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تک نرخی شدن ارز، آرزوی بر باد  رفته

بیداد فساد و رانت
در بازار ارز

بازار ارز این روزها در شرایطی با التهاب مواجه شده است که در بازار آزاد با هفت نرخ متفاوت فروخته می شود؛ 
مس��ئله ای که به دالل بازی و افزایش قیمت ها دامن زده و منجر به بی نظمی بازار ارز ش��ده اس��ت.  به گزارش 
ایس��نا، بازار ارز این روزها همه توجه ها را به س��مت خود جلب کرده اس��ت. ماه گذشته ارزهای مهم در بازار آزاد 
جهش بی س��ابقه ای داش��ت، به طوری که دالر آمریکا به مرز ۵۰۰۰ تومان هم نزدیک شد، اما بعد از چند هفته و 
در شروع اسفند قیمت ها رو به کاهش گذاشت و هر دالر به کمتر از ۴۵۰۰ تومان رسید، اما این کاهش قیمت...

 نگاهی به سهم ایران
در میادین مشترک نفت و گاز

 زورآزمایی
در نفت و گاز مشترک
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نگاهی به گزارش سازمان »شفافیت بین الملل« از رتبه بندی شاخص »ادراک فساد« در 180 کشور جهان

پاک ترین و فاسدترین کشورهای جهان

10 اقدام ضروری در راستای مدیریت بهتر بودجه 
کنترل کسب وکار با استفاده از ابزارهای نرم افزاری
چند خصوصیت رفتاری که رهبران بزرگ را متمایز می کند

8 مهارت موردنیاز مدیران شبکه های اجتماعی
رفتار آینه ای در فروش چیست؟ 

در برندینگ جامع و 360 درجه باشید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 فهرست 20 میلیاردر جهان
در قبضه فعاالن تکنولوژی

7
سـازمان اسـتاندارد 85 مـورد بـرای خودروهـای داخلـی 

الزم االجـرا قـرار داده کـه در مقابل خودروسـازان 
معتقدند باید استانداردهای مربوط به ایمنی معادل...

 چالش جدید خودروسازان
و سازمان استاندارد

یادداشت
 مشکل تولید
سرمایه نیست

طبق آخرین آمار از مجموع 
۴1 هزار واحد صنعتی کوچک 
صنعت��ی  ش��هرک های  در 
تنه��ا تعداد اندکی ب��ا حداکثر 
اغل��ب آنها  ظرفی��ت فعالند و 
ب��ا ظرفیت 3۰ ت��ا 6۰درصدی 
در  ای��ن  می کنن��د،  فعالی��ت 
حالی اس��ت که دولت طی دو 
س��ال اخی��ر بی��ش از چند ده 
هزار میلی��ارد نقدینگی به این 
اقتصادی  فعال  نیمه  بنگاه های 
تزریق کرده اس��ت. از آنجا که 
بنگاه های  رکود  آسیب شناسی 
تولی��دی در ای��ران ب��ر پای��ه 
ی��ک اس��تاندارد علمی صورت 
نگرفته اس��ت دولت بر این باور 
اس��ت که می تواند ب��ا تصویب 
تولید  حمایتی،  سیاس��ت های 
و اش��تغال را سروسامان بخشد 
و ب��ه وضعیت ثب��ات برگرداند.  
بنگاه ه��ای تولیدی بیش از آن 
ک��ه نیاز ب��ه حمایت های مالی 
دولت برای افزایش سقف تولید 
داش��ته باش��ند نیاز به اصالح 
سیاست های مصوب کسب و کار 
در ای��ران دارند. قوانین موجود 
در نظام کسب و کار ایران یکی 

عام��ل  مهم تری��ن  از 
8ایستایی بنگاه های...

محمدرضا 
محمدی

کارشناس اقتصادی

ش��رکت های روس��ی که با مطالعه 11 میدان نفت و گاز 
ای��ران، رکورددار امضای تفاهمنامه نفتی با ایران به ش��مار 
می روند، به زودی قرارداد نهایی توس��عه س��ه میدان نفتی 
دیگر را امضا می کنند. به گزارش ایرنا، پس از مدت ها فراز و 
نشیب قرار است قراردادهای جدید توسعه میدان های نفتی 
با ش��رکت های بین المللی به امضا برس��د که این بار، قرعه 
به نام ش��رکت های روسی افتاده اس��ت. با وجود اینکه 36 
تفاهمنامه مطالعات میدان های نفت��ی ایران پس از توافق 
هسته ای برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( با شرکت های 
بین المللی به امضا رس��یده، اما ب��ه علت برخی مالحظات 
داخل��ی و بین المللی، امضای ق��رارداد نهایی آنها به تأخیر 
افتاده اس��ت. نخستین قرارداد جدید نفتی ایران مربوط به 
توسعه فاز 11 پارس جنوبی بود که دوازدهم تیرماه امسال 
بین ش��رکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری 
شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی 
امضا شد. قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی بستر را برای 
امضای س��ایر قراردادها فراهم ک��رد و در این میان، مذاکره 
با ش��رکت های روسی با سرعت بیشتری پیش رفت. هفت 
شرکت روسی مطالعه 11 میدان نفت و گاز ایران را در اختیار 
گرفته اند که در میان سایر کشورهای فعال در ایران، پیشتاز 
محسوب می ش��وند. اکنون نیز دو شرکت روسی مذاکرات 
مربوط به توسعه سه میدان نفتی را به پایان رسانده و آماده 
امضای قرارداد نهایی ش��ده اند. هنوز جزییات این قراردادها 
اعالم نش��ده که البته علت آن، مشخص اس��ت؛ نگرانی از 
کارش��کنی مخالفان دولت و فشارهای دولت آمریکا سبب 
شده اس��ت  دو طرف از اعالم جزییات خودداری کنند. در 
این میان معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت همزمان 
با سفر اخیر هیأت ایرانی به مسکو از نهایی شدن مذاکرات با 
دو شرکت روس برای حضور در صنعت نفت ایران خبر داد 

و گفت: این مذاکرات مربوط به س��ه 
میدان اس��ت.  امیرحسین زمانی نیا 
اضافه کرد: با توج��ه به اینکه روابط 
هم��کاری ایران و روس��یه در بخش 
انرژی سابقه چندانی ندارد، مذاکرات 
برای همکاری و به نتیجه رساندن آن 
قدری طوالنی ش��ده است. زمانی نیا 
یادآوری ک��رد مطالع��ه 11 میدان 
نف��ت و گاز ایران به هفت ش��رکت 
بزرگ روس��یه سپرده ش��ده است و 
مذاک��ره مربوط به س��ه میدان با دو 
ش��رکت روس مراحل پایانی خود را 
طی می کند. وی تصری��ح کرد: این 
مذاکره ممکن است ظرف هفته های 
آینده به امضای قرارداد منجر ش��ود. 
مع��اون وزیر نفت، هم��کاری انرژی 
ایران و روسیه را موتور محرکه دیگر 
همکاری ها میان دو کشور عنوان کرد 
و افزود: در نخستین کمیته مشترک 

وزارتی انرژی ایران و روسیه مقرر شد شرکت ملی نفت ایران 
و گازپروم روس��یه با تشکیل کمیته کاری پروژه گازرسانی 
ب��ه پاکس��تان و هند از طریق خلیج ف��ارس و دریای عمان 
را بررس��ی عملیاتی کنند. خبرگزاری انگلیسی رویترز نیز 
به تازگی به نقل از وزیر انرژی روسیه اعالم کرد: شرکت های 
نفتی روس��ی تا بیست و یکم مارس )اول فروردین( قرارداد 
توسعه میادین نفتی ایران را با طرف ایرانی امضا می کنند.  
»الکس��اندر نواک« همچنین اضافه کرد ایران آماده عرضه 
نفت خام به روس��یه اس��ت، اما این به قراردادهای آینده با 

خریداران نفت بستگی دارد. 
سایر محورهای همکاری تهران- مسکو 

نخستین نشست کارگروه خط لوله صادرات گاز ایران 
به هند و پاکس��تان نیز در حاش��یه سفر هیأت ایرانی در 
محل وزارت انرژی روس��یه و با حضور ش��رکت گازپروم 
برگزار ش��د. معاون امور بین المل��ل و بازرگانی وزیر نفت 
در ای��ن باره گفت: این خط لوله قرار اس��ت گاز ایران را 
از جاس��ک و از طری��ق دریا به پاکس��تان و هند منتقل 
کند. روس��یه و ایران آبان ماه امس��ال و در حاشیه سفر 
رئیس جمهوری روسیه به ایران یادداشت تفاهمی را برای 
س��اخت خط لوله گاز 12۰۰ کیلومتری از ایران به هند 
امضا کردند که به گفته وزیر انرژی روسیه، در این پروژه 
افزون بر روس��یه و ایران، شرکت های هندی و پاکستانی 
نیز مشارکت دارند. وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران نیز 
پیشتر در یک گفت وگوی تلویزیونی در این زمینه گفته 
بود: ش��رکت گازپروم روس��یه در مذاکره با ما ابراز عالقه 
کرد در پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و هند مشارکت 
داشته باشد. ما نیز آمادگی خود را برای صادرات گاز ایران 
اعالم کردیم و قرار ش��د گازپروم روس��یه هماهنگی های 

الزم را با پاکستان و هند انجام دهد. 

روس ها در صف انتظار برای امضای قراردادهای نفتی ایران
شرکت های نفتی روس تا 2 هفته آینده با ایران قرارداد امضا می کنند

صاحبان ارز می توانند با سپرده گذاری ارزی در بانک ها 
ضمن دریافت سود حتما ارز خود را ارزی تحویل بگیرند.
به گزارش ایس��نا، در کنار س��پرده گذاری ریالی که به 
ط��ور معمول در ش��بکه بانکی انجام می ش��ود صاحبان 
ارز ای��ن ام��کان را دارند که بتوانند در بانک ها حس��اب 
ارزی ب��از کرده و ارزهای خود را در آن س��پرده گذاری 
کنن��د و البته ب��ه آن حداکثر 6 درصد س��ود نیز تعلق 
می گیرد. اما از گذشته تاکنون معموال استقبال چندانی 
از س��پرده گذاری ارزی نمی ش��ود با اینکه معموال مردم 
به خصوص در زمان های خاصی در سال مبادرت به خرید 
ارز کرده و بخش زیادی از آن را که بالاس��تفاده می ماند 
برای س��رمایه گذاری خری��داری می کنند و در خانه های 
خ��ود نگه می دارند ک��ه در نهایت موجب خ��روج ارز از 

چرخه بازار و سکون آن در خانه ها می شود.
این در حالی اس��ت که در بانک ها شرایط برای سپرده 
ک��ردن ارز وج��ود دارد و البت��ه ب��ه  آن س��ود نیز تعلق 
می گیرد، اما یکی از عواملی که موجب ش��ده تا معموال 
مردم تمایلی به س��پرده گذاری ارزی در بانک ها نداشته 
باشند این است که هنگام بستن حساب و دریافت آن با 

این مشکل مواجهند که ارز آنها به ریال پرداخت می شود 
و این به نفع آنها نیست. اما در جریان نوسانات اخیر بازار 
ارز و سیاس��ت هایی که برای کنترل بازار به اجرا درآمد 
بنابر اطالعات دریافتی ایس��نا، ظاه��را بانک مرکزی به 
بانک ها تاکید کرده تا در مقابل س��پرده های ارزی حتما 
ارز تحویل مش��تری بدهند. یعنی اگر باز کننده حساب 
تمایل به بستن آن داشت باید ارز پرداخت شود نه ریال، 
تا این موضوع موجب اطمینان بیش��تر مش��تریان برای 

بردن ارزهای خود به سمت شبکه بانکی شود.
جزئی��ات ای��ن س��پرده گذاری از ای��ن قرار اس��ت که 
س��پرده گذار می تواند با مراجعه به ش��عب ارزی بانک ها 
حس��اب س��پرده ب��از ک��رده و ارز در اختی��ار خ��ود را 
س��پرده گذاری کند. اگر حس��اب یک س��اله باشد به آن 
س��ود ۴ درص��د و برای دو س��اله ۴.۵ درص��د پرداخت 
می شود، این س��ود نیز به طور ارزی در حساب مشتری 
واریز خواهد ش��د اما اگر قرار باشد صاحب حساب قبل 
از سررس��ید حس��اب خود را ابطال کرده و مبلغی از آن 
برداش��ت کند آنگاه س��ود زمان قبل از آن به ریال واریز 

خواهد شد.

سپرده ارزی با اوراق ارزی متفاوت است
در کنار امکان گشایش حساب سپرده ارزی، اخیر بانک 
مرکزی بس��ته ای برای کنترل ب��ازار ارز اجرایی کرد که در 
آن انتش��ار اوراق گواهی س��پرده مبتنی بر ارز قرار داشت 
و در ح��ال اجراس��ت. این سیاس��ت تا ح��دی متفاوت از 
سپرده گذاری ارزی است، به گونه ای که روال دریافت گواهی 
س��پرده ریالی مبتنی بر ارز از این قرار است که متقاضی با 
مراجعه به بانک و اعالم درخواست برای دریافت این گواهی 
که مثال بر مبنای دالر باشد نرخ میانگین دالر از زمان اعالم 
تقاضای وی تا یک ماه قبل در س��امانه س��نا مورد بررسی 
قرار می گیرد و گواهی بر مبنای این نرخ برای س��پرده گذار 
صادر می ش��ود. البته دریافت مبلغ ریالی اس��ت و در زمان 
سررسید نرخ میانگین یک هفته قبل از آن در سامانه سنا 
مبنای پرداخت وجه س��پرده گذاری شده است که باز هم 
ریالی انجام می شود. اگر گواهی سپرده ارزی یک ساله باشد 
به آن سود ۴ و دو ساله ۴.۵ درصد تعلق می گیرد. همچنین 
اگر صاحب سپرده ارزی در زمانی قبل از سررسید منصرف 
ش��ود و بخواهد گواهی را ابطال کند مبلغ آن با نرخ س��ود 
1۰درصد کوتاه مدت در شبکه بانکی پرداخت خواهد شد.

سپرده ارزی با اوراق ارزی تفاوت دارد

سپرده ارزی را حتما ارزی تحویل بگیرید

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور با اشاره به برنامه 
مفص��ل دولت برای ایجاد یک میلی��ون و 33 هزار فرصت 
ش��غلی در س��ال آینده، بیان کرد دولت 12 برنامه تعریف 
ک��رده و ۷3 هزار و ۴۰۰ میلی��ارد تومان تامین مالی آن از 

طریق سرمایه گذاری صورت گرفته است.
به گزارش ایس��نا، محمدباقر نوبخت در برنامه »مس��یر 
امید«، با اشاره به برنامه های دولت برای سال آینده، گفت: 
هم��ه خانواده ه��ای ایرانی به نوعی جویای کار هس��تند و 
موضوع اش��تغال جوانان صرف نظ��ر از منظر ملی و کالن 
اقتصاد که برای توسعه نیازمند همکاری جوانان هستیم، از 
بعد خانوار هم ش��غل مناسب محلی برای ایجاد رفاه نسبی 

است لذا باید اقداماتی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه در کش��ور براس��اس آمارها برای سال 
13۹۷ پیش بینی می ش��ود بیش از ۸3۰ هزار نفر وارد بازار 
کار شوند، گفت: ۹۵۰ هزار نفر در پاییز امسال بیش از پاییز 
13۹۵ وارد بازار کار شدند که نشان می دهد امسال وضعیت 
خوبی داشتیم، اما 2۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران ما اضافه 

شده و بیش از 3 میلیون و 2۰۰ هزار نفر بیکار داریم.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به برنامه 
مفص��ل دولت برای ایجاد یک میلی��ون و 33 هزار فرصت 
شغلی در س��ال آینده، اظهار کرد: دولت 12 برنامه تعریف 
ک��رده و ۷3 هزار و ۴۰۰ میلی��ارد تومان تامین مالی آن از 
طریق سرمایه گذاری صورت گرفته است. منابع تحصیل این 
اعتبار در قالب بودجه به مجلس ارائه و تصویب شده است.

مش��اور رئیس جمهوری، بودجه را یک برنامه یک ساله 
دانس��ت و افزود: رقم ۷3 ه��زار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در 
اختیار اس��تان ها قرار می گیرد که اس��تان گیالن نیز سهم 
دارد. یکی از برنامه های دولت در رابطه با مس��کن شهری 
و روس��تایی و بافت فرسوده است که 3۰۰ هزار نفر در این 
بخش شاغل می شوند. نوس��ازی ناوگان حمل و نقل برون 
شهری و درون شهری، کشاورزی، پرورش ماهی در قفس، 

کشت گلخانه ای و... از دیگر برنامه های دوازده گانه است.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در همه استان ها صورت 
می گیرد، متذکر ش��د: بخش خصوصی در س��طح اقتصاد 
سرمایه گذاری می کند،  لذا به توانایی مدیریتی هر استاندار 
بس��تگی دارد که چقدر می تواند از س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی اس��تفاده کند، اما ۷3 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
توسط دولت و از طریق صندوق توسعه، بودجه، هدفمندی 
و... تامین می شود. رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کشور، 
با دعوت از انبوه س��ازان در بافت های فرسوده شهری، ادامه 
داد: برنامه های چهار سال آینده دولت کامال مشخص است 
و اعتب��ار ۷3 هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی فقط برای س��ال 
13۹۷ نیس��ت، بلکه در صنعت ه��م برنامه داریم. در حال 
حاضر بس��یاری از واحدهای صنعتی م��ا 1۷ هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت دریافت کرده اند و این پرداخت بیش��تر 
خواهد شد، مشروط به اینکه بدانیم هر واحد تولید و صنعتی 
چقدر از جوانان را مش��غول ب��ه کار کرده و ما حق بیمه را 
می پردازیم. همچنین بخش��ی از ۷3 ه��زار و ۴۰۰ میلیارد 

تومان به بنگاه های اقتصادی اختصاص پیدا می کند. وی با 
بیان اینکه اس��تان های منطقه یک اعم از گیالن، مازندران 
و گلستان دارای ظرفیت دریامحوری هستند، تصریح کرد: 
همه طرح ها و سرمایه گذاری ها به صورت مولد و دائم انجام 
خواهد شد و به جای اینکه سرمایه گذار به جاهای مختلف 
مراجعه کند، از یک پنجره واحد به مش��کالتش رسیدگی 

می شود و همه امکانات فراهم است.
س��خنگوی دولت اضافه کرد: اولی��ن کاری که دولت در 
ش��هریور 13۹2 انجام داد، تصوی��ب 3۵ مصوبه در هیات 
وزی��ران مبن��ی بر رفع موان��ع تولید بود ک��ه تحت عنوان 
الیحه در مجلس به قانون تبدیل ش��د. این قانون بسیاری 
از کاغذبازی ه��ا را از بی��ن می برد و از نظر قانونی تس��هیل 
شده اس��ت لذا مدیریت استان ها در یک فضای رقابتی هر 
کدام که بهتر بتوانند این موانع را رفع کنند، موفق بوده اند. 
اس��تاندار گیالن قطعا در برابر برخوردهای غیرمسئوالنه با 
سرمایه گذار خواهد ایستاد و ما می توانیم گیالن را به عنوان 
استان پایلوت در رفع موانع تولید معرفی کنیم تا استان های 

دیگر الگو بگیرند.
نوبخت، بخش��ی از تعهدات خود را در قبال محرومان و 
مستضعفان تحت پوشش نهادهای حمایتی دانست و عنوان 
ک��رد: قول ایجاد 2 هزار واحد مس��کونی محرومین را داده 
ب��ودم که با کمک کمیته امداد محقق ش��د و برای ۴ هزار 
واح��د دیگر اعالم آمادگی می کنیم. امیدوارم س��ال آینده 

کارنامه درخشانی داشته باشیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد

سرمایه گذاری 73 هزار میلیاردی برای ایجاد اشتغال



چن��دی  امـروز:  فرصـت 
گ��زارش  تازه تری��ن  پی��ش 
سازمان »ش��فافیت بین الملل« 
در  فس��اد  ادراک  ش��اخص  از 
1۸۰ کش��ور جهان ب��ر مبنای 
داده های س��ال 2۰1۷ منتشر 
نش��ان  ک��ه  گزارش��ی  ش��د؛ 
می دهد اغلب کشورهای جهان 
زمین��ه کاهش  پیش��رفتی در 
فس��اد نداش��ته اند ی��ا اینک��ه 
پیشرفت بسیار اندکی را تجربه 

کرده اند. 
در ای��ن گ��زارش، ای��ران با 
یک پله صعود نس��بت به سال 
گذشته، در رتبه 13۰ از میان 
ایس��تاده  جهان  کش��ور   1۸۰
اس��ت. همچنی��ن نیوزیلند در 
صدر ای��ن رتبه بندی قرار دارد 
و پس از آن، دانمارک، فنالند، 
ایس��تاده اند.  س��وئیس  و  نروژ 
س��نگاپور نی��ز در رده شش��م 
ق��رار دارد و بهتری��ن عملکرد 
را در بین کش��ورهای آسیایی 
داشته است. امارات نیز بهترین 
خاورمیان��ه  در  را  عملک��رد 
داش��ته و در رده 21 قرار دارد. 
انتهای  در  س��ومالی  همچنین 
این رده بندی ایستاده و پس از 
آن، سودان و سوریه قرار دارند. 

سازمان »شفافیت بین الملل«
سازمان ش��فافیت بین الملل، 
سازمانی غیردولتی است که در 
سال 1۹۹3 تأسیس شد و مقر 
اصلی آن در آلمان است. هدف 
اصل��ی این س��ازمان، مبارزه با 
فساد است. ش��اخص CPI از 
س��وی این سازمان و به وسیله 
 1۹۹۵ ژوئ��ن  در  المب��دورف 
برای اولین بار تهیه و در س��ال 
1۹۹6 به صورت رس��می ارائه 

شد. در این ش��اخص کشور ها 
از نظر میزان فس��اد ارزیابی و 
بررس��ی می ش��وند و هر سال 
فهرس��تی از ای��ن کش��ور ها با 
توجه به میزان سالمت و فساد 
آنها منتش��ر می شود. ایران نیز 
از سال 2۰۰3 در این فهرست 
قرار گرفته اس��ت. این شاخص 
ک��ه تقاضای فس��اد را نش��ان 
می دهد شاخصی ترکیبی است 
که به وس��یله اندازه گیری های 
گوناگ��ون میدانی و اس��نادی 
به دس��ت می آی��د و مبتنی بر 
از  تع��دادی  نگ��رش  و  ادراک 
اقتصادی،  تحلیلگ��ران  تج��ار، 
سیاستمداران و مدیران بخش 

دولتی است. 
در این گزارش، رقم شاخص 
ادراک فس��اد بین صفر تا 1۰۰ 
ق��رار دارد، ب��ه ای��ن ص��ورت 
از  دولت ه��ا  فاس��دترین  ک��ه 
ن��گاه کارشناس��ان و صاحبان 
کس��ب وکار در کشور مربوطه، 
ع��دد صف��ر  ب��ه  امتیازش��ان 
پاک ترین  و  اس��ت  نزدیک ت��ر 
نزدیک تر  امتیازی  نیز  دولت ها 
ب��ه 1۰۰ کس��ب می کنند که 
طبیعت��اً در رتب��ه ای بهتر نیز 

جای می گیرند. 
اما فوربس در گزارشی که از 
رتبه بندی س��ازمان »شفافیت 
به  ک��رده  تهی��ه  بین المل��ل« 
بررس��ی جایگاه هند به عنوان 
یکی از کشورهای بسیار فاسد 
جهان پرداخته است. بر اساس 
معیاره��ای ای��ن س��ازمان که 
امتیازی بین صف��ر تا 1۰۰ به 
کشورها اعطا می کند هند نمره 

۴۰ گرفته است. 
از  بس��یاری  چن��د  ه��ر 
کش��ورهای ق��اره آس��یا برای 

بهبود عملک��رد خود در زمینه 
شفاف س��ازی فعالیت می کنند 
اما هن��د در این میان وضعیت 
که  چرا  دارد  منحصربه ف��ردی 
این کش��ور همراه ب��ا مالدیو و 
فیلیپین هنوز هم پراتهام ترین 
کش��ور منطقه در ای��ن زمینه 
بوده و فعالیت های شفاف سازی 
در آن بس��یار کن��د و ناکام��ل 

است. 
به گ��زارش ایرن��ا، مقام های 
هن��د می گویند ب��ه رغم تنزل 
این کشور در فهرست شفافیت 
جهانی، عملکرد کشورشان در 
س��ال های اخیر به طور مستمر 
در ح��ال بهبود بوده که عمدتا 
ب��ه دلیل سیاس��ت های دولت 
نخس��ت وزیر کنون��ی نارن��درا 
اس��ت.  م��ودی حاصل ش��ده 
مودی پ��س از روی کار آمدن 
داد  وع��ده   2۰1۴ س��ال  در 
جنجال های  بی پای��ان  زنجیره 
فاس��دآمیز میلیاردها دالری را 
-ک��ه چندین ده��ه از اتفاقات 
عادی در این کش��ور به شمار 
می آم��د و باعث خالی ش��دن 

خزانه می شد - پایان دهد. 
هر چن��د پرداخت و دریافت 
بسیار  هنوز  کوچک  رشوه های 
معم��ول اس��ت ام��ا در پایان 
س��ال 2۰1۷، م��ودی موف��ق 
ش��د هند را به مدت سه سال 
و نی��م از چنی��ن جنجال هایی 
پ��اک نگه دارد. ام��ا در دو ماه 
اول س��ال جاری، هند ش��اهد 
چندی��ن جنجال ب��زرگ بوده 
که بزرگ ترین آن کالهبرداری 
1.۸ میلی��ارد دالری یک تاجر 
الم��اس از یک��ی از بزرگ ترین 
بانک ه��ای دولتی این کش��ور 

است. 

اتف��اق  نظ��ر می رس��د  ب��ه 
بزرگ در تعیی��ن جایگاه هند 
درگزارش ش��فافیت بین الملل 
ک��ه تنه��ا چن��د روز پ��س از 
آش��کار ش��دن این جنجال در 
هند منتش��ر شد تأثیر بسزایی 
داشته است. مؤسسه تحقیقاتی 
م��درن«  در جه��ان  »ث��روت 
مس��تقر در ژوهانس��بورگ در 
آفریق��ای جنوبی نیز در س��ال 
2۰16 اع��الم ک��رده ب��ود که 
هند پس از روس��یه، رتبه دوم 
نابراب��ری در توزی��ع ثروت در 
بین کش��ورهای مختلف جهان 
را به خود اختصاص داده است. 
بر اس��اس تحقیق��ی نیز که 
سال گذش��ته از سوی مؤسسه 
منتش��ر شد مشخص  آکسفام 
ش��ده اس��ت که ی��ک درصد 
از جمعی��ت هن��د که بس��یار 
توانگرن��د، به لح��اظ اقتصادی 
صاح��ب ۷3درص��د از ث��روت 
این کشور هستند. افراد بسیار 
ثروتمن��د که تنه��ا یک درصد 
 از جمعی��ت ی��ک میلی��ارد و 
2۵۰ میلیون نفری این کش��ور 
وس��یع را تش��کیل می دهن��د 
مال��ک ۷3 درص��د از ث��روت 
این کش��ورند درحالی که افراد 
»کمی ثروتمن��د« نیز صاحب 

مابقی ثروت هستند. 
بر اس��اس این گ��زارش، ثروت 
این افراد تقریباً معادل کل بودجه 
دولت مرکزی هند در سال 2۰1۷ 
است. مؤسسه آکسفام اعالم کرد 
که ۹۴1 س��ال زمان الزم اس��ت 
تا درآم��د یک روس��تایی هندی 
که حداق��ل دس��تمزد را دارد به 
دریافتی یک مدیر دارای دستمزد 
ب��اال در یک ش��رکت معمولی در 

یک سال برسد. 

ب��ر پایه گزارش آکس��فام، در 
سال گذش��ته 1۷ نفر به تعداد 
میلیاردره��ای هند اضافه ش��د. 
ب��ه ای��ن ترتیب این کش��ور در 
ح��ال حاضر 1۰1 میلی��اردر در 
ثروتمندان جهان  فهرست فوق 
دارد. تنها در یک سال گذشته، 
بی��ش از 2۷6 میلی��ارد یورو به 
ثروت این افراد اضافه ش��ده که 
برای تأمین ۸۵درصد کل بودجه 
کشور در بخش بهداشت عمومی 
و آموزش عمومی کافی اس��ت. 
3۷ درصد فوق ثروتمندان هند 

دارایی خود را به ارث برده اند. 
به عقیده کارشناسان اقتصادی 
هند، افزایش میلیاردرها در این 
کشور نشانه شکوفایی اقتصادی 
نیست، بلکه عالمت نا کارآمدی 
نظ��ام اقتص��ادی اس��ت چراکه 
ش��کاف درآمدی باعث سس��ت 
شدن بنیان دموکراسی، افزایش 
فساد مالی و پارتی بازی می شود. 
تحقیقات��ی  مؤسس��ه  ای��ن 
ب��رای برطرف ش��دن نابرابری 
درآم��د راهکارهایی به دولت ها 
پیش��نهاد کرده ک��ه از جمله 
می ت��وان ب��ه ایج��اد فرص��ت 
ش��غلی بیش��تر، اخ��ذ مالیات 
بیش��تر از افراد بسیار ثروتمند، 
که  سیاس��ت هایی  به کارگیری 
باع��ث از بی��ن رفت��ن تبعیض 
جنسیتی می شود و جلوگیری 

از فرار مالیاتی، اشاره کرد. 
بر این اس��اس، یک درصد از 
فرار مالیاتی در س��ال منجر به 
کاه��ش درآم��د 2۰۰ میلیارد 
راه  ای��ن  از  دولت ه��ا  دالری 
می شود و کش��ورهای در حال 
توس��عه س��االنه حداقل 1۷۰ 
میلی��ارد دالر از درآمد مالیاتی 

خود را از دست می دهند. 

نگاهی به گزارش سازمان »شفافیت بین الملل« از رتبه بندی شاخص »ادراک فساد« در 180 کشور جهان

پاک ترین و فاسدترین کشورهای جهان

فرصت امروز: دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا سرانجام 
شامگاه پنجش��نبه سند مربوط 
به افزای��ش تعرفه گمرکی برای 
آلومینی��وم  و  ف��والد  واردات 
را امض��ا ک��رد و بر اس��اس آن، 
ب��رای واردات ف��والد 2۵درصد 
و آلومینی��وم 1۰درصد عوارض 

کمرگی دریافت خواهد شد. 
خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
ترام��پ«  »دونال��د  فرانس��ه، 
شامگاه  آمریکا،  رئیس جمهوری 
گمرگی  جدید  تعرفه  پنجشنبه 
بر واردات آه��ن و آلومینیوم به 
این کش��ور را امض��ا کرد. طبق 
مق��ررات جدید، واردات فوالد و 
آلومینی��وم از سراس��ر جهان به 
آمریکا مشمول عوارض گمرکی 
مع��ادل 2۵درصد ب��رای فوالد 
و 1۰درص��د ب��رای آلومینی��وم 

خواهد شد. این قانون تا 1۵ روز 
دیگر به اجرا درخواهد آمد و به 
گفته ترامپ، هدف این مقررات 
دف��اع از تولی��دات داخلی این 

محصوالت است. 
بر اساس این گزارش، آمریکا 
بیش��تر نیازهای خود به آهن و 
آلومینیوم را وارد می کند. بیشتر 
این محص��والت از کانادا، برزیل 
و مکزیک وارد می شود. روسیه، 
ترکی��ه و آلم��ان در رده ه��ای 
بعدی کشورهایی هستند که به 
آمری��کا فوالد و آلومینیوم صادر 

می کنند. 
دولت ترامپ تصمیم خود در 
این ب��اره را چند روز پیش اعالم 
کرد که واکنش منفی بس��یاری 
از کش��ورهای جه��ان از جمله 
کان��ادا، اتحادی��ه اروپ��ا و چین 
را برانگیخ��ت. ای��ن اعتراض ها 

احتماال منجر ب��ه تعدیل حوزه 
ش��مول این قانون شده و کانادا 
و مکزیک فعاًل مستثنی شده اند. 
مقام های اتحادیه اروپا پیشتر 
تهدید ک��رده بودند ک��ه با این 
تصمی��م دونالد ترامپ مقابله به 
مث��ل خواهند کرد. ی��ک مقام 
اتحادیه  مال��ی  امور  عالی رتب��ه 
اروپا س��اعاتی پی��ش از امضای 
سند جدید از سوی ترامپ اعالم 
کرد که اروپا مایل نیست درگیر 
جنگ تج��اری با آمریکا ش��ود 
اما برای مقابله ب��ا اقدام آمریکا 
برنام��ه ای دارد ک��ه در صورت 

لزوم به اجرا خواهد گذاشت. 
گفتنی اس��ت دونال��د ترامپ 
در دوران مب��ارزات انتخابات��ی 
خ��ود وع��ده داده ب��ود در تراز 
تجاری آمریکا با س��ایر کشورها 
تغییر ایجاد خواهد کرد و دست 

ب��ه بازس��ازی صنایع ف��والد و 
آلومینیوم بزند. 

تایلند و ژاپن در مبادالت 
خود، دالر را کنار می گذارند

اما خبر دیگ��ری که در چند 
روز اخیر اقتصاد آس��یا را تحت 
تأثی��ر ق��رار داد، تواف��ق تایلند 
و ژاپ��ن درباره کنار گذاش��تن 
دالر از مب��ادالت تج��اری بود و 
بان��ک مرکزی تایلن��د و وزارت 
دارای��ی ژاپ��ن تواف��ق کردن��د 
اس��تفاده از واحده��ای پول دو 
کش��ور را در مبادالت تجاری و 

سرمایه گذاری بیشتر کنند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نقل 
مرک��زی  بان��ک  یورونی��وز،  از 
تایلن��د اع��الم ک��رد دو طرف 
تفاهم نام��ه ای را امض��ا کرده اند 
ک��ه به موج��ب آن در مبادالت 
تجاری و سرمایه گذاری بین دو 

کشور از بات و ین استفاده شود. 
بن��ا بر اع��الم بان��ک مرکزی 
تایلن��د، دو بانک این کش��ور و 
یک بانک ژاپنی مس��ئولیت این 
امر را ک��ه موجب تقویت روابط 
مال��ی دو جانبه خواهد ش��د بر 

عهده خواهند گرفت. 
سرمایه گذار  بزرگ ترین  ژاپن 
ش��ریک  س��ومین  و  خارج��ی 
خارجی تایلند اس��ت که پیشتر 
عمدت��ا از دالر ب��رای مبادالت 
خود ب��ا این کش��ور اس��تفاده 

می کرد. 
پیمان ه��ای  دارای  تایلن��د 
مش��ابهی با اندون��زی و مالزی 
سیاس��ت های  پ��ی  در  اس��ت. 
آمریکا  تج��اری  حمایت گرایانه 
و خ��روج س��رمایه، اقتصادهای 
نوظه��ور بیش��تری در جهان با 
تالطم های مالی مواجه شده اند. 

ترامپ تعرفه واردات فوالد و آلومینیوم را رسماً افزایش داد

جنگ تجاری جدی تر شد

گزارش2
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شرکت های خوشه ای کره جنوبی به روایت 
اکونومیست

امپراتوری چائبول
اکونومیس��ت در گزارشی به چش��م انداز اقتصاد 
کره جنوبی پرداخته و آورده اس��ت که این کشور 
معروف ترین غول های ش��رکتی را در خود دارد که 
برخی از آنها به صورت خوشه ای و خانوادگی اداره 
می ش��وند؛ چنانچ��ه تنها پنج ش��رکت از چائبول، 
نیم��ی از اقتصاد کره جنوب��ی را در اختیار دارند و 
هر کاری مایل باش��ند انجام می دهند و دولت نیز 

چاره ای جز سکوت ندارد. 
در ای��ن گزارش به نق��ل از آینده نگر می خوانیم: 
اسکیمس��انگ-  ج��و مأموریت داش��ت ب��ه همه 
ش��رکت های فع��ال در کره جنوبی ک��ه به صورت 
گروهی فعالیت می کنند یک پیام مهم را برس��اند:  
»قانون شکنی نکنید«. او به عنوان یک فرد مسئول 
در کره جنوبی که به دنبال تجارت منصفانه اس��ت 
از افراد می خواس��ت مطابق قان��ون رفتار کنند تا 
موقعیت رؤس��ای آنها نیز به خط��ر نیفتد. در این 
بی��ن چائبول ب��ه عن��وان بزرگ تری��ن امپراتوری 
خانوادگی کره جنوبی تالش دارد به درخواست های 
او برای اصالحات واکنش نشان بدهد. شکایت های 
بس��یاری صورت گرفته و عده زیادی درخواس��ت 
کرده اند نظارت بیش��تری بر کسب وکارها صورت 
بگیرد تا مطابق با س��اختار ش��رکتی پیش بروند. 
برخی می گویند غول های شرکتی رفتار مناسب و 
منصفانه ای ندارند. برخی هم سهامداران شرکت ها 

را زیر سؤال می برند. 
چائب��ول )ش��رکت های خوش��ه ای کره جنوبی( 
سال ها بود که آسیب دیده بود. دسامبر 2۰16 بود 
که مأموران دولتی ۹ نفر از رؤس��ای ش��رکت های 
کره جنوب��ی را در تلویزیون مواخذه و تأکید کردند 
که آنها باید بازجویی ش��وند. آنها می گفتند برخی 
از این رؤس��ای شرکت ها میلیاردها ُوِن کره جنوبی 
ب��ه بنیاده��ای خیری��ه ای داده بودن��د و بعد هم 
آنها را پ��س گرفته  بودند. ای��ن اتفاقات به همین 
ش��کل پیش می رفت تا باالخره پارک گئون هی به 
چائب��ول کمک کرد با پول ه��ای دولتی خودش را 
نجات بدهد؛ زنی که اکنون پشت میله های زندان 

است. 
برخی می گویند چائبول تاریخ خودش را مخفی 
کرده و نش��ان نمی دهد که چقدر فس��اد در تاریخ 
خود دارد. آقای اسکیمس��انگ- جو یکی از همان 
افراد اس��ت. او می گوید برخی از این شرکت ها در 
مجموع��ه چائبول تاکنون باره��ا متهم به دریافت 
رش��وه ش��ده اند. نمونه های تاریخی بسیاری نیز از 
فرار مالیاتی این ش��رکت ها وجود دارد. سامسونگ 
یکی از آن شرکت هاس��ت که بارها در مظان اتهام 
ق��رار گرفته  اس��ت. برخی از این ش��رکت ها نقش 
مهمی در اقتصاد کش��ور ایف��ا می کنند به همین 
خاطر وقت��ی خطا یا قانون ش��کنی می کنند مورد 
عفو ق��رار می گیرن��د. جرایمی که بای��د به خاطر 
آن به زندان بیفتند به س��ادگی فراموش می شود 
چرا که آنه��ا نقش مهمی در اقتص��اد کره  جنوبی 
دارن��د. بررس��ی هایی که در س��ال 2۰16 صورت 
گرفته نش��ان می دهد مجموع دارایی پنج شرکت 
از ای��ن مجموعه )چائبول( برابر ب��ا نیمی از تولید 
ناخالص داخلی کشور در همان سال است. به این 
ترتیب طبیعی به نظر می رس��د که دولت ناچار به 

آنها باج بدهد. 
حاال آنه��ا قول داده اند که مان��ع از دخالت های 
سیاس��ی در کارهای تجاری خود بشوند. آنها قول 
داده اند که دس��ت از اس��تراتژی رش��د اقتصادی 
بر مبن��ای چائب��ول بردارند. در واقع اگ��ر آنها به 
وعده های خود عمل نکنند کسب وکارهای کوچک 
و متوس��ط زیر ب��ار آنها ل��ه می ش��وند و به هیچ 
موفقیتی دس��ت پیدا نمی کنند. ت��ا همین جا هم 
بسیاری از کس��ب وکارهای کوچک در کره جنوبی 
پی��ش از آنک��ه آغاز به کار کنند ب��ه خاطر حضور 
چنی��ن غول هایی از بین رفته اند. آنه��ا باید راه را 

برای ابداع و کارآفرینی باز کنند. 
وعده های توخالی

دولت وعده داده که مأموران خود را به بخش های 
مختلف بفرستد تا نظارت شدیدتری داشته  باشند. 
ای��ن اقدام��ات توجه عم��وم را برانگیخته  اس��ت. 
همه آن را تحس��ین می کنن��د و امید دارند ثمری 
به همراه داش��ته  باش��د. به هر ح��ال چائبول قرار 
نیست سروش��کل تازه ای به خود بگیرد. شرکت ها 
و کس��ب وکارهای کوچک همچن��ان باید با غولی 
بزرگ دس��ت وپنجه نرم کنند. برخی نیز معتقدند 
چنی��ن تقالی��ی نه تنه��ا امکان پذیر نیس��ت بلکه 
حت��ی ارزش��ش را هم ندارد. به ه��ر حال چائبول 
منبعی ارزش��مند برای دولت کره جنوبی به شمار 
می آید و ش��اید صالح نباشد بیش از همین جمله 
ک��ه »قانون ش��کنی نکنید« چیزی ب��ه آنها گفته 
ش��ود. ع��ده ای از کارشناس��ان می گویند وضعیت 
قانون شکنی در میان این شرکت ها به قدری رایج 
اس��ت که حتی نیازی نیس��ت کس��ی به خودش 
زحمت تحقیق و بررس��ی بدهد و در نتیجه دولت 
ب��ا این حرف که قانون ش��کنی نکنی��د تنها تالش 
می کند ماجرا را از س��ر خودش ب��از کند. به نظر 
می رس��د چائبول به راحتی به شرکتی قدرتمندتر 
بدل خواهد شد تا جایی که کل اقتصاد کره جنوبی 

را کنترل کند. 
 

اقتصادایران

 چشم انداز اقتصاد ایران
به روایت محمدقلی یوسفی

نمی توان گفت سال 97، سال 
معجزه اقتصادی است

آنچ��ه بر اقتصاد ایران گذش��ت و آنچ��ه به انتظار 
نشسته ایم؛ پرسش��ی اس��ت که محمدقلی یوسفی، 
اقتصاددان به آن پاس��خ داده اس��ت و ب��ه گفته این 
اس��تاد اقتص��اد دانش��گاه عالمه طباطبای��ی، محیط 
نامساعد کس��ب وکار، مش��کل ارتباط بانکی با نظام 
بین الملل��ی، اقتص��اد رانتی و دولت��ی و ضعف بخش  
خصوص��ی از موانع جدی رش��د اقتص��ادی در ایران 
است و بر همین اساس، سال 13۹۷ باید سال اصالح 
اقتصادی باشد، باید این اصالح را از داخل شروع کرد 

و منتظر تحوالت بین المللی نیز نماند. 
یوس��فی در گفت وگو با پایگاه خب��ری اتاق ایران 
درباره چش��م انداز اقتصاد ایران معتقد است:  »سال 
گذشته س��ال برجام بود، س��ال تأیید شدن و تأیید 
نش��دن آن توس��ط دونالد ترام��پ، رئیس جمهوری 
آمری��کا و هن��وز ه��م این مس��ئله ادام��ه دارد. اگر 
دونالد ترامپ، همانط��ور که خود اعالم کرده، برجام 
را لغ��و کند و کنگره هم تحریم ه��ا را به حالت قبل 
برگردان��د، در این صورت آنچه مهم اس��ت تصمیم و 
رفتار کشورهای بزرگ اروپایی و آسیایی است که آیا 
می خواهند مناس��بات اقتصادی خود را با ایران ادامه 
دهند یا نه؟«به گفته یوسفی، این بالتکلیفی اقتصاد 

ایران را در شرایط مبهمی نگه داشته است. 
ای��ن اقتص��اددان ادامه می ده��د:  »اقتصاد عرصه 
هزینه و فایده اس��ت. اگ��ر این ادامه رواب��ط اروپا با 
ایران، فایده بیش��تری از روابط اروپا و آمریکا داشته 
باش��د حتم��اً آن روابط ادامه خواهد داش��ت؛ وگرنه 
ممکن اس��ت آنها رفتار دیگری در پیش گیرند. آنچه 
مشخص است اینکه فعاًل کشورهای اروپایی، اتحادیه 
اروپا، چین و روس��یه حامیان اصلی برجام هس��تند. 
آنه��ا می خواهند ترامپ پایبندی ای��ران به برجام را 
تأیید کند. این به معنای این اس��ت که آنها نفع خود 
را در ادام��ه حیات برجام و ادامه هم��کاری با ایران 
می بینند. اما ایران باید ب��ه همه تعهدات بین المللی 
خ��ود پایبن��د بمان��د.« یوس��فی از اث��رات برجام و 
برداشتن ش��دن تحریم ها بر اقتصاد ایران می گوید و 
تأکید می کند اگ��ر برجام به راه خود می رفت، حتماً 
اقتص��اد ای��ران روزهای بهتری را ش��اهد بود. او این 
شکوفایی را در سرمایه گذاری خارجی در ایران، رشد 

و اشتغال جست وجو می کند. 
 یوس��فی معتقد اس��ت رش��د پایدار اقتصادی برای 
اقتصاد ایران ضرورت دارد؟ او در پاسخ این گفته خود، 
تصریح می کند:  »دس��تیابی به رش��د اقتصادی باال و 
پایدار در حوزه های مختلف برای اقتصاد ایران ضرورت 
دارد. اقتصاد ای��ران برای ایجاد اش��تغال، افزایش رفاه 
خانوار و همچنین حفظ جایگاه خود در منطقه و جهان 
به رشد اقتصادی باال نیاز دارد. اما عوامل متعدد داخلی 

و خارجی مانع این رشد پایدار هستند.«
یوس��فی از توم مزمن و رکود در بنگاه های کوچک 
و متوس��ط می گوید. او معتقد است: »بازارهای مالی 
در ایران ناکارآمد اس��ت. وجود مش��کالت ساختاری 
در نظ��ام بانکی کش��ور منجر به فریز ش��دن دارایی 
بانک ها و کاهش توان تس��هیالت دهی سیستم بانکی 

شده است.«
به گفته یوس��فی، ضعف زیرساخت ها، سیاست های 
ارزی ناکارآم��د، در مقاطع مختلف موجب تأثیرگذاری 
منفی بر رش��د اقتصادی بوده اس��ت. در برخی مقاطع 
با س��رکوب نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز اس��می توس��ط 
سیاس��ت گذار، عماًل ق��درت رقابت پذی��ری بنگاه های 
داخلی کاهش یافته است که نتیجه آن، کاهش صادرات 

و در نهایت کاهش رشد اقتصادی بوده است. 
او عوام��ل داخل��ی دیگری چون محیط نامس��اعد 
کسب وکار، مش��کل ارتباط بانکی با نظام بین المللی، 
اقتص��اد رانتی و دولتی و ضع��ف بخش  خصوصی را 
از موانع جدی این رشد اقتصادی در ایران می داند. 

یوس��فی تأکید می کند: »در این ش��رایط است که 
اقتص��اد ایران غیرقابل پیش بینی می ش��ود. ما هنوز 
چش��م انداز روش��نی از آینده اقتصاد کشور نداریم و 
نمی توانیم بگوییم سال 13۹۷ سال معجزه اقتصادی 
اس��ت.« او درباره شاخص رشد اقتصادی که در سال 
گذش��ته باالی ۴ درصد بود، می گوید: »اگر ش��رایط 
ب��ه همین صورت ادامه پی��دا کند و بازار ارز به ثبات 
نرس��د و برجام در معرض خطر باش��د، امکان اینکه 
این شاخص پایین تر بیاید وجود دارد، اما آنچه درباره 
اقتصاد ایران باید گفت این است که باید اصالحات را 

از داخل شروع کرد.«
به گفته استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی، 
اولین گام در این اصالح، اجرای قانون چه در حوزه 
بانک��ی و چه در حوزه محیط کس��ب و کار اس��ت. 
بای��د گام بع��دی را از بازار ارز آغاز ک��رد. باید این 
مش��کل تکراری راه حلی داش��ته باشد و البته برای 
این مش��کل راه حل هست، به ش��رط اینکه گوش 

شنوایی باشد. 
او تأکی��د می کن��د: »بای��د پذیرف��ت ک��ه برخی 
تصمیمات اقتصادی نه تنها به بهبود قطعی ش��رایط 
عمومی اقتصادی و اجتماعی کش��ور منتهی نش��ده، 
بلکه خود به ایجاد و تش��دید مش��کالت منجر شده 
اس��ت. ما بای��د در چارچوبی وس��یع تر و متفاوت از 
گذش��ته به تصمیمات روزانه اقتصادی بنگریم. باید 
بتوان اقتصاد ای��ران را پیش بینی پذیر کرد و این جز 
با اصالح ساختارها در داخل راه حل دیگری ندارد.« 
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از جم��ع 2۸ می��دان گازی و نفت��ی 
مش��ترک با کشورهای همس��ایه، حضور 
ای��ران تنه��ا در   فع��ال صنع��ت نف��ت 
1۰ میدان رقم خورده و در سایر میادین 
ب��ه دلیل کمب��ود مناب��ع بهره ب��رداری 
نف��ت و گاز ص��ورت نگرفته اس��ت؛ این 
غمگینانه ترین مرثیه ای است که حل آن 

پیچیدگی های بسیاری دارد. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، از روزی که 
بی��ژن زنگنه، وزی��ر نفت گفت��ه بود که 
برای توسعه صنعت نفت به 2۰۰میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری شامل 13۰ میلیارد 
 دالر در تولید و نگهداش��ت نفت و گاز و 
۷۰ میلیارد دالر در پتروشیمی و پاالیش 
در برنامه ششم توس��عه نیاز است، زمان 
زیادی نمی گ��ذرد، ام��ا در همین مدت 
آنق��در بار هزینه های ج��اری دولت زیاد 
شده و مخالفان داخلی سنگ جلوی پای 
س��رمایه گذاری خارجی گذاش��ته اند که 
ش��روع پروژه های تازه توسعه این صنعت 

حاال به کندی انجام می شود. 
آنچ��ه بیژن زنگن��ه اعالم ک��رده بود، 
رقمی قابل توجه اس��ت که تأمین آن از 
عهده منابع مالی دولت برنمی آید. درواقع 
رقمی است که به دست آوردن آن تنها در 
گرو جذب سرمایه خارجی است. چه آنکه 
بخش های دیگر کشور آنچنان این روزها 
گرفتار مس��ائل روزمره ای مثل یارانه ها و 
ارزان فروشی حامل های انرژی هستند که 
عم��ال پولی برای س��رمایه گذاری در این 

صنعت باقی نمی ماند. 
اگرچ��ه بیژن زنگن��ه از همان روزهای 
ابتدایی شروع به کارش در وزارت نفت در 
دولت یازده��م تدوین قراردادهای جدید 
نفتی را در دستور کار قرار داد، اما پروسه 
تصویب و اصالح ای��ن قراردادها به دلیل 

مقاومت هایی ک��ه صورت گرفت، آنچنان 
طوالنی شد که به گفته کارشناسان عمال 

کارایی خود را از دست داده است. 
از همین رو، س��رمایه گذارهای صنعت 
ب��رای  نف��ت و گاز ترجی��ح می دهن��د 
همسایه  کش��ورهای  به  س��رمایه گذاری 
برون��د که ه��م قرارداده��ای جذاب تری 
دارند و ه��م مخالفان داخلی کمتر. البته 
اگر قوانی��ن و تفاهمنامه های دوجانبه بر 
سیس��تم برداش��ت از میادین حاکم هم 
نباش��د، طرفین سعی می کنند که هرچه 
سریع تر و بیشتر، از میدان برداشت کنند 
که در نتیجه اولین قربانی این بی نظمی، 

عمر میدان خواهد بود. 
البته این جدل ها بر سر میادین مشترک 
گویا مختص کش��ورهای در حال توس��عه 
اس��ت، چراک��ه هیچ گاه ش��اهد اختالف و 
کش��مکش هایی اینچنینی ک��ه منجر به 
آسیب رس��انی به میدان ش��ود، در میادین 

مشترک کشورهای توسعه یافته نبوده ایم. 
مث��ال در میادین نفتی دریای ش��مال 
که اکث��را بین نروژ و انگلس��تان و هلند 
مش��ترکند، کشورهای ش��ریک از همان 
ابتدا بر جداس��ازی و تعیین سهم طرفین 
همت گماش��ته و به نتیجه رس��یده اند و 
برداشت ش��ان از میدان کام��ال صیانتی 
اس��ت، ام��ا در میادی��ن مش��ترک ما با 
کش��ورهای همس��ایه چنی��ن هماهنگی 
مشاهده نمی ش��ود و مثال هیچ گاه شاهد 
تزریق گاز برای ازدیاد برداشت نیستیم. 

علتش آن اس��ت که هر یک از طرفین 
نگ��ران ص��رف هزینه های��ی اس��ت که 
منفعت��ش را نهایتا ط��رف مقابل رایگان 
کس��ب می کند. علی الخصوص در رابطه 
با تزریق گاز که موجب ازدیاد فش��ار در 
محل تزریق شده و موجب مهاجرت نفت 

به سمت فش��ار کمتر یعنی کشور رقیب 
خواهد شد که گازی تزریق نکرده است. 

چقدر نفت داریم؟ 
برآوردها نشان می دهد که ایران مالک 
حدود ۵۰۰میلیارد بشکه نفت کشف شده 
است که از این میزان حدود 1۷۵ میلیارد 
بش��که نفت قابل استخراج است. البته از 
ای��ن رقم هم به گفته مقامات نفتی ایران 
حدود ۸۵ میلیارد بشکه هم با 1۰ کشور 

دیگر شریک هستیم. 
آنطور که در برنامه شش��م تأکید شده، 
تکلی��ف قانونی اس��ت که ظرفی��ت تولید 
نف��ت ایران به ۴,۷ میلیون بش��که در روز، 
ظرفیت تولید گاز به روزانه 1.3میلیارد متر 
مکع��ب و ظرفیت تولید میعانات و مایعات 
گازی به 1.1 میلیون بشکه در روز افزایش 
یاب��د؛ تکلیفی س��نگین که هرچ��ه زمان 
اجرایی ش��دن آن طوالنی تر می ش��ود هم 
سرمایه گذاری ها گران تر تمام می شود و هم 

فرصت ها از دست می رود. 
برنامه ه��ای  اگرچ��ه وزارت نف��ت در 
توس��عه ای برداشت از میادین مشترک را 
در اولویت خود قرار داده، اما س��رعت در 
اجرای آنها موضوعی است که کارشناسان 

به شدت آن را توصیه می کنند. 
علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت 
گفته است که اولویت وزارت نفت توسعه 
غرب کارون است که تولید روزانه حدود 
۴,۵ میلیون بشکه نفت تا در پایان برنامه 
به دس��ت آید. آنطور که کاردر گفته: »با 
توس��عه فازهای باقیمانده پارس جنوبی 
و تع��دادی دیگ��ر از میدان ه��ای گازی، 
گاز غنی هم مطاب��ق با ظرفیت یعنی به 
می��زان 1.3 میلیارد مت��ر مکعب در روز 
تولید می ش��ود. تولید میعانات گازی هم 
متناس��ب با تولید گاز افزایش می  یابد و 

در پای��ان برنامه به ۸6۴ هزار بش��که در 
روز می  رس��د. تولید مایعات گازی و نفتا 
 GTL هم در صورت اح��داث واحدهای
به حدود 2۸۰ هزار بشکه در روز خواهد 

رسید.«
تعیین تکلیف شیل گاز و شیل نفت 

ایرانی
اگر آمریکا با س��رمایه گذاری کالن در 
نفت ش��یل حاال توانسته کارتل ریشه دار 
اوپک را در بازارهای جهانی با تولید نفت 
شیل مسخ کند، نفت شیل یا همان نفت 
صخره ای هم در کش��ور ما پیدا می شود. 
لرس��تان منطقه ای اس��ت که دارای نفت 
ش��یل اس��ت. آنطور که در برنامه ششم 
تأکید شده دولت باید به شیل های گازی 
و نفتی در لرس��تان توجه وی��ژه ای کند 
که در حال حاض��ر، فعالیت هایی به این 

منظور در دست اقدام است. 
اما تحق��ق این هدف ها هم��ه در یک 
موضوع خالصه می ش��ود؛ سرمایه کافی! 
موضوع��ی که کمب��ود آن موجب کندی 
پیش��رفت پروژه های صنع��ت نفت و گاز 

شده است. 
کاردر می گوی��د: »در بخ��ش مال��ی با 
مش��کالت متع��ددی روبه رو هس��تیم و 
کمبود منابع، مانع تدوین برنامه ای دقیق 
و مدون در این بخش است. برای توسعه 
و نگهداش��ت میدان ها در برنامه شش��م 
توسعه به سرمایه کالنی نیاز داریم. مدل 
جدید قرارداده��ای نفتی از یک طرف و 
قراردادهای EPDF و EPCF قدم های 
مثبتی هستند که امیدواریم ادامه یابد.« 
به گفته او آنچه واضح اس��ت این است 
که باید برای تأمین منابع مالی به منظور 
پیش��برد اهداف توسعه ای فکری اساسی 

کرد. 

خریداران گوشی های تلفن همراه باید 
پیش از نهایی کردن خرید خود با ارسال 
شناس��ه بین المللی درج شده روی جعبه 
گوشی به س��امانه # ۷۷۷۷* از اصالت و 
ورود قانونی آن به کشور اطمینان حاصل 

کنند. 
به گزارش ایرنا، ساماندهی بازار گوشی 
تلف��ن همراه با اجرای »ط��رح ملی ثبت 
گوش��ی در ش��بکه یا احراز اصالت تلفن 
هم��راه« معروف ب��ه »رجیس��تری« به 

11سال پیش برمی گردد. 
برای نخستین بار این طرح سال 13۸3 
مط��رح و اج��رای آن دو س��ال به طول 
انجامی��د، اما نتوانس��ت موفقیت الزم را 

کسب کند. 
پس از گذش��ت 1۰ س��ال، نخس��تین 
مرحله طرح رجیس��تری بیست و هشتم 
مهر امسال و با پایش آخرین شناسه های 
در  س��یم کارت  و  گوش��ی  از  ترکیب��ی 

شبکه های اپراتور موبایل آغاز شد. 
اکنون ای��ن طرح در حال اجرا امکانی 
برای خریداران گوش��ی های تلفن همراه 
ایجاد کرده است تا آنان بتوانند با خیالی 
آس��وده نس��بت به خرید اق��دام کرده و 
مطمئن باش��ند گوش��ی خریداری شده 
اصل است و نیز بدانند گوشی از مبادی 
رس��می وارد شده یا خیر و اگر از مبادی 
رسمی وارد نشده است از خرید منصرف 

شوند. 

راه های استعالم اصالت گوشی
خریداران گوشی های تلفن همراه برای 
آگاهی از اصالت گوش��ی می توانند پیش 
از نهایی کردن خرید خود شماره شناسه 
1۵رقمی حک ش��ده روی جعبه گوش��ی 
تلفن هم��راه را ب��ه س��امانه # ۷۷۷۷* 
ارس��ال ک��رده و پ��س از دریافت پیامک 

اصالت نسبت به خرید اقدام کنند. 
همچنی��ن خری��داران می توانن��د ب��ا 
دریافت برنامه نرم افزاری جدید شناسایی 
گوش��ی های تلفن همراه از س��امانه های 
ارائه کنن��ده ای��ن نرم افزاره��ا و نصب آن 
روی گوش��ی قدیمی خود و ق��رار دادن 
آن روی گوش��ی که قصد خرید دارند از 

اصالت گوشی مطمئن شوند. 
ع��الوه ب��ر آن ای��ن س��امانه و برنامه 
نرم اف��زاری ای��ن ام��کان را در اختی��ار 
خری��داران گذاش��ته اس��ت ت��ا از نو یا 
کارکرده بودن گوش��ی جدید آگاه شده و 

سپس آن را بخرند. 
خری��داران می توانند با نصب س��امانه 
دولت هم��راه روی تلفن های همراه خود 
از طریق ارسال# ۴* برای دریافت اصالت 
گوش��ی تلفن همراه اقدام کرده و خرید 

مطمئنی داشته باشند. 
خریداران باید به این نکته توجه داش��ته 
باش��ند که اگ��ر هنگام ارس��ال شناس��ه 
بین المللی درج شده بر جعبه های گوشی ها 
پیام غیرمجاز روی صفحه نمایش داده شد 

از خرید این نوع گوشی اجتناب کنند؛ زیرا 
چنین گوش��ی از مبادی رسمی وارد نشده 
اس��ت و امکان دریافت ش��بکه های تلفن 

همراه کشور را ندارد. 
سدی برابر قاچاق گوشی همراه

طرح ملی ثبت گوش��ی در ش��بکه که 
یک بار در س��ال 13۸۵ ب��ه مرحله اجرا 
درآمد و به دالیل مختلف شکست خورد 
در دولت یازدهم و با هدف کنترل بازار از 
گوشی های قاچاق مطرح و پیگیری شد. 
پ��س از روی کار آمدن دولت دوازدهم 
طرح رجیس��تری دوباره در دس��تور کار 
ق��رار گرفت و مطالعات کارشناس��انه آن 
ادامه یافت تا آنکه بیست و هشتم مهرماه 
امسال طبق گزارش ها و وعده های قبلی 
داده ش��ده طرح کددار کردن گوشی های 
تلفن همراه وارد مرحله نخس��ت خود که 

مرحله پایش بازار بود، شد. 
مرحل��ه پای��ش ب��ازار ب��ا رصد ب��ازار 
تلفن همراه کش��ور آم��ار دقیقی از انواع 
گوش��ی های تلفن همراهی که چه از راه 
قانون��ی و چه از راه ه��ای غیرقانونی وارد 
کش��ور می شوند به دست آورد و عالوه بر 
آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن 

همراه کشور را ثبت کرد. 
پ��س از پای��ان ای��ن مرحله، س��ازمان 
تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی در 
دو مرحله محصوالت شرکت های مختلف 
تلفن همراه را مش��مول رجیستری کرد 

ک��ه مهم ترین آن گوش��ی ها و تبلت های 
ش��رکت اپل بود.  س��پس گوش��ی های 
مدل موتوروال، بلک بری، گوگل پیکسل و 
ال. جی مشمول اجرای این طرح شدند. 

»اس۹پ��الس«  و  »اس۹«  مدل ه��ای 
از  سامس��ونگ  هم��راه  تلف��ن  گوش��ی 
هش��تم اس��فند مش��مول اج��رای طرح 
شدند و رجیس��تری مدل های باقیمانده 
گوش��ی های سامس��ونگ ب��ه پانزده��م 

فروردین سال آتی موکول شد. 
تقاضای س��االنه تلفن همراه در کشور 
بالغ بر ۹میلیون دس��تگاه برآورد می شود 
که فقط 2 میلیون دس��تگاه آن از طریق 
واردات رس��می و 2 میلیون و 3۰۰ هزار 
دس��تگاه نیز از س��ایر روش های وارداتی 
مانند ورود همراه مسافر تأمین می شود. 

براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی 
ای��ران، واردات گوش��ی تلفن هم��راه از 
مبادی رس��می کشور در 1۰ماه امسال با 
رش��د ۹۸درصدی نسبت به مدت مشابه 
پارسال به 2 میلیون و 361 هزار دستگاه 
ب��ه ارزش 3۴2 میلیون و ۸2۸ هزار دالر 

رسیده است. 
براساس آخرین آمار گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، حجم واردات تلفن همراه 
از مبادی رس��می به کش��ور در 11 ماهه 
امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه پارسال 
۹3درصد و درآم��د گمرکی از این محل 

1۵۰درصد رشد کرد. 

رجیستری؛ سدی برابر قاچاق گوشی همراه

چگونه گوشی تلفن همراه قاچاق نخریم؟ 

نگاهی به سهم ایران در میادین مشترک نفت و گاز

زورآزمایی در نفت و گاز مشترک
ارتباطات

نگاهی به موتورهای جست وجوی ملی
راهکار وزیر برای ارتقای 

جویشگرهای بومی
تصور کنید دسترس��ی به جست وجوگرهایی مثل گوگل 
یا یاهو برای مدتی قطع ش��ود. این اتف��اق چقدر می تواند 
در حوزه ه��ای مختلف تجاری، علمی و آموزش��ی و حتی 
س��رگرمی تأثیر منفی بگ��ذارد؟ از این دریچ��ه طراحی و 
تقویت یک جست وجوگر بومی توجیه پذیر و حتی ضروری 
به نظر می رسد.  به گزارش ایسنا،  »گرگر« و »پارسی جو« 
موتورهای جس��ت وجوی ملی هس��تند ک��ه قدمت آنها به 
حدود 1۰ س��ال نیز می رسد و »یوز« همچنان جدیدترین 
جس��ت وجوگرهای بومی به ش��مار می رود، ام��ا ظاهرا این 
جویش��گرها آنچنان ک��ه باید مورد اس��تقبال عمومی قرار 
نگرفته ان��د و همچنان تمایل مردم ب��رای مراجعه به موتور 
گوگل بیش��تر اس��ت.  در ح��ال حاضر همی��ن دو موتور 
جست وجو در کش��ور فعالیت دارند که توسط شرکت های 
دانش بنیان تأس��یس و نگهداری می شوند. پارسی جو تحت 
حمای��ت دانش��گاه یزد و جویش��گر یوز محصول ش��رکت 
دانش بنیانی اس��ت که از طریق س��ازمان فناوری اطالعات 
گرنت پژوهش��ی گرفته و گس��ترش آنها نیازمند حمایت 
دولت است.  در این مورد محمود واعظی - وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات دولت یازدهم - معتقد بود باید توقع خود 
را از موتورهای جست وجو مشخص کنیم و البته انتظار دارد 
این موتورها در ی��ک فضای رقابتی توجه و اعتماد کاربر را 
به خود جلب کنند، بتوانند بخشی از نیازمندی های مردم را 
از طریق توانمندی داخلی تأمین کنند و مردم برای یافتن 
پاسخ س��واالت خود به موتورهای جس��ت وجویی مراجعه 
کنند که محت��وای داخلی را ارائه می دهد.  همانطور که به 
گفته دست اندرکاران ساخت جست وجوگر »یوز« تا به حال 
هزین��ه ای ۷ میلیارد تومانی داش��ته و راه اندازی موتورهای 
جست وجوی »گرگر« یا »پارسی جو« نیز قاعدتا هزینه های 
اینچنینی داشته است، به اعتقاد کارشناسان برنامه نویسی 
س��اخت و بهینه س��ازی روی موتورهای جست وجو بسیار 
س��خت و گران اس��ت و س��رمایه گذاری های چندین برابر 
هزینه کنونی و معادل 1۷۰ میلیارد تومان می طلبد.  پیش 
از این امیرعلی خیراندیش - مدیر اجرایی پروژه ملی موتور 
جست وجوگر پارس��ی جو - در توضیح دالیل راه اندازی این 
جویش��گر بومی گفته بود: در هیچ کجای دنیا، جویش��گر 
بوم��ی با هدف پ��ر کردن جای گ��وگل و یاه��و راه اندازی 
نمی شود. با مطرح شدن پروژه جست وجوگر ملی، بسیاری 
تصور می کنند که این جویش��گر قرار اس��ت جای گوگل و 
یاهو را بگیرد به همین خاطر به طور مداوم پارسی جو با این 
موتورهای جست وجوگر مقایسه می شود، درحالی که هدف 
ما پاس��خگویی به نیازهای بالقوه کاربران در اینترنت است.  
در آخرین اظهارنظرها درباره جویشگرهای بومی محمدجواد 
آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات - با اشاره 
به فعالیت های صورت گرفته برای ایجاد موتور جست وجوی 
بومی و تأکید بر ضرورت برتری دادن جویش��گرهای داخلی 
بر ان��واع خارجی تصریح کرد: به دلی��ل وجود تحریم های 
تکنولوژیک��ی در این حوزه گاه��ی پرداخت بیش از بخش 
بین المل��ل برای مان مقرون به صرفه اس��ت، چون پایه های 
تکنولوژیکی به شمار می رود و صرفا نمی توان به آن از حوزه 
اقتصادی نگریس��ت.  او از وجود سندی در حوزه جویشگر 
بومی در کش��ور یاد ک��رد و گفت: در این س��ند مراحل و 
زیرسیستم های آن مش��خص شده و جزو پروژه هایی است 
که بیشترین سطح اطالع رس��انی از طریق سایت دیدرس 

صورت گرفته است. 
آذری جهرمی با بیان اینکه جویش��گر بومی پارسی جو از 
نظر دقت عمل بهتر از موتور جست وجوی بینگ و یاندکس 
اس��ت، اظهار کرد: به لحاظ توسعه زیرساخت های فنی در 
حوزه جویش��گرهای بومی توسعه رخ داده است، اما به رغم 
هم��ه تالش ها، اقب��ال الزم در بازار رخ ن��داده که دلیل آن 
تکنولوژیک نیس��ت. یکی از اقدامات، پیش فرض قرار دادن 
موتور جس��ت وجوی بومی در طرح اینترنت کودک اس��ت 
که باعث می ش��ود اس��تفاده از این موتور جست وجو منجر 
به توسعه آن ش��ود که باید به تدریج مراحل تجاری سازی 
آن را هم آغاز کنیم.  بر این اساس فضای مجازی و فناوری 
اطالعات یک اقتصاد دارد که هر یک از این زیرسیستم ها هم 
در آن یک س��همی دارند؛ همان رویکردهایی که در عرصه 
صنعت وجود دارد، در فضای مجازی هم باید وجود داشته 
باش��د. در این حوزه تجاری سازی، برندسازی و پاسخگویی 
به مش��تریان بس��یار مهم اس��ت. راهکار این ه��دف اتخاذ 
سیاست های بازاریابی برای محصوالت داخلی است.  موتور 
جست وجو ابزاری است که به منظور جست وجو در وب برای 
به دس��ت آوردن اطالعات درخواست ش��ده، به کار می رود. 
نتایج یافته شده به طور معمول در صفحه ای با عنوان صفحه 
 )Search engine results page( نتای��ج جس��ت وجو
فهرس��ت می شوند. جست وجوی پیش��رفته، جست وجوی 
زنده، جس��ت وجوی تصوی��ری، جس��ت وجوی ویدئویی و 
جست وجوی علمی انواع جس��ت وجوهای ممکن از طریق 
موتورهای جس��ت وجو اس��ت.  در س��ال 1۹۹3 چند صد 
وب سایت کار جست وجوگر خود را در دنیای اینترنت شروع 
کردند که البته بیشتر آنها در دانشگاه ها مورد استفاده قرار 
می گرفتند، اما خیلی قبل از آن و در سال 1۹۹۰ نخستین 
موتور جست وجو کار خودش را آغاز کرده بود. این موتور که 
تحت عنوان Archie ش��ناخته می شد، توسط دانشجوی 
دانش��گاه McGill با نام Alan Emtage درس��ت شده 
بود که اس��م آن در اص��ل Archieved بود که به صورت 
اختصاری و تحت نام Archie نام گذاری ش��د. این موتور 
جست وجو که از طریق فعالیت در FTP ها کار می کرد، تنها 
قادر بود از روی نام و تیتر مطلب آن را تش��خیص بدهد و 
نمی توانست تا به جست وجو در بین کلمات محتوا بپردازد. 
موتورهای جس��ت وجوی عمده که ام��روزه کاربرد دارند، از 

پیشرفت سال های 1۹۹3 تا 1۹۹۸ نشأت می گیرند. 

بازار

بازار داغ آجیل و میوه در آستانه عید
پذیرایی از میهمانان نوروزی چقدر 

آب می خورد؟ 
در فاصله کمتر از دو هفته به پایان س��ال و آغاز 
س��ال نو، یکی از بازارهایی که با اس��تقبال زیادی 
همراه اس��ت و تقاضای باالیی برای آن وجود دارد 
بازار آجیل و خشکبار است. در حقیقت، اسفندماه 
را می توان پرخرج ترین ماه برای ش��هروندان ایرانی 
دانس��ت؛ گذش��ته از تکاپوی خانه تکانی، خریدها 
برای عید فضای متفاوت��ی را برای بازار و خانوارها 
رقم می زند. هرچند بررس��ی ها نش��ان می دهد به 
دلیل نبود نقدینگی کافی در برخی خانوارها، خرید 
لب��اس عید با اغماض مواجه می ش��ود و به فراخور 
وضعیت مال��ی، خریدهای فردی انجام می ش��ود، 
ام��ا برخی خریدها در این فضا برای برپایی س��نت 
نوروز اجتناب ناپذیر اس��ت. تأمین مایحتاج س��فره 
عید را می توان در زم��ره خریدهای اجتناب ناپذیر 

دسته بندی کرد. 
 شیرینی

 ب��ه گ��زارش خبرآنالین، ش��یرینی از ملزومات 
اصلی سفره عید ایرانی هاست. با اینکه هر ساله در 
آس��تانه ماه مبارک رمضان و عید نوروز قیمت های 
مصوب ش��یرینی از س��وی اتحادیه قن��ادان اعالم 
می ش��ود، اما نباید چندان به رعایت این قیمت ها 
دل خوش داش��ت، چراکه قنادی های صاحب برند 
و معروف تهران می گویند قیمت ش��یرینی رقابتی 
تعیین می ش��ود زی��را کیفیت م��واد اولیه متفاوت 

است. 
 شیرینی های ریز برای نوروز طرفداران زیادتری 
دارد. ای��ن نوع ش��یرینی ها در زبان محاوره قنادان 
به شیرینی های خوش خوراک شهرت دارند چراکه 
اندازه و ابعاد آنها، خوردن شان را سهل تر می کند. 

 از این رو بخش عمده خرید ش��یرینی شب عید 
بر این نوع از ش��یرینی ها متمرکز است و بازار انواع 
دیگر ش��یرینی مانند ش��یرینی  تر و شیرینی های 

حجیم در این فصل با رکود روبه رو می شود. 
 اتحادی��ه قن��ادان قیمت هر کیلوگرم ش��یرینی 
زب��ان، برنج��ی و پاپیونی را 1۸ ه��زار تومان اعالم 
کرده که برای انواع ش��یرینی ریز هم کاربرد دارد، 
ام��ا اگر س��ری به قنادی ه��ا بزنی��د می بینید این 
بس��ته های ترکیب��ی از ش��یرینی های نخودچی و 
برنج��ی و گردوی��ی و. . . کمت��ر از 2۵ هزار تومان 

قیمت ندارد. 
 هرچند ش��یرینی ب��ه تنهای��ی نمی تواند برای 
پذیرای��ی میهمان��ان عرض ان��دام کند، زی��را انواع 
ش��کالت و کاکائو نیز بای��د وی را همراهی کنند. 
قیم��ت ش��کالت و کاکائو با افزای��ش روبه رو بود و 
قیمت کاکائو از 1۸ه��زار تومان تا 3۵ هزار تومان 
در ب��ازار اعالم می ش��ود. ه��ر خانوار چه��ار نفره 
حداقل به دو کیلو ش��یرینی و یک کیلو شکالت یا 
 کاکائ��و برای پذیرایی نیاز دارد که رقمی در حدود

۷۰ هزار تومان را حداقل ش��امل می شود. بسته به 
تنوع ش��کالت ها این رقم قابل افزایش اس��ت، اما 
خرید همین دو قلم از بازار گاهی بسته به کیفیت 

و برند تا 2۰۰ هزار تومان نیز آب می خورد. 
میوه

رفت و آمد به مغازه میوه فروش��ی برای خیلی ها 
گران تمام می شود. قیمت میوه سال هاست رشدی 
بی��ش از ت��ورم را در کارنامه خود ثب��ت می کند. 
میوه ه��ای متع��ارف س��فره عید را می ت��وان موز، 
س��یب و پرتقال و خیار دانس��ت، البت��ه به فراخور 
تمکن مالی این فهرس��ت می توان��د بلند و بلندتر 
ش��ود. هر کیلو س��یب قرمز در بازار بین 2۴۰۰ تا 
6 ه��زار تومان قیم��ت دارد. پرتقال درجه یک نیز 
بین 2۵۰۰ تا 62۰۰ تومان در میادین شهرداری و 

سطح شهر فروخته می شود. 
 موز این پای ثابت میوه های ایرانی بین ۵۴۰۰ تا 
۷ هزار تومان فروخته می شود قیمت هر کیلو خیار 
نیز 1۵۰۰ تا ۴ هزار تومان در س��طح شهر گزارش 
می ش��ود. به این ترتیب میوه مورد نیاز با توجه به 
میزان رفت و آمد و جمعیت خانوار با این قیمت ها 

باید تأمین شود. 
آجیل

اینج��ا بازاری اس��ت ک��ه برخ��ی خانوارها برای 
برآم��دن از عه��ده تأمی��ن هزینه های ش��ب عید 
نادیده اش می گیرند، اما با این حال داغ ترین فصل 

بازار آجیل، اسفندماه است. 
 قیم��ت آجیل در نقطه نقطه ش��هر تفاوت دارد. 
آجی��ل مخلوط ک��ه تخمه ه��ا و نخودچی س��هم 
بیش��تری در آن دارد از ح��دود ۵۵ هزار تومان در 

هر کیلو قیمت دارد. 
 قیم��ت این ن��وع آجیل ها به فراخ��ور کیفیت و 
میزان اختالط پس��ته و بادام تغییر می کند. آجیل 
اعیانی دیگری نیز در بازار فروخته می شود؛ آجیل 
چهارمغ��ز که بادام هندی، بادام، پس��ته و فندق را 
در خود جای می ده��د، قیمت این نوع آجیل ها از 

حدود ۸۰هزار تومان آغاز می شود. 
  پس��ته ب��وداده اکب��ری در حال حاض��ر حدود
۷۸ هزار تومان، پسته خام ۷۹ هزار تومان و فندوق 
ب��وداده از 6۵ هزار تومان قیم��ت دارد. قیمت مغز 
بادام خام نیز از ۷۰ هزار تومان آغاز می شود. بادام 
هندی، از گران ترین اقالم آجیل از حدود ۸۰ هزار 
توم��ان به باال در هر کیلو فروخته می ش��ود. خرید 
حتی دو کیلو آجیل برای پذیرایی در نوروز حدود 

12۰ هزار تا 2۰۰ هزار تومان آب می خورد. 
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در  روزه��ا  ای��ن  ارز  ب��ازار 
ش��رایطی با التهاب مواجه شده 
اس��ت که در ب��ازار آزاد با هفت 
نرخ متفاوت فروخته می ش��ود؛ 
مس��ئله ای که ب��ه دالل بازی و 
افزای��ش قیمت ها دام��ن زده و 
منجر به بی نظمی بازار ارز شده 

است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ب��ازار ارز 
ای��ن روزها هم��ه توجه ها را به 
س��مت خود جلب کرده اس��ت. 
ماه گذشته ارزهای مهم در بازار 
داشت،  بی سابقه ای  آزاد جهش 
به طوری که دالر آمریکا به مرز 
۵۰۰۰ تومان هم نزدیک ش��د، 
اما بعد از چند هفته و در شروع 
اس��فند قیمت ه��ا رو به کاهش 
گذاش��ت و ه��ر دالر به کمتر از 
۴۵۰۰ توم��ان رس��ید، اما این 
کاهش قیمت در شرایطی اتفاق 
افتاد که بسیاری از صرافی ها از 
فروش ارز خودداری می کنند و 
عمال فروش دالر و یورو به چند 

صرافی محدود شده است. 
از طرف��ی مش��اهدات از بازار 
در روزه��ای گذش��ته حاکی از 
تشکیل صف های طوالنی مقابل 
صرافی هاس��ت؛ اتفاق��ی که به 
نوعی یادآور س��ال 13۹۰ است 
که جهش ه��ای دالر باعث بهم 
ریختگی بازار ش��د و یک ش��به 
سودهای کالنی به جیب عده ای 
رف��ت؛ کس��انی که به واس��طه 
رانت های ش��ان از وضعیت بازار 

مطلع بودند. 
بررس��ی ها از بازار ارز نش��ان 
می ده��د که در می��زان فروش 
ارز ب��ه اف��راد ه��م محدودیت 
وج��ود دارد و برخ��ی صرافی ها 
تا س��قف 1۰۰۰ دالر ب��ه افراد 
ارز می فروش��ند ک��ه البت��ه به 
نظ��ر می رس��د برخی اف��راد به 
واسطه  آشنایی شان با صرافی ها 
می توانند مقدار بیشتری هم ارز 

خریداری کنند. 
این ب��ار  ک��ه  مس��ئله ای 

کارشناسان و ناظران بازار از آن 
اظهار نگرانی می کنند این است 
که هجوم س��رمایه های کالن و 
حتی خرد از سپرده های بانک ها 
به بازار ارز و س��که باعث ایجاد 
الته��اب در ب��ازار و ب��ا افزایش 
تقاضا به ش��کل کاذب باعث باال 

رفتن مجدد قیمت ها شود. 
ش��اید ب��ه غی��ر از دالالن و 
عده ای ک��ه از وضعیت بی ثبات 
بازار س��ود می برند افراد دیگری 

که در بخش های شفاف اقتصاد 
فعالی��ت می کنن��د از ش��رایط 
فعل��ی ب��ازار رضای��ت ندارند و 
ای��ن بی ثباتی را ب��ه ضرر خود 
از  برخ��ی  حت��ی  و  می دانن��د 
ات��اق  اعض��ای  و  کارشناس��ان 
بازرگانی وضعیت فعلی بازار ارز 
را برای اقتصاد یک بحران جدی 
دانسته و در واقع واردکنندگان، 
داخلی  فعاالن  و  صادرکنندگان 
و همه کسانی که در بخش های 

فعالی��ت  اقتص��ادی  مختل��ف 
می کنند، نمی توانند برای آینده 

خود برنامه ریزی کنند. 
اخی��را رئیس ات��اق بازرگانی 
ته��ران ه��م تصریح ک��رده که 
رئیس کل بانک مرکزی هر سه 
ماه یکباره موض��وع تک نرخی 
ک��ردن ارز را مطرح ک��رده، اما 
این امر محقق نشده و اینکه به 
نظر می رس��د این اقدام در این 

شرایط بازار امکانپذیر نباشد. 

نسبت  همچنین  خوانس��اری 
به چند نرخی شدن ارز در بازار 
اظه��ار نگرانی کرده و هش��دار 
داده ک��ه ای��ن اتف��اق می تواند 
باعث خروج س��رمایه از کش��ور 

شود. 
اما ش��اید یکی از مسائلی که 
ای��ن روزها کمتر ب��ه آن توجه 
ش��ده وجود نرخ ه��ای مختلف 
دالر در ب��ازار اس��ت. تعدد نرخ 
دالر در ب��ازار آزاد عاملی ش��ده 
برای دامن زدن به دالل بازی ها 

و واسطه گری ها. 
تص��ور عمومی این اس��ت که 
به طور کلی دو نوع ارز مبادله ای 
و آزاد وج��ود دارد، اما در واقع 
خ��الف آن در ب��ازار مش��اهده 
می ش��ود، چراک��ه حداقل پنج، 
ش��ش نرخ متفاوت دالر وجود 
دارد ک��ه در بخش های مختلف 
بازار عرضه می ش��ود. البته این 
تفاوت  نرخ های متفاوت ش��اید 
چندان معناداری با هم نداشته 
باش��ند، اما به هر ح��ال وجود 
چند ن��رخ مختلف دالر در بازار 
دلیلی برای التهاب شده است. 

بازار ارز تبدیل به جزیره های 
جداگانه ای ش��ده اس��ت که هر 
کدام دالر را با قیمت خودش��ان 
عرضه می کنند. دالر نقدی، دالر 
س��بزه،  فردایی  دالر  صرافی ها، 
دالر فردایی پاس��اژ افشار، دالر 
نقدی س��بزه، دالر نقدی پاساژ 
افش��ار و دالر پاساژ سلیمانیه از 
جمله محل هایی اس��ت که دالر 
را ب��ا نرخ ه��ای متف��اوت از هم 
می فروشند؛ اتفاقی که تا چندی 
پیش هم در بازار سابقه نداشت 
و قیمت ه��ا در می��ان صرافی ها 
مختل��ف تقریبا تفاوت��ی با هم 
نداشتند، اما امروز به طور رسمی 
دالر ب��ا چندین نرخ مختلف در 

بازار عرضه می شود. 
آنچه مشخص اس��ت این که 
ت��ک نرخی ش��دن ارز ب��ا این 
شرایط دیگر امکان پذیر نیست. 

تک نرخی شدن ارز، آرزوی بر باد  رفته

بیداد فساد و رانت در بازار ارز بازدید رئیس مجلس از پروژه 
بیمارستان خاتم با سرمایه گذاری 

بانک پاسارگاد
رئی��س مجل��س ش��ورای اس��المی در بازدی��د از 
بزرگ ترین و پیشرفته ترین پروژه بیمارستانی کشور در 
قم، سرمایه گذاری بانک پاسارگاد در این پروژه  را بسیار 
س��نجیده خواند و گفت: این پ��روژه یکی از مهم ترین 
پروژه های اس��تان و کش��ور بوده و از اس��تانداردهای 
باالیی برخوردار است.  به گزارش روابط عمومی بانک 
پاس��ارگاد، دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اسالمی، صادقی اس��تاندار قم، جمعی از نماینده های 
مجلس و مس��ئوالن اس��تان قم، همراه با دکتر مجید 
قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد، مدیران و مسئوالن 
ارشد بانک پاسارگاد و دکتر مخبر مدیرعامل هلدینگ 
سالمت پاس��ارگاد روز پنج شنبه 1۷ اسفندماه امسال 
از پروژه بیمارستان 1۰۰۰تختخوابی خاتم در شهر قم 
بازدید کردند. این بیمارستان، با حمایت بانک پاسارگاد 
توسط »هلدینگ نسیم س��المت پاسارگاد« در هفت 
طبقه و با مساحتی بالغ بر 2۰۰ هکتار در یک مجتمع 
آموزش��ی درمانی در شهرک س��المت خاتم، در حال 
ساخت است و تاکنون 1۵درصد از کل پروژه اجرا شده 
و بهار 13۹۸ به بهره برداری کامل خواهد رسید.  دکتر 
علی الریجانی ضمن تقدیر از اقدامات بانک پاس��ارگاد 
در س��اخت بیمارستان 1۰۰۰تختخوابی خاتم از کلیه 
دس��ت اندرکاران و ش��رکت های متولی پروژه تش��کر 
و قدردانی کرد و اظهار داش��ت: س��رمایه گذاری بانک 
پاس��ارگاد در این پروژه بسیار مناسب و سنجیده بوده 
اس��ت و پیشرفت آن بسیار خوب است. وی همچنین 
اعالم کرد این پروژه یکی از مهم ترین پروژه های استان 
و کشور بوده که از استانداردهای باالیی برخوردار است. 
در این مراسم همچنین دکتر مجید قاسمی مدیرعامل 
بانک پاس��ارگاد و دکتر مخب��ر مدیرعامل »هلدینگ 
نس��یم س��المت پاس��ارگاد« چگونگی اج��را و میزان 
پیش��رفت پروژه، هزینه های مرتبط با س��اخت و سایر 
جزییات و نکات فنی و مربوط به س��اخت بیمارستان 

1۰۰۰تختخوابی خاتم را تشریح کردند. 

این بیمارستان به عنوان یکی از پیشرفته ترین مراکز 
ارائه همزمان خدمات پزش��کی، درمانی و آموزشی، با 
برخورداری از باالترین س��طح اس��تانداردهای درمانی 
و سالمت در سطح کش��ور، در جایگاه نخست توسعه 
س��ازمان یافته در نظام س��المت و آموزش��ی پزشکی 
ق��رار خواه��د گرفت. ای��ن بیمارس��تان در زمینی به 
وس��عت 1۰۰ هکتار و در جنوب غربی شهرستان قم 
در حال س��اخت است که ش��امل کاربری های درمانی 
با احداث بیمارس��تان 1۰۰۰تختخوابی خاتم، کاربری 
آم��وزش عالی با تأس��یس دانش��گاه علوم پزش��کی و 
ظرفیت پذیرش س��االنه 3هزار دانش��جو و همچنین 
کارب��ری اقامت��ی و تفریحی ب��ا احداث هت��ل و ارائه 
خدمات گردش��گری، سالمت و اس��کان کادر درمانی 
و آموزشی اس��ت.  بیمارستان خاتم، دارای بخش های 
قلب و عروق، گ��وارش، ژنیکولوژی و زایمان، کودکان، 
ریه و بیماری های تنفسی، داخلی، مغز و اعصاب، غدد، 
ارتوپ��دی و تروما به همراه اتاق های جراحی، اورژانس، 
آندوس��کوپی، آزمایش��گاه، تصویربرداری، فیزیوتراپی، 
مراقبت های ویژه، دیالیز، کلینیک مراقبت های پس از 
جراحی، پزش��کی هسته ای و پرتودرمانی خواهد بود و 
با همکاری وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزشکی؛ 
6۰درص��د ظرفیت این بیمارس��تان ب��ا تعرفه دولتی 

فعالیت خواهد کرد. 

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: 
 هدف ما بانکداری است

نه بنگاه داری
مدیرعام��ل بانک صنعت و مع��دن پس از فروش 
س��هام ش��رکت س��رمایه گذاری این بانک در بورس 
گف��ت: هدف م��ا بانکداری اس��ت و نه بن��گاه داری. 
بنگاه داری در برهه ای از فعالیت این بانک ناخواسته 

به ما تحمیل شده است. 
عل��ی اش��رف افخمی که ب��ا پایگاه خب��ری بانک 
صنع��ت و مع��دن گفت وگو کرده اس��ت ب��ا تبیین 
سیاس��ت های این بانک برای فروش بنگاه های تحت 
پوش��ش گفت: این بانک توسعه ای به لحاظ ماهیت 
فعالیتش چندان به دنبال بنگاه داری نبوده اس��ت و 
بنگاه های تحت پوشش این بانک در شرایطی خاص 

به ما واگذار شده است. 
افخمی با اش��اره به اینکه شرکت های زیرمجموعه 
این بانک در مقایس��ه با سایر بانک های کشور بسیار 
اندک اس��ت، خاطرنش��ان س��اخت: اجرای سیاست 
واگ��ذاری بنگاه ه��ای بانک از س��ال ۹2 آغاز ش��ده 
اس��ت و در ای��ن مدت تع��داد زی��ادی از بنگاه های 
تحت پوش��ش نیز واگذار ش��ده اس��ت، اما واگذاری 
شرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن به دلیل 
وضعیت خ��اص و موفقیت آمیزی که در این مقطع 

زمانی داشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک 4
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سخنگوی بانک مرکزی اعالم کرد
امضای قرارداد 55.3 میلیارد دالر 

خط اعتباری خارجی
س��خنگوی بانک مرکزی گفت: تاکنون در مجموع 
۵۵ میلی��ارد و 3۰۰ میلیون دالر خط��وط اعتباری 
تأمی��ن مال��ی خارج��ی کوتاه م��دت، میان م��دت و 
بلندم��دت با بانک های کش��ورهای اروپایی و س��ایر 
کش��ورهای بزرگ آسیایی امضا کرده ایم.  محمدعلی 
کریم��ی در گفت وگ��و با ایرنا با اش��اره ب��ه کاهش 
ریسک اعتباری کشور از رتبه هفت در ابتدای دولت 
یازدهم به رتبه پنج در امسال افزود: بهبود این رتبه، 
چش��م انداز مثبتی برای ورود سرمایه های خارجی به 
کشور ترسیم کرده است.  وی افزود: گسترش روابط 
کارگ��زاری با بانک ه��ای کش��ورهای اروپایی هلند، 
ایتالیا، بلژیک و اتریش و کش��ورهای آس��یایی مانند 
چی��ن و کره جنوب��ی و مذاکره ب��ا بانک های عمان و 
قطر با هدف توس��عه روابط بانکی و تجاری، محصول 
تالش مستمر نظام بانکی بود که »امید« و »اعتماد« 
را به شبکه بانکی روزافزون می کند.  این مسئول در 
بانک مرکزی تأکید کرد بس��یاری از مشکالت کشور 
در زمینه نقل و انتقال منابع مالی در سال های اخیر 
حل شده اس��ت و ابراز امیدواری کرد با اصالح نظام 
بانکی و بکارگیری استانداردهای بین المللی این روند 

بیش از گذشته بهبود یابد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴,۴۹1دالر آمریکا

۵,62۴یورو اروپا

6,۹۰3پوند انگلیس

1,3۵۷درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

6۴۹,3۰۰مثقال طال

1۴۹,۹۰۰هر گرم طالی 1۸ عیار

1,۵۵1,۰۰۰سکه بهار آزادی

1,۵۸۷,1۰۰سکه طرح جدید

۷۷۵,۰۰۰نیم سکه

۴۹1,۰۰۰ربع سکه

3۴1,۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

پایان التهاب ارزی، شجاعت سیاستگذار را می طلبد

تمامیت خواهی بانک مرکزی در بازار ارز
اگرچه بانک مرکزی برای س��اماندهی بازار 
پ��ول و ارز ت��الش ک��رده و با تصویب بس��ته 
بانک مرکزی برای این هدف در تکاپو اس��ت، 
اما همچنان صرافی ها شاهد صف های طوالنی 
در مقاب��ل خود هس��تند. بانک مرکزی مدعی 
اس��ت اس��تقبال از مصوبه این سیاس��ت گذار 
پولی چشمگیر بوده، اما هنگامی که صف های 
مقابل صرافی ها مش��اهده می شود، می توان به 
نتایج دیگری هم دس��ت یافت. هن��وز بازار ارز 
جذابیت های خ��ود را حفظ کرده اس��ت.  اما 
دلیل اصلی شکل گیری این صف های طوالنی 
چیست؟ در همین زمینه مهدی پازوکی، استاد 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت وگو با 
پایگاه خبری اتاق ایران معتقد است: »در افت و 
خیزهای دالر در ماه های گذشته مثل همیشه 
بای��د رد پ��ای فعالی��ت دالالن و تقلب برخی 
صراف��ان را پیگیری کرد. فعالی��ت این طیف، 
به تعیین ش��فاف نرخ ارز در ب��ازار آزاد ضربه 
می زند.«او تأکید می کند: »نرخ ارز را باید عرضه 
و تقاضای اقتصادی تعیی��ن کند. اما در اینجا 
گویی این مکانیزم یا این قانون پایه ای اقتصاد 
فراموش ش��ده اس��ت. هر جا که نشانه التهاب 
وجود دارد، ش��فافیت در آنجا دیده نمی شود.« 
قیمت واقعی ارز از مطالبات همیشگی فعاالن 
اقتصادی است؛ بارها فعاالن اقتصادی از واقعی 
ش��دن نرخ ارز می گویند، ولی به گفته پازوکی 
این خواس��ته هرگز عملیاتی نش��ده است.  او 
معتقد اس��ت: »در پنج س��ال گذش��ته دولت 
توانس��ته بود این بازار را از التهاب های ناگهانی 
نجارت دهد، ولی زحمت چندس��اله دولت به 
هدر رفت.« به گفته پازوکی، ما هنوز در کشور 
از رکود اقتصادی بنگاه های کوچک و متوسط 
و از عدم سرمایه گذاری خارجی می گوییم. اما 
باید به این نکته توجه داش��ت که عدم تثبیت 
نرخ ارز و التهاب ارزی در کشور، سرمایه گذاری 
را دچار خدشه کرده است. پازوکی با بیان اینکه 
سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری ندارند، 
تصریح کرد: »تولید به مرحله ایستایی رسیده 
است و التهاب در بازار ارز به این رکود و بی ثباتی 
دامن می زند.« او با اش��اره به نرخ ارز در بودجه 

سال آینده می گوید: »دولت در ساماندهی بازار 
ارز ناموفق ب��وده و تدابیر رئیس بانک مرکزی 
صحیح نبوده است.«  او تأکید می کند: »قیمت 
امروز ارز ناش��ی از تعامالت بازیگران اقتصادی 
اس��ت که در پی کسب سود خود هستند یا از 
عایدی تغییرات ارز یا برای کاهش هزینه های 
ریس��ک های ناشی از نااطمینانی که نسبت به 
آینده بازار و سیاس��ت های مورد انتظار دارند، 
به��ره می گیرن��د. اما دولت نتوانس��ته اس��ت 
سیاست های درست را پیش بگیرد.« به گفته 
پازوکی، به تأکی��د باید گفت دولت در تنظیم 
ب��ازار ارز موف��ق نبوده اس��ت؛ سیاس��ت گذار 
ام��روز به جای تک نرخ��ی ک��ردن ارز، در فاز 
سه نرخ س��ازی بازار قرارگرفته است! این واقعا 
غیرقاب��ل باور اس��ت.  پازوکی تصریح می کند: 
»باید هرچه سریع تر بازار به حال عادی برگردد، 
وگرنه تولید و سرمایه گذاری وضعیت بدتری را 
تجربه خواهد کرد. در پیش��برد این سیاست، 
باید سیاست گذار شجاعت در تصمیم گیری و 
نهراسیدن از تکدرهای احتمالی از این تغییرات 

را داشته باشد.«
تمامیت خواهی در بازار ارز

قیم��ت واقع��ی ارز از مطالبات همیش��گی 
فعاالن اقتصادی است و سال ها پیش به همین 
منظور عرض��ه ارز در بورس م��ورد توجه قرار 
گرفت. در س��ال ۹۴ حتی ایده بورس آتی ارز 
مط��رح اما به مرحله اجرا نرس��ید.  در همین 
زمینه، محمدالهوتی عض��و هیأت نمایندگان 
ات��اق تهران با اش��اره به تجربه عرض��ه ارز در 
ب��ورس به پایگاه خبری ات��اق تهران گفت: در 
آن زمان مسئله پیمان نامه های ارزی و تعهدات 
صادرکنندگان به سیستم بانکی باعث شد که 
معامالت ارز در قالب بورس شکل بگیرد و خود 
بانک به عنوان نماینده فعال اقتصادی ارز را در 
یک دوره در بورس عرضه می کرد. این درواقع 
مکانیزمی برای ف��روش ارز به قیمت بازار آزاد 
اما کنترل ش��ده بود. در ای��ن دوره ارز به طور 
مس��تقیم در داخل کشور به حس��اب بانک و 
صادرکننده و واردکننده منتقل می شود و پول 

داخل کشور بود. 
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد
آهن اسفنجی به بورس کاال می رود

اکن��ون که معامالت محص��والت زنجیره فوالد به 
نوب��ت در حال اضافه ش��دن به بورس کاال هس��تند، 
مع��اون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اقدام 
این وزارتخانه برای تعیین فرمول قیمت گذاری آهن 

اسفنجی جهت ارائه به بورس کاال خبر داد. 
جعفر سرقینی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
ب��ورس کاال در فاصله گرفت��ن از اقتصاد دس��توری 
اثرات مثبتی برای اقتصاد داش��ته است، اظهار کرد: 
با هم اندیش��ی در بخش خصوصی و دولتی و استفاده 
از ظرفیت ه��ای ب��ورس کاال، دیگر نی��از به مداخله 
دولت در بازار محصوالت نخواهیم داش��ت البته این 
هم اندیش��ی ها باید به صورت منصفان��ه و برد - برد 
برای صنایع پایین دس��تی و باالدس��تی انجام ش��ود 
تا بتوانیم در مسیر آزادس��ازی قیمت ها و مشارکت 

مردم در اقتصاد به درستی گام برداریم. 
وی افزود: درصدد هستیم برای محصولی همچون 
آهن اسفنجی نیز فرمول پایه ای تعیین شود تا عرضه 

و تقاضا در بورس، قیمت نهایی را مشخص کند. 

مع��اون معدن��ی وزیر صنع��ت، مع��دن و تجارت 
همچنین با اشاره به عرضه سنگ آهن به بورس کاال 
بیان ک��رد: وزارت صنعت موافق این موضوع اس��ت 
که س��نگ  آهن به بورس کاال بیاید و تولیدکنندگان 
س��نگ  آهن می توانند برای عرضه محصوالت  شان در 
بورس کاال و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار 

اقدام کنند. 
س��رقینی ادامه داد: در راس��تای حرکت به سمت 
مبادالت ش��فاف در حوزه کاالی��ی، بورس کاال یک 
اتف��اق مب��ارک در اقتصاد ایران اس��ت و اگر دوران 
گذش��ته و حوال��ه ای را ب��ه یاد بیاوریم بیش��تر قدر 
ای��ن بورس را خواهیم دانس��ت. از این رو، باید طی 
سال های آینده ش��اهد ارتقای جایگاه و فعالیت های 
ب��ورس کاال البت��ه با حمای��ت نهاده��ای دولتی و 

خصوصی باشیم. 
ای��ن معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با بیان 
اینکه تقویت و توسعه بورس کاال از حیطه معامالت 
کاالهای داخلی باید فراتر برود، افزود: پیشرفت های 
بورس کاال باید در زمین��ه بین المللی نیز نمود پیدا 
کن��د، به طوری ک��ه در صورت فراهم ش��دن برخی 
زیرس��اخت ها، می توان شاهد توسعه تجارت ایران با 

کشورهای مختلف از طریق بورس کاال بود. 
به گفته سرقینی، بورس کاال باید به سازوکارهایی 
مجهز ش��ود تا برای تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
خارجی نیز جذاب باش��د و توسعه ابزارهای مالی را 

یکی از همین جذابیت ها دانست. 
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فرصت امروز: شاخص بورس در هفته 
گذش��ته ب��ا 11۰1 واحد کاه��ش، معادل 
1.1درص��د افت ک��رد و در ارتفاع ۹6۸6۰ 
واحدی قرار گرفت. در هفته ای که گذشت 
تعداد 63۹1 میلیون ان��واع اوراق بهادار به 
ارزش 1۴۴۹3 میلی��ارد ری��ال در بیش از 
۴۸1 هزار دفعه م��ورد معامله قرار گرفت 
که به ترتیب با 2۸درصد افزایش، 1۸درصد 

کاهش و 36درصد افزایش مواجه شد. 
این درحالی است که تعداد 1۰۰ میلیون 
واحد از صندوق های س��رمایه گذاری قابل 
معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش 
از 1۰3۷ میلی��ارد ریال در این مدت مورد 
معامل��ه قرار گرفت که ب��ه ترتیب با ۷3 و 

۷6درصد افزایش همراه شد. 
براساس این گزارش، شاخص کل بورس 
نیز در پایان هفته منتهی به 1۸ اسفندماه 
با 11۰1 واحد کاه��ش، معادل 1.1درصد 
افت ک��رد و در ارتف��اع ۹6۸6۰ واحد قرار 
گرفت. ش��اخص بازار اول نیز در این مدت 
با ۸63 واحد کاهش به رقم 6۸۷۰۹ واحد 
و ش��اخص بازار دوم با 1۹22 واحد کاهش 
ب��ه ع��دد 2۰6۷۵6واحد رس��یدند که بر 
این اساس ش��اخص بازار اول با 1.2درصد 
کاهش و ش��اخص بازار دوم با ۰.۰۹درصد 

افت مواجه شدند. 
سهامداران حقیقی کنتورسازی می توانند 

قسمتی از سهم خود را بفروشند
ش��رکت  حقیق��ی  س��هامداران  ام��ا 
کنتورسازی می توانند از امروز تا چهارشنبه 
از ساعت ۸:3۰ صبح تا ساعت 1۵، حداکثر 
۵ هزار س��هم خود را به قیمت هر س��هم 
21۰۷ تومان و ۵ ریال به فروش برسانند. 

معاونت بازار بورس اوراق بهادار تهران به 
تازگ��ی در نامه ای اع��الم کرده که با توجه 
ب��ه مصوب��ه هیأت مدیره س��ازمان بورس، 
س��هامداران حقیقی ش��رکت کنتورسازی 
می توانند برای فروش سهام خود به یکی از 
کارگزاری های عضو شرکت بورس مراجعه 

کنند. 
قیمت خرید هر سهم شرکت کنتورسازی 
21۰۷۵ریال مش��خص شده و سهامداران 
حداکث��ر می توانند ۵ هزار س��هم خود را 
بفروشند در صورتی که منابع تأمین شده از 
جانب خریدار کافی نباشد خرید از کمترین 

سفارش فروش شروع می شود. 
نکت��ه مه��م ک��ه س��هامداران حقیقی 
کنتورسازی باید بدانند این است که امکان 
ورود س��فارش فروش از طریق مش��تریان 
برخط ممکن نیس��ت و س��هامداران باید 
به کارگزاری عضو ش��رکت بورس مراجعه 
کنند. همچنین قطعیت نقل و انتقال سهام 
کنتورسازی منوط به موافقت شورای عالی 
بورس مبنی بر اجازه انجام معامله خارج از 

جلسه معامالتی است. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، براس��اس 
مصوب��ه ش��ورای عالی ب��ورس مبن��ی بر 

اج��ازه انجام معامالت در خارج از س��اعت 
معامالت��ی، اش��خاص حقیقی س��هامدار 
شرکت کنتورس��ازی ایران می توانند برای 
فروش سهام خود مطابق شرایط زیر، پس 
از مراجعه به یکی از شرکت های کارگزاری 
عضو ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
و ارائه دس��تور فروش و تکمیل تعهدنامه، 
نسبت به واگذاری سهام خود اقدام کنند: 

الف- فروش حداکثر۵۰۰۰ سهم می باشد 
در صورتی که منابع تأمین ش��ده از سوی 

خریداران کافی نباشد، 
خرید از کمترین سفارش فروش شروع و 
براساس میزان عرضه فروش حداکثر سهم 
قابل خرید از افراد متناسب با میزان منابع 
تأمین  ش��ده از س��وی خریداران مشخص 

خواهد شد. 
ب- قیم��ت خری��د ه��ر س��هم مبل��غ 

21۰۷۵ریال می باشد. 
ج- نوع س��فارش ف��روش از نظر اعتبار 
زمانی، س��فارش ب��دون محدودیت زمانی 

باشد. 
د- امکان ورود س��فارش فروش از طریق 

مشتریان برخط امکان پذیر نمی باشد. 
ه- قطعیت نق��ل و انتقال س��هام فوق، 
منوط ب��ه موافق��ت ش��ورای عالی بورس 
مبنی بر اجازه انجام معامله خارج از جلسه 

معامالتی خواهد بود. 
و- مهل��ت ف��روش از روز ش��نبه، 1۹ 
اس��فندماه امس��ال به مدت ۵ روز کاری از 

ساعت ۸:3۰ الی 1۵ می باشد. 
براساس این گزارش، شرایط خرید سهام 
شرکت کنتورسازی ایران از روز شنبه 1۹ 
اس��فند به مدت ۵روز توسط شرکت های 
کارگزاری عضو شرکت بورس اوراق بهادار 
ته��ران در حالی پ��س از ماه ها توقف نماد 
معامالتی در تاالر شیش��ه ای و حاشیه های 
بس��یار انجام می ش��ود که ریشه این اتفاق 
به حدود یک سال و نیم پیش بازمی گردد 
که تعدادی از سهامداران کم اطالع، فریب 
وع��ده و وعیده��ای بی اس��اس را خوردند 
و وارد بحران کنتورس��ازی در بازار س��هام 
ش��دند تا بدون تحلیل و توجه به خبرهای 
این شرکت، بر پایه هیجان سرمایه خود را 
به باد بدهند و در مقابل برخی دیگر هم به 

سودهای بادآورده برسند. 

به گزارش تس��نیم، بر این اس��اس پس 
از برگ��زاری مجمع عمومی ع��ادی، نماد 
معامالتی شرکت کنتور س��ازی  در روز 23 
آبان س��ال ۹۴ در بورس بازگش��ایی شد و 
بالفاصله رش��د س��ریع قیمت س��هام این 
شرکت آغاز ش��د؛ به  نحوی که پس از 32 
روز، قیمت س��هام کنتورسازی 11۴درصد 
رش��د کرد و در م��دت کوتاهی قیمت هر 
 س��هم کنتور س��ازی  با 6۴۰درصد رشد به 

۷ هزار و 26۰ تومان رسید. 
این اتفاق به  دلیل انتش��ار ش��ایعاتی در 
مورد انعقاد یک قرارداد تجاری رخ داد که 
البته این خبر بعدها توسط سازمان بورس 
غیرواقعی تش��خیص داده شد. در پی این 
رویداد هم س��ازمان ب��ورس به  عنوان نهاد 
ناظر بازار س��رمایه، معامالت سهام شرکت 
کنتور س��ازی را متوقف ک��رد و از مدیران 
کنتورسازی خواس��ت در این باره گزارشی 
ش��فاف ارائه دهند. البته مدیران ش��رکت 
کنتور س��ازی  هم در پاس��خ، از انعقاد یک 
ق��رارداد تجاری مهم با ات��اق اصناف خبر 
دادن��د که انعق��اد این ق��رارداد در صورت 
صح��ت، می توانس��ت اثر زیادی در س��ود 
سهام کنتورس��ازی داشته باشد. به همین 
دلیل ه��م کنتور س��ازان در اطالعیه خود 
خطاب به س��رمایه گذاران در بورس اعالم 
کردند موفق به انعقاد قرارداد فروش قطعی 
صندوق های فروشگاهی با اتاق اصناف ایران 

برای بهره برداری اصناف شد ه اند. 
از قضا آن گونه که رسانه ها اعالم کرده اند، 
گویا ظاهرا دبی��رکل اتاق اصناف ایران نیز 
در شهریور سال ۹۴ در نامه ای این قرارداد 
را تأیی��د و اعالم کرده بود که به ش��رکت 
هوشمند سامانه باران ماموریت داده است تا 
نسبت به تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری 
همه اصناف کشور به صندوق های مکانیزه 
فروش اقدام کند؛ ش��رکتی که )هوشمند 
س��امانه باران( گفته می شود فقط یک ماه 
پیش از برگزاری مناقصه و با س��رمایه یک 
میلیون تومانی تأسیس شده و این شرکت 
هم در نامه ای مدعی شده بود که محموله 
صندوق های فروش��گاهی از س��نگاپور به 
مقصد ایران بارگیری ش��ده و ظرف مدت 

2۰ تا 2۵ روز به بنادر ایران می رسد. 
به همین دلیل و با توجه به این اطالعات، 
ش��رکت کنتورس��ازی ایران در 2۸ دی ماه 
۹۴ درآمد هر س��هم س��ال مال��ی ۹۴ را با 
تعدیل مثبت ۴33درصدی سود در سامانه 
اطالعات ناش��ران بورس موس��وم به کدال 
منتش��ر کرد و بازرس و حس��ابرس قانونی 
این ش��رکت هم موضوع انعقاد این قرارداد 

را تأیید کردند. 
با این حال اما ش��ش  ماه بعد، مشخص 
ش��د اطالع��ات ارائه ش��ده در صورت های 
مالی حسابرسی ش��ده کنتورسازی صحت 
ندارد و به  همین دلی��ل صورت های مالی 
حسابرسی ش��ده برای بررس��ی به جامعه 
حس��ابداران رس��می ایران ارس��ال شد و 
جامعه حسابداران نیز به این نتیجه رسید 
که گزارش حسابرسی طبق استانداردهای 
و حس��ابرس  نش��ده  ارائ��ه  حس��ابداری 
موضع گیری الزم را در این باره انجام نداده 
اس��ت.  پس از این اتفاق بود که س��ونامی 
افت قیمت س��هام و در پی آن توقف نماد 
معامالتی شرکت کنتورس��ازی و از دست 
رفتن س��رمایه سهامداران فریب خورده در 
بورس آغاز شد و رفته رفته اعتراض هایی در 

این زمینه شکل گرفت. 

افت 1.1درصدی شاخص بورس در هفته ای که گذشت

خرید سهام شرکت کنتورسازی ایران در بورس
بورسکاال

تحلیلگر بازار سرمایه ترسیم کرد
بازار سرمایه در روزهای پایانی 
اسفند و پیش بینی سال آینده

ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار در س��ال جاری 
توانست با 2۵درصد رشد )2۰ هزار واحد( به محدوده 
۹۷ هزار برس��د و البته نسبت به باالترین رقم خود در 

ماه گذشته با 2درصد کاهش روبه رو شد. 
بهنام بهزادفر، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو 
با سنا، درخصوص ش��رایط پایان سال بورس گفت: 
بخش��ی از تغیی��رات فعلی ش��اخص به دلی��ل نیاز 
نقدینگی پایان سال شرکت ها و هلدینگ های بزرگ 
در بره��ه زمانی فعلی بود و بخ��ش دیگری به دلیل 

باالرفتن نرخ سود در بانک ها و اوراق بدهی است. 
این استاد دانشگاه ادامه داد: قسمتی دیگر از تغییرات 
بازار سرمایه به دلیل شرایط سایر بازارهای موازی نظیر 
مسکن، س��که، طال، ارز و. . . در یک ماه گذشته است 
و در نهایت افت قیمت کامودیتی ها مانند نفت، مس، 
روی، بیلت فوالدی، سنگ آهن و آلومینیوم در چند روز 
گذشته در تغییر ش��اخص بازار سرمایه بی تأثیر نبوده 
اس��ت. با توجه به افزایش قیمت کامودیتی ها در یک 
س��ال گذشته به نظر می رسد که س��ال آینده باید در 

انتظار تثبیت قیمت بود. 
بهزادفر ضمن بیان اینک��ه در حال حاضر آخرین 
رق��م )پ��ی بر ای( یا نس��بت قیمت ب��ه درآمد بازار 
س��رمایه )برای ش��رکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران( حدودا ۷ است، 
افزود: آخرین بازدهی بازار بدهی در روزهای گذشته 
نش��ان می  ده��د نرخ س��ود در مح��دوده 21درصد 
ق��رار گرفته و با این فرض، نس��بت )پ��ی بر ای( در 
بازار بدهی زیر ۵ اس��ت. در واق��ع این گونه می توان 
تفس��یر کرد که بخش زیادی از دلیل تغییرات بازار 
سرمایه اختالف دو واحدی نرخ بازگشت سرمایه در 

بازارهای کم ریسک و پرریسک بود. 
وی با پیش بینی اینکه بازار س��رمایه در سال آتی 
مس��یر مثبتی را طی خواهد، گف��ت: مواردی مانند 
رش��د ن��رخ دالر در چند ماه گذش��ته، توقف آن در 
مح��دوده ۴۵۰۰ تومان��ی و احتم��ال رش��د مجدد 
آن، رش��د قیمت های جهانی در یک س��ال گذش��ته 
و باالب��ودن نرخ ه��ای کامودیتی نس��بت به بودجه 
شرکت ها و رشد شرایط و چشم انداز تولید در برخی 
از صنای��ع )به عنوان مث��ال صنعت خودرو( می  توان 
این انتظار را داش��ت که بازار س��رمایه در سال آتی 

شرایط و چشم انداز مناسبی داشته باشد. 

دریچه
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واردات بی روی��ه و کم توجهی و غفلت 
از ظرفیت ه��ای بالق��وه در صنعت تولید 
کفش در ایران، ش��رایط ناگواری را برای 

این حوزه رقم زده است. 
تولید کفش در ایران از عقبه و س��ابقه 
قابل توجهی برخوردار اس��ت و در زمان 
نه چندان دور گذش��ته، کف��ش ایرانی به 
عن��وان یک��ی از محصوالت قاب��ل توجه 

مطرح و شهره بود. 
با این وجود، مشکالت متعدد و متکثر 
در پیش پ��ای این صنعت، ش��رایطی را 
رق��م زده که در حال حاضر بس��یاری از 
تولیدکنندگان داخل��ی، امید چندانی به 

افق و آینده این فعالیت ندارند. 
حسین نوذری، یکی از توزیع کنندگان 
کفش در غرب استان تهران در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به 
اثرات بس��یار مخرب رک��ود اقتصادی بر 
صنعت کفش کشور، اظهار کرد: در طول 
سالیان اخیر، بس��یاری از تولیدکنندگان 
داخل��ی به دلیل کس��ادی ب��ازار، عطای 
فعالی��ت در ای��ن عرص��ه را ب��ه لقایش 
بخشیده اند و قطعا استمرار این وضعیت، 
ش��رایط جبران ناپذیر هرچه بیش��تری را 
برای این عرصه اش��تغال زا و سودآور رقم 

خواهد زد. 

وی افزود: در گذشته ای نه چندان دور، 
تولیدات ایرانی در بازارهای اروپایی حرف 
اول را می زد، اما امروزه نه تنها بسیاری از 
فرصت های صادراتی را از دس��ت داده ایم 
بلکه در ارتباط با ب��ازار داخلی نیز دچار 

چالش های بسیاری شده ایم. 
نوذری بیان کرد: متأس��فانه ش��رایط 
ب��ه گونه ای رقم خ��ورده که بخش قابل 
توجهی از بازار داخلی کفش در دس��ت 
چینی ه��ا و ترکیه ای ه��ا افت��اده و این 
پدیده نامبارک برای کش��وری همچون 
ای��ران ک��ه از توانمن��دی بس��یاری در 
این صنع��ت برخوردار اس��ت، زیبنده و 

شایسته نیست. 
بابک یزدان بین، یک��ی دیگر از فعاالن 
عرص��ه تولی��د و عرضه کف��ش در غرب 
استان تهران در گفت وگو با گروه باشگاه 
خبرن��گاران جوان، با اش��اره به وضعیت 
ناگ��وار اقتص��ادی حاکم بر ب��ازار کفش، 
گفت: متأس��فانه هر س��ال وضعیت بازار 

کفش از سال قبل ناگوارتر می شود. 
وی افزود: در ش��رایطی ک��ه در روزها 
و هفته های پایانی س��ال به سر می بریم، 
اس��تقبال عم��وم م��ردم از ب��ازار کفش 
آنچن��ان که بای��د رضایت بخ��ش به نظر 
نمی رس��د و این در شرایطی است که در 

س��الیان گذشته، از اواس��ط بهمن شاهد 
رونق خاص این بازار بودیم. 

یزدان بین تصریح کرد: عرضه و واردات 
کفش های چینی با قیمت پایین از یکسو 
و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر 
وضعیت��ی را برای این ب��ازار ایجاد کرده 
که بس��یاری از فعاالن این ح��وزه، امید 
چندانی به وصول و پاس کردن چک های 
خود ندارند و قطعا برای سال ۹۷، شاهد 
ظهور و بروز مش��کالت عدی��ده ای برای 

فعاالن این حوزه خواهیم بود. 
این فعال در حوزه تولید و عرضه کفش 
در غرب استان تهران، گفت: گویی ذائقه 
بس��یاری از مردم نیز تغییر کرده و دیگر 
به مانند گذش��ته اولویت نخس��ت برخی 
از م��ردم به خرید کف��ش ایرانی معطوف 
نمی شود و عامل اصلی این امر به قیمت 
ارزان تر کفش های چینی بازمی گردد که 
طبیعتا در شرایط فعلی اقتصادی، ترجیح 
بسیاری از افراد به خرید محصوالت آنها 

استوار است. 
ضرورت نوسازی و به روز سازی 

دستگاه ها و تجهیزات تولید کفش
یکی دیگر از نارس��ایی های موجود در 
بازار کفش به فرس��ودگی و قدیمی بودن 
دستگاه ها و تجهیزات تولید این محصول 

بازمی گ��ردد که متأس��فانه ش��رایط را از 
لحاظ کمی و کیفی برای ساخت و عرضه 
محصوالت ایرانی سخت و دشوار ساخته 

است. 
از  یک��ی  نویدکی��ا،  محمدرض��ا 
تولیدکنندگان س��ابق کفش در اس��تان 
الب��رز در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
و  فرس��ودگی  ب��ه  اش��اره  ب��ا  ج��وان، 
قدیمی ش��دن بس��یاری از دس��تگاه ها و 
ادوات تولی��د کف��ش، گف��ت: طبیعتا در 
ش��رایطی ک��ه بخ��ش قاب��ل توجهی از 
تجهیزات تولید کفش در کش��ور چین و 
ترکیه از تکنولوژی روز برخوردار هستند، 
امکان رقابت مطلوب برای تولیدکنندگان 
ایرانی )با رقبای خارجی( سلب می شود. 
وی اف��زود: دوخ��ت کفش ب��ه صورت 
دس��تی نیز ب��ا هزینه تمام ش��ده باالیی 
همراه اس��ت که از حیث تجاری، امکان 
عرض��ه آن در بازاره��ای خارجی به نحو 
مطلوبی فراهم نیست و برای نقش آفرینی 
شایسته تر در عرصه صادراتی باید تدابیر 
الزم در جهت پیش��رفت و توسعه هرچه 
بیشتر در بخش کفش صنعتی دوز اتخاذ 
ش��ود که حصول این امر ج��ز با خرید و 
نوس��ازی ادوات مرب��وط ب��ه تولی��د این 

محصول محقق نخواهد شد. 

صنعت اسباب بازی از نمونه فعالیت های اقتصادی و 
تولیدی بسیار پولس��از است که با وجود ظرفیت های 
بسیار در داخل کشور، به شدت نیازمند واردات است. 
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، صنعت 
اس��باب بازی از نمونه فعالیت های پایین دستی وابسته 
به صنعت پتروش��یمی به ش��مار م��ی رود که گردش 
مالی، درآمد و سودآوری آن، بسیار جذاب، قابل توجه 

و برجسته است. 
در این میان، تقاضای نس��بتا مطلوب داخلی برای 
خرید و تهیه اس��باب بازی می تواند به اش��تغال زایی 
منته��ی ش��ود ک��ه به طور یقی��ن حصول ای��ن امر، 
تنه��ا با ات��کای به تولید داخلی محقق خواهد ش��د؛ 
موضوع��ی که در ح��ال حاضر، آنچنان ک��ه زیبنده 
ظرفیت های کش��ور است، به دس��ت نیامده و انتظار 
م��ی رود با برنامه ریزی و توجه هرچه بیش��تر به این 
فرصت عظیم مس��تعد اما مغفول مانده، بستر کسب 
توفیق��ات اقتصادی هرچه بیش��تر در این بخش، به 

نحو شایسته تری هموار شود. 
طبق گزارش های منتشرشده، در حال حاضر قریب 
به 12 هزار واردکننده در ورود اس��باب بازی خارجی 
به کش��ور نقش آفرینی می کنن��د و این حجم انبوه از 
فعاالن حوزه واردات، به تنهایی موید جایگاه برجسته 
چنی��ن محصوالت��ی در بازار کش��ور اس��ت، اقالم و 
کاالهایی که در سایه بسیاری از فعالیت های اقتصادی 
خواس��ته یا ناخواس��ته نادیده گرفته ش��ده و همین 
غفلت، کشور را از کسب سودهای کالن و قابل توجه 

و سرمایه گذاری های سازنده، محروم کرده است. 
طبق آمار تنها در سال 13۹۵، حدود 2۰۰ میلیون 

دالر اسباب بازی وارد کشور شده است. 

صنعت اسباب بازی از جذابیت اقتصادی تا 
تأثیرات آموزشی و فرهنگی

ب��ا در نظ��ر گرفت��ن مخاط��ب و جامع��ه ه��دف 
اسباب بازی ها، بیش از پیش به اهمیت و تأثیرگذاری 
و حساسیت باالیی که نسبت به این محصوالت وجود 

دارد، پی خواهیم برد. 
در صورتی ک��ه حساس��یت های بح��ق فرهنگی نیز 
به م��وازات اتخاذ تدابیر اقتص��ادی و تولیدی در این 
عرصه )تولید اسباب بازی( مورد توجه قرار می گرفت؛ 
ع��الوه بر افزایش هرچه بیش��تر فرصت های ش��غلی، 
دغدغه ه��ای کمت��ری درخص��وص رش��د و تکوی��ن 

شخصیتی و آموزشی کودکان شاهد بودیم. 
کم نیس��تند کارشناسانی که معتقدند باید نظارت 
بر نوع واردات اسباب بازی های خارجی تشدید شود، 
زیرا امروزه اسباب بازی ها به ابزاری تأثیرگذار در نوع 
و کیفیت آموزشی، پرورشی و تربیتی کودکان تبدیل 
ش��ده و هرگونه غفلت از حساس��یت ها و مالحظات 
موجود در این عرصه، با تبعات و عواقب ناخوش��ایند 
فرهنگی و اجتماعی همراه خواهد شد که جبران آن 
بسیار سخت، دشوار، هزینه ساز و زمانبر خواهد بود. 
ب��ه موازات تمامی تهدیدهای مذک��ور، نباید منافع 
اقتص��ادی قاب��ل توجه صنع��ت اس��باب بازی نادیده 
گرفته ش��ود و این مهم با پیش بین��ی تمهیدات الزم 
و برنامه ری��زی هدفمن��د، به فرصت��ی کم نظیر مبدل 
خواهد ش��د که عالوه بر تأمین نیاز داخلی، می تواند 
توسعه صادرات هرچه بیشتر را نیز در پی داشته باشد 
و به طور قطع با تس��خیر بازار کشورهای منطقه، سود 
هرچه بیش��تری از این فعالیت نصیب کش��ور خواهد 

شد. 

یکه تازی چین، در بازار اسباب بازی جهان
چی��ن را می توان یک��ی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
اس��باب بازی در جهان نام نهاد که تولیدات این کش��ور 
با کیفیت ه��ای مختلف و قیمت های متف��اوت به بازار 
اقصی نقاط جهان صادر می ش��ود.  اگرچه برخی گمان 
می کنند کلیت اس��باب بازی های چین��ی، بی کیفیت و 
نامرغوب هستند، اما به واقع کیفیت اسباب بازی وارداتی 
را خری��دار تعیین می کن��د و به میزان پول��ی که برای 
خرید اسباب بازی پرداخت می ش��ود، کیفیت تولیدات 
و اقالم این چنین��ی نیز با افت و خیز همراه خواهد بود. 
در صورتی  ک��ه واردکنندگان اقدام به خرید محصوالت 
باکیفیت کنند، خرابی زودرس و کیفیت نامطلوب برخی 
اس��باب بازی ها نیز مرتفع خواهد شد.  اما مسئله اصلی 
در حال حاضر ناظر بر کیفیت اس��باب بازی های چینی 
موجود در بازار نیس��ت )این قاع��ده درخصوص تمامی 
محص��والت چینی از اس��باب بازی تا تجهیزات صنعتی 
اس��ت( بلکه موضوع مهم این اس��ت که باید با توجه به 
تولید داخلی، ضریب س��اخت و عرضه اسباب بازی های 
ایرانی و داخلی با تکیه بر فرهنگ ایرانی و اسالمی تقویت 
شود و با چنین رویکردی می توان بخش زیادی از تبعات 
و پیامدهای فرهنگی اسباب بازی های غیرسازنده را مهار 
و کنترل کرد.  با عنایت به نفوذ اسباب بازی های آموزشی 
در خانواره��ا و خری��د و تهیه آن از س��وی والدین برای 
فرزندان، ای��ن ضرورت بیش از پیش الزام آور می ش��ود 
و امید اس��ت با نظارت ش��دیدتر و همچنین حمایت از 
تولیدکنن��دگان داخلی و انتق��ال فناوری ها و تجهیزات 
نوین برای تولید اس��باب بازی در کشور، تهدیدات فعلی 
ب��ه فرصت هایی کم نظیر در عرص��ه اقتصادی، تولیدی، 

فرهنگی تبدیل شود. 

وابستگی صنعت پولساز اسباب بازی به واردات

فرصت سوزی در صنعت کفش ایران 
اخبار

 شرایط واردات تراریخته
سخت تر شد 

واردات محصوالت کشاورزی تراریخته منوط به اخذ 
مجوز از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
در کن��ار رعایت مقررات و ضوابط جاری )قبلی( ش��د.  
به گزارش تس��نیم، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با 
ارس��ال نامه ای به سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
31 استان کش��ور و جنوب کرمان اعالم کرد براساس 
نامه دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد 
کشاورزی، واردات محصوالت کشاورزی منوط به اخذ 
مجوز از س��ازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی 
وزارت جهاد کشاورزی در کنار رعایت مقررات و ضوابط 

جاری )قبلی( شده است. 

 بودجه مناطق آزاد
زیر ذره بین می رود

مجلس شورای اسالمی به منظور تأمین نظر مجلس 
شورای نگهبان با توجه به ایرادات وارده بر الیحه بودجه 
س��ال آینده، س��ازمان برنامه و بودجه را موظف کرد تا 
بر بودجه مناطق آزاد در س��ال آینده نظارت کند و در 
س��ال 13۹۸ نیز بودجه این مناطق را در قانون بودجه 

منظور کند. 
محمدرضا عبدالرحیمی - مدی��ر دفتر برنامه ریزی، 
بودجه و س��رمایه گذاری دبیرخانه شورای مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی- در گفت وگو با ایس��نا، درباره مصوبه 
مجلس شورای اسالمی مبنی بر اینکه نمایندگان جهت 
تأمین نظر شورای نگهبان س��ازمان برنامه و بودجه را 
موظف به نظارت بر بودجه سازمان مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در س��ال 13۹۷ کردند و ع��الوه بر این قرار 
اس��ت بودجه س��ال 13۹۸ این دبیرخانه در پیوس��ت 
شماره سه قانون بودجه منظور شود، اظهار کرد: دولت 
و مجموعه مدیریت ارشد مناطق آزاد به منظور بهبود 
مستمر مناطق آزاد در تحقق اهداف راهبردی کمک به 
توسعه اقتصاد ملی و پیوند آن با اقتصادهای منطقه ای 
و بین المللی و نیز توسعه و عمران مناطق محل استقرار 
خود، به دنبال ارتقای ش��فافیت و تبیین و ارائه دقیق 

عملکرد خود به مردم و همه ارکان حاکمیت است. 
وی افزود: در این ارتباط به رغم تصریح ماده ۴ قانون 
چگونگ��ی اداره این مناطق با تعیی��ن هیأت وزیران به 
عنوان مرجع تصویب بودجه س��االنه مناطق آزاد و نیز 
تصریح ماده ۵ قانون مذکور بر مستثنا بودن از شمول 
قوانین و مقررات حاکم بر ش��رکت های دولتی و سایر 
مقررات عمومی دولت، طی س��ال های اخیر از اقدامات 
نظارتی نهادهای متعدد در این حوزه استقبال کرده و 
آن را فرصتی مناس��ب به منظور ارتقای عملکرد، رفع 
ابهامات و نیز مش��ارکت برای کاهش موانع و مشکالت 

پیش روی این مناطق می دانند. 
مدی��ر دفتر برنامه ری��زی، بودجه و س��رمایه گذاری 
دبیرخانه شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ارتباط 
با تکلیف جدید نظارت سازمان برنامه و بودجه بر بودجه 
مناطق آزاد، تش��ریح کرد: در حال حاضر و قبل از این 
تکلیف نیز بودجه س��ازمان های مناطق آزاد از مرحله 
تدوین تا بررس��ی و تأیید در کارگروه تخصصی شورای 
عالی مناط��ق آزاد مرکب از نماین��دگان کلیه اعضای 
ش��ورای مذکور و تصویب در شورای عالی مناطق آزاد 
و ابالغ طی تصویب نامه هی��أت وزیران با نقش آفرینی 
موثر س��ازمان برنامه و بودجه به عنوان عضو تأثیر گذار 
ش��ورای عالی مناطق آزاد تحت بررس��ی و نظارت این 
سازمان قرار داشته و دارد و بنابراین با موضوع جدیدی 

در این ارتباط روبه رو نیستیم. 
عبدالرحیمی افزود: ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و عضویت سه معاونتش 
)روسای س��ازمان های برنامه و بودجه، میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری و حفاظت از محیط زیست(، 
1۰ وزارتخان��ه امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و 
تجارت، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، تعاون، 
کار و رف��اه امور اجتماع��ی، دادگس��تری، امورخارجه، 
نفت و فرهنگ و ارش��اد اس��المی و نیز رئیس کل بانک 
مرکزی، سیاس��تگذاری، هماهنگی، هدایت و نظارت بر 
کلیه امور به ویژه برنامه ها و بودجه ساالنه این مناطق را 
برعهده دارد که مباحث و دس��تور کار این شورا پیش تر 
و به نحوی مفصل طی جلس��ات و مباحث کارشناسی 
کارگروه تخصصی ش��ورای عالی مورد بررسی، اصالح رد 
یا تأیید ق��رار می گیرد و متعاقب��ا جهت تصمیم گیری 
و تصوی��ب خود ش��ورای عالی وارد عمل می ش��ود.  به 
گفته وی، س��ازمان برنامه و بودجه هم در شورای عالی 
مناط��ق آزاد و هم در کارگروه تخصصی ش��ورای عالی 
این مناطق به عنوان یکی از اعضای موثر و فعال حضور 
دارد و تاکنون نیز بودجه مناطق آزاد با نظر تخصصی و 
کارشناسی این سازمان و تطبیق با اصول و سیاست های 
بودجه ای کشور تصویب شده است که در تصویب بودجه 
س��ال 13۹6 مناطق آزاد، فرآیند تدوین برنامه بودجه و 
دقت و شفافیت روبه بهبود آن مورد قدردانی در جلسه 
ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه قرار گرفت.  مدیر دفتر 
برنامه ریزی، بودجه و س��رمایه گذاری دبیرخانه شورای 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین در مورد تصمیم 
مجلس شورای اسالمی جهت تأمین نظر شورای نگهبان 
در راستای نظارت سازمان برنامه و بودجه بر بودجه سال 
13۹۷ مناط��ق آزاد و نیز لحاظ بودجه این دبیرخانه در 
قانون بودجه س��ال 13۹۸، بیان ک��رد: به طور حتم این 
تصمیم در راس��تای تأکید بر نظارت های بیشتر صورت 
گرفته که قبال نیز سابقه چنین تکلیفی در برخی قوانین 

بودجه ساالنه وجود داشته است. 

اخبار

سهم صنایع کوچک از صادرات 
چقدر است؟ 

معاون س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
از هدف گ��ذاری 2.۵ میلی��ارد دالری ص��ادرات صنای��ع 
کوچ��ک در ای��ن ش��هرک ها طی س��ال آتی خب��ر داد.  
 غالمرضا س��لیمانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه

 ۵۰۰۰ واح��د صنعتی کوچک در ش��هرک های صنعتی 
شناس��ایی ش��ده اند، اظهار ک��رد: برآورد حج��م صادرات 
صورت گرفته از طریق صنایع کوچک مستقر در شهرک های 
صنعتی حدود 6میلیارد دالر است که فقط حدود 2میلیارد 
دالر آن توس��ط صادرکنندگان با اظهارنامه گمرکی ثبت 
ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: هدف گذاری صورت گرفته در 
مورد ص��ادرات صنایع کوچک مس��تقر در ش��هرک های 
صنعتی در سال جاری حدود 2میلیارد دالر بود که در 11 
ماهه محقق شد و پیش بینی می کنیم تا پایان سال 2۰۰ 
میلی��ون دالر دیگر به این رقم اضافه ش��ود. معاون صنایع 
کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
در بخش دیگری از صحبت هایش و در ارتباط با پتانسیل 
صادراتی کلیه واحدهای صنعتی کوچک در سراسر کشور، 
بیان کرد: پتانس��یل صادراتی کلیه خوش��ه های صنعتی 
در بخ��ش SME ها رقمی معادل 1۷ میلیارد دالر اس��ت 
که حدود ۸میلیارد دالر آن توس��ط صادرکنندگان اظهار 
می ش��ود.  سلیمانی با اشاره به اینکه در سال جاری حدود 
2میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر توسط صنایع کوچک مستقر 
در ش��هرک های صنعتی صادرات ص��ورت می گیرد، اعالم 
کرد: هدف گذاری در س��ال جاری 2میلیارد دالر بود و در 
سال آینده این هدف گذاری با رشد 2۵درصدی معادل 2.۵ 

میلیارد دالر در نظر گرفته شده است. 

 رشد 95درصدی واردات
تلفن همراه تا بهمن ماه امسال

براس��اس آمارهای تجارت خارجی کش��ور، واردات 
تلفن همراه تا بهمن ماه امس��ال، به لحاظ ارزش رش��د 
۹۵درصدی داشته اس��ت.  به گزارش تسنیم، بررسی 
آمارهای تجارت خارجی کشور تا بهمن ماه امسال نشان 
می دهد، حدود ۴1۰میلیون دالر گوش��ی تلفن همراه 
وارد کش��ور شده که نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
۹۵درصد رشد داشته است.  بر این اساس در 1۰ماهه 
نخست امسال 3۴2میلیون دالر گوشی تلفن همراه وارد 
کش��ور شده بود. به این ترتیب تنها در بهمن ماه حدود 
6۸ میلیون دالر گوش��ی وارد ش��ده است.  به گزارش 
تسنیم، در این مدت بیش از 2/6 میلیون دستگاه انواع 
گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده 
است. طی 11ماهه سال گذشته نیز تعداد یک میلیون 
 و ۴۴۰ هزار دس��تگاه گوش��ی تلفن هم��راه به ارزش
21۷ میلیون و 3۴ هزار دالر به کشور وارد شده بود. 

 واردات 21 میلیون دالر برنج
در بهمن ماه

براس��اس آمارهای گم��رک، می��زان واردات برنج در 
بهمن م��اه به لحاظ وزنی 2۴ ه��زار تن و به لحاظ ارزی 
21 میلیون دالر بوده است.  به گزارش تسنیم، بررسی 
 آماره��ای تجارت خارجی کش��ور نش��ان می دهد، در

11 ماهه منتهی به بهمن ماه امسال حدود یک میلیارد و 
1۵ میلیون دالر برنج به وزن بیش از یک میلیون تن وارد 
کش��ور شده است. بر این اس��اس تا دی ماه امسال، ارزش 
واردات برنج حدود ۹۹۴ میلیون دالر بوده اس��ت.  به این 
 ترتیب می��زان واردات برنج در بهمن م��اه به لحاظ وزنی
2۴ هزار تن و به لحاظ ارزی 21 میلیون دالر بوده است. 

رجیستری پیچیده تر شد
  دور سیم کارت های جدید را

خط بکشید
مسئوالن اجرای رجیس��تری گوشی های تلفن همراه 
با هش��دار نس��بت به دارن��دگان گوش��ی هایی که برای 
مدت زم��ان طوالن��ی از آن اس��تفاده نک��رده و خاموش 
بوده اند، خواستار استفاده از سیم کارت های قدیمی شدند.  
به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و ارتباطات باش��گاه 
خبرنگاران پویا، طرح ملی ثبت شناسه های گوشی تلفن 
همراه به مرور در حال انجام اس��ت و در هر مرحله وارد 
پیچیدگی های بیش��تری می ش��ود ک��ه در صورت عدم 
اطالع، ممکن اس��ت گوش��ی تان غیرفعال شده یا از کار 
بیفتد.  در تازه ترین اطالع رس��انی که توس��ط مسئوالن 
اجرای رجیس��تری صورت گرفته، کسانی مورد خطاب 
واقع ش��ده اند که گوش��ی خاموش ب��رای مدت طوالنی 
دارند و باید با قرار دادن س��یم کارت در گوش��ی اقدام به 
رجیستری آن کنند.  بنابراین اگر شما هم جزو آن دسته 
افرادی هستید که گوشی تان تاکنون خاموش بوده است، 
دقت کنید برای فعال کردن گوشی تان که ممکن است به 
زودی مشمول طرح رجیستری گردد، از سیم کارت هایی 
که به تازگی خریداری کرده اید اس��تفاده نکنید.  ش��ما 
برای فعال س��ازی، ثبت شناسه یا همان رجیستری باید 
از س��یم کارت های قدیمی استفاده کنید و در صورتی که 
نسبت به این موضوع غفلت کنید، مسئولیت ثبت نشدن 
گوش��ی تان با خودتان است.  الزم است پس از قرار دادن 
س��یم کارت درون گوش��ی، حتی المقدور با آن تماس��ی 
گرفته یا پیامکی ارسال کنید.  همچنین این دستورالعمل 
افرادی که دارای تلفن همراه آکبندی هس��تند که هنوز 

داخل آن سیم کارت قرار نداده اند را نیز شامل می شود. 
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 ۸۵ اس��تاندارد  س��ازمان 
مورد ب��رای خودروهای داخلی 
الزم االج��را ق��رار داده ک��ه در 
مقاب��ل خودروس��ازان معتقدند 
مرب��وط  اس��تانداردهای  بای��د 
آخری��ن  مع��ادل  ایمن��ی  ب��ه 

استانداردهای روز باشد. 
پای��گاه خبری  ب��ه گ��زارش 
موض��وع  خ��ودرو«،  »عص��ر 
خودروه��ای  استانداردس��ازی 
داخل��ی چن��د س��الی ب��ود که 
مط��رح می ش��د و ب��ه همی��ن 
منظور ش��ورایی تح��ت عنوان 
متشکل  سیاست گذاری  شورای 
خودروس��ازان،  نماین��دگان  از 
س��ازمان اس��تاندارد، س��ازمان 
محیط زیست و دیگر ارگان های 
مربوطه تشکیل ش��د تا در این 

باره تصمیم گیری کنند. 
ای��ن ش��ورا مصوب ک��رد که 
الزم االج��رای  اس��تانداردهای 
خودرویی از ۵3 به ۸۵ استاندارد 
ک��ه معادل ب��ا اس��تانداردهای 
اتحادی��ه اروپاس��ت، ارتقا یابد، 
اما ب��ه اعتقاد فعاالن خودرویی، 
برخی از این استانداردهای مورد 
تصویب در اروپا اس��تانداردهای 
تشویقی هس��تند، بنابراین باید 
ایمنی  به  مربوط  استانداردهای 
مع��ادل آخرین اس��تانداردهای 
روز باش��د، ول��ی در ارتب��اط با 

تعادل  اختیاری،  استانداردهای 
به نوع��ی  و  ایج��اد ش��ود  الزم 

بازنگری صورت گیرد. 
از طرفی نظر رئیس س��ازمان 
اس��تاندارد چیز دیگری اس��ت، 
پیروز بخت در آخرین اظهارنظر 
خ��ود در این ب��اره بی��ان کرد: 
باره��ا گفت��ه ام که ای��ن ماجرا 
تغیی��ر نخواهد ک��رد و بازنگری 
اس��تانداردها حت��ی اگر آن طور 
ک��ه برخ��ی می گوین��د اتف��اق 
بیفتد، در رون��د تغییری ایجاد 
نخواهد ش��د، بلکه ممکن است 
در معیاره��ا تغییر ایجاد ش��ود 
که آن هم بر اس��اس معیارهای 
اتحادی��ه اروپاس��ت و نمی توان 

آنها را سخت دانست. 
وی تأکی��د ک��رد: م��ا درک 
خودروس��ازان  ک��ه  می کنی��م 
شرایط س��ختی را می گذرانند، 
چراکه برای جایگزینی خودروها 
مش��کل دارند و استقبال مردم 
برایش��ان مهم اس��ت، ل��ذا باید 
بتوانن��د روی قیمت ه��ا تعادل 
ایجاد کنند و مجم��وع عواملی 
از ای��ن دس��ت باعث ش��ده که 
باش��ند،  داش��ته  مقاومت هایی 
ام��ا موض��وع مصوب��ه ش��ورای 
سیاست گذاری است و مصوبات 

این شورا تغییر نخواهد کرد. 
مان��ی ح��دادی، کارش��ناس 

حوزه خودرو اظهار کرد: کیفیت 
برخی خودروهای ساخت داخل 
و مدل ه��ای وارداتی، همیش��ه 
محل مناقش��ات بس��یاری بوده 
اس��ت. س��ازمان ملی استاندارد 
ارزیابی  اصل��ی  متولی  به عنوان 
کیف��ی خودروهای عرضه ش��ده 
به ب��ازار، بارها در مظ��ان اتهام 
ک��م کاری و س��هل انگاری قرار 

گرفته است. 
وی ادام��ه داد: اکنون با توجه 
به سیاس��ت های جدی��د دولت 
یازده��م و دوازدهم نس��بت به 
حوزه صنعت خودرو، س��ازمان 
ملی استاندارد فضایی بهتر برای 
ع��رض اندام خود یافته اس��ت، 
تا جایی که در طرحی برق آس��ا 
اقدام به تصویب آیتم های جدید 
برای اس��تاندارد خودروها کرده 
اس��ت. قوه قهریه این مجموعه 
به قدری خود را توانمند نش��ان 
می دهد که در فاز اول با تعیین 
ی��ک ضرب االج��ل، از ابت��دای 
دی ماه سال جاری مانع از تولید 
برخی خودروها از یک سو شد و 
از س��ویی دیگر با واردات برخی 
مدل های خارجی مخالفت کرد. 
ای��ن تصمیم س��فت و س��خت 
به قدری بود که برخی شرکت ها 
با گذش��ت حتی یک��ی دو روز 
از تاری��خ ف��وق نیز نتوانس��تند 

س��ازمان را مجاب ب��ه پذیرش 
استانداردهای قبلی کنند. 

حدادی ادامه داد: آنچه موجبات 
بحث ه��ای اخیر ش��ده، تصمیم 
دیگ��ر س��ازمان ملی اس��تاندارد 
برای اضافه شدن آیتم های جدید 
تا تاریخ دی ماه س��ال ۹۷ است؛ 
اتفاقی که در صورت رخ دادن آن 
باید شاهد خداحافظی بسیاری از 
مدل ها از چرخ تولید باشیم. این 
در حالی است که حتی بسیاری 
از خارجی ه��ای صاحب ن��ام نیز 
از تأمین این اس��تانداردها عاجز 

هستند. 
این کارشناس با مطرح کردن 
این س��ؤال که چ��را اقدام اخیر 
اس��تاندارد مایه دلخوری ش��ده 
است؟ بیان کرد: این تنها ظاهر 
ماجراست که سازمان استاندارد 
در راس��تای وظایف خود عمل 
کرده و قصد دارد س��طح کیفی 
بازار را  خودروهای موج��ود در 

افزایش دهد. 
وی افزود: در واقع این نمایش 
ترس��ناک ب��رای آنها ک��ه واقعاً 
دچ��ار نق��ص کیفی هس��تند، 
کم��دی بی��ش نیس��ت و ادامه 
تولید پراید، خانواده پژو ۴۰۵ و 
لیس��ت بلندباالی انواع و اقسام 
سمند ها، سورن ها، دناها و حتی 
برخی چینی ها به خوبی نش��ان 

می دهد ک��ه »از ما بهتران« در 
حاش��یه امنی به سر می برند. نه 
فقط اعتراض مردمی، بلکه حتی 
از مسئوالن  برخی  موضع گیری 
ذی ربط نیز نتوانس��ته خللی در 
تولید این خودروها ایجاد کند. 

دبی��ر  نعمت بخ��ش،  احم��د 
این  انجم��ن خودروس��ازان در 
خصوص در گفت وگو با باش��گاه 
کرد:  اظهار  ج��وان،  خبرنگاران 
اس��تاندارد   ۸۵ مجم��وع  از 
الزم االجرا، 13 مورد آن حتی در 
اروپا جزو استانداردهای اجباری 
نیس��تند و حتی خودروس��ازان 
اروپای��ی نی��ز ملزم ب��ه رعایت 
آنها نش��ده اند، اما سازمان ملی 
اس��تاندارد ایران اصرار دارد در 
داخلی  خودروه��ای  خص��وص 

حتماً رعایت شود. 
برخ��ی  داد:  ادام��ه  وی 
ه��م  مدنظ��ر  اس��تانداردهای 
زیرس��اختش برای انجام وجود 
مث��اًل حس��گر حرکت  ن��دارد، 
بین خطوط بر ف��رض که روی 
خودروی��ی هم نصب ش��ود، اما 
جاده ه��ای کش��ور خط کش��ی 
درستی ندارند و به جای کمک 
به رانن��ده برای او مشکل س��از 
خواهد شد و به طورکلی رعایت 
مقدور  اس��تانداردها  از  برخ��ی 

نیست. 

بزرگ  تری��ن تأمی��ن   کنن��ده صنع��ت 
خودروی کش��ورمان صنع��ت نفت و گاز 
اس��ت و هم��کاری صنعت نف��ت و گاز و 
صنع��ت خودرو می توان��د تغییر و تحول 
بزرگی را برای خودروس��ازی کش��ورمان 

رقم بزند.
به گ��زارش پدال نیوز، صنعت خودروی 
ایران طی سال ها دچار مشکالت بسیاری 
بوده است. س��ال های قبل این صنعت با 
برنامه ای مش��خص به دنبال افزایش تیراژ 
و همچنی��ن داخلی س��ازی محص��والت 
بود. پس از س��ال های جنگ و در ابتدای 
دهه، فرم��ول جدیدی ب��رای آن و البته 
قطعه  س��ازی کش��ورمان پی ریزی ش��د. 
داخلی س��ازی و افزای��ش تی��راژ و تولید 
خودروه��ای مختل��ف ک��ه ب��ا همکاری 
خودروسازان خارجی تولید می شد، رنگ 
دیگری ب��ه خودروس��ازی و خودروهای 

موجود در کشورمان بخشید. 
 این وضعیت س��ال ها ادام��ه پیدا کرد 
و توفیق��ات بس��یاری نصیب ایران ش��د. 
صنعت خ��ودرو که در س��ال های جنگ 
بی اختی��ار خوابیده بود، ب��ار دیگر جان 
گرفت��ه ب��ود و متخصص��ان داخل��ی ب��ا 
اس��تفاده از توان خارجی ها به بسیاری از 
ملزومات تولید خودرو دس��ت پیدا کرده 
بودند. خودروسازی در شرایط فعلی باید 
گذش��ته را رها کند و به فکر آینده باشد. 
بس��یاری از کارشناس��ان صنعت خودرو 
معتقد هس��تند خودروس��ازی کشورمان 
همچن��ان در فرمول س��ال های ابتدایی 
ده��ه هفت��اد باق��ی مانده و بس��یاری از 

قطعه س��ازان نیز همچنان با همان روال 
گذش��ته ب��ه تولی��د قطع��ه می پردازند. 
اس��تراتژی صنعت خودروی ایران نیاز به 
تغییر بنیادی��ن دارد و نمی توان با همان 

روال گذشته به کار ادامه داد. 
صنعت خودرو و قطعه سازی کشورمان 
نی��از به بازنگری و فرمول��ه  کردن دوباره 
ب��ا  همپای��ی  و  فن��اوری  بح��ث  دارد. 
فناوری ه��ای روز دنی��ا یکی از مس��ائلی 
اس��ت که صنعت خ��ودروی ما، از آن جا 

مانده است. 
 در همین زمینه امیر البدوی، اس��تاد 
دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس 
با بیان اینکه صنعت خودرو و قطعه سازی 
کش��ورمان پس از 1۷سال دوباره نیاز به 
فرمول جدی��دی دارد، می گوی��د:  »اگر 
ما به تکنولوژی ه��ای جدید و همپایی با 
فناوری ه��ای روز دنیا فکر نکنیم، مجبور 
هس��تیم همچن��ان تکنولوژی های کهنه 
را به کار گرفت��ه و تولید کنیم. ادامه این 
روال آینده ای را ب��رای صنعت خودروی 

کشورمان در پی نخواهد داشت.« 
 وی درخص��وص اینک��ه چ��را صنعت 
خ��ودرو ب��ا فن��اوری حرک��ت نمی کند، 
می گوید:  »صنعت خودرو 1۷سال پیش 
انجام شده می توانست  برنامه ریزی های  با 
به همپایی با فناوری دست پیدا کند و با 
یک یا دو س��ال فاصله، به تکنولوژی های 

روز دنیا برسد.« 
ع��دم  از مش��کالت  یک��ی  الب��دوی   
دستیابی  به تکنولوژی های روز در صنعت 
خودرو را فشارهای اقتصادی و تحریم ها 

می داند و تصریح می کند:  »فش��ارهایی 
ک��ه در 1۰س��ال گذش��ته ب��ا توجه  به 
وضعی��ت اقتص��ادی و تحریم ها به وجود 
آمد، فرصت پیش��رفت از صنعت خودرو 
را گرف��ت. بای��د برنامه ری��زی جدی��دی 
برای خودروس��ازی انجام ش��ود تا فاصله 
به وجودآم��ده با فناوری های روز جهان را 

پر کند.« 
 این بح��ث نیاز ب��ه فناوری های جدید 
دارد و همپای��ی ب��ا فناوری ه��ای روز دنیا 
نیازمند همکاری گس��ترده خودروسازان و 
تأمین  کنندگان اس��ت. در کنار این باید به 
مشکالت اساس��ی تولید خودرو در کشور 
هم اشاره کرد، چراکه اصوالً تولید خودروی 
روز دنیا گران تمام می ش��ود. این درحالی 
است که بخش عمده بازار ایران در اختیار 
خودروهای زی��ر 3۰میلیون تومان و به طور 
کلی خودروهای زیر ۵۰میلیون تومان است. 
به نظر می رس��د با این قیمت ها نمی توان 
انتظار خودروی باکیفیت و به روز را داشت. 
 پایی��ن ب��ودن درآم��د س��رانه بخش 
بزرگی از جامع��ه و همچنین دل نکندن 
خودروسازان از تولید خودروهای قدیمی 
هم مش��کل دیگر ناش��ی  از به روز نبودن 
تولی��دات و ماندن در همان اس��تراتژی 
تولید خودرو و قطعه در اوایل دهه هفتاد 

و ادامه آن در دهه های بعد بوده است. 
 در همی��ن زمین��ه اوس��تا گ��ودرزی، 
کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه 
می گوی��د: »رس��یدن ب��ه فناوری ه��ای 
روز دنی��ا و همچنین همپاش��دن و قدم 
برداش��تن همزمان با آن، دو اس��تراتژی 

مهمی اس��ت که صنعت خ��ودرو در هر 
جایی از جهان به آن نیاز دارد. باید برای 
تکنولوژی هزینه و پول بابت آن پرداخت 

کنیم.«
 برای رس��یدن ب��ه فناوری ه��ای روز 
دنی��ا در بح��ث خودرو نیاز ب��ه همکاری 
و هماهنگی بخش ه��ای مختلف صنعت 
خ��ودرو وجود دارد. در ای��ن میان موارد 
بس��یاری از این هم��کاری مغفول مانده 

است. 
 مدت هاست بحث اعمال استانداردهای 
جدی��د خودرویی مطرح ش��ده اما نکته 
اصل��ی این اس��ت ک��ه بس��یاری از این 
استانداردها، نیازمند همکاری بخش های 
مختلف با صنعت خودرو اس��ت. می توان 
خودروهای��ی با اس��تاندارد ی��ورو ۵ و 6 
تولید کرد و بهتری��ن خودروهای دنیا را 
که از آخرین اس��تانداردها و تکنولوژی ها 
بهره مند هس��تند، وارد کشور کرده یا در 
کش��ور تولید ک��رد، اما اگر م��ا هنوز هم 
س��وختی با اس��تاندارد یورو ۴، ۵ و 6 در 
کشور نداشته باشیم اصوالً افزایش برخی 
استانداردها ثمربخش نبوه و تنها تحمیل 
هزینه اضافی به صنعت و اقتصاد کش��ور 

است. 
 در این رابطه امیرالبدوی با بیان اینکه 
بزرگ ترین تأمین  کننده صنعت خودروی 
کش��ورمان، صنع��ت نفت و گاز اس��ت، 
می گوید:  »هم��کاری صنعت نفت و گاز 
و صنعت خ��ودرو می تواند تغییر و تحول 
بزرگی را برای خودروس��ازی کش��ورمان 

رقم بزند.« 

بررسی دالیل نبود فناوری روز دنیا در صنعت خودروی ایران

چالش جدید خودروسازان و سازمان استاندارد
اخبار

تقاضا در بازار تایرهای استوک 
افزایش یافت

رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان الس��تیک، 
فیلت��ر و روغ��ن معتقد اس��ت در ص��ورت تداوم 
بازرسی ها انتظار می رود سهم روغن های تقلبی در 
بازار به کمتر از ۵درصد برس��د. از آنجا که عرضه 
تایره��ای دس��ت دوم امروز تبدیل به یک رس��ته 
ش��غلی در بازار فروش تایر ش��ده اس��ت، بسیاری 
از صاحبان خودروها که ب��ه لحاظ اقتصادی قادر 
به خرید الس��تیک نو نیس��تند به بازار دست دوم 

مراجعه می کنند. 
به گ��زارش خبر خودرو، داوود س��عادتی اظهار 
داش��ت: اتحادیه فروش��ندگان فیلت��ر و روغن در 
تالش اس��ت با برنامه ریزی دس��تگاه های متولی و 
مبارزه با قاچاق، عرضه روغن های تقلبی به بازار را 

به حداقل ممکن برساند. 
وی در ادامه در خصوص عرضه تایرهای دس��ت 
دوم خاطرنش��ان کرد: از آنج��ا که عرضه تایرهای 
دس��ت دوم امروز تبدیل به یک رس��ته شغلی در 
بازار فروش تایر ش��ده اس��ت، بسیاری از صاحبان 
خودروه��ا که به لح��اظ اقتصادی ق��ادر به خرید 
الس��تیک نو نیستند به بازار دس��ت دوم مراجعه 

می کنند. 
وی با اش��اره به تقاضای باالی تایرهای دس��ت 
دوم افزود: فروش الستیک های دست دوم با توجه 
افت توان مالی متقاضی��ان رونق زیادی یافته این 
در حالی اس��ت که عدم نرخ مشخص در این نوع 
تایرها، موجب کسب سود های 3۰ تا ۴۰ درصدی 

برای فروشندگان این نوع تایرها شده است. 
وی تأکی��د ک��رد: در حال حاض��ر بخش مهمی 
از تقاضای بازار مربوط به الس��تیک های اس��توک 
و دس��ت دوم سواری اس��ت که گاه تا ۷۰ الی ۸۰ 

درصد قابلیت استفاده دارند. 
وی با توجه به اوضاع بازار تایرهای دس��ت دوم 
گفت: در حال حاضر به جهت تقاضا در این بخش 
برخی کارخانجات به صورت مزایده اقدام به عرضه 

تایرها دست دوم به بازار می کنند. 
رئی��س اتحادیه صنف فروش��ندگان الس��تیک، 
فیلت��ر و روغ��ن ب��ا توجه ب��ه س��هم ۴۰درصدی 
تایره��ای واردات��ی در تأمین نیاز ب��ازار، گفت: با 
توجه به این س��هم از واردات و از س��ویی س��هم 
الس��تیک های قاچاق، مطمئناً این جریان به ضرر 
تولیدکنن��گان و حتی واردکنندگانی اس��ت که از 

مسیرهای قانونی وارد می کنند. 
س��عادتی همچنین به تأثیر ن��رخ ارز بر قیمت 
الس��تیک و روغن در ب��ازار پرداخ��ت و گفت: با 
ادامه نوس��انات ارزی پیش بینی می ش��ود قیمت 
الس��تیک های واردات��ی حدود 1۰ ت��ا 12 درصد 
در ب��ازار افزای��ش یابد. هر چند ام��روز با افزایش 
محدودیت های تعرفه ای در واردات و لزوم رعایت 
برخی الزامات قانونی، تا حدودی واردات الستیک 

سیر نزولی یافته است. 

قرارداد رنو براساس اصل برد-برد 
منعقد شده

رئیس هیأت عامل س��ازمان گسترش و نوسازی 
صنای��ع ای��ران )ای��درو( ب��ا رد یک طرف��ه بودن 
قراردادهای پیش��ین به نفع شرکت خودروسازی 
رنو گفت قرارداد با رنو دوطرفه بوده و تأمین  کننده 

منافع هر دو شرکت است. 
ب��ه گزارش کارپ��رس، »منص��ور معظمی« روز 
چهارش��نبه در آیی��ن امض��ای ق��رارداد تأمین و 
س��اخت ۴۵۰ دس��تگاه واگن مترو برای شهرهای 
اه��واز، تبریز و ش��یراز بین ایدرو و ش��رکت پوژن 
چی��ن در جمع خبرن��گاران افزود: ق��رارداد با رنو 
طب��ق روال موجود در حال انجام اس��ت و اکنون 
رنو آماده انتقال منابع مالی شان به تهران هستند. 
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، در ای��ن قراردادها 
ضمن ارتقای داخلی سازی، توسعه صادرات خودرو 
نیز پیش بینی شده است و نزدیک ترین مدل ها به 

خودروهای روز جهان وارد کشور می شود. 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت یادآور 
ش��د: با ای��ن قراردادها، مردم س��وار خودروهایی 
خواهند ش��د که از کیفیت و قیمت های مطلوبی 

برخوردارند. 
رئی��س هیأت عامل ایدرو با اش��اره ب��ه اینکه با 
قرارداد رنو، شمار قطعه سازان در بازارهای جهانی 
از 1۵ قطعه س��از به 6۰ قطعه ساز افزایش می یابد، 
اف��زود: 3۰درص��د ص��ادرات محصوالت ب��ا تعهد 
شرکت رنو انجام می شود و تولید داخلی گیربکس 

موتور در این قرارداد گنجانده شده است. 
 ای��درو، سیاس��ت حض��ور برنده��ای ب��زرگ 
خودروس��ازی در ای��ران برای تولید مش��ارکتی و 
صادرات را پیگی��ری می کند؛ هدفی که با اجرایی 
ش��دن برجام در دی ماه سال ۹۴ بیش از هر زمان 

به ایران نزدیک است. 
صنع��ت خ��ودروی کش��ور یک��ی از بخش های 
اقتصادی کشور به شمار می رود که از فضای پیش 
آمده پس از برجام حداکثر استفاده را انجام داد و 
12 اردیبهشت ماه امسال رئیس جمهوری نخستین 
محصول مشارکتی بین ایران خودرو و پژو فرانسه 

را رونمایی کرد. 

اخبار

استانداردهای خودرو به 85 نمی رسد 
استانداردهایی تعیین می شود که 

خودروسازان بتوانند پاس کنند
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با س��ازمان ملی 
استاندارد برای تعدیل استانداردهای هشتادوپنج گانه 
خودروی توافق کرده اس��ت.  منصور معظمی افزود: 
در هفته گذش��ته با س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران 
درباره بازنگری در اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه 
خودروی��ی توافق ش��د که ب��ه زودی از س��وی این 
س��ازمان اعالم می ش��ود. بر پایه این توافق قرار شد 
استانداردهایی اجباری ش��ود که خودروسازان قادر 
ب��ه پاس کردن آنها بوده و به نفع مش��تریان خودرو 
و مصرف کنندگان باش��د.  تا ابتدای دی ماه امس��ال 
خودروس��ازان باید مدارک استاندارد پنجاه وپنج گانه 
را به س��ازمان ملی اس��تاندارد تحوی��ل می دادند و 
خودروهایی که قادر به پاس کردن این اس��تانداردها 
نبودن��د، از دور خارج ش��وند.  از ای��ن تاریخ به بعد، 
اگ��ر هر یک از این خودروه��ا بخواهد دوباره به خط 
تولید بازگردد، باید اس��تانداردهای شصت وس��ه گانه 
را پاس کند؛ یعنی عالوه بر اس��تانداردهای پیشین، 
هشت اس��تاندارد دیگر نیز اضافه شد.  این مهلت تا 
اول دی ماه س��ال آینده )13۹۷( برای این خودروها 
باقی اس��ت ام��ا از زمس��تان آینده، 22 اس��تاندارد 
دیگر نیز اضافه می ش��ود و پشت س��ر گذاشتن ۸۵ 
استاندارد الزامی است.  این در حالی است که رئیس 
س��ازمان ملی استاندارد ایران چندی پیش بر رعایت 
استانداردهای خودرویی طبق زمان بندی اعالم شده 

تأکید کرده بود. 

سریع ترین خودروی الکتریکی 
طراحی شد

یک ش��رکت کروات ابرخودروی الکتریکی طراحی 
ک��رده که می تواند در 1.۸۵ ثانیه س��رعت خود را از 
صف��ر به 1۰۰ کیلومتر برس��اند و به ای��ن ترتیب از 

»تسال رودستر« هم سریع تر است. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از 
مهر، شرکت خودروسازی Rimac از طرح اولیه یک 
ابرخودروی الکتریکی خودران در نمایشگاه اتومبیل 
ژنو رونمایی کرده است. این خودرو مجهز به موتوری 
با قدرت 1۹1۴ اسب بخار است و می تواند به سرعت 
خارق العاده ای دس��ت یابد.  طرح اولیه این ش��رکت 
کروات Concept Two نام گرفته و در 1.۸۵ ثانیه 
س��رعت خود را از صفر به 1۰۰ کیلومتر می رس��اند. 
همچنین به گفته شرکت بیشترین سرعت آن ۴2۰ 
کیلومتر برس��اعت اس��ت.  در صورت تأیید ادعاهای 
مذک��ور، Concept Two س��ریع ترین خ��ودروی 
الکتریک��ی جه��ان خواهد بود. به عب��ارت دیگر این 
خودرو حتی از »تسال رودس��تر« نیز سریعتر است، 
زیرا رودس��تر س��رعت خ��ود را در 1.۹ ثانیه از صفر 
ب��ه 1۰۰ کیلومتر برس��اعت می رس��اند.  به هر حال 
باتری 12۰ کیلووات س��اعتی این خ��ودرو با یک بار 
ش��ارژ می تواند 6۴۰ کیلومتر را طی کند.  ش��رکت 
س��ازنده ادعا می کند باتری خودور حاوی ۷میلیون 
س��لول لیتیوم��ی اس��ت و در 3۰ دقیق��ه ۸۰درصد 
شارژ می ش��ود.  طرح اولیه مذکور مجهز به فناوری 
شناس��ایی صورت است و راننده می تواند با یک نگاه 
  Concept Two  .به خودرو، درهای آن را باز کند
دارای قابلیت های »س��طح چهارم خودران« است و 
به عبارت دیگر می تواند بدون اپراتور انسانی در تمام 
جاده ها حرکت کند.  ش��رکت ک��روات تصمیم دارد 

1۵۰ دستگاه Concept Two  بسازد. 
 

تعرفه های بی حساب سدی در برابر 
تولید رقابتی در صنعت خودرو

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی معتقد اس��ت ت��ا هنگامی ک��ه توانمندی 
خودروس��ازان ارتق��اء نیابد ام��کان رقابت پذیری در 
ای��ن صنعت فراهم نخواهد داش��ت.  به گزارش خبر 
خودرو، محمد رضا منصوری در با اشاره به سه گزینه 
مه��م در ایجاد رقابت پذیری در صنعت خودرو اظهار 
داش��ت: تکنولوژی روز، توانمندی س��ازی مدیریت و 
نیروی انس��انی متخصص سه اصل مهم برای ارتقای 
رقابت و رسیدن به اس��تانداردهای روز جهانی است 
ای��ن درحالی که همچنان در جریان تولید خودرو در 
ایران بسیاری از استانداردها روز دنیا اعمال نمی شود.  
وی همچنین نظ��ام تعرفه ای موجود را مانعی جهت 
رقابت پذیری صنعت خودروی ایران دانست و گفت: 
با وجود تعرفه های باال و از سویی عرضه خودروهایی 
با قیمت باال بدون هیچ گونه فشاری بر خودروسازان 
داخلی، بی شک صنعت خودرو رقابتی نخواهد شد. 

به گفته وی با شرایط کنونی تعرفه ای نمی توان به 
صنعت خودروی رقابتی دست یافت. 

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه وجود تعرفه های باال 
و بی حساب در صنعت خودرو عاملی جهت مشکالت 
موجود و عدم دس��تیابی به موفقیت در خودروسازی 
ایران ش��ده است.  نماینده ساوه و زرندیه در مجلس 
دهم افزود: با ادامه وضعی��ت موجود قطعاً نمی توان 
انتظار داش��ت که صنعت خودروس��ازی در ایران بر 
مدار درس��تی حرکت کند، مگر اینکه تغییر و تحول 

اساسی در این بخش صورت گیرد. 
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وزی��ر ارتباط��ات ب��ا تاکید بر ضرورت سرعت بخش��ی به اکوسیس��تم 
کارآفرینی زنان در کشور گفت تعداد زنان در حوزه کارآفرینی کمتر است 

و باید فرصت های کارآفرینی برای این قشر فراهم شود.
به گزارش مه��ر، محمدجواد آذری جهرمی 
در یادداشتی همزمان با فرارسیدن ایام سالروز 
والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز جهانی 
زن، نوشت: در این ایام محملی برای پرداختن 
بی��ش از پیش به جایگاه و حقوق زنان مطرح 
می ش��ود که گاه با افراط و تفریط هایی همراه 
اس��ت. وی افزود: اما واقعیت این است که زن 
و م��رد را بای��د خارج از نگاه جنس��یتی و در 
قالبی انس��انی مورد بررس��ی قرار داد و از این 
زاوی��ه مردان و زنان حق��وق و تکالیفی دارند 
که جامع��ه باید به آنها احترام بگ��ذارد. وزیر 
ارتباطات با تاکید بر اینکه س��اختار خلقت و 
موجودیت زنان دارای ویژگی ها و احساس��ات 

خاصی اس��ت که حقوق و تکالیف آن در همین چارچوب دیده می شود، 
خاطرنش��ان کرد: اگر کس��انی بخواهند بدون درنظر گرفتن استعدادها و 
محدودیت ه��ای زن��ان انتظاراتی را از آنان مطرح کنن��د، قطعا به بیراهه 

خواهند رفت. وی گفت: اما آنچه به کارگیری زنان را مهم می کند مستقل 
از این توضیحات و نیاز جامعه به حضور هر دو جنس زن و مرد به لحاظ 
جامعه شناس��ی و روانشناس��ی که از این نوشتار خارج است، موضوعی به 
نام اقتصاد اس��ت. وزیر ارتباطات اضافه کرد: 
در دنیای امروز اقتصاد انقباضی یا انبساطی 
ص��رف با ن��گاه دولتی پاس��خگو نیس��ت و 
همان ط��ور که انق��الب صنعت��ی جهان را 
درنوردید و کش��ورهای دنیا را به سادگی به 
دو دسته توس��عه یافته و عقب افتاده تبدیل 
کرد، انقالب دیجیت��ال و در پی آن اقتصاد 
دیجیتال نی��ز نیازمند بهره ب��رداری از کل 
ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و 

منابع انسانی کشورها است.
جهرمی با اشاره به اینکه یک جامعه برای 
توسعه پایدار نیازمند کار هر دو جنس و البته 
به طور عادالنه است، تاکید کرد: رشد تولید 
ناخالص داخلی یک کش��ور )GDP( طبعا با تکیه بر نیروی کاری مردان 
به تنهایی محقق نخواهد ش��د. همان طور که یک کارخانه اگر با نیمی از 

ظرفیت اسمی خود کار کند قطعا تولید ۵۰ درصدی خواهد داشت.

اس��تاندار گیالن با اش��اره به اینکه دانشگاه های اس��تان باید در مسیر 
اش��تغال و کارآفرینی حرکت کنند، گفت آموزش ها باید به گونه ای باشد 

که دانشجو را در مسیر اشتغال و کارآفرینی سوق دهد. 
به گزارش مهر، مصطفی ساالری در مراسم 
گرامیداشت سالروز پنجاهمین سال تأسیس 
آموزش عالی گیالن که بعدازظهر پنجش��نبه 
در تاالر حکمت این دانشگاه برگزار شد، اظهار 
کرد: یکی از اولویت ها در سطح آموزش عالی 
در استان حرکت به سمت دانشگاه های نسل 
سوم اس��ت. وی با بیان اینکه دانشگاه ها باید 
در زمینه اش��تغال و کارآفرینی حرکت کند، 
افزود: آموزش ها در مراکز آموزش عالی استان 
گیالن باید به گونه ای باش��د که دانش��جو را 
در مس��یر اش��تغال و کارآفرینی سوق دهد.  
استاندار گیالن با اش��اره به اینکه این استان 
در حوزه ه��ای دانش��گاهی و علم��ی دارای 

ظرفیت های بس��یار باالیی اس��ت، ادامه داد: باید با یک برنامه مناسب از 
این ظرفیت در زمینه توسعه گیالن به ویژه اشتغال زایی بهره گیری شود. 

وی با تأکید بر ضرورت توسعه علمی در گیالن، تصریح کرد: باید فضا 

را برای حضور فعال و گس��ترده دانشگاهیان، پژوهش و تحقیقات علمی 
افزایش داده تا زمینه رش��د و توس��عه یک جامعه فراهم ش��ود. ساالری 
همچنین با اشاره به اینکه استان گیالن از هر نظر دارای ظرفیت و پتانسیل 
برای توسعه و رش��د اقتصادی است، گفت: 
امکانات اولیه توس��عه در گیالن وجود دارد، 
تنها نیازمند مشارکت دستگاه ها و دانشگاه ها 
در راس��تای برنامه ری��زی و تصمیم گی��ری 
هس��تیم. وی با تأکید بر اینکه هیچ استانی 
همانند گیالن دارای ظرفیت های مناسب در 
بخش های مختلف برای اشتغال زایی نیست، 
اظهار ک��رد: می توانیم با بهره گیری از منابع 
داخلی در راستای توسعه و ایجاد فرصت های 

شغلی گام برداریم. 
در ادامه این مراسم رئیس دانشگاه گیالن 
نیز ضمن تبریک پنجاهمین سال تأسیس 
آموزش عالی اس��تان با اشاره به توان علمی 
باالی این دانش��گاه و جایگاه نخس��ت آن در تولید علم، اظهار کرد: یکی 
از افتخارات بزرگ این دانشگاه حضور ۷۰درصدی فارغ التحصیالن آن در 

سطح مدیریتی و فعالیت های علمی است. 

وزیر ارتباطات: 

ضرورت سرعت بخشیدن به اکوسیستم کارآفرینی زنان در کشور
استاندار گیالن تأکید کرد 

دانشگاه ها باید به سمت اشتغال و کارآفرینی حرکت کنند

طب��ق آخری��ن آمار از مجم��وع ۴1 هزار واحد صنعت��ی کوچک در 
ش��هرک های صنعتی تنها تع��داد اندکی با حداکث��ر ظرفیت فعال اند 
و اغل��ب آنها با ظرفی��ت 3۰ تا 6۰درصدی فعالی��ت می کنند، این در 
حالی اس��ت که دولت طی دو سال اخیر بیش از چند ده هزار میلیارد 
نقدینگ��ی به این بنگاه ه��ای نیمه فعال اقتصادی تزریق کرده اس��ت. 
از آنجا که آسیب شناس��ی رک��ود بنگاه های تولی��دی در ایران بر پایه 

یک اس��تاندارد علمی صورت 
نگرفته است دولت بر این باور 
اس��ت که می تواند با تصویب 
سیاست های حمایتی تولید و 
اشتغال را سروسامان بخشد و 

به وضعیت ثبات برگرداند. 
بنگاه ه��ای تولیدی بیش از 
آن ک��ه نیاز ب��ه حمایت های 
مال��ی دول��ت ب��رای افزایش 
سقف تولید داشته باشند نیاز 
به اصالح سیاست های مصوب 
کس��ب و کار در ای��ران دارند. 
قوانین موجود در نظام کسب 
و کار ای��ران یکی از مهم ترین 
بنگاه ه��ای  ایس��تایی  عام��ل 
اقتص��ادی اس��ت و ت��ا زمانی 
ای��ن قوانی��ن دس��ت و پاگیر 
کسب وکار اصالح نشود تزریق 
میلیارده��ا تومان نقدینگی به 
بدن��ه بنگاه ه��ا نه تنها موجب 
رشد و رونق اقتصادی نخواهد 
بلک��ه تبع��ات منف��ی  ش��د، 
ب��رای ای��ن نظام کس��ب وکار 
دارد. تجرب��ه س��ال های اخیر 
دولت   مال��ی  حمایت ه��ای  و 
از  مختل��ف  ش��یوه های  ب��ه 
بنگاه ه��ای نیمه فعال نش��ان 
می ده��د ک��ه مش��کل تولید 
نب��ود س��رمایه مالی نیس��ت. 

سود ۵/22درصدی نمی تواند تولید را احیا کند در حال حاضر بانک ها 
2۰درصد از تس��هیالت را به عنوان ضمانت نزد بانک نگه می دارند که 

همین شیوه باعث افزایش قیمت تمام شده کاال می شود. 
برای رش��د توس��عه تولید و اش��تغال دولت نباید با درآمد حاصل از 
افزای��ش قیمت زمینه اش��تغال زایی را فراهم کند. ش��اید بهتر باش��د 
بگوییم وظیفه دولت اش��تغال زایی به ش��کل مس��تقیم نیس��ت، بلکه 
دولت باید با حمایت از بنگاه های تولیدی و اصالح قوانین کسب و کار 

زمینه های اشتغال را فراهم کند. 
ش��رایط تولید و کس��ب وکار در ایران به دلیل قوانین موجود چندان 
آس��ان نیس��ت و تولیدکنن��ده هم��واره با دش��واری ها روبه رو اس��ت. 

ناکارآم��دی افزایش ظرفیت تولید را باید بازنگ��ری در یکایک قوانین 
موجود کس��ب وکار مرتفع کرد و راهی تازه و نو گش��ود. دولت وظیفه 
دارد با تصویب قوانین زمینه های تس��هیل و تسریع را در تولید فراهم 

کند تا ظرفیت تولید را حداقل به حداکثر تبدیل شود. 
حمای��ت مالی دولت طی س��الیان اخیر از بنگاه ه��ای تولیدی نه به 
رش��د تولید کمکی کرده اس��ت و نه باعث اش��تغال زایی بهینه ش��ده 
اس��ت، بلکه تولیدکنن��ده را با انبوهی از بدهی های نش��انی از وام های 
بانکی روبه رو ساخته است. تولیدکننده نیز به دلیل انبوهی از مشکالت 
و برای حل مقطعی آنها، به این نوع از تس��هیالت روی خوش نش��ان 
می دهد، ام��ا پس از چندی با 
مالی  بدهی ه��ای  از  انبوه��ی 
روبه رو می ش��ود، زیرا مشکل 
تولیدکننده در ایران س��رمایه 
مالی نیس��ت، مش��کل تولید 
تقاضاست.  و  نظام  ناکارآمدی 
در ح��ال حاضر ش��رکت های 
موفق که ب��ه حداکثر ظرفیت 
به تولید می پردازند با مشکل 
بازار تقاضا روبه رو هس��تند و 
انباره��ا پر از کاالهای تولیدی 
اس��ت. بنابراین با فرض اینکه 
همه بنگاه ه��ای نیمه فعال با 
حمای��ت مالی دولت بتوانند با 
حداکث��ر ظرفیت به کار تولید 
بپردازن��د آی��ا ای��ن کاالهای 
تولی��دی در ب��ازار تقاض��ا با 
از  می شود؟  مواجه  اس��تقبال 
ای��ن رو ش��اید تحری��ک بازار 
تقاضا مقدم بر حمایت از بازار 

عرضه باشد. 
تولیدکنن��ده ای اگ��ر در یک 
بازار به سامان اقتصادی فعالیت 
کند به تناسب عرضه می تواند 
ب��ا بازار تقاضا روبه رو ش��ود، اما 
بتواند  اگر  تولیدکننده  بهترین 
در یک ب��ازار متعادل اقتصادی 
فعالیت کند به م��رور ناگزیر از 
کاهش ظرفیت تولید می شود و 
آرام آرام بنگاه فعال به بنگاه نیمه فعال و گاه بنگاه تعطیل تبدیل می شود. 
به تازگی در اخبار رسانه ها آمده که دولت دوازدهم درصدد نوسازی 
2۰ واحد صنعتی کوچک اس��ت. این نوس��ازی اگر به معنای حمایت 
مال��ی اس��ت طبعا در کوت��اه مدت می توان��د ثمربخش باش��د، اما در 
میان مدت و بلندمدت تولیدکنن��ده را با چالش های بزرگ تری روبه رو 
می کند. دولت باید ش��رایط تولید را تس��هیل کن��د و همگام با اجرای 
سیاست های تسهیل کننده بازار تقاضا را به شیوه های ممکن فعال کند 
تا تولیدکننده با آس��ودگی خیال تولید کنند، واال نه تنها در چهار سال 
آینده طبق گفته های مس��ئوالن ۴۵۰ هزار شغل ایجاد نمی شود بلکه 

گرهی بر گره های دیگر افزوده می شود. 

مشکل تولید، سرمایه نیست

یادداشت

پیش بینی ها نش��ان از این دارد که س��ود عملیاتی سامسونگ طی سه ماهه  
اول سال جاری میالدی در مقایسه با پاییز 2۰1۷ کاهش پیدا خواهد کرد.

ب��ه گ��زارش زومیت، سامس��ونگ طی س��ال 2۰1۷ عملکرد مالی بس��یار 
فوق العاده ای را از خود به جای گذاشت، حال آنکه به نظر می رسد این روند در 
س��ه ماهه  اول سال جاری ادامه نخواهد داشت. گزارش ها نشان از این دارد که 
س��ود عملیاتی سامسونگ طی زمستان سال 2۰1۸ در مقایسه با پاییز 2۰1۷ 
کاهش پیدا خواهد کرد. سامس��ونگ طی سه ماهه  چهارم سال 2۰1۷ میالدی 
سود عملیاتی 1۴.1 میلیارد دالری را به دست آورده است. تحلیلگران کره ای 
پیش بینی کرده اند س��ود عملیاتی سامس��ونگ طی سه ماهه  ژانویه تا مارس با 

کاهش ۴.۸ درصدی در مقایسه با سه ماهه  پیش از آن همراه خواهد شد.

پیش بینی کاهش سود عملیاتی 
سامسونگ در زمستان 2018

فوربس جدیدترین لیست از افراد ثروتمند را منتشر کرده است که براساس آن 9 نفر از 
20 ثروتمند اول لیست در زمینه فناوری فعالیت می کنند. 

به گزارش زومیت، فوربس جدیدترین لیسـت ثروتمندترین افراد را منتشـر کرده است 
که براسـاس آن بیش از 2208 نفر روی کره زمین به عنوان میلیاردر شناسـایی شـده اند. 
مجموعه دارایی های این لیست بلندباال بیش از 9.1 تریلیون دالر اعالم شده که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته بیش از 18 درصد افزایش پیدا کرده است. 20 نفر ابتدایی این 
لیسـت به تنهایـی ثروتی نزدیک بـه 1.2 تریلیون دالر دارند که حجـم آن با کل ظرفیت 

اقتصاد مکزیک برابری می کند. به بیان سـاده تر، 20 نفر ابتدایی لیست ثروتمندترین های 
فوربـس تنها یک درصد از تمام میلیاردرهای این لیسـت را تشـکیل می دهند، حال آنکه 
ثروت آنها 13 درصد از مجموع ثروت این افراد را تشکیل داده است. میانگین ثروت تمام 

افراد در لیست بیش از 4. 1 میلیارد دالر اعالم شده است. 
در صدر لیست مورد نظر جف بزوس قرار دارد. ثروت بزوس طی یک سال اخیر به لطف 
افزایش 59درصدی ارزش سـهام آمازون رشد خارق العاده ای کرده و این کارآفرین موفق 
را به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل کرده اسـت. این برای اولین بار اسـت که جف بزوس 

فهرست ۲۰ میلیاردر جهان در قبضه فعاالن تکنولوژی

محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی
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رئیس حوزه هنری خوزس��تان گفت اس��تارت آپ ها و کس��ب و کارهای 
نوپای��ی که در فض��ای زندگی وارد و موفق هس��تند، می توانن��د به حوزه 
کتاب و کتابخوانی هم ورود و موفق باش��ند.  به گزارش مهر، حجت االسالم 

والمس��لمین سیدش��هاب الدین طباطبایی در 
حاشیه بازدید از طرح ملی کتابخانه گردی در 
کتابخانه مرکزی اهواز اظهار کرد: آن چیزی که 
همیشه و در همه شرایط در دسترس قرار دارد 
کتاب است و معتقدم هیچ چیز نمی تواند جای 
کت��اب را در جامعه بگی��رد.  وی با بیان اینکه 
فض��ای مجازی نمی تواند ب��ر کتاب غلبه کند، 
افزود: مطالعه کتاب خس��تگی مطالعه فضای 
مجازی را ندارد، مطالعه کتاب دلنش��ین است 
و در ذهن و روح مخاطب بیش��تر و بهتر جای 
می گیرد.  رئیس حوزه هنری خوزستان با اشاره 
به اینکه کتاب صوتی کار خوبی است و طرفدار 
آن هستم، تصریح کرد: البته کتاب صوتی هم 

نمی تواند خأل کتاب های کاغذی و واقعی را پر کند.  حجت االسالم طباطبایی 
با اش��اره به برنامه ها و نرم افزارهای رایان��ه ای کاربردی برای ارائه خدمات به 
مردم در حوزه های مختلف و رفع نیازهای آنها عنوان کرد: پیشنهاد می کنم 

اپلیکیشنی برای پیشنهاد کتاب های ممتاز و خوب به مخاطبان طراحی شود.  
وی اضافه کرد: اس��تارت آپ ها و کسب و کارهای نوپایی که در فضای زندگی 
ما وارد ش��دند موفق هس��تند و می توانند در حوزه کتاب و کتابخوانی هم 
وارد شوند و موفق باشند.  رئیس حوزه هنری 
خوزس��تان یادآور ش��د: کتاب دغدغه بزرگ 
همه جوامع در طول تاریخ بوده و بیش��ترین 
میراث مان��دگاری که از پیش��ینیان برای ما 
به ج��ا مانده، کتاب اس��ت.  حجت االس��الم 
طباطبای��ی ادامه داد: هرجای��ی که تمدن ها 
تحلیل رفتند و اصالت ها و هویت ها به چالش 
کش��یده شدند جاهایی اس��ت که این ثروت 
عظیم و نعمت بزرگ را از دس��ت دادند.  وی 
بیان کرد: به آتش کش��یدن کتابخانه ها و به 
غارت بردن کتاب ها، سرمایه ها و هویت جوامع 
برای اینکه آنها را عقب نگه دارند بزرگ ترین 
آفت برای جوامع بش��ری در طول تاریخ بوده 
 است.  رئیس حوزه هنری خوزستان افزود: اقتضای زندگی و جامعه امروز ما 
و گستردگی که در حوزه علوم مختلف ایجاد شده این است که در دوره های 

مختلف نخبگان و اقشار مختلف با کتاب ارتباط برقرار کنند. 

به  لطف رش��د بازار کامپیوترهای شخصی، سرورها و شبکه، درآمد دل 
در فصل گذشته افزایش پیدا کرد.  گزارش مالی دل از فصل چهارم سال 
مالی 2۰1۸ این ش��رکت نش��ان می دهد درآمد دل از واحدهای مختلف 

تحت هدایت گ��روه راهکار های س��ازمانی و 
کامپیوترهای ش��خصی تجاری این ش��رکت 
رشد داش��ته؛ دل از فروش سرور و تجهیزات 
ش��بکه نیز سود برده اس��ت. دل در سه ماهه 
گذش��ته، زیان عملیاتی 321 میلیون دالری 
را از درآم��د ۹. 21 میلی��ارد دالری ثب��ت 
کرده اس��ت؛ اما درآمد این شرکت نسبت به 
بازه زمانی مش��ابه در س��ال گذشته میالدی، 
افزایش��ی ۹ درص��دی را نش��ان می ده��د. 
 درآمد غیر حسابرس��ی ش��ده این ش��رکت

)Non-GAAP( در فصل گذش��ته حدود 
2.1 میلی��ون دالر بود.  به گ��زارش زومیت، 
ش��رکت Dell Technologies هم اکنون 

در حال بررسی راهکارهای استراتژیک برای عرضه عمومی سهام خود یا 
ادغام  ش��دن با VMware  اس��ت؛ واحدی که یکی از عوامل رشد دل و 
موتور پول سازی آن محسوب می شود. گزارش دل از سال مالی 2۰1۸ این 

شرکت حکایت از زیان عملیاتی 3.3 میلیارد دالری از درآمد ۷۸.۷ میلیارد 
دالری دارد. درآمد عملیاتی غیر حسابرسی ش��ده این شرکت نیز در سال 
مالی 2۰1۸ معادل 6.۹ میلیارد دالر بود. طبق اعالم دل، این ش��رکت از 
زمان تصاحب EMC، نزدیک به 1۰ میلیارد 
دالر بده��ی پرداخت کرده و فصل چهارم از 
سال مالی 2۰1۸ خود را با بدهی کلی ۵2.۷ 
میلی��ارد دالری ش��امل زیرمجموعه ه��ا به 
پایان برده اس��ت.  جف کالرک، نایب رئیس 
هیأت مدیره واحد محصوالت و عملیات دل، 
می گوید کسب وکار کامپیوترهای شخصی، 
سرورها و تجهیزات شبکه این شرکت رشد 
داش��ته اس��ت. وضعی��ت حافظه های فلش 
 Hyper-Converged سیس��تم های  و 
نیز مساعد به  نظر می رس��د. درآمد حاصل 
از سیس��تم های ذخیره س��ازی دل در فصل 
گذشته، حدود 11 درصد کاهش یافته است. 
درآمد گروه راهکاری س��ازمانی دل در فصل گذشته حدود 1۰.6 میلیارد 
دالر بوده است که افزایشی ۸ درصدی را نشان می دهد. درآمد راهکارهای 
زیرساختی دل نیز با ۵ درصد افزایش، به ۸.۸ میلیارد دالر رسیده است. 

رئیس حوزه هنری خوزستان: 

افزایش درآمد »دل« از بازار کامپیوترهای شخصی در فصل گذشتهضرورت راه اندازی استارت آپ کتاب و کتابخوانی در کشور

اخیراً برای ایجاد اش��تغال یا کمک به صنایع، تسهیالت ارزان قیمت 
در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که کاری کوتاه مدت، اشتباه و بدون 

برنامه است. 
مهندس ش��ریف، مدیرعامل مؤسسه سپینود ش��رق در گفت وگو با 
»فرصت امروز« افزود: کاری که در دوره های ریاست جمهوری مختلف 
تکرار می ش��ود انحراف یا شکس��ت این برنامه ها قابل پیش بینی است؛ 
تس��هیالتی که ت��ا 3 میلیارد تومان درحال پرداخت اس��ت و برای هر 
میلیاردتومان آن نزدیک به س��الی 1۰۰ میلیون تومان یارانه پرداخت 
می ش��ود، ب��ه عبارتی بی��ش از ۵۰۰ میلی��ون تومان سوبس��ید به هر 
متقاضی طی پنج س��ال پرداخت می ش��ود که این کار همان سیاست 
غل��ط طرح های زودبازده اس��ت که بی��کاران را به بی��کاران بدهکار یا 

شکس��ت خورده تبدیل کرده 
و اثر باقی مانده آن طرح های 
 نیمه تم��ام اس��ت ک��ه بعد از
هنوز سرمایه گذاران  1۰ سال 
درگیر آنها هستند. منابع ملی 
از دس��ت رفته یا منجمد شده 
در پروژه ه��ای نیمه تم��ام ی��ا 
شکس��ت خورده و بدهی های 
کالن مع��وق بانک��ی همگ��ی 
ناش��ی از همین کم توجهی ها 
در ابعاد ملی است. پروژه های 
متع��دد دولت��ی و خصوصی، 
فرودگاه ها، سدها، دریاچه های 
خش��ک ش��ده و کارخانه های 
نیم��ه تعطی��ل هم��ه موی��د 
ای��ن چالش ه��ا هس��تند که 
مجموع��ه  گذش��ته  ن��گاه 
سیاست گذاران کشور به طرح 
امکان سنجی، نگاهی شکلی و 
فرمالیته بوده  است و صد البته 
نیاز به بازنگری دارد. به عبارت 
دیگ��ر، نیاز اس��ت ه��ر پروژه 
کوچک و ب��زرگ حاکمیتی و 
خصوص��ی با توج��ه به اصول 
مورد  س��رمایه گذاری  درست 
مطالع��ه ج��دی و واقعی قرار 
گیرد. در این صورت است که 

اس��تفاده از مشاوران س��رمایه گذاری و تهیه طرح های امکان سنجی یا 
طرح توجیه��ی واقعی می تواند مانع هدررفت منابع و اس��تفاده بهینه 

از منابع شود. 
مش��اوران سرمایه گذاری در فرآیند امکان س��نجی و ارزیابی طرح ها 
می توانن��د با تلفیق نگاه کالن نگر با ن��گاه جزئی نگر، مجری برنامه های 
کالن توس��عه ای کش��ور بوده و به حفظ منابع ملی کمک کنند. عالوه 
بر این مش��اوران، باتجزیه و تحلیل دقی��ق و جزئی پروژه می توانند به 
سرمایه گذاران کمک کنند تا ابعاد مختلف پروژه را مورد شناسایی قرار 

داده و سرمایه گذاری خود را با موفقیت انجام دهند. 
در این فرآیند یک پروژه در ابعاد مختلف و س��رفصل های زیر مورد 

تجزیه و تحلیل قرار می گیرد: 

1 -  بررسی بازار و پیش بینی بازار آتی
2 - بررسی دانش فنی و تکنولوژیک

3 - بررسی مالی.
گفتنی است که سرفصل های اثرات زیست محیطی واثرات اجتماعی 
ب��ه عن��وان گزینه ه��ای چه��ارم و پنجم ای��ن فرآیند ج��زو الینفک 
امکان سنجی ها در پروژه های کالن کشوری و بزرگ محسوب می شوند. 
مهندس شریف تأکید کرد این بررسی ها برای دو گروه اهمیت دارد: 
 گ��روه اول، از نگاه بخش  خصوصی مهم هس��تند، چراکه بقای یک 
کس��ب وکار به فروش محصوالت و کس��ب بازار و به طور قطع کس��ب 
س��ود بس��تگی دارد و البته امکان پذیری فنی و تکنولوژیک، یا اجرایی 
بودن پروژه از نظر فنی از پیش ش��رط های موفقیت یک طرح است. در 
بخش خصوصی  خاص  شرایط 
ی��ا دولت��ی نی��از به بررس��ی 
دقیق تر بازار پروژه برای یافتن 
سهم مؤثر بازار خود دارند که 
این امر با انجام تحقیقات بازار 
به صورت متدولوژیک میس��ر 

است. 
گ��روه دوم، از ن��گاه بخش 
حاکمیت��ی برای یک توس��عه 
مت��وازن و پای��دار نی��از ب��ه 
بررسی اثرات زیست محیطی و 
پروژه هاست، چراکه  اجتماعی 
هدف ملی هر س��رمایه گذاری 
ایجاد ارزش و رف��اه و ارتقای 
جامعه است و تالش درجهت 
اجتماع��ی  وضعی��ت  بهب��ود 
وظای��ف  از  محیط زیس��تی  و 
حاکمیت اس��ت. البت��ه تداوم 
از  ک��ه  بق��ای کس��ب وکار  و 
بررسی های بازار و مالی و فنی 
هم ناشی می ش��ود، از اهداف 
دولت هاست. چون قرار نیست 
منابع کش��ور صرف پروژه های 
فاقد توجیه یا شکست خورده 

شود. 
از ای��ن دی��دگاه مش��اوران 
می توانن��د  س��رمایه گذاری 
با ایج��اد ارتباط بین س��رمایه گذاران ی��ا ارزیابی پروژه ه��ای موجود، 
سرمایه گذاری های جدید را در جهت تکمیل و بهبود سرمایه گذاری های 
گذشته هدایت کنند؛ نقشی که شاید در بعد عملیاتی در استراتژی های 
کالن و توسعه ای کشور باید جست وجو کرد. به عبارتی دیگر، مشاوران 
س��رمایه گذاری یا طراحان کس��ب و کار با ن��گاه عمیق جامع نگر )که 
حاصل تجربه ناش��ی از بررسی طرح های سایر س��رمایه گذاران است( 
س��رمایه گذاری های جدید را به سمت خالءها یا نیازهای بازار هدایت 
می کنن��د که ای��ن نقش از دو جهت برای کش��ور موفقیت محس��وب 
می ش��ود: اوالً جلوگیری از اش��باع یک صنعت و رقابت های مخرب در 
آینده، ثانیاً بررس��ی واقع گرایانه و جهت دهی درس��ت سرمایه گذار، که 

موفقیت و به نتیجه رسیدن پروژه را در پی خواهد داشت. 

 امکان سنجی واقعی، پیش نیاز سرمایه گذاری موفق

دریچــه

مشاور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت مدارس کارآفرین در حوزه 
دختران در جهت کس��ب مهارت های آموزش��ی در دس��تور کار شورای عالی 

مناطق آزاد کشور قرار دارد.
معصومه حجتی در حاش��یه افتتاح چهارمین نمایش��گاه کارآفرینی زنان در 
منطقه آزاد ماکو در گفت وگو با ایس��نا، گفت: شورای عالی مناطق آزاد امسال 
بر توس��عه فعالیت های اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاران و گسترش کسب 

و کار متمرکز شده است.
وی ادام��ه داد: در ح��وزه زنان نیز تمرک��ز روی کارآفرینی، اش��تغال و در 

دسترس قرار دادن منابع مالی برای مشاغل خرد خانگی است.

مشاور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور:

مدارس کارآفرین در حوزه دختران در دستور 
کار شورای عالی مناطق آزاد کشور قرار دارد

اقتصاد مکزیک برابری می کند. به بیان سـاده تر، 20 نفر ابتدایی لیست ثروتمندترین های 
فوربـس تنها یک درصد از تمام میلیاردرهای این لیسـت را تشـکیل می دهند، حال آنکه 
ثروت آنها 13 درصد از مجموع ثروت این افراد را تشکیل داده است. میانگین ثروت تمام 

افراد در لیست بیش از 4. 1 میلیارد دالر اعالم شده است. 
در صدر لیست مورد نظر جف بزوس قرار دارد. ثروت بزوس طی یک سال اخیر به لطف 
افزایش 59درصدی ارزش سـهام آمازون رشد خارق العاده ای کرده و این کارآفرین موفق 
را به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل کرده اسـت. این برای اولین بار اسـت که جف بزوس 

در رتبه اول ثروتمندترین های جهان قرار گرفته اسـت. ثروت بزوس در مقایسـه با سـال 
گذشته بیش از 39 میلیارد دالر افزایش پیدا کرده است. 

پس از جف بزوس، بیل گیتس در رتبه دوم قرار دارد. گیتس برای سال های متمادی رتبه 
اول را در لیسـت ثروتمندترین های جهان به خود اختصاص داده بود. بیش از 585 نفر از 
افرادی که در لیسـت ثروتمندترین افراد حضور دارند، آمریکایی هسـتند و در رتبه دوم 
چینی ها با در 373 نفر در این لیسـت حضور دارند. این لیسـت 259 نفر ثروتمند جدید 

اضافه شده است که شامل اولین ثروتمند حاصل از ارزهای رمزنگاری شده است. 

فهرست ۲۰ میلیاردر جهان در قبضه فعاالن تکنولوژی
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ام��روزه کمتر کس��ی اس��ت ک��ه نام 
مک دونالد را نشنیده باشد. تمام برندهای 
ب��زرگ و معروف با بازاریابی مناس��ب به 
موفقیت دست یافته اند، مثال یکی از رموز 
موفقیت آنها نوآوری در کسب و کارش��ان 
بوده اس��ت. البته در کارزار میان برندها، 
نوآوری به تنهایی کافی نیست. در شماره 
قبل با ذکر مثال هایی از برندهای مشهور 
جهان گفتیم برندهای معروف چگونه در 
بازاریابی از هم سبقت می گیرند. در ادامه 

برخی موارد دیگر را مرور می کنیم. 
نبرد مسترکارت با ویزا

مس��ترکارت امتی��از و مرتب��ه باالتری 
نس��بت ب��ه دیگ��ر برنده��ا دارد. عل��ت 
دس��تیابی ب��ه ای��ن جای��گاه چیس��ت؟ 
مسترکارت دارای وبالگی است که به طور 

مداوم به روز رسانی می شود. 
این وبالگ دارای فرم ها و فهرست هایی 
اس��ت که بازدیدکنن��دگان می توانند به 
کم��ک آنها مش��ترک محت��وای تولیدی 
در وبالگ شوند. در این وبالگ اطالعات 
مورد نی��از، اخب��ار و فرم ه��ای ضروری 
برای درخواست مس��ترکارت، در اختیار 

مشتریان قرار می گیرد. 
برن��د ویزا نیز کاربرده��ای زیادی دارد 
و از نظ��ر بازاریاب��ی، در جای��گاه بس��یار 
بهت��ری قرار گرفته اس��ت. البته از منظر 
بازاریابی ربایش��ی، این برند در مقایسه با 

مسترکارت تأثیرگذاری کمتری دارد. 
مس��ترکارت و وی��زا از نظ��ر حضور در 
ش��بکه های اجتماعی، رقابت تنگاتنگی با 
هم دارند. مخاطبان مسترکارت در برخی 
شبکه های اجتماعی چون توییتر، بیشتر 
اس��ت، اما ویزا کارت در دیگر شبکه های 
اجتماع��ی چ��ون فیس ب��وک، عملک��رد 

بهتری از خود نشان داده است. 
این دو برند برای استفاده از رسانه های 

اجتماعی در جه��ت تبلیغات و بازاریابی، 
از افراد مش��هور کم��ک می گیرند. البته 
از طریق همکاری ب��ا برندهای دیگر نیز 
فعالیت ه��ای تج��اری- تبلیغاتی خود را 
پیش می برند. برای مثال، مس��ترکارت با 
  )Lyft & Gilt( ش��رکت لیفت اند گیلت
و وی��زاکارت با ش��رکت گپ ان��د اوربیتز 
)Gap & Orbitz(  همکاری می کنند. 
اس��تراتژی های ای��ن دو برند در زمینه 
بازاریابی، تبلیغات و شبکه های اجتماعی، 
بس��یار شبیه هم اس��ت، اما ویزاکارت به 
نسبت مسترکارت، سهم بیشتری از بازار 
را به خود اختصاص می دهد. بسیار جالب 
است که با وجود موفقیت های چشمگیر 
مسترکارت در حوزه بازاریابی و تبلیغات، 
ویزاکارت س��هم بازار بیش��تری دارد و از 
این رو به نظر می رسد باید به عنوان برنده 

این نبرد معرفی شود. 
البت��ه برت��ری مس��ترکارت و جایگاه 
ویژه ای که از نظ��ر امتیازات بازاریابی در 
بین دیگر برندها دارد قابل چشم پوش��ی 
نیس��ت. پس بهتر است برنده این نبرد را 

هر دو برند بدانیم. 
نبرد بی. ام.دبلیو با مرسدس بنز

پیش از بررس��ی باید اع��الم کنیم این 
دو برند، وب سایت و شبکه های اجتماعی 
مختص ب��ه ایاالت متح��ده آمریکا را در 

اختیار دارند. 
محتوای��ی که دو برند ب��رای بازارهای 
آمریکایی منتش��ر می کنن��د، اختصاصی 
اس��ت. اگر دو برن��د را از منظر موفقیت 
بازاریابی در س��طح وب سایت و اینترنت 
مورد مقایس��ه قرار دهیم، بای��د بگوییم 
آمارها و امتیازات، نش��ان دهنده موفقیت 
بیش��تر وب س��ایت بی. ام . دبلیو نسبت به 

وب سایت مرسدس بنز است. 
بی. ام. دبلی��و دارای وبالگی اس��ت که در 

آن به تولید محتوای باکیفیت و مناس��ب 
می پردازد. محتوای منتشر شده توسط این 

برند با استقبال چشمگیری مواجه است. 
بی. ام. دبلی��و در ش��بکه های اجتماعی 
چون توییتر از رقیب خود جلوتر اس��ت. 
البته این دو برند در شبکه های اجتماعی 
بازدیدکنندگان مش��ابهی دارند اما بی. ام.

دبلیو با کمی تفاوت پیشتاز است. 
محتوای��ی ک��ه دو برن��د به اش��تراک 
می گذارند، تقریبا یکسان است و دو برند 
تصاوی��ر و ویدئوهایی زیب��ا از مدل های 
متن��وع خودروه��ای تولیدی را منتش��ر 
می کنند. عملکرد فوق الع��اده ای که این 
دو شرکت از خود نشان می دهند، ارسال 
پس��ت تبریک اختصاصی با نام مش��تری 
پس از هر خرید اس��ت که سبب دلگرمی 

مشتریان می شود. 
دو برند مذکور در مرتبه مش��ابهی قرار 
دارند، اما بی. ام. دبلی��و با کمی فاصله در 
جای��گاه باالت��ری دیده می ش��ود. از نظر 
درآم��د نیز می ت��وان بی. ام. دبلیو را برنده 
این نب��رد دانس��ت. برای مث��ال، درآمد 
بی.ام.دبلیو در سال 2۰12 به طور ساالنه 
مبلغی مع��ادل ۷6,۸۴ میلیارد دالر بوده 
است، درحالی که این رقم برای مرسدس 

بنز به 61,66 میلیارد دالر می رسد. 
نبرد کوکاکوال با پپسی

ای��ن دو برند همواره با ه��م در رقابت 
در  ه��م  کوکاک��وال  هس��تند.  س��ختی 
ش��بکه های اجتماعی و هم در بازاریابی، 
عملک��رد موفق تری از خود نش��ان داده 

است. 
استراتژی تبلیغات و بازاریابی این برند، 
نتیجه مثبتی به همراه داش��ت؛ به طوری 
که در برخی مناطق، از واژه کوکا به جای 

نوشابه استفاده شد. 
دالیل زیادی برای موفقیت کوکا وجود 

دارد، اما وجود عناص��ر تبلیغاتی جذابی 
چ��ون بابانوئ��ل بی تأثیر هم نیس��ت، اما 
از منظ��ر اس��تراتژی های بازاریاب��ی باید 
گفت پپسی نس��ل جوان و نوجوان را در 
تبلیغات و بازاریابی خود هدف می گیرد، 
ام��ا در مقابل اهداف ک��وکا در برخورد با 
مخاطبان بس��یار س��نتی تر و کالس��یک 

است. 
اگر به طراحی وب سایت دو برند توجه 
کنید، متوجه می ش��وید در طراحی وب 
میان پپس��ی و ک��وکا تفاوتی به چش��م 
می خورد؛ مثال وب س��ایت پپسی طراحی 
جدیدی دارد و ان��واع محتوای تصویری 
و ویدئوی��ی را ب��ه مخاطب��ان پیش��نهاد 
می دهد، اما وب سایت کوکا ساده تر است 

و ظاهری قدیمی و کالسیک دارد. 
در  تبلیغات��ی  محت��وای  زمین��ه  در 
ش��بکه های اجتماعی نیز می ت��وان ادعا 
کرد پپس��ی تا حد زیادی جوان پسندتر 
عمل می کند، اما ش��عار پپسی می گوید: 
»در لحظه زندگی کن«. هر چند ش��عار 
و محت��وای تبلیغاتی ب��رای کوکا همین 
حس و حال را ایجاد می کند، اما نش��اط 
و ش��ادابی آن کمی مالیم تر اس��ت. برای 
مثال، شعار کوکا می گوید: »شاد باش«. 

پپسی در ش��بکه های اجتماعی جوی 
ج��وان دارد و صفح��ات کوکا ب��ر تولید 
محتوایی در جهت ترویج شادی و زندگی 
بانش��اط، متمرکزند. پس اگ��ر بخواهیم 
در ی��ک کالم دو برن��د را توصیف کنیم، 
کوکا معادل واژه ش��ادی اس��ت و پپسی 

نشان دهنده نشاط و مفرح بودن. 
در نهایت آمارها حاکی از آن اس��ت که 
ک��وکا با فاصله زیاد از رقیب قدیمی خود 
جلوتر اس��ت و به عنوان برن��ده این نبرد 

معرفی می شود. 
hubspot/ucan :منبع

 برندهای معروف دنیا چطور
در تبلیغات و بازاریابی از هم جلو می زنند؟ )۲( در برندینگ جامع و 360 درجه 

باشید
برنامه های برندینگ، بررس��ی و شناس��ایی دقیق 
فرصت های موجود در کسب وکار را می طلبد. زمانی که 
صحبت از برنامه های برندینگ جامع می کنیم یکی از 
اصلی ترین مفاهیم را می توان در واژه برندینگ 36۰ 
درجه بیابیم. برند یک الهام واقعی از فعالیتی اس��ت 
که کسب وکار شما از خودش بروز می دهد. به عنوان 
مثال یک شرکت حمل ونقلی را در نظر بگیرید. برای 
اینکه به اهداف برندینگ شرکتی خودش دست پیدا 
کند باید چ��ه کارهایی انجام ده��د؟ تبلیغات؟ خب 
قبول باید تبلیغات انجام دهد، اما پرس��ش مهم این 
اس��ت که چه برنامه تبلیغاتی داش��ته باشد! باید در 
نمایش��گاه های تخصصی و غیرتخصصی حضور پیدا 
کن��د؟ برای ای��ن حضور نی��از به چه اب��زاری دارد؟ 
کاتالوگ، بروشور، پکیج های تبلیغاتی، وب سایت زیبا 
و کاربردی؟ حاال س��راغ یک هایپرمارکت برویم؟ این 
فروش��گاه های غول پیکر برای اینکه برند خودشان را 
در ذهن مش��تری ماندگار کنند، باید چه برنامه هایی 
برای برندینگ داشته باش��ند؟ آیا با تبلیغات و چاپ 
لوگوی خودشان روی کیسه های خرید به اهداف شان 
دس��ت پیدا می کنند؟ جواب تمامی این پرس��ش ها 

برنامه ای جامع و کاربردی اس��ت که از آن به عنوان 
برندین��گ 36۰ درجه نام برده می ش��ود. یک برنامه 
36۰ درج��ه برندینگ حافظ کلیه روش ها و الگوهای 
الزم در جهت کسب موفقیت و رسیدن حداکثری به 
اهداف برندهاست. یک موضوع مهم تر هم وجود دارد 
و اینکه دانش برندینگ یک دانش تخصصی است که 
قرار نیست مدیران عامل خودشان به تنهایی در این 
مورد تصمیم گیری کنند. یک برنامه برندینگ جامع 
ش��امل نظارت بر اموری نظیر بس��ته بندی، ارتباط با 
مش��تری، طراحی های گرافیکی، کاربردهای ش��عار 
تبلیغات��ی، اهداف نام گذاری های فردی، ایجاد س��بد 

محص��ول و. . . می ش��ود. برنامه ه��ای برندینگ 36۰ 
درج��ه باید جامع، منعط��ف، قابل دس��تیابی، فنی، 
دارای ویژگی های نظارتی دوره ای و یکپارچه باش��د. 
زمانی که دنب��ال تعریف این مفه��وم در رفرنس های 
بین الملل��ی آن می گردی��م ب��ا این عب��ارت برخورد 

می کنیم: 
Activities which take into consid-
 eration brand identity and take an
 inclusive approach so that marketing
 the brand is presented at all points of

 .consumer contact
ب��ا کمی نگاه عمیق و توجه دقی��ق این عبارت به 
خوبی درخواهیم یافت که هویت برند و رسالت هایی 
که یک برند دارد می بایس��ت در یک راستا و همسو 
باش��د. البت��ه اینکه باور داش��ته باش��یم که چرخه 
بازاریاب��ی، فروش، تبلیغ��ات و برندینگ از یک دیگر 
جدا نبوده و تمامی این برنامه ها در راستای به اتمام 
رساندن و نتیجه گرفتن از برنامه های بازاریابی است 

کار را راحت خواهد کرد. 
modir. biz :منبع

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

4 نکته در مورد تبلیغات کلیکی 
PPC برای جلب اشتیاق مشتریان 

در ایام تعطیالت
زمانی که فصل تعطیالت نزدیک می شود، شرکت ها 
ب��ه تکاپو می   افتند ت��ا کمپین هایی ب��رای این فصول 
تدارک ببینند که از این طریق مش��تریان را به سمت 
خود بکش��انند و توجه آنها را جلب کنند. کمپین های 
تبلیغاتی که نزدیک به ایام تعطیالت برگزار می ش��وند 
به عنوان معمول ترین اس��تراتژی بازاریابی در این ایام 
شناخته می شود. در این بین تبلیغات پرداخت به ازای 
کلیک یا ppc در ایام تعطیالت بسیار مورد توجه قرار 
می گیرد.  اگر شما روی تبلیغات پرداخت به ازای کلیک 
)pay per click( برنامه ریزی کرده  اید، در ادامه چند 
نکته در این خصوص مطرح ش��ده که به ش��ما کمک 
می کن��د برای فصل تعطیالت پی��ش رو از رقبای خود 

پیشی بگیرید و پیشتاز باقی بمانید. 
1- شروع کنید به هم راستا کردن کمپین های 
خود و هماهنگی آن با تبلیغات کلیکی یا به 

ازای کلیک
طبق اطالعات حاصله از تحقیق  ها و پرسش های صورت 
گرفته، ۴6درصد از مشتریان عنوان کرده اند که موتورهای 
جس��ت وجو نقشی اساسی در تصمیم به خرید آنها برای 
جست وجوهای مقایس��ه ای و ایده های الهام بخش برای 
خرید، ایفا می کند. عالوه بر آن، 2۰درصد مشتریان حتی 
از چندین ماه قبل از تعطیالت شروع به جست وجو برای 
هدای��ا می کنند.  کمپین های نورورزی باید فعالیت خود 
را از دی ماه ش��روع کنند و نه دیرتر و احساسات الزم را 
در مخاطبان به وجود آورند. قرار نیس��ت از ابتدا با سفره 
هفت سین شروع کنید، در این زمان سلیقه مخاطبان تان 
را بسنجید، تبلیغات خود را آزمایش کنید و از نو طراحی 
کنی��د تا برای زمان اوج کمپین ن��وروزی آمادگی الزم و 
کافی را داشته باشید. اکنون که چند روزی به آغاز سال 
۹۷ مانده کمپین خود را با رویدادی شگفت انگیز به پایان 
برس��انید، اما رویداد پایانی باید به قدری جالب و حسی 

باشد که در ذهن مخاطبان تان نقش ببندد. 
2- در تبلیغات کلیکی بر خریداران چندکاناله 

تمرکز کنید
خریداران چند کاناله افرادی هستند که جست وجو 
می کنن��د و از ه��ر دو کان��ال آنالی��ن و آفالین خرید 
می کنن��د. این خریداران به خص��وص بر خرید لباس، 
وسایل الکترونیکی، محصوالت خانگی و زیبایی تمرکز 
دارند.  آنها از لپ تاپ، تبلت و گوشی  های هوشمند برای 
خرید از منزل و همچنین برای آگاهی از دوره حراجی 
مغازه ها استفاده می کنند. حیطه توجه آنها پایین است و 
کانال ها را نادیده می   گیرند، یعنی از اثرگذاران، ارزش ها 
و ضمانت ها به عنوان سنجش��ی ب��رای انتخاب مکان 
خرید استفاده می کنند.  آنها همچنین ۷۵درصد بیشتر 
از خریدارانی که صرفا به صورت آفالین خرید می کنند، 
ب��رای خرید کردن، پ��ول خرج می کنن��د، بنابراین با 
شناسایی عالیق آنها کانال هایی را برای حضور برندتان 

انتخاب کنید که دارای بیشترین بازخورد باشد. 
3- اجازه ندهید پیام  تبلیغات کلیکی تان در 

قسمت کناری قرار گیرد
در تبلیغات پرداخت به ازای کلیک، جایگاه تبلیغ بسیار 
اهمیت دارد. اگر لغات کلیدی کشنده یا کششی )از نظر 
ترکیب کلمات و متناس��ب بودن با نرخ جس��ت وجو( و 
ترکیب تبلیغی که باعث شود صفحه شما جزو رتبه های 
اول صفحه اصلی جس��ت و جو قرار گی��رد )جایگاه 1، 
2، 3 ی��ا ۴م( خلق کنید، در جایگاه خوبی قرار خواهید 
گرفت: طبق اطالعات Bing، هش��تاد درصد کلیک ها 
در خط��وط میانی اتفاق می   افتد، ۵۴درصد کلیک  ها در 
نمای��ش اولین تبلیغ و تبلیغاتچی  ه��ا ۷۰۰، 1درصد از 
باالترین کلیک های مربوط به رتبه را از تبلیغاتی که جلو 
و میان صفحه است کسب کرده اند.  به همین صورت در 
مورد هزینه، قیمت داشتن تبلیغ جایگاه سازی شده در 
خطوط میانی در برخی از صنایع مانع محسوب می شود، 
 ppc نش��ان می دهد که افزایش در Bing اما اطالعات
به طور متوسط بین ۷درصد از کنار بودن تا جایگاه بهتر 

در خطوط میانی صفحه نتیجه جست وجو است. 
4- در تبلیغات کلیکی پیشنهاد دادن نام 

برندتان را در مدنظر قرار دهید
تصور کنید وب سایت شما به طور طبیعی و به دلیل 
 google واژه  های برندتان از طریق سئو رتبه خوبی در
و Bing دارد، ش��واهدی وجود دارد که نش��ان می  دهد 
پیشنهاد دادن نام برندتان برای تبلیغات ppc می تواند 

تعامل و بازدید بیشتری برای تان به وجود آورد. 
ب��ا مطالع��ه  2۵ میلیون کلی��ک، کارشناس��ان آمار 
اطالعات Bing چنین یافته اند که تبلیغاتچی  هایی که 
نام برند خودش��ان را پیشنهاد می  دهند 6۵درصد ورود 
به وب سایت از طریق کلیک داشته اند. با جذب افراد به 
سمت صفحه اصلی، شما از گسترش کلیک  های مربوط 
به رقبای تان جلوگیری خواهید کرد. محققان دریافته اند 
که برندهای آگاه و زرن��گ ۸۵درصد کلیک ها را از آن 
خود می کنند چه به صورت طبیعی به نمایش درآیند 

و چه بر اثر تبلیغات ppc و تبلیغات به ازای کلیک.
ه��ر محصول ی��ا خدمتی ک��ه در فص��ل تعطیالت 
فروخته ای��د یا در چند روز آت��ی خواهید فروخت، این 
چهار نکته در مورد تبلیغات ppc به شما کمک خواهد 
ک��رد تا در مقابل رقب��ای خود ایس��تادگی کنید و به 
شما اطالعات بازاریابی بی ش��ماری برای بهینه کردن 
کمپین  ها و صفح��ات فرودتان می دهد تا فروش و نرخ 
بازگشت سرمایه شرکت خود را نسبت به سال گذشته 

افزایش دهید. 
belovedmarketing :منبع
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بی تردید هی��چ راهکار یگانه و جادویی 
ب��رای تبدیل ناگهانی خ��ود به یک مدیر 
حرف��ه ای ش��بکه های اجتماع��ی وجود 
ن��دارد. با این ح��ال اطمینان از کس��ب 
مهارت ه��ا و اس��تعدادهای متف��اوت در 
حوزه ه��ای گوناگون به اف��راد در زمینه 
انج��ام بهت��ر مسئولیت های ش��ان کمک 
ش��ایانی خواه��د کرد. براس��اس گزارش 
Pa CNN و فهرس��ت -  ببرگ��زاری
مدیری��ت ش��بکه های مج��ازی   Scale
)اکان��ت برندها( رتب��ه ۴2 از 1۰۰ حرفه 
مستعد رشد س��ریع را به خود اختصاص 
داده است. براین اساس شاید زمان توجه 

بیشتر به این حوزه فرار سیده باشد. 
تبیین علت اهمی��ت روزافزون مدیریت 
شبکه های مجازی بسیار س��اده است. در 
دنیای م��درن،  عالقه  زیادی ب��ه برقراری 
ارتباط ب��ا برندها و ش��رکت های مختلف 
دارند، برهمین اساس ش��رکت ها نیز باید 
فرهن��گ س��ازمانی خ��ود را در مواجه��ه 
مطلوب با مشتریان به کار اندازند. این امر 
هنگامی که بحث بازاریابی و ارائه خدمات 
به مشتریان از طریق شبکه های اجتماعی 
به میان می آی��د، ماهیتی کامال تخصصی 
پی��دا می کند. به این ترتی��ب امروزه اغلب 
برندها نیاز محسوسی به همکاری با مدیران 

ماهر شبکه های اجتماعی دارند. 
اگر ف��ردی حرفه ای در زمینه مدیریت 
ش��بکه های اجتماعی هس��تید ی��ا هنوز 
در ابت��دای راه حض��ور داری��د، در پایان 
ای��ن مقاله مهارت های بس��یار مفیدی را 
فرا خواهید گرف��ت. در حقیقت به هنگام 
ن��گارش این مقاله تمرکز اصلی ام بر روی 
آم��وزش مهارت ه��ای پایه ای و اساس��ی 
در جه��ت ایج��اد محت��وای باکیفیت و 
مدیریت بهینه ش��بکه های مجازی بوده 
اس��ت. همچنین اگر به دنبال اس��تخدام 
مدیر بخش ش��بکه های مجازی هستید، 
توجه ب��ه مهارت های درج ش��ده در این 
مقاله معیار سنجش مطمئنی به شما در 

انتخاب بهترن گزینه خواهد داد. 
1- نوشتن و ویرایش

فرقی ندارد مش��غول نگارش متن برای 
پس��ت اینستاگرام تان هس��تید یا کپشن 
اکان��ت پینترس��ت ش��رکت را در ذهن 
می پرورانید، در هر صورت واژه ها اهمیت 
زیادی دارند. نوشته خوب و حساب شده 
ق��درت جذب و دس��تیابی ب��ه مخاطب 
بیش��تر از راه ه��ای طبیع��ی را افزای��ش 
می دهد. همچنین فرآیند برندس��ازی در 
فضای مجازی را نیز تسهیل خواهد کرد. 
همه برندهای محبوب در ش��بکه های 
ارائ��ه  توانای��ی عجیب��ی در  اجتماع��ی 
متن های قوی دارند. نگاهی به اکانت های 
و   All Birds، Old Spice رس��می 
Taco Bell اهمی��ت ای��ن موض��وع را 

روشن خواهد کرد. 
توجه داش��ته باش��ید که قرار نیس��ت 
مدیری��ت  زمین��ه  در  برنده��ا  هم��ه 
اکانت های ش��ان خودکفا باشند. همکاری 

با افراد متخصص یا اس��تفاده از ابزارهای 
کمکی راهکارهای مناسبی برای تضمین 
خروجی مطلوب هس��تند. به این ترتیب 
اس��تفاده از اپ Hemingway به افراد 
در زمین��ه ن��گارش متن ه��ای جذاب و 
دوری از کلیشه های رایج کمک می کند. 

2- توانایی استفاده بهینه از 
موتورهای جست وجو

فهم رابطه می��ان تنظیمات موتورهای 
جس��ت وجو و ش��بکه های اجتماع��ی به 
مدیریت هرچه بهتر اکانت های مان کمک 
می کن��د. اگرچه گوگل همچن��ان اصرار 
دارد ک��ه لینک ه��ای جانب��ی تأثیری بر 
رتبه بندی سایت ها و محتوای این موتور 
ن��دارد، ام��ا واقعیت های تجرب��ی در این 

حوزه حکایت از واقعیتی دیگر دارد. 
به طور معمول محتوایی که بازدید، الیک، 
کامنت و بازنشر بیشتری داشته باشند در 
رتبه بندی ه��ای گوگل و س��ایر موتورهای 
جس��ت وجو پی��ش از دیگران ب��ه نمایش 
در می آین��د. برای��ن اس��اس جلوگیری از 
اشتباهات رایج در میان مدیران شبکه های 
مج��ازی کم��ک ش��ایانی در زمینه بهبود 
وضعیت برندتان خواهد کرد. خوشبختانه 
امروزه ابزارهای کمکی متنوعی به منظور 
دستیابی به این هدف طراحی شده است. 
یکی از این ابزارها اپ LSI Graph است. 
این ابزار با آنالیز واژگان کلیدی جست وجو 
شده در گوگل بهترین نحوه کاربرد کلمات 

را به شما توصیه می کند. 
اگ��ر قصد اس��تفاده از ابزارهای جانبی 
را ندارید، تنها به یاد داش��ته باش��ید که 
محت��وای ش��ما بای��د دارای ویژگی های 

موردپسند عامه مردم باشد. 
3- امور خدمات متشریان

از انتظ��ار طوالن��ی و  م��ن همیش��ه 
بی دلیل نفرت داش��ته ام. ب��ه نظرم همه 
اف��راد اینگونه هس��تند. وقت��ی ای بحث 
به حوزه ش��بکه های اجتماعی می رسد، 
ابع��اد موضوع پیچیده تر خواهد ش��د. به 
ای��ن ترتیب به ط��ور معم��ول کاربران به 
هن��گام طرح س��ؤال یا ش��کایت از نحوه 
س��اعت های  ش��رکت ها  س��رویس دهی 
متوالی منتظر پاس��خ می مانند. براساس 
مطالع��ه ای که از س��وی ج��ی. دی پاور 
انجام ش��ده، 6۷درصد کاربران پاس��خی 
در مورد پرسش های شان از اکانت رسمی 
برندها دریافت نمی کنند. برهمین اساس 
ب��رای یک مدی��ر ش��بکه های اجتماعی 

مهارت ه��ای اساس��ی در زمین��ه ارائ��ه 
خدمات ب��ه مش��تریان ضروری اس��ت. 
مواردی نظیر پاس��خگویی سریع، مرتبط 
و کارگشا از جمله این مهارت ها هستند. 

4- طراحی و ویرایش عکس
به لطف گوش��ی های هوش��مند اکنون 
همه افراد عکاس های بالقوه هستند. شاید 
به همین دلیل برای یک مدیر ش��بکه های 
اجتماعی برخورداری از دید هنری و توانایی 
در زمینه ویرای��ش تصاویر اهمیت حیاتی 
دارد. براساس آمارها افراد هنگامی که متن 
همراه با تصویر ارائه شود، 6۵درصد بهتر آن 

را در حافظه شان نگه خواهند داشت. 
گس��ترش دنیای فن��اوری نیاز به طی 
کالس ه��ای مختل��ف به منظور کس��ب 
توانای��ی الزم ب��رای عکاس��ی و ویرایش 
تصاوی��ر را کاه��ش داده اس��ت. ب��رای 
ش��روع آش��نایی با برخی از منابع معتبر 
در زمین��ه تهی��ه تصاویر خ��ام ضروری 
است. با جس��ت وجویی ساده در اینترنت 
خیل عظیمی از این پایگاه ها را مش��اهده 
خواهید کرد. خوشبختانه اغلب محتوای 
این سایت ها به صورت رایگان در اختیار 

کاربران قرار گرفته است. 
5- مهارت آنالیز و گزارش نتیجه

آماره��ای  ب��ه  موف��ق  ش��رکت های 
کارشناس��ی ات��کا دارند. به ای��ن ترتیب 
ش��رکت های بزرگ بازگش��ت س��ودآور 
سرمایه اولیه سهامداران خود را تضمین 

می کنند. 
Hoo -  اا اس��تفاده از ابزارهای��ی نظیر
suite Impact به راحتی آمارهای دقیق 
در زمینه نحوه فعالیت مان در ش��بکه های 
مجازی محاسبه و طبقه بندی خواهد شد. 
ای��ن ابزار نق��ش نوعی رابط را برای ش��ما 
بازی می کند. به این ترتیب با ایجاد اتصال 
میان اطالعات اکانت های شما و پایگاه های 
تحلیل داده نتایج چند پایگاه را به صورت 

همزمان برای شما به نمایش در می آورد. 
عالوه بر کسب اطالعات، نحوه ارائه آنها 
نیز مهم اس��ت. به این ترتیب باید تا حد 
امکان اطالعات سخت فهم را ساده سازی 
کرد. مهارت ساده س��ازی اطالعات برای 
هر مدیر حرفه ای شبکه های اجتماعی در 

عصر حاضر الزامی است. 
6- ایجاد ویدئو

محت��وای ویدئویی بدون ش��ک تأثیر 
بس��یاری در حوزه ش��بکه های اجتماعی 
 Cisco دارد. به گزارش مرکز تحقیقاتی

بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر به طور روزانه 
از طریق فیس بوک ویدئوهای گوناگون را 
تماش��ا می کنند. همچنین تا چهار سال 
آین��ده ۸۰درصد از حجم ترافیک جهانی 
اینترن��ت به وس��یله محت��وای ویدئویی 

اشغال خواهد شد. 
ه��دف از طرح این بح��ث و ارائه چنین 
اطالعات��ی کام��ال واض��ح اس��ت. مدیران 
ش��بکه های اجتماعی باید مه��ارت باالیی 
در زمین��ه خل��ق ویدئوهای ج��ذاب برای 
اکانت های رسمی شرکت ها در شبکه های 
اجتماعی مختلف داشته باشند. استوری های 
ایس��نتاگرام، الیو فیس بوک و استوری های 
اسنپ چت از عمده ترین پلتفرم های مطرح 

در این زمینه محسوب می شوند. 
ب��ه مانند ه��ر مرحل��ه ای در اینجا نیز 
ابزارهای کمکی به اف��راد مبتدی کمک 
شایانی خواهد کرد. Animato  نام اپی 
کارب��ردی در زمینه خلق آث��ار ویدئویی 
جذاب اس��ت. به این ترتیب ب��دون نیاز 
ب��ه همکاری ب��ا گروه ه��ای فیلمبرداری 
حرفه ای امکان ساخت کلیپ های ساده و 
در عین حال تأثیرگذار فراهم خواهد شد. 
7- آشنایی با سرویس های پولی در 

شبکه های اجتماعی
همیش��ه راه های س��اده تری ب��ه منظور 
دستیابی به اهداف در دنیای فناوری وجود 
دارد. پرداخت هزینه ای مشخص به منظور 
نمایش بیش��تر پس��ت های اکانت ها امری 
رایج در میان مدیران شبکه های اجتماعی 
اس��ت. برهمین اس��اس در صورت تطابق 
بودجه ش��رکت با چنی��ن فعالیت هایی در 
اسرع وقت نسبت به اجرای شان اقدام کنید. 
به هنگام انتخاب پس��ت ها برای ترویج 
از س��وی توسعه دهنده انتخاب استراتژی 
اهمیت باالی��ی دارد. به عبارتی س��اده، 
ب��ا توجه به بودجه در دس��ترس بهترین 
پست ها را برای ترویج به شبکه اجتماعی 

موردنظر معرفی کنید. 
برندس��ازی  و  بازاریاب��ی  قص��د  اگ��ر 
بدون صرف هزینه  را دارید، اس��تفاده از 
ابزارهای��ی نظی��ر AdEspresso مفید 
خواهد بود. این ابزار س��اده به ش��ما در 
زمین��ه ایجاد طیف متنوع��ی از تبلیغات 

بصری کمک می کند. 
8- مهارت تحقیق و برنامه ریزی

فرآینده��ای  می کنی��د  گم��ان  اگ��ر 
پژوهش��ی در دنیای امروز دیگر اهمیتی 
ن��دارد، س��خت در اش��تباهید. در ه��ر 
صورت بدون ش��ناخت هرچن��د اجمالی 
از مش��تریان ام��کان طراح��ی و تولی��د 
محتوای مناس��ب وجود ن��دارد. به عالوه 
بای��د به رقبا و کیفیت عملکردش��ان نیز 
فک��ر کرد. براین اس��اس نیاز به کس��ب 
آمارهای تحلیل دقیق و برنامه ریزی برای 
امور آتی داریم. به طور معمول برنامه های 
حوزه ش��بکه های اجتماعی زیرمجموعه 
و تابع برنامه کلی ش��رکت اس��ت. با این 
حال به منظور کس��ب نتایج بهتر باید در 
عین هماهنگی با طرح اصلی تغییراتی به 
منظور همگام سازی آن با الزامات محیط 

شبکه های اجتماعی اعمال کرد. 
hootsuite :منبع

رفتار آینه ای در فروش چیست؟ 8 مهارت برای مدیران شبکه های اجتماعی
رفتار آینه ای تکنیکی اس��ت ک��ه در فروش از آن 
استفاده می شود که در صورت استفاده صحیح نتایج 
ش��گرفی بر جای می گ��ذارد و در صورت اس��تفاده 
اش��تباه می تواند فجایعی جبران ناپذیری رقم بزند. 
به طور خالصه در ای��ن رابطه می توان گفت که یک 
شخص رفتار بدنی و زبانی شخص مقابل را به عنوان 
راهی ب��رای ایجاد آرامش و تواف��ق در حین فرآیند 
فروش تکرار می کند. با وجود آنکه این رفتار ش��اید 
تا حدودی ناخوشایند به نظر برسد، پی بردن آن در 
صورت اجرای صحیح امکان پذیر نیست و تحقیقات 

مختلف هم اثربخشی آن را اثبات کرده است. 
مفهوم کلی تکنیک آینه ای

فرآینده آینه شدن اصوال بین افرادی که همدیگر را 
می شناسند، به طور خودکار شکل می گیرد. دوستان 
خ��وب و صمیم��ی اغل��ب از کلم��ات و اصطالحات 
یکس��ان اس��تفاده می کنند و رفتار فیزیکی یکسانی 
را اتخ��اذ می کنند، خصوصا زمان هایی که با یکدیگر 
هس��تند. زنان و مردان جوانی که ب��ا یکدیگر نامزد 
هس��تند و قول و قرار ازدواج گذاش��ته اند نیز اغلب 
چنین رفت��اری با هم دارند و ه��ر کس که کودکی 
نوپایی داش��ته باش��د، به خوبی می داند که کودکان 

بهترین متخصصان در آینه دیگری شدن هستند. 

استفاده از تکنیک در فرآیند فروش
آینه ش��دن می توان��د به عنوان یک اب��زار فروش 
قدرتمند به کار گرفته شود، چرا که می تواند مشتری 
بالقوه ش��ما به این س��مت هدایت کند که باورکند 
شما رفتاری مش��ابه وی دارید؛ چرا که شما دوست 
او هس��تید یا اینک��ه می توانید دوس��ت خوبی برای 
یکدیگر باش��ید چون بسیار ش��بیه یکدیگر هستید. 
فروش��نده ها می توانند از تکنیک آینه شدن استفاده 
کنند تا خیلی س��ریع آرام��ش، صمیمیت و اعتماد 

الزم را با مشتریان بالقوه خود ایجاد کنند. 
اینکه رفتاری نامحس��وس داشته باشید از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است، چرا که آینه فرد مقابل 
ش��دن تنها زمانی اثربخش اس��ت که مشتری بالقوه 
شما متوجه نشود ش��ما چه کاری می کنید و اینکه 

آن را از روی قصد و هدف انجام می دهید. 
اگ��ر فردی به این موضوع پی ببرد، ممکن اس��ت 
تص��ور کند که ش��ما در حال مس��خره ک��ردن وی 
هس��تید. این ش��رایط زمانی اتفاق می افتد که شما 
چی��زی را در رفتار وی تقلید کنی��د که منحصر به 
وی باشد و کسی آن را انجام ندهد، مثال شیوه ادای 
برخی از کلمات خاص. اس��تفاده بیش از حد از این 
تکنی��ک می تواند در نظر برخی توهین کننده به نظر 

برسد. 
کس��ب اطالعات در مورد مش��تری پیش از دیدار 
رس��می در این رابطه می تواند کمک کند. مثال اگر 
بفهمید که مشتری از یک نوع خودرو یا برند خودرو 
خاص اس��تفاده می کن��د، می توانید لوگ��و آن را به 
عنوان اسکرین کامپیوتر خود انتخاب کنید و صفحه 
آن را به گونه ای تنظی��م کنید که در لحظه نزدیک 
شدن به میز شما این تصویر برای وی قابل مشاهده 
باشد. البته باز هم جوانب احتیاط را باید رعایت کرد. 

تکنیک های خاص و ویژه
یک��ی از بهتری��ن روش ها ب��رای اس��تفاده از این 
تکنیک تقلید بلندی و کوتاهی صدا و سرعت حرف 
زدن اس��ت. اگر طرف مقابل ش��ما سریع و با صدای 
بلند حرف می زند، ش��ما هم می توانید همین کار را 
بکنید. دقیقا به ش��کلی در برابر وی قرار بگیرید که 
توجه کافی به وی داش��ته باشید و همچنین ارتباط 
چشمی کافی با وی داش��ته باشید. تحقیقات نشان 
داده اس��ت که اگر در یک صحبت شما در سه نوبت 
مختلف س��ر خود را از س��مت باال به پایین حرکت 
دهید، طرف مقابل ش��ما احس��اس امنی��ت و البته 
اهمیت کرده و تا حدود س��ه برابر بیش��تر از حالت 
ع��ادی صحبت خودش را طوالنی می کند. همچنین 
توجه داشته باشید که حرکت و زبان فیزیکی منفی 
وی را تقلی��د نکنی��د، مانند دس��ت به س��ینه قرار 

گرفتن، عدم تماس چشمی و یا بستن چشم ها. 
بهترین شرایط اجرا

این تکنیک بیش از هر چیز در ش��رایط گفت وگو 
دو نف��ره به ج��ای مذاکره یا معرف��ی محصول برای 
فروش اثربخش��ی دارد که در آنها ممکن اس��ت یک 
ط��رف متکلم وحده باش��د و دیگری فقط ش��نونده 

باشد. 
ibazaryabi :منبع

5 اشتباه ساده ای که افراد باهوش 
در زمینه سئو مرتکب می شوند

هرکس��ی و حتی افراد باهوش نیز ممکن است دچار 
اشتباه ش��وند. فرقی نمی کند که ش��ما تازه به دنیای 
س��ئو وارد شده اید یا در این زمینه از تجربه و تخصص 
کافی برخوردار هستید. حتی برخی از افراد متخصص 
و باه��وش در زمین��ه س��ئو نیز ممکن اس��ت مرتکب 
اش��تباهاتی مضحک و خنده دار شوند.  در این مطلب 
پنج اشتباه س��اده ای را که افراد باهوش در زمینه سئو 
مرتکب می شوند با شما به اشتراک می گذاریم. اگر شما 
می خواهید که بهترین نتایج را در س��ئو کسب کنید و 
کسب وکار خود را ارتقا دهید، سعی داشته باشید که از 
این پنج اشتباه ساده درس بگیرید و مرتکب آنها نشوید. 

ارجحیت دادن به بات ها به جای انسان ها
در دنیایی که الگوریتم ها پیشرفت بسیار زیادی را تجربه 
کرده اند، سعی در فریب دادن موتورهای جست وجو یک 
کار بیهوده اس��ت. عالوه بر این م��ورد، ما بارها و بارها با 
افرادی برخورد کرده ایم که استفاده از بات ها را به استفاده 
از پتانس��یل ها و توانایی های انس��انی ترجیح می دهند. 
استفاده از بات به جای انسان ممکن است به تاکتیک های 
غیر مؤثری مانند keyword stuffing، طول مشخص 
محتوا و دست کاری پروفایل های لینکی منجر شود.  برای 
به دس��ت رتبه خوب در موتورهای جست وجو تنها یک 
راه وجود دارد و آن این است که بازدیدکنندگان خود را 
راضی نگه دارید. یک سایت با طراحی بسیار جذاب و یک 
تجربه کاربری بی نقص برای کاربران موبایل که از سرعت 
بارگذاری باالیی نیز برخوردار اس��ت به همراه محتواهای 
ارزشمند، دقیقا همان چیزی است که برای کسب رتبه در 
موتورهای جست وجو به آن نیاز دارید.  بنابراین فراموش 
نکنید که در قدم اول ش��ما باید بازدیدکنندگان انسانی 
خود را راضی نگه دارید. زیرا آنها تنها کسانی هستند که 
محصوالت یا س��رویس های ش��ما را خریداری می کنند. 
گ��وگل نیز همواره ب��ر این نکته تأکید کرده اس��ت که 
بازدیدکنندگان انس��انی سایت خود را باید در مقایسه با 

بات ها و الگوریتم ها در اولویت قرار دهید. 
تمرکز روی تاکتیک ها به جای استراتژی ها

در طول س��الیانی که ما در زمینه سئو و بهینه سازی 
فعالیت داریم، مشتریان زیادی را دیده ایم که برای کسب 
رتبه در موتورهای جست وجو انواع و اقسام تاکتیک های 
مختلف را امتحان کرده ان��د. تمرکز روی تاکتیک های 
مختلف باعث می ش��ود که شما نتوانید نتایج مثبتی را 
در بلندمدت کسب کنید.  مسئله عمده ای که در اینجا 
وجود دارد این اس��ت که اغلب افراد فرق بین تاکتیک 
و استراتژی را نمی دانند و همین ندانستن تفاوت باعث 
می ش��ود که تالش های آنها غیرمؤثر و بی هدف باشد. 
برای دس��ت یابی به موفقیت چشمگیر بلندمدت، شما 
باید در ابتدا تفاوت های واضح بین تاکتیک و استراتژی 
و نقش هرکدام از آنها در ارتباط با دیگری را درک کنید. 
اس��تراتژی: تصویری بزرگ از یک هدف که به شما 

مزیت رقابتی قابل توجهی می دهد. 
تاکتی��ک: اقداماتی که بای��د برای رس��یدن به این 

استراتژی انجام دهید. 
ب��رای مثال، ی��ک پیمانکار خانه ممکن اس��ت یک 
اس��تراتژی را توس��عه دهد که با استفاده از سئو بتواند 
خود را به کسانی که تمایل به خرید خانه در بازه قیمتی 
3۰۰ ت��ا ۴۵۰ میلیون تومان دارند بشناس��اند. یکی از 
تاکتیک هایی که او می تواند استفاده کند، این است که 
محتواهای ارزش��مند را در اختیار شرکت های سازنده 

تجهیزات های تک خانگی قرار دهد. 
شناسایی نکردن KPI های ارزشمند

برای کس��ب بهترین نتایج از سئو، ش��ما باید در ابتدا 
نش��انگرهای عملکرد کلیدی یا همان KPI های خود را 
با شفافیت کامل مش��خص کنید. بدون مشخص کردن 
این موارد، نمی توان به کس��ب نتایج خ��وب امیدوار بود. 
KPI هایی که از طرف شما مشخص می شود باید اوالً قابل 
اندازه گیری باشد و ثانیاً به یک هدف مشخص کسب وکار، 
مانند قرار گرفتن در معرض دید مش��تریان بالقوه، تولید 

روابط عمومی مثبت یا تولید درآمد، گره خورده باشد. 
 رهگیری نکردن عملکرد

اگر اطالعی نداشته باشید که عملکردتان به چه صورت 
است، چگونه می خواهید بفهمید که آیا در حال پیشرفت 
هس��تید یا هنوز س��ر ج��ای اول خود درج��ا می زنید؟ 
متأسفانه بسیاری از بازاریابان درک درستی از رهگیری 
عملکرد ندارند. این روزها بازاریابان نمی تواند برای عدم 
رهگیری عملکرد، بهانه ای بیاورند، زیرا ابزارهای رایگان و 
قدرتمند زیادی مانند گوگل آنالیتیکس یا سرچ کنسول 
وجود دارد.  رهگیری کردن عملکرد از این حیث اهمیت 
دارد ک��ه ب��ا اس��تفاده از آن می توانی��د بفهمید که چه 
عناصری عملکرد خوبی دارند و همچنین مواردی را که 

برای شما کاربردی نیستند کنار بگذارید. 
دریافت مشاوره از منابع نامطمئن

ماندگاری طوالنی اطالعات در بس��تر اینترنت مانند 
یک شمش��یر دو لبه است، زیرا سئو در طول سال ها و 
دو دهه گذش��ته تغییرات قابل توجهی را به خود دیده 
است. درحالی که بسیاری از سایت ها و وبالگ های فعال 
در زمینه س��ئو همیشه س��عی در نگارش محتواهای 
بروز دارند، اما بس��یاری دیگر از وبالگ ها گاهی اوقات 

اطالعات تاریخ گذشته یا غلط را منتشر می کنند. 
بنابراین پیش��نهاد ما این اس��ت که اخبار، ترفندها، 
ن��کات و آموزش های س��ئو را از مناب��ع معتبر دریافت 
کنید. دنیای بهینه سازی موتورهای جست وجو مدام در 
حال تغییر است و اگر می خواهید در کورس رقابت باقی 

بمانید باید خود را با این تغییرات همراه کنید. 
daartagency :منبع
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چند خصوصیت رفتاری که رهبران 
بزرگ را متمایز می کند

مدیران موفق و تأثیرگذار به صورت اتفاقی به این جایگاه 
نرسیده اند. در واقع، خصوصیات رفتاری منحصر به فرد آنها 
سبب شده نسبت به دیگر افراد موفق تر و برجسته تر باشند. 
مدیران بزرگ و پیشگام عادت هایی را به کار گرفته اند که 
به آنها کمک می کند به اهداف ش��ان دس��ت یابند، همان 
عادت هایی که شما هم می توانید در خود به وجود آورید. 
در ادامه رفتارهای اصلی مدیران مؤثر را معرفی می کنیم.  
برای تبدیل شدن به یک مدیر موفق به سختکوشی زیادی 
نیاز دارید. رهبران موفق کاری می کنند که شور و اشتیاق 
آنها تمام سازمان را به وجود بیاورد. پس بگذارید اشتیاق 
شما بخشی از شخصیت رهبری تان باشد. برای رهبری هم 
از مغزتان و هم از قلب تان اس��تفاده کنید.  رهبران مؤثر و 

فوق العاده دارای این خصوصیات هستند: 
اعتماد به نفس باالیی دارند اما خودستایی 

نمی کنند
رهبران موفق خود را باور داشته و اعتماد به نفس باالیی 
دارند، به گونه ای که کارمندان جذب اعتماد به نفس آنها 
می ش��وند. برای اینکه خود را محک بزنید باید ببینید از 
چالش ه��ا فرار می کنید یا نه. اعتماد به نفس باال س��بب 
می ش��ود در زمان استرس و آشفتگی آرام بمانید. رهبران 
ب��زرگ هیچ گاه کاری را که متعهد به انجام آن هس��تند 

رها نمی کنند. 
بسیار حساس و نسبت به دیگران پاسخگو هستند

رهبران بزرگ بسیار حساس هستند و نیاز اطرافیان شان 
را ب��ه خوبی درک می کنند. آنها می دانند چه چیزی برای 
کارمندان نیاز اس��ت و ب��ه رفاه آنها توجه واقعی نش��ان 
می دهند. باید به افراد سازمان تان اهمیت دهید و خود را 

مسئول سالمت و موفقیت  آنها بدانید. 
مصمم و با اراده هستند

رهبران مؤثر و برجس��ته هر کاری را تا حد کمال ادامه 
می دهند. آنها قادرند هم زمان جزییات ظاهرا بی اهمیت و 
تصویر بزرگ را در ذهن شان تجسم کنند. حواس شان به 
تم��ام چیزهایی که به آنها در دس��تیابی به اهداف کمک 
می کند هست. وقتی کارها مطابق میل شان جلو نمی رود 
به سادگی تسلیم نمی شوند. پس تمام پروژه های تان را به 
اتمام برس��انید مگر این که دلی��ل خوبی برای توقف آنها 

وجود دارد. 
حامی هستند

رهب��ران مؤثر به افرادی که س��ازمان آنها را تش��کیل 
می دهد توج��ه واقعی دارند. آنه��ا در چالش ها کارمندان 
را هدایت می کنند و همیش��ه دنبال راه حل هایی هستند 
که موفقیت بلندمدت شان را تضمین می کند. وقتی یکی 
از کارمندان به خاطر مس��ئله ای شخصی به تغییر ساعت 
کاری نی��از دارد، ب��ه او کم��ک کنید برنام��ه زمان بندی 
جدیدی داشته باشد و به دیگر کارمندان فشار وارد نکنید 

تا هم کارمندتان را حمایت کنید و هم سازمان تان را. 
رفتاری متمایز و منحصر به فرد دارند

رهبران مؤثر و بزرگ واکنش منحصر به فردی نس��بت 
به کارها و حرف های خود دارند. آنها طوری رفتار می کنند 
که از کارمندان خود متمایز باشند و در عین حال احترام 
و تحسین آنها را هم جلب کنند. برای اینکه به عنوان رهبر 
از دیگران متمایز باشید، رهبری خود را با الگوسازی انجام 
دهید. حرفه ای لباس بپوشید، در جریان تمام اخبار باشید 
و با درایت و هوشمندی صحبت کنید. اگر بتوانید تصویر 
مدیریتی متمایز و منحصر به فرد خود را بس��ازید و با آن 
راحت باش��ید، می بینید بعد از مدتی ب��دون تالش زیاد 

همانند یک مدیر برخورد می کنید و راه می روید. 
مسئولیت پذیر هستند

مدیران مؤثر و برجسته مس��ئولیت کارهای کارمندان 
را برعه��ده می گیرند. وقتی پروژه ای خ��وب جلو می رود 
از کارمندان خود تعریف می کنند. وقتی ش��رایط سخت 
ش��ده و موانعی بر س��ر راه ایجاد می ش��ود، به سرعت به 
دنبال راه حلی برای حل مس��ئله می روند. هرگاه بتوانید 
این کارها را بدون اینکه دنبال مقصر باش��ید یا بخواهید 
تقصیر را به گردن دیگری بیندازید انجام دهید، یک رهبر 

مسئولیت پذیر خواهید بود. 
حرف های متقاعدکننده می زنید

رهب��ران موفق و ب��زرگ برای متقاعد ک��ردن دیگران 
توانمند هس��تند. آنها به خوبی می دانن��د چه زمانی باید 
حرف بزنند. همیش��ه به عن��وان یک رهبر س��عی کنید 
حرف های الهام بخش بزنی��د، اطمینان ایجاد کنید و هر 
زمان نیاز اس��ت دیگ��ران را هدایت کنی��د. وقتی بتوانید 
کارمندان را با صحبت کردن به سمت جلو هدایت کنید، 

ارتباطی متقاعدکننده و صادقانه برقرار کرده اید. 
صادق و راستگو هستند

رهبران مؤثر و بزرگ بسیار صادق هستند. آنها با دیگران 
به گونه ای رفتار می کنند که می خواهند با آنها رفتار شود، 
به همی��ن خاطر همواره ب��ه دیگران احترام گذاش��ته و 
احساسات شان را در نظر می گیرند. آیا باور دارید صداقت 
و رفتارهای اخالق مدارانه باعث موفقیت شما می شود؟ اگر 
این طور هست شما هم می توانید رهبری فوق العاده باشید 

و سازمان تان را به سمت موفقیت رهنمون کنید. 
بسیار منظم و دقیق هستند

برنامه ریزی درست نیازمند فکر کردن است. رهبران 
ب��زرگ و مؤث��ر به خوب��ی س��ازمان دهی و برنامه ریزی 
می کنن��د. هر چند فکر کردن ب��ه راه حل های مختلف 
و اث��رات محتمل آن، به مهارت تفکر تحلیلی نیاز دارد، 
اما باید طوری برنامه ریزی کنید که عالقه مندی ش��ما 
در راس��تای تفکرتان قرار گیرد. پس به عنوان یک رهبر 
موف��ق باید قادر باش��ید هم با مغزت��ان رهبری کنید و 

هم با قلب تان. 
inc/ucan :منبع 

در رابط��ه با مدیری��ت بودجه 
نخس��تین نکته ای که باید مورد 
توجه قرار داد این است که این امر 
تنها مختص به شرکت ها نبوده و 
هر فردی در راستای زندگی بهتر 
و رس��یدن به موفقیت الزم است 
در ای��ن رابط��ه اقدام��ات الزم را 
انج��ام دهد. اگرچ��ه در ابتدا این 
امر برای بس��یاری از افراد کاری 
دشوار به نظر می رسد، با این حال 
این امر به معنای اعمال فشارهای 
طاقت فرسا بر زندگی نبوده و تنها 
به این موض��وع اش��اره دارد که 
باید اقدام��ات اقتصادی خود را با 
برنامه جلو برد. در همین راستا و 
در ادامه به بررسی اقدامات ساده 
و در عین حال ض��روری در این 

رابطه خواهیم پرداخت. 
1- قبل از اقدام به خوبی 

فکر کنید
راس��تای حرف��ه ای عمل  در 
کردن الزم است همواره نسبت 
ب��ه اقدامات خ��ود آگاهی کافی 
داشته باشید. بس��یاری از افراد 
در لحظ��ه تصمی��م گمی گیرند 
و ای��ن ام��ر باعث می ش��ود تا 
نس��بت به پیامده��ای احتمالی 
غافل ش��وند. تحت این شرایط 
پیدا  افزای��ش  خط��ا  احتم��ال 
خواهد ک��رد. ب��دون تردید هر 
فردی در زندگی خود از اهداف 
و عالیق��ی برخوردار اس��ت که 
ترجی��ح می دهد تا در چارچوب 
آن زندگ��ی ک��رده و اقدام��ات 
خود را ش��کل دهد. همین امر 
باعث می شود ضرورت تفکر در 
رابطه با هر اقدامی افزایش پیدا 
کند. همواره لیس��تی از مواردی 
که ضروری اس��ت ت��ا هزینه ای 
را ب��رای آنه��ا پرداخ��ت کنید 
یادداش��ت کنی��د. در گام بع��د 
هزینه هر ی��ک را دقیقا تعیین 
اندیش��ه کاه��ش  در  و  کنی��د 
اهمیت تر خود  هزینه های ک��م 
از طری��ق خالقیت ه��ای ممکن 
باش��ید. با این اق��دام محدوده 
عملکرد اقتصادی شما مشخص 
خواهد ش��د و این امر شما را از 
خرج های اضافی دور نگه خواهد 
داش��ت. درواقع شما باید بدانید 
که همواره به چه دلیلی خریدی 
را انجام می دهی��د. تا زمانی که 
دالی��ل منطقی ای برای آن پبدا 
نکرده اید، از انجام آن صرف نظر 

کنید. 
2- برای خود بودجه ای 

ایجاد کنید
و  درآم��د  از  ف��ردی  ه��ر 
هزینه های��ی در زندگ��ی خ��ود 
برخوردار اس��ت. ب��دون تردید 
مدیریت این ام��ر به نحوی که 

میزان هزینه ها افزایش��ی بیشتر 
از درآمد نداشته باشد، بدون در 
اختیار داشتن بودجه ای درست 
ب��رای خود میس��ر نخواهد بود. 
اگرچه این ام��ر در ابتدا ممکن 
اس��ت زمان بر باشد. با این حال 
در مدت زمانی بسیار کم نتایج 
فوق العاده آن را در زندگی خود 
مش��اهده خواهید کرد. در این 
رابطه توصیه می ش��ود تا سطح 
مطالعات خ��ود را افزایش داده 
و با مش��ورت افراد توانا در این 

عرصه اقدام کنید. 
3- تغییرات الزم را بدون 

ترس اعمال کنید
هر اق��دام و تصمیم��ی بازده 
زمانی خاص خود را دارد. بدون 
تردید از یک سیاست نمی توانید 
ب��رای همیش��ه انتظ��ار نتیجه 
بخش بودن را داشته باشید. این 
امر در رابطه با اقتصاد و بودجه 
نیز صادق اس��ت. ب��دون تردید 
همواره ش��رایط ب��ازار، وضعیت 
درآم��د و هزینه ه��ا تغییراتی را 
خواهد داشت. تحت این شرایط 
در صورت��ی ک��ه نتوانید خود را 
با این رون��د به خوبی هماهنگ 
س��ازید. بودجه بندی شما تأثیر 
الزم خود را از دست خواهد داد، 
به همین خاطر همواره تغییر در 
این رابطه را به عنوان یک اصل 

طبیعی و الزم بپذیرید. 
4- توجه داشته باشید که 

صرفه جویی به معنای سخت 
زندگی کردن نیست

برای بهتر زندگی کردن الزم 
است تا همواره پس از پرداخت 
هزینه ه��ای خود، مق��دار پولی 

ب��رای پرداخت��ن ب��ه کارهایی 
که مورد عالقه ش��ما بوده و به 
نوعی تفریح محس��وب می شود، 
باش��ید.  داش��ته  اختی��ار  در 
ب��دون تردید به ه��ر میزانی که 
این مقدار پول بیش��تر باش��د، 
بیش��تری  انجام کارهای  امکان 
را خواهی��د داش��ت. ب��ه همین 
خاطر توصیه می شود تا همواره 
در رابط��ه ب��ا هزینه ه��ای خود 
داش��ته  را  الزم  صرفه جوی��ی 
باش��ید. این امر بیش��تر از آنکه 
یک علم محس��وب ش��ود نوعی 
هنر اس��ت ک��ه هر ف��رد باید با 
توج��ه ب��ه توانای��ی و موقعیت 
خ��ود اقداماتی را ک��ه می تواند 
در ای��ن زمینه انجام دهد. برای 
مث��ال بس��یاری از اف��راد برای 
شست وشوی وسیله نقلیه خود، 
ب��ه کارواش مراجع��ه می  کن��د 
و ب��ا ای��ن ح��ال در صورتی که 
خود در این رابط��ه اقدام کنید 
بدون تردید بخش��ی از هزینه ها 
کاسته خواهد شد که می توانید 
از آن در راستای اقداماتی دیگر 

استفاده کنید. 
5- پیگیری هزینه ها 

ای��ن امر یک واقعیت غیرقابل 
انکار اس��ت ک��ه هم��واره همه 
و  انتظ��ارات  براس��اس  چی��ز 
پیش بینی ها جلو نرود. به همین 
خاطر ض��روری اس��ت هرگونه 
خرید خ��ارج از برنام��ه خود را 
در جایی مکت��وب کنید. خارج 
از برنام��ه عمل کردن در برخی 
از موارد امری طبیعی محسوب 
می ش��ود. ب��ا ای��ن ح��ال عدم 
پیگیری آن باعث خواهد شد تا 

این بی برنامگی به عادت رفتاری 
ش��ما تبدیل ش��ده و مشکالت 
بس��یاری را برای بودجه شما به 

همراه داشته باشد. 
6- قرض گرفتن را فراموش 

کنید
همواره بهتر است تا به نحوی 
زندگی کنید که نیازی به قرض 
گرفتن از سایرین نداشته باشید. 
با این حال این امر بیش  از حد 
ایده آل گرا محس��وب می شود و 
با زندگی عادی م��ردم چندان 
س��نخیتی نخواهد داش��ت. به 
همین خاطر بهتر اس��ت قرض 
گرفتن را آخری��ن راهکار خود 
بدانید. همچنین از ازدیاد بیش 
از ح��د این امر نی��ز جلوگیری 
کنی��د تا با مش��کالت احتمالی 
مواجه نشوید. همچنین ممکن 
است براس��اس ش��غلی که در 
اختی��ار داری��د از ان��واع وام ها 
برخوردار باش��ید. ب��ا این حال 
این امر به معنای این نیست که 
حتما باید از آن استفاده کنید. 
بدون تردید وام امری است که 
باعث خواهد شد هزینه ای فراتر 
از پولی را که دریافت کرده اید، 
باز پ��س دهید. به همین خاطر 
نباید به اقدام همیش��گی ش��ما 
تبدیل ش��ود. در این رابطه نیز 
نوشتن موارد را فراموش نکنید. 

7- اطمینان حاصل کنید 
که بهترین ها را خریداری 

می کنید
یک خری��د بد ب��ه معنای از 
دس��ت رفتن بخش��ی از بودجه 
شماس��ت. بدون تردید این امر 
باعث خواهد ش��د تا نیاز ش��ما 

به ط��ور کامل برطرف نش��ده و 
مجب��ور به تک��رار خری��د خود  
هس��تید. همچنین الزم اس��ت 
نس��بت ب��ه مق��رون ب��ه صرفه 
ب��ودن قیمت کاالی��ی که قصد 
خری��د آن را نیز دارید اطمینان 
الزم را کس��ب کنی��د و در پی 
ارزان  خرید  ب��رای  راهکارهایی 

قیمت تر باشید. 
8- برای خرید های بزرگ 

مبالغی را پس انداز کنید
خرید ه��ای  بتوانی��د  اینک��ه 
خ��ود را ب��ا تأخی��ر بیندازی��د، 
باع��ث خواه��د ش��د در زمانی 
دیگر ام��کان خریدی به مراتب 
بهتر فراهم ش��ود. ب��ا این حال 
نکته ای که باید مورد توجه قرار 
دهید این اس��ت که در راستای 
خرید ه��ای پرهزین��ه خود الزم 
اس��ت همواره از قبل برای این 
امر آماده شوید. این به این معنا 
است که باید از مدت ها قبل به 
صورت مس��تمر مبالغی را کنار 
بگذاری��د تا در زمان مش��خص 
ش��ده بدون نی��از به ق��رض یا 
تحمل فشار، بتوانید خرید خود 

را به خوبی انجام دهید. 
9- پول نقد در دسترس 

خود را محدود سازید
میل ب��ه خری��د هنگامی در 
چش��مگیری  افزای��ش  اف��راد 
پیدا می کن��د که پ��ول زیادی 
در اختیار داش��ته باش��ند. این 
موضوع خود زمینه ساز برخی از 
اشتباه  خریدهای غیرضروری و 
خواهد ش��د. به همی��ن خاطر 
توصیه می ش��ود ت��ا میزان پول 
نقد در دسترس خود را محدود 
سازید. همچنین همواره تمامی 
پول خود را در یک حساب قرار 
نداده و برای هر بخش حس��ابی 
جداگانه را مش��خص نمایید. با 
این اقدام بودجه شما برای خرج 
ک��ردن نیز به خوبی مش��خص 

خواهد شد. 
10- سیستم پس انداز 
خودکار داشته باشید

یکی از مهم ترین اقدامات در 
زمین��ه پس انداز ک��ردن پول و 
دارایی این است که اقدام شما 
اس��تمرار الزم را داش��ته باشد. 
بدون تردید مشغله های متعدد 
ممکن است باعث شود در این 
رابطه نتوانید با دقت عمل الزم 
جل��و بروی��د. به همی��ن خاطر 
توصیه می ش��ود این اقدام را به 
بانک��ی که در آن پول های خود 
را ذخیره می کنید، محول کرده 
و تنه��ا در ش��رایط اضطراری 
اقدام ب��ه برداش��تن مبالغ آن 

کنید. 
thebalance :منبع

1۰ اقدام ضروری برای مدیریت بهتر بودجه 
رهبری

کنترل کسب وکار با استفاده از 
ابزارهای نرم افزاری

کنترل کردن کس��ب وکار به معن��ای اطالع کامل 
از رونده��ای در ح��ال انج��ام، آماره��ا و گزارش هاو 
بازخوردهای فرآیندهای انجام شده در شرکت است. 
یکی از نکاتی که عموما از تمرکز ذهنی مدیران و 
کارآفرینان دور می ماند، کنترل فرآیندها و ورودی ها 
و خروجی های شرکت است. به بیان دیگر مدیران و 
خصوصا آنهایی که از طریق کارآفرینی مدیر شده اند، 
در ابتدای کس��ب وکار به این نکته توجه نمی کنند و 

صرف کسب سود، برای آنها کافی است. 
در ای��ن مطل��ب مصاحب��ه بی��ل فاچ، نویس��نده 
وب س��ایت فورب��ز ب��ا مدی��ران یک ش��رکت محلی 
آمریکایی را بررسی می کنیم. این مصاحبه با مؤسس 
و مدیر ش��رکت QHA فعال در صنعت تهویه انجام 
ش��ده است. چاد ویلیامز، مؤسس این شرکت است و 
توانس��ته در مدت 1۵ س��ال، اعتباری مناسب برای 
ش��رکتش دس��ت و پا کند و تحس��ین رس��انه ها و 

مشتریان محلی را به همراه داشته باشد. 
جولیت ویلیامز، همس��ر چاد و مدیر مالی شرکت 
است. او در این مصاحبه  عنوان می کند که در ابتدای 
کار هی��چ برنامه ای برای کنترل کارمندان، کارگران، 
هزینه ها و دیگر موارد جزئی نداشتند. آنها با مشاهده 
سودآوری شرکت تصور می کردند که روندها به خوبی 

در حال انجام هستند، درحالی که اینگونه نبود. 
چنین وضعیتی در بسیاری از شرکت های کوچک 
دیده می ش��ود. ممکن اس��ت چنین شرکت هایی به 
درآمد بس��یار باالیی دس��ت پیدا کنند، اما در زمینه 
مدیریت اش��کاالت فراوانی داشته باش��ند. به عنوان 
مث��ال آنها نمی دانند که کدام مش��تری س��ودآوری 
بیش��تری دارد، تمرک��ز ش��رکت بای��د روی چ��ه 
موضوعاتی باش��د و چگونه می توان س��ود شرکت را 
افزایش داد. اگر مدیری پاسخ این سؤاالت را نداشته 
باش��د، می توان نتیجه گرفت که شرکت از کنترلش 
خارج شده است. دلیل خارج شدن از کنترل، عموما 
به ندانس��تن اع��داد و ارقام و گزارش های مس��تند 

بازمی گردد. 
نداشتن اس��ناد مالی و گزارش های عددی معتبر، 
هزینه های زیادی برای ش��رکت دارد. حتی اگر پس 
از چند س��ال تصمیم به فروش اس��تارت آپ بگیرید، 
خریداران به دنبال آمارهای مس��تند هس��تند. آنها 
ب��ه دنبال اعداد و ارقام هس��تند و باید در جلس��ات 

مذاکره، گزارش هایی دقیق ارائه کنید. 

چ��اد و جولیت پ��س از مدتی متوجه ش��دند که 
برای فعالیت منظم ت��ر، نیاز به نرم افزارها و ابزارهای 
مدیریتی دقیق دارند. کسب وکار آنها بر پایه خدمات 
بود و باید برای مقاصد مختلف، از ابزارهای متنوعی 
اس��تفاده می کردند. اگرچه این ابزارهای مدرن بهتر 
از س��بک س��نتی بود، اما اس��تفاده از چندین ابزار، 
چالش ه��ای خاص خود را داش��ت. آنها در مصاحبه 
خ��ود عن��وان می کنند که پس از مدت��ی تصمیم به 
تهیه اب��زاری یکپارچه و قدرتمند گرفتند که تمامی 
وظایف مدیریتی، حس��ابداری، ارتباط با مش��تری و 
کنت��رل کارمن��دان را به طور کامل انج��ام دهد. این 

ابزار، ServiceTitan  نام داشت. 
جولی��ت در مورد اب��زار جدید ش��رکت می گوید: 
سیس��تم مدیریتی جدید، اطالع��ات مالی مورد نیاز 
را ب��رای ما فراه��م می کند. در بخ��ش مدیریتی ما 
می  توانی��م ه��ر پروژه را به خوبی بررس��ی و س��ود و 
زیان آن را محاس��به کنیم. از طرفی کنترل کیفیت 
کاری تکنیس��ین ها نیز امکان پذیر است و خود آنها 
هم می توانند روند پیشرفت کاری را در میز کارشان 
مشاهده کنند. امکان مشاهده درآمد، سود و زیان با 
فیلتر تکنیسین، روز و نوع پروژه نیز در این نرم افزار 

وجود دارد. 
مثال ش��رکت QHA، نمون��ه ای ملموس از فواید 
اس��تفاده از تکنولوژی در مدیریت کسب وکار است. 
گرچ��ه این ش��رکت کمی دی��ر به فکر اس��تفاده از 
نرم افزاره��ای مدیریت��ی ERP افت��اده، ام��ا همین 
تصمیم دیرهنگام نیز روند پیش��رفت آنها را سریع تر 
کرده اس��ت. به هرحال هر مدیری بسته به صنعتی 
که در آن مشغول اس��ت، باید ابزارها و نرم افزارهای 
مورد نیاز خود را شناس��ایی کند و هرچه س��ریع تر 
به کار گیرد. ش��اید برخی مدی��ران هزینه کردن در 
این بخ��ش را اضافه بدانند، اما پ��س از مدتی که با 
چالش ه��ای ریز و درش��ت کنترل نش��دن ش��رکت 
مواجه شدند، باید هزینه هایی چندبرابری برای نظم 

بخشیدن به فرآیندهای شرکت متحمل شوند. 
forbes/zoomit :منبع

کسبوکارنوین
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مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار با اشاره به سردرگمی متقاضیان 
کس��ب وکارهای نوپا در بوروکراسی بین دستگاه های دولتی، برنامه های 

این وزارتخانه برای حمایت از فعالیت های استارت آپی را تشریح کرد. 
رحیم س��رهنگی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با تشریح وضعیت سهم 
کس��ب و کارهای نوپا در کارآفرینی و اشتغال زایی گفت: کسب و کارهای 
نوپا در واقع منشأ شکل گیری و ایجاد شغل هستند. با نگاهی بلندمدت 
به عمر مشاغل مشاهده می کنیم این کسب و کارهای نوپا و استارت آپ ها 
 هس��تند که ایجاد اش��تغال می کنند. درواقع اگر تعداد مشاغل پایدار را 
یک منبع ببینیم کس��ب و کارهای نوپا و نوآوری در کسب و کارها ورودی 

این منبع هستند. 
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در همین 
راستا در سال جاری که روزهای پایانی آن را پشت سر می گذاریم طبق 
برآوردهای انجام ش��ده، اشتغال ایجادشده در بازه زمانی بهمن 13۹۵ تا 
مه��ر 13۹6 در بخش فناوری اطالع��ات و ارتباطات )ICT( حدود ۴3 
هزار شغل با همکاری و حمایت »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و 

»وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات« شکل گرفته است. 
مدیرکل توس��عه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار در پاسخ به سوالی 
درباره برنامه های مشخص وزارت کار به عنوان متولی سیاستگذاری در 
امر اشتغال و حمایت از استارت آپ ها گفت: این سوالی است که دولت ها 
مدت هاست در پی پاسخ به آن هستند و هر دولتی با دید و وسعت نگاه 

خود سعی کرده به این موضوع بنگرد و پاسخ دهد. 
2مانع پرهیز جوانان از کارآفرینی

سرهنگی ادامه داد: از طرفی به دلیل اینکه برای نوآوران و کارآفرینانی 
که در بس��تری جدید که قبال وجود نداشت فعالیت می کنند، ریسک و 
ع��دم قطعی��ت فراوانی وج��ود دارد و نهادها و موانع زیادی بر س��ر راه 
آنها وجود دارد، از س��وی دیگر مش��کالت تأمی��ن هزینه های راه اندازی 
کس��ب و کارها برای کارآفرینان، باعث می ش��ود که بس��یاری از افراد از 
مواجه��ه با این موض��وع بپرهیزند و به معنای واقع��ی کلمه کارآفرینی 
ش��کل نگیرد، در صورتی ک��ه این حوزه جدید می توان��د برای دولت ها 
منش��أ ارزش آفرینی و توسعه اشتغال باش��د، بنابراین دولت ها در مقام 
نهاد تسهیلگر و نهادزدا وارد عمل می شوند و ریسک کارآفرین را از این 
منظر کم می کنند ت��ا دیگران نیز بتوانند در این راه قدم بگذارند. برای 
همین دولت ها برای »اولین ها« تسهیالت و برنامه های تشویقی در نظر 

می گیرند که بتواند برخی از ریسک ها را پوشش دهند. 
مدیرکل توس��عه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار تصریح 
کرد: وظیفه دیگر دولت ایجاد ش��بکه انس��انی و س��رمایه اجتماعی در 
جه��ت نزدی��ک و تصادم آرا و بازیگران اکوسیس��تم کارآفرینی اس��ت، 
یعنی فعالیت هایی را ش��کل دهد که در حین آن کارآفرین با کارآفرین، 
کارآفری��ن با دولت، کارآفرین با دانش��گاه، کارآفرین با س��رمایه گذار و 
کارآفرین با بازار جهانی و . . . گفت وگو و تبادل افکار کند تا در پی این 
شبکه س��ازی خالقیت ها شکل گیرد، عدم تقارن اطالعات کاهش یابد و 
چرخ دنده های مختلف اکوسیستم کارآفرینی در یکدیگر درگیر شوند. 

وی ادامه داد: برای مثال در بسیاری از کشورها نهادهای توسعه ای با 
عنوان »س��ازمان ملی کارآفرینی« وجود دارد که یکی از وظایف اصلی 
آن ایجاد ش��بکه بین بخش و بازیگران مختلف حوزه کارآفرینی اس��ت. 
به عنوان مثال یکی از وظایف اصلی س��ازمان »میتی« در کش��ور ژاپن، 

همین اتصال و شبکه سازی ها است. 
راهکار جلوگیری از ریزش مشاغل سنتی با پیدایش کسب و 

کارهای نو
این مقام مس��ئول در وزارت کار، همچنین در پاسخ به سوال دیگری 
مبنی بر نگرانی ریزش مش��اغل س��نتی با پیدایش کسب و کارهای نو و 

تمهیدات اندیشیده ش��ده برای جلوگیری از بین رفتن مش��اغل سنتی 
گفت: این مس��ئله اجتناب ناپذیر اس��ت که نوآوری س��بب می ش��ود تا 
مش��اغل جدید جایگزین مشاغل سنتی تر شوند. اگر جامعه را به عنوان 
یک کل در نظر بگیریم، در صورتی که این جامعه نوآوری نداش��ته باشد 
در رقابت با س��ایر کش��ورها و در بازار جهانی از رقابت و اظهار وجود باز 

خواهد ماند. 
س��رهنگی افزود: از طرفی نباید فراموش کرد نوآوری و ارائه خدمات 
و کاال در بس��ترهای نوین در عین حال که باعث ظهور مش��اغل جدید 
می شود، منجر به از بین رفتن مشاغل سنتی خواهد شد و این به معنای 
آن اس��ت که باید روند را تشخیص داد و قبل از اینکه نوآوری آن را در 
زیر پای خود خرد کند، فعالیت ها و مش��اغل سنتی را به سمت مشاغل 
جدید سوق داد. طبیعتا اگر مانعی برای کارآفرینی شویم قطعا ایده آن 

توسط یک کارآفرین خارجی پیاده سازی خواهد شد. 
استارت آپ ها را قربانی نکنیم! 

وی ب��ا طرح یک مثال ادام��ه داد: در مورد اس��تارت آپ های حمل و 
نقلی یک روش این اس��ت که شاغالن س��نتی این مشاغل را به سمت 
پیاده س��ازی همین پلتفرم های نوین س��وق داد قبل از اینکه جایگزین 
ش��دن اتفاق بیفتد؛ یک روش هم این اس��ت که با آنها مخالفت کنیم و 
این اتفاق را به تعویق بیندازیم که در این صورت یک س��کوی خارجی 
به عنوان مثال شبیه تلگرام به این بازار وارد می شود و سوییچ کردن آن 

را برای کشور هزینه ساز می کند. 
این دانش آموخته دانش��گاه صنعتی ش��ریف ادامه داد: س��وال اصلی 

اینجاس��ت که سیاستگذار باید چه کس��ی را برای قربانی کردن انتخاب 
کن��د؟ متأس��فانه در اکثر موارد این اس��تارت آپ ها هس��تند که قربانی 
می ش��وند، چراکه این طور تصور می ش��ود که قربانی ک��ردن آنها هزینه 
کمت��ری در کوتاه م��دت دارد، اما واقعیت این اس��ت ک��ه قربانی کردن 
اس��تارت آپ ها در بلندمدت هزینه های جبران ناپذیری برای کش��ور به 
همراه خواهد داشت چراکه باعث می شود اقدامات نوآورانه در نطفه خفه 
شوند و فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در جامعه خاموش شود و این یعنی 

به مرور زمان شعله اشتغال کشور نیز رفته رفته خاموش خواهد شد. 
سرهنگی تأکید کرد: بنابراین در این مورد، بحث قربانی کردن مشاغل 
سنتی مطرح نیست و فقط بحث از تغییر و هدایت آن به مشاغل جدید 
مطرح است ولی این عدم پذیرش تغییر، همان چیزی است که نوآوری 

را از بین می برد. 
تغییر قوانین بیمه ای برای حمایت از استارت آپ ها

مدی��رکل توس��عه کارآفرینی و به��ره وری نی��روی کار وزارت کار در 
بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به سوال دیگری درخصوص برنامه 
وزارت کار برای رس��می کردن مش��اغل و کس��ب و کارهای نوپا از جمله 
استارت آپ های حمل و نقلی گفت: این موضوع مسئله ای است که باید 
در وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی در ابتدا اجماع روی آن صورت 
بگی��رد و بخش های مختلف وزارتخانه درباره وجود این مس��ئله و نحوه 

رویارویی با آن هم کالم و هم ذهن شوند. 
وی با بیان اینکه البته مس��ئله مش��اغل غیررس��می ک��ه درصد قابل 
توجهی از مش��اغل ما را س��بب می ش��وند یک مس��ئله فراتر از وجود 

کس��ب و کارهای نوپا است که باید در مورد آن تصمیم گیری شود، ادامه 
داد: ولی به طور خاص در مورد کسب و کارهای نوپا چندین مسئله وجود 
freelan - )اارد که مهم ترین آنها مسائل مربوط به مسائل آزادکارها 

er( و مش��اغل پاره وقت اس��ت که باید به رسمیت شناخته شوند و الزم 
است تغییراتی را در قوانین بیمه ای داشته باشیم.  

س��رهنگی تأکید کرد: مس��ئله دیگر، کس��ب و کارهای نوپایی هستند 
که در مرحله ش��تابدهی در یک ش��تاب دهنده و قبل از داشتن هویت 
حقوقی در حال فعالیت هس��تند و همین مسئله مشکالتی را برای آنها 
و ش��تاب دهنده ایجاد کرده اس��ت که برای آن هم در دنیا راهکارهایی 
وجود دارد که درصدد برگزاری جلس��اتی با سازمان تأمین  اجتماعی در 

این رابطه هستیم. 
متقاضیان؛ درگیر بوروکراسی/تسهیل می کنیم

این مق��ام مس��ئول در وزارت کار با بیان اینک��ه مجوزهای دولتی و 
برخی فرآیندهای دست و پا گیر به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های 
متقاضیان راه اندازی این نوع کس��ب و کارها حقیقتی است که در کشور 
وجود دارد، گفت: در گزارش 2۰1۸ شاخص جهانی سهولت کسب و کار، 
کش��ور ما رتبه 12۴ در میان 1۸6 کش��ور اس��ت. این مسئله مخصوصا 
در کسب و کارهای نوپا محس��وس تر است چراکه موضوع فعالیت خیلی 
از این کس��ب و کارها بین وزارتخانه ای اس��ت بنابراین ب��رای متقاضیان 
س��ردرگمی ایجاد کرده اس��ت و در بخش دولتی بعضا با بسیاری از این 
فعالیت های نو آش��نا نیس��تند و به جای حل مسئله، تصمیم می گیرند 

صورت مسئله را پاک کنند. 
وی ادامه داد: متأس��فانه باید عرض کنم سرعت دستگاه های اجرایی 
برای درک و آش��نایی با کسب و کارهای نوپا از رشد این کسب و کارها در 
کش��ور کندتر اس��ت و این یعنی وقتی یک مسئله به بحران تبدیل شد 
می خواهی��م برای آن تصمیم بگیریم و همیش��ه در بحران ها بازهم این 

کسب و کارهای نوپا بوده اند که قربانی شده اند. 
مدیرکل توس��عه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار افزود: از 
طرفی در بس��یاری از موارد ما اصال نیازی به الزام به دریافت مجوزهای 
گوناگون نداریم و فقط کافی است ضوابط و شرایط و حدود را مشخص 
و بعد نظارت را تقویت کنیم تا با قوانین بازدارنده مانع از ایجاد مس��ائل 

پیرامونی آن شویم. 
وی گفت: دفتر توس��عه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به عنوان متولی توس��عه کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا در دولت خود 
را مسئول آن می داند که نقش تسهیلگری خود را بازی کرده و سعی در 
ایجاد هماهنگی بین »کارآفرینان کس��ب و کارهای نوپا« و »دستگاه های 
اجرایی« دارد تا تس��هیل در فرآیند تعیین شرایط و ضوابط فعالیت و یا 
دریافت این مجوزها ایجاد ش��ود که در جلس��ات متعدد با دستگاه های 

اجرایی برای موضوعات مختلف سعی در حل این مسائل داریم. 
کاهش موانع استارت آپ های حمل و نقلی/حمایت می کنیم

س��رهنگی همچنین با اشاره به توسعه کس��ب و کارهای نوپا در حوزه 
حمل و نقل گفت: کس��ب وکارهای نوپ��ای فعال در زمینه حمل و نقل، 
طبق آمار سال های گذشته نشان داده اند که ظرفیت باالیی برای ایجاد 
اشتغال در این بخش از خدمات دارند و از نمونه های بارز کسب و کارهای 

نوپایی هستند که زمان پیشگامی خود را پشت سر می گذارند. 
مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت کار گفت: ما 
همواره در ارتباط با اس��تارت آپ های حمل و نقلی سعی کردیم خود را 
در س��مت و جبهه آنها بگذاریم و بتوانیم بخش های مختلف را در طرف 
دیگر پای گفت وگو و چاره اندیش��ی برای حمای��ت از این الگوهای نوپا 
بنش��انیم تا این نوع ش��رکت های موفق و نوپا بتوانند فعالیت خود را با 

موانع کمتری بگذرانند. 

مدیرکل کارآفرینی وزارت کار عنوان کرد

برنامه  دولت برای حمایت از استارت آپ ها

مدیرعام��ل فرابورس ایران که با همکاری معاونت علمی در راس��تای 
بورسی کردن  استارت آپ ها قدم های قابل توجهی برداشته است، گفت: 
نخستین چیزی که در بازار سرمایه، یک سرمایه گذار از یک سرمایه پذیر 
طلب می کند، صورت مالی اس��ت. طبیعی است وقتی شفاف نباشد، این 
زبان مش��ترک که اصل ش��کل گیری یک مراوده است به وجود نخواهد 
آمد.  به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، به نقل از هفته نامه ش��نبه،  استارت آپ ها در چرخه 
رش��د خ��ود از یک جایی به بعد دس��ت به دامان س��رمایه های مردمی 
می ش��وند، بعد از رس��یدن به یک ح��د معقولی از بزرگی ک��ه در دنیا 
معموال همان حد و مرز میلیارد دالری ش��دن یا یونیکورن  ش��دن است، 
وارد مرحل��ه عرضه عمومی اولیه )IPO(  می ش��وند ت��ا امکان خرید و 
فروش س��هام آنها برای همه فراهم ش��ود؛ اتفاقی ک��ه اگرچه هنوز در 
اکوسیستم  استارت آپی ایران رقم نخورده، اما صحبت ورود صندوق های 
س��رمایه گذاری خطرپذیرب��ه فراب��ورس راه را برای ط��رح بحث درباره 
چگونگی ورود اعضا و اجزای مختلف اکوسیس��تم  اس��تارت آپی به بازار 
س��رمایه داغ کرده است.  امیر هامونی از مدیران جوان و آشنا با ادبیات 
 استارت آپی س��کاندار شرکت فرابورس ایران است؛ مدیری که از قضا با 
رویداد فین استارزی که در دو سال گذشته توسط فرابورس برگزار شده، 
آش��نایی خوبی با اکوسیستم  استارت آپی دارد و می توان او را در ردیف 
نخست طیف حامیان تصمیم ساز این اکوسیستم نشاند. هامونی مدرک 
کارشناسی آمار از دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی ارشد اقتصاد از 
دانشگاه تهران دارد و این روزها درگیر تز دکترای خود در رشته اقتصاد 

مالی دانشگاه تهران است. 

تامین سرمایه کسب وکارهای ایرانی 
وی در راس��تای فعالیت ه��ای فرابورس گفت: فرابورس در نخس��تین 
 ETF گام برای تحقق چنین نقش��ی، صندوق های جسورانه را در قالب
وارد بازار س��رمایه کرده است. تقریبا سه صندوق، لیست و پذیره نویسی 
و کارشان شروع ش��ده است. 1۷ صندوق دیگر هم با سرمایه ای بالغ بر 
۷۰۰میلیارد تومان مج��وز و موافقت اصولی گرفته اند که وارد فرابورس 
شوند. با این حال باید اذعان کنم که در ارتباط با صندوق های جسورانه 
با محدودیتی مواجه هس��تیم که در برنامه شش��م توسعه توسط بانک 

مرکزی گنجانده شده است. 
هامون��ی بیان ک��رد: صندوق ها و وی س��ی های بانکی اگ��ر بخواهند 
صندوقی تأس��یس کنند، عالوه بر س��ازمان بورس باید از بانک مرکزی 

هم مجوز بگیرند  که این یک مانع و مقاومت محس��وب می ش��ود. دلیل 
آن ه��م جدید بودن ماهیت این صندوق ها برای بانک مرکزی اس��ت. ما 
۹ وی س��ی بانکی داریم که بالغ بر۵۰۰میلیارد تومان سرمایه دارند و به 
دنبال س��رمایه گذاری در این حوزه هستند که این محدودیت برای آنها 
وجود دارد. البته ما در پی رفع این محدودیت  هس��تیم. اما درباره اینکه 
س��رمایه وجود دارد، ولی امکان جذب آنها توس��ط  استارت آپ ها فراهم 
نمی ش��ود، باید بگویم که این اتفاق معلول دو علت اساس��ی است؛ یکی 
نبود ش��فافیت در کسب وکارها و دیگری مس��ئله حاکمیت شرکتی. در 
ای��ن دو مورد هم همه بنگاه های کش��ور و نه تنها  اس��تارت آپ ها دچار 

مشکالتی هستند. 
وی خاطرنش��ان کرد: تحقق شفافیت و حاکمیت شرکتی، پیش شرط 
ش��کل گیری نظام IR یا همان روابط س��رمایه گذاری است. برای تحقق 
ش��فافیت مال��ی و حاکمیت ش��رکتی هم��ه باید کمک کنن��د. از خود 
 اس��تارت آپ ها گرفته تا قانونگذار. واضح اس��ت که ما ب��ا قانون تجارت 
مصوب 13۴۵ نمی توانیم حاکمیت ش��رکتی مناس��بی را محقق کنیم، 
بنابرای��ن برای مث��ال، س��ازمان امور مالیات��ی در مورد ای��ن فضا باید 
قانونگذاری مناس��بی انجام دهد تا اکوسیس��تم  اس��تارت آپی به گونه ای 
رش��د کند که در آس��تانه ورود به بازار سرمایه هیچ  استارت آپی مشکل 
ش��فافیت مالی و حاکمیت شرکتی نداشته باش��د. از آن طرف ساختار 
 اس��تارت آپ ها و فرهن��گ مالی آنها باید از همان بدو تأس��یس منطبق 
با این دو مس��ئله اساسی ش��کل بگیرد و رشد کند. من معتقدم سرمایه 
خطرپذی��ر وجود دارد و اتفاقا س��رمایه گذارها هس��تند ک��ه از کمبود 

ایده های خوب گالیه دارند. 
مدیرعام��ل فرابورس ایران افزود: من در س��متی از بازار که س��رمایه 
در آن حض��ور دارد، ایس��تاده ام. برای نمونه یک صندوق جس��ورانه در 
حوزه مس��کن با اینک��ه 1۰۰ میلیارد تومان آورده ب��ود که از فرابورس 
مصوبه بگیرد، اما نتوانس��ت به چند ایده نوآور برس��د که ظرفیت الزم 
برای سرمایه گذاری روی آنها وجود داشته باشد. به عبارتی، پول هست 
اما س��رمایه گذار نمی داند آن را باید کجا خرج کند. زبان مش��ترک بین 
س��رمایه گذار و سرمایه پذیر هم در بازار س��رمایه بر همان دو اصلی که 
اش��اره کردم، استوار اس��ت. نخس��تین چیزی که در بازار سرمایه، یک 
س��رمایه گذار از یک س��رمایه پذیر طل��ب می کند، صورت مالی اس��ت. 
طبیعی است وقتی شفاف نباشد، این زبان مشترک که اصل شکل گیری 

یک مراوده است به وجود نخواهد آمد. 

ضرورت بورسی شدن  استارت آپ ها و وی سی های  استارت آپی 
وی در راس��تای ضرورت بورسی شدن  اس��تارت آپ ها و وی سی های 
 اس��تارت آپی بیان کرد: این را نه به دلیل سمت اجرایی ام، بلکه براساس 
مطالعاتی که انجام شده، می گویم که هیچ شرکتی نمی تواند بزرگ شود 
مگر اینکه وارد بازار س��رمایه ش��ود. اینکه فکر کنید شرکتی چندهزار 
میلی��ارد تومانی بتواند در بازار ش��کل بگیرد، بدون اینکه مس��یرش از 
بورس بگذرد، مطمئن باشید آینده بلندمدتی برای آن نمی توان متصور 
ش��د. شرکت های خانوادگی و بزرگ دنیا که چندین نسل دوام آورده اند 
هم��ه در بورس حض��ور دارند. چ��را بنگاه های ب��زرگ عمومی ما مثل 
ش��رکت های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان و یا تأمین  اجتماعی به فکر 
ورود به بورس افتاده اند؟ چون مس��ئله Principle Agent یا تئوری 
نمایندگی دارند. وقتی وارد بورس می شوند، نظارت ها و نورافکن بورس، 

باعث بقا و بزرگی آنها می شود. 
هامونی توضیح داد: مس��ئله تئوری نمایندگی که ش��امل دو بال مهم 
یعنی »مخاطرات اخالقی« و »انتخاب وارون« است، به راحتی در بورس 
محقق خواهد شد. از طرفی با ورود به بورس، شرکت ها می توانند در بازار 
ش��ریک بگیرند. ش��ما اگر بتوانید به جای اینکه1۰۰درصد یک شرکت 
1۰۰میلیون تومانی را داش��ته باشید، 1۰درصد یک شرکت 1۰میلیارد 
تومانی را تصاحب کنید، درس��ت اس��ت که همه تصمیم گیری ها با شما 
نیس��ت، اما خلق ثروت و ارزش بیشتری کرده اید. یا وی سی هایی که در 
 استارت آپ ها س��رمایه گذاری می کنند، نیاز دارند که امکان فروش آنها 

در قالب سهام و برگشت پول شان را داشته باشند. 
وی ادام��ه داد: یعنی همزمان که در حال س��رمایه گذاری هس��تند، 
بتوانند از طریق فروش سهام، سرمایه جذب کنند؛ یعنی  استارت آپ ها، 
وی سی ها و Private Equityها - که البته هنوز راه نیفتاده اند و باید 
راه بیفتند- در بازار بورس اس��ت که می توانند به بزرگ ش��دن و حیات 
بلندمدت فکر کنند. پس دلیل اول اینکه بتوانند ش��ریک بگیرند و رشد 
کنن��د و دوم اینکه با نظارت پذیری بیش��تر بقای خودش��ان را تضمین 

کنند. 
هامون��ی تأکی��د ک��رد: تابل��وی دانش بنیان فراب��ورس ای��ران لزوما 
ش��رکت هایی که با تعری��ف معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
دانش بنیان هس��تند را شامل نمی ش��ود؛ یعنی اینگونه نیست که فقط 
3هزار ش��رکت دانش بنیانی که کارگروه ویژه معاونت آنها را تأیید کرده، 
می توانند با این تابلو وارد بورس ش��وند، بلکه  استارت آپ ها و هر شرکت 
دیگری با تعریفی که ما از این واژه داریم، می توانند وارد بورس شوند. 

سرمایه گذار بورسی،  استارت آپ شفاف می خواهد
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در ای��ن مقال��ه می خواه��م در م��ورد س��ه 
تکنولوژی که می توانید در بهبود س��ئو سایت 

از آنها استفاده کنید، صحبت کنم. 
دوس��تان عزی��زم، رعایت برخی ن��کات در 
طراحی س��ایت بس��یار مهم و ضروری است و 
نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. به طور مثال 
می توان به کاربرپس��ند بودن س��ایت، امنیت، 
س��ادگی، ظرافت، س��رعت لود باال و سودمند 

بودن مطالب آن اشاره کرد. 
همانطور که اش��اره ش��د م��وارد فوق جزو 
ملزوماتی هستند که باید در طراحی صفحات 
اینترنتی مورد اس��تفاده قرار گیرند، اما من در 
این مقاله به س��ه نکته کلیدی اش��اره خواهم 
کرد که می تواند س��ایت شما را از بقیه متمایز 

کند. 
موبایل ریسپانسیو: 

چون بهینه سازی سایت برای موبایل بسیار 
اهمیت پیدا ک��رده، تصمیم گرفت��م که ابتدا 
در م��ورد این موضوع صحبت کنم. دوس��تان 
عزی��زم همانطور که می دانی��د اکثر مردم دنیا 
از تلفن های همراه برای برقراری ارتباط و وب 
گردی استفاده می کند. بنابراین باید برای این 
دس��ته از کاربران که تعدادش��ان کم نیس��ت 

خدمات قابل توجهی در نظر گرفت. 
به همین دلیل پیاده س��ازی نس��خه موبایل 
س��ایت امری بس��یار مهم و ضروری است که 
باید به ش��کل صحیح و درست انجام شود. اما 
متأسفانه همچنان اکثر مالکان کسب وکارهای 
اینترنتی به این موضوع توجه چندانی ندارند، 
به همین دلیل تعداد زیادی از مشتریان بالقوه 

خود را از دست می دهند. 
نکت��ه دیگ��ر آن که گ��وگل ب��رای مبحث 
کاربرپس��ند بودن و ریسپانسیو بودن سایت ها 
برای تلفن های همراه بسیار اهمیت قائل شده 
اس��ت و آن را جزئ��ی از فاکتورهای رنکینگ 

سایت به حساب می آورد. 
از دیدگاه گوگل س��ایتی که کاربرپس��ند و 
متناس��ب برای تلفن های همراه باش��د دارای 

ویژگی های زیر است: 

 - از تمام��ی ن��رم افزارهای��ی ک��ه از فلش 
اس��تفاده می کنند و نمایش آنها در تلفن های 

همراه مشکل است، بهره نمی برد. 
 - اندازه صفحه نمایش متناس��ب با دستگاه 

یا تلفن های همراه است. 
 - فون��ت و ان��دازه اس��تفاده ش��ده ب��رای 
محتویات و متن های نوشته شده در سایت به 
اندازه ای است که نیازی به بزرگنمایی آنها در 

تلفن های همراه نمی باشد. 
 - به راحتی می توان با اس��تفاده از انگش��ت 
شس��ت به تمامی دکمه ه��ا، لینک ها و… در 
سایت دسترسی داش��ت و هر صفحه ای را باز 

کرد. 
 - از ن��رم افزارهای حجیم و س��نگین مثل 

فلش و … استفاده نشده است. 
می توانی��د با اس��تفاده از ابزارهایی که برای 
موبایل فرندلی بودن وب س��ایت تهیه شده اند 
از می��زان بهین��ه ب��ودن س��ایت خ��ود برای 
تلفن ه��ای هم��راه مطلع ش��وید. مانن��د ابزار 

Google Mobile Friendly Test
س��ایتی به خوبی برای موبایل بهینه ش��ده 

اس��ت که بالفاصله پس از بارگ��ذاری صفحه 
اصلی به قالب و اندازه پیکس��لی آن دس��تگاه 
تبدیل ش��ود، همچنین منوه��ا و قالب خود را 

بتواند حفظ نماید. 
ب��ه عبارت س��اده تر بتوان��د خ��ود را با هر 

اندازه ای از صفحه نمایش تطبیق دهد. 
 :HTTPS پروتکل

قب��ال در رابطه با پروتکل HTTPS و تأثیر 
آن در سئو سایت زیاد صحبت کردم. بنابراین 
در این بخش تنها به مزایای آن اشاره می کنم: 
 - در ابت��دا اطالع��ات https به کد تبدیل 
و به س��رور ارسال می ش��وند بعد از آن کد در 
س��رور رمزگش��ایی ش��ده و به زبان قابل فهم 
بازمی گ��ردد. ب��ا توجه ب��ه زمانبر ب��ودن این 
عملیات، س��رعت https کمی از http کمتر 

است. 
 - پس از ورود با پروتکل  https، اطالعاتی 
در مورد امنیت اعمال شده در وب سایت نشان 
داده می ش��ود. این اطالعات معموال به صورت 
عالمت قفل در نوار آدرس به نمایش درمی آید 
و بعد از کلیک بر روی آن اطالعاتی را مشاهده 

می کنید. 
 - برای داش��تن https مبلغ��ی به صورت 
ماهانه باید پرداخت ش��ود که براساس سرعت 
تفاوت دارد. هر چه سرعت بیشتر باشد، برای 

سرور باید هزینه بیشتری پرداخت شود. 
چگونه سایت خود را https کنیم؟ 

برای تغییر http به https باید مراحل زیر 
را انجام دهید: 

 IP و ی��ک SSL 1 - خری��د ی��ک گواه��ی
اختصاصی از شرکت های میزبانی وب
SSL 2 - نصب و پیکربندی گواهی

3 - تهیه  نسخه  پشتیبان از وب سایت کنونی 
تا در صورت لزوم بتوان آن را بازگردانی کرد. 
۴ - تنظیم مج��دد تمامی لینک های داخلی 

https به http وب سایت و تغییرشان از
۵ - بروزرس��انی کتابخانه ه��ای کد از جمله 

جاوا اسکریپت،  ای جکس و …
6 - هدای��ت تم��ام لینک ه��ای خروجی از 
جمله لیست  پوشه ها به https و به روزرسانی 
اپلیکیشن های htaccess  از جمله وب  سرور 
آپاچ��ی، الی��ت اس��پید، NGinx  و آپدیت 

ک��ردن توابع مدیریت س��رویس های اینترنتی 
)از جمله وب سرور ویندوز( به منظور هدایت 

https  به http ترافیک
  )CDN( ۷ - اگر از ش��بکه   تحوی��ل محتوا
اس��تفاده می کنید باید تنظیمات SSL آنرا به 

روزرسانی کنید. 
۸ - استفاده از ریدایرکت 3۰1

۹ -  به روزرس��انی تمامی لینک ه��ا از جمله 
لینک ه��ای ایمی��ل، ب��ا اس��تفاده از ابزارهای 

اوتوماسیون بازاریابی. 
1۰ - ثبت نس��خه https سایت در کنسول 
جس��ت وجوی گ��وگل و نیز س��رویس گوگل 

آنالیتیکس. 
پروتکل https در نوار آدرس، به رنگ سبز 
اس��ت، بدین معنی که کلی��ه تراکنش ها و هر 

نوع عملیات در سایت رمزنگاری می شود. 
صفحات موبایلی پرشتاب: 

از  اس��تفاده  در  مه��م  عام��ل  س��ومین 
تکنولوژی ه��ای جدید اس��تفاده از AMP در 

وب سایت است. 
ه��دف AMP ارائ��ه راه��کاری س��ریع و 

بهینه برای کاربران اس��ت تا بتوانند محتوای 
صفحات وب به خصوص وب سایت هایی را که 
دارای متون زیادی هستند به راحتی مشاهده 

کنند. 
فیس ب��وک نی��ز دارای یک سیس��تم تولید 
 Instant Article محتوای جدی��د به ن��ام
اس��ت که دائما خدمات جدیدی را به کاربران 
خ��ود ارائ��ه می ده��د. هنگامی ک��ه محتوای 
جدی��دی توس��ط فیس بوک تولید می ش��ود، 
این سیس��تم به صورت اتوماتیک این فناوری 
را در اختی��ار کاربران خود ق��رار می دهد. این 
فناوری بسیار ش��بیه فناوری AMP شرکت 

گوگل است. 
گوگل از یک سو و فیس بوک به عنوان غول 
رسانه ای ش��بکه های اجتماعی از سوی دیگر 
س��عی در پیش��ی گرفتن از یکدیگ��ر دارند تا 
بتوانند سهم بیشتری از کاربران تلفن همراه را 

به خود جذب کنند. 
یک��ی از مزایایی که سیس��تم AMP دارد 
 Open Source مبحث متن ب��از بودن ی��ا
ب��ودن آن اس��ت، زی��را تولیدکنن��دگان این 
تکنول��وژی بر این باور هس��تند که کاربران با 
خالقیت های��ی ک��ه به خرج می دهن��د زمینه 
توسعه اینگونه از فناوری ها را ایجاد می کنند. 
در واق��ع گ��وگل زیرس��اخت و پلتفرم الزم 
را ایجاد کرده اس��ت و ب��ه کاربران خود اجازه 
  AMP اس��ت.  داده  ن��وآوری  و  خالقی��ت 
برخ��الف تصور خیل��ی از کاربران ب��ا تمامی 
فرمت ها از قبیل ص��دا، تصویر، گیف، ویدئو و 

… سازگاری دارد. 
هنگامی که از تکنولوژی AMP اس��تفاده 
می  کنی��د امکان آپل��ود محت��وای تولیدی به 
شما داده می شود. در این هنگام با استفاده از 
تکنولوژی Customized یا نوشته متناسب 
با برنامه های خود، این منابع در فضای مجازی 
بارگذاری می شوند. س��پس گوگل با خواندن 
کش AMPها پی به محتوای تولیدی ش��ما 
  AMP می ب��رد. در حال حاض��ر پالگین های
به صورت آماده در وردپرس موجود هس��تند 

و می توانید از آنها استفاده کنید. 
newseo :منبع
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اخبار

تبریز - لیال پاشائی- دوره آموزشی حقوق شهروندی در 
نظام اداری با هدف باز آموزی و آشنایی بیشتر کارکنان منطقه 
آذربایجان شرقی با مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی در ستاد 
این منطقه برگزار ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی 
اصغر اورعی اسالمی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری 
دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری با هدف آشنایی 
کارکن��ان خدوم منطقه با مفاهیم این حوزه گفت: برگزاری و 
تداوم اجرای دوره های آموزش��ی به ویژه در خصوص حقوق 
ش��هروندی تأثیر مطلوبی در بهبود ارائه خدمات شایسته به 
ارباب رجوع و جلب رضایت مشتری خواهد داشت. وی درادامه 

افزود: با توجه به تصویب حقوق ش��هروندی در نظام اداری در 
سال ۹۵ در راستای ایجاد نظام اداری پاسخگو و ارتقای سطح 

حقوق ش��هروندی، ارائه آموزش الزم و مستمر در این زمینه 
بستر الزم را جهت تحقق اصول متعالی آن فراهم خواهد کرد. 
اورعی اسالمی ضمن اش��اره به مباحث و سرفصل های دوره 
گفت: در این دوره آموزشی کارکنان منطقه با تاریخچه، مفاهیم 
مرتبط و مصادیق آن در نظام اداری ایران آش��نا و درخصوص 
آس��یب ها و موانع تحقق آن به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
اورعی اسالمی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی در خاتمه یادآور شد: دوره 
آموزش��ی مذکور با هماهنگی واحد آموزش منطقه و با بهره 
مندی از اساتید توانمند و مجرب طی 32۰ نفر ساعت آموزش 

برگزار شد.

رشت- زینب قلیپور - برنامه ریزی وآمادگی کامل کلیه نیروهای 
عملیاتی و ستادی جهت کنترل های مضاعف ایمنی در جایگاههای 
عرضه سوخت برای ارائه مطلوب تر خدمات نوروزی به شهروندان در 
دس��تور کار مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن قرار گرفت . صبح مروز ش��نبه )۹6/12/12 ( در قالب نشستی 
به ریاست معاون فنی و عملیاتی این شرکت ، مهدی عاطفی الزامات و 
تاکیدات الزم االجرا در جایگاهها و مجاری عرضه سوخت برای سفر بی 
خطر مردم استان و مسافران نوروزی به مسئولین مرتبط شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن تاکید شد . تشکیل جلسات 
هماهنگی با پیمانکاران و تعمیرکاران مجاز مجاری عرضه قبل از ایام 

نوروز ، بازدیدهای مس��تمر واحد HSE ) ایمنی و محیط زیست ( ، 
روابط عمومی ،  فنی و اداری از جایگاه و مجاری عرضه سوخت استان 

در راستای الزامات فنی ، عملیاتی ، ایمنی در جایگاهها ،  سرویسهای 
بهداش��تی و نمازخان��ه ها از مصوبات این نشس��ت ب��ود . همچنین 
درخصوص تهیه تیزرهای آموزشی نحوه سوختگیری ایمن در جایگاه 
با همکاری صدا و س��یمای مرکز گیالن در جایگاههای س��وخت نیز 
برنامه ریزی شد . با توجه به در پیش بودن روز ملی درختکاری مقرر 
شد چند اصله نهال در نقاط عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن و با حضور مسئولین مرتبط غرس گردد . پالک 
گذاری و شناسنامه دار کردن درختان در انبار نفت شهید بهمنی مقدم 
و مرکز سوختگیری هواپیمائی شهید اسدپور و همچنین تشویق فعاالن 

زیست محیطی از دیگر مصوبات این جلسه بود .

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- در آیینی با حضور دکتر 
ابراهیم نژاد مدیرکل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر، 
ساختمان مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان افتتاح شد. مدیرکل پدافند غیرعامل شرکت توانیر در 
آیین  افتتاح این ساختمان با اشاره به اینکه کشور ما بستر تهدیدات 
گوناگ��ون طبیعی و غیر طبیعی بوده، گفت: اگر برای پیش��گیری یا 
مدیریت صحیح بحران چاره ای اساسی اندیشیده نشود، کشور دچار 
زیان غیرقابل جبران  می شود.  دکتر محمد ابراهیم نژاد افزود: صنعت 
برق دارای اس��تانداردهای مهندسی بسیار خوبی است اما چالشی که 
با آن روبرو هس��تیم عدم ریسک پذیری از س��وی خودمان است. در 
واقع موتور محرک تمام استانداردها مدیریت ریسک می باشد. وی در 
بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر تمام مقاالت علمی 
و تئوری های نظری صنعت برق درباره تاب آوری صنعت تدوین می 
شود و تاکید وزارت نیرو نیز بر افزایش تاب آوری صنعت برق بخصوص 
در زمان بروز حادثه است.  دکتر ابراهیم نژاد اضافه کرد: خوشبختانه 

شرکت توزیع برق هرمزگان در ردیف ۵ شرکت برتر در حوزه مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل قرار دارد. البته ظرفیت ایجاد ش��ده در این 
شرکت به گونه ای است که انتظار می رود در سالهای آینده در سطح 
اول شرکت های توزیع برق قرار گیرد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق هرمزگان نیز در این آیین گفت: با توجه به اینکه استان هرمزگان 
به لحاظ اقلیمی و موقعیت جغرافیایی در معرض انواع تهدیدات طبیعی 
و غیر طبیعی قرار دارد، این شرکت زیرساخت های خود را با رویکرد 

پدافند غیرعامل و مقابله با بحران ایجاد می کند. مهندس محمد ذاکری 
افزود:استان هرمزگان در سالهای اخیر بستر حوادث طبیعی گوناگونی 
بوده و شرکت توزیع برق به عنوان متولی تامین برق مشترکین در رأس 
دستگاههای عملیاتی پس از وقوع حادثه قرار دارد. به همین منظور نیز 
برای مقابله با حوادث و مدیریت صحیح بحران تجهیزات تامین برق 
سیار در شرایط اضطراری به مجموعه شرکت اضافه شده تا در مواقع 
لزوم مورد استفاده قرار گیرد. وی ادامه داد: هم اکنون دو دستگاه دیزل 
ژنراتور در شهر بندرعباس قرار دارد که 2۰ دستگاه دیزل ژنراتور دیگر 
نی��ز در حال نصب بوده و بزودی به بهره برداری می رس��د. مهندس 
ذاکری اظهار داشت:در حال حاضر اقداماتی برای تولید مولد دیزلی با 
ولتاژ 2۰ کیلوولت صورت گرفته که امیدواریم با راه اندازی آن بخش 
بزرگی از چالش تامین برق در مواقع بحرانی رفع شود. وی در ادامه از 
راه اندازی مرکز سیار مدیریت بحران و دیسپاچینگ پشتیبان خبر داد 
و افزود: این مرکز قابلیت تمام ارتباطات را دارد و در مواقع بحران هم 

می توان از دیسپاچینگ پشتیبان استفاده کرد. 

اصفهان - مرادیان- مدیرعامل ش��رکت آبفا استان اصفهان در 
برنامه تلویزیونی سیمای هفته مردم را به مصرف صحیح آب در آستانه 
سال جدید فراخواند و گفت:مردم در آستانه فصل جدید به منظور بجا 
آوردن س��نت نیکو خانه تکانی بعضا بدمصرف کردن آب را در پیش 
می گیرند در حالی که حجم ذخایر منابع آبی در اصفهان  نسبت به 
سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است .در سال گذشته  حجم 
ذخیره منابع آب اصفهان حدود هش��ت ونیم مترمکعب بوده اما هم 
اکنون این رقم به زیر دو متر رس��یده اس��ت . که بیانگر کاهش  ۸۰ 
درصدی  حجم ذخایر منابع آبی در اصفهان اس��ت. مهندس هاشم 
امینی افزود: ما در طول سال دو مرتبه با  افزایش پیک مصرف روبرو 
هستیم یکی در آستانه سال جدید ،دیگری در فصل تابستان ،بنابراین 
از مردم می خواهیم به منظور سازگاری با منابع آب موجود نهایت دقت 

در روزهای پایانی سال مد نظر گیرند تا ما بتوانیم متناسب با منابع 
در اختیار آب مورد نیاز آنها را در تمام روزهای سال تامین کنیم. وی 
بابیان اینکه هنوز هستند کسانی که بحران کم آبی را جدی نگرفتند 

و بی محابا آب را بی رویه مصرف می کنند اظهار داشت:بررس��ی ها 
حاکی از آن اس��ت برخی از م��ردم در هنگام ترغیب آنها به مصرف 
صحیح آب می گویند؛  پول آب را می پردازیم  در حالی که باید به 
این افراد گفت بهای بدمصرفی شما پول نیست که می پردازید ؛عدم 
دسترسی پایدار بسیاری از مردم به آب است . مدیرعامل شرکت آبفا 
استان اصفهان با اشاره به رفتار صحیح مصرفی اعالم کرد: بعضی از 
مردم تالش��ی در جهت تغییرر فتار مصرفی ندارند و می خواهند هر 
چقدر آب مصرف کنند  همچنان آب در اختیار داشته باشند در حالی 
که متوجه تغییر اقلیم  نیستند و نمی خواهند رفتار خود را سازگار با 
شرایط تطبیق دهند در صورتی به رغم محدودیت منابع آبی شدید 
شرکت آبفا حدود هزار تومان برای هر مترمکعب آب هزینه می کند 

و آن را با قیمت حدود 3۸۰ تومان به مشترکین عرضه می کند . 

تبریز – اسد فالح- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
گفت: در حوزه IT شرکت توزیع نیروی برق تبریز تحوالت و پیشرفت 

های مهمی اتفاق افتاده است. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، عادل کاظمی در جلس��ه ای که با 
مشاور وزیر نیرو در امور برق و انرژی برگزار شد، با اشاره به این موضوع 
اظهار کرد: راه اندازی ویدئو کنفرانس در امور و ادارات شرکت، پیاده 
سازی Share point، مجازی سازی سرورها، استقرار اتوماسیون 
اداری تحت وب، پیاده سازی  BI، ایجاد آرشیو الکترونیک مشترکین 
و ... از فعالیت هایی هس��تند که تاکنون در حوزه IT ش��رکت انجام 
گرفته و برای س��ال آینده نیز برنامه های متعددی در اولویت کاری 
م��ا قرار دارند. وی افزود: در حوزه هوشمندس��ازی ش��بکه تا کنون 
3۰۰ نقطه، هوشمندس��ازی ش��ده اند و در حال حاضر ظرفیت نرم 
افزار مربوط به این بخش کامل ش��ده و نیازمند ارتقا می باش��د که 

این امر نیز نیاز به تأمین اعتبار دارد. کاظمی گفت: شرکت در حوزه 
کاهش تلفات، پیک س��ایی و انرژی های تجدید پذیر عملکرد قابل 
قبولی داش��ته است و موفق ش��ده آمار تلفات را به کمتر از ۹درصد 
برساند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز تأکید کرد: موظف 
کردن ارگان ها به تأمین 2۰ درصد از برق خود، توس��ط انرژِی های 

تجدیدپذیر نیز  نیازمند تأمین اعتبار و تجهیزات است که امیدواریم 
در سال آینده این مشکل نیز حل شود. وی ادامه داد: طبق بخشنامه 
شرکت توانیر تا شهریور سال ۹۷ در حوزه تحت پوشش شرکت، ۵۵ 
ارگان باید 2۰ درصد مصرف برق را به انرژی تجدیدپذیر تبدیل کنند 
که این موضوع نیاز به اعتبار هزار و 3۰۰ میلیارد ریالی دارد و دستگاه 
های اجرایی می بایست از منابع داخلی شان تامین منابع نمایند. عادل 
کاظمی گفت: متوسط نصب انشعاب  در شرکت تا ۴ روز کاهش یافته 
بود اما در ماه های اخیر به دلیل نبود کنتور این متوسط دوباره به ۷ 
روز رس��یده است و امیدواریم با رفع مشکل عرضه کنتورها، بتوانیم 
شاخص متوسط نصب انشعاب را در سطح ۴ روز حفظ نماییم. الزم به 
ذکر است، هوشنگ فالحتیان، مشاور وزیر نیرو درامور برق و انرژی با 
حضور در جمع مدیران و معاونان شرکت توزیع نیروی برق تبریز، از 

مرکز دیسپاچینگ این شرکت نیز بازدید کرد.

به همت روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی

دوره آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری برگزار شد

از مصوبات جلسه مدیریت بحران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن  

آمادگی کامل نیروها برای سوخت رسانی و ارائه خدمات نوروزی 

افتتاح ساختمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توزیع برق هرمزگان

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در برنامه تلویزیونی سیمای هفته اعالم کرد

کاهش 80 درصدی حجم ذخیره منابع آب شرب شهراصفهان

کاظمی اعالم کرد

تحوالت مهمی در حوزه IT شرکت توزیع نیروی برق تبریز اتفاق افتاده است

سـاری – دهقان - مقام عالي دولت در اس��تان، سهم مازندران 
از بس��ته رونق تولید و اشتغال در سال ۹6 را بالغ بر 11 هزار میلیارد 
ریال اعالم کرد و خاطرنش��ان ساخت: 36۷۰ متقاضي تاکنون براي 
برخورداري از این تسهیالت در سایت کارآ ثبت نام نموده اند که مسائل 
آن ها در کمیته ها بررسی شده است. به گزارش خبرنگار مازندران و به 
نقل از روابط عمومي ش��رکت شهرک های صنعتي مازندران، محمد 
اس��المي در حاشیه بازدید از واحد تولیدی خزر الکتریک در شهرک 
صنعتی بابکان آمل با اش��اره به اینکه بر اساس بازدید واحد به واحد 
در ش��هرک های صنعتي اس��تان 66 درصد ش��رکت های تولیدي و 
کارخانه های بازدید شده مازندران فعال هستند یادآور شد: با توجه به 
برخي از مشکالتي که در مسیر فعالیت های صنعتي واحدهاي تولیدي 
بازدید شده وجود دارد، می توان گفت که بطور متوسط این واحدها با 
1۰ تا ۹۰ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. استاندار بابیان 
اینکه 3۴ درصد باقیمانده به دالیل گوناگوني متوقف هستند گفت: در 

تالشیم مشکالت این واحدها را در کمیته تخصصي استاني و ستاد 
تسهیل بصورت ماهانه و از نزدیک بررسي و رفع نمائیم. اسالمي سهم 
مازندران از بسته رونق تولید و اشتغال در سال ۹6 را بالغ بر 11 هزار 
میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: این رقم در آبان ماه و آذرماه ابالغ شده 
و بخشي نیز در سایت بهین یاب پیگیري شده است. وي با اعالم اینکه 
تس��هیالت جدید از صندوق توسعه ملي و به منظور تقویت اشتغال 

به ویژه اشتغال روس��تایي اخیراً ابالغ شده است تصریح نمود: 36۷۰ 
متقاضي تاکنون براي برخورداري از این تس��هیالت، در سایت کارآ 
ثبت نام نموده اند که مسائل آن ها در کمیته ها بررسی شده است. مقام 
عالي دولت در استان بابیان اینکه هدف، حفظ اشتغال و تولید موجود 
و ایجاد اشتغال و واحدهاي جدید تولیدي است اظهار داشت: سقف 
این اعتبارات 2۵ میلیارد ریال بوده که با دس��تور رئیس جمهوری به 
6۰ میلیارد ریال ارتقاءیافته است. استاندار بابیان اینکه هدف گذاری 
اشتغال استان بر اساس برنامه، در سال ۹6 بالغ بر 33 هزار شغل بوده 
است افزود: باید همه ظرفیت ها براي تحقق این مهم به میدان بیایند. 
مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتي مازندران نیز در حاشیه این 
بازدید گفت: در حال حاضر ۴3 واحد بهره بردار با سرمایه گذاری ۵۸۷ 
میلیارد ریال، در این ش��هرک در حال فعالیت هستند. موسوي بیان 
داشت: با راه اندازی این تعداد واحد صنعتي، براي بیش از 1۰۰۰ نفر 

اشتغال ایجادشده است.

سهم 11 هزار میلیارد ریالي مازندران از بسته رونق تولید و اشتغال در سال 96 

مدیر عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز:
سرمایه اصلي سازمان ، توانمندي هاي خدماتي و عمراني است

اهواز - شبنم قجاوند- علي منصوري ، مدیر عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز گفت: 
با اتکا به توانمندي هاي سازمان پروژه هاي عمراني و خدماتي شهر اهواز را انجام مي دهیم. مدیر عامل 
سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز با اشاره به توان باالي سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز 
در اجراي پروژه هاي عمراني شهر اهواز افزود : در حال حاضر سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز 
چهار پروژه بزرگ عمراني را در دست اقدام دارد. وي بیان کرد:این پروژه ها شامل احداث مسیر دوم 
س��یصد دستگاه به شرکت فوالد خوزستان، احداث پارکینگ بزرگ ورزشگاه فوالد خوزستان ، بلوار 
ساحلي رودخانه کارون در فاز ۴ کوي ملت و احداث پارک کوي مهدیس مي باشند. مدیر عامل گفت : در 
کنار این چهار پروژه بزرگ، فعالیت هاي عمراني دیگر شامل احداث مسیر دسترسي به بازارچه پردیس و احداث فضاي سبز در ورودي 
حمیدیه - اهواز، در حال انجام و تکمیل مي باشند. علي منصوري در رابطه با انجام پروژه احداث پارک و فضای سبز در کوی مهدیس 
گفت: با توجه به تاکید شهردار اهواز بر افزایش سرانه فضاي سبز شهر اهواز ،احداث پارک و فضاي سبز کوي مهدیس به سازمان 
خدمات موتوري محول شد که اکنون در مرحله نخاله برداري ، خاک ریزي و تسطیح مي باشد. منصوري در ادامه اظهار کرد: پروژه 
احداث مسیر دسترسي بازارچه پردیس به پایان رسیده و آماده بهره برداري است. مدیر عامل با اشاره به اینکه تکمیل پروژه احداث 
مسیر دسترسي بازارچه پردیس در مدت زمان 1۸ روز به انجام رسیده است ، گفت: اجراي الیه زیر اساس و اساس ، تسطیح ، بستر 
سازي ، آب پاشي کوبش ، اجراي فاضالب با لوله هاي کاروگیت3۰۰ و منهول ها با کنترل کیفي مطلوب در این پروژه صورت گرفته 
است. منصوري گفت: سرعت بخشیدن به انجام پروژه هاي متوسط در کنار پروژه هاي بزرگ عمراني با انجام کنترل پروژه ها محقق 

شده است و موجب صرفه جویي در هزینه هاي شهرداري اهواز مي شود. 

پژمانفر: حمایت مردم، پشتوانه محکمی در اجرای طرح اعاده اموال 
نامشروع برخی مسئوالن خواهد بود

مشهد - صابر ابراهیم بای - حجت االسالم نصراله پژمانفر عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به کلید خوردن طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن در مجلس اظهار 
داشت: نمایندگان مطرح کننده طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن، برای اجرای درست این طرح نیاز 
به حمایت ویژه مردم دارند. وی با بیان اینکه امروز برخی جریان ها و چهره ها در کشور حضور دارند 
که قصدشان این است تا با اقدامات سوء خود به اشکال مختلف اعتماد مردم به نظام را متزلزل کرده 
و مشکالتی را برای کشور ایجاد کنند، گفت: در گذشته طرحی تحت عنوان “از کجا آورده اید” که 
مخاطب آن مسئوالن کشور بودند به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود که متاسفانه به این قانون تاکنون توجهی نشده است. به 
گفته نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در طرح اعاده اموال غیر مشروع مسئوالن، نهایت تالش نمایندگان مطرح کننده این 
طرح این است که بتوانند رسیدگی عملی به دارایی های مسئوالن نظام داشته باشند تا به طبع این رسیدگی بتوانیم دارایی کسانی 
که حقوقی از بیت المال را تضییع کرده اند را به بیت المال بازگردانیم. سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس اظهارداشت: این طرح 
نه تنها مسئوالن فعلی بلکه تمامی مسئوالن پیشین را نیز شامل می شود و در صورتی که این طرح به ترتیبی که ما انتظار داریم اجرا 

شود، در این شرایط اگر مسئولی، مالی را به صورت نامشروع تصرف کرده باشد این مال به بیت المال باز خواهد گشت.

بیستمین جلسه شورای معاونین و کسب رتبه برتر بهزیستی گلستان 
درحوزه ستاد »اقامه نماز« و »پدافند غیرعامل«

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بیستمین نشست شورای معاونین بهزیستی استان باحضور مدیرکل،معاونین ومسئولین این 
اداره کل در سالن کنفرانس برگزارشد.دراین نشست، مدیرکل بهزیستی استان طی سخنانی ضمن خیر مقدم وتسلیت فرارسیدن 
سالروز وفات حضرت ام البنین)س(، مادر گرامی حضرت عباس )علیه السالم(، از آقای جباری -معاون پشتیبانی ومنابع انسانی  وآقای 
تازیکه – مسئول امور فرهنگی به دلیل کسب رتبه سوم استانی درحوزه »پدافند غیرعامل« و رتبه برتر استانی در حوزه اقامه نماز، 
قدردانی وتجلیل نمود و درادامه بر برگزاری برنامه های فرهنگی شاد و ویژه به مناسبت فرارسیدن ایام والدت حضرت فاطمه )س(
و روز زن تاکید نمود.دکتر غفاری با اشاره به تخصیص اعتبارات ملی و استانی باقیمانده سال جاری، افزود:بایستی سعی کنیم منابع 
و اعتبارات مالی باقی مانده سال جاری را به درستی وبه موقع تخصیص وهزینه شود تا شاخصهای مورد انتظار سازمان بهزیستی 
اجرا شود.وی همچنین خواستار تعصب ،انگیزه  وانسجام  سازمانی در بین کارکنان شد تا ازهرگونه ورود آسیب به مجموعه بهزیستی 
جلوگیری کنیم.درادامه هریک از معاونین ضمن  ارائه گزارش عملکرد خود در زمینه  اعتبارات تخصیص یافته ازابتدای سال تاکنون، 
مسائل وچالشهای پیش رو را مطرح نمودند که پس از بحث وتبادل نظر اعضاء جلسه ، راهکارها ی الزم و مناسب نیز ارائه شد.گفتنی 
است :درپایان با اهداء لوح سپاس توسط مدیر کل بهزیستی گلستان، از زحمات وتالشهای آقای جباری –معاون پشتیبانی ومنابع 

انسانی که در حوزه پدافند غیر عامل  موفق به کسب رتبه برتر درمیان دستگاههای اجرایی شد ، قدردانی  وتجلیل شد.

مدیر کل شیالت گلستان: 
به زودی تکثیر فیل ماهی صید شده از آبهای استان آغاز خواهد شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل شیالت استان گفت: به زودی و با استفاده از 3/31کیلوگرم خاویار حاصل از فیل 
ماهی صید شده از آبهای استان، ۴۰۰ هزار الرو این ماهی خاویاری تولید خواهد شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل شیالت 
گلستان، مهندس سید جواد قدس علوی با  اشاره به فیل ماهی 222 کیلوگرمی صید شده از آبهای استان اظهار کرد: این فیل ماهی 
دارای 2۰ سال سن است و این بدین معناست که به سن بلوغ رسیده و این سن بهترین زمان برای تکثیر این ماهی می باشد.وی با 
بیان اینکه در حال حاضر صید ماهیان خاویاری از دریای خزر محدود شده است خاطر نشان کرد: چند سالی است که براساس توافق 
۵ کشور حاشیه دریای خزر صید ماهیان خاویاری تنها با هدف تکثیر و پرورش انجام می شود و با توجه به رو به انقراض بودن گونه فیل 
ماهی در این دریا، امیدواریم وضعیت این گونه باارزش طی این تکثیر و پرورش بهبود یابد.همچنین رئیس مرکز بازسازی و حفاظت 
از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری شهید مرجانی در خصوص زمان تکثیر این گونه رو به انقراض از ماهیان خاویاری دریای خزر گفت: 

پس از چند روز که این ماهی در استخر آرامش نگهداری می شود به سالن تکثیر جهت عملیات الرو گیری منتقل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک هاي استان مرکزي خبر داد :
نوسازي خطوط انتقال آب شهرک صنعتی ایبک آباد تا پایان خرداد 97

اراک - مینو رستمی - مدیرعامل شرکت شهرک هاي استان مرکزي گفت: خطوط جدید انتقال آب شهرک ایبک آباد تا پایان 
خرداد ۹۷ بهره برداري مي شود.  مصطفي آمره اي در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان مرکزي که با حضور استاندار مرکزي در 
شهرک صنعتي ایبک آباد برگزار شد،  عنوان کرد: در فضاي 1۸1 هکتاري شهرک امکانات زیرساختي آب و برق و گاز فراهم شده 
است، همچنین به منظور تامین نیاز آب سه حلقه چاه در نزدیکي شهرک جانمایي شد که به دلیل افت سطح آب های زیرزمیني 
امکان استفاده از آن مهیا نشد و بر همین اساس یک حلقه چاه جانمایي و حفر شده است.   وي در خصوص پروژه خطوط انتقال آب 
گفت: بحث نوسازي خطوط لوله قدیم به طول 1۴ کیلومتر در دستور کار است که یک میلیارد و 1۰۰ میلیون برآورد هزینه شده 
است و تا پایان سال پیمانکار پروژه انتخاب و تا پایان خرداد ماه سال آتي خط انتقال به بهره برداري خواهد رسید.  وي اضافه کرد: 
کلرزني بیش از حد نرمال به دلیل فرسودگي خطوط انتقال است که با نوسازي خطوط این امر رفع خواهد شد.  آمره اي در خصوص 
لوله هاي آزبست تصریح کرد: فرسودگي و منسوخ شدن لوله هاي آزبست پذیرفتني است، اما هنوز در برخي نقاط استفاده مي شود، 
البته بحث تعویض لوله هاي آزبست در حیطه وظایف شرکت شهرک ها نیست و تعهدي براي تامین آب شرب شهرک نداریم و تنها 

باید آب بهداشتي صنایع تامین شود.  

از واحدهای برتر سال 95 دانشگاه علوم پزشکی قزوین تقدیر شد
قزویـن - خبرنگار فرصت امروز - با توجه به ارزیابی عملکرد دس��تگاه های 
اجرایی سال ۹۵ و معرفی واحدهای برتر، دکتر منوچهر مهرام طی نامه ای از مدیران 
و کارکنان واحدهای برتر دانشگاه علوم پزشکی قزوین تقدیر کرد. در این تقدیر نامه 
آمده است: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با هدف ارائه بازخورد و مشخص شدن 
میزان موفقیت آنها در تحقق اهداف استراتژی و معیارهای تعیین شده، بستر سازی 
جهت تحول اداری و بهبود مستمر فعالیت ها از اهمیتی انکار ناپذیر برخوردار است، 
رشد و توسعه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مدیون تالش گسترده و عمیق اساتید، مدیران و متخصصانی است که دانش، 

تخصص و عمر گرانبهای خود را سرمایه ای برای سربلندی و سازندگی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران قرار داده اند. 

ساخت آبنمای خشک در ایالم
ایالم - خبرنگارفرصت امروز -  شهردار ایالم با اعالم خبر ساخت آبنمای خشک در ایالم اضافه کرد:مراحل پی کنی به منظور 
ساخت آبنمای خشک در پارک خطی پژوهش آغاز شده است.  صادقیان اضافه کرد: از ویژگی های این آبنما عدم جمع شدن آب بر 
روی سطح زمین بوده و تمامی تجهیزات مربوط به آن از قبیل شیر های نازل، پمپ ها و کابل های برق نیز در قسمت زیرین پروژه 
تعبیه خواهد شد.  شهردار ایالم ادامه داد:این آبنما در ارتفاع مختلف و بصورت ریتمیک و موزیکال عمل خواهد کرد و هنگام خاموش 
بودن شاهد سطحی کامال صاف در محل اجرای آن خواهیم بود.  صادقیان در پایان گفت:این آبنما در فصل سرما بصورت ریتمیک و 

موزیکال و در فصل گرما بصورت زمین بازی کودکان قابل استفاده خواهد بود.
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طراحی و چاپ آنالین آلبوم عکس
نام استارت آپ: پیچاپ

pichap. com :وب سایت
سال تأسیس: 13۹۵

موضوع: ارائه خدمات طراحی و چاپ آنالین آلبوم عکس
توضیح بیشتر: 

پیچ��اپ بس��تر طراحی و چ��اپ آنالی��ن آلبوم عکس 
)فوتوب��وک( و دیگر محصوالت را با س��لیقه ش��خصی و 
ام��کان اضافه کردن متن و برچس��ب و … فراهم کرده 
اس��ت. در پیچاپ همه چیز دست شماست، کافی است 
وقتی طراحی شما تمام شد محصول را سفارش بدهید و 

دو روز بعد محصول آماده ارسال می شود. 

رؤیای هر بازاریاب برقراری ارتباط صمیمانه و قوی 
با مشتری است و چنین رابطه ای اغلب کلید موفقیت 
در بازاریابی بلندمدت است. شرکتی که در پی ایجاد 
این گونه پیوندهاس��ت باید به بعضی امور خاص توجه 
داش��ته باش��د. گروهی از محققان فعالیت های ایجاد 
امکان حفظ مشتری را همچون افزودن مزایای مالی، 
اجتماع��ی و پیوندهای س��اختاری در نظر می گیرند. 
بخش هایی که در پی می آید سه نوع فعالیت بازاریابی 
را که ش��رکت ها جهت بهب��ود ایجاد وفاداری و حفظ 
مش��تری ب��ه کار می بندن��د توضی��ح می دهد. گوش 
س��پردن به مش��تری در مدیریت روابط با مش��تری 
بس��یار مهم است. برخی ش��رکت ها مکانیزم مداومی 
ایجاد کرده اند تا بازاریابان به طور پیوس��ته از بازخورد 

اولیه مشتریان خود استفاده کنند؛ 
Deere & Co - )  ش��رکت دیران��د کامپن��ی 
pany( که تولیدکننده تراکتورهای جان دیر اس��ت 
و س��ابقه فوق العاده ای در ایجاد وفاداری در مش��تری 
دارد، در برخ��ی حوزه ه��ای محصول به طور س��االنه 

ح��دود ۹۸ درصد مش��تری های خ��ود را حفظ کرده 
است. این شرکت کارمندان بازنشسته خود را مسئول 
مصاحبه با مش��تریان فعلی و آن دس��ته از مشتریانی 

کرد که از شرکت فاصله گرفته بودند. 
- چیکن او د س��ی )Chicken of the sea( در 
باش��گاه مرماید کالب خود ۸۰ ه��زار عضو دارد. این 
باشگاه یک گروه مشتری محور است که پیشنهاد های 
خ��اص، مق��االت و توصیه ه��ای بهداش��تی، آخرین 
اطالعات به روزرس��انی ش��ده محصول و خبرنامه های 
اینترنتی مفی��د دریافت می کن��د. در مقابل، اعضای 
باش��گاه بازخورد ارزش��مندی را در خصوص اقدامات 
کنونی و آتی شرکت از خود نشان می دهند. بازخورد 
گرفتن از اعضای باش��گاه در طراحی پایگاه اینترنتی 
این نام تجاری، تدوین پیام های تبلیغاتی تلویزیونی و 
بسته بندی ماهرانه ظاهر و متن کاال مؤثر بوده است. 
- کارگاه س��ازنده خرس عروس��کی از یک تابلوی 
مش��ورتی به نام »بچه خرس« برای دریافت بازخورد 
و مجموعه تصمیم گیری ها استفاده می کند. این تابلو 

اعضای 12تا 2۸ س��اله ای دارد ک��ه ایده های کاالهای 
جدید را بررس��ی کرده و ی��ک »پنجه مثبت یا منفی 
به آنها می دهد.« بسیاری از کاالهای فروشگاه حاصل 

ایده های مشتریان است. 
ام��ا گوش س��پردن ب��ه مش��تری تنها بخش��ی از 
ماجراس��ت. این نکته نیز بس��یار حائز اهمیت اس��ت 
که ش��رکت تا جایی که امکان دارد مدافع مش��تری 
باشد، از او حمایت کند و دیدگاه های او را درک کند. 
کیفیت خدمات نیمه مشهور بیمه یو اس اس ای منجر 
به باالترین س��طح رضایت مش��تری در صنعت شده 
است. مش��ترکین یو اس اس ای در آینده حکایاتی را 
در خصوص نحوه توجه ش��رکت به آنها و حتی نحوه 
مش��اوره به آنها جهت تأمین بیمه مورد نیازشان نقل 
خواهند کرد. این ش��رکت با جلب چنین اعتمادی از 
مشتریان بس��یار راضی و فرصت های فوق العاده برای 
فروش چند محصول مازاد بر خرید مشتری بهره مند 

شده است. 
hormond :منبع

ایجاد وفاداری در ارتباط با مشتریان

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 925 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: اضافه کردن محصوالت به سبد 
کاالیی ش��رکت ها ش��رایط خاص خ��ود را می طلبد. 
اجرای این ش��یوه همیش��ه ه��م به نفع ش��رکت ها 
نیس��ت. پرک��ردن س��بد کاالیی توس��ط ش��رکت ها 
هم��واره ب��ه موقعی��ت قرارگی��ری آنه��ا در منحنی 
محصول بازمی گردد. ش��رکت ها بای��د در نظر بگیرند 
که در تم��ام مراحل منحنی محص��ول نمی توانند به 
س��بد کاالیی خود محصولی جدید اضافه کنند. برای 
مث��ال در مرحل��ه معرف��ی و مرحله نیمه اول رش��د 
این اضافه ش��دن مناس��ب نیس��ت. درنتیجه به این 
ش��رکت تولیدکننده توصیه می کن��م، اگر در مرحله 

نیمه دوم رش��د ی��ا در مرحله بلوغ محصول اس��ت، 
اقدام به اضافه کردن س��بد کاالیی خ��ود کند. البته 
شاید این ش��رکت عنوان کند، در مراحل اولیه است 
ولی به س��ودآوری الزم رس��یده و به نظر خودش در 
مرحله رشد محصول قرار گرفته، به نظرم اگر شرایط 
چنین اس��ت، اضافه کردن محصول به س��بد کاالیی 
برای این ش��رکت امکان پذیر است. همچنین چنین 
ش��رکتی باید از اضافه کردن محصوالتی شروع کند 
که به س��رمایه گذاری جدید نیاز ندارد؛ یعنی از تولید 
کاالهای جدیدی ش��روع کند که نی��از به تکنولوژی 
یا مواد   اولیه تازه ای  نداش��ته باش��د تا بتواند در تولید 
محصوالت ت��ازه از تکنولوژی و مواد  اولیه محصوالت 
قبلی خود اس��تفاده کند. برای مثال به س��راغ ایجاد 

تنوع در بس��ته بندی، طعم، ابعاد و اندازه محصوالت 
قبل��ی خود ب��رود. عالوه بر موارد ذکر ش��ده، اگر این 
ش��رکت می خواهد محصوالتی را با تکنولوژی جدید 
تولید کند، باید شرایط بازار و موقعیت جدید و ذائقه 
مشتریان تازه خود را نیز در نظر بگیرد که این موارد 

نیاز به سرمایه گذاری تازه  دارد. 
در پایان اینکه این ش��رکت ع��الوه بر در نظر گرفتن 
ش��رایط و امکانات تولید، باید قبل از تولید محصوالت 
تازه، موقعیت سیستم پخش و توزیع خود را نیز مورد 
بررسی دقیق قرار دهد. اگر این شرکت به سبد کاالیی 
خ��ود اضافه کند ولی نتواند محص��والت تازه را توزیع 
و پخش کند، کاری را از پیش نبرده اس��ت و مطمئنا 

در این باره ضرر خواهد دید. 

ارائه محصوالت مکمل

پرسـش: درحوزه تولید شیرینی و شـکالت فعالیت می کنم و به توصیه مشاوران قصد دارم مقدمات تولید محصوالت 
مکمل را برای کسب وکارم فراهم کنم. پیشنهاد می کنید چه محصوالتی را انتخاب کنم و چه مواردی را در نظر بگیرم؟  کلینیک کسب و کار

استراتژی هایی برای اینکه راحت تر با 
دیگران کار کنیم

ما قادر نیس��تم رفتار و احساس��ات دیگران را کنترل 
کنیم، اما با اس��تفاده از تکنیک های کاربردی می توانیم 
رابطه بهتری با همکار، رئیس، مش��تری یا کارمند خود 
داشته باشیم.  کار کردن با دیگران آسان نیست و هرقدر 
همکاران خود را دوس��ت داش��ته باش��ید، بازهم ممکن 
است مشکالت ناخوش��ایندی در محیط کار پیش بیاید. 
در چنین مواقعی به جای عصبانی شدن و واکنش نشان 
دادن باید س��عی کنید شرایط را تحت مدیریت خود در 
بیاورید. اس��تراتژی هایی که در ادامه این مقاله بررس��ی 
ش��ده اند، کمک می کنند ش��رایط س��خت کاری را بهتر 

مدیریت و کنترل کنید. 
1- قبل از انجام هر کاری احساسات طرف مقابل را 

ارزیابی کنید
همه ما تجربه کار کردن با اشخاصی را داریم که رفتارشان 
برایمان قابل قبول نیست و تحمل کردن شان بسیار سخت 
اس��ت. از طرفی این را هم می دانیم که هیچ کنترلی روی 
رفتار و حاالت دیگران نداریم. در چنین ش��رایطی تحریک 
یا عصبانی شدن هیچ فایده ای ندارد و باید به فکر راه حلی 
باشیم که بتوانیم واقعیت را آسان تر قبول کنیم. راه حلی که 
در چنین شرایطی توصیه می شود این است که تصور کنید 
چه چیزی باعث شده است این رفتار از همکارتان سر بزند؟ 
به عبارتی خودتان را در ش��رایط آنها قرار دهید و س��پس 

احساسات خود را ارزیابی کنید. 
به عنوان مثال تصور کنید مش��تری از ش��ما خواس��ته 
اس��ت که پ��روژه را زودت��ر از موعد مقرر ب��ه او تحویل 
بدهید و اگر از ش��ما پاسخ منفی بش��نود بسیار ناراحت 
خواهد ش��د. در این شرایط، اول ببینید چه چیزی باعث 
شده است مش��تری این درخواست را مطرح کند. شاید 
رئیس��ش او را تحت فش��ار قرار داده اس��ت و می خواهد 
کارها زودتر انجام ش��ود. مطمئن��ا اگر خودتان هم جای 
این ش��خص بودید، دچار استرس می ش��دید و از اینکه 
نتوانس��ته اید کار خود را به موقع تحویل دهید احساس 
ناامی��دی می کردید، بنابراین به مش��تری بگویید: »فکر 
می کنم اگر این پروژه نتواند در مهلت جدید انجام ش��ود 
برایت خوب نخواهد بود.« ش��اید گفتن این جمله کمی 
غیر معمول به نظر برسد اما تأثیر فوق العاده زیادی دارد. 
روی حرف خود تأکید کنید و س��پس دوباره احساسات 
طرف مقابل را مورد بررسی قرار دهید. متوجه می شوید 
که رفتار خودتان نیز از عصبانیت به همدلی تغییر کرده 
است. مشتری نیز احس��اس می کند که صدایش شنیده 
شده است و معموال در اغلب موارد به این موضوع اعتراف 
می کند که خودش هم تحت فش��ار قرار دارد. بعد از این 
صحبت ها می توانی��د برای او توضی��ح بدهید که امکان 

تغییر دادن مهلت تحویل پروژه را ندارد. 
2- فکر خود را با صدای بلند و واضح بیان کنید

انس��ان ها معموال زمانی که در موقعیت ناخوشایند قرار 
می گیرند، س��عی می کنند در اس��رع وقت خودشان را از 
این ش��رایط نجات دهند. این یعنی سعی می کنند بدون 
توجه به احساسات و نیازهای شان، طرف مقابل را راضی 
و خشنود نگه  دارند. فرمول زیر به شما کمک می کند که 

منظور خود را کوتاه و مختصر بیان کنید. 
تغیی��ری که مایلید اعمال ش��ود+ چ��را راه حل فعلی 

جواب نمی دهد+ چرا راه حل من بهتر است
به عنوان مثال تصور کنید یک مشتری به شما می گوید 
از پروپوزال یا طرح ش��ما »متنفر« اس��ت. روبه رو شدن با 
بازخوردها ی سازنده بس��یار خوب است، اما شنیدن اینکه 
ش��خصی از طرحتان متنفر اس��ت هیچ کمکی نمی کند. 
در چنین ش��رایطی به جای عصبانی ش��دن به او بگویید: 
»دوس��ت دارم با احترام بیشتری با یکدیگر صحبت کنیم؛ 
زیرا زمانی که می گویی از چیزی متنفر هستی، هیچ برداشت 
سازنده ای نمی توان از صحبت ها داشت. به نظرم اگر بازخورد 
دقیق تر و بهتری به من بدهی، من هم راحت تر می توانم کار 

یا محصول مورد نظر را تحویل دهم.«
هرقدر احساس��ات خود را راحت تر با دیگران در میان 
بگذارید و بگویید از چه چیزی خوش تان نمی آید، کمتر 
به چیزی که نیس��تید تظاه��ر خواهید کرد و این کمک 
می کند که روابط قوی تر و سالم تری در محیط کار برقرار 

کنید. 
3- حد و حدود تعیین کنید

شاید برای ش��ما هم پیش آمده باشد که گاهی اوقات 
در ج��واب کارمندان یا مش��تری ها ب��دون لحظه ای فکر 
کردن بگویید که مش��کلی نیست و خواسته آنها را انجام 
خواهید داد. اولین حس��ی که بعد از گفتن این جمله به 
ما دست می دهد، ترس و استرس است و این اصال خوب 
نیس��ت. تعیین مرز و حد و حدود راه ح��ل از بین بردن 
این عادت اس��ت. زمانی که مشتری خواس��ته نامعقولی 
دارد ی��ا رئیس ت��ان می خواه��د بیش��تر در اداره بمانید، 
سریع پاس��خ مثبت ندهید. کمی فکر کنید و ببینید آیا 
این موضوع نفعی به حال تان دارد یا خیر. اگر پاس��ختان 
منفی اس��ت »نه« بگویید و اگر ش��رایط مهیا بود، دلیل 
آن را توضیح دهید. به عنوان مثال به مش��تری ها بگویید 
نمی توانی��د ایمیل خود را 2۴ س��اعته چ��ک کنید و به 
درخواست های شان پاسخ دهید. وضع کردن حد و حدود 
در ابتدای کار کمک می کند که در آینده ش��رایط سخت 

و ناراحت کننده را تجربه نکنید. 
البته منظور این نیس��ت که همیشه به درخواست های 
رئیس ت��ان »نه« بگویید یا مرزه��ای خنده دار و مضحک 
ب��رای همکاران تان تعری��ف کنید. رواب��ط مانند خیابان  
دوطرفه اس��ت و بعضی وقت ها باید خودتان را با شرایط 
دیگ��ران تطبیق دهی��د. گاهی اوقات پی��روی نکردن از 
درخواست رئیس برای انجام اضافه کاری و پاسخ ندادن 
ب��ه ایمیل ها در س��اعات غی��ر کاری جایز نیس��ت. این 
موضوع را در نظر بگیرید که هر ش��خصی مرزبندی های 
خاص خودش را دارد، اما به طور کلی، موارد بررسی شده 
در این مقاله کمک می کنند که ش��رایط سخت و دشوار 

را راحت تر مدیریت کنید. 
inc/zoomit :منبع
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ارزش بیت کوین در 10 سال آتی 
چقدر خواهد بود؟ 

درحالی که ارزش بیت کوین در ماه های قبل به حدود 
2۰ه��زار دالر افزای��ش یافت، ولی اکنون ب��ا قیمتی در 
حدود 1۰هزار و ۴۹۰ دالر مبادله می ش��ود. در بین این 
نوس��انات این سؤال مطرح می شود که در 1۰سال آینده 
ارزش این ارز دیجیتال چه مقدار خواهد بود، 1۰۰ دالر 

یا 1۰۰ هزار دالر؟ 
ب��ه گزارش دیجیاتو، برای روش��ن ش��دن این موضوع 
»ِکِنت روگوف« اس��تاد دانشگاه هاروارد و اقتصاددان به 
بررسی پرداخته. او به رسانه خبری CNBC اعالم کرده 
که اس��تفاده از بیت کوین به عن��وان پول در تراکنش ها 
همچنان مح��دود خواهد ماند. به عقی��ده روگوف دلیل 
ای��ن موضوع به ماهیت بیت کوین ب��ر می گردد. این ارز 
دیجیتالی می تواند برای پولش��ویی یا ف��رار از مالیات به 
کار رود و ب��ه همین دلیل رگوالتورهای قانون گذاری در 
سراس��ر دنیا در تالش هستند تا مانع استفاده )گسترده( 
از آن شوند.  تحلیلگر مذکور در ادامه گفته:  »من تصور 
می کنم در 1۰س��ال آت��ی ارزش بیت کوین نس��بت به 

میزان فعلی به میزان بسیار کمی افزایش یابد.«
او ادع��ا کرده امکان اینک��ه ارزش بیت کوین به 1۰۰ 
دالر برسد بسیار بیش از این است که شاهد ارزش 1۰۰ 
هزار دالری این پول دیجیتالی باشیم. البته ادعای او در 
بین انجمن های پول ه��ای دیجیتالی نیز مخالفانی دارد؛ 
اف��رادی که اعتقاد دارند ارزش بی��ت کوین در آینده به 

میزان بسیار زیادی افزایش خواهد یافت. 
روگ��وف در مورد اینکه دولت ها ت��ا چه میزان باید در 
مب��ادالت بیت کوی��ن دخالت کنند معتقد اس��ت: »این 
مس��ئله که دولت ها اجازه تراکنش های ناشناس کوچک 
را با اس��تفاده از ارزهای مجازی دهن��د حقیقتا مطلوب 
اس��ت، ولی این موضوع که اجازه پرداخت های ناشناس 
در مقی��اس بزرگ را بدهند، مس��ئله دیگری اس��ت که 
موجب می شود دریافت مالیات ها یا مقابله با فعالیت های 

مجرمانه به شدت مشکل شود.«
در کنار تمام این موضوعات مس��ئله دیگری که مطرح 
می ش��ود این اس��ت که آیا در ایران دول��ت باید در پی 
نظارت ب��ر پول های دیجیتال��ی و نیز راه ان��دازی نمونه 
بومی خود باش��د؟ چندی قبل پلیس فتا اعالم کرده بود 
که بیت کوین از بزرگ ترین مش��کالت جرایم س��ایبری 
کشور اس��ت، ولی به نظر می رسد ورود بانک مرکزی به 
موضوع ارزهای دیجیتالی در نهایت به نفع اقتصاد کشور 
خواهد بود. حتی چند روز پیش وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات خب��ر از عرضه و تدوی��ن قوانینی برای معرفی 

اولین ارز دیجیتال در کشور داده بود.

معرفیاستارتآپ
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