است؛ اس��تیضاحی که خیلی ها آن را بیش از آنکه فنی 
بدانند سیاس��ی قلمداد می کنند؛ چه آنک��ه او رکورددار 
دریافت رأی اعتماد از مجلس ش��ورای اسالمی در پنج 

سال اخیر بوده است. 
 در پنج سال گذشته، آخوندی چهار بار توانسته است 
با رأی اعتماد نمایندگان مجلس به عنوان وزیر، از صحن 
علنی خارج ش��ود. او در عین حال که طرفداران زیادی 
در مجلس دارد، به همان نس��بت هم مخالفانی دارد که 
معتقدند عملکرد او نتوانس��ته رضایت آنها را جلب کند. 
ش��اه کلید مخالفت ها هم نه تنها به عملک��رد او، بلکه به 
مشکالت به ارث رس��یده از دولت های قبل برای وزارت 

راه و شهرسازی برمی گردد. 
ریل گذاری غلط در حوزه مسکن با پروژه مسکن مهر، 
کهنگی ناوگان فرسوده ریلی و هوایی به دلیل تحریم ها و 
مهم تر از آن تکمیل نشدن پروژه های حمل و نقل جاده ای 
به دلیل کمبود بودجه؛ هر سه عامل، ریشه استیضاح های 

گذشته و مخالفت ها با عباس آخوندی است. 
وزارتخانه ای که بدون بررسی های کارشناسی ادغام شد 
و س��اختارهای غلط به جای مانده کار را برای آخوندی 
سخت کرد، گرچه در پنج سال گذشته برنامه ریزی های 
حول محور اصالح قرار گرفت تا بخشی از مشکالت حل 
ش��ود، اما واقعیت این اس��ت که حل برخی مشکالت از 

توان یک وزیر به تنهایی خارج است. 
با این حال بررس��ی چه��ار دوره رأی اعتماد آخوندی 
در پنج س��ال اخیر نش��ان می دهد که او در پاسخگویی 
فعال ترین عض��و کابینه ب��وده و ق��درت متقاعدکردن 
مخالفانش را داش��ته اس��ت. هرچند بخت هم همواره با 
او ی��ار نب��وده و هر از گاهی حوادثی مثل س��انحه ریلی 
 س��منان-دامغان ی��ا حادثه اخی��ر س��قوط هواپیمای

تهران-یاس��وج او را در مع��رض اتهام قرار داده اس��ت و 
حاال بار دیگر نمایندگان قصد دارند بخت وی را در بوته 
آزمایش قرار دهند.   س��ال گذشته درست در اولین روز 
اسفندماه بود که آخوندی توانست رأی اعتماد نمایندگان 
مجلس را کس��ب کند و سپس با تغییر دولت، بار دیگر 
به عنوان وزیر راه و شهرسازی، با حمایت حسن روحانی 

رئیس جمهور مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت. 
با این حال برخی مخالفان استیضاح معتقدند استناد 
کسانی که بابت سقوط استیضاح را کلید زده اند، چندی 
پیش بس��یار متف��اوت از حاال بود، به ط��وری که حتی 
مهرداد الهوت��ی، نماینده مردم لنگرود می گوید: »اتفاقا 
کسانی که به عملکرد آخوندی انتقاد دارند همان کسانی 
هستند که به قراردادهای خرید هواپیما معترض بودند.«

منتقد مسکن مهر، پایان دهنده آن
صراحت لهجه عباس آخون��دی در اعتراض به برخی 
سیاست گذاری های اشتباهی که از گذشته به دولت های 
یازدهم و دوازدهم به ارث رس��یده، تاکنون بس��یاری را 
رنجانده اس��ت. او در پاسخ به کسانی که مسکن مهر را 
سند افتخار خود می دانس��تند، به صراحت از این طرح 
انتقاد کرد و آن را مش��کلی برای ساکنان و اقتصاد ایران 
خواند.  موضوعی که خیلی از کارشناس��ان هم معتقدند 
یکی از بزرگ ترین اش��تباهات سیاست گذاری در بخش 
مسکن در دهه گذشته بوده و آثار این سیاست اشتباه تا 
س��ال ها بر اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. با این حال او 
گرچه نقدهای اساسی به این پروژه دارد، اما نقد او مانع 
از تکمیل این پروژه از سوی وزارت راه و شهرسازی نشد، 
به طوری که با پیشرفت سریع فیزیکی اتمام پروژه مسکن 

مهر این طرح تقریبا پایان یافته است. 
از س��وی دیگر با پایان کار مس��کن مهر، برنامه ریزی 
برای نوس��ازی بافت فرس��وده را در دستور کار قرار داده 
که اتفاقی مهم برای اقتصاد و اجتماع ایران تلقی می شود. 

 میوه برجام اینجاست
کس��انی که معتقد بودند هنوز چشم اقتصاد ایران به 
میوه های برجام روشن نشده اس��ت، بی تردید جزییات 
و زیربخش ه��ای وزارت راه و شهرس��ازی را از نظر دور 
داش��ته اند، چراکه ع��الوه بر عقد ق��رارداد با بزرگ ترین 
شرکت های هواپیماسازی، در حوزه کشتیرانی نیز ایران 
توفیقاتی ملموس را در دوره پسابرجام شاهد بوده است. 
دسترس��ی ناوگان ملی با پرچم جمهوری اسالمی به 
بنادر خارجی و بازارهای جهانی، بازگش��ت خطوط ۱۸ 
ش��رکت بین المللی کش��تیرانی به بنادر ایران و احیای 
شبکه جهانی نمایندگی های کشتیرانی های ایرانی از آن 
جمله است.   در حوزه حمل و نقل هوایی سیاست های 
عباس آخوندی تحوالت بزرگی را ایجاد کرده است. قرار 
اس��ت ترمینال س��الم به ظرفیت ۵میلیون نفر مسافر و 
با پیش��رفت فیزیکی ۷۵درصد در تابس��تان سال آینده 
)سال ۹۷( به بهره برداری برسد. با افتتاح ترمینال سالم، 
ظرفیت مس��افری ف��رودگاه حدود ۳۰درص��د افزایش 

می یابد. 
عالوه بر این، با انتقال بخش زیادی از حجم پروازهای 
فعل��ی ترمینال یک به ترمینال س��الم، ش��اهد افزایش 
کیفیت خدمات مسافری در فرودگاه خواهیم بود. طراحی 
ترمینال سالم براساس طرح معماری ایرانی اسالمی بوده 
و برای اولین بار در کش��ور »ترمینال گالری« با تأکید بر 

المان های هنری ایرانی اسالمی ایجاد خواهد شد. 

ایمان ولی پور

چهار شنبه
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گرچه سیف تأکید دارد که هیچ 
رئی��س کل بانک مرکزی در دنیا 
نرخ دالر را اعالم نمی کند و سؤال 
کردن در این م��ورد غیر معمول 
اس��ت، ولی گویا خ��ودش از این 

قاعده مستثناست. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، معموال 
کل  رؤس��ای  اظهارنظ��ر 
دنی��ا  در  مرک��زی  بانک ه��ای 
ب��ا توج��ه ب��ه موقعی��ت آنها و 
اثر گذاری نظرات ش��ان در مورد 
سیاس��ت های پول��ی و ارزی بر 
ب��ازار از اهمیت قاب��ل توجهی 
برخوردار اس��ت. از این رو کمتر 
دیده می شود رؤسای کل بانک 
مرکزی در دنیا به دفعات اعالم 
نظر عمومی داشته و به ویژه در 
مورد مس��ائل خاص به صراحت 
صحبت کنند. ب��ه عنوان نمونه 
می توان به اعالم نظر رئیس کل 
فدرال رزرو در م��ورد نرخ بهره 
آمری��کا و تغیی��ر احتمال��ی آن 
اش��اره کرد که هر گاه اشاره ای 
به ای��ن موضوع می ش��ود، بنابر 
ماهی��ت نظر می توان��د موجب 
اثر گذاری در ارزش دالر و برخی 

بازارهای مالی دیگر شود. 
ول��ی اهلل س��یف، رئی��س کل 
بان��ک مرکزی نی��ز در اظهارات 
اخیر خود ای��ن موضوع را مورد 
توجه ق��رار داده و به طور خاص 
موض��وع دالر را مط��رح ک��رده 
اس��ت. به هر ح��ال بارها پیش 
آمده که با توجه به جریان بازار 
ارز در ایران و نوسان و بی ثباتی 

ک��ه معموال در برخ��ی ماه های 
س��ال ب��ا آن درگیر می ش��ود، 
س��ؤال در مورد جری��ان پیش 
روی بازار و البته نرخ آن از وی 
مطرح می شود. رئیس کل بانک 
مرک��زی تأکی��د دارد که هیچ 
ک��دام از رؤس��ای بانک مرکزی 
ن��رخ دالر را اع��الم نمی کنند و 
اصوال سؤال درباره نرخ دالر هم 
رسمی غیرمعمول است که فقط 

در کشور ما مطرح می شود. 

ب��ا ای��ن ح��ال ک��م نیس��ت 
زمانی که س��یف، هم ب��ا وجود 
اعتقاد به اینکه نباید به س��ؤال 
در م��ورد نرخ دالر پاس��خ داد، 
واکنش نش��ان داده اس��ت. وی 
در اولی��ن س��ال حض��ور خود 
در بان��ک مرک��زی ب��ود که در 
صبحان��ه کاری ب��ا اعضای اتاق 
بازرگان��ی و زمانی ک��ه نرخ دالر 
ح��دود ۲۹۰۰ تومان بود، اعالم 
ک��رد که اکنون قیم��ت به کف 

رس��یده و بعید اس��ت دیگر به 
کمتر از این قیمت برگرد. البته 
در هم��ان زمان کامیاب، معاون 
ارزی بانک مرکزی نیز گفت که 
قیم��ت ۲۹۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی 
برای بازار خوب اس��ت. نظراتی 
که حواشی زیادی هم به دنبال 
داش��ت و در بازار اثر گذار بود و 
س��یگنال افزایش قیمت دالر را 

در ادامه داد. 
همچنین در سال گذشته و به 

دنبال نوس��ان بازار ارز در نیمه 
دوم س��ال که قیمت را از حدود 
۳۳۰۰ تا مرز ۴۰۰۰ تومان هم 
پیش برد، بعد از انتقادهایی که 
نس��بت به بانک مرک��زی برای 
کنت��رل بازار ارز مطرح بود و در 
نهایت قیمت ها تا حدی تعدیل 
ش��د، رئی��س کل بانک مرکزی 
اعالم کرد که دیگر نباید انتظار 
داش��ت دالر به کمتر از ۳۵۰۰ 
تومان برگ��ردد. چندی بعد وی 
نرخ��ی دیگر را اع��الم و تأکید 
کرد ک��ه قیم��ت واقع��ی دالر 

۳۶۰۰ تومان است. 
در س��ال ج��اری نی��ز بعد از 
نوسان شدید نرخ دالر در نیمه 
دوم سال که موجب رشد قیمت 
دالر در فاصله پنج ماه از ۳۸۰۰ 
تا مرز ۵۰۰۰ تومان شد، گرچه 
رؤسای سازمان برنامه و بودجه 
و وزی��ر اقتصاد معتقد بودند که 
دالر باالی ۴۰۰۰ تومان را قابل 
قب��ول نمی دانن��د ول��ی رئیس 
کل بان��ک مرک��زی هی��چ گاه 
تأیید نکرد ک��ه دالر باید کمتر 
از ۴۰۰۰ تومان باش��د، ولی در 
تومان��ی   ۴۲۰۰ دالر  مقطع��ی 
را نرخ واقعی بازار ارز ندانس��ته 
ولی با وج��ود انتظاری که برای 
تعدیل قیمت وجود داشت روند 
رش��د ادامه یافت و قیمت دالر 
تا ۵۰۰۰ تومان هم پیش رفت. 
اکنون ه��م در ب��ازار آزاد دالر 
کمتر از ۴۷۰۰ تومان به صورت 

آزاد فروش نمی رود. 

سخنی با رئیس کل بانک مرکزی

از قیمت دالر نپرسید رئیس کل بیمه مرکزی اعالم کرد
عدالت بیشتر در طرح جدید بیمه 

شخص ثالث
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی گفت: بر اس��اس 
آیین نام��ه ماده ۱۸ قانون بیمه ش��خص ثالث، از 
این پس با وقوع تصادف و پرداخت خسارت، تنها 
بخش��ی از س��ابقه تخفیفات بیمه ای بیمه گذار از 
بین می رود و بقیه س��ابقه برای وی لحاظ خواهد 

شد. 
به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی افزود: پیش 
از این با ی��ک تصادف، حتی اگر فردی ۷۰درصد 
تخفی��ف بیمه ای داش��ت کل س��وابق تخفیفات 
بیمه ای وی از بین می رفت، اما بر اساس آیین نامه 
جدی��د ماده ۱۸ قانون بیمه ش��خص ثالث که به 
تازگی به تصویب شورایعالی بیمه و هیأت وزیران 
رس��ید، از این پس در تص��ادف اول ۲۰درصد و 
در تصادف دوم ۳۰ و در تصادف س��وم ۴۰درصد 

تخفیفات بیمه ای فرد از بین می رود. 
وی اف��زود: برای مثال اگر ف��ردی با ۷۰درصد 
تخفی��ف بیم��ه ای، در طول یک س��ال س��ه بار 
تص��ادف کند ه��م ۳۰درصد تخفی��ف برای وی 

محفوظ خواهد ماند. 
همتی با اش��اره به اینکه این موضوع به عدالت 
نزدیک تر است گفت: البته این مورد برای بیمه ها 
بار مالی خواهد داش��ت و برای جبران آن، از این 
پ��س بجای ۱۰درص��د افزایش تخفیف، س��االنه 
۵درصد به تخفیفات بیمه ای فرد اضافه می شود. 
وی تصریح کرد: س��وابق بیمه ای افراد که پیش 
از این جمع ش��ده به طور کامل لحاظ می ش��ود و 
موضوع کاهش تخفیف س��االنه از ۱۰ به ۵درصد 

از این تاریخ به بعد لحاظ خواهد شد. 
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی در م��ورد اتص��ال 
ش��رکت های بیمه ای به بان��ک اطالعاتی نیروی 
انتظام��ی در خص��وص س��وابق و نم��ره منف��ی 
رانن��دگان گفت: ق��رار بود ش��رکت های بیمه با 
اس��تفاده از بانک اطالعاتی نیروی انتظامی، نمره 
منفی رانن��دگان را مالحظه و ب��ه ازای هر نمره 
منف��ی یک درصد به حق بیم��ه وی اضافه کنند 
و ظرف س��ه م��اه از تصویب آیین نام��ه ماده ۱۸ 
قانون بیمه شخص ثالث، امکان دسترسی بیمه ها 
به بان��ک اطالعاتی ناجا فراهم ش��ود اما تاکنون 
ای��ن اتفاق نیفتاده و به تازگی مس��ئوالن نیروی 
انتظامی اعالم کرده اند که در آینده این دسترسی 

فراهم خواهد شد. 
وی با بی��ان اینکه ۶۰درصد کس��انی که بیمه 
ش��خص ثالث دارند از تخفیف برخوردارند، گفت: 
برخی ش��رکت های بیم��ه ای تص��ور کرده اند که 
تخفیف��ات قبل��ی ثابت می مانند ت��ا تخفیفات به 
میزان قبلی برس��د که ش��ورایعالی بیمه تصویب 
کرد چ��ون تخفیفات قبلی حق اکتس��ابی مردم 
است به جای خود باقی بماند و از این پس ساالنه 

۵درصد به تخفیفات قبلی اضافه شود. 
اف��زود: همچنی��ن کس��انی ک��ه تع��داد  وی 
تصادفات ش��ان بیش از تخفیفات باش��د در زمان 
تمدید بیمه نامه ملزم به پرداخت جریمه هستند. 
همتی تصریح کرد: طراحی نظام بیمه ای جدید 
به گونه ای اس��ت که اگر کس��انی خوب رانندگی 
کنن��د از تخفیف��ات بیمه ای برخوردار باش��ند و 
کس��انی که با تخلفات حادثه ساز رانندگی کنند 

مشمول جریمه شوند. 
نرخ بیمه سال آینده بعد از تعیین نرخ دیه 

اعالم می شود
رئی��س کل بیمه مرکزی گفت: برای اعالم نرخ 
بیمه شخص ثالث در سال آینده منتظر اعالم نرخ 

دیه از طرف قوه قضاییه هستیم. 
همت��ی گف��ت: بیمه ش��خص ثالث، هر س��ال 
بر مبنای ضریب خس��ارت س��ال قب��ل بیمه ها و 
همچنین تعیین ارزش ریالی دیه در س��ال جدید 

تعیین می شود. 
وی افزود: هنوز قوه قضاییه نرخ دیه را در سال 
جدید ابالغ نکرده و از سویی، مشغول جمع بندی 
صورت مالی ش��رکت های بیمه در سال ۹۵ برای 

تعیین ضریب خسارت آنها هستیم. 
همت��ی تصریح ک��رد: نرخ بیمه ش��خص ثالث 
س��الی یک ب��ار اعالم می ش��ود و هیچ ش��رکت 
بیمه ای نمی تواند آن را افزایش دهد و از س��ویی 
طبیعی است که کس��انی که تخلفات حادثه ساز 
دارند و خطرپذیری رانندگی را افزایش می دهند 

نرخ های بیشتری پرداخت کنند. 
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی همچنی��ن درباره 
انتقاد رئیس س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان از بیمه ها درباره افزایش دوازده 
دوازده��م بیم��ه ثالث در ماه های ح��رام به جای 
چه��ار دوازدهم نی��ز گفت: افزایش ن��رخ دیه در 
ماه های حرام روی خسارت های مالی نیز اثرگذار 
اس��ت و تنها روی خسارت های جانی تأثیر ندارد 
و به همین دلیل بیمه ها ۲.۵ درصد دیه را سقف 
تعه��د مالی ق��رار می دهند، بنابرای��ن وقتی دیه 
افزایش پیدا می کند تعهد ش��رکت های بیمه هم 

افزایش می یابد. 
وی افزود: بر اس��اس قانون ش��ورای عالی بیمه 
بای��د به نحوی عمل کند که به نفع مردم باش��د 
و س��ود اکثریت جامعه مالک عمل ما در شورای 

عالی بیمه و بیمه مرکزی است. 
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تغییر ساعت کار بانک های 
خصوصی در ایام پایانی سال

طی تصمیمی قرار بر این شد تا بانک های خصوصی 
در نیمه دوم اس��فندماه س��اعت کاری خود در برخی 
ش��عب را افزایش دهند.  به گزارش ایس��نا، با توجه به 
افزایش حجم کاری بانک ها و تقاضای مشتریان در ایام 
پایانی س��ال، معموالً تغییرات��ی در ارائه خدمات بانکی 
اعمال می ش��ود. بنابر تصمیمی که کان��ون بانک های 
خصوصی گرفته، قرار بر این ش��ده تا بانک ها در برخی 
شعب ساعت کاری خود را افزایش دهند. در حال حاضر 
ساعت کاری ساعت ۳۰: ۷ الی ۰۰: ۱۶ است که حدود 
دو ساعت اضافه شده و به ساعت ۰۰: ۱۸ می رسد.  در 
توافق نامه بانک های خصوصی آمده است که با توجه به 
افزایش مراودات بانکی هموطنان، بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی، ساعت کار و ارائه خدمات بانکی خود 
را در نیمه دوم اس��فندماه افزایش داده اند چون تعیین 
اضافه ساعت کار بانک ها برعهده آنها واگذار شده، از این 
رو مردم می توانند به منظور آگاهی از س��اعت فعالیت 
بانک ها در ایام پایانی سال به نزدیک ترین شعبه محل 
اقام��ت خود مراجعه کنن��د.  همچنین کلیه بانک ها و 
موسس��ات اعتباری خصوصی در ایام نوروز شعبی را به 
اس��تثنای روز اول فروردین برای ارائه خدمات بانکی به 
مراجعی��ن تعیین کرده و اس��امی آن از طریق جراید و 
ش��عب اعالم می شود. بدیهی است کلیه شعب بانک ها 
دستگاه های خودپرداز الکترونیکی شعب و یا منصوب 
ش��ده در مکان های عمومی تمامی شهرها را در تمامی 
ساعات ش��بانه روز آماده پاسخگویی به درخواست های 
بانکی مراجعین نگه می دارند.  در مورد بانک های دولتی 
با وجود پیگیری ها هنوز اطالعی در دست نیست ولی 
به طور معمول آنها نیز ساعات کاری خود در پایان سال 
را افزایش می دهند.  در کنار افزایش س��اعت کاری باال 
رفتن سقف برداشت از خودپردازها از حدود ۲۰۰ هزار 
توم��ان معمول به حدود ۵۰۰ هزار تومان نیز با ابالغیه 
بانک مرکزی اجرا ش��ده است. در عین حال که اکنون 
اسکناس های ۱۰ هزار تومانی و همچنین ایران چک های 
۵۰ هزار تومانی به تعداد بیش��تری نسبت به سایر ایام 
س��ال در دستگاه های خودپرداز قرار گرفته و مشتریان 
می توانند آن را دریافت کنند. همچنین توزیع اسکناس 
نو ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی از ۲۱ اس��فندماه در 

شعب منتخب بانک ها انجام می شود. 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد
شکایت از رؤسای فعلی و قبلی 

بانک مرکزی
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با اش��اره به 
رونمایی از سامانه مطالبه گری گفت: اگر هر مسئولی 
ب��دون توجه به قان��ون از اجرای مطالب��ات عمومی 
س��ر باز بزند به اس��تناد قانون مجازات اس��المی باید 
از خدم��ت منفصل ش��ود.  احمد توکلی در حاش��یه 
مراسم رونمایی از سامانه مطالبه گری، در گفت وگو با 
تس��نیم، با بیان اینکه هدف از بهره برداری از سامانه 
مطالبه گری تس��هیل کار مهم ام��ر به معروف و نهی 
از منکر اس��ت، گفت: امیدواریم با بهره برداری از این 
س��امانه مردم بتوانند بدون دغدغه و اضطراب حقوق 

خود را از حکومت مطالبه کنند. 
وی با بیان اینکه با استفاده از این دست رویکردها 
برای مقابله با فس��اد مش��ارکت عمومی افزایش پیدا 
می کند، گفت: بع��د از مطالبه گری عمومی حکومت 
خ��ود را در معرض نقد می بیند و ای��ن امر منجر به 

پاسخگویی بیشتر دولت می شود. 
وی در خص��وص ضمان��ت اجرای��ی ای��ن دس��ت 
مطالبه گری ها گفت: اگر مطالبات عمومی از پشتوانه 
قانون��ی بهره مند بود و کارمن��دان و مدیران تعمداً از 
اجرای آن س��ر باز زده باش��ند، بر اساس ماده ۵۷۶ 
قانون مجازات اس��المی فرد متخلف ۱ تا ۵ س��ال از 

خدمت منفصل خواهد شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۴۸۲دالر آمریکا

۵.۵۴۴یورو اروپا

۶.۸۷۲پوند انگلیس

۱.۳۴۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۴۵.۳۰۰مثقال طال

۱۴۸.۹۷۷هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۵۵۳.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵۸۵.۰۰۰سکه طرح جدید

۷۷۸.۰۰۰نیم سکه

۴۹۳.۰۰۰ربع سکه

۳۳۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

درآمد  با  س��رمایه گذاری  صندوق های 
ثابت پس از خرید اوراق گواهی س��پرده 
ریالی با نرخ س��ود ۲۰درصد، توانس��تند 
نرخ های س��ود خ��ود را به س��طح ۲۰ و 
۲۱درص��د برس��انند و در همین راس��تا 
رئی��س کانون بانک های خصوصی معتقد 
اس��ت بان��ک مرکزی باید سیاس��ت های 

جبرانی برای بانک ها در نظر بگیرد. 
به گ��زارش فارس، یک��ی از طرح های 
بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز عرضه 
اوراق گواه��ی س��پرده ریالی به مدت دو 
هفت��ه بود که طبق آنچ��ه که رئیس کل 
بان��ک مرکزی اعالم ک��رد فقط در ۵ روز 
اول ۱۰۱هزار میلیارد تومان از این اوراق 

به فروش رسیده است. 
بان��ک مرکزی این بار ب��ه جای عرضه 
اوراق تنه��ا در یک بان��ک، مجوز عرضه 
ای��ن اوراق را ب��ه همه بانک ه��ا داد و به 
همی��ن دلیل ف��روش ای��ن اوراق با نرخ 
سود ۲۰درصد، نگرانی برای بانک ها بابت 

جابه جایی سپرده ها ایجاد نکرد. 
صندوق ه��ای  می��ان،  ای��ن  در  ام��ا 
س��رمایه گذاری درآم��د ثاب��ت که خرید 
اوراق اصلی تری��ن مولفه س��رمایه گذاری 
برای آنها تعریف ش��ده است، بخش قابل 
توجهی از این اوراق را خریداری کرده اند. 
ب��ا توجه به ن��رخ س��ود ۲۰درصدی این 

اوراق، برخی صندوق های سرمایه گذاری 
توانس��تند پیش بینی نرخ س��ود خود را 
افزایش داده و به س��طح ۲۰ و ۲۱درصد 

برسانند. 
البت��ه بانک ها س��پرده های خ��ود را تا 
قب��ل از ۱۱ش��هریور ماه ب��ه مدت یک 
س��ال تمدید و به سطح حدود ۲۰درصد 
رس��اندند و ب��رای این س��پرده ها س��ود 
صندوق ه��ا جذابی��ت خاص��ی نخواه��د 
داش��ت، اما برای سپرده های کوتاه مدت 
و روزشمار که نرخ آن به درستی کاهش 
یافت، قطعا جذابیت نسبی خواهد داشت. 
صندوق ه��ای  دارای��ی  حج��م 
س��رمایه گذاری درآم��د ثاب��ت بی��ش از 
۱۴۰هزار میلیارد تومان اس��ت و در واقع 
ح��دود ۱۰درصد نقدینگی کش��ور را در 

اختیار دارند. 
در همی��ن باره کورش پرویزیان رئیس 
کان��ون بانک ه��ای خصوص��ی ب��ا مثبت 
ارزیاب��ی ک��ردن فعالی��ت صندوق ه��ای 
س��رمایه گذاری درآم��د ثاب��ت، به فارس 
گف��ت: این اقدام و پدی��ده بهتر از ایجاد 
فش��ار به بازارهای دیگر است. باید توجه 
داش��ته باش��یم که ای��ن تصمی��م بانک 
مرکزی در ش��رایط خاصی اتخاذ ش��د و 
اساسا یکی از اهداف تشکیل صندوق های 

سرمایه گذاری در بخش اوراق بود. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه ابزاره��ای جدید 
ممکن اس��ت نوساناتی را در سایر بازارها 
ایج��اد کند، اف��زود: گاهی اوق��ات دچار 
اف��راط و تفریط می ش��ویم و ت��ا اتفاقی 
در ی��ک بخش می افتد، به س��رعت بازار 
دیگر مانند سیس��تم بانکی واکنش نشان 
می دهد درحالی که باید ابزارها و بازارهای 
دیگر هم بتوانند در چارچوب تعریف شده 

فعالیت کنند. 
 رئی��س کان��ون بانک ه��ای خصوصی 
تصری��ح ک��رد: بازارها باید ب��ا همگرایی 
و هماهنگ��ی، ب��ه یکدیگر کم��ک کنند 
ت��ا م��ردم تصور نکنن��د اگ��ر در اقتصاد 
سرمایه گذاری کنند، زیان خواهند کرد. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک ها 
در براب��ر افزایش نرخ س��ود صندوق های 
درآم��د ثاب��ت واکن��ش نش��ان نخواهند 
داد، گف��ت: بانک مرکزی سیاس��ت های 
نوزده گان��ه ای را تدوین کرده که تاکنون 
س��ه مورد آن اجرا شده اس��ت و به نظر 
می رسد بانک مرکزی برای مدیریت بازار 
پول باید سیاس��ت های جبرانی برای این 

بخش طراحی و اجرا کند. 
پرویزی��ان با بیان اینک��ه بانک ها منتظر 
اقدام��ات تکمیلی از س��وی بانک مرکزی 
هس��تند، ادام��ه داد: در عمل ب��ا نرخ های 
فعلی س��ود ب��رای س��پرده های جدید و با 

توجه به نرخ س��ود اوراق گواهی سپرده و 
صندوق های درآمد ثابت، سپرده جدیدی 
چندان وارد سیس��تم بانکی نخواهد شد و 
همین مسئله ضرورت اعمال سیاست های 

جبرانی برای بانک ها را نشان می دهد. 
ف��ارس، صندوق های  ب��ه گ��زارش 
س��رمایه گذاری درآمد ثاب��ت در اوایل 
سال جاری با پرداخت سودهای باالتر 
از سیس��تم بانک��ی و س��پرده گذاری 
بخ��ش عم��ده مناب��ع در اختی��ار در 
سیس��تم بانکی ب��ه اهرمی ب��رای باال 
مان��دن نرخ های س��ود تبدیل ش��ده 
بودن��د. در واقع اگر دارنده س��پرده به 
بانک مراجع��ه می کرد، ضمن دریافت 
پیش��نهاد س��پرده گذاری، با پیشنهاد 
س��رمایه گذاری در صندوق  های درآمد 
ثاب��ت ه��م مواج��ه می ش��د و همین 
جذابی��ت در نرخ ها باعث ش��د درآمد 
صندوق های درآمد ثابت در یک سال 

به بیش از ۲ برابر افزایش یابد. 
بعد از اصالح بخشنامه سهم صندوق ها 
در سپرده گذاری در بانک ها، کاهش نرخ 
سود اوراق در بازار سرمایه و کاهش نرخ 
س��ود بانکی، نرخ های سود صندوق های 
درآمد ثابت هم کاهش یافت و به س��طح 
منطقی رس��ید و این ش��رایط تا قبل از 
فروش اوراق گواهی سپرده ادامه داشت. 

 عباد اهلل محمدولی درخصوص وضعیت 
اعض��ای این صن��ف در س��ال ۹۶ گفت: 
متأسفانه س��ال خوبی برای بخش تولید 
طال در کش��ور نب��ود و می توانیم بگوییم 
تحقیقا بیش��تر واحده��ای تولیدی ما در 

این سال تعطیل بودند. 
اتحادی��ه  هیأت مدی��ره  عض��و 
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان طال در 
گفت وگو با ایلنا، ادامه داد: رکود در تمام 
حوزه های اقتصادی کشور حاکم شده، در 
صنف ما نیز این رکود همراه با مشکالت 
مالیاتی بوده ضم��ن آنکه ما تولیدکننده 
هس��تیم و با سایر تولیدکنندگان رسته و 
تخصص ما فرق دارد، اما متأسفانه باز هم 

هیچ حمایتی از سوی دولت از ما نشد. 
محمدولی ادامه داد: مش��کل اصلی ما 

روش اخ��ذ مالی��ات ارزش افزوده اس��ت 
که باعث ش��ده ع��الوه بر اینک��ه انگیزه 
ب��رای فعالی��ت و تولی��د در این رش��ته 
کم ش��ود م��ردم نیز دیگ��ر تمایلی برای 
خری��د طال ندارند زیرا دیگ��ر این کاال از 
حالت س��رمایه ای خود خارج شده است 
و همین امر س��بب ش��ده که مردم فقط 
برای عروسی و مراس��م های خاص اقدام 

به خرید طال کنند. 
وی گفت: از طرف دیگر با وجود پایین 
آمدن ق��درت خرید مردم آن دس��ته از 
مردمی که برای تزئینات طال می خریدند 
اکنون به س��مت بدلیج��ات رفتند و یا از 
طالی خارجی اس��تفاده می کنند. نتیجه 
آن این اس��ت که اینگونه رفتارها س��بب 
شده که قاچاق تقویت شده و فعالیت های 

زیرزمینی ب��ا هدف عدم پرداخت مالیات 
ارزش افزوده بیشتر شود. 

اتحادی��ه  هیأت مدی��ره  عض��و 
تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان ط��ال 
ادام��ه داد: مالی��ات حق دولت اس��ت و 
وظیف��ه تمام اصناف اس��ت که پرداخت 
کنند. ما مشکلی با آن نداریم صحبت ما 

نحوه اخذ آن است. 
محمدولی گفت: م��ا بارها بیان کردیم 
که ای��ن ۹درصد را از اج��رت بگیرند نه 
اینک��ه عالوه بر آن از فروش و خرید طال 
نیز این مالی��ات را اخذ کنند. نتیجه این 
سیاست این اس��ت که امروز طال آن قدر 
گران ش��ده که تولید آن به صرفه نیست. 
از طرف دیگر مش��تری مجبور اس��ت به 

سمت کاالی خارجی و یا قاچاق برود. 

اتحادی��ه  هیأت مدی��ره  عض��و 
تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان طال 
گف��ت: با توج��ه به اینکه هر مس��افری 
می توان��د ۱۵۰ گرم طال ب��ا خود بیاورد 
و نظ��ارت دقیق��ی بر گرم��اژ آن وجود 
ندارد امروز ۹۰درصد بازار طالی کشور 
در اختی��ار تولیدات خارجی قرار گرفته 

است. 
وی تصریح کرد: مصرف طالی کش��ور 
حدود ۳۰۰ تن در سال است ضمن آنکه 
از این مقدار بخش زیادی نیز در گذشته 
از اصفه��ان، تهران و خراس��ان رضوی به 
س��ایر کش��ورها صادر می ش��د اما امروز 
عالوه بر وارداتی ش��دن این میزان طال، 
بازار صادرات آن به طور کلی از بین رفته 

است. 

90 درصد بازار طالی کشور در اختیار تولیدات خارجی است

مردم چون پول ندارند به سمت بدلیجات رفته اند

رئیس کانون بانک های خصوصی: منتظر سیاست های جبرانی هستیم

رقیب بانک ها با خرید اوراق گواهی سپرده جان گرفت

چهار شنبه
16 اسفند 1396

شماره 1020
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ش��اخص بورس در جری��ان معامالت 
دیروز بازار س��رمایه ۱۹۱ واحد افت کرد 
تا برای پنجمین روز پیایی منفی باش��د. 
در این روز ش��اخص کل ب��ورس با ۱۹۱ 
واحد اف��ت دیگر وارد کان��ال ۹۶ هزار و 
۹۹۱ واح��دی ش��د.  ب��ه گ��زارش ایرنا، 
شرایط نامناس��ب جهانی برای مواد پایه 
و معدن��ی )کامودیتی ه��ا( تأثیر منفی بر 
بورس تهران داش��ته اس��ت؛ سهم بزرگ 
ش��رکت های وابس��ته به کامودیتی ها در 
بورس باعث تأثیر پذیری این ش��رکت ها 
از نوس��انات این محصوالت در بازارهای 
جهانی ش��ده است.  تصمیم آمریکا برای 
وض��ع تعرفه به برخی محصوالت فلزی و 
معدنی در هفته های اخیر، سبب بی ثباتی 
نسبی این مواد در بازارهای جهانی شده 
اس��ت.  در معامالت روز سه شنبه بورس 
۸۰۲ میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق 
به��ادار به ارزش یک هزار و ۸۳۳ میلیارد 

ری��ال در ۵۸ ه��زار و ۵۴۹ نوبت خرید و 
فروش شد.  بررس��ی شاخص های اصلی 
بازار س��رمایه نش��ان می دهد ش��اخص 
قیمت )وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش 
سهام ش��رکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
ش��اخص می گذارد ۶۱ واحد و ش��اخص 
کل )ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن 
هم��ه ش��رکت های ب��زرگ و کوچک در 
محاسبه ش��اخص کل، یکس��ان در نظر 
گرفته می شود، ۱۱۱ واحد کاهش یافت. 
ش��اخص قیمت )هم وزن( ک��ه بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته شده در بورس است، ۸۳ واحد و 
شاخص آزاد شناور که بیانگر آن بخش از 
سهام ش��رکت هاست که قابل معامله در 

بورس باشد، ۳۱۲ واحد پایین آمد. 
ش��اخص بازار اول که به ش��رکت هایی 
اختص��اص دارد ک��ه از نظ��ر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور 

شرایط بهتری دارند ۱۰۵ واحد و شاخص 
بازار دوم بورس ۵۶۸ واحد پایین کشید. 
گروه فلزات اساسی در معامالت دیروز 
صدرنش��ین بورس ش��د؛ در ای��ن گروه 
۸۹میلیون س��هم به ارزش ۲۵۷ میلیارد 

ریال داد و ستد شد. 
گروه خ��ودرو ب��ه ارزش ۱۹۴ میلیارد 
ریال و ش��یمیایی به ارزش ۱۳۱ میلیارد 
ری��ال جایگاه ه��ای بع��دی را ب��ه خود 
اختص��اص داد.  در رده چه��ارم، گ��روه 
کانی های فل��زی با معامالت��ی به ارزش 
۹۴ میلی��ارد ری��ال جای گرف��ت. گروه 
 س��رمایه گذاری ها با معامالت��ی به ارزش
۷۷ میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد. 
نمادهای فارس )هلدینگ خلیج فارس(، 
وغدی��ر  مبی��ن(،  )پتروش��یمی  مبی��ن 
)س��رمایه گذاری غدیر(، خساپا )سایپا( و 
پارسان )نفت و گاز پارسیان( در معامالت 
سه ش��نبه دارای بیشترین تأثیر منفی بر 

ش��اخص بودن��د، رمپن��ا )مپنا( و ش��پنا 
)پاالی��ش نف��ت اصفهان( نیز بیش��ترین 

تأثیر منفی را داشتند. 
مبادله 426 میلیون سهم و اوراق 

بهادار در فرابورس
ش��اخص فرابورس نیز روندی کاهشی 
داش��ت و با کمتر از یک واحد کاهش در 

رقم یک هزار و ۸۱ واحد قرار گرفت. 
 ۴۲۶ سه ش��نبه،  روز  معام��الت  در 
میلیون س��هم و اوراق به ارزش سه هزار 
و چه��ار میلیارد ری��ال در ۳۰ هزار نوبت 

خرید و فروش شد. 
نمادهای زاگرس )پتروشیمی زاگرس(، 
شراز )پتروشیمی ش��یراز( و بساما )بیمه 
س��امان( تأثیر منفی بر شاخص بر جای 
گذاش��ته، اما ذوب )ذوب آه��ن اصفهان( 
و میدک��و )هلدین��گ توس��عه معدن��ی 
خاورمیانه( بیش��ترین تأثی��ر منفی را بر 

جای گذاشتند. 

شاخص بورس به کانال 96 هزار واحدی بازگشت

افت شاخص بورس برای پنجمین روز پیایی
بورسکاال

مدیرعامل بورس کاالی ایران خبر داد
اجرای طرح عرضه خرما در بورس 

کاال از سال آینده
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران در خصوص عرضه 
خرما در بورس کاال گفت قرار است از سال آینده طبق 
توافق صورت گرفته، عرضه خرما در بورس کاالی ایران 
انجام ش��ود.  به گزارش بورس ۲۴، حامد سلطانی نژاد 
گفت: پیشنهاد ما این بود که ابتدا خرما را ما از کشاورز 
تحویل بگیریم و ۳۰ درصد پول را دولت پرداخت کند؛ 
منته��ا ۷۰ درصد باقیمانده در انب��ار بورس به نام خود 
کشاورز ثبت شود که اگر کشاورز توانست، محصول را 
طی س��از و کار بورس کاال عرضه کند و اگر نتوانست، 

دولت به صورت توافقی از کشاورز خرید کند. 
حامد سلطانی نژاد درباره اینکه خرید تضمینی خرما 
در بورس کاال با چه روش��ی انجام خواهد ش��د، گفت: 
البته ممکن است خرید تضمینی به صورتی که گفته 
شده انجام نشود و خرید بیشتر به صورت توافقی باشد. 
مانن��د خرید زعفران که دولت با قیمت مش��خصی از 
کشاورزان خریداری می کند. دولت یا تعاونی روستایی 
معم��والً پس از خرید محصول کش��اورزی، ۳۰ یا ۴۰ 
درصد پول را ابتدا به کشاورز پرداخت می کند و مابقی 
را با فاصله ای در حدود سه ماه بعد از فروش، پرداخت 
می کند.  مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: البته در 
مورد خرید خرما، پیشنهاد ما این بود که ابتدا محصول 
را ما از کشاورز تحویل بگیریم، ۳۰ درصد پول را دولت 
در ابت��دا پرداخت کن��د؛ منتها ۷۰ درص��د باقیمانده 
در انبار بورس به نام خود کش��اورز ثبت ش��ود که اگر 
کشاورز توانست، محصول را طی ساز و کار بورس کاال 
عرضه کند و اگر نتوانس��ت، دولت به صورت توافقی از 
کشاورز خرید کند. این پیشنهاد ما در خصوص خرید 
تضمین��ی خرما در بورس به عنوان یکی از محصوالت 
کشاورزی است که برای ایران مهم است و ما در تولید 
و عرضه آن مزیت نس��بی داریم.  مدیرعامل ش��رکت 
ب��ورس کاالی ایران در خص��وص ظرفیت های قانونی 
عرضه محصوالت و انجام مبادالت شفاف در بورس کاال 
گفت: در خصوص معامالت محصوالت پتروش��یمی و 
همچنین در مورد برخ��ی محصوالت فلزی و فوالدی 
در ب��ورس کاالی ایران الزامات��ی وجود دارد و در مورد 
محصوالتی که الزام قانونی وجود ندارد، سعی شده که 
اگر انحصاری در بازار وجود داشته، با همکاری شورای 
رقابت محصول در بورس عرضه ش��ود.  او با اش��اره به 
رأی ش��ورای رقابت درمورد ورق ف��والد و محصوالت 
پتروش��یمی گفت: به طور مثال در م��ورد ورق فوالد و 
محصوالت پتروش��یمی شورای رقابت رأی بر این داده 
که کل این محصوالت باید در بورس کاال عرضه شوند. 
این مقام مسئول گفت: در مورد محصوالت انحصاری، 
ش��ورای رقابت و دیگر نهاد های سیاست گذار حمایت 
می کنند تا محصول مورد نظر در بورس کاال به عنوان 
یک بازار ش��فاف عرضه شود. ما سعی کرده ایم بیشتر 
سیاس��ت های تش��ویقی را انجام دهیم و مشوق های 

خوبی هم برای عرضه کنندگان در نظر گرفته شود. 
س��لطانی نژاد گف��ت: در ای��ن خص��وص مجل��س 
همکاری های الزم را انجام می دهد و ما نیز پیش��نهاد 
داده ای��م ای��ن مصوبات تش��ویقی به نتیجه برس��ند. 
به طور مث��ال تالش می کنی��م معافیت هایی از جمله 
معافیت های مالیاتی و... برای عرضه کنندگان محصول 
در بورس گرفته شود. در همه جای دنیا چنین چیزی 
وج��ود دارد و ش��رایط فروش خ��ارج از بورس آن قدر 
س��ختگیرانه است و مبادله در بورس مشوق هایی دارد 
که همه ترجیح می دهند در بورس فروش انجام شود. 

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد
60 درصد بازار تحت تأثیر 2 مؤلفه 

نرخ ارز و قیمت های جهانی
هر س��اله شرکت ها در ماه های اسفند بودجه سال 
آینده خود را اعالم می کردند اما امس��ال بر اس��اس 
قوانین جدید ضرورتی ب��رای این کار وجود ندارد و 
تحلیلگ��ران در انتظار ثبات یافت��ن قیمت ارز برای 

استخراج سودها هستند. 
سیاوش وکیلی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
توس��عه گوه��ران امید ب��ا بیان مطلب ف��وق درباره 
مؤلفه های اثرگذار بر بازار س��رمایه در س��ال ۹۶ به 
س��نا، گفت: تردید در ثبات نرخ ارز و قیمت جهانی 
کامودیتی ها دو مولفه مهم در سال جاری بودند که 
به رش��د قابل قبول بازار کمک کردند. از آنجایی که 
۶۰ درصد بازار س��هام کش��ور به صورت مستقیم به 
دو متغیر »ارز« و »قیمت های جهانی« وابسته است 
حرکت این دو مولفه بس��یار در روند بازار س��رمایه 
مؤثر است.  وکیلی افزود: دالر از پاییز روند افزایشی 
را در پیش گرفته، به طوری که در هفته های اخیر به 
مرز ۵ هزار تومان نیز رسید و با وجود آنکه هم اکنون 
در میانه ۴هزار تومان به ثبات رسیده، خوش بینی به 
قیمت ارز در گروه های صادرات محور باال رفته است. 
ای��ن کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در این ب��اره به 
سودآوری شرکت های پاالیش��ی اشاره کرد و گفت: 
بخش��ی از ای��ن افزایش قیم��ت در پی رش��د نرخ 
براب��ری ارز طی روزه��ا و ماه های اخیر اس��ت، زیرا 
افزای��ش قیمت ارز تأثیر مثبتی روی س��هام صنایع 
صادرات مح��ور می گذارد اما اصلی ترین عامل رش��د 
قیمت ش��رکت های پاالیش��ی اعالم نرخ های جدید 

فروش محصوالت پاالیشی است. 

دبیر کمیسیون هماهنگی روابط عمومی های 
بانک های دولتی: 

فاینکس فرصت تبلیغاتی مؤثر 
برای نظام بانکی کشور است 

یازدهمی��ن دوره نمایش��گاه بین الملل��ی بورس، 
بانک و بیمه )فاینکس ۲۰۱۸( به عنوان بزرگ ترین 
روی��داد مالی و س��رمایه گذاری کش��ور و منطقه، از 
۲۷ فروردین به م��دت چهار روز آغاز به  کار خواهد 
کرد. در این دوره همچون س��نوات گذش��ته برخی 
بانکی ه��ا به همراه ش��رکت های زیرمجموعه در این 
روی��داد بین المللی حضور خواهند داش��ت و به ارائه 

محصوالت و خدمات جدید خود می پردازند. 
حسین امامی، دبیر کمیس��یون هماهنگی روابط 
عمومی ه��ای بانک های دولتی با اش��اره به برگزاری 
فاینکس ۲۰۱۸ به س��نا، گفت: حضور بازار پول در 
این رویداد بین المللی عالوه بر اینکه باعث هم افزایی 
صنعت مالی کشور می شود به دلیل تعامل حداکثری 
نظ��ام بانکی با عموم جامع��ه عاملی در جهت توجه 

اقشار مختلف به نمایشگاه می شود. 
وی اف��زود: برای اینکه در این دوره از نمایش��گاه، 
حضور بانکی ها پررنگ تر از س��نوات گذاش��ته دیده 
ش��ود، برنامه های ویژه ای همچون برگزاری میزگرد، 
همایش و پنل های آموزشی در نظر گرفته شده است 
تا مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در نمایشگاه، 
حض��ور بانک ها را در این رویداد بین المللی در حد و 

اندازه جایگاه نظام پولی کشور ارزیابی کنند. 
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تاکنون بانک های 
ملت، ملی، قرض الحس��نه رسالت، کشاورزی، پست 
بانک، بانک توس��عه صادرات، مسکن و توسعه تعاون 
حضور خودشان را در فاینکس ۲۰۱۸ قطعی کردند 
و انتظ��ار می رود تا پایان اس��فند ماه ش��اهد حضور 
قوی ت��ر بانک های دولتی و خصوص��ی دیگر در این 

رویداد باشیم. 
دبی��ر کمیس��یون هماهنگی رواب��ط عمومی های 
بانک های دولتی درباره حاضر نشدن همه بانک ها در 
این نمایش��گاه تصریح کرد: به طور معمول و در همه 
دنیا، حضور در نمایش��گاه ها یک فرصت اختیاری در 
جهت تبلی��غ و معرفی یک بنگاه اقتصادی تفس��یر 
و تعبیر می ش��ود، بنابرای��ن همانطور که هر بنگاهی 
بر اس��اس پلن های تعریف ش��ده تیم تبلیغاتی خود 
ممکن اس��ت از ده ها فضای تبلیغاتی اس��تفاده کند 
ی��ا نکند این فرض برای حضور در نمایش��گاه ها نیز 

صادق است. 
وی در این باره ادامه داد: ممکن اس��ت یک بنگاه 
اع��م از بانکی یا غی��ر بانکی تبلیغ��ات تلویزیونی یا 
محیطی داشته باشند و بنگاه دیگر در این خصوص 
اقدام��ی نکن��د. این ش��یوه تصمیم گی��ری کامال به 
سیاست های تبلیغاتی شرکت ها برمی گردد بنابراین 
درباره حضور داشتن یا نداشتن بانک ها در نمایشگاه 
فاینکس یا هر نمایشگاه دیگر هیچ اجباری از سوی 
هی��چ نهاد ی��ا برگزار کنن��ده ای وجود ن��دارد چون 
اس��تفاده از این فرصت به تصمیمات کالن تبلیغاتی 

مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی برمی گردد. 
امامی گفت: نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه بستر 

دریچه
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 »Nexans« نکس��انس  ش��رکت 
فرانس��ه به عن��وان بزرگ ترین س��ازنده 
کاب��ل در جه��ان ب��ا حض��ور در تهران 
درب��اره راهکاره��ای خود ب��رای انتقال 
انرژی و ارتباط��ات و همچنین همکاری 
ب��ا ش��رکت های ایران��ی س��خن گفت و 
ب��ا برگزاری نشس��ت و نمایش��گاهی نیز 
آخری��ن تجربی��ات خ��ود را در اختی��ار 

مخاطبان قرار داد. 
به گزارش ایس��نا، ش��رکت نکسانس، 
ب��ه عن��وان رهب��ر جهان��ی راهکارهای 
پیش��رفته کابلی و ارتباط��ی، تخصص و 
تجربی��ات خود را در اختی��ار نمایندگان 
برخی از مهم ترین شرکت های ایرانی در 

بخش های متنوع صنعت قرار داد. 
نکس��انس با بیش از ۲۶ هزار کارمند و 
حضور صنعتی در ۳۴ کشور و فعالیت های 
بازرگانی- تجاری در سراسر دنیا در سال 
۲۰۱۷ می��زان فروش ۶.۴میلیارد یورو را 
به ثبت رس��انده و در ت��االر اصلی بورس 

Euronext  پاریس قرار دارد. 
س��خنرانان حاض��ر در نشس��ت کابل 
نکس��انس،  »بنجامین فیتوس��ی« عضو 
هیأت مدی��ره و مع��اون ارش��د اجرای��ی 
نکس��انس در خاورمیانه، روس��یه، آفریقا 
و عضو هیأت مدی��ره و نیز »ژروم لروی« 
مدیرعام��ل ترکیه و مدیرکل نکس��انس 

در منطق��ه بودن��د. همچنین »فرانس��وا 
سنمو« سفیر فرانسه در ایران و »منصور 
معظم��ی« رئی��س س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی ایران و همچنین »س��یدحمید 
حسینی« بنیانگذار و رئیس هیأت مدیره 
و س��خنگوی اوپکس، عضو هیات رئیسه 
و دبیرکل ات��اق بازرگانی ایران و عراق و 
رئیس هیأت مدیره گروه بین المللی مرآت 

از سخنرانان افتخاری مراسم بودند. 
این همای��ش ب��ا پش��تیبانی نماینده 
ش��رکت  نکس��انس،  ش��رکت  انحصاری 
پرش��یان م��رآت پیش��گام ب��ا برگزاری 
ش��ش کارگاه آموزش��ی در زمینه ه��ای 
ش��بکه های سازمانی بزرگ و مراکز داده، 
امنیت ش��بکه ریلی، صنایع باالدستی و 
پایین دس��تی نفت و گاز، شبکه های برق، 

صنایع معدنی دنبال شد. 
ژروم ل��روی، مدی��رکل نکس��انس در 
منطقه، درباره حوزه فعالیت این شرکت، 
گف��ت: در ح��ال  حاضر این ش��رکت در 
پنج قاره جهان حضور فعال داش��ته و در 
زمینه تولید انواع سیم و کابل و همچنین 
ارائه مشاوره و خدمات مهندسی فعالیت 

می کند. 
بنجامین فیتوسی، معاون ارشد اجرایی 
در خاورمیان��ه، روس��یه، آفریق��ا و عض��و 
هیأت مدیره ش��رکت نکس��انس بیان کرد: 

بدون س��یم و کابل دسترس��ی ب��ه انرژی 
و حمل و نقل مقدور نیس��ت و ما س��عی 
می کنی��م ان��رژی را به جمعیت انس��انی 
برس��انیم و نیازهای اساسی آنها را برطرف 
کنیم.  س��فیر فرانس��ه در ای��ران در جمع 
مدیران ش��رکت نکس��انس و کارشناسان 
بخش های مختل��ف صنعت ای��ران اظهار 
کرد: از دو سال پیش شرکت های فرانسوی 
قرارداده��ای خود با ش��رکت های ایرانی را 
تجدید کردند و سرمایه گذاری های عظیمی 
در زمینه های مختل��ف نفت و گاز، صنایع 
داروی��ی و خصوصا صنایع خودروس��ازی 
صورت گرفته اس��ت.  وی افزود: با توجه به 
نزدیک ش��دن حجم تبادالت تجاری ایران 
و فرانس��ه به بی��ش از ۴ میلی��ارد یورو در 
س��ال ۲۰۱۷ در مقطع حاضر این حجم از 
تبادالت به می��زان قبل از اعمال تحریم ها 

رسیده است. 
نشست کابلی نکسانس فرصت ایده آلی 
برای برجس��ته کردن نق��ش فناوری های 
پیش��رفته در راهکارهای کابلی در کمک 
به اقتصاد کشور در راستای ادامه حرکت 
به س��وی توس��عه در طیف وس��یعی از 

بخش های صنعتی بود. 
در ادامه جزییاتی از ش��ش کارگاهی را 

که برگزار شدند می خوانیم: 
چگونگ��ی  ریلـی:  امنیـت شـبکه 

پش��تیبانی کابل ه��ا از عملک��رد و ایجاد 
امنیت در وسایل نقلیه و زیرساخت ریلی. 
گاز:  و  نفـت  باالدسـتی  صنایـع 
ب��رای محیط هایی  راهکاره��ای کابل��ی 
با ش��رایط س��خت عملیاتی، س��کوهای 

فراساحل و زیردریایی. 
صنایـع پایین دسـتی نفـت و گاز: 
راهکارها و خدمات جامع کابلی به منظور 

بهره وری و امنیت ایده آل. 
ب��ا  رویاروی��ی  بـرق:  شـبکه های 
چالش های شبکه های برق شامل گستره 
کامل��ی از راهکارها برای مص��ارف ولتاژ 
متوس��ط، ولتاژ قوی و ولتاژهای بس��یار 
قوی شامل ش��بکه های زمینی، هوایی و 

زیردریایی. 
صنایع معدنی: راهکارهای سفارش��ی 
کابلی جه��ت علمکرد مطمئ��ن و بهینه 

معدنی. 
شبکه های سازمانی بزرگ و مراکز 
داده: راهکارهای بدیع و هوش��مند برای 

زیرساخت دیجیتال. 
هتل پارس��یان آزادی در تاریخ هشتم 
اس��فندماه ۱۳۹۶ میزبان نکسانس بود و 
این شرکت فرانس��وی در دو روز متوالی 
نیز با برگزاری کارگاه های مختلف آخرین 
تجربیات و راهکارهای خود را در اختیار 

مخاطبان قرار داد. 

 تجربیات بزرگ ترین سازنده کابل جهان
در اختیار صنعتگران ایرانی قرار گرفت

تولید

برنامه ریزی مدون تنها راهکار 
تولید 500 هزار تن طالی سفید

مدیرعام��ل صن��دوق پنبه گفت با توج��ه به آنکه 
پتانس��یل تولی��د ۵۰۰ ه��زار تن پنبه تصفیه ش��ده 
در داخ��ل وج��ود دارد، وزارت جه��اد کش��اورزی با 
برنامه ریزی مدون باید میزان تولید را افزایش دهد. 

محمدحس��ین کاویانی، مدیرعامل صندوق پنبه در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین 
وضعیت تولید پنبه، اظه��ار کرد: تاکنون ۱۵۰هزار تن 
وش ب��ه کارخانجات پنبه پاک کنی مج��از تحویل داده 
شده که از این میزان ۴۶ هزار تن پنبه تصفیه شده قابل 

استفاده در صنایع نساجی تولید شده است. 
وی با اشاره به اینکه ۵۰درصد نیاز صنایع نساجی 
از منابع داخلی تأمین می ش��ود، افزود: بر این اساس 
می��زان تولید نهایی محصول حداکثر به ۵۰ هزار تن 
خواهد رس��ید که از این میزان ۲۸ هزار تن توس��ط 

صنایع خریداری و حمل شده است. 
کاویان��ی ادامه داد: ب��ا توجه به آنکه حدود ۴ هزار 
تن پنبه تصفیه شده از ابتدای فصل باقی مانده است، 
بنابرای��ن رقمی مع��ادل ۲۷ هزار ت��ن پنبه داخلی 
تصفیه ش��ده تا ابتدای فصل بهره برداری سال آینده 

در اختیار صنایع قرار خواهد گرفت. 
مدیرعام��ل صن��دوق پنبه ب��ا بیان اینکه س��االنه 
۱۰۰هزار تن پنبه مورد نیاز صنایع نس��اجی اس��ت، 
گفت: ب��ا توجه به تولید ۵۰ هزار تن پنبه در داخل، 
مابقی نیاز کشور باید از طریق واردات تأمین شود. 
ماهانه ۹ هزار تن پنبه در کشور استفاده می شود

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه قس��مت اعظ��م پنبه از 
ازبکس��تان و مابقی از ترکمنس��تان و تاجیکس��تان 
وارد کش��ور می ش��ود، بیان کرد: از ابتدای فروردین 
ت��ا پایان بهمن ماه، ۵۶ هزار تن پنبه تصفیه ش��ده از 
خارج از کش��ور وارد ش��د که تا پایان سال حداکثر 
این میزان به ۶۰ هزار تن خواهد رس��ید. تحقق این 
امر بیانگر آن اس��ت که صنعت نساجی در سال ۹۶ 
به طور ماهان��ه ۵ هزار تن پنبه خارجی و ۴ هزار تن 

پنبه داخلی مصرف کرده است. 
کاویان��ی ادامه داد: در دو س��ال گذش��ته کش��ور 
ازبکس��تان اعالم کرده که برحس��ب برنامه به تدریج 
ص��ادرات پنبه خام را کاه��ش می دهد، به طوری که 

تا سال ۲۰۲۰ پنبه ای برای صادرات نداشته باشد. 
 به گفته این مقام مس��ئول، کش��ور ازبکس��تان با 
کاه��ش صادرات ب��ه دنبال افزایش ص��ادرات لباس 
آماده، پارچه و نخ اس��ت، به همین دلیل در مجامع 
بین الملل��ی به دنبال مش��تری برای انعق��اد قرارداد 

است. 

واردات

 واردات رسمی گوشی
به 9600 میلیارد ریال رسید

مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز ب��ا موفقیت آمیز مطرح کردن اجرای رجیس��تری 
گوش��ی های تلف��ن همراه، گفت ک��ه واردات این کاال 
در فاصل��ه مهر تا هش��تم اس��فندماه س��ال جاری با 
۹۳درصد رشد به نس��بت سال گذشته مواجه شد. به 
گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باش��گاه 
خبرن��گاران پویا، طرح ملی رجیس��تری گوش��ی های 
تلفن همراه از مهرماه س��ال جاری ب��ه مرحله اجرای 
پایلوت گذاش��ته و بعد از حدود دو ماه پایش ش��بکه، 
وارد اج��رای قطعی ش��د.  ای��ن طرح ب��رای مقابله با 
واردات غیرقانون��ی یا ب��ه عبارتی قاچ��اق این کاالی 
ضروری به کشور وارد مرحله اجرا شد تا بتواند از حق 
و حق��وق گمرکی دولت که س��االنه بخش اعظمی از 
آن توسط قاچاق این بخش از دست می رفت، صیانت 
کند.  حال با گذش��ت بیش از پن��ج ماه از اجرای این 
طرح، حمیدرضا دهقانی نی��ا با بیان اینکه بازار قاچاق 
تلفن همراه به کش��ور متحول شده است، اظهار کرد: 
مجموع ارزش واردات ای��ن کاال در فاصله بین مهر تا 
هش��تم اسفند سال گذش��ته ۴۴۰۰ میلیارد ریال بود 
که امس��ال با اجرای رجیستری در این بازه زمانی، به 
۹۶۰۰ میلیارد ریال رسید.  مدیرکل فناوری اطالعات 
س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز اف��زود: این میزان 
واردات حاکی از رشد قابل توجه درآمدهای گمرکی از 
محل اجرای رجیس��تری گوشی های تلفن همراه و به 
نوعی تأییدی بر اجرای موفقیت آمیز این طرح است. 

واردات صنعت 16درصد بیشتر شد
ت��ا پایان پاییز امس��ال واردات بخش صنعت بیش 
از ۳۰ میلی��ارد و ۵۹۹ میلیون دالر بوده که نس��بت 
به مدت مشابه سال گذش��ته رشد ۱۶.۴درصدی را 
نش��ان می دهد. همچنین در بخ��ش معدن با توجه 
ب��ه واردات ۱۳۴.۳ میلی��ون دالری ت��ا پایان آذرماه 
س��ال جاری، ش��اهد رش��د ۲۱.۳درصدی نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل در این حوزه هستیم.  طبق 
جدیدترین اطالعات به دست آمده توسط ایسنا، در 
بخش واردات صنعتی به ترتیب فرش و صنایع دستی 
با رشد ۳۳۲.۷درصدی، دباغی و پرداخت چرم شامل 
چم��دان، کیف دس��تی، زین و ی��راق و انواع پاپوش 
ب��ا رش��د ۱۶۱.۱درص��دی و مبلم��ان و مصنوعات 
طبقه بندی نش��ده با رش��د ۶۲.۱درصدی بیش��ترین 
می��زان واردات را در بخش صنایع به خود اختصاص 

داده اند. 
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بی��ش از ی��ک م��اه از اعالم 
تعرفه های جدید واردات خودرو 
از س��وی دول��ت نگذش��ته بود 
که نمایندگان مجلس ش��ورای 
اصل  به ویژه کمیسیون  اسالمی 
آش��فته بازار  ب��ا  همزم��ان   ۹۰
وارداتی ه��ا به فکر سروس��امان 
دادن ب��ه این موض��وع افتادند 
و در نیمه ه��ای بهمن موفق به 
نماینده  امض��ای ۲۱۷  کس��ب 
ب��رای تهیه ط��رح دوفوریتی با 
هدف کاهش تعرفه خودروهای 

وارداتی شدند. 
در  کارپ��رس،  گ��زارش  ب��ه 
همین حال دیوان عدالت اداری 
نی��ز با ص��دور حکم��ی اجرای 
مصوب��ه هیأت دول��ت مبنی بر 
افزای��ش تعرف��ه واردات خودرو 
را متوق��ف و دولت را موظف به 
توقف اج��رای تعرفه های جدید 
واردات خ��ودرو ک��رد. ب��ر این 
اساس دولت موظف شد تا زمان 
ص��دور حک��م قطعی از س��وی 
دیوان، تعرف��ه واردات خودروها 
بازگردد  پیش��ین  مصوب��ات  به 
براس��اس  خ��ودرو  واردات  و 
تعرفه های گذش��ته انجام شود، 
هرچن��د این اتق��اق رخ نداد اما 
ش��نیده ها حاک��ی از آن اس��ت 
که مجلس شورای اسالمی روز 
یکشنبه در جلس��ه علنی خود، 
طرح دوفوریتی مبنی بر کاهش 
تعرف��ه خودروه��ای وارداتی را 
بررس��ی کرده که ب��ا این روند 
احتمال توق��ف افزایش تعرفه ها 
و بازگش��ت ب��ه روال گذش��ته 

وجود دارد. 
 فریدون احمدی، نایب رئیس 
دوم کمیسیون صنایع و معادن 
مجل��س ش��ورای اس��المی ب��ا 
اش��اره به روند تعیی��ن تعرفه ها 
در کمیس��یون ماده یک اظهار 
ک��رد: به ط��ور قط��ع اختیارات 

با کمیسیون  تعرفه گذاری  نظام 
ماده یک بوده و این کمیسیون 
تعرفه ه��ا  تعیی��ن  ب��ه  اق��دام 
می کند اما اصول، خط مش��ی و 
سیاست گذاری این تعرفه گذاری 
مش��خص و ش��أن تعرفه گذاری 
برعهده دولت گذاش��ته شده و 
هرچن��د روند تعیی��ن تعرفه ها 
مجل��س  کاری  رئ��وس  در 
نیس��ت و تنها اق��دام به تعیین 
سیاس��ت های کالن و خط مشی 
در ای��ن زمینه خواه��د کرد اما 
به طور قطع در صورت مشاهده 
هرگون��ه تخل��ف در این باره به 
موض��وع ورود خواه��د کرد که 
تهی��ه ط��رح دو فوریتی کاهش 
واردات��ی  خودروه��ای  تعرف��ه 

نمونه ای از این اقدام است. 
 وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه در 
تعیی��ن تعرفه ها به وی��ژه تعرفه 

رویک��رد  دو  خ��ودرو،  واردات 
مط��رح اس��ت، اف��زود: رویکرد 
نخست در این زمینه، حمایت از 
تولید داخل است، البته تولیدی 
که اقتصاد را ب��ه نقطه مطلوب 
برس��اند و تبدی��ل ب��ه تولیدی 
رقابت��ی ش��ده و در بازاره��ای 
نی��ز حض��وری موفق  جهان��ی 
داشته باشد، در غیر این صورت 
حمای��ت از تولی��دی که نتیجه 
مثبت��ی به همراه ندارد حتی در 
صورت حمایت ویژه، خیانت به 
کش��ور خواهد بود. احمدی در 
تشریح رویکرد دوم اظهار کرد: 
صنع��ت خودرو بای��د در مقابل 
ای��ن حمایت دولت��ی و قانونی، 
مسئولیت ارتقای سطح تولیدات 
در این صنعت را داشته باشد و 
کمیس��یون ماده ی��ک نیز با در 
نظر گرفتن این موارد و حمایت 

از حقوق مصرف کننده اقدام به 
تعیین تعرفه واردات کند چراکه 
دولبه ای  تعرفه، شمشیر  تعیین 
اس��ت که بای��د دو طرف آن در 

نظر گرفته شود. 
انحراف در تعیین تعرفه ها

نماینده م��ردم زنجان و طارم 
در مجل��س ش��ورای اس��المی 
تأکید کرد: قرار نیس��ت حقوق 
مصرف کننده ب��ه بهانه حمایت 
از تولیدکنن��ده داخل��ی پایمال 
ش��ود یا به صورت مقطعی تنها 
به مص��رف فکر کنیم و از تولید 
که رک��ن اصلی اقتصاد اس��ت، 
غاف��ل ش��ویم. وی ادام��ه داد: 
اگر ای��ن روند به درس��تی و با 
رعای��ت حقوق دو ط��رف انجام 
دس��تاوردهای  می تواند  ش��ود، 
بزرگی ب��رای صنعت خودرو به 
ارمغان داش��ته باش��د و در این 

ش��رایط می توان اظهار کرد که 
کمیسیون ماده یک به درستی 
عمل ک��رده ام��ا در اتفاق های 
اخی��ر در تعیی��ن تعرفه واردات 
خودرو، روندی پیش گرفته شد 
که نش��ان داد کمیس��یون ماده 
یک و همچنین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به درستی عمل 
نکرده ان��د و ب��ه همی��ن دلیل 
مجلس ش��ورای اسالمی به این 

موضوع ورود کرد. 
را  مجل��س  ش��أن  احم��دی 
ورود به ای��ن موضوع و پیگیری 
م��واردی از این دس��ت عنوان و 
تصریح کرد: در صورت مشاهده 
چنین شرایطی نه تنها الزم است 
مجلس به این موضوع وارد شود، 
بلکه باید تذکرات الزم را نیز در 
این ب��اره ارائه کن��د تا در صورت 
وج��ود هرگون��ه تخل��ف به آن 
رس��یدگی شود اما در عین حال 
باید به ای��ن نکته توجه کرد که 
مجلس شورای اسالمی نباید به 
موضوع تعیین تعرفه ها و تعیین 
ع��ددی مش��خص در این زمینه 
بلک��ه وظیفه مجلس  ورود کند 
تنها اص��الح نظ��ام تعرفه ای در 
چارچوب سیاس��ت ها و با رعایت 
مالحظات خواهد بود. نایب رئیس 
دوم کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره 
به اتفاق های رخ داده در چند ماه 
اخی��ر و همزمان ب��ا ممنوعیت 
ثبت سفارش در بازار خودروهای 
واردات��ی اظه��ار ک��رد: به ط��ور 
قطع در زمین��ه ممنوعیت ثبت 
سفارش تخلف ش��ده زیرا اجازه 
این ممنوعیت وجود نداش��ته و 
به ط��ور کلی هی��چ قانونی اجازه 
را  س��فارش  ثب��ت  ممنوعی��ت 
نمی ده��د مگر در م��وارد خاص 
که خودرو نیز ش��امل این موارد 

نمی شود. 

علیرغم گذشت نزدیک به یک ماه از صدور 
اطالعی��ه وزارت صنعت، هنوز هیچ تصمیمی 
مبنی ب��ر کاهش یا اصالح تعرفه های هیبرید 
از جلس��ه هیأت دولت اعالم نش��ده؛ این در 
حالی است که از یک سو با تعرفه های جدید، 
قیمت خودروهای هیبریدی افزایش نجومی را 
تجربه کرده و از س��وی دیگر مشکل آلودگی 
هوا در کالنشهرهای کشور روز به روز جدی تر 
و خطرناک تر می ش��ود. از همین رو است که 
مردم و افکار عمومی به جد خواس��تار کاهش 
تعرفه ه��ای خودروهای هیبریدی هس��تند؛ 
مطالب��ه ای که ب��ه رغم پیگیری ه��ای مکرر 
رس��انه ها، نماینده های مجلس و حتی دیوان 
عدالت اداری، دول��ت تاکنون به اجرایش تن 
نداده است. چنان که این سؤال در افکار عمومی 
ایجاد ش��ده که با کاهش تعرف��ه خودروهای 
هیبریدی، منافع چه کس��انی تهدید می شود 
که دولت حاضر است برای حفاظت از آن، این 

همه هزینه را به جان بخرد؟ 
واقعیت این است که خودروهای هیبریدی 
ای��ن روزها ب��ه لطف تعرفه بن��دی عجیب و 
غری��ب دولت نه فقط در محاف��ل خودرویی 
ک��ه حت��ی در محافل عادی جامع��ه هم، به 
موضوع بح��ث و نقد و نظر تبدیل ش��ده اند. 
ه��واداران ای��ن خودروها دول��ت را به دلیل 
افزای��ش ۱۱ برابری تعرفه واردات ش��ماتت 
می کنند، در س��وی مقابل هم دولت س��عی 
می کند ب��ا اس��تدالل هایی که منتق��دان را 
قانع نمی کند، از زیر بار انتقادات ش��انه خالی 
کند. اما خودروه��ای هیبریدی دقیقا به چه 
خودروهای��ی اطالق می ش��ود و از چه زمانی 

تولید و فروش آنها در دنیا باب شده است. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« 
به نق��ل از مهر، اکنون برخ��ی از خودروهای 
هیبری��دی در رقابتی خوش��ایند وارد عرصه 
تولی��د خودروهای هیبریدی ش��ده اند و هر 
تولیدکنن��ده ای، خودروهایی را متناس��ب با 
پلتفرم های خودشان طراحی و روانه بازار کرد. 
این خودروها به ب��ازار ایران هم راه یافتند. با 
توجه به مش��وق های تعرف��ه ای دولت برای 
خودروهای هیبریدی، خریداران می توانستند 
عمالً بدون پرداخت هزینه بیش��تر نسبت به 
خودروهای بنزینی، دوستی خود را نسبت به 

محیط زیست ثابت کنند. 
هیبریدی ها در مقایسه با نمونه های بنزینی 

به مراتب س��وخت کمتری مصرف می کنند 
و به همان نس��بت دی اکس��یدکربن کمتری 
تولی��د می کنند. دی اکس��یدکربن مهم ترین 
عامل تغیی��رات اقلیمی اس��ت و در عصری 
که این موضوع به یک دغدغه جهانی تبدیل 
شده، مردم می توانس��تند با خرید خودروی 
هیبریدی، گام مثبتی در راستای این مبارزه 
جهانی بردارند. به عالوه خودروهای هیبریدی 
آالینده های هیدروکربنی و اکس��یدنیتروژن 
را ه��م تا ۹۰ درصد کمت��ر تولید می کنند و 
ب��ه همین دلیل نقش ش��ان از همان ابتدا در 
کاه��ش آلودگی های هوای ش��هرهای بزرگ 

مورد توجه قرار گرفت. 
به همین دالی��ل خودروهای هیبریدی در 
بازار جهانی خ��ودرو به موفقیتی فراتر از حد 
تصور دس��ت یافتند. البته مش��وق هایی که 
دولت ها برای تغییر ذائقه مصرف کنندگان در 
نظر گرفته بودند، تأثیر مهمی در این موفقیت 
داش��ت. مش��وق های گمرکی، تخفیف های 
مالیاتی، مشوق های اجتماعی و شهری، همه 
و همه در بیش��تر کش��ورهای دنیا دست به 
دست هم داد تا مردم و خودروسازان گرایش 
بیشتری به سوی خودروهای هیبریدی پیدا 
کنند. تویوتا، هیوندا، هوندا، دایملر، پورش��ه، 
جنرال موت��ورز و. . . ه��ر کدام ب��ا رونمایی از 
خودروه��ای متع��دد هیبریدی ب��ه این بازار 
دوس��تدار محیط زیس��ت و البت��ه س��ودآور 
پیوس��تند که بعضی از این خودروها به بازار 
ایران هم راه یافت و مورد اقبال خریداران واقع 
شد. شرکت های تحقیقاتی حوزه خودرو قویا 
معتقدند که در ۱۰ س��ال آینده بخش اعظم 
صنعت خودروسازی دنیا به تولید خودروهای 
هیبریدی و الکتریکی اختصاص خواهد یافت. 

یک ایده قدیمی اما کارآمد
اگرچه تولی��د و فروش انب��وه خودروهای 
هیبریدی در سال های گذشته اتفاق افتاده اما 
ایده تولید این خودروها چندان جدید نیست. 
ای��ده تولی��د هیبرید در حقیقت ب��ه ابتدای 
تاریخچ��ه صنعت خودروس��ازی برمی گردد. 
مهن��دس آمریکای��ی به ن��ام اچ. پایپر که در 
سال ۱۹۰۵ امتیاز تولید خودروی هیبریدی 
را داشت، می گوید: موفقیت سریع خودروهای 
بنزینی و پیچیده بودن تکنولوژی هیبرید در 
آن زمان سبب شد که خودروسازها کاماًل فکر 

تولید هیبرید را از سرشان بیرون کنند. 

مهر سکوت دولت بر تعرفه خودروهای هیبریدی

تکلیف تعرفه واردات خودرو چه می شود؟! 
دریچه

در برنامه ششم توسعه سهم 
سرمایه گذاری خارجی در صنعت 
خودروی ایران چه میزان است؟ 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی معتقد است امروز خودروسازان با سرمایه گذاری 
در ح��وزه تکنولوژی، باید به تعهدات ش��ان نس��بت به 
توس��عه داخلی سازی و خروج از جریان مونتاژکاری در 

صنعت خودروی کشور عمل کنند. 
به گزارش خبر خودرو، رضا انصاری با اشاره به اینکه 
متأسفانه همچنان در حوزه تکنولوژی در صنعت خودرو 
مشکالت جدی وجود دارد، تأکید کرد: باید در صنعت 
خودرو موضوع تحقیق و توسعه جدی گرفته شود و از 
آنجا که هزینه تحقیق و توسعه بسیار باالست باید این 
جریان در همکاری با شرکت های صاحب تکنولوژی و 

حضور دانشگاه های داخلی صورت گیرد. 
وی ب��ا توجه به اهمی��ت ورود تکنولوژی در صنعت 
خ��ودروی ایران، اظهار داش��ت: در ش��رایط کنونی دو 
فاکتور ایجاد فاینانس و تکنولوژی از موضوعات بس��یار 
مه��م و اساس��ی در بح��ث همکاری ه��ای بین المللی 
در صنعت خودرو اس��ت که باید م��ورد اهتمام جدی 

شرکت ها قرار گیرد. 
وی در این راس��تا به سهم سرمایه گذاری خارجی در 
صنعت خودرو پرداخت و گفت: در برنامه ششم توسعه 
 پیش بینی ش��ده برای اینکه بتوانیم به رشد اقتصادی

۸ درص��دی دس��ت پیدا کنیم باید س��االنه ۷۷۰ هزار 
میلیارد تومان س��رمایه گذاری در کش��ور صورت گیرد 
که در این سرمایه گذاری سهم منابع مالی خارجی در 
برنامه حدودا ۲۵ درصد پیش بینی شده است که دراین 
جریان سهم سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو 
نیز باید مشخص شود.  وی گفت: در شرایط کنونی باید 
حجم سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو و میزان 
آن توس��ط هر یک از شرکت های خودروساز مشخص 
ش��ود این در حالی است که به نظر می رسد تا به امروز 
حجم س��رمایه گذاری خارجی در ای��ن حوزه رقم قابل 
توجهی نیست.  نماینده داراب و زرین دشت در مجلس 
دهم تأکید کرد: در دنیای امروز کش��وری در توس��عه 
صنعت خودرو موفق اس��ت که صادرات داش��ته باشد 
درحالی که س��هم کش��ور ما در صادرات خودرو بسیار 
ناچیز است که برای توسعه این سهم باید خودروهایی 

با قیمت و کیفیت رقابتی تولید و به بازار عرضه شود. 
انص��اری افزود: در چنین ش��رایطی ض��رورت دارد 
خودروس��ازان به دنبال همکاری هایی باشند که هدف 
اصلی آن خروج از مونتاژکاری و دس��تیابی به بازارهای 
صادراتی و توسعه در این بخش باشد تا سهم صادرات 

از تولید افزایش یابد. 

اخبار

ورود دو خودرو چینی 130 و 200 
میلیون تومانی به بازار ایران

مدیرعام��ل ش��رکت ی��اران خ��ودرو از عرضه دو 
خودروی جدید شاس��ی بلند چینی به بازار ایران از 
اوایل س��ال آین��ده خبر داد و گف��ت در مرحله بعد 
نی��ز تولید این خودروها در کش��ور با داخلی س��ازی 
۲۰ درصدی آغاز می ش��ود.   به گزارش تابش کوثر، 
عبدالجلی��ل بچاری در یک نشس��ت خب��ری اظهار 
داش��ت: این خودروها در مرحله اول، طی س��ه ماهه 
ابتدایی س��ال آینده به صورت وارداتی به بازار عرضه 
خواهد ش��د و طبق مذاکرات انجام ش��ده با شرکت 
دام��ای  چین، تولید آنها در کش��ور با داخلی س��ازی 

۲۰درصدی صورت خواهد گرفت. 
وی ب��ا بیان اینک��ه تولید این خودروه��ا ابتدا در 
برخی ش��رکت های همکار انجام می شود و بعد از آن 
در کارخانه مس��تقل انجام خواهد ش��د، توضیح داد: 
این دو خودرو با مدل های X7 و X5 به بازار عرضه 
می شوند که قیمت آنها به ترتیب حدود ۲۰۰ و ۱۳۰ 

میلیون تومان خواهد بود. 
بچاری با اشاره به اینکه این خودروها استانداردهای 
هشتادوپنج گانه تبیین شده برای صنعت خودروسازی 
را پاس می کنند، افزود: طبق مذاکرات انجام ش��ده، 
ایران به مرکز تولید این محصوالت برای صادرات به 

آسیای میانه تبدیل خواهد شد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه تولید خودروه��ای چینی در 
س��ال آینده به صورت SKD انجام می ش��ود، گفت: 
این تولی��د در مرحله بعدی به صورت CKD انجام 
خواهد ش��د.  به گفته بچاری، طرف چینی در تولید 
محصول مش��ترک در ایران س��رمایه گذاری خواهد 
ک��رد.  فرانک، مدیرعامل ش��رکت دام��ای چین نیز 
در این نشس��ت خبری با بی��ان اینکه در حال حاضر 
تولی��دات این ش��رکت به آمریکای جنوب��ی، آفریقا، 
کویت و برخی کش��ورهای خاورمیانه صادر می شود، 
گفت: ش��رکت دامای از سال ۲۰۱۵ شروع به تولید 
کرده و میزان تولید محصوالت آن در س��ال ۲۰۱۶ 
میالدی حدود ۱۰۰ هزار دس��تگاه و در سال ۲۰۱۷ 
ح��دود ۱۳۰ هزار دس��تگاه بوده اس��ت.  وی با بیان 
اینکه س��االنه ۲۸ میلیون دس��تگاه خودرو در چین 
تولید می ش��ود، گفت: ۱۳ تا ۱۴ میلیون دستگاه از 
این خودروها به شرکت فولکس واگن اختصاص دارد 
که در چین صاحب پایگاه تولید است.  به گفته وی، 
شرکت دامای از نظر تیراژ تولید در بین شرکت های 

چینی در رتبه ۱۵ تا ۲۰ قرار دارد. 

آیین نامه مجوز طرح ترافیک فروردین 
تدوین و در اردیبهشت اجرا می شود

رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای 
ش��هر تهران گف��ت آیین نامه مجوز ط��رح ترافیک 

فروردین تدوین و در اردیبهشت ماه اجرا می شود. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری »عصرخ��ودرو«، محمد 
علیخان��ی اظهار ک��رد: آیین نامه مج��وز طرح ترافیک 
در فروردین ماه تدوین و در اردیبهش��ت اجرا می شود. 
دستورالعمل و آیین نامه این طرح در کمیسیون عمران 
و حمل و نقل تهیه و آماده خواهد ش��د و ش��هرداری 
موظف است طبق این دستورالعمل اقدام کند.  رئیس 
کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای شهر تهران 
ادامه داد: ش��هرداری موظف اس��ت از محل س��همیه 
طرح ترافیک که ۳درصد اس��ت، آن را به موارد خاص 
اختص��اص دهد.  علیخانی با اش��اره ب��ه اجرای طرح 
ترافیک ۹۷ گفت: دیگر برای این طرح به صورت ساالنه 
از افراد متقاضی پول دریافت نمی شود و متقاضیان باید 
روزانه نس��بت به پرداخت تعرفه ترافیک برای ورود به 
طرح اقدام کنن��د.  وی گفت: در طرح ترافیک جدید، 
س��اعت طرح ترافیک جدید ۶:۳۰ صبح تا ۱۹ خواهد 

بود و پنجشنبه ها طرح اجرا نمی شود. 

برنامه شهرداری برای کنترل 
ترافیک شب عید اعالم شد

مع��اون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران 
گفت برای تس��هیل عبور و مرور در روزهای منتهی 
به پایان س��ال، سر فاصله زمان حرکت قطارها را کم 

می کنیم و سرویس دهی را افزایش می دهیم . 
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، محس��ن 
پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران با اشاره به افزایش ترافیک شهری در روزهای 
منتهی به پایان س��ال و راهکار معاونت حمل و نقل 
ب��رای کنترل آن اظهار کرد: ما و پلیس  برای کنترل 
و روان سازی ترافیک نهایت سعی خود را می کنیم. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با تأکید 
بر اینک��ه در این روزها مردم باید رعایت کنند و کمتر 
از خودروی شخصی اس��تفاده کنند، گفت: مردم باید 
برای کمک به روان سازی ترافیک بیشتر از حمل و نقل 
عمومی استفاده کنند.  وی با اشاره به راهکار شهرداری 
برای روان س��ازی  ترافیک گفت: در بخش  حمل و نقل 
عمومی س��ر فاصله زمان حرکت قطارهای مترو را کم 
می کنی��م و س��رویس دهی را به حداکثر می رس��انیم .  
پورس��یدآقایی با بیان اینکه هن��وز بحثی در خصوص 
ایجاد محدودیت های ترافیکی در روزهای پایانی سال 
نشده است، تصریح کرد: هفته آینده در شورای ترافیک 
جلسه ای خواهیم داشت که در آنجا در مورد راهکارهای 
کنترل ترافیک روزهای  پایانی سال صحبت خواهد شد. 

چهار شنبه
16 اسفند 1396
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مسئول کارگروه کس��ب وکارهای نوآورانه هفتمین دوره جشنواره فاوا، 
گفت برای ارزیابی کسب وکارهای نوآورانه در هفتمین جشنواره فاوا شش 
ش��اخص تعیین ش��د.  به گزارش مهر، عبدالرضا بهادری فرد با اش��اره به 

اینکه حدود ۴۶ شرکت نوآور برای حضور در 
این بخش جشنواره فاوا تقاضا داشتند، افزود: 
با دریافت مدارک و تکمیل پرونده، ۱۳ شرکت 
برای ارزیابی در حوزه کسب  و کارهای نوآورانه 
انتخاب ش��دند.  وی با بی��ان اینکه در حوزه 
کسب وکارهای نوآورانه تعیین شاخص ها کار 
مش��کلی است، گفت: در نهایت با جمع بندی 
نظ��رات، دو مح��ور ن��وآوری در کس��ب وکار 
و ن��وآوری در ارائ��ه محت��وا، ب��رای ارزیاب��ی 
کس��ب وکارهای نوآورانه مشخص شد که در 
محور ن��وآوری در ارائه محتوا ش��رکتی برای 
ارزیابی وجود نداش��ت.  بهادری فرد با اش��اره 
ب��ه اینکه در بخش نوآوری در کس��ب وکارها 

شش شاخص احصا شد، افزود: نوآوری در صادرات و بازاریابی بین المللی 
از طریق جذب س��رمایه گذار خارجی، ن��وآوری در تولید و ارائه محصول 
و کس��ب تأییدی��ه و افتخارات از مجامع و نهاده��ای ملی و بین المللی از 

شاخص های تعیین شده برای ارزیابی کسب وکارهای نوآورانه بودند.  وی، 
س��اختار نوآورانه )نوآوری بخش تحقیق و توسعه برای توسعه تکنولوژی 
و فن��اوری(، ن��وآوری در آموزش و دارابودن مزی��ت رقابتی در حفظ بازار 
را از دیگر ش��اخص های در نظر گرفته شده 
در این بخش اعالم کرد.  مس��ئول کارگروه 
کس��ب و کارهای نوآورانه جشنواره فاوا جمع 
امتیاز شاخص های تعیین شده را ۱۰۰ عنوان 
کرد و گف��ت: برای داوری و ارزیابی دقیق تر 
شرکت ها در این حوزه از کارشناسان فناوری 
اطالعات حاضر در بازار فناوری اطالعات نیز 
اس��تفاده کردیم که در نهایت یک ش��رکت 
با کس��ب ۹۰ امتیاز به عنوان ش��رکت برتر 
در کس��ب وکارهای نوآوران��ه انتخاب ش��د.  
وی با بیان اینکه امس��ال برای نخستین بار 
کس��ب وکارهای نوآوران��ه به ص��ورت مجزا 
ارزیابی می شود، افزود: به دلیل تغییر زمان 
برگزاری جشنواره، امکان حضور تعداد بیشتری از کسب وکارهای نوآورانه 
ایجاد نش��د و در صورتی که فرصت بیش��تری وجود داشت، شرکت های 

بیشتری برای حضور در جشنواره فاوا اعالم آمادگی می کردند. 

نشست نوآوری اجتماعی با هدف بررسی مبانی نظری نوآوری اجتماعی 
و به منظور ارائه پاسخ های نوآورانه به نیازهای اجتماعی برگزار شد. 

به گزارش مهر به نقل از سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، نشست 
نوآوری اجتماعی با هدف بررسی مبانی نظری 
نوآوری اجتماعی و به منظور ارائه پاس��خ های 
نوآورانه ب��ه نیازهای اجتماع��ی و همچنین 
ارزیاب��ی مس��یر ایده  پردازی تا عم��ل در این 
زمینه برگزار ش��د.  پنل اول، در زمینه مبانی 
نظ��ری ن��وآوری اجتماعی با حض��ور روح اهلل 
حمیدی مطلق، مدیرگروه نوآوری و کسب و کار 
اجتماعی پژوهش��کده سیاس��ت گذاری علم 
و فن��اوری دانش��گاه صنعتی ش��ریف و جبار 
آموزش��ی  و  پژوهش��ی  مع��اون  رحمان��ی، 
پژوهش��کده مطالعات فرهنگ��ی و اجتماعی 
برگزار شد.  روح اهلل حمیدی مطلق، مدیرگروه 
نوآوری و کس��ب و کار اجتماعی پژوهش��کده 

سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در ابتدا نمونه های 
موف��ق نوآوری ه��ای اجتماعی برای داش��تن زندگی بهتر با اس��تفاده از 
تحقیقات میدانی در حوزه ها و قالب های مختلف در سراسر دنیا را بررسی 

ک��رد.  وی گفت: می توان نوآوری های اجتماع��ی را در نمونه های زیادی 
از قبیل کارآفرینی اجتماعی، س��ازمان های اجتماعی، مسائل اجتماعی و 
ایجاد تغییرات در اجتماع مش��اهده کرد.  مدیرگروه نوآوری و کسب و کار 
اجتماعی پژوهش��کده سیاست گذاری علم 
و فناوری دانش��گاه صنعتی شریف، نوآوری 
اجتماع��ی را فعالیتی ب��رای پیوند اعضای 
اجتماع دانست و گفت: نوآوری اجتماعی به 
مثابه حل و رفع مش��کالت اجتماعی مانند 
فقر، اعتیاد، س��المت، آموزش به ش��یوه ای 
اس��ت که تاکنون در جامعه صورت نگرفته 

و انجام نشده است. 
حمیدی مطلق افزود: مشکالت اجتماعی 
ام��روزه در ح��ال تبدیل ش��دن ب��ه معضل 
هس��تند و ما به جای رسیدگی به مشکالت 
و ریش��ه یابی آنها در حال دس��ت و پا زدن 
با معضالت هس��تیم، یعنی انتهای مس��یر 
ایس��تاده ایم و ب��ه جای اینکه نگذاریم مش��کالت به وج��ود بیایند، صبر 
می کنیم و بعد از به وجود آمدن آنها و تبدیل شدن این مشکالت به معضل 

در صدد رفع آنها برمی آییم که کار را با سختی و کندی مواجه می کند. 

در جشنواره فاوا 

کسب وکارهای نوآورانه در 6 شاخص ارزیابی می شوند
با هدف پاسخ های نوآورانه به نیازهای اجتماعی 

نشست نوآوری اجتماعی در دانشگاه شریف برگزار شد

آنچ��ه قدرتمندترین ش��رکت های جه��ان را از س��ایرین متمایز می کند، 
استراتژی های هوش��مندانه و صحیح تیمی و وضوح بخشیدن به چشم انداز 

نهایی است. 
آیا حس می کنید با وجود تمام تالش ها و انرژی بی وقفه ای که برای ساخت 
کسب وکارتان صرف می کنید،  هنوز نتوانسته اید به موفقیت رؤیایی خود دست 
پیدا کنید؟ چرا سطح موفقیتی که مطلوب نظر شما است، تا این حد دور از 

دسترس به نظر می رسد؟ 
خبر بد اینکه احتماالً کس��ب وکار شما، همه پتانس��یل خود را به مرحله 
اجرا نرس��انده و اما خبر خوب اینکه ش��ما تنها با یک تغییر جزئی می توانید 

کسب وکارتان را از سطح خوب به عالی ارتقا دهید. 
تیم شما بزرگ ترین دارایی شما است

اگر بتوانید تیم را به طور مؤثر و کارآمد مدیریت کنید، هیچ نتیجه در پایان 
سال جدید برای شما غیرممکن نخواهد بود. هدف این است که تیمی داشته 
باشید که مثل یک ماشین روغن کاری شده، به خوبی و بدون هیچ اصطکاکی 
کار کند. پیاده سازی تغییرات کوچکی که در این مقاله مورد بحث قرارگرفته، 
کسب وکار شما را به طرز شگفت انگیزی بهبود خواهد داد. زمانی که مشکلی 
پیش می آید، خیلی سریع حل وفصل می شود. البته، این مدل تیم سازی و حل 
مسئله، مستلزم دو عنصر ضروری است. اولین مؤلفه، صداقت و شفافیت است. 

بهترین نقش خود را بشناسید
برای ش��روع، باید بدانید که شما و تیم در هارمونی کامل به سر نمی برید. 
مهم نیس��ت که تا چه حد فکر می کنی��د از کارایی تیم آگاهید، زیرا در این 
زمینه همیشه جای پیشرفت وجود دارد. در همه کسب وکارها مفاهیمی نظیر 
توصیف ش��غل، نقش ها و مجموعه مهارت های فردی همیشه در حال تغییر 
هس��تند و اگر این تغییرات موردتوجه قرار نگیرند، ب��ه اختالف آرا و ضعف 
نتایج منجر می شوند. برای هدایت کسب وکاری که به خوبی یک ماشین سالم 

حرکت می کند، پیش از هر چیز باید بهترین نقش خود را بشناسید. 
ب��ه این منظور باید یک محیط کار ام��ن و حمایتی برای کارمندان فراهم 
کنید که در آن همه اعضا، به صداقت و ش��فافیت پایبندند. این پروس��ه را با 
ارزیابی هرروزه خودتان ش��روع کنید. آیا ش��ما در این شغل خاص، بهترین 
هستید؟ آیا این نقش با مجموعه مهارت ها و نقاط قوت شما سازگار است؟ آیا 
می توانید در یکی از زوایا، پیشرفت بیشتری داشته باشید؟ آیا در هیچ کدام از 

مسئولیت ها، احساس کمبود انرژی نمی کنید؟ 
در مرحله بعد تیم را تشویق کنید تا همین پروسه را طی کند. آیا در حال 
حاضر اعضای تیم در بهترین جایگاهی قرار دارند که متناسب با مهارت های 
آنهاس��ت؟ این س��ؤاالت نقاط قوت و ضعف کارمندان را روش��ن می کند. با 
شناسایی و ارزیابی این نکات هم دینامیک کسب وکارتان را بهبود می دهید و 

هم ارتباطات درون تیمی را تقویت می کنید. 
یک تیم منسجم تشکیل دهید

به منظور ایجاد یک تیم یکپارچه و منس��جم، کافی نیس��ت که عملکرد و 
اجرای اعضا را ارزیابی کنید، بلکه بهتر اس��ت بزرگ ترین نقاط ضعف و قوت 

آنها را نیز بررسی کنید. در جلسه بعدی تیم، این سؤاالت را مطرح کنید
- سه نقطه قوت و برتر تیم چیست و چگونه می توانیم آنها را تقویت کنیم؟ 
- در حال حاضر چه وظیفه ای را به عهده  دارید که فکر می کنید یکی دیگر 

از کارمندان، آن را بهتر از شما انجام می دهد و چرا؟ 
- ک��دام  ی��ک از وظایف را با آمادگی، مهارت و صالحیت بیش��تری انجام 

می دهید؟ 
جایگاه مناسب هر کارمند را پیدا کنید

ارزیابی و بازتعریف نقش ها، محیط کار و استراتژی های مدیریت کارمندان 

به بهبود کار تیمی، رهبری و حتی کل کس��ب وکار منجر می ش��ود. سؤاالت 
فوق، اعضای تیم را تشویق می کند نقاط قوت خود و هم تیمی ها را بهتر درک 

کنند و محیطی حمایتی و روابطی صادقانه ایجاد کنند. 
یکی از افرادی که موفق شده تیمی کاماًل منسجم و هماهنگ را به خوبی 
هدای��ت کند، ری دالیو بنیان گ��ذار یکی از بزرگ تری��ن هج فاندهای جهان 
)صندوق پوشش ریسک سرمایه گذاری( یعنی بریج واتر آسوشیتس است. ری 
در بس��یاری از مصاحبه های خود از نتایجی که شرکتش به کمک شفافیت 
رادیکال کسب کرده و همچنین الگوریتم تصمیم گیری آنها صحبت می کند. 
 Ted شما می توانید برای آشنایی با افکار و ایدئولوژی ری، سخنرانی او را در
Talk، با عنوان »چگونه ش��رکتی بس��ازیم ک��ه در آن بهترین ایده ها برنده 
می شوند« مشاهده کنید. این ایده ها در کتاب او )Principles(  نیز به خوبی 

شرح داده  شده اند. 
به چشم انداز شرکت وضوح ببخشید

یکی دیگر از مؤلفه هایی که به پیش��رفت و حرکت سالم کسب وکار کمک 
می کند، وضوح بخشیدن به چشم انداز شرکت و توصیف آن برای همه اعضا 
است. گینو ویکمن در کتاب »کشش« توضیح می دهد که اعضای تیم نه تنها 
باید چش��م انداز ش��رکت را به روشنی درک کرده باش��ند، بلکه باید همگی 
به س��مت این اهداف حرکت کنند. س��ؤال این اس��ت که اگر کس��ی با یک 
پرس��ش نامه وارد شرکت شما شود و از تک تک کارمندان بپرسد چشم انداز، 
اهداف و مس��یر شرکت چیست، آیا پاس��خ همه اعضا یکسان خواهد بود یا 
میان جواب ها اختالف نظر دیده می شود؟ بسیار معدودند شرکت هایی که در 
آنها همه کارمندان نگاهی هماهنگ و مشابه به اهداف نهایی داشته باشند و 
فعالیت های خود را در همان جهت با یکدیگر همسو کنند. با این  وجود اگر 
می خواهید سیستم عملکرد کسب وکارتان را بهبود دهید، باید در سریع ترین 

زمان ممکن، حداکثر هماهنگی را بین اعضای تیم برقرار کنید. 
ارتباطات تیم را بر اساس یک زبان مشترک پایه گذاری کنید

واژه ها، ابزارهای بس��یار قدرتمندی هس��تند. اگ��ر می خواهیم همه اعضا 
ب��ه س��مت اهداف مش��ترکی حرکت کنند، باید چش��م انداز و اه��داف را با 
زبانی مش��ترک و واژه های توصیفی هوش��مندانه ای برای آنان ش��رح دهیم. 
به عنوان مثال وقتی وظیفه آقای الف، ارائه مؤثرترین خدمات مش��تری است 
و وظیف��ه آقای ب، تالش ب��رای ارائه خدمات حمایتی تعریف می ش��ود؛ ما 
درواقع با دو نقش مشابه مواجهیم که چالش ها و اولویت های متفاوتی را برای 
خود تعریف می کنند. وضوح بخش��یدن به چشم انداز شرکت، کلید موفقیت 
نهایی است. حاال از خودتان بپرسید که تا چه حد برای تحقق این امر تالش 

کرده اید؟ 
درحالی ک��ه پیش  از این از ضرورت یکپارچگ��ی تیم صحبت کردیم، باید 
تأکید کنیم که بدون خلق یک زبان مشترک، نمی توانیم امیدی به هماهنگی 
و یکپارچگی تیم داشته باشیم. برای تعریف و توصیف هدف و چشم انداز، وقت 
کافی بگذارید و مطمئن شوید اعضای تیم، کاماًل نقش خود را در رسیدن به 

این مقاصد مشترک، درک کرده اند. 
کار تیمی خوب، به همکاری رؤیایی تبدیل می شود

در پایان، شما می خواهید استراتژی های کسب وکارتان را برای رسیدن به 
موفقیتی که شایس��ته آن هس��تید، طراحی کنید. در این راه باید صداقت و 
ش��فافیت را به عنوان مهم ترین ارزش های سازمانی، در شرکت حاکم کنید و 
چش��م انداز تیم و نقش اعضا را در دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت 
به طور واضح و روشن بیان کنید. کار تیمی هوشمندانه، همان فاکتوری است 

که شرکت های عالی را از شرکت های خوب متمایز می کند. 
forbes/zoomit :منبع

اخیرا »جان هنسـی«، مدیرعامل شرکت آلفابت و رئیس اسـبق دانشگاه استنفورد 
آمریکا با کمک »فیلیپ نایت« یکی از بنیانگذاران برند ورزشـی نایکی طی یک اقدام 
بشردوسـتانه سـعی کردند تا قدمی در راسـتای کمک به آموزش بین المللی بردارند. 
براسـاس همـکاری آلفابـت و نایکی 49 نفـر از نخبگان جهان توانسـته اند بورسـیه 

تحصیلی کسب کنند. 
به گزارش دیجیاتو، براساس سـری بورسیه های نایت-هنسی، دانش آموزان نخبه از 
سراسـر جهان می توانند سه سـال به طور رایگان در دانشگاه استنفورد تحصیل کرده 
و مدرک اخذ کنند. نفرات برگزیده از بین 3601 درخواسـت کننده براساس تحصیالت 

عالی، دید باز و توانایی های مدیریتی بالقوه انتخاب شده اند. 

بودجه بورسـیه آلفابت و نایکی از جیب های پر پول سـرمایه گذاران سـیلیکون ولی 
اخذ شـده است. »فیل نایت« بنیانگذار برند ورزشـی نایکی، در سال 2016 با پرداخت 
400 میلیون دالر از سـرمایه 750میلیون دالری موجب شـده که این بنیاد پا به عرضه 
وجود بگذارد.  ماه گذشـته هنسـی، با جایگزینی اریک اشـمیت، به ریاسـت یکی از 
بزرگ ترین ابرغول های تکنولوژی یعنی آلفابت منصوب شـد که در واقع شـرکت مادر 
گوگل اسـت. وی در زمان انتصابش خاطرنشان کرد که دغدغه اصلی اش تدریس است 

و آلفابت )و گوگل( فعالیت های جانبی وی محسوب می شوند. 
رئیس قبلی دانشـگاه اسـتنفورد، یکی از کارکشـته های سـیلیکون  ولی اسـت 
چراکـه در اویـل دهـه 90 کمپانـی نیمه هـادی Mips Computer System را 

رابطه کار تیمی و سطوح موفقیت شرکت ها

 آلفابت و نایکی، ۴۹ دانش آموز بین المللی را
به دانشگاه  استنفورد می فرستند

نگــــاه

رئیس دانش��گاه صنعتی ش��هدای هویزه گفت دانش��جویان بای��د به دنبال 
کارآفرین��ی و اش��تغال زایی بروند، زیرا ج��ذب نیرو در دولت ب��ا بحران های 

بسیاری مواجه شده است. 
به گزارش مهر، امین نقره آبادی روز سه ش��نبه در نشست خبری با اصحاب 
رس��انه عنوان کرد: به دلیل صنعتی بودن این اس��تان احداث یک دانش��گاه با 
عنوان دانش��گاه صنعتی خوزس��تان در س��ال های پیش از جنگ تحمیلی در 
دس��تور کار مسئوالن اس��تانی قرار گرفته بود، اما این طرح به دلیل مشکالت 
درگیری با موضوع جنگ اجرایی نش��د. در س��ال های آخر دولت هش��تم این 

طرح بار دیگر در وزارت علوم و تحقیقات مطرح شد. 

رئیس دانشگاه صنعتی شهدای هویزه: 

دانشجوها به دنبال کارآفرینی باشند

چهار شنبه
16 اسفند 1396

شماره 1020
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یک کارش��ناس حوزه فناوری اطالعات با اش��اره به بخش رو به رش��د 
استارت آپ ها در توسعه اقتصاد دیجیتال، بر اشتغال زایی این کسب وکارها 

در بلندمدت تأکید کرد. 
مهدی غیبی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
اینک��ه فن��اوری اطالعات در بحث اش��تغال 
همانند یک شمشیر دولبه عمل می کند، گفت: 
در بحث اقتصاد دیجیتال به همان نسبتی که 
مشاغل جدیدی ایجاد می شود، ممکن است 
برخی مشاغل سنتی به خطر بیفتند. همانند 
تاکسی های اینترنتی که به  رغم اینکه مشاغل 
زیادی را ایجاد ک��رد، اما از طرف دیگر باعث 
شد تا بسیاری از تاکسی های تلفنی و دربستی 

سابق را تحت تأثیر منفی قرار دهد. 
وی با مولد دانستن مقوله اقتصاد دیجیتال 
اظهار کرد: اقتصاد دیجیت��ال در هر حوزه ای 
که وارد ش��ود، باعث افزایش بهره وری و یا به 

عبارت دیگر مولدبودن می شود. 
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به تضاد بین 
ساختارهای سنتی و جدیدتر مبتنی بر اقتصاد دیجیتال در اقتصاد، اظهار 

کرد: ممکن است به فناوری های نوین نگاه مثبتی وجود نداشته باشد، اما 
واقعیت این است که تا چند سال آینده سهم تولید محتوا در اقتصاد بسیار 
بیشتر از وضعیت فعلی می شود. همچنین در حوزه های مختلف پزشکی، 
کشاورزی و حتی خدماتی هر روز سهم کار 

یدی کمتر از گذشته خواهد شد. 
غیب��ی با بی��ان اینکه اقتص��اد دیجیتال 
در بلندم��دت بس��یار س��ودده خواهد بود، 
اظهار کرد: در بحث اش��تغال ممکن اس��ت 
در کوتاه م��دت تس��هیالت ورود فن��اوری 
اطالعات به حوزه اقتصاد مثبت نباش��د، اما 
در بلندم��دت این رویه تغیی��ر خواهد کرد 
و فن��اوری اطالع��ات باعث ایجاد مش��اغل 

بیشتری خواهد شد. 
وی همچنین با اش��اره به نقش پراهمیت 
کس��ب و کارهای نوپا و مبتنی ب��ر اینترنت 
در رون��ق اقتصاد دیجیتال بیان کرد: بخش 
س��نتی سرمایه گذاران در کش��ور به تدریج و با دیدن موفقیت های نسل 
جوان در ایجاد استارت آپ ها و رونق آنها برای سرمایه گذاری در حوزه های 

دیجیتالی ترغیب خواهند شد. 

تفاهم نامه »اعطای امریه« به تشکل های مردم نهاد جوانان بین وزیر 
ورزش و جوانان و سرلش��کر باقری، رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح 

روز گذشته امضا شد. 
محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی 
ام��ور جوان��ان وزارت ورزش و جوان��ان در 
گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه تفاهم نامه 
معاونت س��اماندهی جوانان وزارت ورزش و 
جوانان با س��تاد کل نیروهای مس��لح برای 
اعطای امریه به س��من های ح��وزه جوانان 
امضا ش��د، گف��ت: این تفاهم از س��ال ۹۷ 
اجرای��ی خواه��د ش��د. در بخش��ی از این 
تفاهم نام��ه به این جمع بندی رس��یدیم که 
مدتی از س��ربازی نیروهای وظیفه که عضو 
تش��کل های مردم نهاد م��ورد تأیید معاونت 
س��اماندهی جوان��ان و س��تاد کل نیروهای 
مسلح هس��تند، در تشکل های شان سپری 

شود. 
وی با اش��اره به اینکه این افراد مش��مول می توانند حداقل شش ماه 
پایانی دوران خدمت ش��ان را در تشکل های مردم نهاد کارآفرین حوزه 

جوان��ان بگذرانند، افزود: درصورتی که  روی زمان بیش��تری به توافق 
دست یابیم، این مدت زمان اعالم خواهد شد. 

معاون س��اماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اش��اره به 
تشکیل کارگروه مشترک بین این معاونت 
و ستاد کل نیروهای مسلح ذیل تفاهم نامه 
اخیر، اظهار ک��رد: جزییات این تفاهم نامه 
در جدول��ی که تدوین خواهد ش��د اعالم 
می ش��ود؛ البته این جدول سال ۹۷ آماده 
خواهد ش��د ک��ه براس��اس آن مدت زمان 
امریه جوانان عضو تش��کل های کارآفرین 
طبق مهارت هایی که م��ا اعالم می کنیم، 

تعیین می شود. 
تندگویان با اشاره به اینکه تعیین سقف 
ش��ش ماه جزو موارد مورد توافق ما برای 
اعطای امریه به این تش��کل ها بوده است، 
تصری��ح کرد: اگر فردی ک��ه وارد خدمت 
س��ربازی می ش��ود، مورد تأیید ما و س��تاد کل نیروهای مسلح باشد، 
می تواند ش��ش ماه پایان خدمتش را در تشکل کارآفرین خود سپری 

کند. 

جزییات تسهیالت جدید سربازی به جوانان کارآفرین اشتغال زایی مولد استارت آپ ها در بلندمدت

اینترن��ت چه��ره بازاریابی را تغییر داده و بس��یاری از موانع ورود به 
این حوزه را از میان برداش��ته اس��ت تا هر فرد عالقه مند و مش��تاقی 
بتواند اس��تعداد خودش را در این مسیر محک بزند و حتی کارآفرینی 
کند. در این نوش��تار با ما همراه باش��ید تا مزایای بازاریابی اینترنتی را 

بیشتر بشناسید. 
بازاریابی اینترنتی مهم اس��ت زیرا راهی را پیش پای شما می گذارد 
که در تصمیم گیری مش��تریان خود مشارکت کنید و با آنان هماهنگ 
و همراه ش��وید. تحلیلگران بس��یاری مانند گارتن��ر در مطالعات خود 
نش��ان دادند که رس��انه های اجتماع��ی و اینترنت ب��ر افزایش تعداد 
مصرف کنندگان در بازار محصوالت تأثیر زیادی داش��ته اند. به عبارت 
بهتر، بازاریابی اینترنتی شما را قادر می سازد روابط خود را با مشتریان 
س��ازماندهی کنید و از طریق ارتباط مس��تمر و منظم چشم اندازهای 

بیشتری تعریف کنید و هزینه های خود را کاهش دهید. 
همانط��ور ک��ه گفتی��م بازاریاب��ی اینترنت��ی مزایای زی��ادی برای 
کس��ب وکارها به همراه داش��ته اس��ت. در ادامه ۱۰ م��ورد از مزایای 

بازاریابی اینترنتی برای کسب وکارها آمده است. 
1- راحتی دسترسی

به کمک بازاریابی اینترنتی بس��یاری از موانع از س��ر راه ش��ما دور 
می شوند. ش��ما می توانید محصول و خدمات خود را بدون نیاز به یک 
موقعیت محلی در تمام نقاط شهر و کشور به فروش برسانید. همچنین 
می توانی��د پا را از این ه��م فراتر بگذارید و بدون نیاز به ش��بکه ای از 
توزیع کنن��دگان برون م��رزی محص��ول و خدم��ات خ��ود را به کمک 

بازاریابی اینترنتی به خارج از کشور هم معرفی و صادر کنید. 
2- کاهش هزینه

به طور قطع بازاریابی اینترنتی نس��بت به یک فروشگاه خرده فروشی 
فیزیکی هزینه های کمتری خواهد داش��ت. شما برای انجام فعالیت در 
ی��ک محیط فیزیکی برخی هزینه های ثابت و تک��راری مانند اجاره یا 
خرید محل فروش، تجهیزات مورد نیاز و بسیاری موارد دیگر را دارید 
که در مورد بازاریابی اینترنتی تمام این موارد به حداقل خود می رسند 
و شما در هر نقطه ای از جهان می توانید کار بازاریابی خود را به راحتی 

فقط و فقط با یک دستگاه کامپیوتر و اینترنت انجام دهید. 
3- شخصی سازی

بازاریاب��ی اینترنتی ش��ما را قادر می کند پیش��نهادات مش��خص و 
مناسبی برای هر مشتری داشته باشید. چراکه شما با بررسی پروفایل 
مش��تری خود در سراس��ر وب و انواع ش��بکه های مجازی با سلیقه و 
ش��خصیت و سطح بودجه او آشنا می شوید و آنچه را که مورد توجه و 
نیاز وی اس��ت معرفی می کنید. در این راه کس��ب اطالعات درست از 
سراسر وب و برنامه ریزی برای تبلیغات شخصی سازی امر مهمی است 

که ارزش فروش شما را باال می برد. 
4- برقراری ارتباط

اینترنت یک بستر عالی برای ایجاد روابط مثبت و مستمر با مشتریان 
ایجاد کرده اس��ت ک��ه می تواند در حفظ مش��تری کمک زیادی کند. 
هنگامی که مش��تری محصولی را از فروشگاه اینترنتی شما خریداری 
کرد، می توانید با ارسال یک ایمیل صحت و سالمت معامله را پیگیری 
کنید و با یک تش��کر دوس��تانه و ج��ذاب ارتباط خوبی ب��ا وی برقرار 
کنی��د. برای حفظ ارتباط با مش��تریان باید س��عی کنید به طور مرتب 
پیشنهادات ویژه برایشان داشته باشید. همچنین می توانید از مشتریان 

برای ارس��ال نظرات ش��ان درباره محصول و خدمات در وب سایت تان 
دعوت کنید و به ایجاد حس مشترک بین مشتریان کمک کنید. 

5- استفاده تمام و کمال از رسانه های اجتماعی
بازاریاب��ی اینترنت��ی ش��ما را قادر می س��ازد تا از اهمی��ت فزاینده 
رس��انه های اجتماعی بهره مند ش��وید. مطالعه ای که اخیراً در مدرسه 
کس��ب وکار هاروارد انجام شد نش��ان داد که بین شبکه های اجتماعی 
و رش��د درآمد آنالین ارتباط بس��یار تنگاتنگی است چنان که گروهی 
از مصرف کنن��دگان که تحت تأثیر ش��بکه های مجازی هس��تند باعث 
رشد فروش ۵درصدی محصوالت ش��دند. شما می توانید با استفاده از 
ابزارهای شبکه اجتماعی در کمپین های بازاریابی اینترنتی خود از این 

نوع نفوذ شبکه های اجتماعی استفاده کنید. 
6- فعالیت شبانه روزی

بازاریابی اینترنتی مقید به س��اعت مش��خصی از روز و شب نیست و 
مش��تریان در هر ساعتی از ش��بانه روز به راحتی می توانند خرید خود 
را انج��ام دهند و دیگر ش��ب مانعی برای فروش محصوالت محس��وب 

نمی شود. 
7- حرکت با سلیقه روز جامعه

بازاریاب��ی اینترنتی به دلیل بهره مندی از بس��تر پویا و همراس��تا با 
تغییرات جامعه می تواند به س��رعت با س��لیقه مش��تریان هماهنگ و 
همس��و ش��ود. ایجاد تغییرات شدید برای بازاریابی س��نتی با هزینه و 
زمان و مقاومت ذهنی بس��یار زیادی همراه است درحالی که بازاریابی 
اینترنتی این مشکالت را نخواهد داشت و به سرعت و سهولت و دقت 

با نیاز روز جامعه و مشتریان هماهنگ می شود. 
8- کاهش اشتباهات مربوط به حوزه نیروی انسانی

در ش��کل س��نتی بازاریابی از توضیح و معرفی محصول تا فروش و 
خدمات پس از فروش همواره خطای انس��انی نقش زیادی دارد که در 
بسیاری از موارد منجر به نارضایتی مشتریان نیز می شود، اما بازاریابی 
اینترنتی با یک سیس��تم ثابت و یکپارچه از بس��یاری از این خطاهای 
انسانی به دور است و نیاز مشتریان را با کمترین درصد اشتباه برآورده 

می سازد. 
9- کمک به کاهش قیمت تمام شده برای مشتریان

همانطور ک��ه بازاریاب��ی اینترنتی برای صاحب کس��ب و کار کاهش 
هزینه ه��ا را در پی دارد، برای مش��تریان نیز صرف��ه اقتصادی زیادی 
خواهد داشت. یک مشتری عالوه بر اینکه محصول را با قیمت کمتری 
از فروشنده می خرد هزینه های رفت و آمد تا محل فروش فیزیکی و از 
دس��ت دادن بخشی از زمان و هزینه های کارکردی خود را نیز نخواهد 

داشت و با حداقل قیمت حداکثر امکانات را تحویل می گیرد. 
10- افزایش نوآوری در کاالها و خدمات

از آنج��ا که بس��تر آنالی��ن جذابیت ه��ای زی��ادی دارد خواه ناخواه 
عالقه من��دان به بازاریابی اینترنتی ه��م افزایش می یابند و برای رقابت 
در این بازار نیاز به چیزی فراتر از خرید و فروش اس��ت. چیزی مانند 
ن��وآوری! از این رو بازاریابی اینترنتی به ن��وآوری در کاالها و خدمات 
منتج می ش��ود و فروشندگان از عالقه مندی ها و اولویت های مشتریان 
آگاهی پیدا می کنند و س��عی می کنند محصول یا خدماتی ارائه دهند 
که بیش از س��ایرین مدنظر مش��تری اس��ت و او را تبدیل به مشتری 

وفادار خود کنند. 
entrepreneur/bazdeh :منبع

بودجه بورسـیه آلفابت و نایکی از جیب های پر پول سـرمایه گذاران سـیلیکون ولی 
اخذ شـده است. »فیل نایت« بنیانگذار برند ورزشـی نایکی، در سال 2016 با پرداخت 
400 میلیون دالر از سـرمایه 750میلیون دالری موجب شـده که این بنیاد پا به عرضه 
وجود بگذارد.  ماه گذشـته هنسـی، با جایگزینی اریک اشـمیت، به ریاسـت یکی از 
بزرگ ترین ابرغول های تکنولوژی یعنی آلفابت منصوب شـد که در واقع شـرکت مادر 
گوگل اسـت. وی در زمان انتصابش خاطرنشان کرد که دغدغه اصلی اش تدریس است 

و آلفابت )و گوگل( فعالیت های جانبی وی محسوب می شوند. 
رئیس قبلی دانشـگاه اسـتنفورد، یکی از کارکشـته های سـیلیکون  ولی اسـت 
چراکـه در اویـل دهـه 90 کمپانـی نیمه هـادی Mips Computer System را 

راه انـدازی کرده و آن  را بـه مبلغی حدود 400میلیون دالر فروخت. در سـال 2011 
نیز شـرکت Atheros Communication او که یک شـرکت نیمه هادی معروف 
در زمینه تولید چیپست های بیسیم به شمار می رود توسط کمپانی مشهور کوالکام 
به قیمـت 3میلیارد دالر خریداری شـد.  مدیرعامل فعلی شـرکت آلفابت همواره  
عالقه شـخصی زیادی به مقوله آموزش داشـته اسـت و باور دارد که این مسـئله 
تأثیر عظیمی بر صنعت تکنولوژی می گذارد. او با اشـاره به اینکه سرمایه گذاری در 
فعالیت های آموزشـی بسیار پرسود است، در این باره گفت: به نظر من اینکه کمبود 
بودجـه دولتی موجب شـود جوانان و دانش آموزان زیر 25 سـال دچار افسـردگی 

شوند، بسیار اشتباه است. 

10 فایده بازاریابی اینترنتی که باید بدانید

 آلفابت و نایکی، ۴۹ دانش آموز بین المللی را
به دانشگاه  استنفورد می فرستند

دریچـــه

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، به منظور توس��عه فاز س��وم پارک فناوری 
پردیس، تفاهم نامه همکاری با کشور چین را امضا کرد.  در نشستی که با حضور علیرضا 
دلیری، معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، مهدی صفاری نیا، رئیس 
پارک فناوری پردیس معاونت علمی و ش��رکت کمس��ی از چین برگزار ش��د، تفاهم نامه 
همکاری به منظور توسعه فاز سوم پردیس با کشور چین امضا شد.  علیرضا دلیری، معاون 
توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی در این نشست فعالیت های صورت گرفته در 
پارک فناوری پردیس را در زمره فناوری های نوین و برجسته خواند و گفت: پارک فناوری 
پردی��س معاونت علمی در حال حاضر یکی از برجس��ته ترین پارک های علم و فناوری در 
کش��ور است، ازاین رو تأمین مالی در توسعه این پارک می تواند به انتقال فناوری در حوزه 

بین المللی کمک کند. 

تفاهم نامه همکاری توسعه فاز سوم پارک 
فناوری پردیس معاونت علمی با چین امضا شد
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استراتژی های بهینه ایمیل مارکتینگ 
نرخ تبدیل مخاطبان بالقوه به مش��تریان 
وفادار را افزایش می دهد و باعث می شود 
محصوالت در س��طحی وس��یع تر معرفی 

شوند. 
درحالی که ارس��ال نامه، هرگز جایگاه 
اصیل خود را از دست نمی دهد، ایمیل ها 
با تس��ریع ارتباطات، به ارس��ال پیام های 
ش��خصی و حرف��ه ای مفه��وم جدی��دی 
بخش��یده اند. امروزه میانگین ایمیل های 
ارس��ال و دریافت شده در طول یک روز، 
به ۲۶۹ میلیارد ایمیل می رس��د و همین 
آم��ار برای اثبات پتانس��یل ی��ک ایمیل 

کافی است. 
برندها ب��ا انتخاب کانال های مناس��ب 
بازاریابی، نه تنها شانس خود را در تنظیم 
مخاطبان هدف افزای��ش می دهند، بلکه 
نرخ تبدیل مش��تریان بالقوه به مشتریان 
واقعی خود را نیز ب��اال می برند. بازاریابی 
از طری��ق ایمی��ل یا ایمی��ل مارکتینگ، 
یک��ی از بهترین و مؤثرتری��ن کانال های 
آگاهی بخش��ی، جلب توج��ه مخاط��ب و 
تبدیل مش��تریان بالقوه به شمار می رود. 
این سبک بازاریابی به شما کمک می کند 
محت��وای تبلیغاتی خ��ود را بخش بندی 
ک��رده، به هر ی��ک از مخاطب��ان به طور 
جداگان��ه دسترس��ی داش��ته باش��ید و 
ارتباطات برندتان را برحسب رابطه ای که 
با مخاطبان دارید، شخصی سازی کنید. 

در ادامه این مطلب، بررس��ی می کنیم 
ک��ه چگونه ایمی��ل مارکتینگ به ش��ما 
کم��ک می کن��د ت��ا برندت��ان را بهتر به 
دیگران معرفی کنید، نرخ حفظ مشتریان 
را افزایش دهید، نفوذ و اعتبار بیش��تری 
به برندتان ببخش��ید و روابط تان را بهبود 

دهید.
بهبود شناخت و آگاهی از برند

شناخت برند اصطالحی است که برای 
شرح قابلیت تش��خیص یک برند توسط 
عموم مردم )یا بازار سازمان های هدف( از 
روی ویژگی های خاص آن برند به کاربرده 
می ش��ود، بنابراین هنگامی که ایمیل های 
ش��رکت تان را برای مش��ترکان ارس��ال 
می کنید، مطمئن ش��وید که لوگوی برند 
و سایر نشانه های بصری شرکت تان را در 
ایمیل وارد کرده ای��د. رنگ ها و گرافیک 
برن��د باید در تمامی ایمیل های ارس��الی 
ثابت و یکس��ان باش��د، زیرا به این ترتیب 
مخاط��ب بالفاصله متوجه می ش��ود که 
ای��ن پی��ام از طرف ش��رکت شماس��ت. 
همین ویژگی های ظاهری س��طح آگاهی 
از برن��د را افزای��ش می ده��د و همانطور 
ک��ه می دانی��د، آگاه��ی از برند ب��ه نوبه 
خود مش��تریان را به سمت محصوالت و 
خدمات برند جذب می کند. اگر مشتریان 
بخواهند یک محصول را از میان دو برند 
انتخاب کنند، مس��لما دست خود را روی 
محصولی می گذارن��د که نام تولیدکننده 

آن را پیش  از این شنیده اند. 
آن گ��روه از ایمیل های��ی ک��ه س��طح 
ش��ناخت برند را باال می برن��د، خبرنامه 
ن��ام دارند. خبرنامه، مش��تریان ش��ما را 
به روزرس��انی های  آخری��ن  جری��ان  در 
محصوالت و همچنین رویدادهای کنونی 
و آینده ش��رکت ق��رار می دهد و نام برند 
شما را در ذهن مشتری ماندگار می کند. 

شما می توانید در خبرنامه های شرکت، 
بین��ش تحلیلی ت��ان را برای مش��تریان 
ش��رح دهید و آنها را با آخرین خبرهای 
و اتفاق��ات صنع��ت ب��ه روز نگ��ه  دارید. 
همچنی��ن می توانید این ام��کان را برای 
مش��تریان فراهم کنید ک��ه ترجیحات و 
عالقه مندی های شخصی شان را همانطور 
که خودشان می خواهند به روز کنند. این 
روش یک راه عالی برای بهبود شناس��ایی 

برند شما است. 
افزایش نرخ حفظ مشتریان

ش��رکت  ی��ک  ک��ه  اس��تراتژی هایی 
ب��رای حف��ظ مش��تریان فعلی خ��ود به 
کار می گی��رد، از اهمی��ت فوق الع��اده ای 
نمی خواهید  ش��ما  مس��لما  برخوردارند. 
هر مش��تری، تنها یک بار از محصول تان 
اس��تفاده کند. حالت ایده آل این اس��ت 
ک��ه بتوانید آنه��ا را به مش��تریان وفادار 
خود تبدیل کنید. یک استراتژی مناسب 
ایمی��ل مارکتینگ، ش��ما را به این هدف 
می رس��اند. اگ��ر در زمان��ی مناس��ب، با 
فرکانسی مناسب، ایمیل هایی مناسب را 
ارسال کنید، مشتریان همیشه برنامه های 
برندتان را پیگی��ری می کنند. همچنین 
ممکن اس��ت آنه��ا به عن��وان حامیان و 
طرفداران برند ش��ما، محصوالت تان را به 

دیگران نیز معرفی کنند. 
هنگامی که یک ایمیل ارسال می کنید، 
وج��ود برندت��ان را به مخاطب��ان یادآور 
می ش��وید. این ایمیل ه��ا می توانند خبر 
معرفی محص��والت جدید یا فروش ویژه 
ش��ما را به مش��تریان اط��الع دهند. این 
ایمیل ه��ا در واق��ع به عنوان »ی��ادآور« 
عمل می کنند. حتی زمانی که مش��ترکان 
قص��د ندارند خرید کنند، ب��از هم به یاد 
می آورن��د ک��ه برند ش��ما وج��ود دارد. 
هنگامی ک��ه آنها ب��رای خرید محصول یا 
خدم��ات خاصی آماده اند، نام برند ش��ما 
در ذهن آنها خودنمای��ی می کند. گاهی 
ممکن اس��ت ایمیل ها، یک گردش ساده 
مردم از فروش��گاه را به خرید واقعی آنها 

تبدیل کنند. 
فعل��ی،  مش��تریان  حف��ظ  به منظ��ور 
ایمیل های��ی را ب��رای تعام��ل مج��دد با 
مخاطب��ان، ب��ا عنوان »مدت ها اس��ت از 
ش��ما خبری نشنیده ایم« ارس��ال کنید. 
اگر در کسب وکاری فعالیت می کنید که 
مش��تریان باید محصوالت ت��ان را مجددا 
س��فارش دهند، ایمیل هایی را برای آنان 
ارس��ال کنید که به راحت��ی این امکان را 

برای شان فراهم می کند. 

شهرت و خوشنامی برند
به عنوان یک برند، بازاریابی ایمیلی شما 
باید موفقیت هایی را که کسب کرده اید و 
جایگاه��ی را که در این صنع��ت دارید، 
به نمایش بگ��ذارد. با ارائه راهنمایی های 
ارزش��مند، اطالعات قابل توج��ه و حتی 
محتوای��ی ک��ه مخاطبان ش��ما در حال 
حاضر نیاز دارند، می توانید اعتبار و تأثیر 
برندت��ان را افزایش دهید. اگر ایمیل های 
ش��ما ارزش آفرینی خاصی داشته باشند، 
این احتمال وجود دارد که مخاطبان آنها 
را به س��ایر آش��نایان خود ارسال کنند. 
به این ترتیب آوازه ویژگی های مثبت برند 

شما گسترش می یابد. 
اطالعات مربوط به محصول و همچنین 
ویژگی هایی را که مش��تریان برای خرید 
در نظ��ر می گیرن��د در ایمیل ه��ای خود 
ش��رح دهید. حت��ی می توانی��د آخرین 
اخب��ار صنعت را هم به صورت خالصه در 

ایمیل ها ذکر کنید. 
تقویت و بهبود روابط

هنگامی که به ف��ردی اعتماد می کنید، 
بس��یار راحت تر می توانید با او وارد رابطه 
شوید. این امر در مورد مشتریان بالقوه ای 
که در حال ارزیابی برند شما هستند نیز 
صادق اس��ت. اگر می خواهید اعتماد آنها 
را ب��ه دس��ت آورید، بای��د روی برقراری 
ارتباط س��رمایه گذاری کنید و موضوعات 
مثبت��ی را با آنه��ا به اش��تراک بگذارید. 
ایمیل مارکتینگ این پروس��ه را تسهیل 

می کند. 
فرق��ی نمی کن��د مخاطب ش��ما، یک 
مش��ترک جدید اس��ت یا یک مش��تری 
س��ابق. ایمیل های مناس��بی که ارس��ال 
می کنید باعث می شود آنها شرکت و برند 
ش��ما را بهتر بشناسند و درنهایت به شما 
اعتماد کنند. درواقع ایمیل ها به پرورش 

روابط کمک می کنند. 
و حت��ی  ایمیل ه��ای خوش��امدگویی 
محص��والت،  راهنمای��ی  ایمیل ه��ای 
ارتباطات متقابل شما را تقویت می کنند. 
پیش از اینکه مش��تریان بالقوه از مرحله 
آگاه��ی ب��ه مرحل��ه یقی��ن برس��ند، به 
کم��ک این ایمیل ه��ا می توانند اطالعات 

موردنیازشان را به دست آورند. 
تمرین هایی برای برندسازی بهتر

لح��ن و ادبی��ات برندت��ان را ب��ا دقت 
انتخ��اب کنی��د: اگ��ر می خواهی��د افراد 
مناسبی را به سمت برندتان جذب کنید، 
بای��د دس��تورالعمل ها و راهنمایی ه��ای 
ایمی��ل  اس��تراتژی  ب��ه  را  محص��والت 

مارکتین��گ خ��ود اضافه کنی��د. لحن و 
ادبیات ایمیل شما، باید با سایر ارتباطات 
بازاریابی برندتان هماهنگی داش��ته باشد 
تا مؤثرتر واقع ش��ود. برای مثال اگر یک 
برند جدی هس��تید، ایمیل های شما باید 

با جمالتی رسمی تألیف شوند. 
محتوای خود را برنامه ریزی کنید: یکی 
از مهم ترین جوانب ایمیل مارکتینگ که 
حتم��ا باید ب��رای آن برنامه ریزی ش��ود، 
محتوایی اس��ت که به اش��تراک گذاشته 
می شود. اگر پیش  از این استراتژی ایمیل 
مارکتینگ ش��رکت را تنظی��م کرده اید، 
مطمئن ش��وید که محتوای آن درس��ت 

طراحی شده است. 
۱- محت��وا بای��د با ن��وع ایمیلی که به 
مشتری ارسال می شود، همسویی داشته 
باش��د. به عنوان مثال محتوای��ی که برای 
خوشامدگویی به مخاطبان جدید انتخاب 
می ش��ود، ب��ا محتوایی که ب��رای تبدیل 
لیدها در نظ��ر گرفته می ش��ود متفاوت 

است. 
۲- محتوا باید مختصر و واضح باش��د، 
به طوری که خواننده بتواند با یک بار مرور 
و نگاه اجمال��ی، اطالعات مورد نیازش را 

به دست آورد. 
۳- موض��وع و عن��وان ایمیل باید مفاد 
ایمی��ل را منتقل کند، پس عنوان ایمیل 

را ساده و جذاب نگه دارید. 
۴- محت��وا بای��د ارزش خاصی را برای 
خوانن��دگان ایج��اد و بین��ش خوبی به 

کاربران ارائه کند. 
اضاف��ه ک��ردن دکمه س��فارش فوری: 
بس��یار ضروری اس��ت که ایمیل ش��ما، 
محتوایی کاربردی را شامل شود، بنابراین 
اگ��ر مخاطبان تان در ح��ال ارزیابی برند 
شما هستند، آنها را به وب سایت شرکت 
متص��ل کنید. اگر مخاطبان، مش��تریانی 
هس��تند ک��ه برن��د ش��ما را به خوب��ی 
می شناس��ند، اضافه ک��ردن دکمه خرید 
یا CTA، به آنها کمک می کند راحت تر 

سفارش خود را ثبت کنند. 
ایمیل ه��ا را تنه��ا با اج��ازه مخاطبان 
ارس��ال کنی��د: هرگ��ز ب��دون رضای��ت 
مخاطب، هیچ ایمیلی را برای او ارس��ال 
نکنید. به یاد داشته باشید که اگر پیامی 
را به مش��تری فعلی یا مشتری بالقوه ای 
که متمایل نیست از شما ایمیلی دریافت 
کند ارسال کنید، اعتبار و ارزش برندتان 

را زیر سؤال می برید. 
و در پای��ان، همیش��ه س��عی کنی��د 
تالش ه��ای بازاریابی تان را در مس��یری 
درس��ت هدایت کنید. ایمیل مارکتینگ 
ی��ک راه عال��ی ب��رای خوش��اد گویی به 
مش��ترکین، پرورش روابط، اعتمادسازی 
و جل��ب مش��ارکت آنها اس��ت. به منظور 
جلب توج��ه و حفظ وفاداری مش��تریان، 
ایمیل های مناس��بی را در زمان مناسب 
ارس��ال کنید. ضروری است که محتوای 
هر ایمیل را مطابق با روش های استاندارد 
و برای مقاصد و اه��داف خاص تنظیم و 
طراح��ی کنید. پس در آین��ده، هر زمان 
ک��ه روی س��اخت و تقوی��ت برندت��ان 
متمرکز ش��دید، به یاد داشته باشید که 
اس��تراتژی های ایمی��ل مارکتینگ تان را 

هم بهینه سازی کنید. 
entrepreneur/zoomit :منبع

ایمیل مارکتینگ چگونه به ساخت برند کمک می کند؟  10 مزیت اصلی شبکه های اجتماعی 
در مقایسه با سایر روش های 

تبلیغاتی موجود )2(

درمقاله گذشته به بررس��ی پنج مورد از مزیت های 
ش��بکه های اجتماعی در مقایس��ه با س��ایر روش های 
تبلیغاتی موجود پرداختیم. در این مقاله و در ادامه باقی 

موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
6- افزایش ترافیک وب سایت

یکی از معیارهای اصلی موتورهای جس��ت وجو برای 
امتیاز دادن به وب سایت فعالیت در شبکه های اجتماعی 
محس��وب می شود، به همین دلیل این موضوع شما را 
برای رس��یدن به این هدف یاری خواهد رساند. در این 
رابطه کس��ب اطالعات در زمینه سئو می تواند اهنمای 
عمل خوبی باشد. توجه داشته باشید که در حال حاضر 
دیگ��ر به روزرس��انی مرتب وبالگ ، اس��تفاده از تیترها 
و برچس��ب های بهینه سازی  ش��ده و توضیحات متای 
مناسب و پخش لینک سایت  کافی نیست و الزم است 

تا شبکه های اجتماعی را نیز مدنظر قرار دهید. 
7- کاهش هزینه های بازاریابی

در ش��بکه های اجتماعی نیازی به هزینه های کالن 
برای امور تبلیغاتی نیس��ت، به همین دلیل می توانید 
از این طریق برای بهبود وضعیت بودجه خود استفاده 
کنید. همچنین متوسط زمانی که برای انجام این دسته 
کارها در شبکه های اجتماعی نیاز دارید، به مراتب کمتر 
از میزانی اس��ت که در سایر روش ها نیاز است. درواقع 
شما در اینس��تاگرام می توانید با غول های عرصه خود 
در ش��رایطی مس��اوی به رقابت بپردازید که این خود 
فرصتی طالیی را خصوصا برای ش��رکت هایی که توان 
رقابت تبلیغاتی با ابرشرکت ها را در اختیار ندارند، ایجاد 
می کن��د. با این حال نحوه عملکرد ش��ما در هر یک از 
این شبکه ها ضامن موفقیت خواهد بود. به همین خاطر 
وج��ود یک تیم یا فرد متخصص در این رابطه ضروری 

به نظر می رسد. 
8- ایجاد زمینه برای انواع همکاری ها 

در صورتی که در زمینه تگ مرتبط با کس��ب وکار 
خود به ش��کلی دقی��ق عمل کنید حضور ش��ما در 
شبکه های اجتماعی می تواند زمینه ساز آشنایی شما 
با افراد یا ش��رکت های مناسب جهت همکاری شود. 
درواقع ای��ن امر به مانند یک واس��طه عمل کرده و 
زمینه پیشرفت را برای شما به همراه خواهد داشت. 
اهمی��ت این امر به دلیل این اس��ت که امروزه کمتر 
ش��رکتی را می توانید بیابید که ب��دون ایجاد روابط 
دوستانه با سایر ش��رکت های همسو با سیاست های 
خ��ود بتواند به موفقیتی چش��مگیر در ب��ازار فعلی 
دس��ت پیدا کند. همچنین امکان اش��تراک گذاری و 
با خبر ش��دن از اخبار مختلف در کس��ری از ثانیه از 
دیگر مزیت های خوب شبکه های اجتماعی محسوب 

می شود. 
9- امکان صمیمی شدن با مشتری 

هیچ دلیلی وجود ندارد که شما نتوانید با مشتریان 
خ��ود چیزی فرات��ر از یک رابطه تقاض��ا و عرضه را 
ایجاد کنید. در واقع ایجاد یک فضای دوستانه باعث 
خواهد شد تا افراد به طور ناخودآگاه به مشتری ثابت 
ش��ما تبدیل شوند و ش��ما با برقراری ارتباط بیشتر 
نس��بت به تمامی اطالعات مورد نیاز خود دسترسی 
خواهی��د داش��ت. بدون تردی��د تحت این ش��رایط 
نقص های شما به علت رفتار خوبی که دارید، چندان 
م��ورد توجه قرار نخواهد گرفت و این خود ش��ما را 
در جای��گاه مطلوب تری قرار خواهد داد. بدون تردید 
یکی از راهکارهای رسیدن به چنین امری شبکه های 
اجتماعی محسوب می شوند. با این حال در این رابطه 
الزم اس��ت به خالقیت های خود رجوع کنید. در این 
زمینه اگرچه الگوبرداری از س��ایر اقدامات مش��ابه و 
انج��ام آن می تواند نتیجه بخش باش��د، با این حال 
در راس��تای بیش��ترین حجم تأثیرگذاری الزم است 
تا نوآوری هایی داش��ته باشید. از اقداماتی که همواره 
مورد اس��تقبال قرار خواهد گرفت قرار دادن تصاویر 
خریداران ب��ا محصول و برگزاری ان��واع چالش ها و 

مسابقات است.
10- اطالع رسانی بهتر 

هم��واره م��واردی وج��ود دارد که دوس��ت دارید با 
مخاطب خود در می��ان بگذارید. این موضوع می تواند 
شامل محصوالت در دس��ت تولید، اخبار مهم شرکت 
و م��واردی از ای��ن قبیل باش��د. بدون تردی��د یکی از 
رسانه های س��ودمند ش��بکه های اجتماعی محسوب 
می ش��وند. با این حال الزم اس��ت تا در رابطه با ترتیب 
ارسال مطالب به نحوی عمل کنید که مخاطبان خود 

را از دست نداده و جذابیت های الزم را حفظ کنید. 
در آخر توجه داش��ته باشید که بازاریابی شبکه های 
اجتماعی امری مهم محسوب می شود، به همین دلیل 
الزم است تا مطالعات خود را در این زمینه افزایش داده 

یا مسئولیت آن را برعهده تیمی قدرتمند قرار دهید. 
در حال حاضر در راس��تای انجام تبلیغات و اقدامات 
تجاری اینس��تاگرام، فیس بوک، یوتی��وب، فیس بوک، 
توییتر و لینکدین بهترین گزینه ها محسوب می شوند. 
ب��ا این حال در صورتی که حوزه فعالیت ش��ما جهانی 
نیست، توصیه می شود که با توجه به میزان محبوبیت 
ه��ر ی��ک در منطق��ه ای ک��ه در آن فعالی��ت دارید، 

تصمیم گیری کنید.
forbes :منبع
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ایستگاهتبلیغات

LEGO: مزاحم وقت بازی بچه ها 
نشوید

 LEGO، در قال��ب یک پیش��نهاد برای باال بردن 
آگاهی و کمک به پدر و مادر ها به منظور تالش برای 
پیدا کردن وقت برای گذراندن با بچه های ش��ان، یک 
کمپی��ن جهانی ۲۱ روزه به ن��ام »مزاحم وقت بازی 
بچه ها نش��وید« را راه انداخته است. به گفته مقامات 
ش��رکت، کمپین ۲۱ روزه، به طور متوس��ط ۲۱ روز 
طول می کش��د تا یک عادت از بین برود، بنابراین به 
مدت ۲۱ روز اعضای تی��م LEGO در »وقت بازی 
کودکان نوپا«، تعریف شده از ساعت ۵ صبح تا ۸ بعد 
از ظهر، هیچ پستی در رسانه های اجتماعی نخواهند 

گذاشت. 

هدف از راه اندازی این کمپین تشویق پدر و مادر ها 
به کنار گذاشتن گوشی های موبایل خود هنگام بازی 
بچه ها و در عوض غرق کردن خود در بازی با کیفیت 

با فرزندان شان است. 
ب��ه گفته اس��تفن جنس��ن، مدیر ارش��د بازاریابی 
گ��روه LEGO، در حوزه بچه های پیش دبس��تانی، 
مدیران و کارمندان این ش��رکت می دانند که امروزه 
پدر و مادر ها بیش از گذش��ته با مشکل کمبود زمان 
دس��ت وپنجه نرم می کنند و مشغول مدیریت ایجاد 
تع��ادل بین حرفه، زندگی ش��خصی و وظیفه تربیت 
فرزند هس��تند. ع��ده زیادی از افراد ب��ه خاطر عدم 
گذراندن وقت تا حد امکان با کودکان خود، آن طور 
که خود می خواهند، احساس گناه می کنند. در طول 
کمپین »مزاحم وقت بازی بچه ها نش��وید« مدیران 
و کارمن��دان LEGO امیدوارن��د به پ��در و مادر ها 
ب��ار دیگر اطمینان دهند که مق��دار زمانی که آنها با 
بچه های شان صرف می کنند چندان زیاد نیست. این 
لحظ��ات معنی دار که از طری��ق خلق و ایجاد ارتباط 
بین پدر و مادر ها و بچه ها به وجود می آیند، اهمیت 
دارند. کمپین فوق به منظور الهام بخش��یدن به پدر 
و مادر ها و ایجاد آگاهی درباره اهمیت جدی گرفتن 

وقت و زمان بازی برگزار می شود. 
به اعتق��اد رابرتا گولینکوف، دکتر و پروفس��ور در 
دانش��کده آموزش دانشگاه دالور، درحالی که همه ما 
در دام گوش��ی های تلفن همراه خود افتاده ایم، باید 
حی��ن تعامل با بچه های کم س��ن و س��ال خود آنها 
را خام��وش کنیم. بچه ها درس های زی��ادی را از ما 
فرا می گیرند و ما نمی خواهیم عادت های قدیمی خود 

را حفظ کنیم. 

تبلیغ تویوتا بوی ماشین نو را 
می دهد

آگه��ی چاپی پاپ آپ تویوت��ا مخصوص کمری تا 
حدی غیرعادی اس��ت و به ش��کلی ماهرانه ظاهری 
شبیه داشبورد خودرو دارد. از این مهم تر، شما واقعا 
می توانید ب��وی چرم داخل خ��ودرو را از این آگهی 
تبلیغاتی استش��مام کنید و در همین حال به کنترل 

ضربان قلب خود نیز بپردازید. 
 Saatchi & افراد خ��الق در آژان��س تبلیغات��ی
Saatchi ل��س آنجل��س در هش��ت م��اه گذش��ته 
ب��ا هم��کاری ش��رکت بازاریاب��ی چاپ��ی ابع��ادی 
"Structural Graphics" ب��ر روی ی��ک آگه��ی 
تبلیغاتی چاپی کار کردند. اولین گام در این مس��یر 
عکس گرفتن از داخل خودروی مدل کمری و چاپ 
 Structural .آن روی صفحات جداگانه متعدد بود
Graphics  س��پس اقدام به س��وار کردن تکه های 
این آگهی تبلیغاتی چاپی تا ش��ده به شکل الیه الیه 
و با ۳D  افکت کرد که س��یم کشی و باتری ها را در 

بر می گیرد.
خوانندگان می توانند با گذاش��تن انگشتان شست 
خود روی tab های سنس��ور دستگیره در، این آگهی 
تبلیغات��ی چاپ��ی جدید را ب��از کنند ک��ه در قالب 
نس��خه ماه مارس مجله مد زنانه "InStyle"، امکان 
مش��اهده آن برای ۵۰ هزار نفر مشترک مجله فراهم 
ش��د. در مرحله بعد سنس��ور ها یک مانیتور ضربان 
قل��ب را فعال و نبض کاربر را ثبت می کنند. س��پس 
روش��ن ش��دن یک مانیتور ال س��ی دی به کاربران 
اجازه دیدن و ش��نیدن ضربان قلب ش��ان را می دهد. 
باز ش��دن آگهی تبلیغاتی عط��ر و بوی چرم را فعال 

می کند.  
mbanews :منبع
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بازاریابی مقاله ای چطور می تواند به 
رشد کسب وکار شما کمک کند؟ 

 چند س��ال پیش، بازاریابی مقاله ای شامل نگارش 
و انتش��ار محتوا برای انتش��ار در وب سایت، وبالگ، 
فروم های مختلف یا مجالت مختلف می شد. در طول 
ای��ن دوران، انتش��ار مجدد مطالب ش��ما روی دیگر 
وب سایت ها نه تنها یک مزیت برای دیده شدن بیشتر 
شما توس��ط مخاطب خاص ش��ما بود، بلکه اهمیت 
زیادی برای بهینه سازی نتایج مرتبط با شما بر روی 

موتورهای جست وجو هم به شمار می آمد. 
در طی چند س��ال گذش��ته، اثربخش��ی بازاریابی 
مقاله ای چنان که در باال به آن اش��اره ش��د، به مرور 

زمان رو به کاهش گذاشته است. 
یکی از دالیل آن این بود که برخی افراد و برندهایی 
که از این روش استفاده می کردند، محتوای ضعیفی 
نوشته و منتش��ر می کردند. از طرفی مردمی هم که 
نیاز به مقاله داش��تند برای وب سایت یا وبالگ خود 
داش��تند، شروع به جس��ت وجو در منابع دیگر برای 
رف��ع نیاز خود کردند. دوم اینکه گوگل هم دو تغییر 
مه��م به وجود آورد که به ش��دت بازاریابی محتوا را 

تحت تأثیر قرار داد. 
اول اینکه یک سایت را که منتشر کننده یک مقاله 
بود، رتبه بندی می کرد و به س��ایت دیگری که همان 
مطال��ب را مجددا منتش��ر کرده بود، هم��ان رتبه و 

امتیاز را نمی داد. 
سپس مس��ئله به روزرس��انی الگوریتم پاندا توسط 
گ��وگل مطرح ش��د که ب��ه تنبیه و جریم��ه کردن 
س��ایت هایی می پرداخت که محت��وای نامربوط یا با 
کیفی��ت پایین را منتش��ر می کردند. ه��دف این کار 
راحت و رها ش��دن فضای وب از مق��االت بی ارزش 
و بی محت��وا یا با کیفیت پایین ب��ه منظور باال بردن 
رتبه س��ایت در موتورهای جست وجو بود. در مقابل 
از آنجایی که برخی مالکان وب س��ایت ها استفاده از 
مقاالت دیگران را متوقف کرده یا از لینک هایی تحت 
عن��وان نوفال��و )no-follow( – در این لینک ها به 
گوگل اعالم می ش��د که لینک م��ورد نظر را ارزیابی 
نکرده و در بررسی سئو سایت لحاظ نکند – استفاده 
می کنن��د تا از جریم��ه گوگل در ام��ان بمانند، این 
رویکرد بر اثربخش��ی بازاریابی مقاله ای یا استفاده از 

نویسنده مهمان در وب سایت خود تأثیر بسیار زیادی 
داشته است. 

اما با این وجود، اثربخش��ی این شیوه به طور کامل 
از بین نرفته اس��ت و توزیع محتوای منحصر به فرد 
در وب س��ایت های دیگر همچنان به عنوان یک ابزار 

بازاریابی کارایی دارد. 
البت��ه ای��ن کار ممکن اس��ت تأثیری برای س��ئو 
سایت شما نداشته باش��د، اما به خوبی می تواند شما 
و کس��ب وکار شما را در معرض دید مشتریان و بازار 

بالقوه شما قرار دهد. 
گام هایی که برای ترفیع یک کسب وکار از 

طریق بازاریابی مقاله ای باید برداشت
اگر این ش��یوه از بازاریابی به درس��تی اجرا شود، 
شیوه ای بسیار اثربخش و البته ارزان قیمت به نسبت 
دیگر روش های ترفیع کس��ب و کارهای کوچک است. 

در ادامه گام هایی در این رابطه معرفی می کنیم: 
گام اول: وبالگ ها و وب سایت های نیازمند محتوا 

در بازار هدف خود را جست وجو کنید. 
گام دوم:  روی وب س��ایت ی��ا وب��الگ مورد نظر 
اطالع��ات را جس��ت وجو کنی��د در رابطه ب��ا تأمین 

محتوا، نویسنده میهمان و...
گام سـوم:  اگ��ر اطالعات��ی در این رابط��ه پیدا 
نکردید، به مدیر س��ایت ایمیل ارس��ال کنید. برخی 
وب س��ایت ها ممکن اس��ت با وجود عالقه به دریافت 
محتوا، اما این موضوع را به صورت عمومی درج نکرده 

باشند. 
در ایمیل خود باید نشان دهید که چرا منبع خوبی 

برای این کار هستید. 
قال��ب  در  را  خ��ود  مطال��ب  چهـارم:  گام 
دس��تورالعمل های ارائه شده از طریق وب سایت ارائه 
کنید. اینکه لینک می خواهن��د یا نه، یا اینکه تعداد 

لینک ها چه تعداد باید باشد و... 
گام پنجم:  در قس��مت معرفی خود برای مقاالت 
خودت��ان را به گونه ای معرفی کنی��د که خواننده به 

مراجعه به وبالگ یا وب سایت تان ترغیب شود. 
گام ششم:  وقتی مطالب شما منتشر شد، آن را 
از طریق شبکه های اجتماعی اعالم  و تبلیغ کنید. 
ای��ن یک کار برن��ده – برنده برای ش��ما و میزبان 

است. 
ibazaryabi :منبع
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ش��یوه مواجهه فیس بوک با اسنپ چت 
پس از شکست در خرید این استارت آپ 
در سال ۲۰۱۳ در یک ضرب المثل ساده 
خالصه می ش��ود: »اگر نمی توانی کس��ی 
را شکس��ت دهی، ب��ه وی ملحق ش��و«. 
براین اس��اس فیس بوک تالش زیادی در 
راس��تای ارائه خدماتی ب��ه منظور رقابت 
هرچه نزدیک تر با رقیب خود کرده است. 
نبرد این دو غول پیرامون اس��توریه ای 
ناپدیدش��ونده با اقدام اخیر فیس بوک در 
راستای رونمایی از سرویس استوری اش 
شدت گرفته است. پرسش اصلی در این 
میان س��اده و در عین حال عمیق است: 
آیا فیس بوک س��رویس جدی��د را مورد 
آزمایش قرار داده یا بیش از پیش خود را 

شبیه رقیبش ساخته است؟ 
در ای��ن مقال��ه س��وفیا برنازان��ی ب��ه 
بررسی نحوه اس��تفاده از سرویس جدید 
فیس ب��وک و تأثیرش بر رقابت میان این 

برند با اسنپ چت می پردازد. 
فیس بوک استوری چیست؟ 

اس��توری های فیس ب��وک پیش از این 
نام وب س��ایتی جداگانه بود که از سوی 
ش��رکت مادر به منظور اش��تراک گذاری 
داس��تان های واقعی کاربران ش��بکه های 
اجتماعی تأس��یس ش��د. فیس بوک این 
س��ایت جانبی را مدت ها پیش غیرفعال 

ساخت. 
س��رویس جدی��د فیس ب��وک به رغ��م 
ش��باهت با نام پ��روژه قدیمی ش��رکت 
ام��کان بارگذاری اس��الید، تصویر و فیلم 
را ب��ه کارب��ران می ده��د. مانند نس��خه 
موجود در اینس��تاگرام و اسنپ چت این 
محت��وا تنها برای ۲۴ س��اعت در معرض 
نمایش قرار می گیرد. مانند بخش قدیمی 
Messenger Day ای��ن اب��زار نی��ز از 
طریق اپ پیام رسان فیس بوک که حدود 
یک میلیارد کاربر فعال در سراسر جهان 
دارد، کار می کن��د. البت��ه کارب��ران قادر 
به دسترس��ی به اس��توری دوستان شان 
از طریق نوار باالی اپ و س��ایت رس��می 

شرکت نیز هستند. 
دوربی��ن درونی پیام رس��ان فیس بوک 
به کاربران امکان افزودن متن، اس��تیکر، 
ایموج��ی، نقاش��ی، فیلتره��ای متنوع و 
تصاویر و فیلم های جانبی پیش از ارسال 
نهای��ی را می ده��د. پی��ش از یادگیری 
ای��ن س��رویس  از  اس��تفاده  چگونگ��ی 
فیس ب��وک باید تصویری کل��ی از ماجرا 
کس��ب ک��رد. در ادام��ه به بررس��ی این 
موضوع و همچنین مقایسه شباهت های 
فیس بوک اس��توری با سرویس های سایر 

برندها خواهم پرداخت. 
فیس بوک استوری چگونه شبیه 

سایر محصوالت است؟ 
و  اس��نپ چت  اس��توری  مانن��د  ب��ه 
فیس ب��وک  در   WhatsApp Status
نی��ز اس��توری کارب��ران در ن��وار باریک 
باالی صفح��ه به نمای��ش در می آید. به 
ای��ن ترتیب تنه��ا یا یک کلی��ک امکان 

مشاهده استوری دوستان مان وجود دارد. 
در این مورد طراحی فیس بوک ش��باهت 
بس��یار زیادی به اینستاگرام دارد. تفاوت 
این نوار با س��رویس اس��نپ چت نمایش 
اس��توری های دیده نش��ده در قس��مت 
مرکزی اس��ت. ای��ن درحالی اس��ت که 
اسنپ چت استوری های مشاهده نشده را 

در سمت چپ برجسته می کند. 
اگرچ��ه لن��ز و فیلترهای هرک��دام از 
این س��ه اپ تف��اوت آش��کاری دارد، اما 
در زمینه ویرایش محتوا بس��یار ش��بیه 
یکدیگر هس��تند. فیس بوک، اسنپ چت، 
واتس اپ و اینس��تاگرام به کاربران امکان 
انتش��ار عمومی استوری یا ارسال آنها به 
گروه های ش��خصی و افراد مش��خص را 

می دهند. 
باتوجه به آنچه گفته ش��د، اجازه دهید 
اندکی هم به تفاوت فیس بوک استوری با 

سرویس سایر برندها بپردازیم. 
تفاوت با سایر سرویس ها

پرس��ش اصلی در اینجا معی��ار تمایز 
اساس��ی فیس بوک اس��توری با سرویس 
نظی��ر  اجتماع��ی  ش��بکه های  دیگ��ر 
اسنپ چت است. این موضوع بدون شک 
معطوف به حجم کاربران فیس بوک است. 
البت��ه در این زمین��ه حرف وحدیث های 
بس��یاری وجود دارد که در زمان مناسب 

بدان خواهم پرداخت. 
تفاوت دیگر سرویس جدید فیس بوک 
ش��یوه  مش��ابه  محص��والت  دیگ��ر  ب��ا 
درحالی ک��ه هدف  اس��ت.  اس��تفاده اش 
اصلی اس��نپ چت و اینستاگرام از بخش 
اتفاق های  اش��تراک گذاری  به  اس��توری 
روزمره اس��ت، فیس بوک از این سرویس 
در راس��تای خلق برنامه های مشترک با 
دوس��تان و ارتباط مس��تقیم در راستای 
اس��تفاده  دوس��تانه  ایج��اد جمع ه��ای 
می کند. در این راس��تا نگاهی به توضیح 
اس��تان چادنوفس��کی، مس��ئول ارش��د 
در   Messenger Day پیام رس��ان 
مورد این سرویس مفید به نظر می رسد: 
»نمایش آنچه در حال انجامش هس��تم، 
احساس��ات و برنامه های م��ان و از هم��ه 
مهم تر دعوت دوستان به فعالیت های مان 
از اهداف طراحی  این س��رویس محسوب 

می شود.« 

چگونه از فیس بوک استوری استفاده 
کنیم؟ 

۱- اپ مس��نجر خ��ود را آپدیت کنید. 
در ای��ن راس��تا نگاهی به نس��خه فعلی 
مورد اس��تفاده تان در بخ��ش تنظیمات 
 IOS و  اندروی��د  سیس��تم های  عام��ل  

ضروری به نظر می رسد. 
۲- دوربین مسنجر را باز کنید و دایره 

قسمت پایین صفحه را فشار دهید. 
۳- تصویر یا فیلم مدنظر را با اس��تفاده 
از دوربی��ن مس��نجر ضبط کنی��د. برای 
ضبط س��لفی فق��ط کافی اس��ت گزینه 

چرخش دوربین را لمس کنید. 
اس��تیکر  ی��ا  ایموج��ی  فیلت��ر،   -۴
موردعالقه ت��ان را به محتوای اولیه اضافه 
 Aa کنی��د. به منظور افزودن متن گزینه

را انتخاب کنید. 
پس از اینکه کارتان تمام ش��د، گزینه 
ارسال را در گوش��ه سمت راست صفحه 
لم��س کنی��د. در صفحه جدی��د امکان 
انتخاب میان ارس��ال محتوا به یک فرد، 
گ��روه یا بارگ��ذاری در بخ��ش روز )نوار 
اصلی استوری تان( وجود دارد. همچنین 
در ای��ن مرحله می توان تصوی��ر یا فیلم 

مدنظر را در گوشی خود ذخیره کرد. 
اگر قصد ارس��ال اس��توری تان به فرد 
خاص��ی و س��پس بارگ��ذاری اش در نوار 
عمومی را دارید، کافی اس��ت ابتدا آن را 
برای فرد مورد نظر ارسال و سپس گزینه 

افزودن به نوار روز را انتخاب کنید. 
آیا فیس بوک استوری پیروزی 
شگرفی بر اسنپ چت است؟ 

بدون ش��ک هیچ کارشناسی نسبت به 
اس��تراتژی فیس بوک تردید ن��دارد. این 
برنامه در راس��تای غلبه بر موفقیت های 
اخیر اس��نپ چت جهت دهی شده است. 
اکن��ون به راحتی می ت��وان از نبرد میان 
فیس بوک و اس��نپ چت س��خن به میان 
آورد. در ی��ک ط��رف غولی با س��ابقه به 
هم��راه چن��د میلیارد کاربر ق��رار دارد و 
در س��وی دیگر برندی نس��بتا کوچک با 

ایده های خالقانه آماده نبرد است. 
اگ��ر نگاهی به خروجی نهایی س��ه اپ 
اینس��تاگرام  و  اس��نپ چت  فیس ب��وک، 
بیندازی��م، ش��باهت های بس��یاری قابل 
مش��اهده اس��ت. با این حال تفاوت های 

جزئی نیز خودنمایی می کند. 
نخستین تفاوت، همانگونه که در ابتدا 
نیز اشاره کردم، اختالف محسوس میان 
یک میلی��ارد کاربرد فع��ال فیس بوک و 
۱۸۷ میلیون عضو اسنپ چت است. البته 
علت اصلی رشد آرام کاربران اسنپ چت 
توجه عمومی به س��رویس استوری های 
عمومی اینس��تاگرام است. این امر باعث 
عدم توجه بس��یاری از کاربران و رسانه ها 
به سرویس مشابه اسنپ چت شده است. 
یک��ی از دالی��ل ترجی��ح کارب��ران به 
اینستاگرام عدم  از استوری های  استفاده 
نمایش تبلیغات از سوی این توسعه دهنده 
در میان استوری هاست. اسنپ چت بخش 
زیادی از ریزش کاربرانش را به دلیل این 

سیاست غلط تجربه می کند. 
و  فیس ب��وک  س��رویس  بازاریاب ه��ا 
اینس��تاگرام را ب��ه دلی��ل ارائ��ه خدمات 
بیش��تر و امکانات ویرایشی جزئی تر بیشتر 
می پس��ندند. این درحالی اس��ت که تمام 
امکانات اسنپ چت برای برندها در مشاهده 
تعداد بازدید کاربران و میزان اسکرین شات 
آن هاست. همچنین این آمار پس از گذشت 

۲۴ ساعت ناپدید می شود. 
آیا توانایی اسنپ چت در جذب 

کاربران نتیجه نبرد را تغییر می دهد؟ 
مزیت اصلی اسنپ چت نسبت به رقبای 
خود کپی تمام آنها از ایده های نوآورانه اش 
است. این اپ یکی از نخستین شبکه های 
اجتماع��ی م��درن مبتنی بر گوش��ی های 
براس��اس  همچنی��ن  اس��ت.  هوش��مند 
آمارهای رس��می، کاربران ای��ن اپ به طور 
متوس��ط ۳۰ دقیقه در روز از آن اس��تفاده 
می کنند. این آمار در مقایس��ه با سایر رقبا 
بسیار امیدوارکننده اس��ت. کاربران اصلی 
اسنپ چت در گروه س��نی ۱۸ تا ۳۴ سال 
هستند؛ گروه سنی جوانی که منبع بسیار 

مناسبی برای بازاریاب ها فراهم می آورد. 
ب��ه ی��اد دارم درس��ت در روزی ک��ه 
فیس بوک از س��رویس جدیدش رونمایی 
کرد گفت وگویی کوتاه با ماریسا امانوئل، 
اجتماع��ی  ش��بکه های  بخ��ش  مدی��ر 
HubSpot، داش��تم. وی ای��ن حرکت 
فیس بوک را به ط��ور قاطع یک موفقیت 
تلق��ی نمی ک��رد: »اگر قرار ب��ر موفقیت 
فیس ب��وک در ای��ن زمین��ه باش��د، باید 
امکاناتی بس��یار بیش��تر از اسنپ چت را 
در اختی��ار کارب��ران قرار ده��د. در غیر 
ای��ن صورت موفقی��ت چندانی در انتظار 

مدیران فیس بوک نخواهد بود.« 
گام بعدی فیس بوک

اگر فقط از فیس بوک اس��تفاده می کنید، 
سرویس جدید این شرکت امکان جدیدی 
را بر روی ش��ما خواهد گش��ود، در غیر این 
ص��ورت تنها یک س��رویس قدیم��ی را در 
برندی جدید تجربه خواهی��د کرد. باتوجه 
به گسترش اس��تفاده از اپ های پیام رسان 
و ش��بکه های اجتماعی برای پاسخگویی به 
مش��تریان فیس بوک گزینه بس��یار بهتری 
برای اهالی کسب وکار محسوب می شود. در 
واقع فیس بوک به خوب��ی در اخذ ایده ها از 
سایر رقبا و بهبودش مهارت پیدا کرده است. 
hubspot :منبع

همه چیز درباره سرویس فیس بوک استوری

چرا بازاریابی اینفلوئنسر به نبرد میان فیس بوک و اسنپ چت
سالحی قدرتمند برای برندها 

تبدیل شده است؟ 
بر اس��اس مطالعات صورت گرفته در سال های اخیر، 
روز به روز برندهای زیادی به س��مت استفاده از بازاریابی 
اینفلوئنسر س��وق پیدا می کنند. bloglovin  دریافته 
اس��ت که ۶۳درصد از بازاریابان میزان بودجه خود برای 
این نوع از بازاریابی در سال ۲۰۱۷ را افزایش داده اند. این 
افزایش بودجه به این معناس��ت که برندهای بیشتری به 
ارزش بازاریابی اینفلوئنسر واقف شده اند و سعی دارند از 

مزایای آن بهره مند شوند. 
اما سؤال اینجاست که بازاریابی اینفلوئنسر دقیقا چگونه 
به برندها کمک می کند؟ واضح ترین مزیت داشتن طیف 
گسترده ای از دنبال کنندگان اینفلوئنسر، این است که آنها 
می توانند صدای برند ش��ما را به گوش جامعه بزرگ تری 
از مخاطبان برس��انند. اما عالوه بر این ها، دالیل دیگری 
نیز وجود دارد که اثبات می کند بازاریابی اینفلوئنس��ر به 

سالحی قدرتمند برای برندها تبدیل شده است. 
اینفلوئسنرها از طریق داستان سرایی درست با 

مخاطبان هدف شما تعامل می کنند
اینفلوئنسرها قادر هس��تند با نمایش خود واقعی شان 
با طرفداران وارد تعامل ش��وند. آنها خودشان را از طریق 
محتوای درست و تعامل گر به مخاطبان عرضه می کنند. 
ای��ن نوع محت��وا دقیقا همان نوع محتواهایی اس��ت که 
دنبال کنندگان این اینفلوئنس��رها ب��رای الهام گیری به 
دنب��ال آن می گردند. بر اس��اس آمار ارائه ش��ده توس��ط

TapInfluence، ۷۱.۲درصد از افراد اینفلوئنس��ر فکر 
می کنند که صداقت و حس شوخ طبعی ش��ان مهم ترین 

دالیل حفظ تعامل مخاطبان است. 
ش��اید به همین خاطر اس��ت ک��ه افراد اینفلوئنس��ر 
در ایجاد محتوای درس��ت در مورد برن��دی که در حال 
ترویجش هس��تند تا این حد خوب عم��ل می کنند. در 
تحقیق TapInfluence همچنین مش��خص شد که 
یک��ی از بزرگ ترین مزیت های بازاریابی اینفلوئنس��ر آن 
است که این نوع بازاریابی به گفتن داستان هایی درست و 

قابل اعتماد در مورد برند کمک می کند. 
درس��ت و قابل اعتماد بودن یکی از فاکتورهای بسیار 
مهمی اس��ت که در موقع ترویج محتواهای ساخته شده 
توس��ط افراد اینفلوئنس��ر، باعث حفظ تعامل مخاطبان 
می ش��ود. تبدیل مخاطبی که با برند وارد تعامل دوسویه 

شده، به مشتری وفادار به آسانی صورت می گیرد. 
اینفلوئنسرها باعث بهبود احساسات نسبت به 

برند می شوند
برندها در طول تاریخ همیش��ه به دنبال آن بوده اند که 
قلب های مخاطبان و مش��تریان خود را به چنگ آورند و 
وجه��ه ای خوب از برندش��ان را در ذهن آنها حک کنند. 
بنابراین ش��گفتی ندارد که آنها برای ترویج برند خود با 
افراد اینفلوئنس��ر وارد یک همکاری می ش��وند، زیرا این 
افراد می توانند احساسات افراد نسبت به یک برند خاص 

را بهبود دهند. 
تأثی��ر این م��ورد زمانی بیش��تر می ش��ود ک��ه افراد 
اینفلوئنس��ری که ب��رای ترویج محصول خ��ود انتخاب 
می کنید، خود قبال کاالی ش��ما را خریداری و اس��تفاده 
کرده باش��ند. فرد اینفلوئنس��ر وقتی می تواند احساسات 
را بیش��تر نسبت به یک برند خاص تهییج کند که خود 
به آن کاال باور داش��ته باشد. احساسات مثبتی که افراد 
اینفلوئنس��ر به سمت برند ش��ما روانه می کنند می تواند 

وجهه برندتان را به میزان قابل توجهی بهبود دهد. 
افراد اینفولئنسر بازگشت سرمایه بیشتری را 

به همراه می آورند
یکی دیگر از مزیت های قابل ذکر بازاریابی اینفلوئنسر، 
بازگشت سرمایه ای است که آنها به همراه خود می آورند. 
 Bloglovin ۵۴درص��د از بازاریاب��ان مورد مطالع��ه در
اعالم کردند که آنها از بازاریابی اینفلوئنسر برای افزایش 
دنبال کنن��دگان خود در ش��بکه های اجتماعی و بهبود 
سطح تعامل استفاده می کنند. ۵۳درصد نیز برای فروش 
بیشتر و ۴۷درصد هم برای روانه کردن ترافیک به سایت 
خود به س��راغ این نوع از بازاریابی می روند.  عالوه بر این 
موارد، ۷۱درصد از بازاریابان گفته اند که احساس می کنند 
بازاریابی اینفلوئنسر به افزایش سطح آگاهی مخاطبان از 
برند در ش��بکه های اجتماعی کم��ک می کند. ۶۷درصد 
عنوان کردند که بازاریابی اینفلوئنسر در دستیابی به طیف 
بیشتری از مخاطبان هدف گذاری شده مؤثر بوده است، 
اما اینها تنها دالیلی نیستند که شرکت ها را به استفاده از 
بازاریابی اینفلوئنسر در کمپین های خود ترغیب کرده اند.  
مطالعات صورت گرفته توسط RhythmOne مشخص 
کرد که بازاریابی اینفلوئنس��ر می تواند بازگشت سرمایه 
نسبتا خوبی را برای کس��ب وکارها به ارمغان بیاورد. این 
بازگش��ت س��رمایه در موارد مختلفی خالصه می ش��ود 
ک��ه ازجمله آن می توان به اش��تراک گذاری بیش��تر در 
شبکه های اجتماعی و شناخته شدن بهتر برند اشاره کرد. 

نتیجه گیری
در ب��اال چندی��ن دلی��ل ب��رای اس��تفاده از بازاریابی 
اینفلوئنسر ذکر شد. البته می توان دالیل بی شمار زیادی 
را برای استفاده از این نوع بازاریابی متذکر شد. بازاریابی 
اینفلوئنس��ر در چند سال اخیر به س��الح پنهان برخی 
برندها برای فائ��ق آمدن به چالش های بازاریابی پیش رو 
تبدیل ش��ده است. بازاریابی اینفلوئنسر به ابزاری تبدیل 
ش��ده که برندها بتوانند خود را در مقابل رقبای شان علم 
کنند، حتی اگر در رده های پایین تری از آنها قرار داشته 
باش��ند. این نوع بازاریابی به کسب وکارها کمک می کند 
تا با مخاطبان هدف خود تعامل برقرار کنند و بازگش��ت 

سرمایه بهتری نیز داشته باشند. 
daartagency :منبع
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5 چیزی که مستقیما روی رتبه 
گوگل تأثیر ندارند

عمر س��ایت ش��ما، تگ ه��ای H۱ و H۲، بونس 
ریت و هاس��ت اشتراکی چه ویژگی مشترکی دارند؟ 
اگر عن��وان مطلب را خوانده باش��ید، دریافته اید که 
هیچ کدام از این موارد و چند مورد دیگر که در ادامه 
ذکر می ش��ود، به صورت مس��تقیم روی رتبه گوگل 

تأثیرگذار نیستند. 
این ط��رز فکر بین اف��راد مختلف جا افتاده اس��ت 
که هرکاری که آنها با س��ایت خود ی��ا در محیط وب 
انجام می دهند، مس��تقیما روی رتبه آنها در گوگل اثر 
می گذارد. باید بدانید که تأثیر برخی اقدامات روی رتبه 
در موتورهای جست وجو به صورت غیرمستقیم اعمال 
می شود. در ادامه پنج چیزی را که مستقیما روی رتبه 

شما در گوگل تأثیر ندارند ذکر خواهیم کرد. 
1- عمر سایت شما چقدر است

آیا گوگل اهمیت می دهد که ش��ما سایت خود را 
در سال ۱۹۹۸ رجیستر کرده باشید و یا سال ۲۰۰۸ 
و ی��ا ۲۰۱۷؟ خی��ر. به هیچ عنوان ب��رای گوگل مهم 
نیس��ت که سایت شما در چه س��الی راه اندازی شده 
اس��ت. گوگل فقط به این نکت��ه اهمیت می دهد که 
محتواهای ش��ما تا چه درجه ای برای کاربران مفید 
هستند و آیا سایت شما از پشتوانه لینکی و اتوریتی 

خوبی برخوردار است یا خیر. 
اگر شما س��ایت خود را در سال ۱۹۹۸ راه اندازی 
کرده اید و هنوز هم بعدازاین همه س��ال با قدرت به 
کار خود ادامه می دهید، به احتمال زیاد توانس��ته اید 
تع��داد زیادی لینک بس��ازید و اتوریتی خوبی را نیز 

برای خود دست و پا کنید. 
اما ش��اید ش��ما فقط دو س��ال ابتدایی راه اندازی 
س��ایت خود را با موفقیت پش��ت س��ر گذاش��ته اید 
و در س��ال ۲۰۱۵ س��ایت خود را رجیستر کرده اید 
و توانس��ته اید به همین س��یگنال ها دست یابید. در 
چنین ش��رایطی، پاداش گوگل برای ش��ما بیش��تر 
است. زیرا ش��ما توانسته اید همان اتوریتی و تأثیر را 

در مدت زمان کمتری به دست آورد. 
2- آیا از اپلیکیشن ها و یا سرویس های گوگل 

استفاده می کنید یا خیر
بس��یاری نگران این هس��تند ک��ه در صورت عدم 
استفاده از اپلیکیشن ها یا سرویس های گوگل، مورد 
غضب این موتور جست وجو قرار گیرند. برخی از افراد 
نیز فکر می کنند که مثال اگر ایمیل خریداری لینک  
را در اینباکس جیمیل خود داش��ته باشند، گوگل به 
جیمیل آنها س��رک خواهید کشید و ایمیل های آنها 
را می خوان��د تا ببیند که آیا آنه��ا لینک های تقلبی 

خریداری کرده اند یا خیر. 
اما خیال تان از هر بابت راحت باش��د. نه مهندس��ان 
س��رویس های گوگل و نه مهندس��ان واحد جست وجو 
به هیچ عنوان به ایمیل ها و فایل های ش��خصی ش��ما در 
گوگل کاری ندارند. استفاده یا عدم استفاده از سرویس ها 
و اپلیکیشن های گوگل هیچ تأثیری مستقیمی روی رتبه 

شما در این موتور جست وجو ندارد. 
3- لینک ها، به اشتراک گذاری ها، 1+، توییت ها 

و تعداد صفحات سایت
شما ممکن اس��ت که در فیس بوک خود ببینید که 
مثال صفحه ش��ما ۱۷هزار بار به اشتراک گذاشته شده 
اس��ت. این میزان به اشتراک گذاری قطعا مقدار زیادی 
است. اما آیا گوگل به آن اهمیت می دهد؟ به هیچ عنوان! 
درواقع، برای گوگل به هیچ عنوان اهمیتی ندارد که مثال 
صفحه ش��ما در فالن شبکه  اجتماعی چند هزار بار به 

اشتراک گذاشته شده است. 
اما اگر این به اش��تراک گذاری ها به مواردی مانند 
افزای��ش ترافیک س��ایت، افزایش زم��ان ماندگاری 
کاربران در س��ایت، افزای��شCTR، بهبود برندینگ 
و… منجر ش��ود، تنها در این صورت اس��ت که این 
سیگنال های اجتماعی برای گوگل مهم خواهند بود، 
بنابراین این موارد به صورت غیرمس��تقیم روی رتبه 

شما تأثیرگذار هستند. 
TIME ON SITE 4- میزان بونس ریت و

 Time بیایی��د فک��ر کنیم که می��زان متوس��ط
on site ش��ما چی��زی در حدود دو دقیقه اس��ت و 
 Time on site وقتی که ش��ما به میزان متوس��ط
در س��ایت های رقیب خود ن��گاه می کنید می بینید 
ک��ه بنچ مارک های صنعت ش��ما درواق��ع پایین تر از 
میانگین هس��تند. اما آیا این موضوع به رتبه شما در 
گوگل آسیب می رس��اند؟ نه لزوما. می توان این طور 
تصور کرد که این بازدیدکنندگان از جاهای مختلف 
به س��ایت ش��ما می آیند. یا حتی می توان این تصور 
را نیز داش��ت که سایت ش��ما از سرعت لود باالتری 
برخوردار اس��ت و ش��ما می توانید س��ریع تر از رقبا 

اطالعات الزم را به دست بازدیدکنندگان برسانید. 
5- فناوری به کار گرفته شده در سایت

ش��ما از هر فناوری که برای س��اخت سایت خود 
اس��تفاده کنید، تأثیر مس��تقیمی روی رتبه شما در 
موتورهای جست وجو ندارد. اگر شما برای کدنویسی 
سایت خود از NET  یا HTML استفاده کرده اید، 
این موضوع هیچ مش��کلی برای س��ایت ش��ما پیش 
نخواه��د آورد. اگ��ر گ��وگل بتواند هرک��دام از این 
URL ه��ا را خزش کند و محتواه��ای منحصربه فرد 
را در آنجا ببیند و محتوای دیده ش��ده توسط گوگل 
با محتواهای دیده شده توسط کاربر یکی باشد، این 
موتور جس��ت وجو اهمیتی نمی دهد که ش��ما از چه 

فناوری برای ساخت سایت خود استفاده کرده اید. 
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در مقاله گذش��ته به پنج مورد 
نخس��ت از ۱۲ اقدام در راستای 
کاهش میزان اس��ترس در محل 
کار پرداختیم، در این مقاله و در 
ادامه موضوع، باقی موارد موجود 
را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

6- نگاه خود را نسبت به 
مسائل تغییر دهید

یک��ی از دالی��ل مه��م وق��وع 
اس��ترس در تفکر اش��تباه افراد 
نسبت به مس��ائل مختلف کاری 
اس��ت. همواره الزم اس��ت تا این 
ب��اور را در خود ش��کل دهید که 
هر فردی اش��تباه خواه��د کرد. 
این موضوع نباید باعث ش��ود تا 
از خود انتظ��اری در حد یک ابر 
انسان داش��ته باشید. با این حال 
نح��وه واکن��ش ش��ما در چنین 
مواقعی کامال تعیین کننده خواهد 
ب��ود. در واق��ع اگر ب��ا نگاهی به 
گذش��ته خود و اتفاقات رخ داده 
تجربه  ای کسب نکرده و اقدام به 
برنامه ریزی جدیدی نکنید، تکرار 
چنین رخداد ناخوش��ایندی دور 
از انتظار نخواه��د بود. به همین 
خاطر همواره توصیه می ش��ود تا 
دیدگاه خود را نس��بت به مسائل 
در زاویه ای واقع گرایانه قرار دهید. 
همواره این نکته را به خاطر داشته 
باشید که برای موفقیت تنها کافی 
اس��ت از دیروز بهتر باشید و این 
امر به معنای رقابت با فرد دیگری 
به شمار نمی آید. همچنین توصیه 
می ش��ود  در تصمیم گیری های 
خود شتاب زده عمل نکنید و در 
رابط��ه با هر موضوعی ب��ه اندازه 
کافی تفکر کنی��د . این امر باعث 
خواهد ش��د ت��ا هرچی��زی را از 
جهات مختلف م��ورد توجه قرار 
دهید که خود باعث می ش��ود از 
تک بعدی ب��ودن که خود عامل 
مهمی در زمینه استرس محسوب 

می شود، رهایی یابید. 
7- آرامش خود را در کسری 

از ثانیه بازگردانید
اگرچ��ه عصبی ش��دن یکی از 
ویژگی ه��ای احساس��ی طبیعی 
افراد محس��وب می ش��ود، با این 
حال در صورتی که از حد معمول 
خود خ��ارج ش��ود، زمینه س��از 
تحلیل رفتن س��ریع انرژی شما 
خواه��د ش��د. ب��دون تردید در 
مس��یر موفقیت الزم است برای 
کاری م��داوم آمادگ��ی خود را تا 
آخرین دقایق ساعت کاری حفظ 

کنید . در این ش��رایط الزم است 
راهکارهای��ی را در جه��ت اینکه 
ب��ا هر موضوعی عصبی نش��وید، 
بیابید. با این ح��ال این پایان راه 
نیس��ت و الزم است اجازه ندهید 
خشم ش��ما برای مدتی طوالنی 
ادامه داشته باش��د. در واقع شما 
باید با سایرین رفتار خوبی داشته 
باش��ید در غیر این صورت محل 
کار خ��ود به فضایی اس��ترس زا 
تبدی��ل خواهد ش��د. ب��ه همین 
دلیل راهکارهایی را نیز برای رفع 
سریع خشم خود و جلوگیری از 
اقداماتی که ممکن اس��ت تحت 
این ش��رایط انجام دهی��د، پیدا 
کنید و ه��ر یک را مورد آزمایش 
قرار دهید. با این اقدام در نهایت 
موفق خواهید شد بهترین راهکار 
را ب��رای خ��ود پی��دا و به نحوی 

حرفه ای تر عمل کنید . 
8- به یاد داشته باشید که 
همواره عوامل بیرونی باعث 

استرس نخواهد شد 
تنها  بیرون��ی  عوامل  درواق��ع 
باعث تش��دید اس��ترس در افراد 
خواه��د ش��د و برای ی��ک ذهن 

آرام حت��ی بدتری��ن محیط نیز 
نمی تواند تأثی��ر منفی زیادی به 
همراه داش��ته باش��د. به همین 
دلیل الزم اس��ت ک��ه همواره در 
رابطه با اس��ترس نگاهی به خود 
داشته باشید. بس��یاری از عادات 
رفت��اری انس��ان زمینه س��از این 
آسیب خواهد شد، به همین دلیل 
الزم اس��ت رفتارهای خود را نیز 
بهبود بخشید و در گام نخست در 
فکر تغییر ش��رایط در درون خود 
باش��ید. به این ترتیب مش��اهده 
خواهید کرد که دیگر بس��یاری 
از عوام��ل بیرونی نه تنها آزاری را 
متوجه شما نخواهد ساخت، بلکه 
می توانید با هریک به خوبی کنار 
بیایی��د. این کار فهرس��ت موارد 
مدنظر شما برای اعمال تغییرات 
در محیط کار را کاهش می دهد 
که خود گامی سودمند محسوب 
می ش��ود. امروزه نتایج تحقیقات 
گسترده نشان می دهد که ریشه 
بسیاری از دغدغه های فکری افراد 
که زمینه ساز اس��ترس بسیاری 
می شود، در عدم اعتماد به نفس 
کافی اس��ت. در این رابطه گوش 

کردن به س��خنرانی های مرتبط 
با این موضوع و تماش��ای روزانه 
کلیپ های انگیزشی در کنار انجام 
م��داوم ورزش، کامال س��ودمند 

خواهد بود. 
9- اولویت های خود را تعیین 

کنید 
همواره مش��خص کردن کارها 
باعث خواهد ش��د تا افراد بتوانند 
اقدام��ات خود را ب��ه نحو بهتری 
ترتیب بن��دی کنن��د و س��امان  
بخشند. با این حال در این رابطه 
تنه��ا گروه بندی مدنظر نیس��ت 
و الزم اس��ت اولویت ه��ای اصلی 
را نیز مش��خص کنی��د . این امر 
ش��امل مواردی می ش��ود که در 
زندگی و کار شما بیشترین تأثیر 
را خواهد داشت و زمان انجام آنها 
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
خواهد بود. مزیت دیگر این اقدام 
مدیریت زمان است. درواقع به هر 
میزان که در زمینه مدیریت زمان 
موفق ت��ر عمل کنی��د ، به همان 
میزان از ایجاد اس��ترس در خود 

جلوگیری خواهید کرد.
10- به دنبال آرامش باشید

نظی��ر  اقدام��ات  از  بس��یاری 
صحبت ک��ردن در رابطه با موارد 
نادرس��ت همکار خود با دیگران 
اگرچه اف��راد را س��رگرم خواهد 
کرد، با این حال خود زمینه س��از 
اس��ترس اس��ت، به همین دلیل 
همواره در محل کار خود از انجام 
کارهایی ک��ه در صورت لو رفتن 
در ش��ما احساسی بد را به همراه 
خواهد داش��ت، خودداری کنید . 
بدون تردید با این اقدام شما زمان 
بیشتری را به دست خواهید آورد. 
بهتر است از این زمان اضافه برای 
انجام کارهای��ی که آرامش بخش 
خواهد ب��ود، اس��تفاده کنید . در 
این زمینه ماساژ انگشتان دست، 
استفاده از دمنوش های طبیعی و 
گوش دادن به موسیقی می تواند 

کامال سودمند باشد. 
11- روابط خود را با سایرین 

گسترش دهید
انس��ان به ذات خود موجودی 
اجتماعی اس��ت، به همین دلیل 
در ش��رایط انزوا قرار گرفتن خود 
عامل مهمی در زمینه اس��ترس 
و فشار روحی محسوب می شود، 
برای همین هم هس��ت که افراد 
ب��رای خود دوس��تانی را انتخاب 
می کنن��د. در کنار چنین افرادی 
شما احس��اس به مراتب بهتری 
خواهید داش��ت و ق��ادر خواهید 
ب��ود ش��رایط روحی خ��ود را به 
س��رعت تغییر دهید. با این حال 
الزم است دایره ارتباطات خود را 
نیز مش��خص کنید . بدون تردید 
ه��ر فردی را نمی توانید دوس��ت 
صمیمی خود بدانید، با این حال 
توصیه می شود تا ارتباطی خوب 
ب��ا تمامی اف��راد ش��رکت برقرار 

سازید. 
12- بهترین منتقد خود باشید
نقد به معنای مش��خص کردن 
نقاط ضعف اس��ت. ب��ا این حال 
بس��یاری از اف��راد در این رباطه 
اقدام به تخری��ب خود می کنند. 
این موضوع بدون شک نتیجه ای 
جز ب��روز ناامی��دی  ب��ه همراه 
نخواهد داش��ت، به همین دلیل 
الزم اس��ت همواره در کنار موارد 
منف��ی خود نکات مثب��ت را نیز 
مدنظ��ر ق��رار دهی��د و از بی��ان 
جمالت انگیزشی و روحیه بخش 
نس��بت به خ��ود غافل نش��وید. 
فراموش نکنید اگرچه نقد امری 
سودمند محسوب می شود، با این 
حال درست انجام ندادن آن خود 
عاملی برای استرس خواهد بود. 
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12 اقدام ضروری برای کاهش استرس در محل کار )2(
کلید

چالش های تبدیل شدن از آزادکار 
به کارآفرین

ش��اید فکر کنید آزادکاری همان کارآفرینی اس��ت، 
درصورتی که هیچ شباهتی با هم ندارند. در کارآفرینی 
هیچ تعادلی میان کار و زندگی وجود ندارد و اگر مراقب 
نباشید کار تمام زندگی تان می شود.  اغلب افرادی که 
رویای کارآفرینی را در سر دارند فکر می کنند با انجام 
ای��ن کار می توانند تعادل منطقی ت��ری را بین زندگی 
شخصی و زندگی کاری برقرار کنند. بیشتر کارمندانی 
که س��اعات کاری معمولی دارند بین ساعت ۹ صبح تا 
۵ بعدازظهر کار می کنند. یعنی درواقع منزل را ساعت 
هشت صبح ترک می کنند و ساعت ۶ عصر به خانه باز 
می گردند. گاهی اوقات زمانی که حجم کاری باال باشد 
مجبور هس��تند بیشتر در شرکت بمانند و بین ساعت 
۷ تا ۸ عصر به خانه می رسند. بعد از رسیدن به منزل 
مدت کمی فرصت دارند تا ش��ام بخورن��د و برای آغاز 
یک روز کاری دیگر آماده ش��وند، بنابراین با خودشان 
فکر می کنند اگر کارآفرین شوند و کسب وکار خودشان 
را راه اندازی کنند می توانند تعادل بهتری میان زندگی 
شخصی و زندگی کاری برقرار کنند. در ادامه این مقاله  
به بررس��ی بیش��تر تفاوت های آزادکاری و کارآفرینی 
همراه با توصیف داستان زندگی شخصی می پردازیم که 
تصمیم می گی��رد کار کردن برای دیگران را رها کرده، 

ابتدا آزادکاری و سپس کارآفرینی را تجربه کند. 
کارآفرینی و آزادکاری تفاوت های زیادی دارند

به عنوان مثال تصور کنید فردی که پیشتر روند کاری 
او را بررس��ی کردیم تصمیم می گی��رد کار کردن برای 
دیگران را رها کند و آزادکار باشد. این فرد برند شخصی 
خودش را می س��ازد و با توج��ه به تجربه ای که در این 
مدت کس��ب کرده است می تواند پروژه های مربوط به 
تولید محتوا، پیدا کردن مشتری و کپی رایتینگ چند 
ش��رکت را به طور همزمان پیش ببرد. این فرد ساعات 
کاری خ��ود را کاه��ش داده اس��ت، ام��ا در این حال 
درآمدش نسبت به ش��غل قبلی چندین برابر افزایش 
پیدا کرده اس��ت. این موقعیت شغلی ایده آل تنها سه 
هفته دوام می آورد و فرد مورد نظر تصمیم می گیرد با 

کمک دوستش کسب وکار جدیدی را راه اندازی کند. 
راه اندازی شرکت جدید

این ش��خص تصور می کند راه اندازی یک ش��رکت 
جدی��د می تواند درآم��دش را افزایش دهد و تنها دو 
الی سه ساعت بیشتر نسبت به زمانی که آزادکار بود 
باید ب��رای آن وقت بگذارد، درصورتی که چنین طرز 
تفکری حتی به واقعیت هم نزدیک نیس��ت. این دو 
بنیان گذار ش��رکت خودش��ان را با ی��ک ایده جدید 
راه اندازی کرده اند، اما نمی توانند برای آن مش��تری 
پی��دا کنند و درنتیجه شکس��ت می خورند، بنابراین 
مجبور هستند روزی ۱۴ ساعت زمان بگذارند و روی 
ایده جدید و پیدا کردن مش��تری های مورد نظر کار 
کنند. ناگهان احساس می کنند تمام چیزهایی که تا 
به حال برای آن زحمت کشیده اند از بین رفته است. 
لذت ب��ردن از قهوه صبحگاهی ج��ای خودش را به 
قهوه هایی می دهد که با عجله خالی می شوند تا انرژی 
الزم برای کار کردن تا دیروقت فراهم ش��ود. احساس 
مسئولیت اجازه استراحت به هیچ کدام از دو بنیان گذار 
را نمی دهد و همه زندگی شان در کار خالصه می شود. 
بعد از گذشت چهار ماه کار بی وقفه اتفاقات خوبی پیش 
می آید و درنهایت شرکت با نام جدیدی کار خودش را 
آغاز می کند. بعد از روبه راه ش��دن کارها روند استخدام 
کارمند آغاز می شود و بنیان گذاران احساس می کنند با 
تقسیم وظایف، دوباره می توانند به دوران خوش روزی 
دو تا سه ساعت کار برسند. تا اینکه با استخدام کارمند 
پنجم متوجه می شوند هیچ موقع نمی توانند به آرزوی 
رویایی خود دست پیدا کنند. آنها دیگر آزادکار نیستند 
بلکه بنیان گذار شرکتی هس��تند که با سرعت زیادی 
پیشرفت می کند و این موضوع تا سال های آینده ادامه 

خواهد داشت. 
انتظارات نامناسب ممکن است برای هر 

کارآفرینی پیش بیاید
فک��ر می کنی��د کارآفرین��ی نس��بت ب��ه زندگی 
کارمن��دی راحت ت��ر اس��ت، درصورتی ک��ه این طور 
نیست. فکر می کنید کارآفرینی یعنی زمان بیشتری 
برای خودتان خواهید داش��ت درصورتی که این طور 
نیست.  فکر می کنید کارآفرینی یعنی کسب درآمد 
با سرعت بیشتر، درصورتی که این طور نیست. )حتی 
شاید الزم باشد در چند سال اول تمام درآمد خود را 

برای گسترش کسب وکار خرج کنید.(
فکر می کنید کارآفرینی برابر است با آزادی بیشتر، 

درصورتی که این طور نیست. 
یکی از بزرگ ترین چالش های کارآفرینی برقرار 

تعادل میان کار و زندگی است
س��اعات کاری یک کارمند معمول��ی از ۹ صبح آغاز 
می ش��ود درصورتی که یک کارآفرین باید روز خود را از 
۶ و نی��م صبح و با خواندن ایمیل های کاری در موبایل 
آغاز کند. ترک کردن ش��رکت در ساعت ۵ عصر عمال 
غیرممکن اس��ت و حتی ممکن است زمانی که دفتر را 
ترک می کنید روز دیگری آغاز شده باشد. لیست انجام 
کارها نه تنها تمام نش��ده، بلکه طوالنی تر می ش��ود. در 
واقع می توان گفت مرز بی��ن زندگی و کار به اندازه ای 
کمرنگ می ش��ود که نمی توان اصال آن را تش��خیص 
داد. تعطیالت آخر هفته هی��چ معنایی ندارند و حتی 
شاید مجبور باشید زمانی که با خانواده هستید باز هم 
به مشتری ها فکر کنید. کارآفرینی یعنی برعکس شدن 
زندگ��ی و انجام دادن کارهایی که تا به حال در زندگی 

خود انجام نداده اید. 
inc/zoomit :منبع

کارآفرینی

Jenna Goudreau  به قلم
مترجم: امیرآل علی
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اخبار

تبریز – اسد فالح- شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در اولین 
سال حضور خود در فرآیند استقرار مدل سرآمدی و تعالی سازمانی 
موفق به کسب تقدیرنامه سه س��تاره از جشنواره سرآمدی و بهبود 
مستمر شرکت ملی گاز ایران شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در 
اولین جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران که با 
حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز، مدیر گازرسانی 
و جمعی از مدیران ارشد ستادی، شرکت های تابعه و مناطق عملیات 
انتقال گازدر سالن همایش های مرکز پژوهشگاه صنعت نفت برگزار 
گردید، شرکت های برتر تعالی سازمانی معرفی شده و طی آن تقدیر 
نامه س��ه ستاره تعالی از سوی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت 
ملی گاز ایران به س��یدرضا رهنمای توحیدی مدیرعامل شرکت گاز 
اس��تان آذربایجان شرقی اهدا ش��د. مدیرعامل شرکت گاز استان با 
عنوان این خبرافزود: شرکت گاز استان آذربایجان شرقی همواره یکی 
از شرکت های خدمات رسان برتر استان  به دنبال گسترش خدمات 
متنوع و پیش��رو در افزایش بهره وری سازمانی بوده است. سیدرضا 
توحیدی افزود: در این راس��تا، اخذ س��طح اهتم��ام در مدل تعالی 

س��ازمانی و تدوین سند استراتژی در سنوات اخیر و اخذ و نگهداری  
 - OHSAS۱۸۰۰۱ - ISO۱۴۰۰۱ - ISO۹۰۰۱I ۹
 ISO100004 - ISO10002 - ISO۱۰۰۱۵ و HSE-MS
- ISO100003 - ISO500002 در کنار س��ایر سیستم های 
نوی��ن مدیریتی مانن��د S ۵ ، مدیریت ارزیاب��ی عملکرد مدیریت و 
واحدها، ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه ارتقای فرهنگ سازمانی از جمله 
افتخارات این شرکت می باشد. وی با اعالم اجرای بیش از ۴۵ پروژه 

و اقدامات برجسته از جمله تجهیز و راه اندازی مرکز دیسپچینگ و 
امداد یکپارچه متمرکز، استقرار و نگهداشت استانداردهای سیستمی 
و مدیریتی متنوع و کنترل و نظارت مس��تمر بر شبکه گازرسانی با 
اس��تفاده از سیستم های مکانیزه افزود: برخورداری از نیروی انسانی 
متخصص، متعهد و با تجربه، استقرار مکانیزم های تعامل با ذینفعان 
کلیدی و وجهه مناسب شرکت نزد مشتریان، مدیریت بحران و رتبه 
اول مانورهای بحران استان، برخورداری از زیرساخت های ارتباطی و 
اطالعاتیICT   مناسب و ایمن، انتخاب بعنوان قطب پژوهشی کشور 
در ساخت تجهیزات گازرسانی ، کسب رتبه برتر روابط عمومی های 
صنعت نفت کشور، کس��ب تقدیرنامه ۴ ستاره نظام پیشنهادات در 
سطح شرکت ملی گاز ایران و کسب عنوان واحد خدماتی قابل تقدیر 
از طرف س��ازمان حفاظت محیط زیست کشور از دیگر امتیازات این 
شرکت محسوب می شوند . مدیرعامل شرکت گاز استان در خاتمه 
ضمن تقدیر و تشکر از همه همکاران مجموعه شاغل در شرکت گاز 
اس��تان اظهار امیدواری کرد با تالش بی وقفه همکاران مسیر تعالی 

بیش از گذشته ادامه یابد. 

ساری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : بازرسان طرح نظارت و ارزیابی مجاری عرضه 
فرآورده های نفتی ، به منظور آمادگی کامل جایگاه های س��وخت 
مرحله دوم بازدیدها را از نیمه دوم اسفند ماه آغاز میکنند . به گزارش 
خبرنگار مازندران و به نقل از  روابط عمومی ، حسینعلی طالبی مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری  در جلسه برنامه 
ریزی طرح نظارت نوروزی که با حضور معاونین و مسئولین واحدها 
ی ستادی تشکیل ش��د به اهمیت برنامه ریزی مدون در روزهای 
پایانی سال  و لزوم آمادگی کامل مسئولین و کارکنان واحدها جهت 
ارائه خدمات مطلوب اشاره و بیان کرد : با توجه به ذخیره سازی کافی 
انواع فرآورده های نفتی در انبار نفت ساری ، هیچ مشکلی در انجام 
عملیات سوخت رسانی مطلوب به مردم استان و مسافرین نوروزی 
در ۱۲۲ باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و ۸۵ باب جایگاه سی 
ان جی وجود ندارد . حس��ینعلی طالبی طی دستورالعملی حضور 
موثر روس��ای نواحی و بازدید کارشناسان مربوطه در ارائه خدمات 
مطل��وب به مردم  و نظارت کافی بر عملکرد جایگاههای س��وخت 

قبل از س��ال نو و ایام تعطیل نوروزی را ضروری دانس��ت . طالبی 
اظهار کرد : با وجود طبیعت زیبا ، اماکن تاریخی وتردد مسافران به 
استان مازندران ، با توجه به نیاز به سوختگیری و استفاده از دیگر 
خدمات مجاری عرضه سوخت  ، توزیع مطلوب سوخت، نظافت و 
زیبا س��ازی جایگاه و نمازخانه های بین راهی ، کیفیت سوخت و 
تجهی��زات فنی موجود در جایگاه ها و همچنین رعایت نکات مهم 
ایمنی و زیست محیطی از جمله مواردی است که همچون سنوات 

گذشته باید دردستور کار ناظران و کارشناسان این منطقه قرار گیرد 
. وی ضمن تاکید بر ارائه خدمت مناس��ب به مس��افرین نوروزی و 
تکریم آنها تاکید کرد : بازرسان طرح نظارت و ارزیابی مجاری عرضه 
فرآورده های نفتی ، به منظور آمادگی کامل جایگاه های سوخت و 
پایش مراکز عرضه سوخت در سطح شهرهای منطقه ساری مرحله 
دوم بازدیدها را از نیمه دوم اسفند ماه آغاز خواهند کرد . حسینعلی 
طالبی هدف از اجرای این طرح را ارائه خدمات مطلوب تر و ارتقای 
س��طح کمی وکیفی مجاری عرضه در ایام نوروز بیان کرد و گفت : 
جایگاه هایی که در محورهای ورودی وخروجی و بین راهی استان 
قرار دارند در اولویت بازدید می باش��ند  ومابقی تا پایان س��ال ۹۶ 
کنترل خواهند ش��د . وی ادامه داد : تجهیزاتی از قبیل تلمبه ها، 
نازل ها، برق اضطراری ، رعایت نکات ایمنی ، دوربینهای مدار بسته 
، نظافت سرویسهای بهداشتی و نمازخانه ها جهت تکریم مسافران 
و تامین به موقع ومطلوب سوخت مورد نیاز صورت گرفته به صورت 
محسوس و نامحسوس از مجاری عرضه بازدید کرده و عملکرد آنها 

را مورد بررسی و کنترل قرار خواهند داد . 

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- طی یازده ماهه سالجاری 
در س��طح اس��تان اردبیل بیش از ۷۰۰ کیلومتر ش��بکه تغذیه و 
توزیع گاز،  اجرایی ش��ده است. به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان اردبیل مهندس فیروز خدائی مدیر عامل این شرکت ، 
ضمن اعالم این خبر افزود: با بهره برداری از ۱۷۷ روستای جدید 
در س��الجاری تعداد روستاهای بهره مند از نعمت گاز طبیعی به 
۱۰۵۶ روس��تا رس��ید به نحوی که ۸۸ درصد خانوار روستایی را 
شامل می شود و عملیات اجرایی در ۳۲۰ روستای دیگر استان نیز 
فعال می باش��د که با بهره برداری از این روستاها خانوار برخوردار 
روستایی به ۹۸ درصد ارتقا پیدا خواهد کرد. وی همچنین اظهار 

داش��ت ۹۶ درصد کل جمعیت شهری و روس��تایی در استان از 
نعمت گاز طبیعی بهره مند  می باش��ند.  این مقام مس��ئول در 

ادامه تصریح کرد : خوش��بختانه امسال با ضرورتی که در تسریع 
در گازرس��انی به روستاهای باالی ۲۰ خانوار بوجود آمده است از 
اهدافمان پیش افتادیم به نحوی که طی یازده ماهه اول سالجاری ، 
تعداد ۲۲۰۰۰ اشتراک جدید پذیرش شده و تعداد کل مشترکین 
اس��تان ، به رقم ۴۴۸۰۰۰ مشترک رسیده است.   فیروز خدائی 
تعداد انشعابات نصب ش��ده طی ۳۳۰ روز گذشته از سالجاری را 
۱۳۰۰۰ انش��عاب برشمرد و افزود: تعداد کل واحدهای مسکونی 
تحت پوشش گاز طبیعی در استان اردبیل به رقم ۴۱۰۰۰۰ واحد 
رس��یده است که ۲۰۰۰۰ واحد آن در یازده ماهه سالجاری تحت 

پوشش قرار گرفته اند.

مشـهد - صابر ابراهیم بای - استاندار خراسان رضوی گفت: 
درشروع دولت یازدهم، ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی خراسان 
رض��وی ۵۷ درص��د بود که با اقدامات انجام ش��ده در چند س��ال 
گذش��ته علی الخصوص سال جاری، ضریب نفوذ گاز در این بخش 
به ۸۳ درصد می رسد که نشان دهنده جهشی قابل مالحظه است. 
علیرضا رش��یدیان در بازدید از مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران، ضمن بیان این مطلب و اطالع از وضعیت گازرسانی در سطح 
کشور و نیز سطح استان، اظهار کرد: در بخش شهری نیز دو شهر 
همت آباد و بار فاقد گاز بودند که ش��هر همت آباد در دهه مبارک 
فجر با حضور معاون اول رئیس جمهوری گازرسانی شد، همچنین 
عملیات اجرایی گازرسانی شهرستان بار نیز آغاز و با بهره برداری از 

آن در اوایل نیمه دوم س��ال ۹۷، ضریب نفوذ گاز شهری در استان 
به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. وی در ادامه سخنان خود در خصوص 
وضعیت محیط زیست در سطح استان اظهار داشت: به علت فاصله 

کم صنایع به شهرها به خصوص به شهر مشهد و مصرف آن ها در 
استفاده از سوخت مازوت در فصل سرما به علت افت فشار، امسال 
فقط ۱۵ روز هوای پاک را در ش��هر مشهد شاهد بودیم که نسبت 
به آلودگی بسیاری از کالنشهرها به خصوص تهران، بسیار باال بوده 
که امیدواریم با اقداماتی که وزارت نفت به خصوص شرکت ملی گاز 
ایران با بهره برداری از خطوط انتقال گاز در سال آینده انجام خواهند 
داد، شاهد افت فشار گاز در صنایع نباشیم. رشیدیان همچنین در 
ادامه سخنان خود در خصوص مصرف بهینه گاز اظهار کرد: انتظار 
می رود که مردم عزیزمان با مصرف بهینه گاز و اس��تفاده از وسایل 
گرمایشی اس��تاندارد و رعایت نکات ایمنی، از هدررفت این نعمت 

پاک الهی جلوگیری کنند تا آیندگان هم بتوانند از آن بهره ببرند. 

کرج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اتاق بازرگانی استان 
البرز از رونمایی س��ایت تجارت الکترونیکی در اس��تان خبر داد. 
رحی��م بناموالیی با بیان اینکه اغتشاش��ات اخیر س��بب ایجاد 
مش��کالت برای بازار است و آن را محکوم می کنم، اظهار داشت: 
با توجه به مش��کالت بازار و پایین آمدن قدرت خرید مردم باید 
دولت و بخش خصوصی با تعامل این مش��کالت را هم پوش��انی 
کنند. رئیس اتاق بازرگانی اس��تان البرز با اش��اره به اینکه بازار و 
پرداخت های ش��ب عید نوروز در راه است، افزود: نظام کارفرمایی 
کش��ور با پرداخت ها حقوق، عیدی، سنوات و مطالبات آخر سال 
جاری روبه رو است که می طلبد کمک های بیشتری از طرف دولت 

ش��ود. بناموالیی با تاکید بر اینکه سازمان های تامین اجتماعی و 
دارایی در اخذ مطالبات در شب عید مساعدت بیشتری به بخش 

خصوصی داش��ته باش��ند، گفت: در ماده ۷۶ قانون بهبود فضای 
کسب و کار که در برنامه پنجم توسعه قرار دارد باید اتاق بازرگانی، 
تعاون و اصناف قوانین مخل در کس��ب و کار را شناسایی کنند. 
وی ادامه داد: فرآیند اضافی در روند سازمان های دولتی شناسایی 
شود تا اینکه فرآیند مجوزها در سازمان های نظیر صنعت، معدن 
و تجارت، دارایی، جهاد کشاورزی و تامین اجتماعی آسان تر شود. 
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه نمایشگاه دائمی در 
۱۴ بهمن افتتاح می شود، اضافه کرد: سایت تجارت الکترونیکی 
نیز رونمایی می شود تا از توانمندی های داخلی و سرمایه گذاری 

خارجی در استان البرز بیشتر استفاده شود.

تبریز - ماهان فالح- ش��هردار منطقه ۲ تبریز گفت: عملیات 
نصب عرشه پل اتصال پارک بهاران به پارک عباس میرزا با ۸۰ درصد 
پیش��رفت فیزیکی ادامه دارد. به گزارش خبرن��گار ما در تبریز، باقر 
خوش��نواز با اعالم این خبر خاطرنشان کرد: عرشه گذاری پل اتصال 
عابرگذر پارک بهاران به پارک عباس میرزا پس از یک وقفه نس��بتاً 
طوالنی، از سر گرفته شده است. وی اضافه کرد: با تکمیل این پروژه، 
ش��اهد اتصال دو پارک بهاران و پارک عباس میرزا و ارتباط قس��مت 
ش��مالی و جنوبی اتوبان شهیدکسائی در موقعیتی ایمن و مطمئن 
خواهیم بود. ش��هردار منطقه ۲ تبریز با اش��اره به پیشرفت فیزیکی 
۸۰ درصدی پروژه گفت: قس��مت شمالی این سازه نصب شده و در 
تالش هستیم قسمت جنوبی آن نیز سریعاً نصب شود. شهردار منطقه 
۲ تبریز همچنین گفت: عملیات عمرانی رمپ ش��مال شرقی طرح 

شبدری افالک نما به منظور رفع ترافیک و تسهیل تردد وسایل نقلیه 
ش��هری آغاز شده است. باقر خوشنواز افزود: با توجه به اینکه بیشتر 
قس��مت طرح شبدری افالک نما احداث شده و فقط قسمت اندکی 

از آن باقی  مانده است؛ از این رو، عملیات عمرانی احداث رمپ شمال 
شرقی پل اتحاد ملی با خاکبرداری در ۳۰ هزار مترمکعب آغاز شده 
 اس��ت. وی با اشاره به نقش این پروژه در روان سازی ترافیک شهری 
افزود: با احداث این رمپ، طرح شبدری افالک نما نیز تکمیل و این 
مسیر از حالت بن بست خارج می شود. شهردار منطقه ۲ تبریز اضافه 
کرد: رمپ شمال شرقی پل اتحاد ملی به طول ۲۵۰ متر و عرض ۲۴ 
متر، موجب اتصال این پل به ابتدای شهرک زعفرانیه و اتصال به بلوار 
دکتر حسابی می شود؛ همچنین عالوه بر تاثیرگذاری در روان سازی 
عبور و مرور شهری، با تکمیل این پروژه، تردد شهروندان به کمربندی 
میانی نیز با سهولت امکان پذیر می شود. شهردار منطقه دو تبریز اعتبار 
اختصاص یافته برای احداث رمپ شمال شرقی طرح شبدری افالک 

نما را ۱۷ میلیارد ریال ذکر کرد.

در اولین جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران

تقدیرنامه سه ستاره جایزه تعالی به مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی اهدا شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

تکمیل ظرفیت ذخیره سازی سوخت نوروزی انجام شد

برخورداری 96 درصدی جمعیت  استان اردبیل از گاز طبیعی

جهش قابل مالحظه گازرسانی در خراسان رضوی طی سال 96

سایت تجارت الکترونیکی در استان البرز رونمایی می شود

شهردار منطقه 2 تبریز خبر داد
پروژه پل اتصال »پارک بهاران به پارک عباس میرزا« با 80درصد پیشرفت فیزیکی ادامه دارد

شهردار اصفهان  در جلسه علني شورای شهر
روند برنامه ریزي بودجه رو به بهبود است

اصفهان - قاسـم اسـد- ش��هردار اصفهان گفت: روندي که ح��وزه برنامه ریزي 
ش��هرداري اصفهان براي بودجه در نظر گرفته، رو به بهبود است و در این راستا بودجه 
ریزي عملکردي در کمیته تخصیص شهرداري فعال شده است. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه اي شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در جلسه علني شورای شهر و در جریان 
بررسی الیحه اصالح بودجه سال ۹۶ شهرداری، اظهار کرد: در سال ۹۵ درصد تغییرات 
ایجاد شده در اصالح بودجه بیش از ۲۵ درصد و سال قبل از آن بیش از ۳۰ درصد بوده 
است. این در حالیست که در اصالح بودجه امسال تنها ۱۱ درصد تغییرات ایجاد شده که ۸ درصد آن نیز به بودجه هاي جاري مربوط 
مي شود. وي با بیان اینکه معتقدم همین درصد تغییر نیز زیاد است، تصریح کرد: وقتي سنگ بنایي از ابتدا اشتباه گذاشته شود، 
روندهاي غلط ادامه مي یابد و تغییر آن سخت است. به عنوان نمونه پیش از این هزینه هاي بسیاري در بخش هاي مختلف مانند 
برگزاري جشن ها و مراسم، هزینه هاي غیرکارشناسي، واگذاري خدمات، مشکالت بیمه، کرایه وسایل نقلیه اداري و افزایش وسایل 

نقلیه استیجاري به بودجه تحمیل شده که حاصل آن شرایط امروز است. 
باب پیگیری برای اعضای شورا باز است

شهردار اصفهان با بیان این که باید روندی آغاز شود که شاهد افزایش بودجه های جاری در اصالح بودجه نباشیم، اعالم کرد: از ۶۶ 
میلیارد تومان مبلغ مربوط به کل اصالح بودجه سال ۹۶، ۲۰ میلیارد تومان مربوط به اوراق مشارکت و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان فقط مربوط به جشنی است که سال گذشته در شهر رؤیاها برگزار شده است. وي با بیان اینکه بالی اصالح بودجه به جان همه 
نهادهای دولتی و خصوصی افتاده اما شهرداری اصفهان در سال آینده به دنبال عملیاتی کردن بودجه به صورت دقیق است، ادامه 
داد: آنچه که از بودجه های فرهنگی کسر شده، مربوط به بخش هایی است که تا به حال برای آنها هزینه اي صورت نگرفته است.  
وی اضافه کرد: از سال آینده با ایجاد شیوه سیستماتیک، بودجه ریزی عملکردی و فعال سازی کمیته تخصیص اعتبار شهرداری، این 

مسائل بسیار کاهش خواهد یافت و امیدواریم روند بودجه ریزی به عنوان الگویی برای همه شهرها مطرح شود. 

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی:
برگزاری چهارمین جلسه شورای اداری مخابرات منطقه آذربایجان غربی

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- دکتر اسمعیل زاده مدیرمنطقه با تشریح و اولویت 
بندی اهداف اساسی مخابرات گفت: فرآیند واهداف مخابرات امروزه متفاوت تر از گذشته 
شده وارایه سرویس بهتر با پشتیبانی قوی به مشتریان جزء اولویت های اصلی شرکت 
اس��ت و در بازار رقابت شرکتی موفق است که بتواند خدمات شبانه روزی به مشتریان 
ارائه دهد .  مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی در ادامه شاخص های راهبردی برای 
رسیدن به اهداف مورد نظر را ، مدیریت زمان ، تمرکز کردن روی کارها ، تفکر وعقالنیت 
عنوان نمود و خاطر نشان کرد با متمرکز شدن روی این شاخص ها می توانیم موفقیت الزم را بدست بیاوریم .  ایشان دو رویکرد 
اساسی شرکت مخابرات ایران را ، نتیجه محور کردن کارها و حرکت خالقانه برشمرد و اضافه نمود باید تمامی مجموعه مخابرات با 
جدیت و پشتکار برای تحقق اهداف وبرنامه های مخابرات تالش نمایند . دکتر اسمعیل زاده خاطر نشان کرد: باید برنامه ریزی ویژه 
ای در خصوص اهداف وبرنامه های مخابرات وشاخص های تعیین کننده بهره وری داشته باشیم و باید برای عزت و اقتدار شرکت 
مخابرات وتامین خدمت برجسته به مردم با جدیت وارد فاز اجرایی این موضوعات شویم تا بتوانیم در این مدت شاهد رشد و شکوفایی 
مخابرات در تمامی حوزه ها باشیم .  مدیر منطقه مخابرات استان در ادامه تصریح کرد: بحث ارتقاء وپشتیبانی سرویس یکی دیگر از 
موضوعات مهم شرکت است که باید در این حوزه همکاران جذب مشتری ، رضایت مشتری و توسعه مشتری را در دستور کار خود 

قرار دهند و بتوانیم در این زمینه هم موفق عمل کنیم .

مدیر دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای گلستان:
انعقاد 149 قرارداد در شرکت آب منطقه ای گلستان در سال مالی 1396

 گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر قراردادهای ش��رکت آب منطقه ای گلس��تان از انعقاد ۱۴۹ قرارداد در ش��رکت آب
منطقه ای گلستان در سال مالی ۹۶ خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدیر قراردادهای شرکت آب منطقه ای 
گلستان اظهار کرد: این قراردادها در دو بخش پیمانکاری و مشاوره ای منعقد شده است که شامل ۹۳ قرارداد پیمانکاری به ارزش اولیه بالغ 
بر ۵۷۸ میلیارد تومان و ۵۶ قرارداد مشاوره ای به ارزش بالغ بر ۵۸ میلیارد تومان است.مهندس سید تقی میردیلمی افزود: مفاد بیشتر 
این قراردادها در بخش پیمانکاری شامل سد سازی، مهندسی رودخانه، آبرسانی، طرح های زودبازده و در بخش مشاوره ای شامل 

مطالعات، نظارت بر اجرا، گشت و بازرسی از چاه ها، شبکه سنجش منابع آب و مباحث اطالع رسانی و آگاهی بخشی بوده است.

معاون بهره برداری آبفا گلستان: 
تمهیدات الزم در خصوص فرا رسیدن نوروز سال 97 اندیشیده شده است 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گلستان گفت: تمهیدات الزم در خصوص 
فرا رسیدن نوروز سال ۹۷ اندیشیده شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان، مهندس مهیار خسروی افزود: 
با توجه به ضرورت مراقبت و کنترل دقیق وضعیت آبرسانی شهرها در ایام نوروز و به دلیل افزایش مصارف آب شرب و جلوگیری از 
بروز نوسانات مصرف و کمبود آب راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از قطعی آب در این ایام ارائه شده است.وی با اشاره به اینکه 
دسترسی به مدیران امور شهرها در ایام نوروز باید امکان پذیر باشد، اظهار داشت: کشیک تمامی مناطق باید از تاریخ ۲۶ اسفند ماه 
تا تاریخ ۱۳ فروردین سال ۹۷ با حضور یک مسئول برقرار باشد.مهندس خسروی تاکید کرد: برای اینکه با مشکل قطعی آب مواجه 
نشویم تمامی مراکز امداد و رفع حوادث باید بصورت آماده باش باشند و در اسرع وقت نسبت به حوادث احتمالی اقدام نمایند.معاون 
بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گلستان بازدید متناوب از منابع تامین و مخازن ذخیره و شبکه های توزیع آب را ضروری 
دانس��ت و گفت: این بازدیدها می تواند از بروز حوادث احتمالی در ش��هرهایی که دارای افت فشار آب هستند، جلوگیری نماید.وی 
افزود: مناطق باید در ایام تعطیالت نوروزی برای هرگونه حوادث غیرقابل پیش بینی نظیر )قطع برق، شکستگی خطوط انتقال، تغییر 
ناگهانی کمیت و کیفیت آب( که منجر به تغییر شرایط عادی تامین آب مشترکین تحت پوشش شود، تمهیدات الزم را اندیشیده و 

به کشیک ستاد اعالم وضعیت نمایند.

انتصاب در شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان طی حکمی لیلی اصالنپورکل 
بلندی را به عنوان مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات منصوب کرد. محمود دشت بزرگ 
ط��ی حکمی لیلی اصالنپور کل بلندی را به عنوان مدیر دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات 
منصوب کرد تا تحت نظر معاونت برنامه ریزی و تحقیقات انجام وظیفه نماید. در این حکم انتصاب 
آمده اس��ت؛ امید اس��ت با اتکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله در راستای خدمت به نظام 
مقدس جمهوری اس��المی ایران و نیل به اهداف ش��رکت، موفق و مؤید باشید. گفتنی است، لیلی 
اصالنپور کل بلندی قبالً نیز مدیر دفتر تحقیقات و استانداردها بوده که در چارت سازمانی جدید به دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت 

تجهیزات با شرح وظایفی جدید تغییر نام داده است .

بازدیدمهندس بیرنوندی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین از 
امور و تاسیسات آب و فاضالب شهرستان آبیک

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به منظور افزایش روند پیشرفت شبکه و تصفیه خانه فاضالب 
ش��هر آبیک و فعالیت های صورت گرفته در بخش آب این امور صورت پذیرفت.   به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین مهندس "داراب بیرنوندی" در این بازدید پیشرفت کار 
حفر و تجهیز ۳ حلقه چاه ، بازدید از چاههای منطقه قشالق و خطوط انتقال به مخازن، بازدید از روند 
پیشرفت ساخت تصفیه خانه فاضالب شهر آبیک به روش BOT ، بازدید از مخازن و ایستگاه پمپاژ 
شهر آبیک  مورد بررسی قرار گرفت .   مهندس بیرنوندی افزود: مناطقی از شهر آبیک که فاقد خطوط 
انتقال و انشعاب فاضالب می باشند بایستی در دستور کار این امور قرار گیرد.   وی در پایان افزود: با توجه به روزههای پایان سال 

مدیریت در توزیع و آبرسانی در سطح شهرستان صورت بگیرد.

چهار شنبه
16 اسفند 1396
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فروشگاه اینترنتی مواد غذایی
نام استارت آپ: فروشگاه اینترنتی فست میتا

fastmeata. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: فروشگاه اینترنتی مواد غذایی
توضیح بیشتر: 

فروشگاه فست میتا با هدف تغییر روند خرید محصوالت 
غذایی به طور سنتی و افزایش سطح رفاه شهروندان تهرانی 
و کاه��ش ترافی��ک ش��هری و آلودگی ه��وا، در گام اول با 
عرضه انواع محصوالت پروتئینی تازه و نیمه آماده فعالیت 
می کند. در فست میتا عالوه بر قدرت انتخاب و امکان خرید 
محصوالت پروتئینی برندهای مطرح کش��ور، تخفیف های 
وی��ژه ای برای خریداران به صورت روزانه منظور می ش��ود. 
هدایای ارزنده نقدی به کسانی که فست میتا را به دوستان 
خود معرفی می کنند و نی��ز امکان پرداخت وجه در محل 
پس از تأیید کیفیت کاال از س��وی خریدار، از امکانات ویژه 

این فروشگاه اینترنتی است. 
فس��ت میتا با دارا بودن ش��عبه ها و انبارهای متعدد در 
نقاط مختلف ش��هر تهران و به زودی در سایر کالنشهرها، 
تحولی عظیم در امکان خرید آنالین و تحویل سفارشات با 
بهترین کیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن ایجاد کرده است. 
شهروندان تهرانی می توانند با مراجعه به سایت فست میتا یا 
تماس با تلفن ۱۸۶۲ از هزاران امکان و مزایای منحصر به فرد 

این فروشگاه اینترنتی آگاه و بهره مند شوند. 

جک دورسی، مدیرعامل شرکت توییتر، اعالم کرده 
اس��ت که برای حل مش��کالت این پلتفرم اجتماعی، 
از پیش��نهادات همه کاربران و متخصصان اس��تقبال 

می کند. 
پنج شنبه هفته پیش، جک دورسی نه تنها مشکالت 
و ای��رادات توییت��ر را تصدیق کرد، بلک��ه در حرکتی 
غیرمنتظره از کاربران و کارشناس��ان درخواست کرد 

به بهبود این پلتفرم کمک کنند. 
ما ش��اهدیم که مش��کالتی نظیر سوءاستفاده، آزار 
و اذیت، ارتش ترول ها، خرابکاری های مش��ترکی که 
توسط انسان ها و بات ها صورت می گیرند، کمپین های 
اطالع رسانی دروغ و صداهای تفرقه برانگیز، روزبه روز 
بیشتر می ش��وند. ما در مورد استفاده برخی کاربران، 
راضی نیس��تیم و می دانیم که نتوانس��ته ایم با سرعت 

کافی به این مشکالت رسیدگی کنیم. 

اکانت توییتر جک دورسی، یکم مارس 2018
ما اخیرا یک س��ؤال س��اده مط��رح کرده ای��م: آیا 
می توانیم »سالمت« مکالمات را در توییتر اندازه گیری 
کنیم؟ ما به یک سیس��تم کامال جامع نیاز داریم، نه 

اینکه فقط مطالب مشکل آفرین را بررسی کنیم. 
طبق بیانیه منتشرش��ده در توییت��ر، این پلتفرم 
شبکه اجتماعی در تالش است با کمک متخصصان 
خارج از ش��رکت، راهی برای س��نجش »سالمت« 
خ��ود بیاب��د. داوطلبان بای��د تا تاری��خ ۱۳ آوریل 
پیشنهادات خود را ارائه کنند و این شرکت امیدوار 
اس��ت تا ماه جوالی اولین سری پروژه های منتخب 

را اعالم کند. 
مدت ها اس��ت که ش��رکت توییتر، به این دلیل که 
ب��ه اکانت های جعلی اجازه می دهد از س��رویس های 
ارائه ش��ده اس��تفاده کنند، مورد انتقاد قرار می گیرد. 

این جریان پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
در س��ال ۲۰۱۶ رنگ جدی تری به خود گرفت و حاال 
کارشناس��ان به مردم هش��دار می دهن��د که احتماال 
این ش��بکه اجتماع��ی بار دیگر در جری��ان انتخابات 
می��ان دوره ای، به ابزاری در دس��ت خرابکاران تبدیل 

می شود. 
دورس��ی در هیچ یک از توییت های خود، از کس��ی 
عذرخواه��ی نکرده اس��ت، اما با تصدیق اش��تباهات 
توییت��ر و پذی��رش مس��ئولیت های ناش��ی از آن، بار 
دیگر مهارت های رهبری خود را به دنیای کسب وکار 
نشان داد. البته بیانیه او از جنبه دیگری نیز ارزشمند 
اس��ت: دورس��ی و تیمش از زیر بار ای��ن حقیقت که 
نتوانس��ته اند راه  حلی برای مش��کالت توییتر بیابند، 

فرار نمی کنند. 
inc/zoomit :منبع

حل مشکالت توییتر با سبک مدیریتی جک دورسی

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 923 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: عوامل زیادی در تصمیم گیری 
ش��ما دخیل هس��تند. از عالقه ش��خصی شما گرفته 
تا تب رویدادهای ورزش��ی مختل��ف در مقاطع زمانی 
گوناگ��ون و همچنین جایگاه و قدرت ورزش��ی ایران 
در رش��ته مربوطه در دنیا. ش��ما باید با توجه به همه 

عوامل و هزینه هایی که این نوع اسپانسری برای شما 
دربرخواهد داش��ت، تصمیم گیری کنی��د. برای مثال 
در حال حاض��ر تیم ملی والیبال ای��ران در دنیا جایگاه 
ویژه ای یافته اس��ت و توجه عموم به والیبالیست های 
ایران به ویژه در زمان برگزاری تورنمنت های بین المللی 
بس��یار زیاد شده است. بنابراین اگر قصد انجام هزینه  
باال را در س��ر دارید، پیشنهاد نخس��ت ما اسپانسری 
تیم ملی والیبال ایران اس��ت. در سال آینده هم لیگ 
جهانی برگزار می ش��ود و ه��م جام جهانی والیبال. هر 

دو این رویدادها بس��یار اثرگذار و مورد توجه است. از 
طرف دیگر، فوتبال نیز پرطرفدارترین ورزش دنیاست، 
اما در ایران در س��طح باشگاهی در سطح اثرگذاری و 
در کالس اسپانس��ری تیم ملی والیبال کشور نیست، 
اما هزینه کمتری برای ش��ما دارد. البته به نوع کاالی 
شما نیز بستگی دارد. بعد از این دو ورزش شاید تنها 
ورزش قابل قبول کش��تی باش��د. اسپانس��ری در این 
ورزش بس��یار ارزان تر و البته کم اثرتر اس��ت. در بقیه 

موارد در ایران اسپانسری را توصیه نمی کنیم.

 حمایت از
رویدادهای ورزشی 

پرسش: مدیرعامل یک کارخانه صنعتی هستم و تصمیم دارم برای مطرح کردن نامم از چند رویداد ورزشی حمایت کنم. 
این اقدام چطور باید صورت بگیرد و چگونه می توانم بهترین انتخاب را داشته باشم؟ کلینیک کسب و کار

یک پاسخ روان شناختی
چرا کارآفرین شدن کار هر کسی 

نیست؟ 
مطالعات روان ش��ناختی نشان می دهد کارآفرین شدن 

کاری نیست که همه افراد به خوبی از پس آن بر آیند. 
چرا هرکسی نمی تواند کارآفرین شود و تمامی بینش ها 
و کارهای یک کارآفرین را انجام دهد؟ جواب این س��ؤال 

توسط کارن آرالک، روان شناس بالینی داده می شود. 
زمانی که از بچه ها س��ؤال می ش��ود وقتی بزرگ  شدید 
می خواهید چه کاره ش��وید؟ آنها معموال بس��یار س��ریع 
سراغ ش��غلی می روند که برای ش��ان هیجان انگیز است، 
مثال فضانورد، پزش��ک یا آتش نش��ان، اما وقتی ما بزرگ 
می ش��ویم، ش��خصیت ما نیز به همراه این بزرگ ش��دن، 
تکام��ل پیدا می کن��د. ما همچنین تج��ارب زیادی پیدا 
می کنیم، تح��ت تأثی��ر خودآگاهان��ه )و ناخودآگاهانه( 
خان��واده، دوس��تان، گروه هم��کاران، تج��ارب خوب و 
ب��د زندگی، احساس��اتی مثل ترس و اضط��راب و البته 

هنجارهای اجتماعی قرار می گیریم. 
اصل لذت و درد

برخی کارشناس��ان معتقدند انس��ان ها معموال از اصل 
لذت/درد فروید پیروی می کنند؛ یعنی به سمت چیزهایی 
می روند و تمایل دارن��د که برای آنها لذت به همراه دارد 
و ازس��وی دیگر هم درد و ناراحتی را از آنها دور می کند. 
بس��یاری از افراد معموال دوس��ت دارند به دانشگاه بروند 
و در کارهایی مش��غول ش��وند که ازنظ��ر مالی و منافع، 
تضمین شده و ثابت باشد، به جای اینکه بخواهند به سمت 
تالش برای داشتن کس��ب وکار خود بروند و نگرانی های 
)درد( حاص��ل  از آن را به ج��ان بخرند. آنها حتی اگر کار 
خودش��ان را هم دوس��ت نداشته باش��ند، بازهم چنین 

تمایالتی در زندگی کاری خود دارند. 
از طرفی، برخی از افراد آنقدر به داشتن شغل خودشان 
اهمی��ت می دهند و از آن ل��ذت می برند که به هیچ وجه 
حاضر نیس��تند از طریق دیگری پ��ول دربیاورند و تمام 
تالش ش��ان را می کنند تا تنها در کسب وکار مورد عالقه 
خودش��ان موفق ش��وند. برای چنین اشخاصی، لذت کار 

بسیار بیشتر از دردهای آن است. 

از کجا می دانید که آنها از شغل شان متنفرند؟ 
افرادی هستند که وقتی یک گیاه خاص را می چشند، 
مزه آن را بهشتی و بسیار خوب می دانند. درسوی مقابل 
افرادی هم هس��تند که وقتی همان گیاه را می چش��ند 
حال ش��ان از مزه آن بد می ش��ود و مزه آن را بس��یار بد 
می دانند. به خاطر داشتن این نکته مهم است: اینکه شما 
از یک مزه یا ش��غل خاص خوش تان بیای��د، بدین معنا 
نیس��ت که همه نیز همین شغل خوش شان خواهد آمد. 
ما می توانیم دو عنصر اضطراب، مس��ئولیت پذیری، زمان 
و همچنی��ن آزادی مالی را نیز برطبق همین قاعده برای 
کس��ب وکار افراد درنظ��ر بگیریم. انس��ان ها هرکدام نوع 
تفکر منحصربه فرد خودش��ان را دارند و اغلب نمی توانند 
تصور کنند که بقیه افراد احس��اس متفاوتی نس��بت  به 
آنها دارند. این احساس��ات انتخاب های ش��غلی را نیز در 

بر می گیرد. 
انتخاب شغل خوب

به خاط��ر داش��تن این نکته ه��م مهم اس��ت: بااینکه 
کارآفری��ن ب��ودن درحال حاضر بس��یار ج��ذاب به نظر 
می رس��د، اما همیشه این گونه نبوده اس��ت. سال ها بود 
که پزش��ک، وکیل، س��رمایه گذار بانکی و حتی مش��اور 
امالک جزو ش��غل های جذاب محس��وب می شدند. مثل 
هر پدیده دیگری، انتخاب ش��غلی هم تحت تأثیر روندها 
و گرایش ه��ا، هنجارهای اجتماع��ی، وضعیت اقتصادی، 
تأثیرات فرهنگی و س��ایر عواملی تعیین می شود که یک 

شغل خاص را به نقطه اوج آن لحظه می رسانند. 
نالیدن و گله کردن مصنوعی دربرابر ناراحتی 

واقعی
گاه��ی  اوق��ت مردم فک��ر می کنن��د وقتی کس��ی از 
ش��غلش گله می کند، به  این معنا است که شغل دیگری 
می خواهد. در بسیاری  از موارد هرچقدر هم که این افراد 
درمورد شغل ش��ان گله کنند و از آن ناراضی باشند، ولی 
باز هم نمی خواهند آن را تغییر دهند. این ش��رایط باعث 
می ش��ود افرادی ک��ه ازبیرون به این اف��راد گله مند نگاه 
می کنند از خودش��ان بپرس��ند که چرا این افراد باوجود 
ناراضی بودن بازهم ش��غل خودشان را تغییر نمی دهند. 
جواب سؤال این است که این افراد به دالیل خودشان در 
این شغل هستند و آن را انتخاب کرده اند )حتی اگر شما 
هم با آنها موافق نباش��ید(؛ البته دس��ته دیگری از افراد 
هم هس��تند که احس��اس می کنند درموقعیتی نیستند 
که به س��مت کارآفرین��ی جهش کنند، چراکه ش��رایط 
زندگی آنها مناسب این جهش نیست و آنها این تغییر را 

غیرمنطقی می دانند. 
نکت��ه آخر اینکه اگر تنها به  ای��ن دلیل که کارآفرینی 
برای یک شخص خاص مناسب به نظر برسد، به  این معنا 

نیست که برای بقیه نیز مناسب است. 
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کره شمالی200میلیون دالر بیت کوین 

مبادله کرد 
بر اس��اس اعالم یک متخصص اقتصادی، کره ش��مالی 
احتماال در سال ۲۰۱۷ تراکنش های مبتنی بر ارز دیجیتالی 
بیت کوین به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر را انجام داده. به نظر 
می رسد این اقدامات در راستای دور زدن تأثیر تحریم های 
س��نگین بین المللی اعمال ش��ده بر برنامه های موشکی و 
هس��ته ای این کشور انجام شده است.  به گزارش دیجیاتو، 
بر اس��اس گفته یکی از کارمندان سابق آژانس امنیت ملی 
آمریکا به نام »پریس��یال موریوچی« حدودا تعداد ۱۱ هزر 
بیت کوین توسط کره شمالی مبادله شده که در صورتی که 
در زمان حداکثر ارزش آن در ماه دس��امبر ۲۰۱۷ نقد شده 
باشند، مبلغی معادل با ۲۱۰ میلیون دالر نصیب این کشور 
شده. درحالی که اگر این ارزهای مجازی در ماه ژانویه سال 
جاری نقد ش��ده باشند، ارزش��ی برابر با ۱۲۰ میلیون دالر 
دارند.  موریوچی اشاره کرده کره شمالی احتماال این ارزها 
را از طریق معدن کاوی یا حمالت هکی به دست آورده. به 
عقیده او، دولت کره شمالی از طریق استفاده از بازار ارزهای 
مج��ازی، بودجه مورد نیاز را به اقتص��اد خود تزریق کرده؛ 
اقتصادی که در پی تحریم های بین المللی بس��یار ضعیف 
ش��ده. این تحلیلگر ادعا کرده که سکه های مجازی به پول 
نقد تبدیل شده اند یا با آنها کاالهایی مرتبط با فعالیت های 
هس��ته ای یا موشکی این کشور خریداری شده است.  کره 
شمالی بارها متهم ش��ده که در جرایم سایبری در سراسر 
دنیا دست داشته. در آذر ماه آمریکا کره شمالی را متهم کرد 
که در انتشار باج افزار واناکرای دست داشته. این باج افزار در 
ماه های اخیر با آلوده کردن ۲۳۰ هزار کامپیوتر، شرکت ها، 
بیمارس��تان ها و بسیاری از سازمان ها حیاتی بین المللی در 
۱۵۰ کش��ور دنی��ا را هدف حمله قرار داده ب��ود و در ازای 
دریافت ب��اج در هفت روز نوید قفل گش��ایی و عدم حذف 
داده های کاربران را م��ی داد.  پیش از آن نیز هکرهای این 
کش��ور در سال ۲۰۱۵ با حمله به بانکی در بنگالدش مبلغ 
۸۱ میلیون دالر را س��رقت کرده و به حسابی در فیلیپین 
منتقل کردند. البته در ماه های اخیر هکرهای این کش��ور 
بیشتر به سرقت ارزهای دیجیتالی روی آورده اند.  در یکی 
از این موارد ک��ه حداقل ۷ میلیون دالر از کمپانی یو بیت 
کره جنوبی به س��رقت رفت، این ش��رکت ب��ه ناچار اعالم 
ورشکستگی کرد و انگشت اتهامات احتمالی به سوی کره 
شمالی نش��انه رفت. البته در نهایت دولت این کشور تمام 

اتهامات مطرح شده در این موارد را رد کرده است. 
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