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زیان هزاران میلیارد تومانی بانک ها از سیاست ارزی بانک مرکزی

چالش تازه بانک مرکزی
جبران زیان بانک ها

با وجود اینکه بانک مرکزی هنوز گزارش��ی در رابطه با عملکرد بانک ها در انتش��ار اوراق گواهی س��پرده ریالی 
۲۰درصد منتش��ر نکرده، اما براس��اس آمار اعالمی مدیران ش��بکه بانکی حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از این 
اوراق فروخته شده است. در این حالت بانک ها باید در پایان یک سال حدود ۱۲هزار میلیارد تومان بیش از نرخ 
سودی که به سپرده های ۱۵درصد می پرداختند، به حساب مشتریان واریز کنند، درحالی که این رقم هنوز منبع...

 فرصت ها و چالش های اشتغال در ایران
در مواجهه با هرم ناموزون جمعیتی

 مختصات جمعیتی
بازار کار ایران
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تحلیل »بلومبرگ« از تبعات تصمیم دونالد ترامپ بر اقتصاد آمریکا

جنگ تجاری ترامپ و خودزنی اقتصادی

چگونه میلیاردر شویم؟
12 گام برای شروع یک کسب وکار پرسود

چرا سلبریتی ها در اینستاگرام یکه تازی می کنند؟
10 توصیه  برای داشتن بهترین بیلبورد تبلیغاتی 

چگونه باور نسبت به برند را تشخیص دهیم؟ 
افزایش شانس رشد ویروسی در شبکه های اجتماعی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 سیاتلی ها در آستانه
تریلیون دالری شدن

6

مجلس شـورای اسالمی با اصالح دو تبصره در الیحه بودجه 
سـال 139۷، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا 

در راسـتای تقویت تولید داخل و حفظ منابع ارزی 
تا پایان خرداد سال آینده کاالهای مصرفی عمده...

اولتیماتوم مجلس به وزارت 
صنعت برای حمایت از تولید

یادداشت
 تصمیم های دقیق

برای صنعت

مدل اقتصادی که در کش��ور 
داریم این است که تصمیماتی 
ک��ه در دولت گرفته می ش��ود 
بر سرنوش��ت اقتص��اد و تولید 
بس��یار اثر گذار اس��ت. صنعت، 
مع��دن و تولید مس��ائلی زنده 
و پویا هس��تند ک��ه اگر در این 
برنامه ری��زی  ی��ک  خص��وص 
ممتد در بخش ه��ای خدمات، 
ایده و صنایع داش��ته باش��یم، 
می توانی��م در توس��عه کش��ور 
نقش پررنگ��ی ایفا کنیم. البته 
س��ازمان هایی  و  انجمن ه��ا 
که تش��کیل ش��ده تا حدودی 
می توانند به عنوان مغز متفکر 
توس��عه صنایع و معادن کشور 
باش��ند و کمک ح��ال بخ��ش 
تجارت ش��وند، اما با این حال 
ماس��ت.   پیش روی  بزرگی  کار 
طبق اسناد باالدستی در بخش 
توسعه و تولید کشور با چالشی 
روب��ه رو هس��تیم ک��ه نق��ش 
کمرن��گ  را  بخش خصوص��ی 
کرده اس��ت. باید برخی از این 
موانع از س��ر راه تولید برداشته 
شوند تا آس��یب پذیری اقتصاد 
در کشور به حداقل برسد. باید 

را  نقش دولت  بتوانیم 
3تا جایی که وظیفه...

محمدرضا 
مرتضوی

رئیس خانه صنعت و 
معدن استان تهران

ام��داد خودروهای متفرقه و غیرمجاز و بعضا کاغذی همچنان به فعالیت 
خود ادامه می دهن��د. در این میان هر یک از این امداد خودرونماها با ارائه  
پیشنهادهای جذاب تر سعی در اغوای مصرف کنندگان و دریافت پول از آنها 
دارند و در این میان از سازمان ها و دستگاه های رسمی نیز هزینه می کنند.  
به گزارش ایسنا، چند س��الی است که فعالیت امداد خودروهای متفرقه و 
غیرمجاز در خیابان ها و جاده های برون ش��هری به مشکلی برای شهروندان 
تبدیل شده است. گران فروشی، استفاده از قطعاات تقلبی، تعویض قطعات 
نو با مستعمل و کارکرده و همچنین دریافت هزینه های گزاف و غیرواقعی از 
جمله مشکالتی است که این امداد خودروها برای شهروندان ایجاد می کنند. 
در این رابطه اخبار و گزارش های متعددی منتشر شده اما تاکنون اقدام 
رس��می و قاطعی برای برخورد با این امداد خودروها که بعضی از آنها تنها 
بر روی کاغذ وجود داشته و فاقد هرگونه ناوگان و خدمات امدادی هستند، 
صورت نگرفته است.  این امداد خودرونماها کارت های اشتراک خود را که 
فاقد هرگونه خدمات واقعی است به قیمت گزافی به مشتریان می فروشند و 
در نهایت نیز خبری از خدمات و وعده های داده شده نیست. در جدیدترین 
رویداد در این زمینه یکی از شهروندان فایل صوتی گفت وگوی خود با اپراتور 

یکی از این امداد خودرونماها را برای ایسنا ارسال کرده است. 

در این فایل اپراتور تماس گرفته با این ش��هروند اعالم می کند که کارت 
خدمات امدادی صادر شده از سوی این شرکت دارای تأییدیه از قوه قضاییه 
است و با استفاده از این کارت در هر کجای ایران و در هر ساعت شبانه روز 
اگر خودروی مش��تری دچار نقص فنی شود امدادگر به محل اعزام شده و 
تمام خدمات اعزام امدادگر، حمل خودرو و تعمیر در تعمیرگاه، رایگان است.  
همچنین وعده داده می شود که با استفاده از این کارت تا سقف ۸۰ درصد 
تخفیف در خرید بیمه بدنه خودرو و همچنین تخفیف ۴۰درصدی خدمات 
هتل های طرف قرارداد ارائه می ش��ود. طبق این فایل صوتی، زمانی که این 
ش��هروند عدم تمایل خود به خرید کارت اشتراک خدمات امدادی مربوطه 
را اعالم می کند با این پاسخ مواجه می شود که »خرید این کارت اختیاری 
نیست، بلکه الزامی اس��ت و تمام دارندگان خودرو باید این کارت خدمات 
خودرویی را از این شرکت خریداری کنند تا شماره کارت آنها در سیستم 

راهداری ثبت شود.« 
نکته جالب توجه و البته عجیب آن اس��ت که اپراتور این ش��رکت امداد 
خودرونما، از نام این شهروند و میزان خالفی خودروی وی نیز آگاه است و 
در پایان تهدید می کند که کارت خدمات امدادی مربوطه را که ابتدا قیمت 
آن ۱۷۹هزار تومان اعالم شده بود به قیمت آزاد برای وی ارسال می کند. 

شروع افزایش اجاره بهای مسکن را می توان شهریورماه سال ۹6 دانست؛ 
یعنی زمانی که با کاهش نرخ س��ود س��پرده های بانکی برای صاحبخانه ها 
صرف نمی کرد که اجاره کمتر بگیرند یا ملک خود را رهن بدهند. نرخ سود 
سپرده های بانکی پس از یک هفته مهلت به صاحبان سپرده در شهریورماه 
به ۱۵درصد کاهش یافت و موجرانی که می خواس��تند پس از این موعد با 
مستاجرها قرارداد ببندند، برای رسیدن به درآمد ماهانه بیشتر درخواست 
اجاره بیش��تر می کردند؛ اجاره ای که تناسبی با تورم نداشت.   شاید همین 
آش��فتگی بازار باعث ش��د که در بهمن ماه س��ال جاری قراردادهای اجاره 
۲۹درص��د کاهش پیدا کند. به گفته رئیس اتحادیه مش��اوران امالک، ۱3 
هزار و ۷۴۰ قرارداد اجاره در بهمن ماه س��ال جاری منعقد شد درحالی که 
این تعداد در بهمن س��ال ۹۵، ۱۷ ه��زار و ۷۷۷ مورد بود. همچنین تعداد 
اجاره نامه در کل کشور در بهمن ماه هم ۲3درصد کمتر از مدت زمان مشابه 
در سال جاری بود. در بهمن ماه امسال ۴۵ هزار و ۱۱۸ مورد قرارداد اجاره 
در کل کشور امضا شده درحالی که در سال گذشته ۵۵ هزار و ۴6۲ مورد به 
ثبت رسیده است.  فراز دیگر در سال جاری برای بازار مسکن موعد تحویل 
الیحه بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسالمی بود. براساس الیحه بودجه 
قرار بود دولت نرخ بنزین را به لیتری یک هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دهد و 
همین امر به نوبه خود قیمت مسکن و در ادامه اجاره آن را تحت تأثیر قرار 
م��ی داد، اما نکته جالب این بود که پیش از تصویب الیحه یا اعمال هر نوع 
تغییر قیمتی درباره مسکن مردم در بنگاه های معامالت امالکی با استدالل 
افزایش نرخ بنزین و دالر و به دنبال آن افزایش اجاره ها روبه رو می ش��دند. 
اکنون با وجود بازگشت اوراق سپرده با سود ۲۰درصد به بانک ها و فروکش 
کردن تب و تاب دالر در س��ال آینده بازار اجاره مس��کن چه شرایطی را از 
سر می گذراند؟ کارشناسان پیش بینی می کنند که قیمت مسکن در سال 
آینده در حد نرخ تورم و یا ۲درصد بیشتر از آن باشد و اجاره بها هم به دنبال 
قیمت مس��کن در همین سطح افزایش پیدا کند. رئیس اتحادیه مشاوران 

امالک در گفت وگو با فارس، از این گفته که قیمت مس��کن در سال آینده 
جهش نخواهد نداشت و بازار آرام است. این تحلیل در حالی ارائه می شود 
که بازار مسکن و اجاره بها در سال جاری تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله 
صرفاً انتش��ار خبر افزایش قیمت بنزین متشنج ش��د و افزایش پیدا کرد؛ 
اخباری که حتی به مرحله اجرا نرسید، اما در بازار مسکن اثر بازگشت ناپذیر 
گذاشت. از سوی دیگر قیمت و اجاره بهای مسکن در سال آینده به چگونگی 
اجرای طرح ترمیم بافت فرسوده و افزایش عرضه مسکن به واسطه این طرح 
وابس��ته است؛ طرحی که امید است با همکاری بخش خصوصی به بهترین 

شکل ممکن به مرحله اجرا برسد. 

وقتی امداد خودرونماها از قوه قضائیه هزینه می کنند

اجاره مسکن با تورم قد می کشد

سال 9۷سال ثبات مسکن است؟ 



فرصـت امـروز: همانط��ور 
ک��ه انتظ��ار می رف��ت، دونال��د 
با  ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا 
وجود مخالفت ه��ای جهانی، به 
وع��ده اش عم��ل ک��رد و تعرفه 
۲۵ درصدی برای واردات فوالد 
و تعرف��ه ۱۰ درص��دی ب��رای 
واردات آلومینی��وم را تصوی��ب 
کرد. اس��تدالل ترامپ این است 
ک��ه ای��ن تعرفه ها از مش��اغل 
کرد  خواهند  حمایت  آمریکایی 
و ورود ای��ن کش��ور ب��ه جنگ 
اس��ت،  مناس��بی  ایده  تجاری، 
زیرا پیروزی در این جنگ برای 

آمریکا کار آسانی است. 
ب��ا این همه، تصمی��م ترامپ 
واکن��ش چین و اتحادیه اروپا را 
به دنبال داشت و حاال نگرانی ها 
از وق��وع یک جن��گ تجاری در 
مقی��اس جهان��ی ب��ه اوج خود 
رس��یده اس��ت. در ای��ن میان، 
برخی تحلیلگران معتقدند حتی 
فارغ از احتم��ال مقابله به مثل 
ترامپ  دیگر کش��ورها، تصمیم 
برای وضع تعرفه بر محصوالتی 
همچ��ون ف��والد و آلومینی��وم 
نه تنه��ا کمکی به اقتصاد آمریکا 
نخواه��د ک��رد، بلک��ه درنهایت 
خواه��د  تم��ام  آن  زی��ان  ب��ه 
ش��د؛ چنان ک��ه نوح اس��میت، 
تحلیلگ��ر بلومبرگ و اس��تادیار 
س��ابق دانشگاه اس��تونی بروک 
آمری��کا، معتقد اس��ت تصمیم 
از  بیش  کشورش  رئیس جمهور 
آن که نوعی اعالن جنگ تجاری 

علیه دیگر کشورها باشد، به زیر 
نیروهای خودی  گرفت��ن  آتش 

شباهت دارد. 
او در مقال��ه ای که به تازگی در 
بلومبرگ منتش��ر ش��ده اس��ت، 
وضع  »به طورکل��ی  می نویس��د: 
تعرف��ه راه��کار مناس��بی برای 
ارتقای صنایع داخلی نیست. این 
کار باعث می شود تولیدکنندگان 
دیواره��ای  پش��ت  آمریکای��ی 
حمایت��ی دولت س��نگر بگیرند 
و به ج��ای اینک��ه در پی یافتن 
راهی برای برتری تجاری در برابر 
رقبای سرس��خت جهانی باشند، 
تنها ب��ه بازارهای محل��ی اکتفا 
کنن��د. از طرفی مجب��ور نمودن 
مصرف کنن��دگان آمریکای��ی به 
استفاده از فوالد و آلومینیوم تولید 
داخل می تواند درنهایت به کاهش 
بهره وری و کیفیت در این صنایع 

منجر شود. 
ع��الوه ب��ر این، گران ش��دن 
ف��والد و آلومینیوم تولید داخل 
بر اثر اعم��ال تعرفه های تجاری 
احتماالً بی��ش از آنکه به بخش 
تولید آمریکا کمک کند، به آن 
زیان خواهد رس��اند و بیشترین 
بار ای��ن زیان ب��ر دوش بخش 
ساخت وساز قرار خواهد گرفت؛ 
بخش��ی ک��ه همین ح��اال نیز 

هزینه هایش سرسام آور است. 
صادرکنن��دگان  حت��ی 
آمریکایی نی��ز از تصمیم جدید 
کشورش��ان  رئیس جمه��ور 
زی��را  دی��د،  خواهن��د  زی��ان 

بس��یاری از آنها، به ویژه صنایع 
خودروس��ازی،  هواپیماس��ازی، 
و  خانگ��ی  ل��وازم  تولی��د 
ماش��ین آالت صنعتی، وابستگی 
زیادی ب��ه ف��والد و آلومینیوم 
دارن��د و افزایش قیمت ناش��ی 
از گران ش��دن ای��ن نهاده های 
تولی��دی، از ت��وان رقابتی آنها 
در بازاره��ای بین المللی خواهد 

کاست. 
افزایش تولید و سود فوالدسازان 
آمریکایی، به قیمت افزایش فشار 
بر صنایع مصرف کننده فوالد تمام 
خواهد ش��د و جایگاه این صنایع 
را در بازاره��ای جهان��ی تضعیف 
خواهد ک��رد. افت فاحش قیمت 
سهام شرکت هایی مانند بوئینگ، 
ف��ورد، جنرال موت��ورز، ویرلپول، 
کاترپیالر و... که کاهش چشمگیر 
ش��اخص ب��ورس نیوی��ورک در 
پایانی هفته گذش��ته  روزه��ای 
را رق��م زد، واکنش��ی کاماًل قابل 
پیش بینی به تصمیم نس��نجیده 

رئیس جمهور آمریکا بود. 
تعرف��ه  اعم��ال  مدافع��ان 
واردات��ی بر ف��والد و آلومینیوم 
اس��تدالل می کنند که حمایت 
از تولی��د داخلی این محصوالت 
ملی  امنیت  برای  اس��تراتژیک، 
کش��ور الزم اس��ت. اما آنها باید 
ب��ه ای��ن س��ؤال پاس��خ دهند 
که آی��ا صنایع فع��ال در تولید 
کشتی جنگی، تانک، هواپیمای 
جنگن��ده، س��الح های انفرادی، 
مهمات و س��ایر ادوات نظامی، 

و  ف��والد  قیم��ت  افزای��ش  از 
آلومینیوم متضرر نخواهند شد؟ 
از طرف��ی اعم��ال تعرفه های 
تجاری ب��ر ف��والد و آلومینیوم 
ش��غل های  نمی تواند  واردات��ی 
از دس��ت رفته در کارخانه های 
داخل��ی تولید ای��ن محصوالت 
از س��ال ۱۹۹۰  بازگردان��د.  را 
تولید فلزات اساس��ی  تاکن��ون 
در آمریکا نوسان چشمگیری را 
تجربه نکرده و تقریباً ثابت مانده 
است، اما آمار کارکنان شاغل در 
این بخش، روندی نزولی را طی 
ک��رده و از 6۸۸ ه��زار نف��ر در 
آغاز ده��ه ۹۰ میالدی به کمتر 
از 3۷۷ هزار نفر در پایان س��ال 
۲۰۱۷ کاهش یافته است. دلیل 
این کاهش اشتغال به رغم ثبات 
نسبی تولید را باید در پیشرفت 
فناوری جست وجو کرد و نه در 

واردات فلزات اساسی. 
از  دارد  قص��د  ترام��پ  اگ��ر 
صنایع فوالد و آلومینیوم آمریکا 
حمایت کند، راهکارهای بهتری 
نی��ز برای ای��ن کار وجود دارد؛ 
راهکارهایی بس��یار عاقالنه تر از 
تحمیل بار این صنایع بر دوش 
س��ایر صنایع مهم. اینکه صنایع 
فلزات اساس��ی آمریکا در چند 
دهه اخیر رشد چندانی را تجربه 
نکرده اس��ت، ارتباط چندانی به 
مقوله واردات ندارد. این صنایع 
از آن جهت رش��د نکرده اند که 
بازارش��ان رش��د نکرده اس��ت؛ 
ب��ازار آنها ب��ه آمری��کا محدود 

بوده است و نتوانسته اند حضور 
بین المللی  بازاره��ای  در  فعالی 
داش��ته باش��ند. ب��رای حمایت 
واقعی از این صنایع، دولت باید 
به آنه��ا کمک کند ت��ا بتوانند 
ظرفیت ه��ای صادرات��ی خود را 

تقویت کنند. 
س��هم  حاض��ر  ح��ال  در 
از  آمریکای��ی  فوالدس��ازان 
ص��ادرات جهان��ی ف��والد تنها 
۲درصد اس��ت ک��ه در قیاس با 
س��هم ۲۴ درص��دی چین، رقم 
بسیار ناچیزی محسوب می شود. 
برای تغییر این وضعیت، دولت 
سیاس��ت هایی  می تواند  ترامپ 
صادرکنندگان  تش��ویق  نظی��ر 
به ش��یوه های مختل��ف، اعطای 
جهت  صادرکنن��دگان  ب��ه  وام 
توسعه ظرفیت تولید و حمایت 
از بنگاه ه��ای کوچک��ی ک��ه به 
دنب��ال ورود به بازارهای جهانی 

هستند، را در پیش بگیرد. 
اما نکته اینجاس��ت که ترامپ 
بی��ش از آن که واقع��اً به دنبال 
حمایت از شرکت های آمریکایی 
باش��د، در فک��ر ایج��اد جنگ 
تجاری با س��ایر کش��ورها است 
تا شاید از این طریق محبوبیتی 
در بین عوام برای خود دست و 
پا کند. اعمال تعرفه های تجاری 
شاید احس��اس خوبی به ترامپ 
و پی��روان سرس��ختش بده��د 
ام��ا زیانش برای م��ردم آمریکا 
حداق��ل در بلندم��دت بیش از 

منافع آن است.« 

تحلیل »بلومبرگ« از تبعات تصمیم دونالد ترامپ بر اقتصاد آمریکا

جنگ تجاری ترامپ و خودزنی اقتصادی

فرصت امروز: خاورمیانه یکی 
اس��تراتژیک ترین  از مهم ترین و 
مناط��ق دنیاس��ت و ه��م اینکه 
منطقه ای اس��ت که ایران در آن 
واقع ش��ده است. به همین دلیل 
پیش بینی تحوالتی که در س��ال 
پی��ش رو در ای��ن منطق��ه اتفاق 
برای  زی��ادی  اهمیت  مي افت��د، 
»بیزینس  دارد.  اقتصاد جهان��ی 
مانیتور« در تازه ترین گزارش خود 
به چشم انداز اقتصاد خاورمیانه در 
س��ال ۲۰۱۸ پرداخته اس��ت. در 
این گزارش به نق��ل از آینده نگر 

می خوانیم:
آفریقا  ش��مال  و  خاورمیان��ه 
س��ال ۲۰۱۸ را ب��ا خوش بینی 
انتظار  بیش��تری آغاز مي کنند. 
م��ي رود در ای��ن س��ال اقتصاد 
این کش��ورها با سرعت باالتری 
رش��د کند که دلیل آن افزایش 
قیم��ت نفت در ب��ازار جهانی و 
س��رمایه گذاري                                                      این کشورها در  
توس��عه صنع��ت نف��ت و گاز و 
صنایع پایین دس��تی نفت است. 
انتظار مي رود در س��ال ۲۰۱۸ 
قیم��ت نفت در ب��ازار جهانی با 
س��رعت کمتری نسبت به سال 
۲۰۱۷ رش��د کند ول��ی باز هم 
متوسط قیمت این منبع انرژی 
در س��طحی هس��ت که بتواند  
کشورهای نفت خیز را به مسیر 
توس��عه هدایت کند و مشکالت 
ناشی از کمبود بودجه و کمبود 
منابع مالی را در این کش��ورها 
برط��رف کند. اما همچنان تاثیر 

سیاست روی اقتصاد این منطقه 
ملموس خواهد ب��ود. در برخی 
کش��ورهای خاورمیان��ه ت��داوم 
باعث مي شود  بی ثباتی سیاسی 
سرعت رشد اقتصادی کم شود 
و در دیگ��ر کش��ورها اصالحات 
س��اختاری زمینه را برای جذب 
فراهم  خارجی  س��رمایه گذاران 

خواهد کرد.
نرخ رشد اقتصادی افزایش 

مي یابد
س��ال  در  داری��م  انتظ��ار 
۲۰۱۸ نرخ رش��د اقتصادی در 
کشورهای خاورمیانه رشد کند. 
البته ای��ن نرخ رش��د تدریجی 
اس��ت و افزایش ناگهانی در این 
ب��ازار اتف��اق نخواه��د افتاد. در 
س��ال ۲۰۱۸ متوسط نرخ رشد 
اقتصادی کش��ورهای خاورمیانه 
برابر با 3درص��د خواهد بود در 
حال��ی که در س��ال ۲۰۱۷ نرخ 
رش��د اقتصادی این منطقه ۲.6 
درصد بود. اما س��وال این است 
ک��ه دلیل بیش��تر ش��دن نرخ 
رش��د اقتصادی در سال ۲۰۱۸ 

چیست؟
بیزینس مانیتور ب��ر این باور 
اس��ت که کش��ورهای نفت خیز 
خاورمیان��ه ب��ه ش��رایط ت��ازه 
اقتص��ادی، ش��رایط ت��ازه بازار 
اقتص��ادی  وضعی��ت  و  نف��ت 
ک��ه  صنعت��ی  کش��ورهای  در 
مصرف کنن��دگان ب��زرگ دنی��ا 
هس��تند ع��ادت کرده ان��د. آنها 
برای  اقتص��ادی  سیاس��ت های 

سال ۲۰۱۸ را با توجه به همین 
شرایط تدوین کرده اند. از طرف 
دیگر رش��د قیمت نفت در بازار 
جهانی، بهره برداری از ش��ماری 
و  زیرس��اختی  پروژه ه��ای  از 
صنعتی که در یک دهه اخیر در 
آنها س��رمایه گذاري                                                      کرده بودند 
و کاهش هزینه ه��ای دولتی از 
یارانه ها  هدفمندس��ازی  طریق 
در کش��ورهای خاورمیانه باعث 
مي ش��ود پتانسیل باالتری برای 
رش��د اقتصادی در این کشورها 

وجود داشته باشد.
مس��ئله دیگ��ری ک��ه وجود 
دارد ای��ن اس��ت ک��ه قیم��ت 
نفت تا کجا ب��اال خواهد رفت؟ 
این مرک��ز مطالعاتی متوس��ط 
 قیمت نفت در س��ال ۲۰۱۷ را 
و  اع��الم  آمری��کا  دالر   ۵3
پیش بینی کرده بود که هر بشکه 
نفت در س��ال ج��اری با قیمت 
۵۷ دالر فروخته ش��ود ولی در 
ماه ه��ای آغازین س��ال ۲۰۱۸ 
قیم��ت نف��ت به م��رز ۷۰ دالر 
هم رسید و کمتر پیش بینی اي 
مي توان یافت که انتظار داش��ته 
باش��د متوس��ط قیمت نفت در 
س��ال جاری کمت��ر از 6۵ دالر 
باش��د. در این وضعیت مي توان 
س��ال خوبی را برای کشورهایی 
که اقتصاد وابسته به نفت دارند 
درآمد  رش��د  کرد.  پیش بین��ی 
به کش��ورهای خاورمیانه  نفتی 
ام��کان مي دهد ت��ا منابع مالی 
بیش��تری برای س��رمایه گذاري                                                      

داش��ته باش��ند، کمبود بودجه 
در اقتصاد کشورهای خاورمیانه 
وج��ود نداش��ته باش��د، اعتماد 
مصرف کنن��دگان ب��ه اقتصاد و 
ب��ازار افزایش یابد و نرخ رش��د 
اقتصادی در کشور افزایش یابد.

بیش��ترین رش��د ب��ه ک��دام 
خواه��د  اختص��اص  کش��ورها 

داشت؟
اقتص��اد  ک��ه  کش��ورهایي 
وابس��ته به نفت دارند بیشترین 
رش��د اقتصادی را در این سال 
مش��اهده خواهند کرد. در این 
کشورها توسعه بخش ساختمان 
ب��ه خصوص اج��رای پروژه های 
زیرس��اختی و صنعت��ی بیش از 
قبل رش��د مي کن��د و به همین 
دلیل انتظار مي رود فرصت های 
ش��غلی بیش��تری ایجاد شود و 
قدرت خرید م��ردم هم افزایش 
یابد. در کشورهای حاشیه خلیج 
فارس ش��اهد رش��د دستمزدها 
در س��ال ۲۰۱۸ خواهیم بود و 
این مس��ئله به رشد هزینه های 
مصرف��ی مردم منجر مي ش��ود. 
بهترین وضعیت برای دو کشور 
عربس��تان س��عودی و کوی��ت 
اتفاق خواهد افتاد. دو کش��وری 
ک��ه نف��ت اصلی تری��ن منب��ع 
درآمدش��ان اس��ت و به همین 
دلی��ل در س��ال های گذش��ته 
با بحران ه��ای مال��ی و کمبود 
بودج��ه بس��یار زی��ادی روبه رو 
ش��ده بودند. این دو کشور سال 
۲۰۱۷ در رکود قرار داش��تند و 

به دنبال افزایش قیمت نفت در 
بازار جهانی به تدریج نشانه های 
رش��د و رونق اقتصادی در آنها 
مش��اهده خواهد ش��د. در سال 
اقتص��ادی  ۲۰۱۷ ن��رخ رش��د 
عربس��تان س��عودی منفی ۰.۷ 
اقتصادی  درصد و ن��رخ رش��د 
کویت منفی ۱.۲ درصد بود ولی 
انتظار مي رود در س��ال ۲۰۱۸ 
ن��رخ رش��د اقتص��ادی این دو 
کش��ور به ترتیب به ۱.۲ درصد 

و 3.۷ درصد ارتقا یابد.
باالترین نرخ رش��د اقتصادی 
در این منطقه به مصر اختصاص 
خواهد داشت. کشور مذکور در 
س��ال ۲۰۱۸ با  ن��رخ ۵ درصد 

رشد مي کند.
به ه��ر ح��ال انتظ��ار بهبود 
خ��روج  اقتص��ادی،  ش��رایط 
اقتص��ادی،  رک��ود  از  نس��بی 
آغ��از فعالیت ه��ای عمران��ی و 
و  خاورمیان��ه  در  س��اختمانی 
نهای��ت  در  و  آفریق��ا  ش��مال 
افزای��ش ق��درت خری��د مردم 
همه از اخبار بس��یار خوش��ایند 
ب��رای مردمی اس��ت که در این 
منطقه ثروتمند اما پرتنش دنیا 
زندگی مي کنند؛ مردمی که در 
س��ال های اخیر ب��ا بحران های 
زیادی روبه رو  بودند و سال های 
کش��ورهای  در  جن��گ  س��ال 
س��وریه و عراق و  افغانس��تان و 
درگیری ه��ای داخلی و حمالت 
تروریس��تی در دیگر کشورهای 

منطقه را تجربه کرده اند. 

گزارش »بیزینس مانیتور« از چشم انداز اقتصاد خاورمیانه در سال 2018

بازگشت روزهاي بهتر براي نفت

گزارش2

دریچه

خروج از سردرگمی در شبکه های اجتماعی
 استارت آپی برای

خبرنامه مخصوص شما
دنیای��ی از انواع خبرها و اطالع��ات هر لحظه، هر 
س��اعت و ه��ر روز از طری��ق ش��بکه های اجتماعی، 
رس��انه ها و خبرگزاری ها به دس��ت ش��ما می رسد؛ 
داده های��ی ک��ه اگ��ر تم��ام روز هم ب��رای آنها وقت 
بگذارید بازه��م قادر نخواهید بود تم��ام آنها را نگاه 
کنید؛ اتفاقی که حتماً می تواند شما را آنچنان درگیر 
کن��د که از کار و زندگی بیفتید و باعث ش��ود حتی 
معتاد به ش��بکه های مجازی شوید؛ اما راهکار این که 
هم از اخبار مهم و اطالعات مفید مطلع باشید و هم 
وقت چندانی از ش��ما گرفته نش��ود و بتوانید با یک 
مرور س��اده به همه آن چیزی که می خواهید دست 

پیدا کنید، چیست؟ 
در کن��ار راه افت��ادن ه��زاران کانال رس��انه ای و 
اطالعات در ش��بکه های اجتماعی این روزها، آپ ها و 
اس��تارت آپ هایی هم در این فضا و روی گوشی های 
هوش��مند راه اندازی ش��ده اند که کارشان جمع آوری 
اطالع��ات و اخبار از س��ایت های دیگر و یک کاس��ه 
کردن آنها برای شما است؛ کانال هایی که به خصوص 
در زمینه اخبار بس��یار فعال هستند. اما این کانال ها 
چند دسته هستند: دسته اول آنها تنها به جمع آوری 
اخبار و اطالعات از رس��انه های مهم دست می زنند. 
در نتیجه ش��ما با دنبال کردن ای��ن کانال ها در روز 
می توانی��د در هر زمینه ای که عالق��ه دارید اخبار و 
اطالعات را کس��ب کنید. اما در این بین دسته دومی 
از سایت ها، آپ ها و کانال هایی هم راه اندازی شده اند 
که اخبار و اطالعات را نس��بت به نیاز و عالقه ش��ما 
جمع آوری می کنند و در واقع برای ش��ما به صورت 
روزانه یک بولتن تهیه می کنند تا شما بتوانید بدون 
اینکه سرگرم فضاهای مجازی شوید؛ خیلی راحت به 
اطالعات جمع آوری شده و اخباری که دوست دارید، 
دسترسی پیدا کنید. این استارت آپ ها که »خبریو« 
یکی از آنهاست در واقع به پردازی اخبار می پردازند. 
شما در این سایت ها هر ماه با پرداخت ۵ تا ۵۰ هزار 
تومان و کمی باالتر می توانید بولتن های روزانه ای از 
اخبار را در اختیار داش��ته باشید؛ اطالعات و اخباری 
که از بین هزاران اطالعات و اخبار باتوجه به نیازهای 
ش��ما دس��ت چین می ش��وند و روی وب، ایمیل یا از 
طریق گوش��ی همراه در اختیار ش��ما قرار می گیرند 
و در این ش��رایط دیگر نیازی به این نخواهید داشت 
که ده ها س��ایت و کانال و ش��بکه دیگ��ر را هم رصد 
کنید. اما در کنار این اس��تارت آپ ها خدمات دیگری 
را هم ارائه می دهند که ش��ما باید برای آن پرداختی 
بیش��تری داشته باش��ید )از ۲۵۰ هزار تومان تا چند 
میلیون توم��ان(؛ خدماتی که ش��امل آنالیز و پایش 
اخبار اس��ت، در این ش��رایط ش��ما اگر برای شغل و 
حرفه ت��ان یا ش��رکت تان نیازمند اطالع��ات خاصی 
هس��تید و می خواهید آنالیزهایی هم داش��ته باشید 
می توانید از این بسته های خبری و اطالعاتی استفاده 
کنید که نگاه آنها کاماًل تحلیلی اس��ت و می تواند به 

شما اطالعات عمیق تری از خبر را ارائه دهد. 

بانک جهانی اعالم کرد
سهم زنان در دنیای اقتصاد چقدر 

است؟ 
 چند ش��رکت مدیر زن دارند؟ دستمزد زنان چقدر 
پایین تر از دستمزد مردان در همان پست و مقام است؟ 
چند پست مهم به زنان تعلق دارد؟ سؤال های اینچنینی 
همیشه و همه جا منتشر می شود. حاال بانک جهانی به 
مناسبت روز جهانی زن، گزارشی درباره حضور زنان در 
پست های مدیریتی منتشر کرده است. این گزارش این 
س��ؤال را مطرح می کند: »چه تعداد از شرکت ها، مدیر 

زن یا زنی در رتبه های باالی مدیریتی دارند؟«
تنها یک ش��رکت از پنج ش��رکت در سراسر جهان، 
مدیرعامل زن یا مدیر ارشد زن دارند. البته این موضوع 
در ش��رکت های کوچکتر رایج تر است. درحالی که این 
موضوع در سراسر جهان متفاوت است، تایلند و کامبوج 
تنها دو کشوری هس��تند که در آنها زنان شرکت های 

بیشتری را نسبت به مردان مدیریت می کنند. 
براس��اس آمار و اطالع��ات این گ��زارش، زن ها تنها 
مدیران ارش��د ۲۰درصد از شرکت ها در جهان هستند. 
بیش��ترین حضور زنان در پست های مدیریتی با سهم 
33درصدی متعلق به کش��ورهای آس��یای ش��رقی و 
پاسیفیک بوده است. بعد از آن، آمریکای التین و حوزه 
کارائیب بیشترین حضور زنان در پست های مدیریتی را 
دارند. کمترین میزان حضور زنان با س��هم ۵ درصدی 
هم به خاورمیانه و ش��مال آفریقا رس��یده است. حتی 
در صحرای جنوب آفریقا هم س��هم زنان از پست های 
مدیریتی ۱6 درصد اس��ت.  وجود زنان در کسب و کار 
مهم اس��ت. وجود آنها تضمین می کند که دیدگاه ها و 
ایده های مختلفی ارائه شود. زمانی که مدیر شرکتی زن 
است، احتماال سهم بیشتری از کارگران زن به طور تمام 
وقت در آنجا مشغول به کار می شوند. چنانچه بر اساس 
آماره��ا، در ش��رکت هایی که زنان در رتبه های ارش��د 
مدیریت��ی آن قرار دارند، بیش از ۵۰درصد از کارمندان 
زن در ش��رکت استفاده شده است. درحالی که این رقم 
در ش��رکت هایی که مردان مدیر آن هس��تند، کمتر از 
۲۰درصد است. البته که در کشورهایی هم این موضوع 
به طور برابر وجود دارد. یعنی تعداد کارمندان زن و مرد 

تمام وقت آن مساوی است. 

 

نگاه

رقابت ارزهای مجازی به روایت اکونومیست
تاج پادشاهی از سر بیت کوین 

می افتد؟
این روزه��ا ارزهای مجازی جای خ��ود را در بازار 
پیدا کرده اند و در این میان، بیت کوین مهم ترین ارز 
رمزنگاری شده است. اما اکونومیست گزارش داده که 
رقابت تنگاتنگی در عرصه ارزهای مجازی در جریان 
اس��ت که ب��ه زودی بیت کوی��ن را از گردونه رقابت 

خارج خواهد کرد.
در این گزارش می خوانیم: ابتدا جوکی بود که بین 
مردم نقل می شد. داگ کوین )سکه سگی( نخستین 
بار در س��ال ۲۰۱3 به عنوان تقلیدی سخره آمیز از 
بیت کوین راه اندازی ش��د. برخ��ی نیز می گفتند در 
حقیقت برگرفته از میم )تصویر طنزآمیز اینترنتی( 
سگی است که ابتدا ژاپنی ها آن را ساخته بودند. این 
ارز رمزنگاری ش��ده هیچ گاه به ص��ورت واقعی مورد 
استفاده قرار نگرفت اما به عنوان انعام مجازی از آن 
اس��تفاده می کردند. حتی یکی از موس��س های این 
ارز، آن را کنار گذاش��ت و دیگر از آن استفاده نکرد. 
این جریان به همین شکل پیش رفت تا همین چند 
وقت پیش که ارزهای دیجیتالی و رمزنگاری ش��ده 
ناگهان مورد اس��تقبال واقع شدند. اخیراً قیمت این 
س��که ها افزایش قاب��ل توجهی داشته اس��ت: هفتم 
ژانویه امس��ال بود ک��ه ارزش دالری این س��که ها 
یعنی همین داگ کوین های بی مصرف که در دنیای 
دیجیتالی در گردش بودند به ۲میلیارد دالر رسید. 
این افزایش ارزش به خوبی نشان داد که چقدر بازار 
ارزهای رمزنگاری شده دیوانه کننده و عجیب وغریب 
اس��ت. به عالوه این جریان نش��ان می دهد با وجود 
اینک��ه تمام تمرک��ز و توجه م��ردم روی بیت کوین 
اس��ت و فقط آن را می شناسند، این تنها بیت کوین 
نیس��ت که می تواند قدرت را در دست بگیرد، بازی 
گس��تره ای به وسعت یک ش��هر دارد که بیت کوین 
تنها یکی از بخش های آن اس��ت. ارزش سرمایه ای 
این ارزها در بازار در حال حاضر هوش از سر انسان 

می برد.
آن سوی بیت کوین

تقریباً ه��ر روز یک ارز جدید متولد می ش��ود که 
اغل��ب نیز به ص��ورت دیجیتالی ب��ه آن ارزش داده 
می ش��ود یا به عبارت��ی ارزش آن تعیین می ش��ود. 
همه این مس��ائل نیز ب��ه صورت آنالی��ن و مجازی 
ص��ورت می گی��رد؛ یعن��ی هی��چ اتفاق��ی در دنیای 
واقعی رخ نمی دهد. اخیراً وب س��ایتی راه اندازی شده 
که ارزش این س��که های رمزنگاری ش��ده را نش��ان 
می دهد. بر اس��اس آمار این س��ایت، در حال حاضر 
ارزش یو اف اوکوین )سکه بشقاب پرنده(، پوتین کوین 
)سکه پوتین( و اینسین کوین )سکه دیوانه( به باالی 
۷میلیون دالر در بازار رسیده  است. اکثر این سکه ها 
تا چند وقت پیش صرفاً وس��یله ای برای س��رگرمی 
بودن��د اما در دهم ژانوی��ه ارزش آنها در بازار به یک 

میلیارد دالر رسید.
اولین س��که در این فهرس��ت بع��د از بیت کوین، 
اِتِرام اس��ت. این سکه که در بازار به آن اِتِر می گویند 
ب��ه ارزش ۱3۷میلی��ارد دالری در ب��ازار س��رمایه 
رس��ید. این طور که می گویند این س��که می تواند در 
قراردادهای مجازی و هوش��مند نیز کاربرد داش��ته 
 باش��د، به همین خاطر از ش��هرت و اعتب��ار زیادی 
برخ��وردار ش��ده  اس��ت. همه ای��ن اتفاق��ات نیز در 
چارچوب قوانین نرم افزاری رخ می دهد. موفقیت این 
سکه باعث شده ارزهای رمزنگاری شده مشابه آن نیز 

روانه بازار شوند و به ارزش باالیی دست پیدا کنند.
ریپل نی��ز دیگر ارز رمزنگاری ش��ده ای اس��ت که 
خودش را باارزش نش��ان داده  اس��ت. این ارز بیشتر 
در کره جنوبی اس��تفاده می ش��ود و موفق شده بازار 
ارز دیجیتال��ی را در این کش��ور دگرگون کند. ریپل 
کمک می کند نرم افزارها بین کش��ورهای مختلف به 
فروش برس��د. بیش از ۱۰۰بانک نی��ز در دنیا از آن 
بهره می گیرند. سکه های دیگری نیز وجود دارند که 
تا این اندازه شهرت ندارند اما به مرور مورد استقبال 

واقع شده اند.
خداحافظی با بیت کوین

ه��ر روز س��که ای جدی��د روان��ه ب��ازار ارزه��ای 
رمزنگاری ش��ده می شود و ارزش پیدا می کند. همین 
روزهاس��ت که یکی از این ارزها ج��ای بیت کوین را 
بگی��رد و به عنوان ارزی مجازی مورد اس��تفاده همه 
قرار بگیرد. بیت کوین نیز مش��کالتی دارد که اگر به 
آن رسیدگی نشود به زودی از گردونه رقابت ها خارج 
خواه��د ش��د. اما به هر حال بقیه س��که ها هم بدون 
مشکل و ایراد نیس��تند. واقعیت این است که مسیر 
ارزهای دیجیتالی و رمزنگاری ش��ده هر روز شلوغ تر 
و پرازدحام تر می ش��ود. هر روز ارز جدیدی روی کار 
می آی��د که می خواهد ج��ای ارز قبلی را بگیرد. اکثر 
آنها نیز با بلندپروازی های بسیار روانه بازار مي شوند. 
اخیراً ش��رکت ها نیز به دنبال ایجاد چنین سکه ها و 
ارزهایی هستند. فیس بوک یکی از شرکت هایی است 
که گفته می ش��ود در این زمینه اقداماتی داش��ته و 
تالش می کند س��که ای داشته  باش��د. هرچه تقال در 
ش��بکه های اجتماعی و در میان ش��رکت ها بیش��تر 
می شود، بیت کوین بیشتر از گذشته به خطر می افتد. 
این ارز در حال حاض��ر پرکاربردترین و باارزش ترین 
ارز رمزنگاری ش��ده به شمار می آید اما در دنیای این 
ارزها، همه چیز به شکلی نامنتظره رخ می دهد و دیر 
یا زود ارزی پیدا می ش��ود که تاج پادشاهی را از سر 

بیت کوین می رباید. 
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فرصت امروز: فرصت ها و چالش های 
اش��تغال و تأثی��ر هرم جمعیت��ی بر بازار 
اشتغال ایران، موضوع تازه ترین گزارشی 
است که کمیسیون جوانان، کارآفرینی و 
کس��ب وکارهای نوین اتاق ایران منتش��ر 
ک��رده و در آن ب��ه مختص��ات جمعیتی 
ب��ازار کار ای��ران پرداخته اس��ت. در این 
گزارش با بررس��ی هرم جمعیتی کشور، 
به واکاوی موج های افزایش جمعیت کار 
و تأثی��ر ه��رم جمعیتی بر بازار اش��تغال 
پرداخته ش��ده و در پای��ان نتیجه گرفته 
ش��ده که نرخ بیکاری در شهرهای ایران 
بس��یار بیشتر از روستا اس��ت. همچنین 
با وجود نرخ مش��ارکت پایین زنان، نرخ 
بیکاری زن��ان با اختالف زیادی بیش��تر 
از مردان اس��ت و نرخ بی��کاری در گروه 
جوانان نیز بسیار بیشتر از دیگر گروه های 

سنی است. 
در ابتدای این گزارش، به رشد بی سابقه 
جمعیت ایران در فاصله سال های ۱33۰ 
تا ۱36۰ پرداخته شده و آمده که در این 
دوره زمانی، معدل رش��د جمعیت ساالنه 
ح��دود 3درصد بوده اس��ت، چنانچه این 
امر موجب ش��د تا جمعیت ایران در سال 
۱36۵ به حدود ۵۰ میلیون نفر برس��د و 
به عبارت دقیق تر، جمعیت ایران هر ۲۰ 

سال، تقریبا دو برابر شد. 
و  اجتماع��ی  ش��رایط  همچنی��ن 
سیاس��ت های کاه��ش جمعی��ت دولت 
در دهه ۷۰ و ۸۰ باعث ش��د نرخ رش��د 
جمعی��ت از 3.۹ در ده��ه ۵۵ ت��ا 6۵ به 
ح��دود ۱.۲ در ده��ه ۹۵-۸۵ برس��د، با 
ای��ن رون��د در ح��ال حاضر ش��اهد نرخ 
رش��د جمعیت کش��ور به صورت بس��یار 
مالیم هس��تیم. جمعیت کشور براساس 
سرش��ماری عمومی نفوس مسکن سال 
۱3۹۵ به ع��دد ح��دود ۸۰ میلیون نفر 
رس��ید، از این تع��داد ۵۱درص��د مرد و 

۴۹درصد زن هستند. 
طی تحوالت ۱۰ سال گذشته جمعیت 
افزای��ش  غیرفع��ال پیوس��ته در ح��ال 
اس��ت. تراکم جمعیت غیرفعال در افراد 
متول��د دهه 6۰، توس��عه آموزش عالی و 
گرایش جمعیت جوان به س��مت افزایش 
تحصیالت عالی سبب شده اقتصاد ایران 
با یک تحول مهم در سمت عرضه نیروی 
کار مواجه باشد و جمعیت جوان و دارای 
تحصی��الت عالی به خصوص زنان تصمیم 
ورود ب��ه بازار کار بگیرن��د. موج ورود به 
بازار کار اتفاقی اس��ت که ن��رخ بیکاری 
و نرخ مش��ارکت را در آس��تانه تغییرات 
قابل توجه قرار داده اس��ت. ازاین رو بحث 
ایج��اد اش��تغال با توجه ب��ه فرصت های 
ش��غلی با ویژگی های جمعی��ت جوان و 
دارای تحصیالت عالی، بیش از گذش��ته 
نیاز به توجه و سیاس��ت گذاری مناس��ب 

دارد. 
در حال حاضر هرم سنی جمعیت سال 
۱3۹۵ نش��ان می دهد که 6۵-۱۵ س��ال 
جامعه، بخش اعظمی از جمعیت جامعه 
ایران را تش��کیل می دهد. در این شرایط 
در بستر تغییرات ساختار سنی در کشور 
ما فازی از تحوالت جمعیتی آغاز ش��ده 

اس��ت ک��ه نس��بت جمعیت در س��نین 
فعالیت به حداکثر خود می رس��د، به این 
ش��رایط پنجره جمعیتی گفته می ش��ود. 
پنج��ره جمعیت��ی یک وضعی��ت موقتی 
در س��اختار جمعیتی ایران اس��ت که در 
س��ال ۱3۸۵ باز شده و برای حدود چهار 
دهه طول می کش��د. در این دوره فرصت 
مناسبی برای برنامه ریزی دقیق و حرکت 
کشور به س��مت رونق اقتصادی و تولید 
و اش��تغال وج��ود دارد. توجه نک��ردن به 
فرصت طالیی پیش رو می تواند تهدیدی 
برای آینده کش��ور ش��ود و مش��کالت و 
معضالت��ی به مراتب پیچیده تر ایجاد کند 
که می تواند هر کش��وری را تا مدت ها به 
مش��کالت و عقب افتادگی های سنگینی 

دچار کند. 
بررسی هرم جمعیتی ایران

در ش��رایط حاض��ر ب��ا بررس��ی هرم 
جمعیتی س��ال ۱3۹۵ پی ب��ه این نکته 
می بریم که بیش��ترین برآمدگی جمعیت 
کش��ور، مربوط به فاصله س��نی 3۰-3۴ 
سال اس��ت. درواقع افراد متولد دهه 6۰، 
جمعی��ت قابل توجهی از ه��رم جمعیتی 
کش��ور را تش��کیل می دهن��د. میانگین 
س��نی جمعیت کشور در س��ال ۹۵ برابر 
با 3۱.۱ س��ال است و همچنین جمعیت 
۴-۰ س��اله در ترکیب جمعیتی کش��ور 
قابل توج��ه اس��ت. درواقع ای��ن جمعیت 
حاصل فرزندآوری دهه 6۰ اس��ت. با این 
ش��رایط ما در حدود ۱۰ سال آینده نیز 
با موج دوم افزای��ش جمعیت نیروی کار 
مواجه هس��تیم و شمار جمعیت جوان و 
آماده به کار افزایش چش��مگیری می یابد. 
در واق��ع، به نظر می رس��د اف��راد متولد 
دهه 6۰ در س��ال ۱۴3۰ ش��روع دوران 
بازنشستگی و کهنسالی خود را پشت سر 
خواهند گذاشت و هرم سنی جمعیت به 
شکل اس��توانه می ش��ود، در این شرایط 
افزایش جمعیت س��المند کشور، به نوبه 
خود تبعات منفی اقتصادی نیز به همراه 

دارد. 
وضعیت بازار کار و اشتغال کشور

بررسی ها نشان می دهد تعداد بیکاران 
۱۰س��ال گذش��ته در کشور، س��االنه در 
ب��ازده 3.۲-۲.۴ میلی��ون نفر و همچنین 
نرخ بی��کاری بی��ن ۱۴-۱۰درصد متغیر 
بوده اس��ت. با مقایس��ه نرخ بی��کاری و 
تعداد بی��کاران به این نتیجه می رس��یم 
ک��ه تعداد بیکاران تقریب��ا همگام با نرخ 
بیکاری س��االنه اس��ت. در شرایط حاضر 
در س��ال ۱3۹۵ نرخ بیکاری در کش��ور 
برابر ب��ا ۱۲.۴درصد و همچنین جمعیت 
بیکار کشور نیز به حدود 3.۲میلیون نفر 

رسیده است. 
نرخ مشارکت اقتصادی

 آخری��ن آم��ار کار کش��ور در س��ال 
مش��ارکت  ن��رخ  از  حکای��ت   ۱3۹۵
درواقع  دارد.  3۹.۴درص��دی  اقتص��ادی 
ح��دود 3۹.۴درصد از جمعیت در س��ن 
کار کش��ور، حاضر به عرضه کار خود در 
بازار کشور هس��تند که این شرایط خود 
معضلی برای کش��ور محس��وب می شود، 
زیرا بخش بزرگی از افراد سن کار کشور 

حاضر نیس��تند کار خود را عرضه کنند و 
ش��رایط حضور برای فعالیت در بازار کار، 
عمدت��ا به دلیل ادام��ه تحصیالت و عدم 
وجود شغل باکیفیت را ندارند و جمعیت 
غیرفعال محسوب می شوند. هرچه نسبت 
جمعیت غیرفعال به جمعیت کل بیشتر 
باش��د، عاملی برای بروز نابس��امانی های 
اجتماعی اس��ت. همچنی��ن نکته مهمی 
که باید توجه داش��ته باش��یم این است 
که چنانچه نرخ مش��ارکت افزایش یابد و 
تمهیداتی برای ایجاد اش��تغال اندیشیده 
نش��ود، جمعیت بی��کار و ن��رخ بیکاری 

افزایش می یابد. 
بررسی نرخ مش��ارکت اقتصادی نشان 
می دهد که طی پنج س��ال گذش��ته این 
ن��رخ در حال افزایش اس��ت. ع��الوه بر 
اش��تغال زایی پایی��ن در دهه گذش��ته و 
افزایش جمعیت جوان و غیرفعال کشور، 
نس��بت کل جمعیت به تعداد ش��اغالن، 
به 3.6 نفر رس��یده اس��ت ک��ه این رقم 
در مقایس��ه با میانگین جهانی بسیار باال 
اس��ت. افزایش این نسبت طی سال های 
اخیر به معنای دش��واری تأمین نیازهای 
خانوارها و درنتیجه گسترش فقر است. 

جمعیت شاغالن کشور
بررس��ی تعداد ش��اغالن کش��ور طی 
س��ال های ۱3۹۵-۱3۸۴ نشان می دهد 
طی دهه جاری جمعیت شاغالن از ۲۰.6 
میلیون در س��ال ۱3۸۴ به ۲۲.6میلیون 
در سال ۱3۹۵ رسیده است. در این میان، 
تفاوت تعداد شاغالن سال ۱3۸۴ با سال 
۱3۹۵ حدود ۲ میلیون نفر اس��ت، یعنی 
در ۱۰ سال گذش��ته از نظر اشتغال زایی 
عملکرد مطلوبی در کشور صورت نگرفته 
است. با بررس��ی هرم جمعیتی مشخص 
می ش��ود که حدود ۴۰درص��د گروه های 
س��نی در کشور در س��ال ۱3۹۵را، افراد 
جوان بین ۱۵ تا 3۴سال تشکیل داده اند 
که نسبت به سهم گروه های سنی گذشته 
بی سابقه است. افزایش کم تعداد شاغالن 
طی ۱۰ س��ال گذش��ته و هم زمانی آن با 
موج جمعیت جوان کشور و تحصیلکرده 
کش��ور، به خودی  خود بیانگر نیاز اقتصاد 
ای��ران برای اش��تغال زایی قابل توجه طی 

سال های آتی است. 
ترکیب تحصیلی جمعیت بیکار و 

سطح تحصیالت شاغالن
شرایط در کشور به گونه ای است که فضا 
برای اشتغال افراد دارای تحصیالت عالی 
مناسب نیست و مش��اغل موجود عمدتا 
با نی��روی کار غیر تحصیلکرده س��ازگار 
اس��ت. درحالی ک��ه یک��ی از ویژگی های 
جمعی��ت ج��وان در س��ال های اخی��ر، 
دارابودن تحصیالت دانشگاهی است، لذا 
در سال های پیش رو عالوه بر اینکه الزم 
اس��ت کمیت ش��غل های ایجادشده زیاد 
باش��د، الزم اس��ت به کیفیت یا نوع این 
شغل ها نیز توجه ش��ود؛ بدین معنی که 
اقتصاد ایران طی س��ال های آتی نیازمند 
فرصت های شغلی با تعداد زیاد و مناسب 

برای افراد دارای تحصیالت عالی است. 
در ح��ال حاضر تقریبا نیمی از بیکاران 
کش��ور را اف��راد تحصیلک��رده تش��کیل 

می دهند و رون��د بی��کاران تحصیلکرده 
در ح��ال افزایش اس��ت. درواقع آموزش 
عالی به جای اینکه س��رمایه های انسانی 
ایج��اد کند و به س��مت به��ره وری کار 
حرکت کند، بی��کاران تحصیلکرده تولید 
ک��رده اس��ت. توجه ب��ه این ن��کات در 
سیاس��ت گذاری برای اشتغال زایی بسیار 
حائ��ز اهمیت اس��ت و می تواند تمرکز و 

مسیر سیاست گذاری را تغییر دهد. 
نرخ بیکاری زنان و مردان در گروه های 

سنی مختلف
 طبق شواهد، نرخ بیکاری زنان شهری 
۲۴-۲۰ س��ال، بیش از ۵۰درصد اس��ت. 
درواق��ع از دو نفر زن در جامعه ش��هری 
که به دنبال کار هس��تند، یک نفر موفق 
به اشتغال می شود. همچنین نرخ بیکاری 
برای مردان شهری ۲۴-۲۰ سال، بیش از 
۲۰درصد اس��ت که مبین شرایط سخت 
برای پیداکردن شغل برای جوانان است. 
همچنی��ن ن��رخ بیکاری زنان روس��تایی 
۲۴-۲۰ س��ال، کمتر از 3۰درصد و برای 
مردان روس��تایی ۲۴-۲۰ سال، کمتر از 
۱3درصد است، که نشان می دهد مردان 
و زنان روس��تایی راه هموارتری نس��بت 
ب��ه جمعیت ش��هری برای دس��تیابی به 
اش��تغال دارند. البته باید توجه داش��ت 
شهرها کیفیت اشتغال باالتری نسبت به 

روستاها دارند. 
درواقع براس��اس این داده ها مشخص 
اس��ت که نرخ بیکاری در ش��هر بیشتر از 
روستا اس��ت. همچنین نرخ بیکاری زنان 
با اختالف زیادی بیشتر از مردان است و 
نرخ بیکاری در گروه جوانان نیز بیشتر از 

سایر گروه های سنی است. 
راهکار و پیشنهادها

در پای��ان ای��ن گ��زارش به راه��کار و 
پیشنهادها برای استفاده از فرصت پنجره 
جمعیتی و اش��تغال زایی پرداخته شده و 
این راهکارها به صورت تیتروار شرح داده 
ش��ده است: سیاس��ت های اقتصاد کالن، 
تورم پایین و باثبات، نرخ بهره بلندمدت 
پایین، سیاس��ت ارزی مناس��ب، کسری 
بودج��ه پایین، نس��بت پایین بدهی ملی 
به تولی��د ناخالص داخل��ی، ثبات ارزش 
پول، توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، 
بهبود زیرس��اخت ها و فضای کسب وکار، 
سیاس��ت ها، نهادها و مق��ررات بازار کار، 
نهادس��ازی و اصالح قوانی��ن و مقررات، 
کوچک س��ازی  و  بخش خصوصی  تقویت 

دولت. 
در واق��ع، مش��ارکت بخش خصوص��ی 
تصمیم گیری ه��ا  و  تصمیم س��ازی ها  در 
و اج��رای بدون کم وکاس��ت قانون بهبود 
مس��تمر فض��ای کس��ب وکار ک��ه نوعی 
مش��ارکت کارآم��د و هم��کاری دولت و 
بخش خصوص��ی را تعیین می کند و الزام 
دول��ت به انج��ام همه تعه��دات در قبال 
بخش خصوصی می تواند بر تقویت جایگاه 
بخش خصوص��ی و روند خصوصی س��ازی 
نقش بس��زایی داشته باش��د و درنتیجه 
کاهش تصدیگ��ری دول��ت در اقتصاد و 
در ادام��ه ایج��اد فضای رقابت��ی و رونق 

اقتصادی و اشتغال به همراه دارد. 

فرصت ها و چالش های اشتغال در ایران در مواجهه با هرم ناموزون جمعیتی

مختصات جمعیتی بازار کار ایران
ارتباطات

در نشست خبری آنالین وزیر ارتباطات چه گذشت؟ 
نمی خواهم رئیس جمهور شوم

وزیر ارتباطات روز گذش��ته به سواالت خبرنگاران 
سراسر کشور از طریق آپارات پاسخ داد. 

ب��ه گزارش ایس��نا، نشس��ت خبری آنالی��ن وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات روز ش��نبه برگزار ش��د 
و محمدج��واد آذری جهرم��ی به ص��ورت آنالین به 
س��واالت خبرنگاران پاس��خ داد.  وزی��ر ارتباطات در 
پاس��خ به اولین سوال درباره تشکیل نظام مهندسان 
آی تی اظهار کرد که در حوزه ICT ش��اهد تشکیل 
صنفی با ظرفیت باال و خروجی مش��خص نبوده ایم. 
ضرورت ایجاد یک صنف احساس می شود و معاونت 
ن��وآوری و فناوری ما در حال پیگی��ری این موضوع 
اس��ت. وی همچنین درباره برنامه ه��ا و اقدامات این 
وزارتخانه در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا 
اعالم کرد که قرار اس��ت اردیبهشت ماه یک شعبه از 
پارک سجاد که پارک نوآورانه تجاری است در مشهد 
مقدس راه اندازی ش��ود تا ش��رکت ها ب��ا اندازه ۵۰۰ 
میلی��ون تومان بتوانند وارد آن بش��وند.  او همچنین 
ب��ه اجرا و پیگیری طرح تکاپو با کمک وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اش��اره کرد که در هفت اس��تان 
پیاده سازی شده و نتایج مثبتی داشته و قرار است به 
همه استان ها تسری پیدا کند که در راستای اصالح 
زیست بوم در کوتاه مدت حرکت شود.  آذری جهرمی 
درباره تصویب لوایح حقوق سایبری هم تصریح کرد 
الیحه ای که همکاران ما با همکاری پژوهش��گاه قوه 
قضایی��ه در حوزه ف��اوا اخیرا تهیه کردن��د، مراحل 
اصالح��ی را طی می کند و نخس��تین مواردی که در 
س��ال آینده به هی��أت دولت ارس��ال خواهیم کرد، 
همی��ن پنج الیحه اس��ت.  ب��ه گفته او ی��ک تیم از 
وزارت ارتباط��ات، نظ��ام صنفی رایانه ای و کس��ب و 
کارهای نوپا برای بررسی الیحه نظام مالکیت فکری 
ش��کل گرفته است. با س��یگنال های بسیار خوبی که 
از مجلس دریاف��ت کردیم امکان اصالح الیحه فعلی 
وجود دارد و احتماال نیازی به الیحه جدید نیست. 

بهره مندی خانوارها از اینترنت 20 مگ
 او در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش تأکی��د کرد: 
براس��اس برنام��ه  مصوب س��تاد فرمانده��ی اقتصاد 
مقاومت��ی تا پای��ان برنامه شش��م خانواره��ا باید از 
اینترنت ۲۰مگابی��ت بهره مند ش��وند. تکنولوژی ما 
ADSL  اس��ت و ۵درص��د ظرفی��ت مش��ترکان ما 
می توانند ۱6 مگابیت برثانیه خدمات دریافت کنند. 
مفهوم ۲۰ مگ این اس��ت که بای��د تکنولوژی تغییر 
کند و به س��مت VDSL یا FTTH حرکت کنیم. 
ش��رکت ها را هم برای اس��تفاده از ظرفیت بورس و 
جذب س��رمایه خارجی جهت سرمایه گذاری در این 
حوزه تش��ویق کرده ایم. امیدواریم تا پایان س��ال ۹۷ 

بیش از ۲ میلیون پورت پرسرعت سرویس دهد. 
وی درباره اختصاص وام به پیام رس��ان های داخلی 
ه��م گفت: مرکز ملی فضای مجازی پیام رس��ان های 
مجاز را به ما اعالم کرده است تا وام هایی با سود کم، 
حداقل تضمین ه��ای الزم و بازپرداخت بلندمدت به 
پست بانک معرفی ش��دند و از دید ما مشکلی اکنون 
در این حوزه وجود ندارد. حتی ابتدا ضمانت نامه های 
مرس��وم از آنها خواسته شده بود که ما در دو مرحله 
این موضوع را تقلیل دادیم و به س��فته رسیده است. 
اکنون مش��کالت حقوقی برای امضای سفته ها وجود 
دارد ک��ه خود ش��رکت ها این موض��وع را حل کنند. 

مبالغ آماده پرداخت در پست بانک است. 
آذری جهرم��ی ادام��ه داد: مصوبات ش��ورای عالی 
فضای مجازی فصل الخطاب تکالیف دستگاه هاس��ت، 
مثال در حوزه پیام رس��ان بومی ع��ده ای عالقه مندند 
بگوین��د کار وزارت ارتباطات اس��ت، اما وظیفه صرفا 
ایجاد زیرس��اخت اس��ت و اعتمادس��ازی و کاربرد و 
ترویج وظیفه ما نیست و معلوم است وظیفه کیست. 
وقتی می گوییم دیگران وظایف ش��ان را انجام دهند، 

می گوید می خواهد رئیس جمهور شود. 
او ادامه داد: نه تا به حال به ریاست جمهوری فکر 
کرده ام، نه ایده ای برای ریاست جمهوری دارم. دربی 
قبلی هم ورزش��گاه بودم، چون پسرانم عالقه مندند. 
حاال چون رئیس فیفا آمده است می گویند رفته است 
که دیده ش��ود.  وزیر ارتباطات درباره ارز دیجیتالی 
ی��ا ارز رمزنگاری ش��ده ملی توضی��ح داد: بحث ارز، 
موضوع بانک مرکزی اس��ت اما وقتی دیجیتالی شد، 
بع��د تکنولوژیکی پیدا می کند ک��ه در حوزه فناوری 
اطالع��ات اس��ت. ما باره��ا اعالم کردی��م در فضای 
مجازی، س��طح دانش م��ردم بعضا از س��طح دانش 
مسئوالن در این حوزه بیشتر است و ما عقب افتادگی 
آگاه��ی در میان مس��ئوالن دس��ت اندرکار در حوزه 

فضای مجازی مشاهده می کنیم. 
تعامل برای راه اندازی ارز دیجیتالی

او ادام��ه داد: بان��ک مرک��زی ت��الش  خوبی برای 
حمایت از فین تک ها داش��ته است، اما نظام بانکی ما 
جدا از بانک مرکزی و دس��تگاه های نظام مالی، الزم 
اس��ت نس��بت به تحوالت فین تک ها و ارز دیجیتال 
آگاه��ی داش��ته باش��ند. تعامالتی با پس��ت بانک و 
پژوهش��گاه پولی و بانکی داشته ایم تا نمونه ای از ارز 
دیجیتال را پیاده سازی کرده و برای مسئوالن کشور 
آن را معرفی کنیم تا با چابکی بیش��تر بانک مرکزی 

در این حوزه عمل کند. 
آذری جهرم��ی اف��زود: مفاهیم قانون��ی و فقهی و 
نظام مبادالت را در این نمونه خواهیم دید. فراخوان 
اولیه منتش��ر ش��ده و در ابتدای سال ۹۷ کسانی که 
می توانن��د به ما در این حوزه کم��ک کنند، انتخاب 

خواهند شد. 

یادداشت

تصمیم های دقیق برای صنعت

م��دل اقتصادی که در کش��ور داریم این اس��ت که 
تصمیماتی که در دولت گرفته می ش��ود بر سرنوش��ت 
اقتص��اد و تولید بس��یار اثر گذار اس��ت. صنعت، معدن 
و تولید مس��ائلی زنده و پویا هس��تند ک��ه اگر در این 
خصوص یک برنامه ریزی ممتد در بخش های خدمات، 
ایده و صنایع داشته باشیم، می توانیم در توسعه کشور 
نقش پررنگی ایفا کنیم. البته انجمن ها و سازمان هایی 
که تش��کیل ش��ده تا حدودی می توانند به عنوان مغز 
متفکر توسعه صنایع و معادن کشور باشند و کمک حال 
بخش تجارت شوند، اما با این حال کار بزرگی پیش روی 
ماست.  طبق اسناد باالدستی در بخش توسعه و تولید 
کشور با چالشی روبه رو هستیم که نقش بخش خصوصی 
را کمرنگ کرده است. باید برخی از این موانع از سر راه 
تولید برداش��ته شوند تا آسیب پذیری اقتصاد در کشور 
به حداقل برسد. باید بتوانیم نقش دولت را تا جایی که 

وظیفه حاکمیتی ندارد، کمرنگ تر کنیم. 
البت��ه باید در نظر داش��ت که هرگز بخش خصوصی 
نمی توان��د رو در روی دولت قرار گیرد، بلکه باید با ایده 
جدید حاکمیت را متقاعد به پیشبرد کار کند. ما با دولت 
در تعامل و گفت وگو و همچنین در حال مبارزه هستیم. 
مبارزه می��ان بخش خصوصی و دولت همیش��ه وجود 
خواهد داشت و بخش خصوصی همیشه می خواهد نقش 
خود را پررنگ تر و نقش دولت را کمرنگ تر کند.   قطعا 
ما به عنوان بخش خصوصی می خواهیم که تورم پایین 
نگه داش���ته شود و ش��اخص های اصلی از طرف دیگر 
کنترل شود، ولی باید در نظر داشت که در حال حاضر 
رکود حاکم است و باید برای رونق اقتصادی تالش کرد 
و تورم را همچنان تک رقمی نگه داشت. در حال حاضر 
قدرت خرید مردم به شدت پایین است به همین ترتیب 
اقتصاد باید بهبود پیدا کند و تورم هم ایجاد شود، این 

تورم ناشی از بهبود وضعیت اقتصادی خواهد بود. 
دول��ت در دوره اول تعهداتی داش��ت که بخش��ی از 
آن را انجام داد، اما باید در نظر داش��ت که فاکتورهای 
دیگر غیر از برنامه ریزی دولت برای رش��د و توسعه در 
کش��ور وجود دارد. به طور مثال وجود امید در کش��ور 
تأثیرگذار اس��ت. اگر خوشحال باشید بیرون می روید و 
خرید می کنید. برخی عامدانه ناامیدی در کشور ایجاد 
می کنند که اختالف در کش��ور ایجاد شود. دولت آقای 
روحانی در دوره اول توانس��ت ت��ورم را کاهش دهد و 
تعامل خود را با کش��ورهای خارجی نگه دارد. از سوی 
دیگر نرخ ارز را در چارچوب قرار داد، اما در دوره جدید 
تح��والت بین المللی رخ داده که مهم ترین آن روی کار 
آمدن ترامپ و محدودیت هایی است که برای ارتباط با 
ایران ایجاد کرده اس��ت.  در چنین ش��رایطی همراهی 
دولت با بخش خصوصی می تواند بخش��ی از مشکالت 
تولید را در کشور حل کند. تصمیمات ما باید براساس 
عقالنیت باش��د تا بتوانیم با کمک هم آینده بهتری را 

برای صنعت و کشاورزی رقم بزنیم. 

کاهش نرخ حوادث در هواپیمایی تجاری
جایگاه بیستم ایران در بین 192 کشور

گزارش های رس��می دولت از کاهش نرخ حوادث در 
هواپیمایی تجاری حکایت دارد. به گزارش خبرآنالین، 
گزارش های وزارت راه و شهرس��ازی از نتایج حاصل از 
اقدامات ایمنی سازمان هواپیمایی کشور نشان می دهد 
ک��ه در حال حاضر با انجام ممیزی ایکائو از ایران، رتبه 
ایران با تطابق بیش از ۹۰درصد با استانداردها و مقررات 
ایکائو در بین ۱۹۲ کشور عضو پیمان شیکاگو در جایگاه 
بیستم قرار گرفته است. همچنین وضعیت بازرسی های 
هواپیما در رمپ تی��م SAFA  در فرودگاه های خارج 
کشور از شرکت های ایرانی که متعاقب آن شرکت های 
ایران ایر و ماهان در لیس��ت تحری��م فنی اتحادیه اروپا 
قرار گرفتند، سازمان هواپیمایی کشوری اقدام به اجرای 
یک برنامه نظارت عالیه در این مورد کرد و با تمهیدات 
الزم، موفق به خروج این شرکت ها از محدودیت پروازی 
در فرودگاه های تحت نظارت این برنامه ش��د. از سوی 
دیگر، نرخ یافته های ش��رکت های هواپیمایی ایرانی در 
بازرس��ی های SAFA از حدود سه سال پیش کاهش 
یافته است، به طوری که برخی از شرکت های هواپیمایی 
ایرانی که در س��ه سال گذشته دارای نرخ بیشتر از ۱۵ 
بوده اند، در حال حاضر دارای نرخ کمتر از یک هستند. 
گزارش وزارت راه و شهرس��ازی همچنین از کاهش 
نرخ ح��وادث در هواپیمایی تجاری حکایت دارد. بنا بر 
این گزارش، در حالی که پروازهای هواپیماهای تجاری 
کشور دارای رشدی در حدود ۵ هزار پرواز در سال بوده 
اس��ت، متعاقب این موضوع تعداد ح��وادث نیز در این 
حوزه دارای رش��د بوده که این امری طبیعی و ناشی از 

افزایش فعالیت های پروازی است. 
نکت��ه حائز اهمیت این اس��ت که نرخ ح��وادث در 
هواپیماهای تجاری که عبارت اس��ت از نس��بت تعداد 
رویدادها به فعالیت پروازی انجام شده، از روندی کاهشی 
برخوردار اس��ت. این به معنای حفظ و یا ارتقای ایمنی 
در شرایط موجود همراه با توسعه کمی حمل ونقل است. 
در کنار این نکته، قدم بعدی در افزایش ایمنی کاهش 
هرچه بیش��تر تعداد این حوادث با هدف کاهش سوانح 
هوایی که معموال منجر به صدمات جانی می شود است. 

محمدرضا مرتضوی
رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران

حملونقلهوایی

یکشنبه
20 اسفند 1396

شماره 1023



ب��ا وجود اینک��ه بانک مرکزی 
هن��وز گزارش��ی در رابط��ه ب��ا 
عملکرد بانک ها در انتش��ار اوراق 
گواهی س��پرده ریالی ۲۰درصد 
منتش��ر نکرده، اما براساس آمار 
اعالم��ی مدی��ران ش��بکه بانکی 
حدود ۲۴۰ ه��زار میلیارد تومان 
از این اوراق فروخته ش��ده است. 
در ای��ن حالت بانک ه��ا باید در 
پایان یک س��ال ح��دود ۱۲هزار 
میلیارد تومان بیش از نرخ سودی 
ک��ه ب��ه س��پرده های ۱۵درصد 
می پرداختند، به حساب مشتریان 
واریز کنن��د، درحالی که این رقم 

هنوز منبع مشخصی ندارد. 
به گزارش ایسنا، سود سپرده 
بانکی از تیرماه سال گذشته در 
ش��ورای پول و اعتبار ۱۵درصد 
مص��وب ش��د و همزمان س��ود 
تس��هیالت به ۱۸درصد کاهش 
پیدا ک��رد. بانک ها ب��ا توجه به 
نرخ های  بودن��د  معتقد  اینک��ه 
اعالم��ی چندان با ش��رایط آنها 
جور نیس��ت، اغل��ب انحراف در 
اج��رای آن داش��تند ت��ا اینکه 
در ش��هریورماه امس��ال بان��ک 
بخش��نامه ای  ابالغ  ب��ا  مرکزی 
آنها را مکلف به کاهش نرخ های 
س��ودهای متف��اوت س��پرده و 
حداکث��ر تا ۱۵درص��د کرد. در 
ای��ن زمان برخ��ی معتقد بودند 
که ای��ن اعمال فش��ار می تواند 
عاملی برای جابه جایی س��پرده 
در بازاره��ای دیگر باش��د ولی 
بانک مرک��زی چن��دان به این 

جریان معتقد نبود. 
ام��ا در گذر زمان و در جریان 
نوس��ان ب��ازار ارز در نیمه دوم 
افزای��ش تقاضا  س��ال جاری و 
برای خرید دالر که موجب رشد 
قیمت آن ت��ا مرز ۵۰۰۰ تومان 
نیز ش��د، بانک مرکزی کمتر از 
یک ماه پیش س��رانجام به این 
نتیجه رس��ید که بسته ارزی را 
اجرایی کند ک��ه بتواند موجب 
ج��ذب نقدینگ��ی از ب��ازار ارز 
ش��ود و به طور خاص این بسته 

ب��ر ورود منابع از بازارهای دیگر 
به ش��بکه بانکی تأکید داش��ت. 
در اه��م بس��ته سیاس��تی که 
بان��ک مرک��زی از ۲۸ بهمن ماه 
برای کنت��رل بازار ارزی به اجرا 
درآورد، انتش��ار اوراق گواه��ی 
س��پرده ریالی با سود ۲۰درصد 

قرار داشت. 
بانک ها به طور یکپارچه شروع 
به انتش��ار اوراقی کردند که به 
هر حال ۵درصد سود آن باالتر 
از س��ود س��پرده مدت دار بود و 
عاملی  می توانس��ت  خ��ود  این 
جذاب برای مش��تریان ش��بکه 
بانکی باش��د. در فاصل��ه کوتاه 
ش��واهد نش��ان داد که پیش از 
آنکه جذب سپرده جدید اتفاق 
افتد، جابه جایی حساب صورت 
مش��تریان  که  به طوری  گرفته، 
مدت دار  س��پرده  حس��اب های 
۱۵درص��د و حت��ی کوتاه مدت 
خود در بانک ه��ا را باطل کرده 

و آن را به خرید اوراق ۲۰درصد 
اختصاص دادند. 

 موض��وع اصلی ای��ن بود که 
با تغییر نرخ س��ود به ۲۰درصد 
حتی به م��دت دو هفته تعادل 
بین نرخ سود سپرده و تسهیالت 
به هم ریخت، به طوری که سود 
س��پرده ۲۰درصد و تس��هیالت 
که بای��د باالتر از آن قرار گیرد، 
۱۸درصد بود. در این شرایط با 
توجه به اینکه هزینه بانک ها به 
ویژه برای پرداخت سود سپرده 
از تس��هیالت تأمین می ش��ود، 
موجب عدم تعادل شده و منابع 
الزم برای تأمین اختالف س��ود 
۵درصدی ایجادشده را به ابهام 
برد. با وجود انتقاداتی که برخی 
مدی��ران بانکی در ای��ن زمینه 
مرکزی  بان��ک  کردند،  مط��رح 
تأکید داش��ت که هرگونه زیانی 
در این مورد وجود داشته باشد، 
آن را تأمی��ن خواهد کرد. حتی 

در این م��ورد بانک ها نامه ای به 
بانک مرکزی نوشته و خواستار 

حل و فصل موضوع شدند. 
فروش اوراق سپرده ۲۰درصد 
هفته گذش��ته در بانک ها تمام 
بان��ک مرکزی  ش��د ولی هنوز 
جزییات��ی در رابط��ه ب��ا اوراق 
فروش رفت��ه و برنامه ه��ای خود 
ب��رای حمای��ت از بانک ها اعالم 
نک��رده اس��ت، اما آم��اری که 
اخیرا پرویزی��ان -رئیس کانون 
بانک ه��ای خصوص��ی- اع��الم 
کرده نش��ان می دهد که حدود 
۲۴۰ ه��زار میلیارد تومان اوراق 

فروش رفته است. 
یک حس��اب و کتاب نش��ان 
می ده��د ک��ه ب��رای ۲۴۰هزار 
میلیارد تومان اوراق ۲۰درصدی 
بای��د ت��ا پایان مدت سررس��ید 
یک س��اله آنها بانک ه��ا نزدیک 
ب��ه ۴۸ ه��زار میلی��ارد تومان 
سود پرداخت کنند. درحالی که 

اگر ای��ن منبع در س��پرده های 
۱۵درص��د قرار داش��ت، حدود 
36 هزار میلیارد تومان سود به 
آن تعلق می گی��رد که از محل 
تس��هیالت ۱۸درص��دی تأمین 
می شد اما با توجه به اینکه این 
اختالف ۵درصد از محل س��ود 
نیست،  تأمین  قابل  تس��هیالت 
بای��د بانک ها با زی��ان ۱۲ هزار 
میلی��اردی مواج��ه باش��ند که 
هنوز مشخص نیست قرار است 
چگونه تأمین ش��ود. هرچند که 
بانک مرکزی ق��ول حمایت در 

این باره را داده است. 
جلس��ه  در  ش��نبه  روز  ام��ا 
مش��ترکی ک��ه بی��ن مدی��ران 
عام��ل بانک ها برگزار ش��د، بار 
دیگ��ر موض��وع اوراق گواه��ی 
س��پرده به بحث گذاش��ته شده 
اس��ت. در ای��ن جلس��ه برخی 
مدیران بانک ه��ا تأکید کرده اند 
ک��ه بالغ ب��ر ۷۰درصد و ش��اید 
مدت دار  س��پرده های  از  بیشتر 
و حتی کوتاه مدت آنها به اوراق 
۲۰درصد تبدیل شده است، به 
عبارتی پول های جدید از محل 
س��پرده هایی که هزینه کمتری 
حس��اب  در  مث��ال  داش��ته اند 
پس ان��داز بوده اند و یا پول هایی 
ک��ه ب��رای آنه��ا پاس��خ وجود 
داشت، به محل اوراقی رفته که 
اختالف هزین��ه آن قابل تأمین 

نیست. 
با این وج��ود پیش بینی ها بر 
این اس��ت که قرار اس��ت بانک 
مرک��زی ش��رایط ه��ر ی��ک از 
بانک ها را در اوراق مورد بررسی 
ق��رار ده��د و به ط��ور جداگانه 
در م��ورد آنه��ا تصمی��م بگیرد 
و احتم��اال این گونه نیس��ت که 
حکم کل��ی برای تمامی بانک ها 
به منظور حمایت در زیان اوراق 
ص��ادر کند. با این ح��ال اینکه 
بان��ک مرکزی از چ��ه راهکاری 
ب��رای جب��ران زی��ان ۱۲ هزار 
استفاده خواهد کرد،  میلیاردی 

خود جای سوال دارد. 

زیان هزاران میلیارد تومانی بانک ها از سیاست ارزی بانک مرکزی

چالش تازه بانک مرکزی؛  جبران زیان بانک ها عملکرد درخشان بانک پاسارگاد در سال 
»اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال«

تبلور اقتصاد مقاومتی
امسال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال 
»اقتصاد مقاومتی، تولید و اش��تغال« نامگذاری ش��ده 
است، در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود 
که بانک پاس��ارگاد، کارنامه درخشانی از عمل به این 

آرمان واال برجا گذاشته است. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، ش��الوده 
اقتصاد مقاومتی را می ت��وان در اتکا به توانمندی های 
داخلی و رهایی از وابس��تگی های خارجی خالصه کرد 
که سیس��تم بانکی در فراهم کردن بس��تر این تحرک 
همه جانبه، نقش اصلی را دارد. عملکرد بانک پاسارگاد 
در سال ۱3۹6 دقیقا منطبق با اهداف اقتصاد مقاومتی 
و رهایی از وابس��تگی اقتصادی اس��ت ک��ه به خوبی 
می توان برنامه ریزی تولیدمحور و اقدام اشتغال زا را در 

آن مشاهده کرد. 
بانک پاسارگاد با تمرکز بر حوزه نفت و گاز و صنایع 
معدنی که از بخش های مورد تأکید در سیاس��ت های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی از س��وی مقام معظم رهبری 
هس��تند، ضمن توس��عه ظرفیت تولی��د محصوالت 
پایین دس��تی، فرصت اشتغال مولد را برای هزاران نفر 

از جوانان کشور فراهم کرده است. 
اقدامات مالی بانک پاس��ارگاد در سال های پیش نیز 
همگام با حمایت از طرح های عمرانی صنایع کوچک و 
بزرگ، زمینه اش��تغال بیش از 3۰۰ هزار نفر را فراهم 
کرده بود، اما امسال دامنه این پشتیبانی، با ارائه ۵۰۱ 
هزار میلیارد ریال تس��هیالت به اش��خاص حقیقی و 
حقوقی فراگیرتر ش��د و رونق بیش��تری در طرح های 

صنعتی و معدنی کشور ایجاد کرد. 
نگاهی به عملکرد بانک پاس��ارگاد در س��ال جاری 
نش��ان می دهد که حداقل 3۰/۸۵درصد از تسهیالت 
اعطای��ی به بخش صنع��ت، 3۵/۲۴درص��د به بخش 
خدمات، ۲۸/۴۵درصد به بخش بازرگانی، ۴/۵۵درصد 
به بخش مس��کن و مابقی به بخش های کش��اورزی و 
صادرات پرداخت شده که همگی جزو بخش های مولد 

و اشتغال زا هستند. 

همچنی��ن پرداخت ۱۱ ه��زار و 3۲۵ میلیارد ریال 
تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط از سوی بانک 
پاس��ارگاد برای افزایش بنیه تولیدی بخش صنعتی و 
کشاورزی و کمک به تأمین ابزار کار، اقدام شایسته ای 
اس��ت که به حفظ اش��تغال قبلی و ایجاد فرصت های 

شغلی جدید در این قبیل بنگاه ها کمک کرده است. 
از می��ان هزاران طرح اقتصاد مقاومتی که در س��ال 
جاری شامل دریافت تسهیالت اعتباری بانک پاسارگاد 
شده اند، می توان به برنامه های هلدینگ توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( اشاره کرد که منجر 
به ایجاد حداقل ۱۵ هزار فرصت شغلی مستقیم و بیش 
از ۱۵۰ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم در محروم ترین 

استان های کشور شده است. 
ای��ن هلدین��گ معدنی در س��ال جاری ب��ا اتکا به 
تسهیالت بانک پاس��ارگاد، 3۵پروژه معدنی و صنایع 
معدنی را محقق ساخته است. این هلدینگ موفق شده 
برنامه تولید ۲۴ هزار تن فروسیلیسیم خود را به مرحله 
نهایی برس��اند و ۸۰درصد از تولید فروسیلیس کشور 
را بومی س��ازی کند تا با استفاده از این ماده اولیه مهم 
بخش عمده برنامه افزایش ۴/۲میلیون تنی تولید فوالد 
ایران را محقق سازد. هم اینک ۲۵درصد از تولید فوالد 
و ۲۰درصد از نیاز صنایع فوالدی ایران به فروسیلیس 
در اختیار هلدینگ توس��عه مع��ادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو( اس��ت که مس��تقیما با تسهیالت 
اعطایی بانک پاسارگاد تولید می شود. شایان ذکر است 
که هلدینگ معدنی میدکو با استفاده از این تسهیالت 
تاکن��ون چهار کارخانه تولید کنس��انتره س��نگ آهن 
در ش��هرهای زرند و س��یرجان به ظرفیت ۸ میلیون 
 تن، س��ه کارخانه تولید گندله سنگ آهن به ظرفیت
۷/۵ میلی��ون ت��ن، دو کارخانه تولید فروس��یلیس به 
ظرفی��ت ۲۴ هزارتن، کارخانه تولید کک متالورژی به 
ظرفیت ۸۰۰ هزار تن مورد بهره برداری قرار داده است. 
این مجموع��ه معدنی برنامه تولید ی��ک میلیون و 
۱۰۰هزار تن کنسانتره زغال س��نگ را در دو کارخانه 
دنبال می کند که یکی از کارخانه ها قبال به بهره برداری 
رس��یده و کارخان��ه دوم تا نیمه اول س��ال ۱3۹۷ به 
بهره برداری خواهد رس��ید. میدک��و همچنین تاکنون 
ظرفیت تولید ۱۲ هزار تن لوله مسی را در کشور ایجاد 
کرده و تا تیر ۱3۹۷ تولید کاتد مسی در این مجموعه 

به ۵۰ هزار تن در سال خواهد رسید. 
هلدین��گ معدنی مذک��ور همچنی��ن برنامه تولید 
۵۰۰هزار تن آهک و دولومیت را تا تیر۱3۹۷ پیگیری 

می کند. 
از سوی دیگر احداث کارخانه تولید ۲۲ نوع آنزیم های 
 صنعتی با ظرفیت ۱۵۰۰ تن در س��ال با تس��هیالت
 ۲۵ ه��زار میلیارد ریالی بانک پاس��ارگاد در کنار طرح
3 میلیون تنی توس��عه تولید ورق گرم نورد عریض در 
این مجموع��ه برای هزاران نفر از جوانان اس��تان های 

محروم جنوب شرق کشور ایجاد اشتغال کرده است. 
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بانکنامه

فروش دالر بانکی به مسافران محدود شد
شرایط جدید فروش ارز در بازار

فرصت امروز: بانک مرکزی ش��رایط جدید فروش ارز 
در ب��ازار را اعالم کرد و براس��اس آنچه صرافی ها روی تابلو 
اع��الن قیمت های خود گذاش��ته اند، فروش ی��ورو و دالر 
دولت��ی )بانکی( صرفا با ارائه کارت ملی، پاس��پورت، ویزا، 
بلیت و عوارض خروج از کش��ور امکان پذیر است؛ یعنی بر 
این اس��اس دالر رسمی یا همان دالر بانکی در حال حاضر 
تنها به افرادی که مس��افر هس��تند فروخته می شود.  این 
در حالی اس��ت که در گذش��ته تنها ارائه کارت ملی برای 
خری��د ارز کافی بود اما از روز گذش��ته، فروش دالر و یورو 
صرف��ا با ارائه مدارک س��فر امکان پذیر اس��ت.  به گزارش 
ایسنا، در بازار نخس��تین روز هفته شرایط خرید و فروش 
ارز نس��بت به روزهای گذشته متفاوت ش��ده و فروش ارز 
با محدودیت بیشتری همراه شده است. این روند برخالف 
ش��رایط روزهای گذشته است چرا که طی حدود دو هفته 
گذش��ته دالر و یورو بانکی در برخی از صرافی ها به شکل 
محدود عرضه می ش��د و کس��انی هم که مس��افر نبودند 
می توانستند ارز خریداری کنند؛  اتفاقی که باعث شده بود 
صف های طوالنی در مقابل برخی صرافی ها ش��کل بگیرد 
ولی بررس��ی ها از بازار روز شنبه نشان می دهد که صف ها 
نسبت به روزهای گذشته کمتر و محدودتر شده است و به 
نظر می رسد تقریبا تمامی افرادی که در صف حضور دارند، 
مسافر باشند.  در این بازه زمانی بسیاری از افراد برای کسب 
سود برای خرید ارز اقدام می کردند؛ اتفاقی که به دالل بازی 
در بازار دامن زد ولی به نظر می رسد که این سیاست جدید 
از میزان داللی در بازار بکاهد.   طی روزهای هفته گذشته 
مش��اهدات از صف های متقاضیان نشان می داد که بخش 
قابل توجهی از افراد مسافر نیستند و صرفا برای کسب سود 

به دنبال خرید دالر و یورو هستند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۴۹۱دالر آمریکا

۵.6۲۴یورو اروپا

6.۸۹۵پوند انگلیس

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

6۵3.۱۰۰مثقال طال

۱۵۰.۷۷۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۵۵۵.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵۸۸.۰۰۰سکه طرح جدید

نرخنــامه

دریچه

دبیر کانون بانک های خصوص��ی از اعتراض 
بانک ها نس��بت به اقدام س��ازمان امور مالیاتی 
در اخ��ذ مالیات از دارایی ه��ای مازاد خبر داد و 
گفت قرار ش��د با وزیر اقتصاد و س��ازمان امور 
مالیاتی مذاکره ش��ود.  به گزارش پژوهش��کده 
پولی و بانکی، محمدرضا جمشیدی از برگزاری 
نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی خبر 
داد و گفت: با توجه به حضور آقای ش��هیدزاده، 
مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این نشست، 
مس��ائل و مشکالت بانک ها در رابطه با صندوق 
به ویژه قرار گرفتن تسهیالت صندوق در اختیار 
بانک ها مطرح و قرار شد کارگروهی تشکیل شود 
و در جهت تعامل بهتر با صندوق مذاکره کند که 
این موضوع با استقبال مدیرعامل صندوق مواجه 

و قرار شد اولین نشست به زودی برگزار شود. 
وی افزود: همچنین با توجه به اقدام سازمان 
امور مالیاتی که برخالف نص صریح قانون اقدام 
به صدور برگه های مالیاتی برای بانک ها در مورد 
دارایی های مازاد بانکی کرده است، در این زمینه 

بحث و بررسی شد. 
جمش��یدی ادامه داد: براس��اس قان��ون قرار 
ب��ود ابتدا بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار 
دارایی های مازاد را تشخیص دهند و به سازمان 
امور مالیاتی منعکس کنند و س��ازمان براساس 
قانون، مالی��ات را تعیین کند. با توجه به اینکه 
هنوز بانک مرکزی در مورد دارایی مازاد بانک ها 
اظه��ار نظر نک��رده این اقدام از س��وی بانک ها 
نامطلوب تشخیص داده و قرار شد کارگروهی با 
سازمان امور مالیاتی و وزیر اقتصاد مذاکره کند 
تا جلوی این اقدام گرفته شود، چرا که رقم های 

اعالمی سرسام آور و خالف قانون است. 
وی خاطرنش��ان کرد: همچنی��ن با توجه به 
فرمایش رئیس جمهوری درباره ش��عب بانک ها 
گزارش��ی در جلس��ه داش��تیم ک��ه براس��اس 
مقایس��ه ای بین تعداد شعب بانک های ایرانی با 
بانک های خارجی نتیجه گیری ش��د که تعداد 
ش��عب بانک ه��ای ایران��ی کمتر اس��ت. حتی 
مدیرعامل یکی از بانک ها اعالم کرد برای بستن 
چند شعبه با مشکالت و اعتراضات سازمان ها و 
حتی راهپیمایی مردم روبه رو بوده اند که بر این 

اساس قرار شد دالیل توجیهی این موضوع طی 
توضیحاتی مطرح شود و این مسئله عاملی برای 

هجمه ای علیه بانک ها قرار نگیرد. 
دبیر کانون بانک های خصوصی و موسس��ات 
اعتباری ب��ا بیان اینک��ه عدم تعیی��ن کارمزد 
خدم��ات الکترونیک��ی بانک ها یک��ی دیگر از 
موضوعات مورد بحث جلسه بود، اظهار داشت: 
ظرف ش��ش س��ال اخیر با وجود ارائه خدمات 
الکترونیکی بانک ها به مردم، هنوز بانک مرکزی 
کارمزد این خدمات را تعیین نکرده اس��ت. این 
در حالی اس��ت که در اغلب کشورهای خارجی 
درآمد بانک ها ناش��ی از کارمزدهاس��ت و باعث 
می ش��ود نرخ سود بانک ها در اعطای تسهیالت 

رقم های کمتری از بانک های ایرانی باشد. 
وی افزود: بانک ها ب��ا توجه به اینکه کارمزد 
خدمات کم است الزام دارند بخشی از درآمدها 
را از محل تفاوت نرخ س��ود سپرده ها و نرخ های 
اعالم شده برای تس��هیالت تأمین کنند و این 
موضوع کاهش نرخ سود تسهیالت را با مشکل 
روبه رو کرده اس��ت، اگرچه این تفاوت نرخ سود 

هم در حال حاضر برای بانک ها منفی است. 
جمشیدی ادامه داد: قرار شد تعیین کارمزد 
خدمات مورد پیگیری از بانک مرکزی قرار گیرد 
و همچنی��ن ب��ا توجه به اینک��ه بانک ها هزینه 
تراکنش ها را می پردازند به دفعات درخواس��ت 
شده بود، کارمزد تراکنش های زیر ۵ هزار تومان 
را حذف کنند که انجام نش��ده است و قرار شد 

این موضوع نیز پیگیری شود. 
دبیر کانون بانک های خصوصی و موسس��ات 
اعتباری بیان داشت: همچنین قرار شد نفراتی 
از س��وی بانک ها کارگروهی را تشکیل دهند و 
با س��ازمان بورس، س��ازمان حسابرسی، بانک 
مرکزی و سازمان امور مالیاتی در مورد چگونگی 
رس��یدگی به صورت های مالی بانک ها براساس 
اس��تانداردهایی که این س��ازمان ها مورد توجه 
قرار می دهند، مذاکره کنند تا بلکه از این طریق 
اشکاالت صورت های مالی که از سوی سازمان ها 
مطرح می ش��ود، رفع ش��ود و برگزاری مجامع 
عمومی و تصویب صورت های مالی بانک ها مانند 

دوره قبل در سال جاری به تعویق نیفتد. 

دبیرکل بانک های خصوصی خبر داد

اعتراض بانک ها به سازمان مالیاتی 

یکشنبه
20 اسفند 1396

شماره 1023
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فرصت امروز: روزهای کم رمق بورس 
ته��ران کم��اکان ادام��ه دارد و رک��ود و 
کم رمقی در بازار سرمایه همچنان حاکم 
است، چنانچه در نخستین روز هفته نیز 
در معامالت تاالر شیشه ای عرضه بر تقاضا 
غالب ش��د و قیمت بسیاری از سهم ها از 
جمل��ه نفتی ها افت کرد. همچنین حجم 
معامالت نیز ب��ه مقدار قابل توجهی افت 
را تجربه نمود و در نهایت، شاخص بورس 
۲6۵ پله دیگر افت کرد و تا رقم ۹6 هزار 

و ۵۹۴ واحدی عقب رفت. 
این در حالی اس��ت که هفته گذش��ته 
یک ش��رکت جدید وارد بازار سرمایه شد 
و بسیاری از فعاالن بازار تصور می کردند 
که بورس تهران با عرضه شرکتی جدید، 
رمقی دوباره خواه��د یافت و به روزهای 
درخش��انش ب��از خواهد گش��ت، اما در 
نهای��ت کمبود نقدینگ��ی و التهاب اخیر 
بازار ارز و ش��رایط پرریس��ک بازار اجازه 

نداد بازار سرمایه به ثبات برسد. 
به گزارش ایسنا، همین شرایط موجب 
شد بسیاری از فعاالن بازار ترجیح دهند 
س��رمایه خود را از بازار سهام خارج و به 
س��مت بازار پول ببرند. تعداد دیگری نیز 
س��رمایه گذاری در اوراق ب��ا درآمد ثابت 
را ترجیح دادن��د. به طور کلی، این روزها 
اقبال س��رمایه گذاران به س��رمایه گذاری 
در بازار سهام کمتر شده و کاهش حجم 
معامالت نی��ز تأیید کننده ای��ن موضوع 

است. 
با این همه، ظاهراً تا قبل از پایان سال 
۱3۹6 یک ش��رکت دیگر نیز قرار اس��ت 
بورس��ی ش��ود. روند ورود ش��رکت ها به 
بازار سرمایه می تواند تا حدودی از تداوم 
رکود جلوگیری کند اما ش��رایط خاصی 
که در ای��ن روزها در بازار س��هام حاکم 
ش��ده می تواند موجب تردید سهامداران 
و سرمایه گذاری بیشتر آنها در بازار سهام 

شود. 
اما روز گذش��ته شاخص بازده نقدی و 

قیمت��ی بورس اوراق به��ادار تهران ۲6۵ 
واح��د افت کرد و به رقم ۹6 هزار و ۵۹۴ 
رسید. همچنین ش��اخص کل هم وزن با 
6۹ واح��د افت تا رقم ۱۷ ه��زار و ۲۴3 
پایین آمد. ش��اخص آزاد شناور نیز ۲۹۰ 
واحد افت کرد و تا رقم ۱۰3 هزار و ۴3۵ 
کاهش یافت. شاخص بازار اول و دوم نیز 
۲۱۴ و ۴3۰ واحد اف��ت کردند. پاالیش 
نف��ت اصفهان، فوالد مبارک��ه اصفهان و 
پاالیش نفت بندرعباس هر یک به ترتیب 
۴۹، 3۹ و ۲۹ واح��د تأثیر کاهنده روی 
دماسنج بازار سرمایه داشتند و در طرف 
مقابل پتروش��یمی خارک، نفت بهران و 
پتروش��یمی مبین به ترتی��ب با ۲3، ۱۷ 
و ۱6 واحد تأثیر سعی کردند نماگر بازار 

سرمایه را به سمت باال هدایت کنند. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی کک و 
سوخت هس��ته ای س��هم ها روند کاهش 
قیم��ت را تجربه کردند. در این گروه ۲۲ 
میلیون و ۹63 هزار سهم به ارزش بیش 
از ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مورد 
داد و س��تد قرار گرف��ت. در گروه مواد و 

محصوالت دارویی بس��یاری از سهم ها با 
کاهش قیم��ت همراه ش��دند و تعدادی 
رش��د قیم��ت را تجربه کردن��د، اما نماد 
س��رمایه گذاری ش��فادارو که در آخرین 
روز کاری بورس تهران در هفته گذش��ته 
عرضه اولیه و به قیمت ۴۱۵ تومان کشف 
قیمت ش��د، در نهای��ت در قیمت پایانی 
۲.۷ درصد رش��د کرد و به قیمت هر هم 

۲۲6 تومان و دو ریال رسید. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
۱۷۵ میلی��ارد توم��ان رس��ید و حج��م 
معام��الت به عدد 6۸۵ میلیون س��هم و 

اوراق مالی دست یافت. 
عرضه سه سری جدید اسناد خزانه 

در فرابورس
تغیی��رات ش��اخص کل  ب��ه  نگاه��ی 
فرابورس نش��ان می دهد ای��ن نماگر در 
نخستین ساعات معامالتی روز شنبه افت 
کرد، اما در ادامه روندی رو به رشد یافت 
و در نهایت با ۴ واحد رشد در جایگاه یک 

هزار و ۸۴ واحدی قرار گرفت. 
به گزارش ایرنا، در پی عرضه سه سری 

اس��ناد خزانه اس��المی و تمدید و ادامه 
پذیره نویس��ی »اوراق منفع��ت دول��ت«، 
روز شنبه ۱۹ اس��فندماه ارزش  مبادالت 
فراب��ورس ایران بر ۹ ه��زار میلیارد ریال 

بالغ شد.  
در نخس��تین روز کاری هفت��ه منتهی 
به ۲۵اسفندماه، بازارهای فرابورس ایران 
میزبان  دادوس��تد بی��ش از ۲۸۰ میلیون 
س��هم ب��ه ارزش حدود ۹ ه��زار میلیارد 
ریال بودند که بی��ش از ۷۰درصد از این 
ارزش مبادالتی  مربوط به پذیره نویس��ی 

اوراق منفعت دولت بود.  
ب��ه  اس��فندماه  روز سه ش��نبه ۱۵  از 
م��دت دو روز کاری پذیره نویس��ی اوراق 
منفعت دول��ت در نماد »افاد ۱« در بازار 
ابزارهای نوی��ن مالی  فرابورس ایران آغاز 
ش��د و تا پایان نوزدهم ای��ن ماه نیز این 
پذیره نویس��ی ادام��ه یافت ک��ه طی روز 
ش��نبه بیش از 6 میلیون ورقه   »افاد ۱« 
به ارزش افزون بر 6 هزار و 6۵۰ میلیارد 

ریال به فروش رسید.  
اوراق منفعت دولت به تعداد 3۰ میلیون 
ورقه با نرخ س��ود ۲۰درصد علی الحس��اب 
ساالنه تا سررسید منتشر  شده که مدت آن 
 ۴۲  ماهه بوده و مواعد پرداخت سود آن هر 

شش ماه یک بار است.  
همچنی��ن در بازار ابزارهای نوین مالی 
ش��اهد عرضه سه س��ری اس��ناد خزانه 
اس��المی در نمادهای »اخزا 6۰۲، 6۰3، 
6۱3« بودی��م  که اخ��زا »6۰۲ و 6۰3 به 
ترتی��ب ۹۰۸ و ۸۹۵ ه��زار ریال و »اخزا 
6۱3« با سررس��ید۱6 دی ماه س��ال ۹۸ 
به مبل��غ ۷۰۱ هزار ری��ال قیمت  خورد. 
  بدی��ن ترتیب ب��ازار اوراق با درآمد ثابت 
در نخس��تین روز کاری این هفته میزبان 
بیش از ۸میلی��ون ورقه به  ارزش نزدیک 
ب��ه ۸ ه��زار و ۴6۷ میلیارد ری��ال بود.   
دادوستدهای بازار پایه نیز به نقل وانتقال 
بیش از ۱۴۹ میلیون سهم به ارزش بالغ 

بر ۱6۷ میلیارد ریال منتهی شد.   

افت 265 واحدی شاخص بورس در نخستین روز هفته

کاهش حجم معامالت در بازار سهام
خبرنامه

مدیر امور حقوقی سازمان بورس اعالم کرد
وثیقه 125میلیاردی برای اعضای 

هیأت مدیره کنتورسازی
مدی��ر امور حقوقی و انتظامی س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، از صدور قرار وثیقه ۱۲۵ میلیارد تومانی برای هر 
یک از اعضای هیأت مدیره شرکت کنتورسازی خبر داد و 
گفت این اعضا به دلیل ناتوانی در پرداخت این مبلغ روانه 

زندان شدند و اکنون همه در بازداشت به سر می برند. 
به گزارش سنا، محمدعلی شیری زاده با بیان اینکه این 
سازمان سوم شهریور پارسال این شکایت را از هیأت مدیره 
شرکت کنتورسازی مطرح کرده بود، افزود: پیگیری های 
فراوانی در خصوص پرونده »آکنتور« صورت گرفت که در 
نهایت منجر به بازداشت همه اعضای هیأت مدیره آن شد. 
وی یادآور شد: پیش از این نیز مدیرعامل کنتورسازی 
نیز با وثیق��ه ۵۰۰ میلیارد تومانی در بازداش��ت بود که 
البت��ه در قرار صادره جدید، این مبل��غ به ۱۲۵ میلیارد 
تومان تعدیل یافت.  مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان 
بورس و اوراق بهادار توضیح داد: افراد دیگری هم در این 
پرون��ده دخیل بودند که آنها هم تفهیم اتهام ش��ده اند و 
به زودی کیفرخواس��ت آنها صادر می شود.  شیری زاده با 
بیان اینکه در پ��ی تفهیم اتهام های اولیه، بعضی از افراد 
مرتبط با پرونده آکنتور با قرار وثیقه آزاد هس��تند یا قرار 
وثیقه های کمتری برای آنها در نظر گرفته ش��ده است، 
اظهار داشت: با بررس��ی پرونده و کشف این موضوع که 
نقش این متهم��ان پررنگ بوده، احتم��ال می دهیم در 
کیفرخواس��ت و قرار وثیقه ای که برای آنها صادر خواهد 
ش��د، این مجازات ها و قرارها تشدید ش��ود.  وی با بیان 
اینکه تحقیقات قضای��ی روی مجموعه ای از افراد جدید 
هم در این پرونده انجام شده است، گفت: جرم آنها تحت 
عنوان کالهبرداری مطرح و در حال رسیدگی است که در 
مورد آنها نیز در چند ماه آینده اقدامات قضایی الزم انجام 
می شود.  ش��یری زاده تصریح کرد: پرونده جرایم بورسی 
ش��رکت کنتورس��ازی در حال تکمیل اس��ت و دادسرا 
در مرحل��ه پایان��ی کار قرار دارد و ب��ه زودی دادگاه این 
پرونده برگزار می ش��ود؛ همچنین در خصوص این افراد، 
مجموعه ای از جرائم عمومی و غیربورسی هم وجود دارد 

که رسیدگی های آن آغاز شده است. 
گفتنی است از ش��هریور سال گذشته، پرونده شرکت 
کنتورس��ازی به دنبال اطالعات اعالم شده خالف واقع، 
از س��وی ناش��ر تشکیل شد و سپس س��ازمان بورس به 
نمایندگی از س��هامدارانی که حق آنها تضعیف ش��ده و 
ب��ه دلیل صدمات وارده به نظم جاری بازار س��رمایه، در 
مجتم��ع امور اقتصادی ش��کایت خود از این ش��رکت را 

مطرح کرده است. 

درگاه حمایت از حقوق شهروندی رونمایی شد
حفظ حقوق شهروندی 

سرمایه گذاران با »دادشهر«
فرصت امروز: پانزدهمین جلسه شورای هماهنگی 
حقوق��ی وزارت اقتصاد روز گذش��ته با حضور ش��اپور 
محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و اسماعیل 
جلیلی معاون حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، در محل 
سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد و در این نشست 
از درگاه حمایت از حقوق ش��هروندی با نام »دادشهر« 
رونمایی شد. از این پس فعاالن بازار سرمایه می توانند 
از تارنمای رسمی سازمان بورس به این درگاه دسترسی 
داشته باشند.  در همین زمینه، مطهره مرّوج، سرپرست 
مدیریت فناوری اطالعات سازمان بورس در گفت وگو با 
سنا گفت: در قوانین بازار سرمایه از سال ۸۴، حمایت از 
حقوق سرمایه گذاران مدنظر قرار گرفته و سازمان در این 
خصوص اقدامات متعددی داشته است. از این رو تمامی 
این اقدامات در درگاه حمایت از حقوق ش��هروندی به 
صورت یکپارچه بنا شده و مورد دسترس است.  مروج 
در تش��ریح اقدامات س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
ای��ن زمینه ادامه داد: آموزش عموم��ی، اطالعات آزاد، 
پژوهش، قوانین و مقررات بازارسرمایه، افشای اطالعات، 
دریافت شکایات و تخلفات و هیأت داوری از برنامه هایی 
اس��ت که س��ازمان طی ای��ن بازه زمان��ی در خصوص 
حمایت از حقوق ش��هروندی سرمایه گذاران اجرا کرده 
است.  نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری 
ب��ورس تهران با بی��ان اینکه لین��ک درگاه حمایت از 
حقوق شهروندی از سایت اصلی سازمان بورس و اوراق 
بهادار )seo( قابل دسترس��ی اس��ت، اهداف این درگاه 
را اینچنین برشمرد: در س��امانه دادشهر، هدف اصلی، 
ایجاد یک پنجره واحد از تمامی خدمات ارائه ش��ده در 
س��ازمان بورس با رویکرد حمایت از حقوق شهروندی 
است. سامانه دادشهر یک زیرسامانه از درگاه حمایت از 
حقوق شهروندی است که هدف آن دریافت گزارشات 
ناهنجاری های بازارسرمایه است.  وی افزود: در سامانه 
دادشهر، کلیه افراد می توانند به صورت بی نام نسبت به 
ارس��ال گزارش ناهنجاری اقدام و برای پیگیری نتیجه 
می توانند مشخصات تماس ارسال کنند.  مطهره مروج 
قابلیت های سیس��تم جدید را برشمرد و گفت: تعریف 
گردش کار، تنظیم��ات، زمان بندی و یادآوری، مانیتور 
آخرین وضعیت پیگیری، از قابلیت های این سیس��تم 
است. همچنین گزارش گیری بر اساس مهلت های مقرر، 
امکان ثبت توضیح روی گزارش توسط بررسی کننده و 
تعریف طبقه بندی جدید ناهنجاری ها از دیگر امکانات 

این سامانه است. 

دریچه
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مجلس ش��ورای اس��المی با اصالح دو 
تبص��ره در الیح��ه بودجه س��ال ۱3۹۷ 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت را مکلف 
کرد تا در راس��تای تقویت تولید داخل و 
حف��ظ منابع ارزی تا پایان خرداد س��ال 
آین��ده کاالهای مصرفی عم��ده وارداتی 
و قاچ��اق دارای مزی��ت تولی��د داخل را 
شناس��ایی و ب��رای افزایش س��هم تولید 

داخل برنامه ریزی کند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، مجلس ش��ورای 
اس��المی، با اص��الح دو تبص��ره ۷ و ۱۰ 
الیح��ه بودجه س��ال ۱3۹۷ مق��رر کرد 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت برای 
تقویت تولید داخ��ل و حفظ منابع ارزی 
کش��ور حداکثر تا پایان خردادماه ۱3۹۷ 
کااله��ای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق 
دارای مزی��ت تولید داخل را شناس��ایی 
کرده و برای افزایش س��هم تولید داخل 

آنها برنامه ریزی کند. 
همچنی��ن ب��رای اج��رای ای��ن حکم، 
دول��ت مکل��ف اس��ت مش��وق های الزم 
موضوع ماده 3۱ قان��ون حمایت از تولید 
رقابت پذی��ر و ارتقای نظام مالی کش��ور 
به ص��ورت جمعی-خرجی ب��رای تولید 

حداقل ۱۰درصد ارزش کاالهای این بند 
را فراهم کند. 

در حالی که قرار بود سه طرح حمایتی 
از تولید در سال ۱3۹6 با اعتباری معادل 
۵۰ ه��زار میلی��ارد توم��ان مدنظ��ر قرار 
گی��رد، اما در این بین تنه��ا آمار مربوط 
ب��ه پرداختی ه��ا در ط��رح رون��ق تولید 
قابل اش��اره بوده و دو ط��رح دیگر تحت 
عنوان »بهسازی و نوسازی صنایع« و نیز 
»حمای��ت از تولید و اش��تغال بنگاه های 
اقتصادی و طرح های نیمه تمام« را عمال 

می توان شکست خورده دانست. 
از ابتدای سال جاری قرار بر این بود که 
س��ه طرح حمایتی تحت عناوین »رونق 
تولید«، »بهس��ازی و نوسازی صنایع« و 
»حمایت از تولید و اش��تغال« با اعتباری 
مع��ادل ۵۰ هزار میلی��ارد تومان مدنظر 
قرار گی��رد. این طرح ها به ترتیب مربوط 
به رونق تولی��د ۱۰ هزار واحد صنعتی با 
اعتب��اری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، 
نوس��ازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی 
ب��ا اعتب��اری مع��ادل ۱۰ ه��زار میلیارد 
توم��ان و حمای��ت از تولی��د و اش��تغال 
 ۱۰ ه��زار بنگاه اقتص��ادی و تأمین مالی

6۰۰۰ واح��د نیمه تم��ام ب��ا پیش��رفت 
فیزیکی حداقل 6۰درصد بود. 

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

روبه رو شده است. 
نکته قابل تأمل درخصوص »بهس��ازی 
و نوسازی صنایع« و »حمایت از تولید و 
اش��تغال« این است که در طرح بهسازی 
 و نوس��ازی صنای��ع قرار بر ای��ن بود که

۱۰ هزار میلیارد تومان تس��هیالت جهت 
نوس��ازی و بهس��ازی صنای��ع پرداخ��ت 
ش��ود که از این رقم تنه��ا ۴۸۰ میلیارد 
تومان تاکنون محقق شده است. طرحی 
که محس��ن صالحی نی��ا - مع��اون امور 
 صنای��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت –

ب��ه صراحت ضم��ن ابراز تاس��ف از عدم 
موفقیت در پرداخت تس��هیالت نوسازی 

و بهسازی صنایع خبر داد. 
عالوه بر این و به منظور حمایت از تولید 
و اش��تغال، تأمین مالی سرمایه در گردش 
م��ورد نیاز ۱۰هزار بنگاه اقتصادی و تأمین 
مالی 6ه��زار طرح نیمه تمام با پیش��رفت 
فیزیک��ی حداق��ل 6۰درصد ب��ا اختصاص 
۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت و وزارت جهاد 
کش��اورزی در برنامه س��ال ج��اری نظام 
بانکی قرار گرفته اس��ت ک��ه در این رابطه 
نیز هی��چ آمار مش��خصی تاکن��ون اعالم 
نشده اس��ت.  حال باید منتظر ماند و دید 
این اولتیماتوم مجلس ش��ورای اسالمی به 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت تا چه حد 
می تواند کارگشا باشد تا به منظور حمایت 
از ت��وان تولید داخل با حف��ظ منابع ارزی 
کش��ور کاالهای مصرفی عم��ده وارداتی و 
قاچاق ک��ه دارای مزیت تولی��د در داخل 
کشور هستند، شناسایی شده و پس از آن 
بتوان با برنامه ریزی صحیح و اصولی سهم 
تولید داخل در مورد این ردیف از کاالها را 

افزایش داد. 

اولتیماتوم مجلس به وزارت صنعت برای حمایت از تولید
خبر

احتمال صدور مجوز آمریکا برای 
فروش هواپیما به ایران

ی��ک پایگاه خبری آمریکایی ب��ه نقل از یک منبع 
ایران��ی مدعی ش��د ک��ه وزارت خزان��ه داری آمریکا 
مجوز الزم برای فروش چند هواپیما از یک ش��رکت 

کانادایی به ایران را صادر کرده است. 
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری المانیتور، 
اکنون تردیدهایی وجود دارد در مورد اینکه آیا دفتر 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 
)OFAC(  ب��ه ش��رکت کانادای��ی بمباردیه که در 
حوزه ساخت و طراحی تجهیزات هواپیمایی فعالیت 
دارد، مجوز الزم برای فروش هواپیماهای مسافربری 
به ایران را صادر کرده اس��ت. در صورت صحت این 
موضوع این نخستین مجوز وزارت خزانه داری آمریکا 
در دول��ت ترامپ خواهد بود. آن هم زمانی که تهران 
ت��الش می کند تا از چالش های مالی مرتبط با توافق 
خرید هواپیما که پس از برجام به امضا رس��ید، عبور 
کند.  المانیتور به نقل از یک منبع ایرانی نوش��ت که 
ش��رکت بمباردیه از وزارت خزانه داری آمریکا مجوز 
الزم ب��رای ف��روش ۱۰ هواپیمای CRJ به ش��رکت 

هواپیمایی قشم را داده است. 
ای��ن منبع گفت: م��ا و ش��رکت کانادایی در حال 
بررسی پیش نویس قرارداد هستیم، اما هنوز سندی 

میان دو طرف ردوبدل نشده است. 
ب��ه گفته او، مجوز فروش این هواپیماها از س��وی 

OFAC به تازگی صادر شده است. 
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، ش��رکت بمباردیه به 
درخواس��ت المانیت��ور ب��رای گفت وگ��و در این باره 
پاس��خی نداد و ی��ک س��خنگوی وزارت خزانه داری 
آمری��کا با اعالم اینکه این موضوع مربوط به اس��ناد 
محرمانه تجارتی این وزارتخانه اس��ت، از پاس��خ به 

سوالی در این باره خودداری کرد. 
بن��ا بر گ��زارش المانیتور، طی دو س��ال گذش��ته 
درخواست های صدور مجوز برای صادرات هواپیما به 
ایران در وزارت خزانه داری روی هم جمع شده است. 
عالوه بر ش��رکت کانادایی بمباردیه تعداد دیگری از 
شرکت های هواپیمایی از جمله شرکت های بویینگ، 
ایرباس، شرکت فرانس��وی- ایتالیاییATR، شرکت 
برزیل��ی امپرائر و نیز ش��رکت هواپیمایی س��وخوی 

روسیه با خطوط هوایی ایرانی مذاکره کرده اند. 
بن��ا بر قانون آمریکا، زمان��ی  که بیش از ۱۰درصد 
هواپیماهای ش��رکت های خارج��ی از آمریکا تأمین 
ش��ود، این ش��رکت ها نی��از دارند تا ب��رای صادرات 
هواپیم��ا چ��راغ س��بز وزارت خزان��ه داری آمریکا را 

دریافت کنند. 

واردات

میوه های ممنوعه، مهمان ناخوانده 
واردات رسمی! 

درحالی که به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی فقط 
چهار قلم میوه گرمسیری شامل موز، آناناس، نارگیل و 
انبه مجوز رسمی برای واردات دارند، در فهرست واردات 
رسمی کش��ور نام میوه های بسیاری دیده می شود که 

مشخص نیست چگونه و از کجا وارد شده اند. 
به گ��زارش ایس��نا، سال هاس��ت ک��ه وزارت جهاد 
کش��اورزی واردات انواع میوه را به دلیل تولید مناسب 
این محصوالت در داخل و صادراتی ش��دن آنها، ممنوع 
کرده و تنها به چهار قلم میوه گرمسیری موز، آناناس، 
نارگی��ل و انبه مجوز واردات داده اس��ت، اما نگاهی به 
آمارهای تجارت خارجی محصوالت کش��اورزی نشان 
می دهد که بس��یاری از محص��والت وارداتی، مجوز از 
وزارت جهاد کش��اورزی به عنوان متولی تولید، تأمین 
و تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی ندارند و مشخص 
نیست از کدام مبادی به کشور وارد شده که در فهرست 
واردات گم��رک و وزارت جه��اد کش��اورزی ب��ه ثبت 
رس��یدند.  در این میان نام میوه هایی مانند پرتقال هم 
دیده می شود که البته سال گذشته به دلیل سرمازدگی 
و از بین رفتن بخش��ی از این محصول در اس��تان های 
ش��مالی مجوز مقطعی از سوی وزارت جهاد کشاورزی 
ب��رای واردات محدود آن صادر ش��ده بود و ثابت بودن 
عدد ۱۵ هزار و ۹3۰ تن طی ماه های اخیر در فهرست 
واردات محصوالت کشاورزی نشان می دهد که به غیر 
از محموله ای که در ابتدای امسال و اواخر سال گذشته 
وارد شده، دیگر پرتقالی به کشور وارد نشده است.  البته 
در این میان محصوالت دیگری نیز مانند گالبی هندی، 
منگوس��تین و . . . هم در این فهرس��ت دیده می شود 
که مش��خص نیس��ت چرا گالبی هندی و منگوستین 
با انبه که مجاز اس��ت هم گروه ش��ده و با آنها محاسبه 
می شود؟  براس��اس آخرین آمار ثبت شده در فهرست 
واردات محصوالت باغی وزارت جهاد کشاورزی بیش از 
۲۱هزار و 63۹ گالبی هندی، انبه و منگوستین در ۱۰ 
ماهه نخست امسال به ارزش بالغ بر ۱۵ میلیون و ۸۲3 
هزار دالر وارد ش��ده است که از نظر وزنی 6.3۷درصد 
و از نظر ارزشی ۷.33درصد افزایش را نسبت به همین 
بازه زمانی در سال گذشته نشان می دهد. از سوی دیگر 
نیز ردیف تعرفه های مبهمی در فهرست واردات گمرک 
و محصوالت باغی وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که 
اساس��ا بودن و تعریف شدن این ردیف ها تعجب برانگیز 
بوده و جای سوال دارد، چراکه در شرایطی که در کشور 
تنها چهار قلم میوه مذکور مج��وز واردات دارند، نباید 
ردیف تعرفه ای به نام »س��ایر میوه ها، تازه« و »س��ایر 

میوه های خشک« وجود داشته باشد؟ 
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مشاور خودرویی وزیر صنعت 
از خصوصی س��ازی  انتق��اد  ب��ا 
دولت ه��ای  در  خودروس��ازان 
قب��ل، برنام��ه دول��ت دوازدهم 
ب��رای خصوصی س��ازی این دو 
شرکت را اعالم کرد. به گزارش 
خسروش��اهی،  اصغر  پدال نیوز، 
وزیر صنعت  مش��اور خودرویی 
با اش��اره ب��ه این موض��وع که 
وزارت  رویک��رد  و  سیاس��ت 
صنعت، حمایت از تولید داخلی 
اس��ت،  گف��ت: صنع��ت خودرو 
یک��ی از صنای��ع بزرگ کش��ور 
اس��ت که باید توجه ویژه ای به 
آن ش��ود.   وی با بیان اینکه در 
ح��ال حاضر س��االنه ۲ میلیون 
خودرو نیاز کش��ور است، گفت: 
طبیعتا چنین ظرفیتی در بازار 
داخلی، فرصت بس��یار مناسبی 
برای نوس��ازی و توسعه صنعت 
خودرو کشور اس��ت که باید از 

این فرصت استفاده کرد. 
 خسروش��اهی اف��زود: صحیح 
نیس��ت که چنین ب��ازار بزرگی 
صرفاً در اختی��ار خارجی ها قرار 
گی��رد.   مش��اور خودرویی وزیر 
صنعت خاطرنشان کرد: نیاز بازار 
داخلی به خودرو و از طرف دیگر 
وج��ود ظرفیت مناس��ب تولید و 
وجود نیروه��ای متخصص فنی 
بومی زمینه را برای رشد و توسعه 

صنعت خودرو مهیا کرده است. 
 وی گف��ت: معتق��دم باید به 
سمت تولید داخل حرکت کنیم 
ولی این به معنای آن نیست که 
رقابت وجود نداش��ته باشد. ما در 
داخل کش��ور می توانی��م رقابت 
ایجاد کنیم تا تولیدکنندگان در 
رقابت با یکدیگر بهترین محصول 
را با قیمت و کیفیت مناس��ب به 

مردم ارائه کنند. 
 خسروشاهی حرکت به سمت 
خصوصی سازی واقعی را بهترین 

راه برای توسعه و نوسازی صنعت 
خودرو عن��وان کرد و گفت: یکی 
از سیاس��ت هایی ک��ه باید دنبال 
شود، خصوصی سازی شرکت های 
خودروسازی است که باعث ایجاد 
رقاب��ت و مدیریت حرف��ه ای در 

صنعت خودرو خواهد شد. 
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه دول��ت 
سیاس��ت های  از  ش��دت  ب��ه 
خصوصی سازی حمایت می کند، 
تصریح ک��رد: این کار در صنعت 
خودروس��ازی عملیاتی اس��ت و 

ش��رکت های  خصوصی س��ازی 
خودروس��ازی در برنام��ه دولت 
اس��ت ولی از نظ��ر اجتماعی در 
جامعه بایستی آمادگی الزم وجود 

داشته باشد. 
 خسروشاهی افزود: با توجه به 
جایگاه و وس��عت صنعت خودرو 
در کشور، دولت صرفاً تصمیم گیر 
نیس��ت. نهاده��ای دیگ��ری نیز 
تأثیرگذار هس��تند که باید همه 
دست به دس��ت همدیگر دهند.   
وی با اشاره به اینکه ظاهراً سهم 

دول��ت در خودروس��ازان حدود 
۲۰ درصد می باش��د، خاطرنشان 
ک��رد: واقعی��ت ام��ر این اس��ت 
خودروس��ازی  ش��رکت های  که 

همچنان دولتی هستند. 
 خسروش��اهی با انتقاد از نحوه 
خودروس��ازان  خصوصی س��ازی 
گف��ت:  قبل��ی  دولت ه��ای  در 
سیاس��ت های دولت ه��ای قبلی 
خودروسازان  خصوصی سازی  در 
اش��تباه بوده اس��ت و خصوصی 
واقعی صورت نگرفته اس��ت. باید 

به بخش  خصوصی واقعی واگذار 
ش��ود که اهلی��ت آن را داش��ته 
باشند و تخصص ش��ان در حوزه 

خودرو باشد. 
 وی افزود: متأسفانه در روند 
ش��رکت های  خصوصی س��ازی، 
زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا 
اقدام ب��ه خرید س��هام این دو 
ش��رکت کرده اند. لذا به نحوی 
اکثری��ت هیأت مدی��ره این دو 
شرکت در اختیار مدیران دولتی 
است.   خسروش��اهی در پاسخ 
به این سؤال که آیا ایجاد قطب 
سوم با محوریت ایدرو عملیاتی 
اس��ت، گفت: من با این ش��کل 
که دولت باید قطب سوم ایجاد 
کن��د، مخالف هس��تم. م��ا قرار 
این  است خصوصی سازی کنیم 
به آن معناست که دولت حضور 
نداش��ته باش��د. پس معنا ندارد 
قطب س��وم ب��ا محوریت دولت 

صورت گیرد. 
بای��د  اف��زود:  ادام��ه   وی در 
سیاس��ت هایی ایج��اد کنیم که 
خودروس��ازان خارج��ی یا بخش  
خصوص��ی در صنع��ت خ��ودرو 
س��رمایه گذاری کنن��د و قط��ب 
سوم با محوریت بخش  خصوصی 
شکل گیرد. وزارت صنایع و دولت 
باید زمینه را مهیا کند، نه اینکه 

خودش سرمایه گذاری کند. 
در  پای��ان  در   خسروش��اهی 
خصوص ق��رارداد ایدرو و رنو نیز 
گفت: س��هم ایدرو در قرارداد رنو 
حداقل و حدود ۲۰درصد اس��ت. 
این سهم به نوعی تضمین کننده 
بخ��ش  خصوصی  س��رمایه گذار 
داخل��ی و س��رمایه گذار خارجی 

است. 
 وی گف��ت: قرارداد ایدرو و رنو 
در حال مذاکرات نهایی اس��ت و 
به زودی مراحل اجرایی کار آغاز 

می شود. 

ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار می شوند
اخبار

فراری خودروهای هیبریدی را به 
تولید انبوه می رساند

اولین م��دل هیبریدی تولید انبوه فراری اواس��ط 
سال ۲۰۱۹ به فروش خواهد رسید.  به گزارش خبر 
خودرو، فراری قب��ال گفته بود نیرومحرکه های برقی 
را در خودروه��ای جاده ای خود تعبیه خواهد کرد تا 
با قوانین آالیندگی جدید هماهنگ ش��ده و پیشگام 
تکنولوژی خودرویی باقی بماند. مدل لیمیتد ال فراری 
 KERS یک خودروی هیبریدی بود اما از سیس��تم
بهره می برد تا ارتقای عملکرد داش��ته باشد. در عین 
ح��ال، اولین م��دل هیبریدی تولید انب��وه فراری از 
بخ��ش برقی نیرومحرکه خود ب��رای کاهش مصرف 
سوخت اس��تفاده خواهد کرد.  مدیر این خودروساز، 
س��رجیو مارچیونه ط��ی مصاحبه ای اظهار داش��ت: 
قرار اس��ت از س��ال ۲۰۲۱ به بعد قوانین آالیندگی 
س��خت گیرانه تری در اروپ��ا اجرا ش��ود ام��ا فراری 
می تواند از این قوانین معاف شود چراکه در هر سال 
کمتر از ۱۰ هزار دس��تگاه خودرو تولید می کند. اما 
اکن��ون فراری اعالم کرده که در پ��ی افزایش تولید 
س��االنه خ��ود از ۸ ه��زار دس��تگاه به بی��ش از ۱۰ 
هزار دس��تگاه اس��ت بنابراین باید به ط��ور جدی به 
برقی سازی فکر کند. مارچیونه گفت:»ما برقی سازی 
را خواهی��م پذیرف��ت و آن را نقطه ات��کاء خود قرار 
می دهی��م.« هنوز معلوم نیس��ت که اولی��ن فراری 
هیبریدی V8 خواهد بود یا V12 اما مدل های ۱۲ 
س��یلندر این برند گزینه خوبی برای تغییر هیبریدی 

آن به نظر می رسند. 

دولت قیمت گذاری خودرو را به 
تولید کنندگان واگذار کند

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران گفت 
ش��ورای رقابت قیم��ت خود را تعیی��ن می کند این 
در حالی اس��ت ک��ه برای اینکه تولی��د خودرو برای 
تولید کنندگان به صرفه باش��د بای��د قیمت گذاری به 
خود تولید کنندگان واگذار ش��ود.  به گزارش پایگاه 
خبری »عصرخ��ودرو«، محمدرض��ا نجفی منش در 
پاس��خ به این پرسش که افزایش نرخ ارز چه تأثیری 
برای صنایع خودروس��ازی خواهد داشت، بیان کرد: 
تأثیر منفی این موضوع افزایش قیمت خودرو و تأثیر 
مثب��ت آن جلوگیری از واردات خودرو اس��ت.  وی 
اف��زود: اختالف قیمت کارخانه و بازار در حال حاضر 
زیاد اس��ت و اگ��ر قیمت خودروها را خ��ود کارخانه 
تعیین کند، مش��کل خاصی ب��رای مصرف کننده به 

وجود نخواهد آمد.

خبر

پیگیری برای خودداری از اجرای 
طرح واردات خودرو در کیش

مدیرعامل س��ازمان منطقه آزادکی��ش در نامه ای 
به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواس��تار لغو طرح 
الزام واردکنندگان خودرو به اسقاط ۲ تا ۸ خودروی 

مستعمل در جزیره کیش شد. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط 
عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، با اجرای تبصره ۴ 
مصوبه شماره 6۲۹۲۴/ ت ۰۵۴۵۲۲ مورخ۹6/۵/۲۴ 
هیأت وزیران در خصوص الزام واردکنندگان خودرو 
به اس��قاط ۲ تا ۸ خودروی مستعمل در مناطق آزاد 
که منجر به افزایش ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومانی قیمت 
خودرو و ایجاد تورم و حباب کاذب قیمتی در جزیره 
کیش شده بود، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در خص��وص خودداری از اج��رای این مصوبه پیگیر 

این موضوع شد. 
محمدابراهیم انص��اری الری در نامه ای به دکتر 
ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با 
اش��اره به وضعیت اقلیمی کیش و محصور بودن 
در آب که باعث ش��ده است ارتباط خودرویی این 
منطق��ه آزاد با س��رزمین اصلی با ش��رایط خاص 
و محدود باش��د، آورده اس��ت: خودروهای پالک 
جزیره کیش حداکثر س��االنه ی��ک بار و به مدت 
یک ماه اجازه تردد در س��رزمین اصلی را دارند و 
از سویی با توجه به عمر مفید خودروها در جزیره 
کیش ک��ه بر اس��اس ضوابط و کارب��ری خودرو 
بین ۸ تا ۱۲ س��ال اس��ت و پ��س از این مدت با 
توجه به کیفیت خودروه��ا و قابلیت بهره برداری 
به کشورهای پاکس��تان، عراق و افغانستان صادر 
می شوند لذا اعمال این مصوبه آن هم در روزهای 
پایانی س��ال که عمده واردات خودرو در این ایام 
صورت می گیرد ش��رایط س��خت و بحرانی برای 

ساکنان کیش ایجاد کرده است. 
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش در این نامه 
با اش��اره به حضور رقبای منطق��ه ای و بین المللی و 
جلوگیری از تقلیل ش��رایط منطقه و حفظ فرصت ها 
برای نگهداری و جذب سرمایه ها و سرمایه گذاری ها، 
از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار خودداری از 

اجرای این طرح در جزیره کیش شده است. 
به دنبال پیگیری های ش��فاهی و کتبی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش، دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد و وی��ژه اقتصادی هم با ارس��ال نامه ای به وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت بر لزوم جلوگیری از اجرای 
این طرح در مناطق آزاد کیش و قش��م تأکید کرده 

است. 
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کسب و کارامـروز8

مدی��رکل ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان اردبیل گفت که این 
اداره، کل س��رمایه مورد نی��از صاحبان ایده های ن��و در بحث تجارت 
الکترونیک را با ارائه تس��هیالت ارزان قیم��ت بانکی با کارمزد ۴درصد 

تأمی��ن می کند.  به گ��زارش ایرن��ا، بهروز 
رزمی روز شنبه در آیین اختتامیه نخستین 
همای��ش اس��تارت آپ اس��تان اردبی��ل در 
خلخال افزود: اس��تقرار واحدهای کارآفرین 
در مراک��ز رش��د و پ��ارک عل��م و فناوری 
اس��تان و تسهیالت مالی از جمله بسته های 
حمایتی ارائه شده به کارآفرینان و صاحبان 

ایده های نو در بحث آی سی تی است. 
او اظهار کرد: همایش اس��تارت آپ ویکند 
خلخ��ال بزرگ  ترین روی��داد کارآفرینی آی 
س��ی تی اس��تان اردبیل اس��ت که نتیجه 
برگزاری این همایش توس��عه کارآفرینی در 
حوزه فناوری اطالعات، تجارت الکترونیک، 

فضای مجازی و ایجاد فرصت های ش��غلی بسیار در بحث نرم افزارهای 
تج��ارت اینترنتی اس��ت.  وی همچنین گفت: ای��ن همایش زمینه را 
برای ارائه ایده های نو از سوی جوانان جویای کار در حوزه آی سی تی 

به وی��ژه س��اخت و تولید نرم افزارها و اپلیکیش��ن های تلف��ن همراه و 
بازاریاب��ی آن فراه��م کرد.  وی افزود: وجود 63 هزار بیکار در اس��تان 
اردبیل به معنای نداش��تن شغل برای این تعداد افراد نیست و به نظر 
می رس��د که در مس��یر راه دچار اش��تباه 
شدیم و یا راه را به افراد جویای کار اشتباه 
نشان دادیم.  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
واح��د خلخال نیز در ای��ن همایش گفت: 
همای��ش اس��تارت آپ ویکن��د خلخال به 
عنوان بزرگ ترین رویداد کارآفرینی حوزه  
آی س��ی تی اس��تان اردبیل به مدت سه 
روز با حضور ۵3 نف��ر از صاحبان ایده در 
قالب هش��ت گروه از سراسر استان اردبیل 
در ای��ن دانش��گاه برگزار ش��د.  حجت اهلل 
درخشان، هدف از برگزاری این همایش را 
معرف��ی ایده های نو در زمینه های مختلف 
با  الکترونی��ک، فضای مج��ازی  تج��ارت 
رویکرد جدید اقتصادی و بازاریابی در س��طوح مختلف منطقه ای، ملی 
و فراملی، زمینه سازی برای راه اندازی شرکت های دانش بنیان و ایجاد 

شغل در سطح جهانی تجارت الکترونیک ذکر کرد. 

قیم��ت بیت کوین در پی ص��دور اخطاریه ای توس��ط نهادهای ناظر 
مال��ی ایاالت متح��ده مبنی بر وقوع تخلفات احتمال��ی در صرافی های 
ارزه��ای رمزپایه با افتی قابل توجه مواجه ش��د.  ب��ه گزارش زومیت، 

سه شنبه گذشته، باالترین نهادهای نظارتی 
مالی ایاالت متحده طی نشس��تی به هیأتی 
از نمایندگان مجلس س��نای آمریکا گفتند 
که در حال بررسی ارزهای رمزپایه هستند 
و هش��دار دادند که صرافی های فاقد مجوز، 
سرمایه گذاران را با ریسک های قابل توجهی 
روب��ه رو خواهن��د ک��رد.  پ��س از هش��دار 
کمیس��یون ب��ورس و اوراق به��ادار آمریکا 
)SEC(  مبن��ی بر وق��وع تخلفات احتمالی 
در ش��ماری از پلتفرم های معامالتی آنالین 
که فاقد نظارت های قانونی هس��تند، ارزش 
بیت کوی��ن، بزرگ ترین ارز رمزپایه جهان با 
افتی شدید مواجه شد.  پس از این هشدار، 

به��ای بیت کوین نزدیک به ۹درصد کاهش یافت و در ادامه با بهبودی 
اندک در عصر چهارش��نبه، به ۱۰۰3۰ دالر رس��ید. همچنین مطابق 
تابلوی قیمت س��ایت کوین مارکت کپ، ارزش سایر ارزهای دیجیتالی 

از جمله اتریوم و الیت کوین نیز با کاهش مواجه ش��دند.  این کاهش 
قیمت پس از آن به وقوع پیوس��ت که SEC  به عنوان مهم ترین نهاد 
ناظ��ر فدرال ب��ر بازارهای مالی آمریکا اعالم کرد ک��ه اعضایش نگران 
گمراه شدن سرمایه گذاران توسط شماری 
از پلتفرم ه��ای معامالتی آنالین هس��تند. 
برخی از این پلتفرم ها به مش��تریان خود 
چنی��ن الق��ا کرده اند ک��ه در SEC  ثبت 
الزم  قانون��ی  مجوزه��ای  از  و  ش��ده اند 
برخوردارن��د، درحالی کهSEC  این ادعاها 
را قویا رد می کند.  این نهاد ناظر با هشدار 
ب��ه س��رمایه گذاران گفته اس��ت:  اگرچه 
برخ��ی از این پلتفرم ه��ا ادعا می کنند که 
اس��تانداردهای س��خت گیرانه ای را ب��رای 
گزین��ش دارایی ه��ای دیجیتالی باکیفیت 
ب��رای انجام معامالت به کار بس��ته اند، اما 
SEC بر ای��ن اس��تانداردها و دارایی های 
دیجیتالی مربوطه نظارتی نداش��ته و به ارزیابی آنها نپرداخته اس��ت. 
همچنین نباید از نظر دور داش��ت که اس��تانداردهای یاد ش��ده هیچ 
سنخیتی با فهرست استانداردهای بورس های ملی اوراق بهادار ندارند. 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اردبیل: 

هشدار نهادهای ناظر مالی آمریکا موجب کاهش بهای بیت کوین شدصاحبان ایده های نو در تجارت الکترونیک تسهیالت می گیرند

اتاق بازرگانی و صنایع ایران، به تازگی فعالیت یکی از زیرمجموعه های 
خ��ود تحت عنوان »کل��وب بازرگانان جوان ایران و آلمان« را از س��ر 
گرفت��ه اس��ت؛ کلوبی که ت��الش دارد حمایت از اس��تارت آپ ها را در 
دس��تور کار خود قرار دهد و میان کارآفرینان ایرانی و آلمانی از طریق 

شبکه سازی، رابطه ای سودمند ایجاد کند. 
 »نازنی��ن بهمن��ی«، عض��و هی��أت رئیس��ه این کلوب در نشس��ت 
خبری مربوط به بازگش��ایی آن، اهداف پی��ش روی کلوب را برگزاری 
نشست های ماهانه با هدف اشتراک گذاری تجربیات موفق کارآفرینان 
ایرانی و آلمان��ی، فراهم کردن فضای همکاری برای اس��تارت آپ های 
ایران��ی ک��ه قصد تعامل دوس��ویه ب��ا آلم��ان را دارن��د، منتورینگ و 
توانمندسازی استارت آپ های ایرانی و در نهایت فراهم سازی بسترهای 

مناسب برای شبکه سازی میان کارآفرینان عنوان کرد. 
اما اس��تارت آپ های ایرانی که قصد تعامل دوسویه با آلمان را دارند 

چگون��ه باید ای��ن کار را انجام 
دهند؟ به��زاد آقابابازاده، عضو 
هی��أت رئیس��ه و همچنی��ن 
مس��ئول رواب��ط عمومی این 
کلوب در گفت وگو با دیجیاتو 
می گوی��د: »بخش��ی از ای��ن 
موض��وع مربوط به هیات هایی 
اس��ت که از ایران ب��ه آلمان 
ی��ا از آلمان ب��ه ایران س��فر 
می کنند. در تابس��تان تصمیم 
داریم بعضی اس��تارت آپ های 
ایران��ی را ب��ه آلم��ان ببریم و 
هیاتی مش��ابه نیز از آلمان به 
ایران خواهد آمد. بخش دیگر 
مرب��وط به ش��تاب دهنده های 
آلمان��ی اس��ت که ش��اید به 
سرمایه گذاری و منتورینگ در 
اس��تارت آپ های ایرانی عالقه 

داشته باشند.«
بازرگانان  کل��وب  آقابابازاده 
ج��وان ایران و آلمان را محلی 
می بین��د ک��ه در آن، اعض��ا 

همدیگر را خواهند ش��ناخت و به ش��کل ماهانه جمع می شوند اما نه 
صرفاً جهت انجام اقدامات تجاری. به گفته او، کلوب محلی است برای 
شنیدن تجربه ها و کسب وکارهایی که به کار خود کارآفرینان ارتباطی 
ن��دارد تا این افراد هم بتوانند تجربه بیش��تری کس��ب کنند و هم در 
آینده از پتانس��یل های همدیگر اس��تفاده کنند؛ »هدف فعلی ما ایجاد 
هم افزایی است تا بتوانیم معضل بزرگ پشیمانی افرادی را که در ایران 

کار می کنند از بین ببریم.«
کل��وب بازرگانان جوان ایران و آلمان، یک��ی دیگر از اهداف خود را 
کم��ک به اس��تارت آپ های ایرانی برای جهانی  کردن کسب وکارش��ان 
عنوان می کن��د. آقابابازاده، کار کلوب را ایجاد فرصت ارتباط با فعالین 
اس��تارت آپی و ش��تاب دهنده های آلمان��ی ذک��ر می کن��د و می گوید: 
»اصل موضوع بر اس��اس تعاملی اس��ت که میان هیات ه��ای ایرانی و 

آلمانی برقرار می ش��ود. هیات های ایرانی و آلمانی اقدامات و ایده های 
خ��ود را تش��ریح می کنند و چنین تعامالتی کم��ک می کند تا بتوانیم 

کسب وکارها را جهانی کنیم.«
اما آیا به جای تعامل و س��پس جهانی کردن کسب وکارهای ایرانی، 
اقدامات این کلوب باعث نمی ش��ود تا اس��تارت آپ ها مایل باشند پس 
از آش��نایی با س��رمایه گذار خارجی، به جای ایران، استارت آپ خود را 
از هم��ان ابت��دا در آلمان و بازار جهانی تأس��یس کنن��د؟ عضو هیأت 
رئیس��ه کلوب بازرگانان جوان ایران و آلمان، پاسخ را منفی می داند و 
علت آن را بومی س��ازی در ایران ذکر می کند: »این اتفاق نخواهد افتاد 
چ��ون ۹۹ درصد اس��تارت آپ های ایرانی، برای ایران هس��تند و مدل 
اصل��ی آنها در جهان وجود دارد. در واقع اس��تارت آپ های ایرانی مدل 
بومی ش��ده استارت آپ های جهانی را در داخل اجرا می کنند. بنابراین 
تقریباً نشدنی است که بتوانیم به این شکل رقابت کنیم و استارت آپی 
را آنج��ا ب��ه این ش��کل آغاز 
کنیم؛ مگراینکه ایده جدیدی 
وجود داش��ته باش��د. یکی از 
اتاق های مشترک  رسالت های 
هم همین پ��ل ارتباطی میان 
تجار دو کش��ور اس��ت. شاید 
یک کارآفرین آلمانی، ایران را 
فرصت بهتری برای کسب وکار 

خود ببیند.«
ای��ن هم��کاری در حال��ی 
صورت می گیرد که شهروندان 
و کارآفرین��ان ایران��ی ام��روز 
برای دریافت ویزای کشورهای 
اروپای��ی از جمل��ه آلم��ان با 
مواج��ه  فراوان��ی  مش��کالت 
هستند. با این حال آقابابازاده 
هیات ه��ای  س��فر  می گوی��د 
ایران��ی ک��ه از س��وی کلوب 
تدارک دیده شده باشد، بدون 
مش��کل خواهد بود و سفارت 
آلم��ان نی��ز درخواس��ت ها را 

خواهد پذیرفت. 
اما ش��رایط عضو ش��دن در این کلوب، داشتن کمتر از ۴۰ سال سن 
و همچنین داش��تن یک س��مت مدیریتی یا مالکیتی در یک ش��رکت 
است. آقابابازاده در خصوص علت مشخص کردن سن در این کلوب به 
دیجیاتو می گوید: »این شرطی است که در تمامی کلوب های بازرگانان 
جوانان وجود دارد. ما یک عضویت اتاق داریم که همه می توانند در آن 
عضو شوند. یک عضویت کلوب بازرگانان جوانان داریم که از نظر اتاق، 

جوان فرد زیر ۴۰ سال است.«
عضو هیأت رئیسه کلوب اشاره می کند افرادی که زیر ۴۰ سال سن 
دارند و س��مت مدیریتی یا مالکیتی در ش��رکت دارن��د رزومه خود را 
ارسال می کنند و هیأت رئیسه در خصوص عضویت آنها تصمیم گیری 
می کند. وی همچنین اشاره می کند که مبنا بر کیفیت اعضا قرار داده 

شده است نه کمیت آنها. 

ارزش سهام آمازون طی یک سال اخیر 83درصد افزایش پیدا کرده است و این موضوع سیاتلی ها را در رقابت با اپل بر سر تریلیون دالری  شدن پیش 
می اندازد.  به گزارش زومیت، بسیاری پیش بینی  می کنند که اپل به نخستین شرکت با ارزش بازار یک تریلیون دالر بدل خواهد شد، اما مقایسه نمودارهای 

مربوط به ارزش سهام نشان می دهد که آمازون با رشدی نجومی، احتماال در مسیر تریلیون دالری شدن، از اپل پیشی خواهد گرفت. 
گزارش رویترز حکایت از ارزش 893 میلیارد دالری بازار اپل دارد و آمازون با اختالفی 141میلیارد دالری، مقام دوم را با ارزش بازار ۷52میلیارد دالری به 

خود اختصاص داده است، اما درحالی که رشد ارزش سهام اپل طی 12ماه اخیر حدود 24 درصد بوده، آمازون در همان بازه زمانی، رشدی 83درصدی را تجربه 
کرده است.  با این حال خبرگزاری رویترز اذعان می کند تمام این پیش بینی ها در حد تئوری هستند و رقابت بین آمازون و اپل حتی با در نظر گرفتن روند فعلی 

ارزش سهام آنها، در جهت بدل شدن به نخستین شرکت با ارزش بازار یک تریلیون دالر، بسیار نزدیک خواهد بود. در گزارش رویترز چنین آمده است: بی شک، 
افزایش ارزش سهام، شاخصه ای قابل اتکا برای عملکرد آینده ]شرکت ها[ به شمار نمی رود و افزایش نجومی ارزش سهام آمازون طی سال های اخیر، در قالب هر 

استانداردی، استثنایی است، اما چنانچه رشد ارزش سهام آمازون با همین روند ادامه پیدا کند، این شرکت در ماه  آگوست به ارزش بازار یک تریلیون دالری 
دست خواهد یافت و اپل با حفظ روند فعلی خود، یک هفته پس از آمازون، یک تریلیون دالری خواهد شد. 

اما تحلیلگران وال استریت، همگی اعتقاد دارند که هیچ کدام از شرکت های اپل و آمازون، سطح رشد فعلی خود را حفظ نخواهند کرد. 
تحلیلگران پیش بینی می کنند که ارزش هر سهم اپل طی 12ماه آینده با افزایشی 11درصدی به 195دالر خواهد رسید و این موضوع براساس داده های تامسون 

رویترز، ارزش بازار اپل را به 989میلیارد دالر خواهد رساند. در مورد آمازون نیز گفته می شود که ارزش هر سهم این شرکت طی 12 ماه آینده با افزایشی 
10درصدی به 1۷00دالر خواهد رسید و ارزش بازار سیاتلی ها معادل 823میلیارد دالر خواهد بود. 

مؤسساتی همچون بارون در کنار تعداد بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اپل پیروز نبرد خواهد بود، اما یک مؤسسه یک میلیارد دالری سرمایه گذاری 
پوششی، تابستان گذشته پیش بینی کرده بود که آمازون پیش از کوپرتینونشین ها به شرکتی یک تریلیون دالری بدل خواهد شد. 

کلوب بازرگانان جوان ایران و آلمان به دنبال چیست؟ 

افزایش نجومی ارزش سهام آمازون

سیاتلی ها در آستانه تریلیون دالری شدن

دریچــه

 اس��تارت آپ ویکن��د خدمات ش��هری جم، از س��اعت ۱۲ روز چهار ش��نبه
۲3 اسفندماه ۱3۹6 تا ساعت ۲۰ روز جمعه ۲۵ اسفندماه ۱3۹6 در دانشکده 

فنی و مهندسی جم برگزار می شود. 
درب��اره روی��داد:  رویداد اس��تارت آپ ویکند خدمات ش��هری جم، با هدف 
حمایت از اس��تعدادهای جوان و ایده های خالقانه برای تس��هیل در خدمات 
شهری جم و گسترش کسب وکارهای استارت آپی، به مناسبت بزرگداشت روز 
جم به عنوان یکی از برنامه های دبیرخانه همایش روز جم برگزار خواهد ش��د. 
محورهای اصلی این رویداد ب��ا توجه به ظرفیت های خاص فرهنگی، طبیعی 
و تاریخی ش��هر جم با هماهنگی کارگروه تخصصی مجموعه مدیریت شهری 

جم، در چهار بخش زیر تدوین شده است. 

استارت آپ ویکند خدمات شهری جم 
برگزار می شود

یکشنبه
20 اسفند 1396

شماره 1023
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کمپانی HTC به تازگی گزارش مالی ماه فوریه سال ۲۰۱۸ خود 
را منتش��ر کرده که خبر از کمترین میزان درآمد ماهانه در ۱3 سال 

اخیر می دهد. 
به گ��زارش دیجیاتو، در گ��زارش جدید 
ذکر ش��ده که میزان فروش، ۲.6۱ میلیارد 
دالر جدید تایوان، تقریباً معادل با ۸۹.۱6 
میلیون دالر بوده اس��ت. این میزان نسبت 
ب��ه ماه میالدی پیش از آن ۲3.۲۴درصد و 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴.۰۴ 
درصد کاهش داش��ته اس��ت. تعداد فروش 
این کمپانی نیز در ماه فوریه به میزان ۱۵ 
درصد نس��بت به ماه ژانوی��ه و ۲۷ درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته 

است. 
پی��ش از ای��ن کمتری��ن می��زان فروش 
HTC در آگوس��ت س��ال ۲۰۰۴ با ۲.۰۵ 

میلیارد دالر جدید تایوان ثبت ش��ده بود که البته با احتساب میزان 
تفاوت نرخ تبدیل دالر تایوان به دالر آمریکا در سال ۲۰۰۴ و اکنون، 
این میزان چندان هم نس��بت به عدد ماه جاری ضعیف تر به حساب 

نمی آید. 
HTC  همچنان در حال کوچ��ک کردن بخش تولید موبایل های 
خود است و در پی این تصمیم تاکنون در سال جاری میالدی تعداد 
کمتری موبایل را نس��بت به مدت مشابه 
سال های قبل به بازار عرضه کرده است. 

البته کس��ب وکار HTC به تلفن های 
هوش��مند محدود نیس��ت و این کمپانی 
در زمینه واقعیت مجازی نیز هدست های 
Vive  را تولید می کن��د و این گجت به 
میزان ناچیزی به درآمد ش��رکت تایوانی 

افزوده است. 
 HTC ولی با وجود وضعیت تأس��ف بار
در زمین��ه می��زان درآمد، ای��ن کمپانی 
همچن��ان به رقاب��ت در ب��ازار تلفن های 
هوش��مند با رقبای قدرتمن��دی از جمله 
سامس��ونگ، ه��وآوی، اوپو و وی��وو ادامه 
می ده��د. عالوه بر HTC برخی کمپانی ه��ای دیگر از جمله ال جی 
و س��ونی نیز همچنان در حال تالش برای باقی ماندن در بازار رقابت 

موبایل ها هستند. 

مدیرعام��ل جمعی��ت هالل احمر اس��تان بوش��هر گف��ت کارگاه 
کارآفرینی کس��ب و کار در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

برگزار شد. 
به گزارش مهر، حس��ین درویشی 
صبح شنبه در حاش��یه این کارگاه 
اظهار داشت: بر اس��اس تفاهم نامه 
س��ه جانبه بین وزارت کشور، ستاد 
مب��ارزه با م��واد مخ��در و جمعیت 
آموزش��ی  کارگاه  احم��ر،  ه��الل 
کارآفرینی با ش��عار »جوانان هالل 
احم��ر، س��ازندگان ف��ردای بهتر« 

برگزار شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: این کارگاه 
آموزش��ی با هدف گسترش فرهنگ 
مهارت ه��ای  تروی��ج  کارآفرین��ی، 
کارآفرینانه، کم��ک به حل معضل 
اش��تغال و توسعه کس��ب وکار های 

نو پا و نوآورانه برای اعضای سازمان برگزار شده است. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان بوشهر اضافه کرد: موضوع 

کارآفرین��ی در چن��د ده��ه اخی��ر موج جدی��دی از سیاس��ت های 
کارآفرینانه را به منظور اش��تغال جوان��ان و مهارت های نهفته آنان 

فراهم کرده است. 
وی اف��زود: ب��ه همی��ن دلی��ل 
کانون ه��ای  ج��وان  اعض��ای  از 
دانش��جویی و آزاد جوانان دعوت 
شده بود در این کارگاه آموزشی با 
تمرکز ش��رکت کنند و با توجه به 
اصول و اهداف، طرح پیش��نهادی 

خود را مطرح کنند. 
درویش��ی ادام��ه داد: در ای��ن 
برنامه که ب��ا هدف افزایش تعامل 
در  بیش��تر  مش��ارکت  گروه��ی، 
یک مس��یر برای اعض��ای جوانان 
طرح��ی ش��ده، بی��ش از ۵۰ نفر 
گرافی��ک،  تخصص ه��ای  دارای 
مباحث مدیریتی، خالق و نوآور و 
صاحب نظر حضور داشتند که پس از بررسی های کمیته به سه طرح 

پیشنهادی برتر جوایزی اهدا شد. 

در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی درآمد ماهانه HTC به کمترین میزان در 13 سال گذشته رسید

کارگاه کارآفرینی کسب و کار در بوشهر برگزار شد

اس��تارت آپ RxBar با س��رمایه ۱۰هزار دالری شروع به کار کرد و 
بعد از پنج سال، با قیمتی حدود 6۰۰میلیون دالر به شرکتی بزرگ تر 

فروخته شد. 
در این مطلب به نقل از زومیت، مصاحبه ای با پیتر رحال، موس��س 
اس��تارت آپ RxBar را آورده ایم. او به همراه شریکش در سال ۱3۹۰ 
)۲۰۱۲ میالدی(، اس��تارت آپ خود را با سرمایه ای نسبتا کم تأسیس 
کرد. بعد از پنج س��ال، آنها ش��رکت بالغ ش��ده خود را به ارزش 6۰۰ 

میلیون دالر به شرکت بزرگ Kellogg فروختند. 
این موس��س اس��تارت آپ می گوید که روزهای س��ختی در ابتدای 
شروع شرکت داشته و از هیچ سرمایه خارجی نیز استفاده نکرده است. 
نصیحت پدر پیتر مبنی بر تالش هرچه بیشتر و عدم وابستگی به افراد 

خارجی، او و همکارش را بر 
این داشته بود که بسیاری 
از وظایف اولیه را خودشان 
س��اعات  و  دهن��د  انج��ام 
زی��ادی را ب��رای بنا کردن 
پایه های شرکت شان صرف 
کنن��د. در ادام��ه، مصاحبه 
رح��ال با وبس��ایت inc را 

می خوانیم. 
چرا اسـتارت آپ خود 
صنایـع  زمینـه  در  را 
غذایی تأسیس کردید؟ 

خانواده پ��دری و مادری 
من هر دو در زمینه آبمیوه 
و صنای��ع مرتب��ط فعالیت 
می کنن��د. من ابتدا س��عی 
در کس��ب وکار  تا  داش��تم 
برای  ش��غلی  خانوادگ��ی، 
ام��ا  کن��م،  پی��دا  خ��ودم 
آنها،  داخلی  سیاس��ت های 
اجازه اس��تخدام من را در 
آن زمان نمی داد. در س��ال 
۲۰۱۲ ب��ود که مقاله ای در 
مورد راه اندازی کس��ب و کار 
ش��ک���الت های  تولی����د 
مغزدار مطالعه  و  پروتئینی 

کردم. در این مطلب آمده بود که س��رمایه م��ورد نیاز برای راه اندازی 
کسب و کاری اینچنینی، حدود ۱۰هزار دالر است. 

در واقع توضیحات تأسیس چنین کسب وکاری آن قدر آسان بود که 
هرکس��ی برای راه اندازی آن تنها به س��رمایه  نیاز داشت. همان جا بود 
که به همراه دوستم جرد اسمیث تصمیم گرفتیم این تجارت را شروع 
کنی��م. هرکدام از ما ۵هزار دالر به عنوان س��رمایه اولیه وارد ش��رکت 
کرد و هدفمان رس��یدن به ارزش ۱۰میلیون دالری بود. چشم انداز ما، 

فروش مستقیم و آنالین شکالت ها به صورت آنالین بود. 
ما در ابتدا هدف رسیدن به ارزش ۱۰ میلیون دالر را در سر داشتیم. 
البته رشد ما بسیار سریع تر و بهتر بود و سال گذشته به درآمد خالص 

۱3۱ میلیون دالر رسیدیم. 
*چگونه خریدار مناسب را برای استارت آپ خود پیدا کردید؟ 

ما از طرف ۱۰ ش��رکت پیشنهاد خرید داش��تیم و چهار پیشنهاد را 
بررس��ی کردیم. ما می دانس��تیم که چه نوع فروش و چه خریدارانی را 
دوس��ت نداریم. به همین دلیل از همان ابتدا به دنبال فروش س��هم یا 
بخشی از RxBar نبودیم. هدف ما فروش کامل شرکت بود. در نهایت 
ما توانس��تیم در اکتبر س��ال گذشته، ش��رکت Kellogg را به عنوان 

خریدار نهایی انتخاب کنیم. 
چرا تصمیم به فروش استارت آپ گرفتید؟ 

ما ابتدا تصمیم به فروش ش��رکت نداشتیم، اما خریداران زیادی در 
س��ال گذش��ته به ما مراجعه ک��رده و باعث بحث و تب��ادل نظر میان 
من و ش��ریکم ش��دند. ما 
دو راه پیش رو داش��تیم 
تصمیم گی��ری  ب��رای  و 
بای��د ب��ه اه��داف اولی��ه 
اس��تارت آپ  تأس��یس 
اول  راه  می کردیم.  رجوع 
ای��ن بود که این ش��رکت 
را به ص��ورت خصوصی و 
میان خودمان اداره کنیم 
و ب��ه نوعی ی��ک تجارت 
خانوادگی داش��ته باشیم. 
در ای��ن صورت رش��د ما 
بود  امکان پذیر  به سختی 
انتظار  منفعالنه  روندی  و 

ما را می کشید. 
ف��روش  دوم  انتخ��اب 
ش��رکت و مش��ارکت ب��ا 
س��ازمانی بزرگ تر بود که 
ش��هرت برند و ش��ناخته 
ش��دن هرچه بیش��تر آن 
به  تضمی��ن می ک��رد.  را 
تصمی��م  دلی��ل  همی��ن 
گرفتی��م ش��رکت را ب��ه 
ف��روش برس��انیم. البت��ه 
به  تصمی��م  ای��ن  ب��رای 
دنب��ال خری��داری بودیم 
که فرهنگ س��ازمانی مش��ابه داشته باش��د و به عنوان بازوی رشد ما 

عمل کند. 
مدیریت شـرکت هنوز هم برعهده شـما اسـت امـا در داخل 
سازمانی بزرگ تر فعالیت می کنید. آیا با این شرایط کنار آمده اید؟ 
وظیف��ه م��ا در RxBar تغییر نک��رده و هنوز هم بای��د با قدرت به 
حف��ظ و پیش��رفت آن کم��ک کنیم. به بی��ان دیگر ما اکن��ون مانند 
فرزندان ش��رکت جدید هس��تیم که تنها با عملکرد مناس��ب و رو به 
رشد، می توانیم جایگاهی تضمین شده در سازمان جدید داشته باشیم، 

وگرنه انتخاب برای تغییر ما دور از ذهن نخواهد بود. 
inc/zoomit :منبع

ارزش سهام آمازون طی یک سال اخیر 83درصد افزایش پیدا کرده است و این موضوع سیاتلی ها را در رقابت با اپل بر سر تریلیون دالری  شدن پیش 
می اندازد.  به گزارش زومیت، بسیاری پیش بینی  می کنند که اپل به نخستین شرکت با ارزش بازار یک تریلیون دالر بدل خواهد شد، اما مقایسه نمودارهای 

مربوط به ارزش سهام نشان می دهد که آمازون با رشدی نجومی، احتماال در مسیر تریلیون دالری شدن، از اپل پیشی خواهد گرفت. 
گزارش رویترز حکایت از ارزش 893 میلیارد دالری بازار اپل دارد و آمازون با اختالفی 141میلیارد دالری، مقام دوم را با ارزش بازار ۷52میلیارد دالری به 

خود اختصاص داده است، اما درحالی که رشد ارزش سهام اپل طی 12ماه اخیر حدود 24 درصد بوده، آمازون در همان بازه زمانی، رشدی 83درصدی را تجربه 
کرده است.  با این حال خبرگزاری رویترز اذعان می کند تمام این پیش بینی ها در حد تئوری هستند و رقابت بین آمازون و اپل حتی با در نظر گرفتن روند فعلی 

ارزش سهام آنها، در جهت بدل شدن به نخستین شرکت با ارزش بازار یک تریلیون دالر، بسیار نزدیک خواهد بود. در گزارش رویترز چنین آمده است: بی شک، 
افزایش ارزش سهام، شاخصه ای قابل اتکا برای عملکرد آینده ]شرکت ها[ به شمار نمی رود و افزایش نجومی ارزش سهام آمازون طی سال های اخیر، در قالب هر 

استانداردی، استثنایی است، اما چنانچه رشد ارزش سهام آمازون با همین روند ادامه پیدا کند، این شرکت در ماه  آگوست به ارزش بازار یک تریلیون دالری 
دست خواهد یافت و اپل با حفظ روند فعلی خود، یک هفته پس از آمازون، یک تریلیون دالری خواهد شد. 

اما تحلیلگران وال استریت، همگی اعتقاد دارند که هیچ کدام از شرکت های اپل و آمازون، سطح رشد فعلی خود را حفظ نخواهند کرد. 
تحلیلگران پیش بینی می کنند که ارزش هر سهم اپل طی 12ماه آینده با افزایشی 11درصدی به 195دالر خواهد رسید و این موضوع براساس داده های تامسون 

رویترز، ارزش بازار اپل را به 989میلیارد دالر خواهد رساند. در مورد آمازون نیز گفته می شود که ارزش هر سهم این شرکت طی 12 ماه آینده با افزایشی 
10درصدی به 1۷00دالر خواهد رسید و ارزش بازار سیاتلی ها معادل 823میلیارد دالر خواهد بود. 

مؤسساتی همچون بارون در کنار تعداد بسیاری از تحلیلگران معتقدند که اپل پیروز نبرد خواهد بود، اما یک مؤسسه یک میلیارد دالری سرمایه گذاری 
پوششی، تابستان گذشته پیش بینی کرده بود که آمازون پیش از کوپرتینونشین ها به شرکتی یک تریلیون دالری بدل خواهد شد. 

مصاحبه با موسس استارت آپی با رشد چندهزار برابری

افزایش نجومی ارزش سهام آمازون

سیاتلی ها در آستانه تریلیون دالری شدن

استارتآپ

شیائومی توانست در باارزش ترین بازار ماهاراشترا )ایالتی از هند با مرکزیت 
بمبئی( تقریبا س��همی دو برابر بیش��تر از فروش گوش��ی های هوش��مند در 

سه ماهه آخر سال ۲۰۱۷ را نسبت به سامسونگ به خود اختصاص دهد. 
ش��یائومی، ش��رکت چینی تولید کننده گوش��ی های هوش��مند در سه ماهه 
آخر س��ال ۲۰۱۷ توانس��ت در دومین بازار بزرگ ماهاراشترا )ایالتی از هند با 
مرکزیت بمبئی( با سبقت از سامسونگ به 3۱.۲درصد از سهم بازار فروش )در 
مقایسه با سامس��ونگ ۱۵.3درصد( دست یابد. این درصد با تکیه بر استقبال 

خریداران از ردمی نوت ۴ به دست آمده است. 

شیائومی سه ماهه  چهارم 201۷ در هند 
سامسونگ را پشت سر گذاشت
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حتما تاکنون ب��ا بیلبوردهای تبلیغاتی 
مواجه ش��ده اید که توجه هر بیننده ای را 
ب��ه خود جلب می کند. آیا تا به حال فکر 
کرده اید یک بیلب��ورد تبلیغاتی باید چه 
خصوصیاتی داشته باشد تا شما را جذب 
کن��د؟ در ادام��ه به ش��ما می گوییم یک 
بیلب��ورد تبلیغاتی چط��ور می تواند بهتر 

دیده شود و در خاطرتان بماند. 
اگ��ر می خواهید ب��رای محصول خود 
تبلیغی بنویس��ید یا به نوش��تن محتوای 
ادام��ه  هس��تید،  عالقه من��د  تبلیغات��ی 
مطلب را از دس��ت ندهید. با ۱۰ راهکار 
زی��ر، بیلبورد تبلیغاتی همیش��ه در ذهن 

مخاطب باقی می ماند: 
متن بیلبورد شش کلمه یا کمتر باشد

تصور کنید بیلبورد تبلیغاتی در اتوبان 
نصب شده و شما در حال حرکت هستید 
و برای خواندن آن زمان اندکی در اختیار 
دارید. متوس��ط زمانی که ب��رای خواندن 
یک بیلب��ورد تبلیغاتی صرف می ش��ود، 
تنها ش��ش ثانیه اس��ت. پس شش کلمه 
یا کمتر، چیزی است که باید برای انتقال 
پیام خود اس��تفاده کنید. البته می توانید 
این تعداد را با توجه به س��ادگی کلمات 
کمی افزایش دهید، ام��ا قانون کلی این 
اس��ت هر چه کلمات کمتر، بهتر. معموال 
در بیلبورده��ای تبلیغاتی، متن هایی که 
به صورت پاراگراف های کوچک نوش��ته 
می شوند، خوانایی کمی دارند. نتیجه این 
که اگ��ر محصول یا خدم��ات پیچیده ای 
ارائه می دهی��د، از بیلبوردهای تبلیغاتی 

استفاده نکنید. 
سعی کنید دیده ش��وید اما اختالل به 

وجود نیاورید
در بیش��تر اوق��ات ه��دف بیلبوردهای 
موتورس��واران،  رانن��دگان،  تبلیغات��ی 
دوچرخه س��واران یا عابران پیاده هستند، 
به همی��ن خاطر فقط چن��د ثانیه زمان 
داری��د ت��ا پیام ت��ان را انتق��ال دهی��د. 
تبلیغ کنندگان باید به این مس��ئله توجه 
کنند؛ چرا که تبلیغ آنها باید دیده ش��ود 
نه این که یک تص��ادف رخ دهد. امروزه 
خیلی از تابلوهای تبلیغاتی به دلیل جلب 
توج��ه زیاد و ایج��اد اخت��الل در راننده 
به عنوان عامل تصادف معرفی می ش��وند. 
اگر دیده ش��دن برای تبلیغ کننده خیلی 
اهمی��ت دارد، با این ح��ال نباید طوری 

باشد که سبب اختالل شود. 
بیلبورد محل مناس��بی ب��رای ارتباط 

مستقیم نیست
ام��روزه بیلبورده��ای تبلیغاتی زیادی 
وج��ود دارن��د ک��ه روی آنه��ا ش��ماره 
تلفن های مختلف و آدرس های اینترنتی 
دیده می ش��ود. در ح��دود ۹۹.۹ درصد 
اف��رادی ک��ه بیلبورده��ای تبلیغات��ی را 
می خوانن��د اصاًل تم��اس نمی گیرند و به 
صفحات اینترنتی ه��م مراجعه نخواهند 
ک��رد. در واق��ع، بیلبورده��ای تبلیغاتی 
رسانه تبلیغاتی درجه دوم هستند، بدین 
معنا که برای س��اخت برن��د و حمایت از 
کمپین های تبلیغاتی مناس��ب هس��تند 
اما نباید انتظار اتفاقات بزرگ را داش��ت. 
اگ��ر می خواهید تاثیر زیادی روی جامعه 
هدف ت��ان بگذاری��د، به س��راغ تبلیغات 
چاپ��ی، تبلیغ در تلویزیون، رادیو، آگهی، 
س��ایت های اینترنت��ی و تبلیغات ایمیلی 
ب��رای  تبلیغات��ی  بیلبورده��ای  بروی��د. 
انتقال پیام های کوتاه مناس��ب هس��تند. 
البته اش��کالی ندارد در تیتر خود آدرس 
وب سایت یا شماره تلفن تان را قرار دهید، 
ش��اید دلیل قانع کنن��ده ای برای این کار 

داشته باشید. 
بیلبورد خود را هوشمندانه طراحی 

کنید
ی��ک بیلب��ورد تبلیغاتی اگر ب��ه اندازه 
کاف��ی جذاب نباش��د، مورد توج��ه قرار 
نمی گی��رد. بیلب��وردی ک��ه ب��ه صورت 
هوشمندانه طراحی شده باشد، توجهات 
بیش��تری را به خود جلب می کند و تاثیر 
مان��دگاری روی افراد می گ��ذارد. وقتی 
تابلوی تبلیغاتی پیچیده طراحی ش��ود، 
خیلی از افراد نمی توانند متوجه پیام آن 

شوند. 
قطعا ه��دف تبلیغ کننده این نیس��ت 
که م��ردم بعد از خوان��دن بیلبوردتان از 
خود بپرس��ند چه اتفاقی قرار اس��ت رخ 
دهد. کارشناس��ان می گویند اگر بیلبورد 
تبلیغاتی همانند معمایی باش��د که باید 
آن را حل کرد، وقتی بیننده متوجه پیام 
بیلب��ورد ش��ود، فکر می کن��د کار مهمی 
انجام داده اس��ت؛ اما بیلب��ورد تبلیغاتی 
باید س��اده تر از این باش��د. س��عی کنید 
تبلیغ تان بامزه باشد و تمام هوش خود را 
به کار بگیرید، اما تصور نکنید با انیشتین 
روب��ه رو هس��تید. ش��ما می خواهید برند 
خ��ود را تبلیغ کنید، ن��ه این که با مطرح 
کردن معما، هوش تان را به رخ بینندگان 

بکشید. 

هر چه تعداد بیلبورد تبلیغاتی بیشتر 
باشد بهتر است

بیلبورد تبلیغاتی هزین��ه اجاره باالیی 
دارد، ام��ا اگ��ر تنها یک بیلبورد داش��ته 
باش��ید قطع��ا نمی توانی��د تاثی��ر زیادی 
ابزار  تبلیغات��ی  بیلبورده��ای  بگذاری��د. 
مهمی برای معرفی یک برند، محصوالت 
و خدمات هس��تند، اما نی��از به حمایت 
دارید. پس ش��ما به تع��داد زیادی از آنها 
نیاز دارید؛ تا جایی که توجهات زیادی را 

به خود جلب کند. 
ه��ر بیلبورد تبلیغاتی دارای ش��اخصی 
اس��ت ک��ه ب��ه آن ناخال��ص هدف زنی 
)GPR( گفته می شود و براساس عواملی 
چون ترافیک، موقعیت، قابل دیده شدن، 

اندازه و... مشخص می شود. 
این ش��اخص بین عدد ۱ ت��ا ۱۰۰ قرار 
می گی��رد. اگ��ر این عدد ۵۰ باش��د، بدین 
معناس��ت که ه��ر روز حداقل ۵۰درصدی 
اف��رادی ک��ه در محل مذک��ور رفت و آمد 
می کنن��د، یک��ی از بیلبوردهای ش��ما را 
می بینند. اگر فقط یک تابلو داشته باشید، 
میزان اثرگذاری شما در مقایسه با زمانی که 
۴ ی��ا ۵ تابل��و دارید، به ط��ور قابل توجهی 
کاهش می یابد. تبلیغ کننده همیشه تالش 
می کند به ش��اخص ۱۰۰ برس��د، اما این 
هزینه زیادی برایتان دربر خواهد داش��ت. 
برای این که در ماه ۵۰ بار دیده شوید، باید 

ده ها یا صدها دالر هزینه کنید. 
پیام تبلیغاتی تان را ننویسید، آن را 

به نمایش بکشید
ایده ه��ای تبلیغات خ��ود را به صورت 
خالقان��ه روی بیلب��ورد بکش��ید. ی��ک 
بیلبورد تبلیغاتی س��اده استاندارد است، 
ام��ا تأثیرگذاری چندانی ن��دارد. بیلبورد 
می تواند س��ه بع��دی باش��د، بخش های 
متحرک داش��ته باش��د و حتی در آن از 
انیمیشن استفاده شود. لزومی ندارد شما 
یک تابلوی بزرگ با یک نقاش��ی س��اده 
داشته باشید. شما می توانید چیزی خلق 
کنید تا توجهات زیادی را به سمت خود 
بکش��اند. پس می توانید تأثیر بیش��تری 
بگذاری��د. قیم��ت تابلوهای س��ه بعدی 
بیش��تر از تابلوه��ای معمولی اس��ت، اما 
اثرگ��ذاری آنه��ا چند هزار بار بیش��تر از 

تابلوهای ساده است. 
از تکرار خودداری کنید

و  داری��د  اختی��ار  در  فضای��ی  ش��ما 
می توانی��د از آن برای تبلیغات اس��تفاده 

کنید. نصب و اجاره بیلبورد هزینه زیادی 
دارد، پس باید از هر اینچ آن هوشمندانه 
اس��تفاده کنید. وقتی تیتری بنویسیدکه 
تنه��ا تصویر بیلب��ورد را توضیح می دهد، 
فضای تبلیغی تان را از دست داده اید. اگر 
تصویر شما واضح نیست و هیچ ارتباطی 
با محصول تان ندارد، به هیچ دس��تاوردی 

نخواهید رسید. 
بیلبوردتان تا جای ممکن ساده باشد

در بیش��تر مواقع وقتی با س��رعت ۸۵ 
کیلومت��ر بر س��اعت در ح��ال رانندگی 
را  تبلیغات��ی  بیلبورده��ای  هس��تید، 
می بینید، پس باید پیام خود را مستقیم 
و روشن انتقال دهید. نباید در بیلبوردها 
از طراحی ه��ای پیچیده اس��تفاده کنید. 
بیلب��ورد بای��د واضح و جذاب باش��د. هر 
چقدر یک بیلبورد تبلیغاتی ساده تر باشد 

قدرت انتقال بیشتری خواهد داشت. 
به سایز لوگو توجه کنید

یک��ی از م��واردی ک��ه عکس العم��ل 
کاربران را برمی انگی��زد، بزرگ تر کردن 
لوگو اس��ت. علت این مسئله بسیار واضح 
است. ش��ما هزینه زیادی برای تبلیغات 
می پردازی��د و توق��ع داری��د وقتی مردم 
در خیابان در حال رفت و آمد هس��تند، 
برندت��ان در ذه��ن آنها بمان��د. اگر لوگو 
خیلی بزرگ باشد سبب ایجاد اختالل در 
انتقال پیام می ش��ود و اگر خیلی کوچک 
باشد، کسی نمی تواند با آن ارتباط برقرار 

کند. 
آزمون طول دست را انجام دهید

اکنون به مرحله ای رسیدید که بیلبورد 
خود را طراحی کردید. بیلبورد تبلیغاتی 
ش��ما زیبا، مختصر، جذاب و دارای تضاد 
رنگ مناس��ب اس��ت و به خوب��ی توجه 
مشتریان را جلب می کند، اما آیا به خوبی 

دیده و درک می شود؟ 
در ای��ن زمینه آزمون��ی وجود دارد که 
ب��ه ش��ما می گوید در حال ات��الف زمان 
و هزین��ه خود و دیگران هس��تید یا نه؟ 
بیلبوردت��ان را در س��ایز کارت ویزی��ت 
پرینت بگیرید. آن را در فاصله طول یک 
دس��ت از خود نگه دارید. آی��ا تمام پیام 
بیلبورد دیده می ش��ود؟ البته باید بدانید 
تنها ۵ تا ۱۰ ثانیه ب��رای انتقال پیام تان 
فرصت دارید. اگر تمام چیزهایی که روی 
نمایشگر کامپیوتر می بینید، اکنون دیده 

نمی شود، به فکر اصالح آن باشید. 
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10 توصیه  برای داشتن بهترین بیلبورد تبلیغاتی  چگونه باور نسبت به برند را 
تشخیص دهیم؟ 

 باور یک مشتری نسبت به برند از دو جزء یا عنصر 
تشکیل می ش��ود: قدرت ارتباط منفی یا مثبتی که 
مشتری در ارتباط با یک برند خاص تجربه می کند و 
عقی��ده ای مبنی بر این که آن ارتباط مثبت یا منفی، 
دقیق و صحیح است. به عبارت دیگر، چقدر مشتری 
یک برند را دوس��ت دارد یا ندارد و این که مش��تری 
چقدر قانع ش��ده ک��ه این درک و برداش��ت وی در 

رابطه با برند درست و دقیق است؟ 
چگونه شیوه های تحقیقی برای ایجاد باور 
نسبت به برند مورد استفاده قرار می گیرند؟

باور مشتری نسبت به برند، یک حالت ذهنی است 
ک��ه مصرف کننده را قادر می س��ازد تا یک برند را از 

طریق یک فیلتر در نظر بگیرد و ببیند. 
مصرف کنن��دگان دیدگاه های��ی را در رابط��ه ب��ا 
برنده��ا هم��راه با یک طیف یا پیوس��تگی بس��ط و 
توس��عه می دهن��د، اما هیچ چی��زی در رابطه با فکر 
کردن به این طیف ب��ه عنوان نوعی مقیاس لیکرتی 
گم نمی ش��ود. ۵ یا ۷ مرحله و درجه از یک مقیاس 

لیکرت نشانه هایی از باور مشتری نسبت به برند
در ی��ک لحظه ی��ا نقطه زمانی خاص اس��ت. باور 
مشتری نسبت به برند به عنوان یک نظر و یا درک و 
برداشت پایدار و ماندنی از تمایز محصول، چه خوب 

یا بد بیان می شود. 
یک مدیر برند چه کاری می تواند انجام دهد؟

یک ه��دف اولی��ه مدیری��ت برند حرک��ت دادن 
مصرف کنن��دگان از یک نقط��ه در طی این طیف به 
یک نقطه دیگر است و به طور طبیعی هدف، حرکت 
دادن مصرف کنن��دگان به س��مت بخش های باالی 
طیف است. به عنوان مثال، در زمان تحلیل اطالعات 
حاصل از پاس��خ های نظرس��نجی رضایت مشتریان، 
ی��ک محق��ق بازاری��اب در رابط��ه با حرک��ت دادن 
پاس��خ دهندگان به نظر سنجی از یک خانه در اواسط 
طیف ب��ه دو خانه در باالی طی��ف صحبت می کند. 

مثالی از این موضوع به قرار زیر است: 
منظور از دو خانه در باالی نظرسنجی رضایت 

مشتری چیست؟ 
یک نظر س��نجی رضایت مش��تری اغل��ب از یک 
مقی��اس رتبه بندی ۵ درجه ای اس��تفاده می کند که 

شبیه به مقیاس لیکرت است. 
عدد ۵ عموما نش��ان دهنده یا معرف یک مشتری 
بس��یار راضی اس��ت، درحالی که ش��ماره یک معرف 
یک مشتری بس��یار ناراضی است. این پیمان و قرار 
اساس��ا به دلیل تمایل مردم به داللت داشتن اعداد 
بزرگ تر به رتبه باالتر اس��ت. این طرز فکر مرتبط با 
شیوه اس��تفاده از درصدهایی است که در آنها ۱۰۰ 
درص��د به عنوان بهترین امتیاز ممکن در نظر گرفته 

می شود. 
با اس��تفاده از این مقیاس رتبه بندی ۵ مرحله ای، 
درص��دی از مش��تریان که تصمی��م می گیرند تا در 
زمان پاس��خ دادن به یک پرس��ش عدد ۵ را انتخاب 
کنن��د به عنوان رتبه بندی کنندگان »خانه برتر« در 
نظر گرفته می شوند. این بدین معناست که مجموع 
امتیاز خانه باالیی یا هم��ان خانه اول معرف تمامی 
یا ۱۰۰درصد مش��تریانی است که عدد ۵ را انتخاب 
کرده اند. بنابراین، مجموع امتیاز کس��ب ش��ده برای 
این خانه شامل امتیاز های درج شده برای خانه های 

۱ تا ۴ نمی شود. 
مثاًل دو پرس��ش نامه از دس��ت مصرف کنندگان یا 

پاسخ دهندگان به پرسش نامه بازگشته است. 
یک��ی از ای��ن مش��تریان رتب��ه ۵ را در ارتباط با 
کیفی��ت برند در نظر گرفته اس��ت و مش��تری دیگر 
به همین آیتم کیفیت رتبه 3 را داده اس��ت. در این 
مثال، امتیاز خانه باالیی برابر با ۵۰ هست که به این 
معناس��ت که ۵۰ درصد از مشتریان از کیفیت برند 
کامال راضی هس��تند. روش محاسبه برای رسیدن به 

این عدد به این ترتیب است که: 
] ۵۰ = surveys ۲ / )۰ + ۱۰۰( [

ارزش افزوده مشتریان بسیار راضی
ارزش دوره عمر مش��تریانی که خانه باالیی یا اول 
را انتخاب می کنند توس��ط محققین ب��ازار این گونه 
تعیین و تفس��یر شده اس��ت که دارای ارزش بسیار 
باالتری نس��بت به آن دسته از مش��تریانی است که 
فقط اب��راز رضای��ت از تجربه خود با برن��د را اعالم 

کرده اند. 
تالش ه��ای هماهن��گ برای ب��اال ب��ردن رضایت 
مشتری یک راه خوب برای ایجاد وابستگی مشتری 

به برند و وفاداری نسبت به برند است. 
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تبلیغاتخالق

ارتباط

روابط عمومی چه ارتباطی با موفقیت 
کسب وکارهای کوچک دارد؟ 

نبای��د اهمی��ت رواب��ط عموم��ی را در موفقی��ت 
کس��ب وکارهای کوچک نادی��ده بگیری��د، بنابراین 
تولیدکنن��ده محت��وای حرفه ای اس��تخدام کنید تا 

شانس دیده شدن تان در رسانه ها افزایش یابد. 
بعد از ایجاد طرح کس��ب وکار، تبلیغات و بازاریابی 
اصل بسیار مهمی است. روابط عمومی برای موفقیت 
کسب وکارهای کوچک بس��یار الزامی است. مدیران 
  )PR(کس��ب وکارها معموال از اهمیت روابط عمومی
غافل می مانن��د. درحالی که رواب��ط عمومی خوب و 
قوی می تواند سبب تقویت اس��تراتژی های تبلیغات 

و بازاریابی شود. 
رواب��ط عموم��ی از تبلیغ��ات ارزان ت��ر اما بس��یار 
تاثیرگذارت��ر اس��ت و ارزش و اعتب��ار زی��ادی ب��ه 
محص��والت و خدمات ش��ما می ده��د؛ به طوری که 
متخصص��ان و اف��راد باتجرب��ه توصی��ه می کنند اگر 
بودجه الزم برای تبلیغات کسب وکار خود را ندارید، 

به دنبال بهبود روابط عمومی شرکت تان باشید. 
در ح��ال حاض��ر راهکارهای زیادی ب��رای تقویت 
رواب��ط عمومی وج��ود دارد؛ اما نمی ت��وان از قدرت 
رسانه ها چشم پوشی کرد. در ادامه مقاله، راهکارهایی 
را ارائه می کنیم که کسب وکار شما را با تقویت روابط 

عمومی به موفقیت می رساند. 
از شبکه های اجتماعی استفاده کنید

ام��روزه ش��بکه های اجتماع��ی نق��ش موثری در 
رواب��ط عموم��ی کس��ب وکارها دارند. پس لیس��تی 
از تم��ام س��ایت هایی که در آنها عضو هس��تید تهیه 
کنید و برای هر یک گزارش عملکرد بنویس��ید. تمام 
ن��کات مثبت و منف��ی برند را در نظ��ر بگیرید و در 
برنامه ریزی های شرکت لحاظ کنید. توصیه می کنیم 
ب��ا کاربران و مش��تریان خود ارتباط برق��رار کنید و 

سواالت و نظرات آنها را بدون پاسخ نگذارید. 

فعالیت شرکت را به خوبی تعریف کنید
باید در صفحه اول سایت، صفحات اجتماعی خود 
را معرفی کنید و به آنها لینک بدهید. متنی بنویسید 
و کار خ��ود را به طور کامل گ��زارش دهید. این متن 
را در تمام ش��بکه های اجتماعی که عضو هستید در 
قسمت توضیحات وارد کنید و برای کسب اطالعات 
بیش��تر به سایت اصلی ش��رکت لینک بدهید. نباید 

وارد کردن اطالعات تماس شرکت را از یاد ببرید. 
لیستی از رسانه های محلی داشته باشید

هر کس��ب وکاری باید لیس��تی از تمام رسانه هایی 
ک��ه در اطرافش قرار دارد تهیه کن��د تا بتواند اخبار 
جدی��د را در کمتری��ن زم��ان ممکن منتش��ر کند. 
گاهی کس��ب وکارها اتفاقات خوبی تجربه می کنند و 
بهتر اس��ت ای��ن موضوع را از طریق وب س��ایت ها یا 
رسانه های خبری پوش��ش دهند. این کار از بهترین 

روش های تبلیغات برند است. 
رسانه های مرتبط با صنعت خود را معرفی کنید

هر صنعتی دارای رسانه، سایت، مجله یا پادکست 
مرتبط با خود اس��ت و جدیدترین اخب��ار را با افراد 
عالقه مند به اش��تراک می گذارد. بهتر اس��ت لیستی 
از این رس��انه ها را در اختیار داش��ته باشید و مطالب 
مرتب��ط با حوزه فعالیت ش��رکت را با ن��ام برند خود 

منتشر کنید. 
یک نویسنده خالق استخدام کنید

بهتر اس��ت یک نویسنده قوی برای تولید محتوای 
وب سایت تان استخدام کنید. پست هایی که در بخش 
وبالگ س��ایت و دیگر رسانه ها منتشر می شود بسیار 
قدرتمند هس��تند. به همین خاطر توصیه می ش��ود 
ف��ردی با مه��ارت  باالی نویس��ندگی را در تیم خود 
اس��تخدام کنید. با فردی وارد همکاری ش��وید که با 
صنعت مرتبط با فعالیت های ش��رکت آشنایی دارد و 
می تواند محتوای ارزشمند و تاثیرگذاری تولید کند. 
inc/ucan :منبع
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در چند س��ال اخیر شبکه های مجازی 
طیف وس��یعی از اف��راد را به خود جذب 
کرده اند. در این میان اینستاگرام به دلیل 
ماهی��ت عکس مح��وری اش طرفدارهای 
خ��اص خ��ود را دارد. ش��اید همین امر 
دلیل رشد س��ریع و ادامه دار این پلتفرم 
در چند سال اخیر باش��د. نگاهی به ۲۵ 
اکانت پرطرف��دار در اینس��تاگرام بیانگر 
سلطه و یکه تازی سلبریتی هاست. افرادی 
مانند س��لنا گومز، تیلور سویفت، بیانسه، 
جاس��تین بیبر و کیتی پری در صدر این 
جدول ق��رار دارند. خانواده کارداش��یان 
نیز ب��ا فالوورهای میلیونی ش��ان در این 
میان حضور پررنگ��ی دارند. بدون تردید 
انکار عملکرد فوق العاده س��لبریتی ها در 
شبکه های اجتماعی غیرممکن است. اما 

دلیل این امر چیست؟ 
به عبارت کوتاه، ن��کات ریز و در عین 
حال مهمی هس��ت که افراد سرش��ناس 
بهتر از هر برندی به آن ها توجه می کنند. 
در ای��ن مقال��ه تمرک��ز اصلی ب��ر روی 

رمزگشایی این نکات است. 
1- توانایی طنزپردازی اینترنتی

اینترن��ت فض��ای عجیب وغری��ب و در 
عین حال ناهمگونی است. حضور افرادی 
از نقاط مختلف جهان با ایده ها و باورهای 
متف��اوت این محیط را بیش از هر فضای 
دیگری خاص می کند. در این میان افراد 
کمی توانایی فعالیت مطلوب و راضی نگه 
داش��تن همه کاربران شبکه های مجازی 

را دارند. 
به عنوان مث��ال توانایی طنزپردازی را 
در نظر بگیرید. با جست وجویی ساده در 
اینس��تاگرام اکانت های کمیک و کمدی 
بس��یاری پی��دا خواهید ک��رد. از تصاویر 
خن��ده دار گرفت��ه تا خاط��رات دهه های 
۷۰ و ۸۰ می��الدی ک��ه ی��ادآور دوران 
شیرین کودکی مان هستند. در این میان 
هیچ قشری بهتر از س��لبریتی ها توانایی 
طنزپردازی ش��ان را تقوی��ت نکرده ان��د. 
آنها دارای حس ش��وخ طبعی هستند که 

برندها هرگز به آن دست نیافته اند. 
به عنوان نمونه کایل جنر در پست های 
با طرفدارانش ش��وخی های جالبی  خود 
ب��ا  پیراهن های��ی  پوش��یدن  می کن��د. 
تصویر چه��ره خودش که با اس��تفاده از 
نرم افزارهای ویرایش��گر ش��بیه پیرزن ها 
ش��ده، یک��ی از این ش��وخی های جالب 
اس��ت. این امر نشان دهنده توانایی باالی 
چنی��ن افرادی در طنزپ��ردازی در مورد 
دیگران و حتی خودشان است. بعید است 
برنده��ا توانایی تقلید چنین حرکت هایی 

را از سلبریتی ها داشته باشند. 
2- آنها ارتباط نزدیکی با مخاطب 

دارند
س��لبریتی ها نه تنها شوخ طبع هستند، 
بلکه کلید اصلی جذب مخاطب به صورت 
آنالین را نیز می دانند: نوستالوژی. تأکید 
آنه��ا روی المان های محب��وب دهه ۹۰ 
می��الدی به طور مس��تقیم از عالقه خیل 
عظی��م کارب��ران به خاط��رات آن دوران 

سرچشمه می گیرد. 
به این ترتی��ب هنگامی که برای مثال 
ماری��ا ک��ری یکی از تصاوی��رش در دهه 
۹۰ میالدی را منتش��ر می کند، دس��ت 
به اقدامی کامال حساب ش��ده زده است. 
باید توجه داش��ت که پس��ت های حاوی 
محتوای قدیمی و خاطرات س��لبریتی ها 
فق��ط ش��امل لحظات ش��یرین نیس��ت. 
در واق��ع آنها ترس��ی از اش��تراک گذاری 
موقعیت های نامناسب و زمان های سخت 

زندگی شان ندارند. 
با نگاهی س��اده به محتوای اس��توری 
یا پس��ت های چهره های سرشناس نکات 
مهمی را می توان فهمید. به عنوان نمونه 
اغلب آنها محتوایی را منتشر می کنند که 
زمانی پاپاراتزی ها به ش��دت دنبال ش��ان 
بودن��د. در واق��ع آنها ای��ن حقیقت را به 
خوبی درک کرده اند که انتش��ار شخصی 
چنی��ن اخباری کنترل بیش��تری به آنها 
در مدیریت بحث می دهد. همچنین ارائه 
محتوایی که افراد به دنبال آنها هس��تند، 
تأثیر شگرفی روی فرآیند جذب مخاطب 

خواهد گذاشت. 
مش��اهده تصاوی��ر ویکتوری��ا ب��کام با 
فرزندان��ش ب��رای ه��ر کارب��ری جذاب 
اس��ت. برهمین اساس وی آنچه مخاطب 
می خواهد را در اختیارش��ان قرار داده و 
از رضایت کاربران بیش��تری بهره می برد. 
ع��الوه ب��ر ای��ن بس��یاری از چهره های 
سرشناس واکنش شان نسبت به حوادث 
مه��م را ب��ه ص��ورت زن��ده  و از طریق 
س��رویس الیو اینس��تاگرام ب��ه نمایش 
می گذارند. به عن��وان نمونه واکنش های 
جان بویگا نسبت به تریلر جنگ ستارگان 
هنوز هم در ذهن مخاطب ها هست.  این 
می��زان از ذوق و ش��وق درس��ت همان 

چیزی اس��ت که مخاطب از سلبریتی ها 
انتظار دارد. 

3- آگاهی نسبت به اهمیت کپشن
به نظرم همه ما موافقیم که چهره های 
سرشناس از نظر تامین عکس با دشواری 
مواج��ه نیس��تند. آنها همیش��ه تصاویر 
خیره کنن��ده و جذابی ب��رای مخاطب ها 
آم��اده دارند. با این حال فقط عکس های 
ای��ن اف��راد اکانت های ش��ان را به چنین 
ش��هرتی نرس��انده اس��ت. در واق��ع آنها 
نس��بت به اهمیت کپش��ن ها نیز آگاهی 

کاملی دارند. 
به عنوان مثال کیتی پری معموال دقت 
زیادی در انتخاب متن  پست هایش دارد. 
برهمین اس��اس در بخش کامنت ها افراد 
واکنش های زیادی نس��بت به نوشته وی 
دارن��د. بیش��تر از آنچه حت��ی در مورد 
عکس  های وی بحث وجود داشته باشد. 

دواین جانسون یا راک نیز یکی دیگر از 
می شود.  سلبریتی ها خوش قلم محسوب 
وی معم��وال تصاوی��ری از تمرین ه��ای 
شخصی خود در اکانتش منتشر می کند. 
با این حال آنچه پس��ت های وی را خاص 
می کند، شرح دقیق وی  از محتوای تهیه 
شده اس��ت. به عنوان مثال وی در مورد 
برخی از تمرین های خود توضیح مفصلی 
می دهد. این امر برای فالوورهای وی که 
عالقه مند به آگاهی از نحوه آماده س��ازی 

راک هستند، جذابیت دوچندانی دارد. 
در سوی دیگر میدان نگاهی به پست های 
برندها به خوبی بیانگر ضعف آنها در نگارش 
کپش��ن اس��ت. به طور معمول کپشن های 
برندها کوتاه و تا حدی گنگ است. این امر 
مخاطب را با عکس تنها می گذارد، عکسی 
که شاید حتی مفهوم آن را نیز به درستی 

درک نکند. 

4- مردم ارتباط چهره به چهره را 
دوست دارند

دوست داشته باشیم یا نه، سلبریتی ها 
س��لفی های هن��ری و جذاب��ی از خ��ود 
می گیرن��د. ای��ن ام��ر اگرچ��ه در ن��گاه 
اول ناش��ی از خودپرس��تی افراد به نظر 
می رس��د، ام��ا بیانگر آگاه��ی چهره های 
محب��وب به نظ��ام ادراکی اغل��ب مردم 
اس��ت. در حقیقت افراد اعتماد بیشتری 
به چهره های انس��انی در مقایسه با سایر 

سوژه ها دارند. 
مؤسس��ه  س��وی  از  ک��ه  مطالع��ه ای 
تکنول��وژی جورجی��ا و آزمایش��گاه یاهو 
صورت گرفت��ه بیانگر محبوبیت بیش��تر 
تصاوی��ر ح��اوی صورت ه��ای اف��راد در 
مقایس��ه ب��ا س��ایر سوژه هاس��ت. براین 
اساس سلفی های افراد 3۸درصد الیک و 
3۲درصد کامنت بیش��تر از سایر تصاویر 

دریافت می کنند. 
این مطالعات سعیده بخشی، پژوهشگر 
و کارش��ناس، را به س��وی توضیح دلیل 
وقوع چنین حادثه ای س��وق داده است: 
»صورت ه��ا کانال قدرتمن��دی از ارتباط 
غیرکالمی هس��تند. ما به طور مداوم آنها 
را زیر نظ��ر گرفتیم. نتیجه ام��ر توانایی 
باالی افراد در انتقال احساسات، عواطف 
و محت��وا ب��ا حالت های متف��اوت چهره 
است«. همچنین پژوهشگران دریافته اند 
که تعداد چهره ها، س��ن و جنسیت شان 
تغیی��ر خاصی در خروج��ی نهایی ایجاد 

نمی کند. 
بهترین نمونه عینی برای اثبات چنین 
ادعایی پس��ت مشهور بیانس��ه است که 
بیش��ترین الیک س��ال ۲۰۱۷ را دریافت 

کرده است. 
5- حیوانات زیبا برندهای اصلی 

اینستاگرام هستند
هیچ تردیدی وج��ود ندارد که افرد در 
سراس��ر جهان تصاویر حیوان��ات زیبا را 
دوس��ت دارند. گربه ، س��گ یا هر حیوان 
زیبای دیگ��ری نگاه ها را ب��ه خود جلب 
می کن��د. در این میان تیلور س��ویفت به 
خوب��ی این نکت��ه را فهمیده اس��ت. وی 
ب��ه خوبی از گربه ها و س��ایر حیوانات در 

تصاویرش بهره مناسب می برد. 
مایلی سایرس نیز با انتشار تصویر سگ 
محبوبش و حت��ی درج آن بر روی بازی 
خود نگاه های زیادی را به سوی اکانتش 

جذب کرد. 
در این میان برنده��ا چگونه می توانند 
از چنین مسئله ای استفاده کنند؟ راهکار 
اصل��ی تفکر فراتر از کلیش��ه های موجود 
اس��ت. به این ترتیب بای��د نقطه اتصالی 
می��ان محصول مان ب��ا زندگ��ی روزمره 
مش��تریان پیدا کنی��م. به عن��وان مثال 
اکانت رسمی Hootsuite چندی پیش 
تصویر یک عروس��ک مخصوص حیوانات 
خانگ��ی را در کنار دو س��گ از نژادهای 
متف��اوت منتش��ر ک��رد. این ام��ر هم به 
معرفی محصول کم��ک می کند و نمونه 
مطلوب��ی از افزودن حیوان��ات به فرآیند 

کسب وکارمان است. 
ادامه دارد. . . 
Hootsuite :منبع

بررسی دالیل عملکرد بهتر سلبریتی ها نسبت به برندها در شبکه های اجتماعی

۷ ترفند برای افزایش شانس رشد چرا سلبریتی ها در اینستاگرام یکه تازی می کنند؟ )1(
ویروسی در شبکه های اجتماعی

در دنی��ای پرتن��ش ام��روز ش��بکه های اجتماعی رش��د 
ویروس��ی از اهمیت بس��یار باالتری برخوردار اس��ت. رش��د 
سریع پلتفرم های ش��بکه های اجتماعی در طول چند سال 
گذش��ته باعث شده اس��ت که روش ارتباط اینفلوئنسرها با 
مخاطبان خود تغییراتی جدی داشته باشد. سیاست مداران، 
کسب وکارها، ورزشکاران و هنرمندان از شبکه های اجتماعی 
مانند فیس بوک، توییتر و اینستاگرام برای به اشتراک گذاری 
ایده های جدید ، فروش محصوالت جدید و ترویج برند خود 
اس��تفاده می کنند.  در این مطلب نیز قص��د داریم ۷ ترفند 
برای افزایش ش��انس ویروسی شدن در شبکه های اجتماعی 
را با ش��ما به اش��تراک بگذاریم. این ترفندها از جوزف ایوب، 
مدیرعامل شرکت بازاریابی دیجیتال Creaze، نقل شده اند. 
1. قبل از سرمایه گذاری روی تبلیغات، روی محتوای با 

کیفیت باال تمرکز کنید
یکی از اشتباهات رایجی که برندها در بازاریابی شبکه های 
اجتماعی مرتکب می شوند این است که به جای تمرکز روی 
محتواهای باکیفیت باال، پیش از هر چیزی به سراغ تبلیغات 
می رون��د. درحالی ک��ه برندهای موفق قطعا اس��تراتژی های 
بازاریاب��ی خوبی دارن��د، آنها همچنین ب��رای حفظ تعامل 
مشتریان همواره محتواهای باکیفیت باال را نیز نشر می دهند. 
به گفت��ه جوزف ای��وب، محتوا کلید موفقیت برندهاس��ت. 
او اضاف��ه می کن��د: »من به ط��ور قطع می گویم ک��ه قبل از 
س��رمایه گذاری روی تبلیغات، مطمئن شوید که محتواهای 
مناس��بی دارید وگرنه ش��ما پول تان را برای تبلیغات چیزی 
هدر می دهید که کارساز نیست. بنابراین اگر نتوانید در موقع 
بازدید مخاطبان از سایت، به وسیله محتوا تعامل خود را با آنها 

حفظ کنید، تبلیغات بی فایده خواهد بود. 
2. مخاطبان خود را بشناسید

یکی از مهم ترین قدم ها در ویروس��ی ش��دن این است که 
درک درس��تی از مخاطبانی که قرار است محتواهای خود را 
به دست آنها برسانید داشته باشید. وقتی یک محتوا را تولید 
می کنید و آن را در شبکه های اجتماعی مختلف به اشتراک 
می گذارید، این مهم است که نوع مخاطبی را که این محتوا 
را با دوستان خود به اشتراک می گذارد و یا با برند شما وارد 

تعامل می شود به درستی بشناسید. 
3. با اینفلوئنسرها همکاری کنید

وقتی که عالیق و رفتارهای کاربران هدف خود در شبکه های 
اجتماعی را تعریف کردید، برای افزایش شانس ویروسی شدن 
خود می توانید از این اطالعات برای همکاری با س��ایر برندها 
و اینفلوئنس��رها اس��تفاده کنید.  همکاری یک بخش کلیدی 
از اس��تراتژی موفق بازاریابی اس��ت و بعید است که بتوانید با 
تکیه بر کانال های شبکه های اجتماعی خود به حجم انبوهی 
از مخاطبان هدف دست یابید. به برندها و اینفلوئنسرهایی که 
نزد مخاطبان هدف تان محبوب هس��تند دسترسی پیدا کنید 
و ب��رای ترویج محصوالت و محتواها یک همکاری دوجانبه را 
شکل دهید. این استراتژی می تواند به سرعت پایه مخاطبان تان 

را باال برده و شانس ویروسی شدن تان را نیز افزایش دهد. 
4. محتواهای تان را در حساب های کاربری محبوب 

بازنشر کنید
انتشار محتواهای شما توسط حساب های کاربری پرطرفدار 
در ش��بکه های اجتماعی باعث می ش��ود که ای��ن محتواها در 
معرض دید جامعه بس��یار بزرگ تری از مخاطبان قرار بگیرد و 
مطالب شما س��ریعا و مانند یک ویروس در فضای شبکه های 
اجتماعی منتشر ش��وند. حساب های کاربری پرطرفدار و البته 
مرتبط با حوزه کاری خود را شناسایی کرده و از آنها بخواهید 
که مطالب شما را بازنشر کنند. این استراتژی تأثیر بسیار زیادی 

روی افزایش محبوبیت و دیده شدن برند شما خواهد داشت. 
5. از طریق محتوا یک داستان بازگو پذیر بگویید

یک��ی از چیزهایی که ام��روزه می تواند رابط��ه با کاربران 
ش��بکه های اجتماعی را تحکیم کند، استفاده از یک داستان 
است. وقتی  ش��ما یک داستان در سطح شخصی می گویید، 
احتم��ال اینکه کاربران این داس��تان را با دوس��تان خود به 
اش��تراک بگذارند و یا در کامنت ها با ش��ما تعامل کنند باال 
م��ی رود. یک��ی از روش ه��ای انج��ام این کار، س��اخت یک 
ش��خصیت داستانی شبیه به مخاطبان هدف تان است.  شما 
می توانید یک مجموعه  ویدئویی را بسازید که آنها از محصول 
و یا س��رویس های ش��ما در زندگ��ی روزمره خود اس��تفاده 
می کنند. اگر کاربران تان بتوانند با این شخصیت ارتباط برقرار 

کنند، احتماال همکاری آنها با برند شما نیز باال می رود. 
6. مستقیم سر اصل مطلب بروید

این روزها افراد به دالیل مختلف، ترجیح می دهند که حرف 
آخر را همان اول بش��نوند. جذابیت های شبکه های اجتماعی 
به اندازه کافی حواس افراد را پرت کرده اس��ت و شما زمان و 
فرصت کمتری برای جلب توجه آنها در اختیار دارید. بنابراین 
باید همین فرصت کوتاه را غنیمت بش��مارید و برای رساندن 
پیام خود مستقیما سر اصل مطلب بروید.  نسل جدید کاربران 
شبکه های اجتماعی توجه کمتری به جزئیات دارند. بنابراین 
مطمئن ش��وید که محتوای نوشته شده به آسانی قابل خوانده 
شدن است و می تواند در ۱۰ ثانیه یا کمتر با کاربر ارتباط برقرار 
کند. پست هایی که با مطالب بلند و یا ویدئوهای طوالنی همراه 
باشند به سرعت توسط کاربران نادیده گرفته می شوند و شانس 

شما برای ویروسی شدن کاهش می یابد. 
۷. از محتوای تعاملی استفاده کنید

یکی از راه های برقراری تعامل با کاربران داشتن محتواهای 
تعاملی است. برای مثال، یک سؤال را در فیس بوک پست کرده 
و یا در استوری اینستاگرام یک نظرسنجی برگزار کنید. اگر از 
کاربران سؤالی را بپرسیدکه آنها به نوعی بتوانند صدا و نظرشان 
را به گوش ش��ما برسانند، تمایل آنها برای تعامل با محتواهای 
ش��ما افزایش می یابد.  برای کاربران خود این فرصت را فراهم 
آورید که بتوانند نظرات خود را ابراز کرده و ایده های خود را به 
اشتراک بگذارند. این روشی خوب برای درگیر کردن کاربران و 
daartagency :افزایش میزان دیده شدن برند است.  منبع

به کارگیری پایگاه داده در سیستم 
ارتباط با مشتریان

بسیاری شرکت ها لیست آدرس های مشتری را با پایگاه 
داده های مش��تری اش��تباه می گیرند. لیست آدرس های 
مشتری مجموعه ای از اسامی، آدرس و شماره تلفن های 
مشتریان اس��ت. پایگاه داده های مشتری شامل اطالعات 
بسیار وسیع تری است که از طریق دادوستدهای مشتری، 
اطالعات ثبت نامی، پرس��ش های تلفنی و هرگونه تماس 
مشتری جمع آوری شده اس��ت. در شرایط ایده آل، پایگاه 
داده های مش��تری ش��امل خریدهای گذش��ته مشتری، 
مشخصات جمعیت شناختی همچون سن، درآمد، اعضای 
خانواده و تاریخ تولد و همچنین اطالعات روان ش��ناختی 
همچون فعالیت ها، عالیق و عقاید و مشخصات رسانه ای و 

دیگر اطالعات مفید نیز هست. 
در مطلوب تری��ن وضعی��ت، پایگاه داده ه��ای تجاری 
ش��امل خریدهای گذشته مشتریان تجاری، ظرفیت های 
گذش��ته، قیمت ها و س��ودها؛ اسامی، س��ن، تاریخ تولد، 
س��رگرمی ها و غذاهای موردعالقه اعضای گروه خریدار؛ 
وضعیت قراردادهای کنونی؛ محاسبه سهم تامین  کننده 
از فعالیت های تجاری مشتری؛ تامین  کنندگان اهل رقابت؛ 
ارزیابی نقاط ضعف و قوت قابل رقابت در فروش محصول 
و خدمات رس��انی به مش��تریان و عملکرده��ا و الگوها و 

خط مشی های مرتبط در خرید مشتری است. 
شرکت های هوش��مند هر بار که مشتری با هرکدام از 
دپارتمان های آنه��ا ارتباط برقرار می کند اطالعات آنها را 
جم��ع آوری می کنند تا دریابند که آیا هدف مش��تری از 
تماس، جهت خرید بوده یا برای درخواست خدمات تماس 
گرفته، از طریق پایگاه های اینترنتی س��ؤالی پرسیده و یا 
درخواست کارت تخفیف داده است. بانک ها و شرکت های 
ارائه دهن��ده کارت ه��ای اعتب��اری، ش��رکت های تلفن، 
بازاریاب های از طریق کاتالوگ و بس��یاری ش��رکت های 
دیگر نه تنها آدرس و شماره تلفن مشتریان را دارند، بلکه 
اطالعات بسیار زیادتری را هم نظیر دادوستدها و اطالعات 
وس��یع تری راجع به سن و س��ال، تعداد اعضای خانواده، 
درآمد و دیگر اطالعات جمعیت ش��ناختی آنها در اختیار 

دارند. 
تم��ام داده های��ی ک��ه ش��رکت از مرکز تم��اس خود 
جمع آوری می کند در یک انبار داده  سازمان دهی می شود 
که بازاریابان با جمع آوری، پرس وجو و تجزیه وتحلیل این 
داده ها، قادر به نتیجه گیری در مورد نیازها و واکنش های 
مش��تریان خواهند بود. بازاریاب های از راه دور بر اس��اس 
تصویر کاملی که از روابط با مش��تری دارند می توانند به 
پرس وجوهای مشتری پاسخ دهند و فعالیت های بازاریابی 
سفارشی سازی ش��ده را به سوی مش��تریان خاص سوق 
دهند. به طور کل شرکت ها می توانند پایگاه داده های خود 

را به پنج روش به کار گیرند: 
- شناس��ایی مشتریان آتی: بسیاری شرکت ها با تبلیغ 
محصوالت یا خدمات خود، راهنمای فروش تهیه می کنند. 
تبلیغات به طور کل دربرگیرنده ویژگی های واکنشی نظیر 
کارت های پاسخ تجاری یا شماره تلفن های رایگان است 
و ش��رکت پایگاه داده های خود را بر اس��اس واکنش های 
مشتریان ایجاد می کند. ش��رکت اطالعات پایگاه داده ها 
را تفکیک می کند تا بهترین مشتریان بالقوه را شناسایی 
کن��د، پس ازآن که با نامه یا تلفن ب��ا آنها تماس گرفته و 

تالش می کند آنها را جذب کند. 
- تصمیم گی��ری در انتخ��اب مش��تریانی ک��ه بای��د 
پیش��نهادهای ویژه ای از س��وی ش��رکت دریافت کنند: 
شرکت هایی که به فروش محصوالت، فروش اقالم مختلف 
و اقالم بیش��تر عالقه مند هس��تند، معیارهایی دارند که 
توصیف کننده مشتری مطلوب برای پیشنهادهای خاص 
است. س��پس برای یافتن مطلوب ترین مشتریانی که به 
معیارهای آنها بس��یار نزدیک ترند، پایگاه داده مشتریان 
خود را جس��ت وجو می کنند. شرکت می تواند با توجه به 
نرخ پاس��خ دهی، دقت خود را در هدف انتخاب مش��تری 
بهبود بخشد. در پی فروش یک محصول شرکت می تواند 
فعالیت های سلسه وار خودکاری را در پیش بگیرد: پس از 
یک هفته یادداشت تشکری برای مشتری ارسال کند؛ پنج 
هفته بعد پیش��نهاد جدیدی به او بدهد؛ و اگر از مشتری 
پاس��خی دریافت نکرد ده هفت��ه بعد با او تماس گرفته و 

تخفیف ویژه ای را برای خریدهای او پیشنهاد بدهد. 
- عمق بخشیدن به میزان وفاداری مشتری: شرکت ها 
می توانند از طریق یادآوری س��لیقه مشتری و فرستادن 
هدیه های مناسب، کوپن های تخفیف و مطالب خواندنی 

جالب در مشتری شوق و عالقه مندی پدید آورند. 
- خرید مجدد مش��تری از شرکت: با برنامه های پست 
خودکار یا بازاریابی خودکار ش��رکت می تواند کارت های 
تبریک س��الگرد یا تولد، یادآورهای خرید در تعطیالت و 
ی��ا تبلیغات مربوط به محصوالت خ��ارج از فصل را برای 
مش��تریان ارس��ال کند. پایگاه داده ها به ش��رکت کمک 
می کند که پیش��نهادهای جذاب و بهنگامی به مشتریان 

ارائه کند. 
- پیش��گیری از به وجود آمدن اشتباهات جدی در مورد 
مشتریان: یکی از بانک های بزرگ به برخی اشتباهات خود در 
استفاده نامناسب از پایگاه داده های مشتریانش اعتراف کرد. 
در یک مورد، یکی از مشتریان را بدون توجه به اینکه او رئیس 
بزرگ ترین شرکت سپرده گذار در بانک است، به خاطر تاخیر 
در بازپرداخت وام جریمه کرد و درنتیجه مشتری حساب خود 
را بس��ت. در نمونه ای دیگر دو نف��ر از کارمندان بانک بدون 
اط��الع از عملکرد یکدیگر، با یک مش��تری تماس گرفته و 
یک وام مسکن را با دو قیمت متفاوت به او پیشنهاد دادند. 
هیچ یک نمی دانستند که دیگری تماس گرفته است. در مورد 
آخر بانک به یکی از مش��تریان مهم در کشوری دیگر فقط 

خدمات معمولی ارائه کرد. 
hormond :منبع
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Murray Newlands به قلم
کارآفرین

 12 گام برای شروع
یک کسب وکار پرسود

می خواهید بدانید ش��روع یک کسب وکار پرسود پس از 
استعفا از شغل فعلی تان چگونه است؟ اگر از کارتان خسته 
ش��ده اید، به نظر می رسد تنها چند گام تا کارآفرین شدن 
فاصله دارید. نخس��تین کاری که باید پیش از استعفا دادن 
انجام دهید این اس��ت که پول پس ان��داز کنید و بعد این 
۱۲ گام مه��م را بخوانید تا بتوانی��د از یک کارمند به یک 
کارآفرین تبدیل شوید. البته شروع یک کسب وکار پرسود 
آن قدرها هم که فکر می کنید کار ساده ای نیست. زمانی که 
تصمیم ت��ان را ب��رای راه ان��دازی یک کس��ب وکار بگیرید، 

فرصت های زیادی پیش روی تان قرار خواهند گرفت. 
1- مشخص کنید چه کاری می خواهید انجام دهید 
مش��خص کردن اینک��ه می خواهید چ��ه کاری انجام 
دهید برای برخی افراد به معنای یافتن عالقه شان است. 
به مهارت ها، توانایی ها و تجربیات تان فکر کنید، واقع گرا 
باش��ید و تصمیمات تان را تجزی��ه و تحلیل کنید. تصور 
کنید هر روز به مدت چند س��اعت هدایت کسب وکارتان 
را برعهده دارید. اگر با چنی��ن روال کاری کنار می آیید، 
می توانید طرح تان را اجرایی کنید و به کارتان ادامه دهید. 

2- بررسی کنید آیا مردم حاضر به پرداخت 
هزینه بابت کار شما هستند 

یک کسب وکار پایا کس��ب وکاری است که نقطه تالقی 
چیزی که ش��ما می خواهید و آنچه دیگران برایش هزینه 
پرداخت می کند، است. من به دنبال کسب وکارهایی هستم 
که مورد تقاضای بازار و خریداران باشند. همیشه سعی کنید 
به دنبال ایده های کسب وکار پرسود باشید و از کارآفرینان 
موفق الگوب��رداری کنید. چیزی ب��ه مراجعه کنندگان تان 
پیشنهاد کنید که اگر خودتان نیز جای آنها بودید مشتاق 

داشتن آن محصول یا سرویس بودید. 
3- با مشتریان بالقوه صحبت کنید

ب��ا افرادی صحب��ت کنید که احتماال جزء مش��تریان 
بالقوه تان هستند. درباره نیازها و ترس های شان بپرسید و 
الهاماتی را که به ایده کسب وکاری تان مرتبط هستند پیدا 
کنید. آیا مزایای محصول یا سرویس��ی که ارائه می کنید 
در ارتباط مس��تقیم با نیازهای مش��تریان تان اس��ت؟ از 
صحبت های آنها یادداشت برداری کنید، چرا که می تواند 

طرح بازاریابی تان را موثق تر کند. 
4- یک طرح بازاریابی و کسب وکار طراحی کنید 
هدایت یک کس��ب وکار دس��تخوش تغییر شده است. 
بازاریاب��ی ام��روز با تولی��د محتوا، مدیریت ش��بکه های 
اجتماعی و ارس��ال ایمیل مرتبط اس��ت. باید مش��خص 
کنید رویکردتان درباره مسائل برای ارائه ایده های تان به 
مشتریان، چگونه خواهد بود. طرح کسب وکاری بریزید که 
در آن جزییات به خوبی عنوان شده باشد. مواردی مانند 
ساختارهای عملیاتی، محصول، سامانه های توزیع و طرح 
توسعه را در طرح کسب وکار و بازاریابی تان پوشش دهید. 

5- کسب وکارتان را در مقیاس کوچک 
راه اندازی کنید 

اگر برای تان امکان پذیر است، ایده کسب وکارتان را در 
مقیاس کوچک ایجاد کنید و در کنار آن به شغل خودتان 
بپردازید. شما می توانید نخستین مشتریان تان را به دست 
بیاورید و چنانچه از موفقیت کسب وکارتان مطمئن شدید، 

شغل فعلی تان را ترک کنید. 
6- بازخورد دیگران را دریافت کنید و 

اصالحات الزم را انجام دهید 
بس��یاری از مالکان کسب وکارهای نوپا تالش می کنند 
به س��رعت پیش��رفت کنند و در بازار ش��ناخته ش��وند. 
کس��ب وکارتان را در مقیاس کوچک ش��روع و مشخص 
کنید کدام بخش از ایده تان بهتر اس��ت و کدام بخش به 
اصالح نیاز دارد. نظرات مشتریان تان را بپذیرید و تغییرات 

الزم را انجام دهید تا رشد کنید. 
۷- یک تیم جمع کنید

اگر ایده تان عملی به نظر می رسد، باید یک تیم خوب 
بس��ازید. وقتی تمام زمان تان را برای رشد کسب وکارتان 
بگذاری��د حتم��ا موفق خواهید ش��د. اگ��ر تجربه کافی 
ندارید، می توانید کارهای بازاریابی و خدمات مشتریان را 

برون سپاری کنید. 
8- تأمین مالی کنید

برای کس��ب وکارهای کوچک، به معنای این است که پولی 
جم��ع کنید تا چند ماه نخس��ت فعالیت تان را س��پری کنید. 
اگ��ر رؤیاه��ای بزرگ��ی در س��ر می پرورانید، ممکن اس��ت به 
سرمایه گذاری مشاع یا سرمایه گذاری خارجی نیاز داشته باشید. 

9- یک بودجه عملیاتی تدارک ببینید 
تمام وقت تان را صرف کسب وکارتان کنید، یک بودجه 
عملیاتی برای شرکت در نظر بگیرید. این بودجه می تواند 
هزینه ه��ای بازاریابی، حقوق ها و دیگر م��وارد کلیدی را 
ش��امل شود. مراقب باش��ید پول تان را صرف هزینه های 

بیهوده نکنید. 
10- کسب وکارتان را بر اساس طرح بنا کنید 

کارتان را بر اساس طرحی که ساخته اید به پیش ببرید. 
هرچند، ش��ما می توانید، بس��ته به ش��رایط، فرصت ّها و 

مشکالت، طرح ها را تغییر دهید. 
11- اجازه دهید دیگران بر شما اثر بگذارند

تابه ح��ال ش��نیده اید ک��ه می گوین��د: »آدم ه��ا را از 
دوستان شان بشناسید؟« این مسئله در دنیای کسب وکار 
نیز صادق است. داشتن دوستان کارآفرین می تواند شما را 
در مسیر دنبال کردن رؤیاهای تان راهنمایی و هدایت کند. 

12- دنبال رؤیاهای تان باشید
پ��س از آنکه از کارتان اس��تعفا دادید، با تمام توان تالش 
کنید زمان را هدر ندهید. چیزی که درباره آخرین گام استعفا 
دادن از شغل و راه اندازی یک کسب وکار باید بدانید این است 
که عقب گرد نداریم! همیشه اطمینان حاصل کنید تصمیمی 

می گیرید که به بقا و رشدتان کمک می کند.
fodaysolutions/bazdeh :منبع 

برای بس��یاری از افراد کسب 
ثروت بس��یار به معن��ای کار و 
تالش شبانه روزی و طاقت فرسا 
اس��ت، با این حال واقعیت این 
اس��ت که تالش تنها بخشی از 
پروسه محس��وب می شود.   این 
ب��دون تردید ف��ردی ق��ادر به 
س��طح  چنی��ن  ب��ه  رس��یدن 
باالی درآمدی خواهد ش��د که 
تصمیمات درس��تی را در زمان 
مناس��ب خود اتخاذ کرده باشد.  
توجه به این نکته ضروری است 
ک��ه افزایش تع��داد میلیاردرها 
طی سالیان گذش��ته به معنای 
رون��ق ب��ازار و کس��ب وکارهای 
مختلف نب��وده و دلی��ل آن به 
تنوع در ش��یوه های کسب سود 
و تغیی��ر دی��دگاه افراد نس��بت 
به ای��ن قضیه برمی گ��ردد.  در 
همین راستا در ادامه به معرفی 
مواردی خواهیم پرداخت که در 
ای��ن زمینه می توان��د راهنمای 

عمل بسیار خوبی تلقی شود. 
1- نیاز خود را جایگزین 

موارد دلخواه کنید
ف��ردی  ه��ر  تردی��د  ب��دون 
درآم��د  مش��خصی  می��زان  از 
برخوردار اس��ت ک��ه باید آن را 
تا زمان واریز حقوق بعدی خود 
ب��ه خوبی مدیری��ت کند.  تحت 
این ش��رایط و در راستای ایجاد 
تح��ول در زندگی خود ضروری 
اس��ت تا در خریدها توجه خود 
را معط��وف ب��ه م��واردی کنید 
که برای ش��ما کام��ال ضروری 
محسوب می ش��وند.  برای مثال 
افزای��ش دانش ش��ما در حوزه 
کاری ک��ه به آن عالق��ه دارید، 
اول  اولوی��ت  تردی��د  ب��دون 
هزینه های شما را شکل خواهد 
داد و تح��ت ای��ن ش��رایط در 
صورتی ک��ه بخواهید به تمامی 
موارد دلخواه خود نیز بپردازید، 
بدون تردید با مشکالت بسیاری 
مواجه خواهید شد.  با این حال 
این امر به معنای س��خت کردن 
زندگ��ی برای خود نبوده، با این 
حال برای کس��ب موفقیت الزم 
اس��ت تا عادات رفتاری و نحوه 
هزینه کردن خود را به س��طح 

حرفه ای نزدیک کنید. 

2- مخارج خود را همواره 
در سطحی پایین تر از میزان 

درآمد خود نگه دارید
ای��ن موضوع به ع��ادت غلط 
بس��یاری از افراد تبدیل ش��ده 
است که همواره به نحوی عمل 
می کنند که مجب��ور به گرفتن 
وام های بسیار شوند.  منطق این 
اقدام نیز به این صورت است که 
ب��ا درآمد خود قادر به پرداختن 
اقس��اط آن خواهند بود.  با این 
حال توجه داش��ته باش��ید که 
هی��چ عامل��ی در اقتصاد مطلق 
محسوب نمی شود و در صورتی 
که به هر دلیلی موقعیت شغلی 
فعلی خود را از دس��ت بدهید، 
با مش��کالت اقتصادی بسیاری 
مواجه خواهید شد.  با این حال 
ش��رایط زندگی امروز به نحوی 
اس��ت ک��ه نمی توانی��د همواره 
با تکی��ه بر درآم��د فعلی خود، 
تمام��ی م��واردی م��ورد نیاز را 
تهی��ه کنید. با این ح��ال نباید 
اجازه دهید که این امر به عادت 
رفتاری همیش��گی شما تبدیل 
شود.  همچنین ضروری است تا 
همواره میزان هزینه های خود را 

پایین تر از میزان درآمد خود نگه 
دارید تا فرص��ت برای پرداخت 
به اقداماتی را که برای موفقیت 
ش��ما ضروری محسوب می شود 
داش��ته باش��ید.  برای مثال در 
صورتی که تمامی درآمد خود را 
صرف ام��ور مختلف کنید، برای 
گذران زندگ��ی خود محکوم به 
انجام کاری دیگ��ر خواهید بود 
که این امر زمان مورد نیاز برای 
پیشرفت ش��ما را اشغال خواهد 
کرد.  در این زمینه اس��تفاده از 
یک مش��اور خ��وب می تواند به 
مدیریت بهتر دارایی های ش��ما 

کمک شایانی کند.
3- دغدغه های اقتصادی 

خود را تا حد امکان محدود 
سازید

برای آنکه در مس��یر ش��غلی 
باش��ید که همواره نسبت به آن 
بیش ترین تمایل را دارید، الزم 
اس��ت تا از ذهنی آزاد بهره مند 
باش��ید،  در غی��ر ای��ن صورت 
تمرک��ز روی موارد م��ورد نیاز 
خود در راستای کسب موفقیت 
امری کامال دش��وار خواهد بود.  
به همی��ن دلی��ل خودت��ان را 

چن��دان درگی��ر وضعیت فعلی 
خود نکنی��د و تمرک��ز را روی 
مقص��دی که تعیی��ن کرده اید، 
معط��وف کنید.  ب��رای مثال در 
صورتی ک��ه بخواهید در همان 
ابتدای مس��یر موفقیت زندگی 
مدنظ��ر خ��ود را ش��کل دهید، 
ب��دون تردید ب��ا گرفتاری های 
بس��یاری مواجه خواهید ش��د.  
ب��ا این ح��ال در صورتی که در 
این رابطه صبر داش��ته باش��ید، 
ق��ادر به ش��کل دادن به تمامی 
رویاهای خود در زمان مناس��ب 

آن خواهید بود. 
4-  ورزش صبحگاهی را به 
عادت رفتاری خود تبدیل 

کنید
در  مه��م  الزام��ات  از  یک��ی 
راس��تای کارآفرین��ی و کس��ب 
ث��روت میلی��اردی، اعتم��اد به 
نفس محس��وب می شود.  امروزه 
در  متع��دد  تحقیق��ات  نتای��ج 
ای��ن رابطه بیانگر آن اس��ت که 
ورزش س��اده ترین و در عی��ن 
ح��ال موثرتری��ن ام��ر در این 
زمین��ه محس��وب می ش��ود.  با 
این حال بهتر اس��ت این امر را 

به س��اعات اولیه روز اختصاص 
دهید.  بدون تردید ش��روع روز 
با نش��اطی ک��ه از طریق ورزش 
به دس��ت می آی��د، در عملکرد 
شما در طول روز تاثیر شگرفی 
خواهد داشت.  همچنین داشتن 
بدنی ورزیده باعث خواهد ش��د 
تا آس��تانه تحمل ش��ما در برابر 
فش��ارهای مختل��ف کاری ب��ه 
مرات��ب افزایش یابد و همچنین 
هزینه های درمانی س��االنه شما 
کند.   پیدا  کاهش چش��مگیری 
اگرچ��ه ی��ک باش��گاه حرفه ای 
بهتری��ن گزین��ه در  می توان��د 
ای��ن رابطه محس��وب ش��ود، با 
این حال این ام��ر باید کامال با 
توجه به موقعیت ش��ما باش��د.  
در واق��ع در صورت��ی که امکان 
حض��ور در یک باش��گاه فراهم 
نیس��ت، حت��ی دوی��دن روزانه 
و تمرینات کشش��ی نی��ز تاثیر 
مطلوبی خواهد داش��ت.  از دیگر 
مزیت های ای��ن کار می توان به 
کس��ب آرام��ش و جلوگیری از 

افسردگی اشاره کرد. 
5- منابع درآمدی خود را 

گسترش دهید و همواره تمامی 
احتماالت را در نظر بگیرید

اینکه هم��واره با تکیه بر یک 
برنام��ه جل��و بروید، با ریس��ک 
بسیار زیادی همراه خواهد بود.  
بنا به بس��یاری دالی��ل ممکن 
اس��ت حتی در ص��ورت تالش 
برای  فوق العاده ش��ما ش��رایط 
موفقی��ت م��ورد انتظ��ار فراهم 
نش��ود.  تحت این ش��رایط اگر 
برنامه دیگری برای خود نداشته 
باش��ید، با مش��کالت بس��یاری 
مواجه خواهید ش��د.  به همین 
خاط��ر همواره در ت��الش برای 
تن��وع بخش��یدن ب��ه مهارت ها 
و مناب��ع درآمدی خود باش��ید.  
ب��ا این ح��ال ضروری اس��ت تا 
بیش تری��ن تمرک��ز ش��ما روی 
موردی باش��د که به سمت آن 
داری��د.   را  تمای��ل  بیش تری��ن 
همچنی��ن در تمام��ی اقدامات 
خود همواره تمامی احتماالت را 
در نظر بگیری��د و برای بدترین 
برنامه ای  نی��ز  حال��ت ممک��ن 
نجات بخ��ش در اختیار داش��ته 

باشید. 
ادامه دارد . . . 
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چگونه میلیاردر شویم؟)1(
کلید

چرا رهبران باید وفاداری خود را به 
کارمندان ثابت کنند

اگ��ر مدی��ران نتوانند به کارمندان نش��ان دهند که وجود 
آنها تا چه حد برای ش��رکت ارزشمند است، در طول زمان با 

کارمندانی بی تعهد مواجه خواهند شد. 
پیدا کردن استعدادهای خوب و استخدام آنها، کار ساده ای 
نیست. به همین دلیل وقتی این پروسه را با موفقیت به پایان 
می برید، دوست دارید کارمندان به شرکت متعهد بمانند. اما 

چگونه می توانید بهترین کارمندان را حفظ کنید؟ 
نظرسنجی مؤسسه CareerBuilder در دسامبر ۲۰۱۷ 
نش��ان می داد که ۷۵درصد از 3۵۰۰ کارمند پاس��خ دهنده، 
معتقد بودند به شرکت خود وفادارند. بااین حال تنها ۵۴درصد 
از آنها فکر می کردند که ش��رکت ه��م به طور متقابل به آنها 
وفادار است. گرچه بسیاری از رهبران فکر می کنند با پرداخت 
حقوق مناسب و پاداش، ارزشمندی کارمندان را به آنها نشان 
می دهند، اما وفاداری واقعی مس��تلزم تالش های بیش��تری 
است.  کارمندان معتقدند یکی از نمودهای وفاداری شرکت، 
این است که مدیران و رهبران چه در برابر مشتری های سخت 
و چه در اختالفات درون تیمی، از آنها حمایت کنند.  اگر به 
کارمن��دان و توانایی های آنها ایمان  دارید، بخش��ی از وظیفه 
رهبری شما پشتیبانی از آنها در برابر فاکتورهای تهدیدکننده 
است. خوش��بختانه راه های زیادی وجود دارد که کارفرمایان 

می توانند با استفاده از آنها، ارزش کارمندان را اثبات کنند. 
در برابر مشکالت خارج از شرکت، حامی کارمندان باشید

کارمندان، هواپیماهای بی سرنشینی نیستند که بخواهید 
صرف��ا آنها را کنترل کنید، بلکه اف��رادی با تمام ویژگی های 
پیچیده انس��انی هس��تند. عوامل خارج از محیط کار، روی 
عملکرد آنها در شرکت تأثیر می گذارند. رهبری باشید که در 
هر مبارزه ای از کارمندان حمایت می کند.  به عنوان مثال زیمنا 
هارتساک، هم بنیانگذار و مدیرعامل پلتفرم وکالت دیجیتال 
فون تو اکش��ن، وام وی��ژه ای را به کارمندانی که با مش��کالت 
مالی روبه رو بودند، پیش��نهاد داد. به عالوه یک وکیل را برای 
رس��یدگی به مش��کالت ویزای کاری کارمندانش استخدام 
کرد.  رهبری باش��ید که پشت کارمندانش می ایستد و روی 
راهکارهایی متمرکز شوید که استرس آنها را کاهش می دهد 
و کمک می کند بدون هیچ مانعی، بهره وری واقعی خود را به 
نمایش بگذارند.  به عنوان مثال اگر متوجه ش��دید که یکی از 
کارمندان تان، در پیداکردن خانه با مش��کل مواجه شده، او را 
به آژانس امالکی که مورد اعتماد ش��ما اس��ت معرفی کنید. 
بااین حال به یاد داشته باشید که اگر به او پیشنهاد کنید در 
یکی از اتاق های منزل شما ساکن شود، به افراط دچار شده اید 

و باید منتظر عواقب ناگوار آن باشید. 
تالش همه کارمندان را عادالنه تصدیق کنید

تصدی��ق ارزش ت��الش کارمندان، بخش مهم��ی از اثبات 
وفاداری شما را شکل می دهد. اگر کارمندانی که در نقش های 
مش��ابهی فعالیت می کنند، از پاداش های متفاوتی بهره مند 
شوند، نش��ان دهنده این است که همه آنها از ارزش یکسانی 
برخوردار نیس��تند.  به همین دلیل جیلیان بریجت کوهن، 
هم بنیانگ��ذار و مدیرعامل ش��رکت محصوالت بهداش��ت و 
س��المت Virtual Health Partner، رویکرد جدیدی را 
در پیش گرفت. در اغلب شرکت ها، فقط اعضای تیم فروش از 
پورسانت و پاداش های درصدی بهره مند می شوند، اما کوهن 
تصمیم گرفت این مزایا را به عملکرد سه ماهه همه کارمندان 
واگذار کند و بر همین اساس میزان پاداش آنها را تعیین کند.
او می گوی��د: این روند به م��ا کمک کرد اهداف یکپارچه و 
سازمان دهی ش��ده ای را محقق کنیم و درعین حال فرهنگ 
مس��اوات و برابری را در شرکت توس��عه دهیم، به طوری که 
همه کارمندان می دانس��تند عملکردش��ان چ��ه تأثیری در 
موفقیت ش��رکت خواهد داشت.  شما هم پروسه ای را بیابید 
که تالش همه کارمندان را به رسمیت می شناسد و در جهت 
دس��تیابی به اهداف ش��رکت پیش می رود. پیش از هر چیز 
سیستم پاداش دهی ش��رکت را مورد بازبینی قرار دهید. آیا 
همه کارمندان شانس یکسانی برای رسیدن به پاداش و مزایا 
دارن��د؟  به عنوان مثال اگر درصد خاص��ی از درآمد حاصل از 
فروش فردی را به اعضای تیم فروش اختصاص می دهید، این 
روال در برابر کارمندان دپارتمان منابع انس��انی که نقشی در 
فروش محصوالت ندارند، عادالنه نیست. زمانی که می خواهید 
پاداش ها را هدف گذاری کنید، روی میزان مشارکت کارمندان 
در کسب وکار متمرکز شوید. درست است که کارمندان بخش 
منابع انس��انی، قرارداد جدیدی برای شما امضا نمی کنند، اما 
ممکن اس��ت استراتژی تعاملی جدیدی را ایجاد کنند که از 

تیم فروش پشتیبانی می کند. 
در شرایط سخت کسب وکار از کارمندان 

پشتیبانی کنید
تعه��د متقابل ش��رکت و کارمندان، در دوره های س��خت 
آسیب پذیرتر خواهد بود. زمانی که کارمندان روحیه و انرژی 
خود را از دست می دهند، دیگر مطمئن نیستند که رهبران 
واقع��ا از آنها حمایت می کنند یا خیر. برای مثال ۱۵ س��ال 
 ،The Loyalist Team پیش لیندا آدامز، نویسنده کتاب
سرپرست بخش نیروی انسانی ش��رکتی بود که در برهه ای 
حس��اس، دوران مالی س��ختی را می گذراند.  آدامز طی یک 
فعالیت مش��ترک، با یک��ی از مدیران هم��کاری می کرد که 
متوجه شد استرس شرایط شرکت، تا چه حد او را تحت تأثیر 
قرار داده است. پس  از این اتفاق آدامز تیمش را دورهم جمع 
کرد و به آنها اطمینان داد که در هر ش��رایطی کنار آنهاست. 
به عالوه از آنها س��ؤال کرد که چگون��ه می تواند حمایتش را 
ثاب��ت کند و چگونه با همکاری هم می توانن��د این دوران را 
پش��ت س��ر بگذارند.  آدامز با درک مشکالت و درگیری های 
ذهنی کارمندان، موفق شد اعتماد آنان را جلب کند و اگرچه 
ش��رکت دوره پرفراز و نشیبی را س��پری کرد، اما هیچ یک از 
اعضای تیم او کارش را ترک نکرد.  اگر کسب وکار شما دوران 
بدی را می گذراند، س��عی نکنید حقیقت را کتمان کنید. به 
کارمن��دان اجازه دهید احساس ش��ان را اب��راز کنند و از آنها 
حمایت کنید، به این ترتیب تیم اطمینان پیدا می کند که شما 
inc/zoomit :پشت کارمندان می ایستید.              منبع

رهبــری
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اخبار

ساری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : بازرسان طرح نظارت و ارزیابی مجاری عرضه 
فرآورده های نفتی ، به منظور آمادگی کامل جایگاه های سوخت 
مرحل��ه دوم بازدیدها را از نیمه دوم اس��فند ماه آغاز میکنند . به 
گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی ، حس��ینعلی 
طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری  
در جلس��ه برنامه ریزی طرح نظارت نوروزی که با حضور معاونین 
و مسئولین واحدها ی ستادی تشکیل شد به اهمیت برنامه ریزی 
مدون در روزهای پایانی س��ال  و لزوم آمادگی کامل مس��ئولین و 
کارکن��ان واحدها جهت ارائه خدمات مطلوب اش��اره و بیان کرد : 
با توجه به ذخیره س��ازی کافی انواع ف��رآورده های نفتی در انبار 
نفت ساری ، هیچ مشکلی در انجام عملیات سوخت رسانی مطلوب 
به مردم اس��تان و مس��افرین نوروزی در ۱۲۲ باب جایگاه عرضه 
فرآورده های نفتی و ۸۵ جایگاه سی ان جی وجود ندارد . حسینعلی 
طالب��ی طی دس��تورالعملی حضور موثر روس��ای نواحی و بازدید 
کارشناس��ان مربوطه در ارائه خدمات مطل��وب به مردم  و نظارت 
کافی بر عملکرد جایگاههای سوخت قبل از سال نو و ایام تعطیل 

نوروزی را ضروری دانست . طالبی اظهار کرد : با وجود طبیعت زیبا 
، اماکن تاریخی وتردد مسافران به استان مازندران ، با توجه به نیاز 
به سوختگیری و استفاده از دیگر خدمات مجاری عرضه سوخت  ، 
توزیع مطلوب سوخت، نظافت و زیبا سازی جایگاه و نمازخانه های 
بین راهی ، کیفیت سوخت و تجهیزات فنی موجود در جایگاه ها 
و همچنین رعایت نکات مهم ایمنی و زیس��ت محیطی از جمله 
مواردی است که همچون سنوات گذشته باید دردستور کار ناظران 
و کارشناسان این منطقه قرار گیرد . وی ضمن تاکید بر ارائه خدمت 

مناسب به مسافرین نوروزی و تکریم آنها تاکید کرد : بازرسان طرح 
نظ��ارت و ارزیاب��ی مجاری عرضه فرآورده ه��ای نفتی ، به منظور 
آمادگی کامل جایگاه های س��وخت و پایش مراکز عرضه سوخت 
در سطح شهرهای منطقه ساری مرحله دوم بازدیدها را از نیمه دوم 
اسفند ماه آغاز خواهند کرد . حسینعلی طالبی هدف از اجرای این 
طرح را ارائه خدمات مطلوب تر و ارتقای سطح کمی وکیفی مجاری 
عرضه در ایام نوروز بیان کرد و گفت : جایگاه هایی که در محورهای 
ورودی وخروجی و بین راهی اس��تان قرار دارند در اولویت بازدید 
می باشند  ومابقی تا پایان سال ۹6 کنترل خواهند شد . وی ادامه 
داد : تجهیزاتی از قبیل تلمبه ها، نازل ها، برق اضطراری ، رعایت 
نکات ایمنی ، دوربینهای مدار بسته ، نظافت سرویسهای بهداشتی و 
نمازخانه ها جهت تکریم مسافران و تامین به موقع ومطلوب سوخت 
مورد نیاز ، به صورت محسوس و نامحسوس از مجاری عرضه بازدید 
کرده و عملکرد آنها را مورد بررس��ی و کنترل ق��رار خواهند داد . 
مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در پایان 
جلسه ضمن تقدیر بر نظارت کارشناسان منطقه در تحویل میزان 

سوخت به بخشهای مختلف استان تاکید کرد .

تبریز - اسـد فالح- شهردار منطقه ۷ تبریز به همراه معاون 
فنی و عمرانی منطقه در بازدید میدانی از آغاز عملیات ساماندهی 
ورودی اصلی خلجان خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی 
فرخی با اعالم این خبر گفت: ورودی اصلی خلجان با مش��کالت 
عدیده ای مواجه است که این امر باعث شده نسبت به ساماندهی 
آن اقدام شود. وی با تاکید بر ارائه خدمات هر چه بهتر به شهروندان 
و جلب رضایت آن ها افزود: بی ش��ک ش��هروندان هر شهری می 
توانند قوی ترین نظارت را بر امور اجرایی شهرداری ها داشته باشند، 
زیرا هر درآمدی که توس��ط ش��هرداری از مردم دریافت می شود 
مستقیما در جهت ایجاد رفاه و آسایش آن ها هزینه می شود پس 

این حق مردم اس��ت که بر عملکرد شهرداری ها نظارت داشته و 
نقطه نظرات خود را اعالم کنند. علی فرخی اس��تفاده از مدیریت 
مش��ارکتی و برقراری ارتباط مثبت، سازنده و سالم بین مدیریت 
شهری و شهروندان را یکی از زمینه های مناسب برای تحقق اهداف 
شهرداری ها دانست .الزم به ذکر است در این بازدید اهالی خلجان 
از زحمات ش��هردار و همکاران منطق��ه در خصوص احداث جاده 
خلجان که آرزوی چندین س��اله اهالی محل بود، قدردانی کردند 
.خاطرنشان می شود در ادامه موارد مطرح شده از سوی نمایندگان 
محله مورد مباحثه قرار گرفت و مقرر شد از نزدیک مسایل مطرح 

شده مورد بررسی قرار گیرد.

اهواز- شبنم قجاوند- جلسه اختتامیه ممیزي خارجي جهت 
بررس��ي شرایط صدور گواهینامه استانداردهاي بین المللي سیستم 
مدیریت یکپارچه در شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان ، 
برگزار شد . در این جلسه سرممیز شرکت FQC طي سخناني گفت 
: ممیزي ها در ۲ روز متوالي طبق یک برنامه زمان بندي فشرده و با 
بازدید س��ایت ها و بررسي مدارک و مستندات از واحدهاي عملیاتي 
و ستادي انجام و یافته هاي ممیزي دسته بندي و مرتب سازي شد 
. حس��ن تیموري افزود : یافته هاي ممیزي در 3 دسته نقاط مثبت، 
فرص��ت بهبود و عدم انطباق قرار مي گیرن��د که هر کدام تعاریف و 
مسیر مجزایي براي خود دارد . وي با مطلوب توصیف کردن فعالیت 
هاي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان افزود : در بررسي 
هایي که توسط همکارانم صورت گرفت به نکات مثبت  بسیاري در 

شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان از جمله دیدگاه سیستمي مدیریت 
ارشد سازمان ، مش��ارکت کارکنان در اقدامات اصالحي انجام شده، 
هدف گذاري زیس��ت محیطي و عمل به مسئولیت هاي اجتماعي 
برخورد کردیم که براي م��ا جالب بود . تیموري ادامه داد : مفتخرم 
که از جانب ش��رکت FQC اعالم نمایم که گواهینامه هاي 3 گانه 
ISO ۹۰۰۱   ویرای��ش ۲۰۱۵ و ISO ۱۴۰۰۱ ویرای��ش ۲۰۱۵ 

و OHSAS ۱۸۰۰۱ ویرای��ش۲۰۰۷ ش��رکت بهره برداري نفت و 
گاز مسجدسلیمان صادر مي گردد . الزم بذکر است در سال ۱۹۰۸ 
میالدي برابر با ۱۲۸۷ خورش��یدي تولید نفت براي نخستین بار در 
خاورمیانه با فوران چاه شماره یک مسجدسلیمان آغاز شد و شرکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدس��لیمان با قدمت بیش از ۱۰۹ سال 
قدیمي ترین تولید کننده نفت و گاز کشور و خاورمیانه است که در 
گستره اي به وسعت ۲۷۰۰۰ کیلومتر مربع تولید صیانتي براساس 
برنامه ابالغي از شرکت ملي نفت ایران را از مخازن و میادین واقع در 
حوزه عملیاتي اش برعهده دارد . این شرکت بعنوان نخستین شرکت 
در میان شرکت هاي تابع شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب توانست 
در سال ۱3۸۲موفق به دریافت گواهینامه هاي استاندارد بین المللي 

ISO گردد .

مشهد - صابر ابراهیم بای - سرپرست امور پژوهش و فناوری 
شرکت گاز خراس��ان رضوی با اشاره به تعریف مجموعه ای از پروژه 
های پژوهشی به منظور ثبت دانش و تجربیات خبرگان و بازنشستگان 
اظهار کرد: پژوهش محوری ش��اهراه توسعه پایدار سازمان ها است. 
حمیدرضا افشون در گفتگو با خبرنگار ما گفت: امور پژوهش و فناوری 
ش��رکت گاز اس��تان با هدف ثبت و انتقال تجربیات و توسعه سطح 
آگاهی کارکنان، نسبت به تعریف مجموعه ای از پروژه های پژوهشی 
ب��ه منظور تولید محتوای علمی- کاربردی در س��رفصل های کاری 
صنعت گاز اقدام نموده است. وی افزود: این مجموعه های آموزشی، 
در قالب بس��ته های نرم افزاری و کتب در سرفصل های مختلف ، با 
اس��تفاده از دانش و تجربیات محققین خارج از س��ازمان و خبرگان 
درون سازمانی تولید و در حال استفاده است. سرپرست امور پژ وهش 
و فناوری ش��رکت گاز خراس��ان رضوی گفت: ارزیابی رفتار فیزیکی 
و مکانیکی قطعات و همچنین نحوه عملکرد آن ها بدون شناس��ایی 
ناپیوستگی ها و معایب موجود در آن ها میسر نیست. ناپیوستگی ها و 
معایب می توانند درون مواد اولیه وجود داشته باشند و یا در اثر فرآیند 

تولید ایجاد شوند. عالوه بر این، در هنگام استفاده و یا در فرآیندهای 
تعمیر و نگه داری نیز امکان تشکیل آن ها وجود دارد. وی تصریح کرد: 
با توسعه فناوری  و همچنین گسترش فرآیندهای تولید، لزوم به انجام 
بازرسی ها و آزمون های غیرمخرب به منظور شناسایی ناپیوستگی ها و 
معایب در قطعات مختلف حائز اهمیت است. آزمون های غیرمخرب 
شاخه های گوناگونی دارند که مهم ترین آن ها شامل بازرسی چشمی، 
بازرس��ی با مایعات نافذ، بازرس��ی با ذرات مغناطی��س، آزمون امواج 
مافوق صوت، آزمون پرتونگاری و آزمون جریان گردابی است. افشون 

در رابط��ه با کتاب و نرم افزار علمی کاربردی پرتونگاری صنعتی که 
موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس هش��تمین جشنواره پژوهش 
و فناوری وزارت نفت ش��د، اظهار کرد: در این مجموعه به روش های 
اجرایی، فرآیندهای ظهور و ثبوت، نحوه تفسیر فیلم های پرتونگاری و 
همچنین استانداردهای مرتبط با پرتونگاری و رعایت ایمنی پرداخته 
شده است.وی گفت: هدف اصلی از انتشار این مجموعه، ارائه اطالعات 
کاربردی در خصوص آشنایی بیشتر پرتونگاران با مباحث تخصصی و 
استفاده در رشته های مهندسی مکانیک، عمران، متالورژی و بازرسی 
غیرمخرب اس��ت که با توجه به نیاز صنایع گوناگون به ویژه صنایع 
نفت و گاز، پتروشیمی، هواپیمایی و هوا- فضا، نظامی و خودروسازی 
به اجرای پرتونگاری صنعتی، پرداختن به مقوله پرتونگاری از اهمیت 

وی ژه ای برخوردار است.
گفتنی است، کتاب پرتونگاری صنعتی به نویسندگی آقایان جواد 
عبادی، حمید س��ازگاران و مصطفی مکارم و به ویراس��تاری آقایان 
ارژنگ حمدا... زاده، حسین معین و سمیه کاراندیش تهیه و به رشته 

تحریر درآمده است.

رشـت- زینب قلیپور - روز چهارش��نبه ۱6 اسفندماه مراسم 
تجلیل از کارکنان برگزیده تکری��م ارباب رجوع و صیانت از حقوق 
شهروندی با حضور حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن، 
در سالن همایش روابط عمومی گاز برگزار شد.در این مراسم مهندس 
اکبر با تبریک فرا رسیدن میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
اظهار داش��ت: شرکت گاز استان گیالن در سال ۹6 به لحاظ توسعه 
کمی و کیفی سالی موفق را سپری نمود به نحوی که امسال مشترکین 
گاز طبیعی در گیالن از مرز یک میلیون مشترک گذشت و متوسط 
بهره مندی خانوارهای ش��هری و روستایی به ۹۷.6 درصد افزایش 
یافت.وی ادامه داد: این شرکت عالوه بر توسعه گازرسانی در استان 
همراستا با سیاست های ش��رکت ملی گاز، در جهت کیفی سازی 
خدمات نیز اقدامات مناس��بی را انجام داده اس��ت که از جمله آنها 

می توان به اجرای پروژه های قرائت و چاپ همزمان صورتحس��اب، 
GIS، طرح س��فیران انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت گرمکن 
های ایستگاه های تقلیل فشار گاز،مرکز پیام و امداد متمرکز، ایجاد 
ش��بکه پرس��رعت مخابراتی در ادارات گاز اس��تان و ... اشاره نمود. 
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان گیالن افزود: ماحصل این اقدامات 
و تالش های کارکنان گاز گیالن کس��ب تقدیرنامه پنج س��تاره در 
اولین جشنواره س��رآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران و 
وزارت نفت شده است.مهندس اکبر با اشاره به شعار شرکت ملی گاز 
"رس��یدن از کمیت به کیفیت با تغییر در رفتار و فرایندها" عنوان 
نمود: هدف ش��رکت گاز گیالن در این راستا تبدیل شدن به عنوان 
یکی از سه شرکت برتر استانی تا سال ۱۴۰۴ می باشد که تاکنون 
این مهم تا حدود زیادی تحقق یافته اس��ت.وی اظهار داشت: برای 

تکمیل این هدف بزرگ تالش یکایک پرسنل شرکت در اقصی نقاط 
استان مهم و ضروری می باشد.مهندس اکبر در ادامه با بیان گزارشی 
از عملکرد ش��رکت گاز در س��ال ۹6 ابراز امیدواری نمود تا شرکت 
گاز گیالن با یاری و همراهی همه همکاران بتواند همانند گذش��ته 
در مس��یر تعالی گام های موثری را بردارد.در این مراس��م مهندس 
مهرزاد س��میعی معاون بهره برداری و مهندس بهروز مسعودی نیا 
معاون مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان گیالن با ارئه 
گزارشی از عملکرد واحد های تحت مدیریت در سال جاری به بیان 
اهداف و برنامه های آن امور در سال ۹۷ پرداختند.در ادامه این مراسم 
به س��ؤاالت همکاران پاسخ داده شد و در پایان از کارمندان نمونه و 
کارکنان برگزیده تکریم ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی با 

اهدای لوح تقدیر و جوایزی تجلیل بعمل آمد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

تکمیل ظرفیت ذخیره سازی سوخت نوروزی انجام شد

شهردار منطقه ۷ تبریز خبر داد؛

عملیات ساماندهی ورودی اصلی خلجان بزودی آغاز خواهد شد

صدور گواهینامه های استاندارد جهانی ISO در قدیمی ترین تولید کننده نفت و گاز کشور

سرپرست امور پژوهش شرکت گاز خراسان رضوی: پژوهش محوری شاهراه توسعه پایدار سازمان

سال 96 سالی موفق از نظر توسعه کمي و کیفي برای شرکت گاز استان گیالن 

شـهرکرد- خبرنگار فرصت امـروز- اولین پارک آموزش��ی 
تخصصی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری در 
امور برق شهرستان بروجن ،افتتاح و به بهره برداری رسید. به گزارش 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری 
،اولین پارک آموزشی تخصصی شرکت توزیع نیروی برق این استان 
در امور برق شهرس��تان بروجن با هدف آموزش تخصصی نیروهای 
جدید االستخدام ، برگزاری مسابقات مهارتی  وارتقاء توان تخصصی 
کارکنان اجرایی این شرکت ، افتتاح و به بهره برداری رسید. مهندس 
مجید فرهزاد مدیر عامل این شرکت با اشاره به اینکه برای این پروژه 

، اعتباری بالغ بر ۴۲۰۰ میلیون ریال صرف ش��ده است، گفت : این 
پارک آموزش��ی دارای 6۲۰۰ متر مربع مساحت و ظرفیت آموزشی 
۵۰۰۰۰ نفر س��اعت می باشد. وی در ادامه سخنان خود گفت :این 
پارک دارای چهار کارگاه آموزشی شبکه فشار ضعیف ، فشار متوسط 
، روشنایی معابر وپست می باشد که از جمله مزایای آن می توان به 
افزایش توان تخصصی کارکنان اجرایی وآمادگی هرچه بیشترنیروها 
در مواقع بحران، اشاره کرد. ایشان در پایان سخنان خود خاطر نشان 
کرد : نصب جدید ترین تجهیزات صنعت برق وتکنولوژی روز دنیا در 

این پارک آموزشی دردستور کار این شرکت قراردارد.

افتتاح پارک آموزشی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری در شهرستان بروجن

کسب گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی توسط شرکت گاز خراسان رضوی
مشهد - صابر ابراهیم بای – رئیس امور برنامه ریزی شرکت گاز خراسان رضوی از 
دریافت گواهینامه "تعهد به تعالی سازمانی" توسط این شرکت در جشنواره سرآمدی و 
بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران خبر داد. مهدی غالمی در حاشیه نخستین جشنواره 
س��رآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران که در تهران برگزار شد اظهار کرد: بر 
طبق ارزیابی انجام ش��ده توسط ارزیابان ش��رکت ملی گاز ایران، موفق شدیم در سایه 
تعامل و همکاری گروهی گواهینامه "تعهد به تعالی سازمانی" را کسب کنیم. وی با اشاره 
به حمایت مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در مسیر رشد سازمانی همه واحدهای شرکت افزود: شرکت گاز استان اقدامات 
مناسبی را در راستای تدوین ارکان جهت ساز استراتژیک و برنامه های مرتبط با کارکنان در چارچوب قوانین و مقررات شرکت ملی 
گاز ایران اجرا نموده و تس��ریع در تکمیل فرآیند تدوین، جاری س��ازی، اجراپذیری و اجرای استراتژی ها در جهت نیل به قله های 
تعالی از اهداف نهایی این شرکت محسوب می شود. غالمی گفت: حرکت سازمان در مسیر تعالی با همراهی و حمایت سایر واحدهای 
س��ازمان به خوبی پش��تیبانی شده و هر کدام از اجزای سازمان توانسته اند با خالقیت و نوآوری های ویژه ای ارتباط دو  سویه بین 
س��ازمان و ش��رکای تجاری را بهبود بخشیده و از این رو در راستای کسب رضایت بیشتر آنان قدم بردارند. رئیس امور برنامه ریزی 
شرکت گاز خراسان رضوی گفت: به زعم اکثر ارزیابان، نتیجه ارزیابی شرکت گاز خراسان رضوی بسیار باالتر از گواهینامه "تعهد به 

تعالی" تشخیص داده شد.

گردهمایی مسئولین منابع طبیعی با مسئولین قضایی و نیروهای انتظامی گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در سومین روز از هفته منابع طبیعی که به نام منابع طبیعی ، حفاظت و قانون نام گذاری 
شده است گردهمایی با حضور مسئولین قضایی استان و نیروهای انتظامی و اداره کل منابع طبیعی در محل سالن یگان حفاظت 
استان برگزار شد.در این مراسم ابتدا مهندس قزل سفلو از زحمات دادگستری کل و قضات استان و شهرستانها در امر برخورد قاطع 
با متصرفین و متخلفین عرصه های منابع طبیعی و قاچاق چوب و صدور مجازات های جایگزین حبس برای توسعه درختکاری و 
حفاظت تقدیر نمودند و دوست داران طبیعت و مردم خوب استان که به اشکال مختلف در امر حفاظت از منابع طبیعی استان و 
پیشگیری ها و امر اطفاء حریق با منابع طبیعی استان همکاری داشتند تقدیر نمودند . در ادامه مراسم از نیروهای مردمی که در امر 
مهار و اطفای حریق در طول سال ۱3۹6 مصدوم و مجروح شدند با اهدای لوح ، تقدیر نمودند.در ادامه حجت االسالم و المسلمین 
حاج آقا سید رضا سیدحسینی دادستان مرکز استان ضمن تقدیر و تشکر از کارکنان منابع طبیعی تاکید نمودند با توجه به اینکه 
کارکردهای زیست محیطی منابع طبیعی آرامش و آسایش را برای مردم به دنبال داشته ، اجر و ثواب عبادت را دارد. در ادامه ایشان 
تاکید داشتند که موضوع پیشگیری و جلوگیری از تصرف و ساخت و ساز جدی تر گرفته شود و نیروی مورد نیاز و تجهیزات الزم 

برای امر حفاظت تامین شود و هماهنگی و تعامل دستگاه های اجرایی در امر حفاظت تقویت شود.

نمایشگاه منابع طبیعی در خانه طبیعت با حضور استاندار گلستان  افتتاح شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- نمایش��گاه هفته منابع طبیعی در خانه طبیعت واقع در بلوار ناهارخوران با حضور اس��تاندار 
گلستان، فرماندار گرگان و جمع کثیری از مدیران و مسئولین استانی افتتاح شد و عالقه مندان می توانند همه روزه از ساعت۹ الی 
۲۰ به صورت رایگان از این نمایشگاه بازدید کنند.استاندار گلستان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اظهار کرد: نباید تنها در شهر، 
روستا و منطقه خود دنبال حفظ منابع طبیعی و محیط زیست باشیم. حفاظت دریا، جنگل، طبیعت، هوا و خاک به شکل زنجیره ای 
به سایر کشورها و اقداماتی که در دنیا انجام می شود ارتباط دارد و این موضوع فراتر از کشورها و در دولت های مختلف به آن فکر    
می شود و سران کشورها در نشست های مشترک در مورد مسایل مرتبط با طبیعت و محیط زیست و موضوعات توسعه پایدار بحث 
می کنند چرا که همه ما در یک کشتی به عنوان کره زمین زندگی می کنیم و همه باید حافظ منافع مشترک خود دراین دهکده 
بزرگ جهانی باشیم.سید مناف هاشمی افزود: در طول سال های اخیر تالش زیادی برای حفظ طبیعت و جنگل ها انجام شده است و 
بهره برداری بی رویه از جنگل ها کاهش پیدا کرده و جنگلکاری های بیشتری انجام شده است، کمربند های سبز را در حاشیه شهرها 
داریم. روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در سال یک روز و یک هفته نیست و باید تالش کنیم در طول سال این فرهنگ سازی 
اتفاق بیافتد. یک صدهزار دانشجو در استان گلستان مشغول تحصیل هستند و اساتید ما باید با فرهنگ سازی و آموزش، آن ها را به 
عنوان مبلغ به جامعه معرفی کنند. دانش آموزان ما نیز باید آموزش های الزم را در این خصوص ببینند و به عنوان همیار طبیعت 
فعالیت کنند.وی با بیان اینکه جنگل ها ریه انسان ها برای تنفس و حفظ خاک نیز هستند، ادامه داد: حفظ جنگل به عنوان یک کار 

جهادی نمی تواند بدون مشارکت همه مردم و جوانان و بانوان اتفاق بیفتد. 

مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد
توسعه شبکه آبرسانی جهت تامین آب شرب پایدار

شهرقدس- محبوبه ابوالقاسمی - مدیر امور آبفای شهرستان قدس گفت: به منظور تامین آب 
شرب پایدار برای ساکنین خیابان سامان شهرک عزیزی با توجه به تراکم جمعیت و ساخت و سازها 
در این محدوده توسعه شبکه به طول ۱۵۰ متر اجرا شد. بهزاد رضوانی افزود: زمین محدوده شمال 
غرب شهرستان قدس از بافت سنگی تشکیل شده است که باعث شده اجرای پروژه ها در این منطقه 
با سختی بسیار زیادی انجام شود. او از افزایش مصارف آب شرب در روزهای پایانی سال خبر داد و 
اظهار داشت: در روزهای پایانی سال بر اساس یک سنت دیرینه، مردم مبادرت به خانه تکانی و نظافت 
منازل خود می کنند و همه ساله در این ایام شاهد افزایش چشم گیر مصرف آب هستیم. رضوانی از تمامی مشترکان خواست که با 
رعایت روشهای صحیح مصرف آب و پرهیز از مصارف بی رویه خصوصاً در ساعات اوج مصرف ضمن توجه به حفظ منابع آبی، امکان 

برخورداری از آب را برای سایر شهروندان فراهم سازند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خبر داد:
برپایی جشن نیکوکاری در 800 پایگاه ثابت و سیار در استان بوشهر

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از برپایی جشن نیکوکاری 
در بیش از ۸۰۰ پایگاه ثابت و س��یار در سراس��ر اس��تان خبر داد.  به گزارش س��ایت خبری کمیته 
امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد اس��تان بوش��هر، در خصوص برگزاری جشن نیکوکاری 
امس��ال به خبرنگاران گفت: این جش��ن همه س��اله با هدف ترویج احسان و نیکوکاری و همچنین 
تأمین نیازمندی های شب عید خانوارهای تحت حمایت، با همت کمیته امداد و همکاری صداوسیما، 
آموزش وپرورش وسازمان بسیج برگزار می شود. وی با اشاره به برپایی جشن نیکوکاری در بیش از ۸۰۰ 
پایگاه ثابت و سیار سراسر استان افزود: شروع رسمی این مراسم در روز چهارشنبه ۱6 اسفند در مدارس سراسر استان، روز پنج شنبه 
۱۷ اسفند در دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و پایگاه های بسیج و در نهایت در روز جمعه ۱۸ اسفند در مساجد و مصلی های 
نماز جمعه برگزار خواهد شد و مردم استان کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به همنوعان نیازمند خود اهدا می کنند. مدیر کل 
کمیته امداد استان بوشهر خاطر نشان کرد: همه کمک های دریافت شده مردمی بال فاصله تا قبل از پایان سال جدید بین نیازمندان 
توزیع خواهد شد. لطفی با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری فرصتی است برای عشق ورزی و مهربانی به محرومان گفت: شعار امسال 
این جشن با عنوان »جوانه لبخند می کاریم« نام گذاری شده است. وی با بیان اینکه هم اکنون 3۲ هزار خانوار مددجو با جمعیتی 
بالغ بر 66 هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند بیان کرد: بنا داریم امسال با کمک مرم و خیران نیکوکار بین همه این خانوارها 

ارزاق و پوشاک شب عید توزیع کنیم

بازدید شهردار مالرد از روند پیشرفت پروژه بلوار شقایق
مالرد- مژگان علیقارداشی- علی سلگی شهردار مالرد از پروژه بلوار شقایق بازدید و در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت   
شهرداری مالرد با حضور در محل اجرای این پروژه از اجرای عملیات بلوار شقایق اعم از جدول گذاری ،تسطیح ،قیر پاشی و در نهایت 
آسفالت بازدید و اظهار امیدواری کرد که این پروژه بتواند در حل مشکالت ترافیکی ،حمل و نقل عمومی تاثیر به سزایي داشته باشد 

و زمینه را برای حل مشکالت شهروندان مهیا سازد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی: 
2 هزار پایگاه برای دریافت کمک های جشن نیکوکاری در استان مرکزی مستقر می شود 
اراک - مینو رستمی - مدیرکل کمیته امدادامام استان مرکزی با بیان اینکه ۲ هزار پایگاه برای دریافت کمک های جشن 
نیکوکاری در اس��تان مرکزی مستقر می ش��ود، گفت: زنگ نیکوکاری در ۱3۴۲ مدرسه استان مرکزی نواخته می شود.  قنبر 
موس��ی نژاد در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: امسال به منظور جش��ن نیکوکاری ۲6 پایگاه سیار و ۸3 پایگاه 
ثابت در نظر گرفته شده است و شعار" جوانه لبخند بکاریم" برای امسال در نظر گرفته شده که پیش بینی ما این است که در 
پایان جشن نیکوکاری در ایام پایانی سال مردم بیش از ۷۰ میلیارد ریال کمک کنند. مدیرکل کمیته امدادامام خمینی)ره( 
استان مرکزی با اشاره به اینکه زنگ جشن نیکوکاری در ۱3۴۲ مدرسه استان نواخته می شود، گفت: ۵۷۹ پایگاه جمع آوری 
کمک های مردمی در استان آماده دریافت کمک های مردمی در جشن نیکوکاری هستند که از این تعداد ۴۷۰ پایگاه در سطح 
مساجد و ۱۰۹ پایگاه در معابر استقرار خواهند داشتد یافت و با همکاری بسیج کمک های مردمی را جمع آوری خواهند کرد. 
وی افزود: عالوه بر این 3۴ مرکز نیکوکاری در استان هم کمک های مردمی را جمع آوری می کنند. مدیرکل کمیته امدادامام 
خمینی)ره( اس��تان مرکزی ترویج فرهنگ انفاق، احس��ان و نیکوکاری و همچنین جمع آوری نذورات مردم را دو رسالت مهم 

امداد در برگزاری جشن نیکوکاری عنوان کرد.

یکشنبه
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آیا مدلی ارزان قیمت تر از اسپیکر 
هوم پاد در راه است؟

ی��ک ماه پیش بود که اپل ب��ا عرضه هوم پاد، به جمع 
تولیدکنندگان اسپیکرهای هوشمند پیوست. هوم پاد به 
دلی��ل کیفیت صوتی باالیی ک��ه دارد در جایگاهی برتر 
نس��بت به سایر اسپیکرهای هوش��مند قرار می گیرد، اما 
محدودیت های دس��تیار صوتی سیری باعث می شود که 

آنقدرها هم »هوشمند« نباشد.
به گ��زارش دیجیاتو، عالوه بر این، ه��وم پاد با قیمت 
گزاف 3۴۹ دالر فروخته می شود و به همین خاطر، یکی 
از گران قیمت ترین محصوالت دسته بندی خود است. با 
این حال، ظاهرا اپل برای عرضه یک مدل اقتصادی تر از 
ه��وم پاد در تاریخ نامعلومی از س��ال ۲۰۱۸ برنامه ریزی 

کرده است.
ای��ن مدل جدید، احتماال قیمت��ی بین ۱۵۰ الی ۲۰۰ 
دالر خواهد داشت و به تبع کاهش قیمت، کیفیت صوتی 
پایین تری نس��بت به نخس��تین هوم پ��اد ارائه می دهد. 
ضمنا احتم��ال طراحی جمع و جورتر این اس��پیکر هم 
وجود دارد که ممکن اس��ت برای برخی مش��تریان یک 
مزیت مهم تلقی شود. در مجموع از آن جایی که گوگل 
و آم��ازون نس��خه ای ارزان قیمت تر از اسپیکرهای ش��ان 
معرف��ی کرده اند، منطقی اس��ت که اپل ه��م برای باقی 

ماندن در رقابت دست به حرکت مشابهی بزند.
ناگفت��ه نماند که از چند وقت پیش، ش��ایعاتی درباره 
عرضه مدل اقتص��ادی برخی از محصوالت اپل به گوش 
رس��یده. به عنوان مثال امکان دارد به زودی شاهد یک 
آیف��ون 6.۱ اینچ��ی اقتصادی، مدل��ی ارزان قیمت تر از 

آی پد و نیز یک مک بوک ارزان قیمت باشیم.

خدمات ترجمه تخصصی و ویراستاری
نام استارتاپ: ترجمیک | ترجمه تخصصی

Tarjomic. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱3۹۵

موضوع: ارائه خدمات ترجمه تخصصی و ویراس��تاری 
مقاله، کتاب، متن

توضیح بیشتر: 
س��ایت ترجمیک، با در اختیار داش��تن ۱۰۰۰مترجم 
که نیمی از آنها کارشناس��ی ارشد، دکترا و هیأت علمی 
هستند، به ارائه خدمات ترجمه تخصصی مقاله، کتاب و 
متون مختلف می پردازد. برای کس��ب اطالعات بیشتر و 

همکاری به وب سایت ترجمیک مراجعه کنید. 

برنامه وفاداری مش��تری به منظور پاداش دادن به 
مشتریانی طراحی ش��ده که در فاصله های کوتاه و در 
اندازه های قابل توج��ه خرید می کنند. برنامه وفاداری 
مش��تری در روند ایجاد وفاداری بلندمدت نس��بت به 
ش��رکت همراه با ارزش مادام العمر باال برای مشتری 
و همچنی��ن ایجاد فرصت های ف��روش چند محصول 
مازاد بر خرید مش��تری مؤثر اس��ت. خطوط هوایی، 
هتل ها و ش��رکت های ارائه کننده کارت های اعتباری 
در ایج��اد برنامه های مکرر پیش��گام بوده اند و اکنون 
این گونه برنامه ها در بسیاری صنایع دیگر نیز استفاده 
می شود. اکثر فروش��گاه های زنجیره ای کارت باشگاه 
ه��واداری را که برای اقالم مش��خص، تخفیف در نظر 

گرفته به مشتریان پیشنهاد می کنند. 
به طورمعمول نخس��تین شرکتی که برنامه وفاداری 
مشتری پشت سر هم در یک صنعت را رواج می دهد، 
بیش��ترین س��ود را به دس��ت م��ی آورد، خصوصا اگر 
ش��رکت های رقیب در واکنش ب��ه این گونه فعالیت ها 
س��رعت الزم را نداشته باش��ند. پس از واکنش نشان 
دادن رقبا، ممکن اس��ت به تمام ش��رکت هایی که از 

برنامه های مکرر استفاده می کنند فشار مالی سنگینی 
وارد ش��ود، ام��ا برخ��ی ش��رکت ها در مدیریت این 
ش��رایط بس��یار مؤثر و خالقانه عمل می کنند. برخی 
برنامه های مکرر، جایزه ه��ا را به گونه ای تهیه می کند 
که مش��تری را گرفتار کرده و در صورت تغییر عقیده 
دادن، هزینه ه��ای قابل مالحظه ای را برای او به وجود 
می آورد. برنامه های کارب��ردی همچنین ایجادکننده 
حمایت روان شناختی و احساس خاص و سرآمد بودن 

در مشتری است که برای او بسیار ارزشمند است. 
می توان برای کس��انی ک��ه خدماتی را اس��تفاده 
می کنن��د، کاالی��ی را می خرن��د، به گروه مش��ابهی 
مح��دود هس��تند ی��ا مایلند وج��ه کم��ی بپردازند 
برنامه های عضویت در باش��گاه مشتریان را آزاد کرد. 
گرچه باش��گاه های آزاد در ایجاد باش��گاه داده ها یا 
جلب نظر مش��تریان از ش��رکت های رقیب به خوبی 
عمل می کنند، اما باش��گاه هایی ب��ا عضویت محدود 
در ایج��اد وف��اداری بلندمدت در مش��تری بس��یار 
قدرتمندتر هستند. پرداخت وجه و شرایط عضویت 
باعث می ش��ود کس��انی که عالیق زودگذری نسبت 

به محصوالت ش��رکت دارند از عضویت چشم پوشی 
کنند. این باش��گاه ها مش��تریانی را ج��ذب و حفظ 
می کنند که س��هم عم��ده ای از فعالیت های تجاری 
ش��رکت به عهده آنهاست. شرکت اپل باشگاه بسیار 

موفقی دارد. 
ش��رکت اپ��ل در برنام��ه وف��اداری مش��تری خود 
دارندگان رایانه های اپل را تش��ویق کرد که گروه های 
کارب��ران بوم��ی محصوالت ش��رکت اپل را تش��کیل 
دهند. در س��ال ۲۰۰۹،  ۷۰۰ گروه با گس��تره کمتر 
از 3۰عض��و ت��ا بیش از هزار عضو ب��ه وجود آمد. این 
گروه ها برای دارندگان محصوالت اپل فرصت هایی را 
فراهم کرد تا درباره رایانه های خود چیزهای بیشتری 
بیاموزند، ایده های خود را به اشتراک بگذارند و برای 
خرید محص��والت تخفیف بگیرند. آنه��ا از فعالیت ها 
و رویدادهای خاص حمایت کردند و خدمات رس��انی 
اجتماعی را انج��ام دادند. بازدید از پای��گاه اینترنتی 
ش��رکت اپل در یافتن نزدیک ترین گ��روه کاربری به 

مشتری کمک می کند. 
hormond :منبع

تدوین برنامه وفاداری مشتری

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 926 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: این معضل فقط خاص شما 
نیس��ت و بس��یاری از کارآفرین��ان و بنیانگذاران 
کسب و کار درگیر آن می شوند. این افراد در مقام 
کارآفرین موفق عمل می کنند اما با بزرگ ش��دن 
س��ازمان از پس اداره آن برنمی آیند، چون در این 
حال��ت دیگر مدیریت با تکیه بر توانایی های فردی 

امکان پذیر نیس��ت و باید به تخصص های مورد نیاز 
و مرتبط با حوزه کاری دست پیدا کرد و از قابلیت 
نظ��ارت، رهب��ری و ایجاد هماهنگی در س��ازمان 

بهره مند بود. 
ای��ن تصور که چ��ون ش��ما س��ازمانی را ایجاد 
کرده ای��د، حتما باید خودتان آن را مدیریت کنید، 
تصور نادرس��تی است. مالکیت و مدیریت می تواند 
از هم جدا باشد. پیشنهاد می کنیم هر چه سریع تر 

و قب��ل از آنکه دیر ش��ود، فرد الی��ق و صالحی را 
به عن��وان مدی��ر اس��تخدام کنی��د و خودت��ان به 
س��هامداری بس��نده کنید. اگر ب��ه دالیلی ترجیح 
می دهی��د ریس��ک کنی��د و همچن��ان خودت��ان 
مسئولیت اداره کس��ب و کارتان را بر عهده بگیرید، 
حتما چند مشاور کاربلد و آشنا به حوزه کاری تان 
را به صورت تمام وقت اس��تخدام کنید و تصمیمات 

مهم را حتما با مشورت این افراد اتخاذ کنید. 

مدیر خویش فرما

پرسش: چند سال پیش کسب و کاری را راه اندازی کرده و برای تعداد زیادی از افراد، کارآفرینی کردم. حاال ابعاد شرکت 
بزرگ شده و در اداره آن به مشکالت متعددی برخورده ام. چطور باید این مشکل را حل کنم؟  کلینیک کسب و کار

با ترک این عادات، شنونده بهتری باشید
گ��وش دادن مؤث��ر ی��ک هن��ر اس��ت و گوش نک��ردن به 
صحبت های طرف مقابل، باعث از بین رفتن ارتباط می ش��ود. 
می توان به راحتی تش��خیص داد که افراد چه زمانی به ش��ما 
گ��وش نمی کنند.  گوش دادن، یک هنر فراموش ش��ده و یک 
تمرین دست کم گرفته شده است. مردم اکثرا ترجیح می دهند 
که به جای آن، خودش��ان صحبت کنند. اما زندگی کردن در 
دنیایی سرشار از گفت وگوهای پریشان، اسرار بسیاری را ناگفته 
می گذارد. ارتباطات ضعیف باعث می شود اشخاص تصور کنند 
به آنها بی توجهی شده است. در واقع، اشخاص آن چنان مجذوب 
افکار خود هستند که نمی توانند افکار دیگران را بشنوند؛ آنها 
نمی توانند به صحبت های ش��خص دیگ��ری حقیقتا، عمیقا و 
به طور مؤثر گوش دهند.  خیلی ساده می توان تشخیص داد که 
افراد چه زمانی به شما گوش نمی کنند. معموال در این مواقع، 
احساس ناامنی و عصبانیت یا ناامیدی می کنید. این تعامالت 
نامطلوب برای هر دو طرف صحبت، ارزش کمی قائل ش��ده و 

اغلب اوقات نیز به همین صورت رخ می دهند. 
ضرباهنگ س��ریع رشد و فرهنگ مبتنی بر کار باعث ایجاد 
اضطراب نهانی در افراد شده است. مردم تصور می کنند زمان 
کافی برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه خود ندارند.  بیشتر 
افراد احساس فشاری نسبت به سریع انجام دادن کارها دارند و 
به همین دلیل، موقعیت پیش روی خود را از دست می دهند. 
ذهن آنها غرق در افکار شخصی خود می شود و عواطف دیگران 
را نادیده می گیرند. این اتفاق، اغلب اوقات از روی عمد نیست. 
وضعیت عادت های شنیداری بیشتر افراد، مطلوب نیست. اما 
آنها بدون دانستن این موضوع باعث رنجش دوستان، آشنایان 
و همکاران خود می ش��وند. این روند باعث شکل گیری چرخه 
فرساینده ای از قطع و از سرگیری ارتباط می شود. در این روند، 
ارتباط یک بار از بین می رود و سپس بهبود پیدا می کند؛ سپس 
دوباره از بین می رود.  با بهبود مهارت های ش��نیداری، از قطع 
متعدد ارتباطات بکاهید. با دانس��تن روش های صحیح گوش 
دادن می توان در دیگران، احساس درک شدن و با ارزش بودن 
در حض��ور یکدیگر را به وج��ود آورد. همچنین، این مهارت ها 
کمک می کن��د خود را به گونه ای به دیگران نش��ان دهید که 
می خواهید به آن صورت با شما ارتباط برقرار کنند.  برای بهبود 
مهارت گوش دادن، از انجام دادن سه مورد زیر اجتناب کنید. 
همچنین اگر قصد دارید متوجه شوید که کسی به شما گوش 

می دهد یا خیر، به این سه نشانه کلیدی دقت کنید: 
1- سنجیدن گفته های طرف مقابل

زمانی که ش��خصی به جای گوش دادن به س��خنان ش��ما به 
س��نجیدن گفته های تان می پردازد، از نظر احساس��ی او را دور 
می بینید؛ به نظر می رس��د که در لحظه حاضر به س��ر نمی برد و 
فکر او در جای دیگری مش��غول اس��ت. ش��ما در حال صحبت 
هستید اما کلمات تان منتقل نمی شوند؛ به این ترتیب احساس 
می کنید که تعامل تان، کیفیت��ی را کم دارد.  پس اگر در زمان 
صحبت کردن ش��خصی، در حال حالجی ک��ردن گفته های او 
باش��ید به این معنی است که به او گوش نمی دهید. تنها چند 
کلمه  و عبارت کلیدی را از میان صحبت ها می شنوید و سپس 
گوش های خود را به روی باقی صحبت ها می بندید و بالفاصله، 
صدای درونی خودتان را روشن می کنید. از این کار دست بکشید. 
اگر می خواهید ش��نونده بهتری باشید، ذهن تحلیلی خود را تا 

زمان پایان یافتن صحبت های طرف مقابل خاموش کنید. 
2- فکر کردن به نظری که می خواهید در مورد گفته 

طرف مقابل بدهید
وقتی فکر ش��خص به جای گوش دادن، به طریقه نظر دادن 
مشغول اس��ت، طرف مقابل احس��اس می کند درک نشده و 
نادیده گرفته شده است. این افراد معموال خیلی سریع، نقطه 
مقابل اظهارات ش��ما را بیان می کنند تا نش��ان دهند اشتباه 
می کنید؛ یا اینکه از میان صحبت ها، به مس��ئله خاصی اشاره 
می کنن��د که قب��ال بیان کرده ای��د و به مان��ور دادن روی آن 
می پردازند. تمامی این اقدامات به روش��نی نش��ان می دهد که 
برای نظر ش��ما اهمیت قائل نش��ده اند.  اگر در زمان صحبت 
کردن طرف مقابل، در حال فکر کردن به نظری هس��تید که 
می خواهید بیان کنید، ذهن تان دیگر گنجایش در نظر گرفتن 
اظهار نظر شخص دیگری را ندارد. ذهن شما به سرعت در حال 
فکر کردن است و به این ترتیب، عواطف تان نمی توانند در زمان 
صحبت کردن شخص دیگر با او همراه شوند. این موضوع باعث 
می ش��ود هر دو طرف صحبت در انتهای گفت وگو، احس��اس 

کنند که نظرات شان بیان نشده  است. 
3- انتظار برای به پایان رسیدن صحبت طرف مقابل 

برای ابراز نظر خودتان
زمانی که در حال صحبت هس��تید و طرف مقابل در انتظار 
برای ابراز نظر خود است، احساسات شما از حالت خنثی تبدیل 
به درماندگی، خش��م یا ناامیدی می ش��وند. غریزه شما کامال 
احساس می کند که تنها در حال تلف کردن انرژی خود برای 
شخصی هستید که اهمیتی برای تان قائل نیست.  اگر تنها در 
انتظار برای صحبت کردن هستید، این کار را تنها برای احساس 
نیاز به مهم دیده ش��دن انجام می دهید و شانس خود را برای 
برقراری ارتباط متقابل از بی��ن می برید. این کار خودخواهانه 
اس��ت و هر دو طرف صحبت را در موقعیت درک نشدن قرار 
می دهد.  وقتی عادات شنیداری ضعیفی را انجام دهید، به طور 
س��هوی به دیگران این پیام را منتقل می کنید که با شما نیز 
به همین طری��ق رفتار کنند. با برقراری تعامل های نامطلوب، 
ابراز مخالفت های س��ریع و ارائه پاس��خ هایی با نادیده گرفتن 
ط��رف مقابل به دیگران این پیام را منتقل می کنید که س��یر 
گفت وگو را دنبال نمی کنی��د. همراهی نکردن و قطع ارتباط، 
ناراحتی به وجود می آورد. ناراحتی باعث ایجاد احساس ناامنی، 
آس��یب پذیری و ترس در گوینده می ش��ود. زمانی که موجب 
می شوید دیگران چنین احساس��اتی را تجربه کنند، ناراحتی 
به اشکال مختلفی در زندگی خودتان نیز ظاهر می شود. پس 
اگ��ر قصد برهم زدن این چرخ��ه را دارید، گوش دادن خود را 

اصالح کنید. 
از س��نجیدن گفته های طرف مقابل صحبت، فکر کردن به 
اظهار نظر آتی خود و انتظار مش��تاقانه برای بیان نظر دس��ت 
برداری��د. اجتناب از این س��ه مورد باعث می ش��ود روابط تان 
بهبود یابد و برقراری ارتباطات حقیقی با دیگران س��اده شود. 
به مرور زمان، هنر کمک کردن به دیگران )و خودتان( در ایجاد 
احس��اس باارزش بودن و درک ش��دن را پیدا می کنید و آن را 

گسترش می دهید. 
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی
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