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چشم انداز 6 حوزه اقتصاد ایران در سال 96 به روایت مرکز پژوهش های مجلس

بازیگران رشد اقتصادی
رش��د اقتصادی یکی از مهم ترین نماگرهای عملکرد یک اقتصاد است و مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین 
گزارش خود از چش��م انداز اقتصاد ایران، رش��د اقتصادي س��ال 1396 را حدود 4.4درصد برآورد کرده است. این 
در حالی است که برآورد قبلي بازوی پژوهشی مجلس از رشد اقتصادي سال 1396 حدود 4.6درصد بوده است. 
عمده تری��ن دليل تعدیل این برآورد رش��د از ن��گاه مرکز پژوهش ها به عملکرد کمت��ر از انتظار بخش صنعت در 
فصل س��وم به ویژه در بخش هاي خودروسازي و پتروشيمی و همچنين تعدیل رشد بخش هاي خدمات عمومي و 
واس��طه گري مالي برمی گردد، اما در عين حال برخي بخش ها نيز رشدي باالتر از سطح مورد انتظار داشته اند که 
مهم ترین آن بخش تأمين آب، برق و گاز طبيعي بوده اس��ت. اما برآورد تازه مرکز پژوهش ها نزدیک تر به برآورد 

صندوق بين المللي پول و بانک جهاني است که در آخرین گزارش  خود رشد اقتصادي ایران در سال...

شهردار تهران در برزخ بهشت

ناکامی سه گانه استیضاح
3

2

4

شبکه بانکی در 11 ماهه امسال بیش از 519هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرد

 35هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه
در دست مردم

سئوی کاله سفید و 7 تکنیک آن
راهنمای کامل آغاز کسب وکار

چه تفاوتی بین یک کسب وکار و یک برند وجود دارد
مرگ فرآیند های بازاریابی چرا و چگونه؟ 

چگونه ارتباط مان را با مشتریان تقویت کنیم؟ 
بررسی نهایی زمان مناسب در مالقات فروش

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

نابغه پرواز کرد

3 ماراتـن تعیین حداقل دسـتمزد کارگران در سـال 
آینده بازهم به آخرین روزهای سال افتاد و در...

 شورای عالی کار حداقل هزینه معیشت را
2 میلیون و 699 هزار تومان تعیین کرد

 ماراتن تعیین دستمزد
به روزهای پایان سال کشید

یادداشت
3 درس از عملکرد بسته 

سه گانه بانک مرکزی

3 درس از عملکرد بسته سه گانه بانک مرکزی

ب��ا افزایش ش��تاب رش��د نرخ 
ارز در بهمن م��اه امس��ال و عب��ور 
ن��رخ دالر از مرز 5 ه��زار تومان و 
به دنب��ال برخورد ه��ای امنيتی و 
پليسی، در 26 بهمن بانک مرکزی 
تدابي��ر س��ه گانه ای را ب��رای مهار 
 افزایش جهش��ی نرخ ارز اعالم و از
28 بهمن ب��رای دو هفته به اجرا 
گذاش��ت. در این یادداش��ت، سه 
درس پولی در سایه عملکرد بسته 
س��ه گانه در س��ه زمينه نرخ بهره، 
س��رعت گردش پول و اعتبار مقام 
پولی مرور می ش��ود. بدیهی است 
در این مرور، نتایجی کاربردی نيز 
حاصل می شود که می تواند مورد 
اس��تفاده قرار گيرد. توجه شود در 
این مطل��ب، پ��ول و نقدینگی به 
صورت مترادف اس��تفاده ش��ده و 
تأکيد بر تعریف گسترده پول است. 

درس اول: نقش کلیدی 
نرخ بهره

نرخ بهره کان��ال ارتباطی ميان 
همه بازار های مالی مانند بازار ارز، 
بازار پول، بازار وجوه وام دادنی، بازار 
س��هام، بازار بدهی، ب��ازار بيمه از 
یک ط��رف و همه بازار های کاالها 
و خدم��ات و دارایی های فيزیکی 
از جمله بازار مس��تغالت از طرف 

دیگر است. 
ادامه در همین صفحه

محمود ختائی 
دانشیار بازنشسته 

دانشکده اقتصاد 
عالمه طباطبایی

ادامه از همین صفحه
در م��واردی ب��ازار وجوه وام دادن��ی یعنی ب��ازار وام، 
قدرت تحليلی عينی تری در مقایس��ه ب��ا بازار پول برای 
تعيي��ن نرخ بهره اقتص��اد دارد ک��ه در تحليل حاضر از 
آن اس��تفاده می ش��ود. در بحران ارزی اخي��ر و فرآیند 
صدور گواهينامه های 20درصد، عرضه وام های یک ساله 
15درصد )س��پرده های 15درصدی( و 10درصد توسط 
س��پرده گذاران، یعنی وام دهندگان به بانک ها، به جهت 
به��ره باالت��ر بازار جدید وج��وه وام دادن��ی 20درصد به 
بانک ه��ا کاه��ش یاف��ت. نتيج��ه، کاهش حج��م وجوه 
وام دادنی در دو بازار به اصطالح سرمایه گذاری بلندمدت 
و کوتاه مدت بود. توجه ش��ود که تقاضا در این دو بازار از 
زیرمجموعه بازارهای وجوه وام دادنی در سطح 15درصد 
و 10درص��د به ص��ورت یک خط افقی ب��ود و نرخ بهره 

نمی توانست تغيير یابد. 
در مقابل وام دهندگان به بانک ه��ا وجوه خود را در بازار 
گواهينامه 20درصد یک س��اله عرضه کردن��د. در این بازار 
وجوه وام دادنی تقاضای بانک ها نيز به صورت یک خط افقی 
در س��طح 20درصد بود. حاصل تغيي��ر، مقدار و نه قيمت 
- به��ره - بود. حجم وجوه وام دادن��ی در بازار اخير از صفر 
به روایت مقام مس��ئول کانون بانک ه��ا به 2400 تریليون 
ریال، معادل 16درصد نقدینگی کش��ور رسيد. این رقم با 
دالر 45000 ریال معادل 53 ميليارد دالر می شود. بزرگی 
این رقم می تواند با ارز مورد نياز واردات حدود 43 ميليارد 
دالر سال 95 مقایسه شود. شایان ذکر است احتماال بخشی 
از کل مانده پولی س��وداگران ارز هم که عمدتا در بانک ها 
است و کمتر به صورت برگ اسکناس است نيز جذب بازار 

وجوه وام دادنی 20درصد شده است. 
افزای��ش نرخ بهره متوس��ط در بازار وج��وه وام دادنی 
بانک ه��ا با ریس��ک نزدیک ب��ه صفر، در ب��ازار ارز مانع 
افزایش بيش��تر تقاض��ای ارز و در نتيج��ه مانع افزایش 
بيش��تر قيم��ت ارز و حجم مورد مبادله ش��د. به عبارت 
کوت��اه، افزای��ش نرخ به��ره مانع کاهش بيش��تر ارزش 
خارجی ریال ش��د. این تغيير در اقتصادهای کشور های 
توس��عه یافته که تورم پایين دارند ب��ا 0.25یا 0.5درصد 
افزایش ن��رخ بهره و نه 5درصد حاصل می ش��ود. توجه 
خواهد شد که بخش��ی از این تفاوت به جهت نرخ تورم 

پایين کشورهای توسعه یافته است. 
به همين ترتي��ب رونق بازار وجوه وام دادنی 20درصد 
یک س��اله با ریس��ک پایين بانک��ی، در ارتباط ب��ا بازار 
مس��تغالت، مانع افزای��ش تقاضا در این بازار نيز ش��د. 
بخش��ی از رکود 4.5ساله گذش��ته بازار ساخت و ساز و 
مس��تغالت نيز ریش��ه در نرخ بهره باالی بازارهای وجوه 
وام دادنی دارد. به نظر می رس��د رونق محتمل بازار سهام 
هم با بهره باالی گواهينامه های جدید منتفی شده باشد. 
فعاليت بورس که باید محرک بخش حقيقی و ش��اخص 
فعاليت آن باشد تحت فشار جدیدی قرار گرفت. تحليل 

همه جانبه موضوع مجالی خاص نياز دارد. 

بدی��ن ترتيب اهميت نرخ به��ره و نقش آن در ارتباط 
مي��ان بازاره��ا در اقتصاد ای��ران مانند هم��ه اقتصاد ها 
مالحظه می شود، اما چالش اصلی این است که می دانيم 
نرخ بهره باال بازدارنده رش��د و موج��ب رکود اقتصادی 
اس��ت. کدامين فعاليت در بخش حقيق��ی اقتصاد ایران 
می تواند پاس��خگوی نرخ های بهره باال در انواع بازار های 
رس��می و غيررس��می وجوه وام دادنی باشد؟ در شرایط 
فعل��ی فق��ط فعاليت های رانتی و قاچ��اق می توانند نرخ 
بهره های باال را بپردازند. پس باید مشوق گسترش فساد 
باش��يم؟ یا به فعاليت های س��وداگری آن هم در داخل 
کش��ور بس��نده کنيم که عمدتا موجب باز توزیع درآمد 
و ث��روت موجود اس��ت. اگر نرخ بهره س��پرده ها به جای 
15درص��د، 20درصد یا باالتر بود، امروز اقتصاد کش��ور 
باید نرخ بهره 25درصد و 30درصد را تحمل می کرد، آیا 
می توانست؟ توجه شود به سبب ارتباط نزدیک بازار های 
وج��وه وام دادنی، در بقيه بازارها نيز و نه فقط در همين 
بازار 20 درصد، افزایش نرخ بهره مش��اهده خواهد ش��د 
ک��ه تبعات منفی خود را دارد. خطر محتمل این اس��ت 
که این نرخ تثبيت بش��ود و نرخ تسهيالت افزایش یابد و 
کل اقتصاد آسيب ببيند. انتش��ار اخير اوراق منفعت در 
بازار بدهی موید این موضوع است. این اوراق دارای سود 
اس��می 20درصد و با سررسيد 3.5ساله هستند. پادزهر 
بدت��ر از زهر تبعات منف��ی این نرخ بهره ب��اال، افزایش 
نرخ تورم انتظاری اس��ت که متأسفانه به جهات شرایط 
سياس��ی و اقتصادی عمومی می تواند شکل بگيرد و باید 

احتراز شود. 
با همين فروش گواهينامه س��پرده 20درصد، با فرض 
حداقل 5درصد بهره ساالنه بيشتر در مقایسه با گذشته، 
باید 120 تریليون ریال معادل 2.7 ميليارد دالر بيش��تر 
به س��پرده گذاران پرداخت ش��ود. توجه ش��ود بخشی از 
گواهينامه ها از محل تبدیل س��پرده های 10درصد بوده 
اس��ت و درنتيجه در این بخش افزایش معادل 10درصد 
بهره ایجاد ش��ده اس��ت. حتی همين رقم 120 تریليون 
ریال معادل حدود چهارماه یارانه نقدی است که کلی در 
مورد آن بحث و گفت وگو بوده اس��ت. حال پرسش این 
اس��ت که پرداخت این هزینه به��ره اضافی بر عهده چه 
کس��ی خواهد بود؟ بانک مرکزی می پردازد؟ که افزایش 
پول پایه و نقدینگی اس��ت یا که بانک های ورشکس��ته 
بدهن��د؟ چ��را و چگونه؟ به فرض ه��م بخواهند بدهند، 
نقدینگ��ی ندارند. تأمي��ن نقدینگی برای آنها انباش��ت 
بيش��تر کوه نقدینگی اس��ت. دولت بده��د؟ از کجا؟ اگر 
هم منابعی از صندوق توسعه ملی بيابد، باز افزایش پول 
پایه و نقدینگی است. همه راه ها به نقدینگی بيشتر ختم 
می ش��ود که ما را به طرف افزایش تورم می کشاند. بدین 
ترتي��ب پرداخت کنن��ده نهایی افزایش بهره س��پرده ها، 
توده های م��ردم خواهند بود که از طری��ق تورم باید به 
س��پرده گذاران بهره بپردازند که فرآیندی عادالنه حتی 
برابر نظر عاشقان بازار در علم اقتصاد نيست. البته روشن 

است که س��پرده گذاران خود نيز جزئی از مردم هستند 
و بخش��ی از بهره دریافتی به دوش خود آنان است. چاره 
بنيان��ی کار، تورم پایين، در کنار نرخ بهره پایين اس��ت. 
توجه ش��ود که نرخ بهره حقيقی باالتر از رشد اقتصادی 
ني��ز در جهت تغيير توزیع درآمد ه��ا به زیان نيروی کار 

خواهد بود. 
درس دوم: سرعت گردش پول

اثر گذاری سرعت گردش نقدینگی، یعنی تعداد دست 
به دس��ت ش��دن آن یا به بيان بانکی، حساب به حساب 
شدن مشابه اثر گذاری حجم خود نقدینگی است. چنان 
که در جه��ش ارزی بهمن ماه، نقدینگ��ی تغيير خاصی 
نکرده بود و همان روند افزایش��ی گذشته را داشت، اما با 
افزایش س��رعت مبادالت، گویی نقدینگی ویژه جدیدی 
فراهم و به بازار ارز س��رازیر ش��ده اس��ت. می دانيم پول 
هميش��ه در بانک ها اس��ت. حتی با خری��د و فروش ارز 
توسط اش��خاص، فقط پول از حس��ابی به حساب دیگر 
منتقل می ش��ود - البته در اینجا فروش ارز توسط بانک 
مرک��زی را ک��ه منجر ب��ه کاهش پول پای��ه و نقدینگی 
می شود کنار می گذاریم - پس آنچه که قيمت ارز را باال 
برد افزایش تندتر دست به دست شدن پول و نه سرازیر 
شدن آن از محل مجهول المکان بود. اگر عنان حجم پول 
تا حدودی در اختيار بانک مرکزی اس��ت، عنان سرعت 
آن تقریبا به صورت مطلق در اختيار صاحبان پول است. 
اگر س��رعت گردش از 1 فعلی به 1.2 برس��د، یعنی در 
قبال هر پنج مبادله گذشته حاال فقط شاهد شش مبادله 
باشيم، گویی حجم نقدینگی 20درصد دیگر نيز افزایش 
یافته است. هر روضه سوزناکی که برای حدود 25درصد 
افزایش نقدینگی س��ال های اخير بلد هستيم باید برای 
رشد نقدینگی 45درصد، سوزناک تر بخوانيم. اگر سرعت 
گردش مثاًل از یک به دو برسد، یعنی نقدینگی کشور در 
یک دوره کوتاه دو برابر ش��ده است که با سقوط اقتصاد 

کشور مواجه خواهيم بود. 
با تدابير بس��ته س��ه گانه، سرعت بخشی از نقدینگی را 
ب��ا ضرر و زیان ف��راوان که در درس اول عنوان ش��د به 
احتمال باال - نه قطعا - برای یک سال صفر کرده ایم، اما 
آیا افزایش س��رعت بقيه نقدینگی نمی تواند تمام تالش 
م��ا را در جهت کنترل قيمتی در هر بازاری از جمله ارز 
بی ثمر س��ازد؟ بدون این فرض نيز باید برای بيداری بعد 
از یک س��ال س��پرده های 20درصد در فکر چاره بود. در 
مورد فروش س��که و گواهينامه ارز بنيان اگر به حساب 
بانک مرکزی باش��د، معادل آن، پول پایه و به دنبال آن 
نقدینگ��ی به ميزان بيش��تری کاهش می یاب��د. به بيان 
سرعت گردش پول، گویی سرعت این بخش از نقدینگی 

برای هميشه صفر شده است. 
بح��ران اخي��ر یکبار دیگ��ر به خوبی نق��ش و اهميت 
تغييرات سرعت گردش پول را در عملکرد کل بازارهای 
اقتص��اد ایران مانن��د همه اقتصادها نش��ان داد. محرک 
افزایش س��رعت گردش نقدینگی می توانس��ت در دوره 

رکود، توس��ط بانک مرکزی در رف��ع تنگناهای اعتباری 
بنگاه های اقتصادی به ج��ای افزایش نقدینگی از طریق 
افزای��ش پول پای��ه و کاهش نرخ س��پرده قانونی به کار 
گرفته می ش��د. به بي��ان بازار وج��وه وام دادنی، تقاضای 
وام بنگاه ه��ا کاه��ش می یاف��ت و ب��ه بيان ب��ازار پول، 
تقاضای اش��خاص برای مانده های پولی تقليل می یافت. 
برآین��د نهایی رفع تنگنای مال��ی بنگاه ها بدون افزایش 
نقدینگ��ی ب��ود. کاهش نرخ بهره در هن��گام پایين بودن 
نرخ تورم انتظاری همراه مقابله با بازی پونزی بانک های 
ورشکس��ته، وجوه وام دادنی را از بازار سپرده در بانک ها، 
ب��ه بورس، ب��ازار کاال و خدمات و بازار وج��وه وام دادنی 
غيربانکی هدایت می کرد ک��ه نتيجه آن تأمين تقاضای 

نقدینگی بنگاه همراه با هزینه کمتر بود. 
درس سوم: ضرورت حفظ شأن و اعتبار مقام پولی

اعتبار سخنان مقام های پولی و به ویژه رئيس کل بانک 
مرکزی ضامن تحقق نتایج محتمل سياس��ت های پولی 
اس��ت. این اعتبار در س��ایه عملکرد کارشناسی و اعالم 
به موقع و درس��ت اظهارات گذش��ته مق��ام پولی حاصل 

می شود. 
عدم اعتبار می تواند شناخته شده ترین سياست ها را به 
نتایج خالف برس��اند. در این راس��تا توصيه بر، کم گوی 
و گزیده گوی اس��ت. اگر در گذش��ته چندی��ن بار گفته 
ش��ده باش��د، نرخ ارز پایين می آید، ول��ی برخالف آن، 
افزایش نشان دهد، مالحظه خواهد شد که حتی بااتخاذ 
مناسب ترین سياست ها هر گونه اعالم مجدد کاهش نرخ 

ارز، افزایش را به دنبال خواهد داشت. 
چراکه با اع��الم کاهش ن��رخ ارز، متقاضيان ارز برای 
تجارت خارج��ی، انتقال س��رمایه، مس��افرت به خارج، 
سوداگری و پس انداز ارزی، عالمت افزایش نرخ دریافت 
خواهند کرد. خرید های خود را تسریع و بيشتر خواهند 
ک��رد که این تقاضای افزایش یافته خود منجر به افزایش 
قيمت ارز می ش��ود. به گفته معروف کينز، اش��خاص با 
حرک��ت در جه��ت پيش بينی های خود، آنه��ا را محقق 
می س��ازند. در حرکت صعودی ن��رخ ارز، عدم اعتماد به 
موضع گيری های مقام پولی، فشار افزایشی را بيشتر کرد. 
با پایان طرح دو هفته ای بس��ته سه گانه این فشار ادامه 
دارد. ب��ازار اس��کناس دالر خيلی به ب��ازار حواله دالری 
مرتبط اس��ت. در ش��رایط عادی حجم مب��ادالت حواله 
خيل��ی باال و تعيين کننده نرخ ارز اس��ت. قابليت کنترل 
آن در ثب��ات م��ورد انتظار نرخ ارز باید ملحوظ ش��ود و 
اظهارات مقامات پولی هم باید براساس آن تنظيم گردد. 
در بسته سه گانه سکه پيش فروش سکه احتماال بازده 
بيش��تری در مقابل گواهينامه 20درصد دربر داشت، اما 
به جهت عدم معرفی کامل چگونگی آن و نگرانی از عدم 
تحویل در سررس��يد، کمتر مورد استقبال قرار گرفت. به 
همين ترتيب از گواهينامه های ارزبنيان کمتر اس��تقبال 
ش��د. ش��ایان ذکر اس��ت راهنمایی های مسئوالن شعب 
بانکی نيز کم و بيش در راستای انتظارات خریداران بود 

و آگاهی محدودی نس��بت به شيوه عملکرد در سررسيد 
داشتند. در دو تدبير سکه و گواهينامه ارزبنيان به جهت 
تدوین و اجرا توجه بيشتر به حفظ و تقویت اعتبار مقام 

پولی ضرورت داشت. 
نتایج و توصیه ها

در این متن، بخشی از نتایج عملکرد تدابير بسته سه گانه 
بانک مرکزی، تحت عنوان س��ه درس نرخ بهره، س��رعت 
گ��ردش پول و اعتبار مقام پولی مورد بررس��ی قرار گرفت. 

بنا به مورد نيز به صورت ضمنی توصيه هایی عنوان شد. 
در زمينه وضعيت پولی و بانکی کشور آنچه کم و بيش 
مورد وفاق کارشناس اس��ت، به صورت خالصه، انضباط 
مال��ی دول��ت، اصالح س��اختار بانک ه��ا و تعيين تکليف 
دارایی های موهومی آنها و اس��تقالل بانک مرکزی است 

که در نهایت اقتصاد را به تورم زیر 5درصد می رساند. 
مقاله اخير دکتر مس��عود نيل��ی در هفتمين همایش 
سياس��ت های پول��ی و چالش ه��ای بانک��داری و توليد 
جمع بندی س��ه گانه خوبی در همين زمينه برای تحقق 
ت��ورم زی��ر 5درصد ارائه داده اس��ت: اعم��ال قيودی بر 
رفت��ار مالی دولت، پایش و محدودیت بر رفتار بانک ها و 
قاعده مند کردن هزینه شدن درآمد های نفتی. مقاله سه 
نف��ره آقایان دکتر امير کرمانی، دکترپویا ناظران و دکتر 
فرهاد نيلی ني��ز تحليل های خوب��ی را در همين زمينه 

معضالت پولی و بانکی کشور ارائه داده است.  
نکت��ه کليدی در اعمال توصيه ها در زمينه پولی و بانکی 
و ب��ه صورت اخص ب��رای ثبات ارزی، ف��رض اول، قبول و 
اعمال ضوابط پذیرفته ش��ده بين المللی در زمينه های مالی 
برای ثبات بازار است. از همين منظر نيز مجددا اصالحات 
س��اختاری نظام بانکی کش��ور الزامی اس��ت. فرض دوم، 
ضرورت تغيير فضای سياس��ی داخلی در جهت وفاق ملی 
و به لحاظ سياس��ت خارجی ض��رورت تعامل بين المللی و 
منطقه ای با دیگر کشورها براساس قواعد حاکم بر آن است. 
بدون چنين تغييری از آنجایی که مفروضات سياست های 
اقتص��ادی حاکم نيس��ت، انتظار نتایج محتمل و آش��نای 
سياس��ت ها نيز توقع باطلی خواهد ب��ود. برای تحقق این 
توصيه های ماهيتا سياس��ی، تصميمات هماهنگ و سریع 

مقامات ارشد نظام و سه قوه مورد نياز است. 
س��خن آخر تحليل ل��زوم انطباق نظام بانکی کش��ور 
ب��ا مقررات بال دو و س��ه و مقررات پولش��ویی وتحليل 
ضرورت تغيير سياست های خارجی و داخلی و چگونگی 
اعم��ال آن اس��ت که به عه��ده اهل فن و قل��م در این 
زمينه هاس��ت. البت��ه در ای��ن زمينه ها گفته و نوش��ته 
شده اس��ت ولی جای سخن بسيار بيش��تر دارد. چنين 
تحليل هایی موجب شناخت و تسریع تصميم گيری های 
الزم توس��ط مجریان است. توجه شود که در حال حاضر 
فضای نقد و گفت وگو و امکان ارائه دیدگاه ها در کش��ور 
بس��يار بهبود یافته است و قابل مقایسه با گذشته نيست 

و می تواند مورد استفاده قرار گيرد. 



رشد اقتصادی یکی از مهم ترین 
نماگرهای عملک��رد یک اقتصاد 
است و مرکز پژوهش های مجلس 
در تازه تری��ن گ��زارش خ��ود از 
چش��م انداز اقتصاد ایران، رش��د 
اقتصادي س��ال 1396 را حدود 
4.4درصد ب��رآورد کرده اس��ت. 
این در حالی اس��ت ک��ه برآورد 
قبلي بازوی پژوهش��ی مجلس از 
رشد اقتصادي سال 1396 حدود 
4.6درصد بوده است. عمده ترین 
دليل تعدیل این برآورد رش��د از 
نگاه مرکز پژوهش ها به عملکرد 
کمت��ر از انتظار بخش صنعت در 
فصل س��وم به ویژه در بخش هاي 
و  پتروش��يمی  و  خودروس��ازي 
همچنين تعدیل رشد بخش هاي 
خدمات عمومي و واس��طه گري 
مالي برمی گردد. اما در عين حال 
برخي بخش ها نيز رش��دي باالتر 
از سطح مورد انتظار داشته اند که 
مهم ترین آن بخ��ش تأمين آب، 

برق و گاز طبيعي بوده است.
مرک��ز  ت��ازه  ب��رآورد  ام��ا 
پژوهش ها نزدیک ت��ر به برآورد 
صندوق بين المللي پول و بانک 
جهان��ي اس��ت ک��ه در آخرین 
اقتصادي  رش��د  خ��ود  گزارش  
را   2017 س��ال  در  ای��ران 
به ترتيب 4.2 درصد و 4 درصد 
پيش بين��ي کرده ان��د. گ��زارش 
همچني��ن  پژوهش ه��ا  مرک��ز 
نش��ان مي دهد که رش��د ارزش 
در  بخش هاي کشاورزي  افزوده 
س��ال 1396 حدود 3.8 درصد، 
نف��ت 3.1 درص��د، صنعت 4.1 
درصد، ساختمان 2.6 - درصد و 
خدمات 5.3 درصد خواهد بود.

چالش های��ي  مهم تری��ن  از 
ک��ه در ای��ن گ��زارش، رش��د 
را  ای��ران  امس��ال  اقتص��ادي 
س��طح  اس��ت،  کرده  مح��دود 
پایين س��رمایه گذاري دولتي و 
خصوصي اس��ت. ای��ن عامل در 
سال جاري به رشد منفي بخش 
س��اختمان منج��ر ش��ده و در 
سال هاي آینده نيز رشد محدود 
سایر بخش ها را به دنبال خواهد 

داشت.
کشاورزی

ارزیابي جدیدترین برآوردهاي 
وزارت جهاد کشاورزي از توليد 
انواع اقالم محصوالت کشاورزي 

ت��ا پایان س��ال 1396 حاکي از 
آن اس��ت که رشد ارزش افزوده 
بخ��ش کش��اورزي )ب��ه قيمت 
ثاب��ت( در س��ال 1396 حدود 
8/3 درص��د خواهد ب��ود. بانک 
اول  رش��د ش��ش ماهه  مرکزي 
بخش کشاورزي را 2/4 و مرکز 
آمار ح��دود 9/0 درص��د اعالم 
کرده اس��ت که اخت��الف 1/3 

درصدي دارد.
نفت

مرکز آمار ایران رش��د ش��ش 
ماهه اول بخش اس��تخراج نفت 
خام و گاز طبيعي را 3/4 درصد 
و بان��ک مرک��زي 8/5 درص��د 
اعالم کرده ان��د. آمار توليد نفت 
و  س��ال هاي 2016  در  ای��ران 
2017 براساس گزارش ماهيانه 
توليد  اوپ��ک نش��ان مي ده��د 
نف��ت خام ای��ران در س��ه ماهه 
اول سال 1396)س��ه ماهه دوم 
س��ال 2017( 7 درص��د رش��د 
داش��ته اس��ت. این رش��د براي 
س��ه ماهه س��وم س��ال ج��اري 
س��ال  دوم  )س��ه ماهه  ميالدی 
1396( ب��ه ح��دود 1/5 درصد 
و براي س��ه ماهه چهارم 2017 
)س��ه ماهه س��وم 13960( ب��ه 
1/2 درص��د کاه��ش پيدا کرده 
است. به عبارت دیگر، بر اساس 
آمارهاي اوپک، ميانگين رش��د 
توليد نفت ایران در 9 ماهه اول 
س��ال 1396 حدود 8/4 درصد 
رشد داش��ته است. به طور کلي 
با در نظ��ر گرفتن وضعيت بازار 
نفت و عملکرد سال گذشته این 
انتظار مي رود  ایران،  صنعت در 
روند کاهشي رش��د توليد نفت 
در س��ه ماهه پایان��ي س��ال هم 
تداوم داش��ته باش��د. براس��اس 

پژوهش هاي  برآوردهاي مرک��ز 
مجل��س، رش��د ارزش اف��زوده 
گروه نفت در سال 1396 حدود 

1/3درصد پيش بيني مي شود.
صنعت

مرک��ز آمار ای��ران در آخرین 
گزارش منتشر شده خود، رشد 
بخ��ش صنعت در س��ال 1395 
را 5/6درصد و رش��د شش ماهه 
اول س��ال 1396 ای��ن بخش را 
4درصد اعالم کرده است. ضمن 
اینک��ه بانک مرکزي نيز رش��د 
بخ��ش صنعت در س��ال 1395 
را 9/6 درصد و رش��د شش ماهه 
را 8/4درصد اعالم کرده اس��ت. 
همچنين برآوردهاي انجام شده 
با توجه به آمار توليد محصوالت 
منتخب صنعتي حاکي از رش��د 
ح��دود 5 درص��دي صنعت در 

نيمه اول امسال است.
ب��ا توجه به عملک��رد 9 ماهه 
نخس��ت، عملک��رد م��اه ده��م 
)دي ماه( صنای��ع و انتظارات از 
رش��د صنایع مختل��ف با توجه 
ب��ه س��ابقه عملک��رد ماه ه��اي 
پایاني س��ال آنها، رش��د حدود 
8/3درصدي بخ��ش صنعت در 
انتظار  م��ورد  س��ه ماهه چهارم 
اس��ت. این ميزان رش��د باالتر 
از رش��د سه ماهه س��وم )پایيز( 
است اما از عملکرد 9 ماهه کمتر 
اس��ت. به طور کلي رشد بخش 
صنع��ت در س��ال 1396 حدود 
می ش��ود.  ب��رآورد  1/4درص��د 
ب��رآورد قبلي مرک��ز پژوهش ها 
از رش��د بخش صنعت در سال 
1396 ح��دود 6/4درص��د بوده 
اس��ت و دلي��ل اصل��ي تعدیل 
رش��د به عملکرد کمتر از انتظار 
و  خودروس��ازي  بخش ه��اي 

پتروشيمي بازمي گردد.
معدن

با توجه ب��ه اطالعات 9 ماهه 
س��نگ  معدن��ي  محص��ول  دو 
آهن و کنس��انتره زغال س��نگ 
که ب��ه ترتي��ب 70 و 3 درصد 
افزوده بخش  س��هم کل ارزش 
معدن را ایجاد مي کنند، رش��د 
محصوالت معدني در بهار سال 
1396 ح��دود 6/12درصد و در 
فص��ل دوم با افت قاب��ل توجه 
-1/2درصد بوده است. در فصل 
سوم این رشد حدود 4/7درصد 
و مثبت بوده است و با توجه به 
عملکرد دي ماه و س��وابق توليد 
بخش، افزایش رش��د این بخش 
در فصل زمس��تان مورد انتظار 
اس��ت. به ط��ور کلي ب��ا توجه 
به نوس��ان تقاض��اي محصوالت 
معدن��ي و وضعي��ت موج��ودي 
انباره��ا، نوس��انات فصلي توليد 
در این بخش ت��ا حدي معمول 
است و تجربه سنوات قبلي این 

موضوع را نشان مي دهد.
ساختمان

برآورده��ا از وضعي��ت بودجه 
دول��ت نش��ان مي ده��د ميزان 
تحقق مخارج عمراني دولت در 
س��ال 1396 حدوداً 420 هزار 
ميلي��ارد ریال خواه��د بود که 
رشد تقریباً صفر درصدي نسبت 
به سال 1395 خواهد داشت. با 
در نظر گرفت��ن پيش بيني ها از 
رش��د ش��اخص ضمني مرتبط، 
رش��د حقيقي س��اختمان هاي 
درص��د   - 11 ح��دوداً  دولت��ي 
بنابراین  مي ش��ود.  پيش بين��ي 
از این کانال اثر منفي بر رش��د 
بخش ساختمان در سال 1396 

خواهد داشت.

بان��ک  آماره��اي  براس��اس 
مرکزي، روند افزایش پروانه هاي 
س��اختماني در ش��ش ماهه اول 
س��ال 1396 هم تداوم داش��ته 
و تع��داد پروانه ه��ا در مناطق 
شهري رشد 8/7درصدي داشته 
اس��ت. با این حال، نکته مهم و 
قاب��ل توجهي که وجود دارد آن 
اس��ت که با وجود رش��د تعداد 
پروانه هاي صادر ش��ده، س��طح 
زیربناي طبقات روند کاهش��ي 

داشته است.
در رابط��ه با س��رمایه گذاري 
آمارهاي  نيز  س��اختمان  بخش 
بان��ک مرکزي براي ش��ش ماهه 
رش��د   1396 س��ال  اول 
قيمت هاي  ب��ه  6/12درص��دي 
اسمي را نشان مي دهد که باالتر 
از انتظارات قبلي است. دقت در 
جزئيات این رشد نشان مي دهد 
که رش��د ی��اد ش��ده مربوط به 
و  تمام ش��ده  س��اختمان هاي 
نيمه تمام بوده و رش��د سرمایه 
گذاري در ساختمان هاي شروع 
شده منفي اس��ت. به طور کلي 
و ب��ا توج��ه به عملک��رد بخش 
س��اختمان در ش��ش ماهه اول 
و انتظ��ار عملک��رد فصل ه��اي 
پایيز و زمس��تان آنچنان که در 
سال هاي اخير بوده است، رشد 
در  خصوص��ي  س��اختمان هاي 
سال 1396 مثبت و حدود 4/1 

درصد پيش بيني مي شود.
با توجه به این نکته ها، رش��د 
)خصوصي  س��اختمان  بخ��ش 
و دولت��ي( در س��ال 1396 در 
مجم��وع منفي و ح��دود 6/2 - 

درصد پيش بيني مي شود.
خدمات

در رابطه با رش��د ش��ش ماهه 
اول امس��ال نيز مرکز آمار ایران 
رشد بخش خدمات را 7.2درصد 
و بانک مرکزي 3.8درصد اعالم 
کرده اند ک��ه بيش از 3.4درصد 
مي ده��د.  نش��ان  را  اخت��الف 
برآورد مرکز پژوهش ها از رش��د 
بخش خدمات با در نظر گرفتن 
خدمات  زیربخش هاي  تحوالت 
در س��ال 1396 براب��ر ب��ا 3/5 
درصد اس��ت. این برآورد حدود 
0.6درصد کمتر از برآورد قبلي 
مرکز براي رش��د بخش خدمات 
اس��ت که عمدتاً به تعدیل رشد 
بخش ه��اي خدم��ات عمومي و 

واسطه گري مالي مربوط است.

چشم انداز 6 حوزه اقتصاد ایران در سال 96 به روایت مرکز پژوهش های مجلس

بازیگران رشد اقتصادی
اقتصادجهان

چشم انداز تاریک یا روشن اقتصاد عربستان از 
نگاه اکونومیست

به وقت مالیات
این روزها س��عودی ها ش��اهد اصالحات بزرگی 
در کش��ور خود هستند، اما مهم ترین اصالحات در 
بخش اقتصاد است. از نگاه اکونوميست، محمدبن 
س��لمان شاهزاده سعودی س��عی دارد تنوع بخشی 
را ب��ه اقتصاد کش��ور خ��ود هدیه کن��د و آن را از 
ش��ر درآمده��ای نفتی نجات بدهد، ام��ا آیا موفق 

می شود؟ 
در گ��زارش اکونوميس��ت به نق��ل از آینده نگر 
می خوانيم: بس��ياری از س��عودی ها سال ميالدی 
جدید را با عکس��ی از رسيداس��تارباکِس خود در 
ش��بکه های اجتماعی ش��روع کردند. به هرجا که 
س��ر می زدید تصویری از قبض رسيداس��تارباکس 
س��عودی ها بود. امس��ال در نخس��تين روز ژانویه، 
پادشاهی سعودی نخستين ماليات بر ارزش افزوده 
را ک��ه 5درصد بود برای کمک به کس��ری بودجه 
اجرایی کرد. ای��ن ماليات تمامی کاالها و خدمات 
را دربرمی گيرد. البته بخش هایی مانند س��المت و 
حمل ونقل عمومی از این ماليات معاف هس��تند و 
ب��ه آنها تعلق نمی گيرد. ام��ارات متحده عربی هم 
همين کار را انجام داد. اما اقدام دولت عربس��تان 
س��عودی بدون پاس��خ باق��ی نماند. بس��ياری از 
سعودی ها از افزایش هزینه های زندگی خشمگين 
ش��دند. برخی نيز به خاطر اینکه پول بيشتری از 
آنها گرفته می ش��ود گالیه مند ش��دند. ولی به هر 
حال این روند اصالحی پيش رفت؛ مانند بسياری 
از دیگر اصالحاتی که محمدبن س��لمان شاهزاده 
س��عودی در دس��تور کار قرار داد و ب��دون اینکه 
بحران ی��ا هرج ومرجی ایجاد کند اجرایی ش��د و 
پي��ش رفت. در واق��ع او اصالح��ات را با کمترین 

آشوب انجام می دهد. 
بودجه 261ميليارد دالرِی پادش��اهی س��عودی 
در م��اه دس��امبر رونمایی ش��د. ای��ن بزرگ ترین 
بودجه س��عودی ها تاکنون ب��وده و کاماًل متفاوت 
از سياس��ت های ریاضتی اس��ت ک��ه تاکنون برای 
این کش��ور طراحی ش��ده  اس��ت. بع��د از کاهش 
قيمت نفت در س��ال 2014، دولت سياس��ت های 
ریاضت اقتصادی را در پي��ش گرفته  بود و اکنون 
ای��ن بودجه کالن قدری عجيب به نظر می رس��د. 
در س��ال 2016 ب��ه وزارتخانه ه��ا اعالم ش��د که 
هزینه های خ��ود را بر اس��اس قراردادهای جدید 
حدود 5درص��د کاهش بدهند. ای��ن امر می تواند 
ب��ه اقتصاد کمک کند و مانع از بحرانی ش��دِن آن 
بش��ود. بودجه جدید به دنبال افزایش هزینه های 
سرمایه ای و همچنين افزایش 11درصدی بودجه 

بهداشت و درمان است. 
ام��ا این به معنای کس��ری 52ميلي��ارد دالری 
نيز هس��ت که برابر با 7.2درصد از توليد ناخالص 
داخلی عربستان سعودی اس��ت. هرچند این رقم 
نس��بت به سال گذشته کمتر اس��ت اما هنوز هم 
کس��ری قابل توجهی به ش��مار می آید. پادشاهی 
سعودی از سال 2014 تاکنون بيش از 250ميلياد 
دالر از ذخایر خارجی خود را بيرون کشيده  است. 
هرچند بانک های مرکزی نيز تقالهایی داش��ته  و 
تالش کرده ان��د، اما همچنان ذخای��ر به کمترین 
ميزان خ��ود از س��ال 2011 تاکنون رس��يده اند. 
مقامات سعودی اميد داشتند که بتوانند بودجه را 
در سال بعدی به تراز برسانند. اکنون مهلت نهایی 

این امر را به سال 2023 موکول کرده اند. 
احتم��االً آنها در آینده ني��ز نمی توانند به هدف 
خود دست پيدا کنند. قيمت های سوخت افزایش 
پيدا کرده و بسياری از مسائل تغيير کرده  است اما 
باز هم نمی توان اميد زیادی به این مسئله داشت. 
درآمدهای نفتی در س��ال 2018 احتماالً افزایش 
12درص��دی خواه��د داش��ت و ب��ه 131ميليارد 
دالر خواهد رس��يد. افزایش قيمت نفت نسبت به 
گذش��ته کمک کمتری خواهد کرد. سال گذشته 
دولت نرخ ماليات آرامکو )شرکت نفت سعودی( را 
کاهش داد و رق��م آن را از 85درصد به 50درصد 
رس��اند. این اقدام می تواند شرکت نفتی را در نگاه 
س��رمایه گذاران خارجی جذاب تر کند چراکه قرار 
اس��ت بخش کمی از س��هام این شرکت به فروش 
برس��د. به هر حال محمدبن سلمان قصد دارد در 
درازمدت تنوع بخشی را به اقتصاد سعودی ها هدیه 
کند. او س��عی دارد اقتصاد عربستان را از اعتياد به 
نفت نجات بدهد. چنين چيزی برای سعودی ها به 

نظر رویایی می آید. 
همه باهم برابرند

تنها گروهی که از ماجراهای اخير س��ود زیادی 
نمی ب��رد خان��دان آل س��عود ی��ا هم��ان خاندان 
پادشاهی است. در ميان کسانی که به جریان های 
اخير اعت��راض می کنند گاهی اف��رادی از خاندان 
س��لطنتی ه��م دیده می ش��وند. به هر ح��ال این 
تصميمی اس��ت که محمدبن س��لمان گرفته و در 
حال اجرایی کردِن آن است. به صورت کلی عموم 
مردم وقتی می بينند خاندان س��لطنتی هم تحت 
فشار قرار گرفته کمتر به جریان معترض می شوند. 
ش��اهزاده تاکنون چندین بار از طریق تلویزیون با 
م��ردم صحبت و س��عی کرده آنها را ب��ه این روند 
اصالحی قانع کند. به نظر می رسد او کاماًل مصمم 
اس��ت و در این جریان حتماً موفق خواهد شد، اما 

چه بر سر بودجه سعودی ها خواهد آمد؟ 

دریچــه

مجله کارآفرین Entrepreneur پاسخ داد
آیا یک کارآفرین موفق می تواند 

مدیرعامل خوبی باشد؟ 
بس��ياری از کارآفرین��ان به ایده های نابی ک��ه آنها را برای 
راه اندازی یک کسب وکار جدید وسوسه کرده اند، چنان عشق 
می ورزن��د ک��ه نمی توانند به راحتی بپذیرند ک��ه هدایت این 
ایده ها را به یک مدیرعامل حرفه ای محول کنند. اما در دنيای 
امروز برای اداره موفقيت آميز یک بنگاه اقتصادی، حضور یک 
مدیرعامل خبره بيش از یک کارآفرین مبتکر می تواند مثمر 
ثمر باشد. سؤال این است که آیا یک کارآفرین موفق لزوماً یک 

مدیرعامل موفق نيز خواهد بود؟ 
تفاوت بین واژه ها

چهار واژه کارآفرین، مدیرعامل، فعال اقتصادی و مدیر اغلب 
به جای یکدیگر مورد اس��تفاده قرار می گيرند و دليل چنين 
اشتباهی این اس��ت که بسياری از نقش ها و مسئوليت هایی 

که با این واژه ها عجين شده اند، با یکدیگر همپوشانی دارند. 
ب��ه گ��زارش اتاق ای��ران، کارآفرین کس��ی اس��ت که یک 
کسب وکار جدی را راه اندازی می کند، اما مدیرعامل مسئوليت 
اداره بنگاهی را بر عهده می گيرد که توسط کارآفرین که ممکن 
اس��ت خودش باشد، تأس��يس شده اس��ت. فعاالن اقتصادی 
افرادی هس��تند که ممکن است در هر نقشی فعاليت کنند و 
برای کس��ب سود تالش می کنند. مدیران نيز کسانی هستند 
که بر عملک��رد دیگران نظارت دارند و آنها را در یک مس��ير 
مش��خص هدایت می کنند.  خلق ایده های بدیع، جلب کردن 
نظر س��رمایه گذاران بالقوه و راه اندازی اوليه یک کس��ب وکار 
جدید، از جمله قابليت های رایج کارآفرینان به ش��مار می رود. 
مدیران عامل اما با مهارت های ش��ان در زمينه حفظ و ارتقای 
جایگاه یک بنگاه اقتصادی شناخته می شوند.  هم کارآفرینان و 
هم مدیران عامل باید بتوانند در نقش رهبر سازمان خود ظاهر 
ش��وند. با این  وجود، تفاوت های مهمی نيز در زمينه توانایی ها 
و تجربيات مورد نياز آنها دیده می ش��ود. س��ؤال این است که 
این تفاوت ها چگونه تأثير خود را در اداره یک بنگاه اقتصادی 

توسط یک کارآفرین یا مدیرعامل نشان می دهند؟ 
دیـدگاه اول: کارآفرینان می توانن��د مدیران عامل خوبی 
باش��ند! ما کارآفرینان زیادی را می شناس��يم که توانسته اند 
مدیران عامل موفقی برای کس��ب وکار خود باشند. مثاًل جف 
بزوس که ثروتمندترین مرد جهان اس��ت، هنوز هم ش��خصاً 
سمت مدیرعاملی شرکت آمازون را بر عهده دارد و امورات یک 
غ��ول تجاری با بيش از 560 هزار نيروی کار را اداره می کند. 
مثال بارز دیگر، لری اليسون 73 ساله و خستگی ناپذیر است 
که طی 40 سال اخير در نقش مدیرعامل شرکت خود یعنی 

اوراکل فعاليت کرده است. 
برآورد می ش��ود برای تبدیل شدن یک استارت آپ به یک 
بنگاه اقتصادی واقعی حداقل چهار س��ال زمان نياز اس��ت و 
پس از آن معموالً بين سه الی شش سال دیگر نيز باید سپری 
شود تا این بنگاه اقتصادی نوپا خود را به عنوان یک کسب وکار 
موفق به بازار ثابت کند. ش��اید در س��ال های نخست فعاليت 
یک استارت آپ، مؤسس آن بهتر بتواند امورات آن را مدیریت 
کند زیرا ابعاد گوناگون کس��ب وکار خود را می شناس��ند. در 
مقابل، ممکن است یک مدیرعامل حرفه ای که مدتی پس از 
راه اندازی یک استارت آپ، کار خود را در آنجا شروع می کند، 
شناخت الزم را از تاریخچه و فلسفه آن نداشته باشد و مدتی 
طول بکشد تا به این شناخت دست پيدا کند. از طرفی گاهی 
یک مدیرعامل حرفه ای از جزیياتی غافل می ش��ود که خود 
کارآفری��ن هرگز از کنار آنه��ا راحت عبور نمی کند.  عالوه بر 
این، کارآفرینان مدت زیادی را در کسب وکاری که خودشان 
راه اندازی کرده اند، باقی می مانند و به موفقيت آن در بلندمدت 
متعهد هستند، درحالی که مدیران حرفه ای ترجيح می دهند 
در شرکت های موفق تر به مدیریت بپردازند، اما کارآفرینان به 
دنبال این نيستند که در هر شرکتی که به آنها پيشنهاد مالی 
بهتری ارائه بده��د، مدیریت کنند؛ آنها می خواهند مدیریت 

شرکتی که خودشان بنا نهاده اند را بر عهده بگيرند. 
دیدگاه دوم: کارآفرین��ان نمی توانند لزوماً مدیران عامل 
خوبی باش��ند! کارآفرینان اغلب از دانش کافی یا تحصيالت 
دانشگاهی در زمينه مدیریت کسب وکار برخوردار نيستند و 
تجربه چندانی در این زمينه ندارند. یک کارآفرین قادر است 
با بهره گيری از یک ایده مناس��ب و جلب نظر سرمایه گذاران، 
کسب وکار جدید خود را راه اندازی کند اما برای حفظ و بهبود 
جایگاه آن نيازمند توانایی های مدیریتی است. اگرچه همواره 
اس��تثنائاتی دیده می شود، اما کارآفرینان در قياس با مدیران 
عامل حرفه ای، مهارت و تجربه کمتری دارند و به همين دليل 
اثربخشی کمتری در جایگاه مدیریتی از خود نشان می دهند. 
از طرفی اشتياق شدید کارآفرینان به کسب وکار خود اگرچه 
ویژگی مثبتی اس��ت اما گاهی ممکن است پيامدهای منفی 
داشته باش��د؛ مثاًل برخی از کارآفرینان به گونه ای تعصب آميز 
از دیدگاه های اوليه یا تيم تخصصی که در ابتدای کار تشکيل 
داده اند، حمایت می کنند و این باعث می شود که در برابر تغيير 
مقاومت نشان دهند.  بر اساس پژوهش ميدانی نوام واسرمن، 
اس��تاد کارآفرینی دانشگاه کاليفرنيای جنوبی، در حال حاضر 
کمتر از 25 درصد شرکت ها را مؤسسان آنها )کارآفرینان( اداره 
می کنند. این نسبت برای شرکت هایی که کمتر از سه سال از 
تأسيس ش��ان می گذرد، حدود 50 درصد و برای شرکت هایی 
که بين 3 الی 4 سال قدمت دارند، تقریباً 40 درصد است. به 
عبارتی هرچه شرکت بالغ تر می شود، کارآفرینان بيشتر به این 
نتيجه می رسند که باید اداره آن را به یک مدیرعامل حرفه ای 
بس��پارند.  اینکه یک کارآفرین توانس��ته یک ایده خوب ارائه 
دهد و به خوبی آن را عملياتی کند، بدین معنا نيست که وی 
می تواند مدیرعامل موفقی برای کسب وکار خود باشد. بسياری 
از کارآفرین��ان نه تنها فاقد مهارت ها و تجربيات الزم در زمينه 
مدیریت کس��ب وکار هستند، بلکه حتی برداشت درستی نيز 
از این مقوله مهم ندارند.  چيزی که بيش��تر از تمایل ما برای 
پذیرفت��ن یکی از این دو دیدگاه اهميت دارد، این اس��ت که 
بتوانيم بين مجموعه مهارت های مورد نياز برای قرار گرفتن در 

نقش کارآفرین و مدیرعامل، تفکيک قائل شویم. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز 2

رشد سال 1396رشد سال 1395شرح

3.8 درصد4.2 درصدکشاورزی

3.1 درصد61.6 درصدنفت

4.1 درصد6.9 درصدصنعت

6.6 درصد6.8 درصدآب، برق و گاز

2.6- درصد13.1- درصدساختمان

5.3 درصد3.6 درصدخدمات

4.4 درصد12.5 درصدرشد اقتصادی

رشد ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی در سال 1395 و پیش بینی سال 1396

ایمان ولی پور

پنجشنبه
24 اسفند 1396

شماره 1027



3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

پس از آنکه روز سه ش��نبه علی ربيعی، 
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی در 
نوب��ت صبح و عب��اس آخون��دی وزیر راه 
و شهرس��ازی در نوب��ت عص��ر از آزم��ون 
استيضاح مجلس سربلند بيرون آمدند، این 
اتفاق روز چهارشنبه در دومين روز بررسی 
استيضاح های سه گانه مجلس برای محمود 
حجت��ی، وزیر جهاد کش��اورزی نيز اتفاق 
افت��اد و او هم به مانند دو وزیر پيش��ين با 
رأی اعتماد مجدد مجلس بر مسند وزارت 
باقی ماند، اما این تنها حاشيه این روزهای 
پایتخت نبود و روز گذشته خبر استعفای 
ش��هردار تهران به حاش��يه های سياس��ی 

آخرین روزهای سال بيشتر دامن زد. 
اما اگر ربيعی به تعبير رس��انه  ها به طور 
 ناپلئون��ی وزی��ر مان��د و نماین��دگان با
126 رأی مواف��ق، 124 رأی مخالف، دو 
رأی ممتن��ع و یک رأی باطله از مجموع 
253 رأی با طرح اس��تيضاح او مخالفت 
کردن��د، ام��ا قاطعيت بيش��تری در رأی 
اعتم��اد نماین��دگان به آخون��دی وجود 
داش��ت و نمایندگان ب��ا 92 رأی موافق، 
152 رأی مخال��ف اس��تيضاح و دو رأی 
ممتن��ع از مجم��وع 246 رأی ب��ا طرح 
اس��تيضاح وزیر راه و شهرسازی مخالفت 
کردند، اما حجتی وزیر جهاد کش��اورزی 
نيز روز گذشته در پایان جلسه استيضاح، 
ب��ا رأی دوباره مجل��س در وزارت جهاد 
 کش��اورزی باقی مان��د و نماین��دگان با
105 رأی مواف��ق، 117 رأی مخال��ف و 

7 رأی ممتن��ع از مجم��وع 229 رأی، با 
استيضاح او مخالفت کردند. 

منتقدان، ناکامی این سه گانه استيضاح 
را به ضعيف ش��دن جای��گاه مجلس دهم 
در پهنه سياس��ت ای��ران تعبير می کنند و 
معتقدند عجيب است مجلسی که در چهار 
س��ال دولت یازدهم به این س��ه وزیر رأی 
اعتماد داده بود و مهم تر از آن، ش��ش ماه 
پيش نيز در آستانه تشکيل دولت دوازدهم 
دوباره به آن��ان اعتماد کرده بود، در فاصله 
اندک ش��ش ماهه از آن زمان تاکنون، آنان 
را به آزمون اس��تيضاح کش��انده و همين 
امر، دس��تمایه ای برای انتقاد به مجلس از 
سوی منتقدان ش��ده و آنها این استيضاح 
را سياسی می دانند؛ نکته ای که محمدباقر 
نوبخت نيز روز سه شنبه در آخرین نشست 
هفتگی خود با رسانه ها به آن اشاره کرد و 
گفت: »می خواهيم بدانيم که در این شش 
ماه چه ارزیابی از عملکرد آنان شده است.«

اگرچ��ه این عدم همراهی مجلس دهم 
ب��ا دولت دوازدهم در ای��ن روزها چندان 
ش��گفت آور نيس��ت و چن��دی پيش نيز 
کلي��ات الیحه بودج��ه دولت از س��وی 
نماین��دگان در صح��ن علن��ی مجل��س 
ب��رای نخس��تين بار پ��س از انق��الب رد 
ش��د، با این همه محمود واعظی، رئيس 
دفت��ر رئيس جمه��ور در پای��ان جلس��ه 
مجلس درخصوص اس��تيضاح وزیر جهاد 
کش��اورزی ابراز امي��دواری کرد که رأی 
اعتماد مجدد نمایندگان مجلس به س��ه 
وزیر کابينه، آغ��از دور جدیدی از تعامل 
بيش��تر مجل��س و دولت ب��رای خدمت 

هرچه بيشتر به مردم باشد. 
گزارش یک جشن

اما سرانجام پس از گمانه زنی های زیاد، 
خبر استعفای شهردار تهران روز گذشته 
در آخرین جلس��ه ش��ورای ش��هر تهران 
تأیيد ش��د، اما درباره دالیل این اس��تعفا 
هن��وز صحبتی نش��ده اس��ت. براس��اس 
ش��نيده ها، بيم��اری س��رطان ش��هردار 
تهران یکی از دالیل استعفای محمدعلی 
نجفی اس��ت. گفتنی اس��ت پيش از این 
محمدعلی نجفی به واسطه آنچه بيماری 
قلب��ی خود عن��وان کرده بود، از س��مت 
مع��اون رئيس جمهور و رئيس س��ازمان 
ميراث فرهنگی و صنایع دس��تی استعفا 

داده بود. 
اما در مقابل، عده ای نيز این استعفا را 
به حاشيه های برگزاری یک جشن توسط 
شهرداری تهران ارتباط می دهند. هرچه 
هست، بزرگ ترین حاش��يه این روزهای 
ش��هرداری تهران، برگزاری جش��ن روز 
زن در برج ميالد بود که ش��هردار تهران 
ني��ز در آن حضور داش��ت و متعاقب آن، 
محمدعل��ی نجفی به دادس��تانی احضار 
ش��د، به طوری که خبر آن به طور وسيع 

در رسانه ها منتشر شد. 
اما روز چهارشنبه آخرین جلسه شورای 
شهر تهران در سالن عباس شيبانی شورا 
برگزار شد و در حاشيه این جلسه، احمد 
مس��جدجامعی عضو شورای شهر تهران، 
استعفای ش��هردار تهران را تأیيد کرد. او 
با حضور در جمع خبرنگاران در حاش��يه 
جلس��ه ش��ورای ش��هر با تأیيد استعفای 

نجفی گفت: این اس��تعفا روال مشخصی 
دارد و باید بررسی شود. 

همچني��ن زه��را نژادبه��رام در جمع 
استعفای  خبرنگاران درخصوص ش��ایعه 
نجف��ی، گف��ت: تاکنون یک ب��رگ نامه 
اس��تعفا از وی ندیده ایم و جلس��ه امروز 
جلس��ه پایانی س��ال و برای جمع بندی 

عملکرد پایان سال است. 
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که اگر 
اس��تعفای نجفی درست باش��د موضوع 
حساب های مالی پایان سال چه می شود؟ 
گفت: اگر فرض به محال استعفایی وجود 
داشته باشد یکی از دغدغه های ما در این 

خصوص این خواهد بود. 
او در مورد دلخ��وری نجفی از اعضای 
ش��ورای ش��هر گفت: نجفی دلخوری از 
اعضای ش��ورا ندارد، هرچن��د که ممکن 
اس��ت عقاید ما متفاوت باش��د اما ش��ورا 
جای��گاه نظارت��ی دارد و طبيعی اس��ت 
ک��ه بخواهيم ش��هرداری را نق��د کنيم، 
ام��ا هميش��ه گفته ایم که م��ا یک جمع 

مشترک 22 نفره هستيم. 
با این هم��ه، رحم��ت اهلل حافظی عضو 
ش��ورای شهر قبلی تهران در تویيتر خود 
نوش��ت: »مدیر منصوب ش��هردار سابق 
مراس��م رق��ص در برج مي��الد را تدارک 
می بين��د، ش��هردار فعلی به دادس��تانی 
احضار می ش��ود، س��پس با وثيق��ه آزاد 
می ش��ود، نهایتا اس��تعفا می دهد. با این 
رفتاره��ا و چني��ن عملک��ردی نيازی به 
س��تون پنجم دش��من نداریم، خودمان 

تيشه به ریشه ها خواهيم زد.«

ماراتن تعيين حداقل دستمزد کارگران 
در س��ال آینده بازهم ب��ه آخرین روزهای 
سال افتاد و در شرایطی که تنها چند روز به 
پایان سال باقی مانده است، هنوز سرانجام 
آن مشخص نشده است و تعيين تکليف آن 
به جلسه بعدی ش��ورای عالی کار موکول 
شده است. عصر روز سه شنبه و بعد از اینکه 
علی ربيعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از جلسه استيضاح با موفقيت بيرون آمد و 
توانس��ت دوباره و با یک رأی ناپلئونی وزیر 
باقی بماند به س��اختمان وزارتخانه رفت تا 
ریاست نشست ش��ورای عالی کار را که با 
حضور نمایندگان کارگ��ران و کارفرمایان 
برگزار ش��د، برعهده بگيرد تا شاید در این 
جلسه یک توافقی حاصل شود و همه چيز 
ختم به خير، اما اگرچه که ربيعی روزش را 
با برگ برنده مجلس ش��روع کرده بود اما 
ش��ب را با توافق درباره دستمزد نتوانست 
به پایان برس��اند و تصميم گيری به جلسه 

بعدی افتاد. 
ب��ه گزارش ات��اق تهران، جلس��ه عصر 
سه ش��نبه ح��دود چهار س��اعت به طول 
انجامي��د، البته یک دس��تاورد مهم برای 
کارگران داش��ت و آن مش��خص ش��دن 
حداق��ل هزینه معيش��ت بود ک��ه بعد از 
بررس��ی های مختلفی ک��ه صورت گرفته 

اس��ت در این جلس��ه 2ميلي��ون و 699 
ه��زار و 800 توم��ان تعيي��ن ش��د و با 
توافق تم��ام طرفي��ن )نماین��ده دولت، 
نماینده کارفرم��ا و نماینده کارگران( در 
جلس��ه تأیيد و تصویب شد. اتفاقی که به 
نوعی باید آن را یک ب��رد برای کارگران 
محس��وب کرد زیرا در سال های گذشته 
نمایندگان کارگران در نشس��ت شورای 
عالی کار هميش��ه در تالش بودند نشان 
دهند ک��ه حداق��ل حقوق تعيين ش��ده 
براس��اس نرخ ت��ورم با واقعي��ت زندگی 
اف��راد فاصله زی��ادی دارد؛ نکته ای که با 
مشخص ش��دن حداقل هزینه معيش��ت 
حاال به اثبات رس��يده اس��ت. برای سال 
ج��اری )96( حداقل دس��تمزد کارگران 
929 هزار تومان تعيين ش��ده که حدود 
یک سوم حداقل هزینه معيشت است که 
به تصویب رس��يده است؛ موضوعی که به 
خوبی نش��ان می دهد کارگران کشور در 

چه شرایطی زندگی می کنند. 
طب��ق قان��ون کار هر س��ال ش��ورای 
عال��ی کار )با حضور نماین��دگان دولت، 
کارفرماه��ا و کارگ��ران( بای��د حداق��ل 
دستمزد سال بعد را بر دو مبنای حداقل 
هزینه معيش��ت و نرخ تورم تعيين کند؛ 
اتفاق��ی ک��ه در س��ال های گذش��ته به 

درس��تی اجرایی نش��ده و م��الک اصلی 
تنها نرخ تورم در نظر گرفته ش��ده است؛ 
نکته ای که باعث ش��ده فاصله بس��ياری 
بين حداق��ل دس��تمزد و حداقل هزینه 
معيش��ت ش��کل بگي��رد. در ط��ول این 
سال ها نمایندگان دولت در شورای عالی 
کار به دليل تأثيرات افزایش دس��تمزد و 
حقوق کارگران روی تورم کشور در سال 
بعد هميش��ه تالش می کنند تا کمترین 
افزای��ش حق��وق را برمبنای ت��ورم مورد 
تأیيد قرار دهن��د و در مقابل نمایندگان 
کارگران هم در تمام جلس��ات بر سخت 
ش��دن زندگی کارگران تأکي��د دارند. در 
این بين نمایندگان کارفرماها هم باتوجه 
به باالبودن هزینه های توليد در کش��ور و 
رکود اقتص��ادی در مقابل افزایش حقوق 
گارد بسته ای دارند زیرا معتقدند که توان 

کافی برای افزایش پرداخت را ندارند. 
اما این نکته هم مهم اس��ت که باوجود 
تعيين حداقل هزینه معيش��ت چند روز 
پي��ش علی ربيع��ی، وزیر تع��اون، کار و 
رف��اه اجتماعی آب پاکی را روی دس��ت 
هم��ه ریخته و اعالم کرده بود که حداقل 
حقوق س��ال آینده هم براساس نرخ تورم 
تعيين می ش��ود. البته او این نوید را هم 
داده ب��ود که دولت به دنبال این اس��ت 

ک��ه به صورت پلکانی حقوق و دس��تمزد 
کارگران را طی چند س��ال افزایش دهد 
تا ب��ه حداقل هزینه معيش��ت طی چند 
س��ال نزدیک ش��ود؛ اتفاقی که به نوعی 
س��ال گذشته هم رخ داد زیرا دولت تورم 
برای سال 95 را زیر 10درصد اعالم کرد 
ولی در نهایت ش��ورای عالی کار حداقل 
دس��تمزد کارگ��ران را 14درصد افزایش 
داد. ح��اال باید منتظر ب��ود و دید که در 
روزه��ای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد 
و در جلس��ه آینده ش��ورای عالی کار که 
قرار اس��ت ب��ا حضور وزیر تع��اون، کار و 
رفاه اجتماعی، صنع��ت، معدن و تجارت 
و اقتصاد و دارایی برگزار شود، چه اتفاقی 
رخ خواه��د داد. چن��د روز پي��ش بانک 
مرکزی تورم بهمن ماه را 9.9درصد اعالم 
کرد و کارشناس��ان دولتی هم پيش بينی 
می کنن��د که ت��ورم امس��ال کش��ور به 
صورت ميانگين همچون س��ال گذش��ته 
و ب��رای دومين س��ال پياپ��ی تک رقمی 
باش��د؛ اتفاق��ی که طبق گفت��ه وزیر کار 
باید مبنای تعيين حداقل دس��تمزد قرار 
گي��رد؛ البته پيش بينی می ش��ود حداقل 
دستمزد سال آینده همچون سال جاری 
کمی باالتر از نرخ تورم تعيين ش��ود که 

کارگران هم راضی نگه داشته شوند. 

شورای عالی کار حداقل هزینه معیشت را 2 میلیون و 699 هزار تومان تعیین کرد

ماراتن تعیین دستمزد به روزهای پایان سال کشید

شهردار تهران در برزخ بهشت

ناکامی سه گانه استیضاح
تجارت

نیم نگاهی به اقتصاد سال 96
سالی برای منفی شدن تراز تجاری

فرصت امروز: ش��اخص قيم��ت کاالهای وارداتی 
سال 1395 نس��بت به س��ال 1394 براساس اعالم 

مرکز آمار 2.8درصد کاهش داشته است. 
مرکز آمار ایران اعالم کرد: شاخص قيمت کاالهای 
واردات��ی )ریالی، 100=1390( در س��ال  های 1394 
و 1395 ب��ه ترتيب برابر با 513.8 و 499.3 اس��ت، 
که سال 1394 نس��بت به سال 1393، 12.5درصد 
افزایش داش��ته است، درحالی که سال 1395 نسبت 
به سال 1394، 2.8درصد کاهش داشته است. درصد 
تغييرات فصلی ش��اخص قيمت کاالهای وارداتی در 
فصل های بهار، تابستان، پایيز و زمستان سال 1394 
به ترتي��ب برابر ب��ا 1.3-، 0.5-، 0.9- و 2.4-درصد 
اس��ت. درص��د تغيي��رات فصلی در فصل  ه��ای بهار، 
تابستان، پایيز و زمستان سال 1395 به ترتيب برابر 

با 0.1-، 0.1، 0.8 و 3.4-درصد است. 
واردات��ی کااله��ای  قيم��ت   ش��اخص 
)دالری، 100=1390( در سال های 1394 و 1395 
به ترتيب برابر با 261.3 و 249.1 اس��ت، که س��ال 
1394 نس��بت ب��ه س��ال 1393، 7.4درصد افزایش 
داشته درحالی که سال 1395 نسبت به سال 1394، 

4.7درصد کاهش داشته است. 
اما تراز تجاری کش��ور در بخش صادرات غيرنفتی 
ک��ه در فروردین ماه امس��ال به ان��دازه 375ميليون 
دالر مثبت بود، در پایان بهمن ماه امس��ال به حدود 

منفی 6ميليارد دالر رسيده است. 
را می ت��وان  ایس��نا، س��ال 1396  گ��زارش  ب��ه 
بيش از همه س��الی برای منفی ش��دن ت��راز تجاری 
 کش��ور دانس��ت. ت��راز تجاری ی��ا ص��ادرات خالص
)Balance of trade( تف��اوت مي��ان ارزش پول��ی 
واردات و ص��ادرات خروج��ی در طی ی��ک دوره معين 
را نش��ان می دهد. به عب��ارت دیگر این عدد رابطه بين 
واردات و صادرات کشورهاس��ت. اگر صادرات بيشتر از 
واردات باشد مقدار مثبت به نام مازاد تجاری مشخص 
می شود و اگر واردات بيش از صادرات باشد مقدار منفی 
به نام کسری تجاری یا شکاف تجاری مشخص می شود.  
طبق هدف گذاری صورت گرفته برای صادرات امس��ال 
رقمی معادل 53 ميليارد دالر درآمدزایی در این بخش 
پيش بينی ش��ده بود، اما در نهایت در ماه های مختلف 
سال از این آمار عقب ماندیم و تا ماه دهم سال صادرات 

بيش از 37 ميليارد دالر محقق نشد. 
در ماه یازدهم امس��ال ص��ادرات به رقمی بيش از 
41ميليارد و 690 ميليون دالر رس��يد و در قياس با 
آن، واردات کش��ور مرزهای 47 ميليارد دالر را پشت 
س��ر گذاش��ت تا بدین ترتيب تراز تجاری در ماه های 
پایانی سال به حدود منفی 5ميليارد و 967 ميليون 
دالر برس��د.  اما در اردیبهش��ت ماه امس��ال استارت 
منفی ش��دن تراز تجاری زده شد و تفاضل واردات و 

صادرات کشور به منفی 525 ميليون دالر رسيد. 
خردادم��اه و در اولين ماه پس از برگزاری انتخابات 
ریاس��ت جمهوری تراز تجاری ب��ا افتی جدی مواجه 
و ميلياردی ش��د و در پایان این م��اه تراز تجاری به 
منفی یک ميليارد و 628 ميليون دالر رس��يد؛ رقمی 
که در تيرماه به منفی 2ميليارد و 354 ميليون دالر 

تبدیل شد. 
مرداد امس��ال با اندکی بهبود به منفی 2ميليارد و 
249 ميليون دالر رس��يدیم و طی یک ماه به اندازه 
105 ميليون دالر از منفی بودن تراز تجاری کاس��ته 
ش��د، اما در نهایت تراز تجاری در شهریورماه تا مرز 

منفی 3ميليارد و 51 ميليون دالر پيش رفت. 
مهرماه و همزمان با آغاز نيمه دوم س��ال تراز تجاری 
روی منفی 3ميليارد و 107 ميليون دالر ماند و آبان ماه 

تا منفی 3ميليارد و 931 ميليون دالر پيش رفت. 
اما تراز تجاری در آذرماه امسال به یکباره با شتابی 
بيش از هر ماه دیگر س��ير نزول��ی خود را ادامه داده 
و ب��ه منفی 5ميلي��ارد و 930 ميليون دالر رس��يد؛ 
موضوعی که شاید براساس آن افزایش تدریجی نرخ 
ارز در دی ماه و رش��د شتابان این نرخ در بهمن قابل 
توجيه باش��د.  دی ماه و همزمان با رسيدن زمستان 
تراز تجاری منفی 5ميليارد و 718 ميليون دالر ش��د 
و در نهایت ب��ا وجود افزایش قابل توجه نرخ ارز این 
رقم در بهمن ماه امس��ال به 5ميليارد و 967 ميليون 

دالر رسيد. 
بدین ترتيب تراز تجاری در بخش صادرات غيرنفتی 
که پس از س��ال ها مدتی بود ب��ه حالت مثبت درآمده 
بود امس��ال  بار دیگر منفی شد. در این ميان بسياری از 
فعاالن عرصه بازرگانی غيرواقعی بودن نرخ ارز را دليلی 
عمده دانستند که اجازه توس��عه صادرات را نمی دهد، 
اما از زمس��تان امسال با افزایش نرخ ارز انتظار می رفت 
شرایط بهتری حاصل شود اما قياس تراز تجاری بهمن با 
دی ماه گویای آن است که در بهمن ماه به دنبال افزایش 
 ن��رخ ارز همچنان ت��راز منفی مانده و حت��ی به اندازه

 249 ميليون دالر هم منفی تر شد. 
با ای��ن وجود برخ��ی از جمله رئيس کميس��يون 
توسعه صادرات اتاق بازرگانی معتقدند این امر منجر 
به بهبود ش��رایط صادرات ش��ده و عقب ماندگی های 
ایجادش��ده در تراز بيش��تر مربوط به نيمه اول سال 

می شود. 
حال اگرچه در این ماه ها به واسطه افزایش نرخ ارز 
به نظر می رس��د که حجم صادرات افزایش یافته، اما 
بسياری از اقتصاددانان بر این باورند که عقب ماندگی 
6ميلي��ارد دالری در بخش صادرات غيرنفتی یکی از 
مواردی است که کشور را با کمبود ارز مواجه کرده و 

مشکالت متعدد به همراه داشته است. 

ارتباطات

99درصد از بازار خدمات ابری، دست نخورده است
اپراتورها 4میلیارد جریمه شدند

آشکارشدن این موضوع که شماره های مشترکين دو 
اپراتور هنگام استفاده از اینترنت همراه و ورود به برخی 
س��ایت ها، در اختيار س��ایت پذیرنده قرار گرفته است، 
موجب شد این اپراتورها به دليل عدم اهتمام در حفظ 
اطالعات مشترکين، 40 ميليارد ریال جریمه شوند.  به 
گزارش ایس��نا، درحالی که شماره کاربران ممکن است 
ب��ه طرق مختلف در اختيار کس��ب وکارها قرار گيرد و 
موجبات ارس��ال پيامک های تبليغات��ی را فراهم کند، 
هم��واره یکی از ذهنيت هایی که ب��رای کاربران وجود 
داش��ت، در اختيار قرار دادن ش��ماره  توسط اپراتورها 
ب��ود. درواقع اگرچه حس��ين فالح جوش��قانی - رئيس 
س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات رادیویی- اظهار 
کرده بود این طور نيس��ت که اپراتورها به طور گسترده 
و ساماندهی ش��ده اطالعات را در اختي��ار دیگران قرار 
دهند، اما چندین مورد شاهد لو رفتن اطالعات برخی از 
اطالعات بودیم که اعالم شد این اتفاق به صورت سهوی 
از طرف اپراتورها رخ داده است.  همچنين محمدجواد 
آذری جهرم��ی - وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات - 
ب��ه کرات بر ضرورت حفظ اطالعات ش��خصی کاربران 
توسط اپراتورها تأکيد کرده و با انتقاد از برخی اقدامات 
اپراتورها در زمينه در اختيار گذاشتن اطالعات کاربران 
در اختيار ش��رکت های تبليغاتی و با تأکيد بر ضرورت 
حفظ اطالعات شخصی کاربران توسط اپراتورها گفته 
ب��ود: اپراتور بی جا می کند اطالعات مش��تریانش را در 
اختيار دیگران می گذارد؛ حتی خودش��ان هم نباید از 
این اطالعات اس��تفاده کنن��د.  او همچنين وعده داده 
بود: مردم بدانند که اگر گزارشی را برای ما ارسال کنند، 
آن موضوع را پيگيری خواهيم کرد. البته اطالع رسانی 
ای��ن موضوع در ح��ال حاضر به عنوان ی��ک اخطار به 
اپراتورهاست و البته ادله حقوقی را برای برخورد قضایی 

به دادستانی ابالغ می کنيم. 
اشتباه در تنظیمات امنیتی شماره کاربران را 

لو داد
در این راس��تا، س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات 
رادیوی��ی اعالم ک��رد: گزارش��ات واصله از مش��ترکين 
اپراتورهای همراه اول و ایرانس��ل حاکی از آن بود هنگام 
اس��تفاده کارب��ران از اینترنت هم��راه و ورود به برخی 
سایت ها، شماره مشترکين در اختيار سایت پذیرنده قرار 
گرفته است. از این رو طبق تأکيد وزیر محترم ارتباطات 
مبن��ی بر پرهي��ز از هرگونه تعرض به حق��وق و حریم 
ش��هروندی، موضوع جهت رسيدگی به سازمان فناوری 
اطالعات ایران ارجاع ش��د و پس از بررسی فنی مسئله 
توس��ط مرکز ماهر مشخص ش��د، اپراتورهای مذکور با 
برخی از شرکت ها به منظور تسهيل در فرآیند پرداخت 
برخط و ورود کاربران به س��امانه های موردنياز، ش��ماره 
 Header Enrichment مش��ترکين را طب��ق روش
و با ضوابط خاص امنيتی در اختيار برخی ش��رکت های 
طرف قرارداد می گذاشتند، اما در این بين به دليل اشتباه 
در تنظيمات امنيتی بعضی از شرکت های طرف قرارداد 
با اپراتور، موجبات سوءاس��تفاده از شماره مشترکين در 
راس��تای ارسال پيامک تبليغاتی فراهم شده بود. پس از 
احراز تخلف صورت گرفته، ضم��ن اخطار به اپراتورهای 
تلفن همراه، خطای مورد اش��اره رف��ع و با نظر به لزوم 
بررس��ی بيش��تر و انجام تنظيمات امنيتی کامل تر، این 
س��رویس در حال حاضر متوقف ش��ده اس��ت، بنابراین 
ب��ا عنایت به گزارش مرکز ماهر و توضيحات ارائه ش��ده 
از س��وی اپراتورهای تلفن همراه، نقض هدفمند حریم 
خصوصی مشترکين توسط اپراتورهای مذکور رخ نداده 
است، ولی اشتباه و کاس��تی اپراتورهای تلفن همراه در 
کنترل موضوع و مشکالتی که در تنظيمات این سرویس 
توس��ط ش��رکت های طرف قرارداد اپراتور وجود داشته، 
موجب سوءاس��تفاده ش��ده اس��ت.  بر این اساس، بنابر 
مفاد موافقت نامه پروانه اپراتورهای تلفن همراه، شرکت 
خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت ارتباطات سيار ایران 
هر یک مشمول جریمه و به ميزان حداکثر 20 ميليارد 
ریال ش��دند ک��ه با توجه به ش��رایط و ضوابط و مراحل 
تعریف شده در موافقت نامه پروانه اپراتورها، فرآیند این 
موضوع در سازمان در حال انجام است و پس از تکميل 
مراحل به اپراتورهای مذکور ابالغ خواهد ش��د.  رعایت 
حقوق مش��ترکين و حفظ محرمانگ��ی اطالعات آنها از 
اصول مص��رح در پروانه اپراتورها بوده و هيچ گونه قصور 
و تقصي��ری در این حوزه قابل پذیرش نيس��ت و وزارت 
ارتباط��ات در ص��ورت اثبات تخلف، حس��ب مقررات و 
مفاد پروانه اپراتورها اقدام خواهد کرد. همچنين یکی از 
کارآمدترین روش های نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه، 
استفاده از گزارشات و نظرات مردمی است، بنابراین الزم 
اس��ت مردم با دقت و حساس��يت کامل، مواردی از این 
قبيل را از طریق سامانه 195 به اطالع سازمان برسانند. 

بازار دست نخورده خدمات ابری کشور
همچني��ن جمعي��ت یک درص��دی ای��ران از کل 
جمعيت جهان نش��ان می دهد برای رسيدن به سهم 
این یک درصد در حوزه دیتاسنتر و خدمات ابری، نياز 
زیادی به س��رمایه گذاری وجود دارد که باید توس��ط 
بخش خصوصی تأمين ش��ود و همچنين زیرساخت و 
پهنای باند پرس��رعت موبای��ل و ثابت، نياز مبرمی به 
توسعه ظرفيت دیتاسنتر دارد.  در حال حاضر با فرض 
گرفتن یک درصد سهم بازار دیتاسنتر و خدمات ابری 
جهان در کش��ور، با توجه ب��ه اینکه جمعيت، ضریب 
نفوذ اینترن��ت و توليد ناخالص داخل��ی ایران حدود 
یک درصد جهان اس��ت، 97درصد از بازار دیتاسنتر 
و 99درصد از بازار خدمات ابری کشور دست نخورده 
باقی مانده و نياز زیادی به س��رمایه گذاری در این دو 

حوزه استراتژیک وجود دارد. 

ایمان ولی پور
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از  بي��ش  حاض��ر  ح��ال  در 
از  توم��ان  ميلي��ارد  35ه��زار 
و س��که های  اس��کناس  ان��واع 
رای��ج )ني��کل( در اختيار مردم 
اس��ت. بر اس��اس آخری��ن آمار 
ثبت ش��ده در صورت های مالی 
ش��بکه بانکی، تا پایان دی ماه 
س��ال جاری ح��دود 53هزار و 
اس��کناس  تومان  ميليارد   500
و مس��کوک در گردش بوده که 
این رق��م در قياس ب��ا دی ماه 
س��ال قبل 8. 2 درصد و نسبت 
به اس��فند سال قبل 0.1 درصد 
رش��د دارد. مجموع اس��کناس 
و مس��کوک فعلی نسبت به دو 
س��ال گذش��ته حدود 10هزار 
افزای��ش دارد.   تومان  ميلي��ارد 
از 53هزار ميليارد اس��کناس و 
بانکی  مسکوک موجود ش��بکه 
35 ه��زار و 800 ميليارد تومان 
در دست مردم در گردش است. 
این مبلغ نس��بت به اس��فندماه 
8.9 درص��د کاه��ش دارد، ولی 
در مقایس��ه با دی ماه سال قبل 
8.2 درصد رش��د داش��ته است. 
ح��دود 10هزار ميلي��ارد دیگر 
در بانک ه��ا ق��رار دارد و حدود 
7000ميلي��ارد تومان س��که و 
اسکناس نيز جزو موجودی های 
انتشار  بانک مرکزی که قابليت 
دارد ثب��ت ش��ده اس��ت.  طبق 
ضوابطی که بانک مرکزی برای 
چ��اپ و تزری��ق اس��کناس در 
دستور کار دارد، به طور معمول 
عم��ر اس��کناس های موجود در 
بازار حدود پنج س��ال است که 
بعد از این مدت اس��کناس های 
قدیم��ی ب��ه تدری��ج از چرخه 
خارج ش��ده و چاپ های جدید 
وارد می ش��وند. ب��ه گونه ای که 
ساالنه حدود 600ميليون برگ 
اس��کناس امحاء شده و نزدیک 
به 900ميلي��ون برگ جدید بر 
اس��اس نياز بازار، مي��زان امحا 
و همچني��ن ذخيره گي��ری زیر 
نظر هيأت نظارت ب��ر اندوخته 
اس��کناس چاپ و به مرور وارد 

چرخه پولی می ش��ود.  در کنار 
و  اس��کناس  معم��ول  چرخ��ه 
س��که، بانک مرک��زی در طول 
س��ال و در چن��د مناس��بت از 
جمله در آس��تانه ن��وروز یا عيد 
غدیر خ��م برای پاس��خ به نياز 
مردم اقدام به توزیع اس��کناس 
نو نيز می کن��د. در حال حاضر 
توزیع اسکناس نو در بانک های 
منتخب در جریان است و تا 26 
اس��فند ادام��ه دارد. متقاضيان 
می تواننداس��کناس های 1000، 
از  را  تومان��ی   5000 و   2000

بانک ها تهيه کنند. 
 کارنامه تسهیالت
در شبکه بانکی

اعالم  بانک مرکزی  همچنين 
کرد: بانک ها در 11 ماهه امسال 
5تریليون و 194ه��زار ميليارد 
ميلي��ارد  )5194ه��زار  ری��ال 
ریال( تس��هيالت به بخش های 
ک��ه  پرداخته ان��د  اقتص��ادی 

نسبت به دوره مشابه سال قبل 
418ه��زار و 200ميليارد ریال 

معادل 8.8 درصد رشد دارد. 
ب��ه گ��زارش بان��ک مرکزی، 
س��هم تس��هيالت پرداختی در 
قالب سرمایه در گردش در تمام 
بخش ه��ای اقتص��ادی طی 11 
ماهه سال جاری مبلغ 3219.1 
ه��زار ميليارد ری��ال معادل 62 
درصد کل تس��هيالت پرداختی 
اس��ت که در مقایس��ه ب��ا دوره 
مشابه س��ال قبل مبلغ 178.3 
هزار ميلي��ارد ریال معادل 5. 9 

درصد افزایش داشته است. 
س��هم تس��هيالت پرداخت��ی 
بابت تأمين س��رمایه در گردش 
در  مع��دن  و  صنع��ت  بخ��ش 
11 ماهه س��ال ج��اری معادل 
1278.1 ه��زار ميلي��ارد ری��ال 
ب��وده ک��ه حاک��ی از تخصيص 
39.7 درص��د از منابع تخصيص 
یافته به سرمایه در گردش همه 

مبلغ  )به  اقتص��ادی  بخش های 
3219.1 ه��زار ميلي��ارد ریال( 
اس��ت.  از 1512.2 هزارميليارد 
ری��ال تس��هيالت پرداختی در 
بخ��ش صنعت و مع��دن معادل 
مبل��غ  ب��ه  آن  درص��د   84.5
1278.1 ه��زار ميلي��ارد ری��ال 
برای تأمين س��رمایه در گردش 
پرداخت ش��ده که بيانگر توجه 
و اولویت دهی ب��ه تأمين منابع 
برای این بخش توس��ط بانک ها 

در سال جاری است. 
در این مدت تعداد 256 هزار 
و 983 فقره تسهيالت به بخش 
صنع��ت و مع��دن ب��ا ميانگين 
پرداختی ه��ر فقره 5 ميليارد و 
884ميليون ریال پرداخت شده 
که بيش��تر از ميانگين پرداختی 
سایر بخش ها است. درضمن در 
بخش خدم��ات تعداد 4ميليون 
فق��ره   251 و  ه��زار   706 و 
تس��هيالت با ميانگين هر فقره 

447ميليون ریال پرداخت شده 
است. 

گفتنی است که همچنان باید 
در تداوم مسير جاری مالحظات 
مرب��وط به کنترل ت��ورم را نيز 
در نظ��ر گرفت و همواره مراقب 
قدرت گرفتن پتانس��يل تورمی 
ناشی از فش��ار تقاضای کل در 
اقتص��اد نيز بود. بر این اس��اس 
ضروری اس��ت به افزایش توان 
مالی بانک ه��ا از طریق افزایش 
سرمایه و بهبود کفایت سرمایه 
تس��هيالت  کاه��ش  بانک ه��ا، 
آنها  بازگردان��دن  و  غيرج��اری 
اعتباردهی  مس��ير صحي��ح  به 
به��ره وری  افزای��ش  بانک ه��ا، 
س��رمایه  تأمي��ن  در  بانک ه��ا 
در گ��ردش تولي��دی، پرهيز از 
ب��ر دارایی  فش��ارهای مضاعف 
بانک ه��ا و ترغي��ب بنگاه ه��ای 
توليدی به س��مت بازار سرمایه 
به عنوان یک ابزار مهم درتامين 
اقتص��ادی  طرح ه��ای  مال��ی 

)ایجادی( توجه ویژه ای کرد. 
بان��ک مرک��زی تأکي��د دارد 
همچن��ان باید در تداوم مس��ير 
ج��اری مالحظ��ات مرب��وط به 
کنترل تورم را نيز در نظر گرفت 
و هم��واره مراقب قدرت گرفتن 
پتانس��يل تورمی ناشی از فشار 
تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. 

بر این اس��اس ضروری است 
ب��ه افزایش توان مال��ی بانک ها 
از طری��ق افزای��ش س��رمایه و 
بهبود کفایت س��رمایه بانک ها، 
و  تس��هيالت غيرجاری  کاهش 
بازگرداندن آنها به مسير صحيح 
افزایش  بانک ه��ا،  اعتبارده��ی 
به��ره وری بانک ه��ا در تأمي��ن 
س��رمایه در گ��ردش تولي��دی، 
پرهي��ز از فش��ارهای مضاع��ف 
ب��ر دارای��ی بانک ه��ا و ترغيب 
س��مت  به  توليدی  بنگاه ه��ای 
بازار سرمایه به عنوان یک ابزار 
مه��م درتامين مال��ی طرح های 
توج��ه  )ایج��ادی(  اقتص��ادی 

ویژه ای کرد. 

شبکه بانکی در 11 ماهه امسال بیش از 519هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرد

۳۵هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه در دست مردم آخرین خبرها از انتقال حساب های دولتی
84 درصد حساب های دولت از 

بانک ها خارج شد
در جریان انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی، 
آخرین وضعيت اجرای این سياست از ورود حساب های 
حدود 888 س��ازمان مش��مول حکای��ت دارد که 84 
درصد کل حس��اب های دولتی در ش��بکه بانکی را در 

بر می گيرد. 
به گزارش ایس��نا، طبق م��اده  )12( قانون پولی و 
بانکی، بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت شناخته 
ش��ده و موظف ب��ه نگهداری حس��اب های دولتی و 
انجام کلي��ه  عمليات بانکی داخل و خ��ارج از ایران 
اس��ت، با این حال مسائلی همچون ساختار متمرکز 
این  بانک و فقدان شعبه  و واحد عملياتی در سراسر 
کش��ور از دهه های قبل موجب شد تا وظایف عمده  
ش��عبه ای مربوط به ایفای تکاليف بانکداری دولت و 
به ویژه نگهداری حساب های دولتی به طور موقت به 
برخی بانک های دولتی واگذار ش��ود. در ادامه نيز به 
منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه  
بانکی، س��ازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی 
غير دولتی و ش��هرداری ها از ای��ن اختيار برخوردار 
ش��دند تا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح 
حس��اب و دریافت خدمات بانکی اق��دام کنند. این 
مج��وز باعث ایجاد تن��وع و تع��دد بانک های عامل 
نگهدارنده  حساب های دولتی شد. اما روی دیگر آن 
پراکندگی و گستردگی حساب های دولتی در شبکه  
بانک��ی و عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و 
عدم ش��فافيت اطالعاتی بر می گشت، که بنابر گفته 
مدیران بانک مرکزی این عدم ش��فافيت می توانست 

زمينه ساز فساد باشد. 
ام��ا در س��ال های اخير ب��ا توجه ب��ه معضالتی که 
درنتيجه پراکندگی حساب های دولتی وجود داشت و 
از س��ویی رفع موانع قبلی، بار دیگر سياست بر تمرکز 
حسابهای دولتی در بانک مرکزی قرار گرفت به طوری 
ک��ه قانون گذار در قانون پولی و بانکی و برنامه شش��م 
توسعه بر انتقال حس��اب های دولتی به بانک مرکزی 
تأکيد داشته و شوای پول و اعتبار هم تسریع در روند 
تحقق این طرح را مورد توجه قرار داد، بر این اساس در 
مردادماه 1395، »دستورالعمل نگهداری انواع حساب 
برای وزارتخانه ها، موسس��ات و ش��رکت های دولتی و 
نهادها و موسس��ات عمومی غي��ر دولتی« به تصویب 
شورای پول و اعتبار رسيد و رسما نگهداری حساب های 

دولتی دوباره به بانک مرکزی محول شد. 
تازه ترین گزارشی که بانک مرکزی از عملکرد خود در 
اجرای سياست تمرکز حساب ها اعالم کرده است نشان 
می دهد که از حدود 1061 س��ازمان دولتی مش��مول 
قانون که نام آنها در فهرستی قرار دارد که خزانه داری 
در اختيار بانک مرکزی قرار داده اس��ت تاکنون 888 
س��ازمان یعنی حدود 84درص��د آنها در بانک مرکزی 

افتتاح حساب کرده اند. 
جریان انتقال حس��اب های دولتی که از پایان سال 
گذش��ته جدی تر شد در سال جاری با روند سریع تری 
پيش رفته به گونه ای که از ابتدای سال جاری با رشد 

40 درصدی همراه بوده است. 
پراکندگ��ی حس��اب های دولتی در ش��بکه بانکی 
تبع��ات مختلف��ی به همراه داش��ت. مدی��ران بانک 
مرکزی معتقدند که وضعيت قبلی موجب مس��ائلی 
ش��ده بود ک��ه مهمترین آنها عب��ارت بودند از: عدم 
امکان کسب اطالع از وضعيت حساب ها، عدم امکان 
ایف��ای کامل تکالي��ف بانک مرک��زی در توزیع صد 
در ص��دی وجوه دولتی از بانک ه��ای عامل، زمان بر 
بودن فرآیند وص��ول درآمدهای دولتی، عدم امکان 
نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه داری کل، 
بانک��داری دول��ت و کنت��رل گردش حس��اب های 
هزین��ه ای و درآمدی دولت ک��ه احصای درآمدهای 
دولتی را با مش��کالت جدی مواجه می کند، رسوب 
وج��وه نزد بانک ه��ا به عن��وان مناب��ع غيردولتی و 
اعط��ای اعتبار و تس��هيالت از محل ای��ن منابع که 
منجر به خلق بی ضابطه  پول می ش��ود، کند ش��دن 
گردش مناب��ع درآمدی و هزین��ه ای بخش دولتی، 
ادام��ه  انحصار بانک های دولت��ی در ارائه  خدمات به 
دس��تگاه های دولتی، تش��دید رفتار رانت جویی در 

بانک ها و دستگاه های دولتی. 
این در حالی اس��ت که ورود حس��اب های دولت به 
بانک مرکزی و متمرکز ش��دن آن مزایای خاص خود 
را دارد ب��ه گون��ه ای ک��ه موجب ایجاد بس��تر وصول 
درآمد متناس��ب با ردیف های بودجه ای به واسطه  یک 
حس��اب واحد با مکانيزم شناس��ه  واریز، امکان رصد و 
گزارش گي��ری تراکنش های مالی برای تمام س��طوح 
دسترسی، تجميع حس��اب های پرداخت دستگاه های 
اجرایی و امکان س��نجی اس��تفاده از یک حساب برای 
کليه  پرداخت های دس��تگاه های اجرایی در راس��تای 
بودجه ریزی عملياتی و همچني��ن کنترل و مدیریت 
نقدینگ��ی وج��وه عمومی می ش��ود. همچنين حذف 
حس��اب های رابط درآمدی متعدد نزد بانک های عامل 
و جلوگيری از مفس��ده های مالی توسط دستگاه های 
اجرایی، کاهش زمان انتقال وجوه بين حساب ها، رویت 
لحظه ای مانده حساب ها برمبنای کدهای تعریف شده، 
حذف رس��وب وجوه دولتی ب��ه بانک ها و جلوگيری از 
سوءاستفاده های احتمالی، کاهش خطا در واریز وجوه 
دولتی با اس��تقرار مکانيزم شناس��ه  واریز و همچنين 
امکان ردیابی وجوه و استرداد الکترونيکی از مهم ترین 
نتایج جابه جایی حساب های دولت از بانک ها به بانک 

مرکزی است. 
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دریچــه

اهدای جوایز بخش مردمی دومین 
جشنواره فیلم 180 ثانیه ای 

پاسارگاد
منتخبين بخش مردمی دومين جشنواره فيلم 180 

ثانيه ای بانک پاسارگاد مشخص شدند. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک پاس��ارگاد، ضمن 
تبریک پيش��اپيش به مناسبت فرارس��يدن سال نو و 
آرزوی سالمت و موفقيت برای هم ميهنان گرامی، پيرو 
برگزاری اختتاميه دومين جشنواره فيلم 180 ثانيه ای 
بانک پاسارگاد، شبکه تلویزیون اینترنتی آیو فيلم های 
هر س��ه بخش حفظ محيط زیس��ت و منابع طبيعی، 
تکریم خانواده و مسئوليت اجتماعی و اهدای عضو را در 
معرض داوری مردمی قرار داد، اسامی منتخبين طبق 

نتایج بررسی آرای مردمی عبارت است از: 
فيلم »س��هم من از دنيا« ب��ه کارگردانی جناب آقای 
عبداهلل همدانی، در بخش تکریم خانواده و مس��ئوليت 
اجتماع��ی، فيلم »ه��وادار« به کارگردان��ی جناب آقای 
نوی��د به��روزی، در بخش حفظ محيط زیس��ت و منابع 
طبيع��ی، فيل��م »رق��ص عروس��ک ها« ب��ه کارگردانی 
س��رکار خانم مرضيه باغبان زاده، در بخش اهدای عضو، 
همچنين اسامی برنده های شرکت کننده در رأی گيری 
که به قيد قرعه انتخاب ش��ده اند عبارت اس��ت از:  فائزه 
ارجمند، سميه دانش عسگری، مهدیه مرشدزاده، مهرداد 
جوهری، نورالدین زارعی، سعيد شهسواری، امير فخریان، 
محمدحسن کاظمی، مهدی مقيم بيگی، پوریا نوروزی فر. 
به کارگردان هر ی��ک از فيلم های منتخب، عالوه بر 
جوای��ز اهدایی قبلی، مبلغ 5ميليون ریال و به هر یک 
از برندگان قرعه کشی مبلغ یک ميليون ریال پرداخت 
خواهد ش��د. همچنين اشتراک سرویس آیو به تمامی 

شرکت کنندگان در رأی گيری مردمی، اهدا شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.815دالر آمریکا

5.870یورو اروپا

6.930پوند انگليس

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

666.000مثقال طال

153.750هر گرم طالی 18 عيار

1.610.000سکه بهار آزادی

1.635.000سکه طرح جدید

نرخنــامه

بانکنامه

هر برگ از امتياز تس��هيالت مسکن در 
این روزه��ا از 64 تا 68 ه��زار تومان داد 
و س��تد می ش��ود. زوج های تهرانی بدون 
احتس��اب وام جعال��ه باید ح��دود 13.5 
ميلي��ون تومان صرف خری��د 200 برگ 
تس��ه کنند.   ب��ه گزارش ایس��نا، در این 
مدت که به روزهای پایانی س��ال 1396 
نزدیک می ش��ویم قيمت اوراق تسهيالت 
مس��کن که در فراب��ورس ایران منتش��ر 
می ش��ود نس��بت به ماه های گذش��ته در 
حال کاهش است، اما این اوراق نسبت به 
یک هفته گذش��ته چندان تفاوت قيمتی 
نداش��ته است.  روز چهارشنبه در ساعاتی 
از معامالت فرابورس ایران قيمت هر برگ 
از تس��ه بهمن ماه 1396 حدود 67 هزار 
تومان داد و س��تد ش��د و قيمت هر برگ 
از تس��هيالت مسکن مرداد ماه 1395 که 
زمان زی��ادی به ابط��ال آن نمانده کمی 

بيش از 64 هزار تومان معامله شد. 
برخی از اوراق تس��هيالت مسکن نيز تا 
حدود 68 هزار تومان داد و ستد شدند در 
نتيجه کمترین قيمت اوراق تا بيش��ترین 

قيمت حدود 4 هزار تومان می شد. 
اگر قيمت اوراق بهمن ماه 1396 را که 
در س��اعاتی از معام��الت 67 هزار تومان 
داد و س��تد ش��د مبنا قرار دهيم با توجه 
ب��ه اینکه زوج های تهران��ی برای دریافت 
وام 100 ميلي��ون تومان��ی مس��کن باید 
200 برگه تس��هيالت مس��کن خریداری 
کنند، آنه��ا باید 13ميلي��ون و 400هزار 
تومان ص��رف خرید این 200 برگ کنند. 
ای��ن مبلغ با احتس��اب 10ميليون تومان 
وام جعال��ه ک��ه بابت��ش بای��د 20 برگ 
بهادار ی��ک ميليون و 340ه��زار تومانی 
خریداری ک��رد، در مجموع برای دریافت 
وام 110ميلي��ون تومانی مس��کن حدود 
14ميلي��ون و 740هزار تومان  می ش��ود.  
همچني��ن زوج ه��ای غير تهران��ی که در 
ش��هرهایی با جمعيت بيشتر از 200 هزار 

نفر جمعيت زندگی می کنند، می توانند تا 
س��قف 80 ميليون توم��ان وام بگيرند که 
ب��رای گرفتن ای��ن مبلغ بای��د 160 ورق 
بهادار خریداری کنند که با این حس��اب 
بای��د 10ميليون و 720ه��زار تومان بابت 
خرید این اوراق بپردازند که با احتس��اب 
یک ميليون و 340هزار تومان برای خرید 
اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت 
وام 90 ميلي��ون تومانی باید 12ميليون و 
60 هزار توم��ان پرداخت کنند.  عالوه بر 
این، زوج های س��اکن در س��ایر شهرهای 
با جمعي��ت زیر 200هزار نف��ر می توانند 
برای گرفتن 60ميليون تومان وام مسکن 
120 برگ بهادار خریداری کنند که باید 
8ميلي��ون و 40هزار توم��ان بابت خرید 
اوراق بپردازن��د ک��ه ب��رای دریاف��ت 10 
ميليون تومان دیگ��ر بابت وام جعاله باید 
یک ميليون و 340ه��زار تومان بپردازند. 
ای��ن زوج ه��ا در مجم��وع ب��رای دریافت 
وام 70ميلي��ون تومانی بای��د 9 ميليون و 

380هزار تومان پرداخت کنند. 
مجردهای تهرانی نيز می توانند تا سقف 
60 ميلي��ون توم��ان و غي��ر زوج هایی که 
در مراکز اس��تان های ب��االی 200هزار نفر 
جمعيت دارند تا سقف 50ميليون تومان و در 
نهایت غير زوج های ساکن در سایر مناطق 
تا سقف 40 ميليون تومان وام دریافت کنند 
ک��ه به ترتيب هر کدام بای��د 120، 100 و 
80 برگ بهادار اوراق تس��هيالت مسکن را 
از فراب��ورس ایران خری��داری کنند. با این 
حس��اب مجردهای تهرانی باید برای خرید 
این اوراق 8 ميليون و 40 هزار تومان، افراد 
ساکن در مراکز استان باالی 200 هزار نفر 
جمعيت مبلغ 6ميليون و 700هزار تومان و 
افراد گروه س��وم مبلغ 5ميليون و 360هزار 
تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل 
ب��رای دریافت وام 10ميليون تومانی جعاله 
بای��د مبلغ یک ميلي��ون و 340هزار تومان 

دیگر هم بپردازند. 

متقاضیان تسهیالت مسکن بخوانند

قیمت وام مسکن برای زوج ها از 9 تا 14 میلیون تومان

پنجشنبه
24 اسفند 1396

شماره 1027
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بازگش��ایی نماد معامالتی بانک صادرات 
و پارس��يان روز گذش��ته موج��ب ش��د 
ش��اخص بورس اوراق بهادار تهران با افت 
نس��بتا ش��دیدی مواج��ه ش��ود. در واقع، 
ب��ار دیگر س��هامداران خ��رد بانکی چوب 
عدم مدیریت صحيح مدی��ران بازار پول و 
س��رمایه را خوردند.  به گزارش ایس��نا، در 
حالی مش��کالت موجود در بازار پول ایران 
هر روز بيش��تر می ش��ود که این مشکالت 
در بازارهای��ی همچ��ون بازار س��رمایه نيز 
نمود پيدا کرده اس��ت. نمونه آن زیان دهی 
بانک ها و عدم برگزاری مجامع عمومی شان 
اس��ت. این موضوع مدت هاست باعث شده 
نمادهای بانکی متوقف شوند و بعد از بيش 
از یک سال توقف قيمت سهام شان تا نصف 

کاهش یابد. 
در چنين ش��رایطی س��هامداران خرد 
بانک ها می بينند که ماه ها و حتی سال ها 
سرمایه شان بلوکه شده و حتی بعد از این 
مدت نه تنها سودی نداشتند بلکه قيمت 
سهام شان تا نصف کاهش یافته است، این 
موضوع تجربه تلخی را برای س��هامداران 
خرد بانک ه��ا رقم زده اس��ت. البته این 
تجربه تلخ به س��هامداران بانکی محدود 
نمی شود و دامن بس��ياری از سهامداران 

را گرفته اس��ت، برای نمونه س��هامداران 
ش��رکت »های وب« مدت هاس��ت که با 
بلوکه شدن سرمایه شان مواجه هستند. 

در چني��ن ش��رایطی متولي��ان ب��ازار 
س��رمایه انتظ��ار دارند مردم ع��ادی در 
بازار سهام س��رمایه گذاری کنند. اگر این 
سرمایه گذاری ها به صورت مستقيم باشد 
ش��رایط به مراتب بدتر خواهد بود و اگر 
حتی به صورت غيرمس��تقيم باش��د و از 
طریق خرید صندوق های سرمایه گذاری 
صورت گيرد باز هم آن سرمایه گذاری ها 
در  س��رمایه گذاری  نمی ش��ود.  موف��ق 
بازارهای موازی س��ود بهتری را می تواند 

برای عامه مردم رقم بزند. 
روز چهارش��نبه هم زمان با بازگش��ایی 
نماد بانک صادرات ایران و بانک پارسيان 
ش��اخص کل بازده نقدی و قيمتی 788 
واح��د کاه��ش یاف��ت و به نيم��ه کانال 
95 ه��زار واحدی رس��يد. یکی از عوامل 
تأثيرگذار کاهش دماس��نج بازار سرمایه 
بازگش��ایی نماد بانک صادرات ایران بود، 
به طوری ک��ه این نماد ب��ه تنهایی 717 
واحد در کاهش نماگر بازار تأثير داش��ت. 
پ��س از این نماد نيز بانک پارس��يان که 
پس از یک سال بازگشایی شده، 69 واحد 

تأثير کاهنده روی دماس��نج بازار سرمایه 
داش��ت و پس از آنه��ا بانک ملت و فوالد 
مبارکه اصفهان سعی کردند شاخص ها را 

به سمت پایين هدایت کنند. 
در نم��اد بان��ک صادرات ایران ش��اهد 
بيش از 49درصد کاهش در قيمت پایانی 
بودیم، به طوری که این سهام پس از یک 
س��ال و هش��ت ماه توقف، 51 تومان داد 
و ستد ش��د و روز چهارشنبه نيز با اتمام 
س��اعات معامالتی صف خرید ميليونی را 
دید. 54 درصد از عرضه های این س��هم 
را س��هامداران حقيق��ی و 105درصد را 
س��هامداران حقوقی انج��ام داده اند. این 
در حالی اس��ت که بيش از 52 درصد از 

سهم ها را حقوقی ها خریداری کرده اند. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نيز 1033 واحد 
اف��ت ک��رد و به رق��م 102 ه��زار و 36 
واحدی رس��يد. ش��اخص بازار اول نيز با 
909 واحد کاهش همراه شد، اما شاخص 
بازار دوم با 150 واحد رشد به رقم 205 

هزار و 629 بسنده کرد. 
صنایع پتروشيمی خليج فارس، صنعتی 
و معدن��ی گل گهر و ایران خودرو هر یک 
ب��ه ترتيب ب��ا 51، 24 و 24 واحد تأثير 
مثبت س��عی کردند ش��اخص کل را در 

سطح باالتری نگه دارند.  سهم ها در گروه 
محصوالت شيميایی دیروز با حدود یک 
درصد افزایش یا کاهش در قيمت پایانی 
مواج��ه بودند البته در این گروه بيش��تر 
س��هم ها رون��د کاهش قيم��ت را تجربه 
کردند و ش��اهد داد و س��تد 29ميليون 
س��هم به ارزش بيش از 9 ميليارد تومان 
بودن��د.  اما در گ��روه کانه های فلزی روند 
قيمت سهم ها عمدتا افزایشی بود. در گروه 
فلزات اساسی نيز افزایش قيمت بيشتر به 
چش��م می خورد. البته این افزایش عمدتا 
کمتر از ی��ک درصد بود. در گروه خودرو و 
ساخت قطعات نيز تعداد زیادی از سهم ها 
با روند کاهش قيمت همراه شدند. در این 
گروه 161 ميليون س��هم به ارزش بيش از 
18 ميليارد تومان داد و س��تد شد.  ارزش 
معامالت بورس تهران به رقم 247 ميليارد 
تومان و حج��م معامالت به یک ميليارد و 

382 سهم و اوراق مالی رسيد. 
آیفک��س نيز ب��ا 2.5 واحد رش��د رقم 
1080 واح��دی را تجرب��ه ک��رد. ارزش 
معام��الت فرابورس ایران ب��ه عدد 423 
ميلي��ارد توم��ان دس��ت یاف��ت و حجم 
معامالت 227 ميليون سهم و اوراق مالی 

را تجربه کرد. 

عقبگرد 788 واحد شاخص کل بورس با وجود بازگشایی 2 نماد بانکی

نمادهای بانکی، شاخص بورس را پایین کشیدند
بورسکاال

با انتشار اوراق
سایپا از بورس کاال 5 هزار میلیارد 

ریال تأمین مالی می کند
اوراق سلف موازی استاندارد 5451 دستگاه خودروی 
سراتو به منظور تأمين مالی شرکت خودروسازی سایپا 
ب��ه ارزش 5 هزار ميليارد ری��ال از طریق بورس کاالی 

ایران منتشر شد. 
به گزارش کاال خبر، عرضه اوليه اوراق س��لف موازی 
استاندارد خودرو سراتو شرکت سایپا )سهامی عام( در 
نمادهای »عس��اپا1« و »عساپا2« با سررسيد یکساله 
به ترتيب ه��ر یک به تعداد 3ميلي��ون و 271 هزار و 
 2 ميلي��ون و 180 هزار ق��رارداد در مجموع به تعداد
5 ميلي��ون و 451 ه��زار ق��رارداد از طریق ش��رکت 
کارگزاری پارسيان انجام خواهد شد. همچنين قيمت 
هر قرارداد 917هزار و 251 ریال اس��ت که هر 1000 

قرارداد معادل یک دستگاه خودروی سراتو است. 
هدف شرکت خودروسازی سایپا از انتشار این اوراق، 
تأمين بخشی از سرمایه در گردش جهت افزایش تيراژ 
خودروهای فعلی و تأمين منابع الزم به منظور توسعه 

محصوالت جدید اعالم شده است. 
در صورتی که در پایان مدت عرضه اوليه، بخشی از 
اوراق پذیره نویسی نشود، متعهد پذیره نویسی مکلف به 
خرید اوراق باقی مانده به قيمت تعيين ش��ده در بازار 
اس��ت. همچنين در صورتی که در پایان مدت عرضه 
اوليه، هيچ بخشی از پذیره نویسی اوراق صورت نگيرد، 
متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق به قيمت پایه 

خواهد بود. 
یادآور می شود معامالت ثانویه این اوراق از تاریخ 26 
اسفند 96 لغایت 23 اسفند 97 ادامه خواهد داشت. در 
ضمن عرضه اوراق به روش گشایش انجام خواهد شد 
و دامنه نوس��ان قيم��ت در عرضه اوليه مثبت و منفی 
3 درص��د خواهد بود. همچنين، دوره تحویل فيزیکی 
پس از زمان سررس��يد اوراق شروع و به مدت یک ماه 
ادامه خواهد داشت، عدم ارائه درخواست جهت تحویل 
فيزیکی کاال، 10 روز تقویمی پيش از تاریخ سررسيد 
اوراق به منزله انصراف از تحویل دارایی پایه خواهد بود. 
براس��اس اطالعيه عرضه اوليه اوراق س��لف موازی 
خ��ودرو س��راتو، بازدهی ای��ن اوراق در دو حالت قابل 
تبيين اس��ت. در صورتی که دارندگان اوراق نسبت به 
اعم��ال اختيار فروش خود به قيم��ت )118.5 درصد 
ضرب��در قيمت پایه در عرضه اولي��ه( اقدام کنند، این 
اوراق برای سرمایه گذاران در سررسيد، بازدهی یکساله 

حداقل 18.5 درصدی خواهد داشت. 

واکاوی بازارهای جهانی در سال 2018
روند بازاره��ای جهانی در بخش های مختلف با توجه 
به متغيره��ای اثرگ��ذار نمی تواند نگران کننده باش��د. 
ميزان عرضه و تقاضا در بازار فلزات، ش��رایط ش��اخص 
دالر با توجه به سياس��ت تعيين نرخ بهره آمریکا و بازده 
بازارهای موازی مانند اوراق دولتی از مواردی اس��ت که 
در بلندمدت چشم انداز مطلوبی را برای بازارهای جهانی 
ترس��يم می کند.  به گزارش سنا، سينا سليمانی، مشاور 
س��رمایه گذاری شرکت مشاوره س��رمایه گذاری نوآوران 
امين، ش��رایط بازار کامودیتی ها را بررسی کرد و گفت: 
در بازار فوالد و مس رویه متفاوتی نسبت به دیگر بازارها 
مانند روی و س��رب وجود دارد. در این بازارها به مراتب 
سطح تقاضا کاغذی یا سرمایه گذاری کمتر از بازار روی، 
نيکل و سرب است. دليل این موضوع نيز پایين تر بودن 
حجم عرضه و تقاضا و ابعاد این بازارهاس��ت که موجب 
ایجاد جذابيت بازار روی و س��رب برای س��رمایه گذاران 
می شود.  او به شرایط بازار جهانی فوالد پرداخت و گفت: 
شرایط فوالد در بازارهای جهانی به ثبات نسبی رسيده 
و نقطه  ضعف عمده ای در این مکانيزم عرضه و تقاضای 
بازار وجود ندارد، زیرا می توان رشد تقاضا در این بازارها را 
مرتبط با نرخ رشد اقتصادی، شاخص های توسعه یافتگی 
و نرخ رش��د جمعيت دانست. با این وجود طی دو هفته 
اخير مهم ترین موضوع مربوط به تصميمات جدید دولت 
آمریکا در خصوص تعيين تعرفه ه��ای جدید بر واردات 
فوالد ب��ود.  وی در زمينه اثرگ��ذاری تصميمات جدید 
دولت آمریکا درباره وضع تعرفه های جدید گفت: با توجه 
به اینکه سياس��ت ها صادراتی چين طی س��اليان اخير 
عمدتا مبتنی بر سطح مصرف داخلی است، این موضوع 

نمی تواند تأثير زیادی بر بازارهای فوالد داشته باشد. 
 سليمانی افزود: در حال حاضر کل صادرات محصوالت 
چي��ن به آمریکا کمتر از 3 درصد از GDP این کش��ور 
اس��ت. آمار دقيق تر حاکی از آن اس��ت که طی س��ال 
گذشته ميالدی، آمریکا حدود 34.5 ميليون تن واردات 
فوالد داشته است که بيشترین سطح واردات مربوط به 
کان��ادا و برزیل بوده و کمتر از 9 درص��د از کل واردات 

مربوط به کشور چين بوده است. 
او ادام��ه داد: ب��ا این تفاس��ير عماًل ای��ن تعرفه ها 
ب��ر ب��ازار فوالد جهان��ی تأثي��ر آنچنانی نداش��ته و 
عمدتا بازار ه��ای داخلی آمریکا را تح��ت تأثير قرار 
می دهد. احتماال رویک��رد متقابل دولت چين حفظ 
محدودیت ها در بخش عرضه در سال 2018 خواهد 
بود که کاهش صادرات این بخش ناش��ی از افزایش 

تعرفه های وارداتی را کم رنگ خواهد کرد. 

دریچه
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رئيس هيأت مدیره فدراس��يون واردات 
گف��ت افزای��ش تعرفه ها باع��ث کاهش 
از مج��اری رس��می  واردات  چش��مگير 
می شود و می تواند به افزایش قاچاق کاال 

دامن بزند. 
فرهاد احتشام زاد در گفت وگو با ایسنا، 
اظه��ار ک��رد: در ماه های اخي��ر افزایش 
تعرفه ها در ش��رایطی در سازمان توسعه 
تجارت رقم خورده اس��ت ک��ه در دنيای 
توس��عه یافته، کش��ورها برای پيوس��تن 
ب��ه »WTO« ب��ه منظ��ور حمای��ت از 
مصرف کنن��دگان و بخش خصوص��ی ب��ه 

متعادل کردن تعرفه ها اقدام می کنند. 
وی ادامه داد: ب��ه دنبال اعالم افزایش 
غيرمنطقی تعرفه ها، فدراس��يون واردات 
ایران به اس��تناد ماده 2 و 3 قانون بهبود 
مس��تمر محي��ط کس��ب و کار به کمک 
21تشکل فعال و باسابقه در حوزه مختلف 
تخصصی واردات به تحليل این رویداد و 
نتایج آن پرداخت که در روزهای اخير به 
دفتر رئيس اتاق بازرگانی صنایع و معادن 

ایران برای پيگيری ارسال شده است. 

رئيس هيأت مدیره فدراس��يون واردات 
تصری��ح ک��رد: بررس��ی ها و مطالع��ات 
از  یک��ی  می ده��د،  نش��ان  انجام  ش��ده 
بزرگ تری��ن نگرانی ها کاهش چش��مگير 
حج��م واردات از مج��اری اصلی اس��ت. 
ای��ن رویداد منجر ب��ه تحریک قاچاق در 
زمين��ه واردات کاالهای مذکور توس��ط 
س��ودجویان می ش��ود، زی��را تعرفه اکثر 
کاالها در کش��ورهای همس��ایه بس��يار 

پایين تر از ایران است. 
احتش��ام زاد اضاف��ه کرد: ب��ه دنبال این 
اتف��اق پيش بينی  می ش��ود، خرید کاالی 
شناس��نامه دار و م��ورد نظ��ارت از س��وی 
سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان به 
سمت کاالهای قاچاق، تقلبی، تاریخ مصرف 
گذشته حرکت کند؛ رویدادی که به قطع، 
چرخه ارائه خدمات پس از فروش، اطمينان 
از کيفيت و سالمت کاال را مختل می کند. 
عضو هيأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
ایران افزود: یکی دیگ��ر از نتایج گزارش 
تدوین  ش��ده، رش��د بيش از حد قيمت 
کاالهای مذکور با توجه به افزایش تعرفه 

اس��ت. ضمن اینکه موارد متعددی مانند 
افزای��ش نرخ ارز و عدم ش��فافيت فرآیند 
قيمت گ��ذاری در دفت��ر تعيي��ن ارزش 
گمرک، ضریب تبدیل ارزهای مختلف از 
دالر آمریکا و از ای��ن قبيل موارد نيز در 
قيمت تمام ش��ده کاال تأثيرگذار هستند. 
کاهش قدرت خری��د مصرف کنندگان و 
کاهش س��طح مصرف ب��ه معنای کاهش 
ميزان فروش فعاالن اقتصادی اس��ت. در 
کن��ار این افت کش��ش  تولي��د و کمبود 
عرض��ه در ب��ازار و متعاق��ب آن افزایش 
قيمت از جمله چالش های پيش رو است. 
وی اضافه کرد: براس��اس بررس��ی های 
قيمت  افزای��ش  نمی ت��وان  انجام ش��ده، 
کااله��ای توليد داخ��ل که م��واد اوليه، 
ماشين آالت و همچنين تکنولوژی توليد 
آنه��ا را که وارداتی اس��ت نادیده گرفت، 
چراکه در ح��ال حاضر بيش از 85درصد 
از واردات کش��ور به کاالهای واس��طه ای 
و س��رمایه ای اختص��اص دارد. همچنين 
محص��والت  رقابت پذی��ری  عدم ام��کان 
تولي��دی - صادراتی ب��ا توجه به افزایش 

قيم��ت کااله��ای توليد داخ��ل را نباید 
فرام��وش کرد ک��ه قطع��ا در ميان مدت 
کاهش ن��رخ به��ره وری کارگاه ها و افت 
کيفي��ت محص��والت توليدی را س��بب 

می شود. 
در ماه ه��ای گذش��ته افزای��ش تعرفه 
واردات ب��رای برخ��ی کااله��ا از س��وی 
س��ازمان توسعه تجارت اتخاذ شده است. 
این افزایش تعرفه ها مورد انتقاد بخش��ی 
از واردکنندگان قرار گرفته است، چراکه 
معتقدند افزایش تعرفه ها در شرایطی که 
تعرفه ها در کش��ورهای همسایه پایين تر 
از تعرفه های ایران است به رقابت پذیری 
لطمه می زند و از طرفی واردات رس��می 
را کاهش و واردات غيررسمی را افزایش 
می دهد، اما برخ��ی معتقدند که با توجه 
به وجود واردات بی رویه افزایش تعرفه ها 
در مورد برخی کاالها می تواند جلوی این 
واردات بی رویه را بگيرد. البته براس��اس 
آمارها در س��ال های اخي��ر روند واردات 
نزول��ی ب��وده و حدود 20 ميلي��ارد دالر 

کاهش پيدا کرده است. 

رئي��س انجم��ن توليدکنن��دگان ل��وازم خانگی از 
افزای��ش 15 ت��ا 20درصدی قيمت ل��وازم خانگی در 

سال 1397 خبر داد. 
محمدرضا دیانی روز سه ش��نبه در نشستی خبری 
در پاس��خ به ایس��نا مبنی بر قيمت ل��وازم خانگی در 
س��ال آینده، اظهار کرد: هرچند در سال جاری رشد 
خوب��ی در توليد ل��وازم خانگی داش��تيم، اما تقاضای 
عقب ماندگی در این ح��وزه همچنان وجود دارد و به 
دليل وابستگی مواد اوليه به نرخ ارز شرایط مان بسته 

به زمان تغيير می کند. 
وی ادامه داد: برای اینکه بتوانيم نس��بت به س��ال 
گذش��ته سهم مواد خود را در قيمت تمام شده داشته 
باش��يم، باید س��ود 15 ت��ا 20درصدی قيم��ت لوازم 
خانگی مدنظر قرار گيرد و با توجه به اینکه در س��ال 
جاری به رغم ش��رایط س��خت موجود توليدکنندگان 
ل��وازم خانگی با همان نرخ های قبلی کار خود را ادامه 
داده اند، 15 تا 20درصد نس��بت ب��ه قيمتی که باید 
در بازار داش��ته باش��يم عقب هستند و به طور حتم با 
توجه به شرایط سخت موجود این تداوم ادامه نخواهد 
داش��ت و با آغاز سال آتی ش��اهد رشد قيمت در این 

حوزه خواهيم بود. 
رئيس انجمن توليدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ 
به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه معاون امور صنایع 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت از اجرای طرح کارت 
اعتب��اری خری��د کاالی ایرانی از ابتدای س��ال آینده 
و به ص��ورت مادام خبر داده اس��ت، تصریح کرد: در 

این رابطه هيچ گونه مش��ورتی با م��ا صورت نگرفته و 
از آن بی اطالعيم.  دیانی در ادامه با اش��اره به شرایط 
اقتصادی کش��ور خاطرنشان کرد: ش��رایط اقتصادی 
به گونه ای اس��ت که اگر عزم ملی نداش��ته باش��يم، 
مش��کالت حل نخواهد شد. دور تسلس��ل در اقتصاد 
ایران به وج��ود آمده و حل آن نيازمند یک عزم ملی 

با نگاهی متفاوت است تا اصالح امور صورت گيرد. 
وی همچنين ب��ا انتق��اد از واردات برخی کاالها از 
کش��ورهایی نظير کره  جنوبی و ترکي��ه اظهار کرد: با 
توجه ب��ه اینکه ما به ترکيه م��واد اوليه می فروختيم 
آنه��ا برای این واردات تعرفه گذاش��ته و ما را محدود 
کرده اند و اجازه نمی دهند که همچون گذشته به این 

کشور صادرات داشته باشيم. 
رئيس انجم��ن توليدکنندگان ل��وازم خانگی ادامه 
داد: نمی دانم به چه علت کاالهای بادوامی که کاالی 
پایه نيز محس��وب نمی ش��وند و ني��ز کاالهای لوکس 
از ترکيه وارد می ش��وند، این کااله��ا از ارزش افزوده 
باالیی برخوردارند و علت واردات آنها مشخص نيست. 
این در حالی اس��ت ک��ه ما ب��رای واردات این کاالها 
تعرف��ه ترجيحی در نظ��ر گرفته ایم و ب��ه آنها امکان 
ورود داده ای��م درحالی ک��ه ترکيه ای ه��ا حتی واردات 
پتروشيمی از ایران را به کشورشان محدود کرده اند. 

کره ای ها 2 سال ما را بازی داده اند
دیانی با تأکي��د بر اینکه سياس��ت های وارداتی ما 
متناس��ب با ش��رایط پيرامونی نيس��ت، یادآور ش��د: 
کره ای ه��ا با ما 6ميليارد دالر فاینانس امضا کرده اند و 

دو سال است که ما را بازی می دهند. چرا نباید جلوی 
واردات از کره گرفته ش��ود، آنها ساالنه شش - هفت 
ميليارد دالر واردات به ایران دارند، اما هيچ اقدامی در 
ارتباط با فاینانس ها نداش��ته اند و برای ما بازی به راه 
انداخته اند. عالوه بر این ترکيه ای ها ما را در ش��رایط 
سختی قرار داده اند درحالی که ما هرگز چنين تصميم 

متقابلی را در قبال آنها اتخاذ نکرده ایم. 
وی ب��ا بيان اینکه صنعت به ش��دت دچار بحران و 
آسيب در بخش نقدینگی است، گفت: در حال حاضر 
ش��رایط به گونه ای است که نمی توانيم بانک ها را نيز 
سرزنش کنيم. همه با هم گرفتار شده ایم و نمی توانيم 
ب��ه بانک ها زور بگویيم. در ح��ال حاضر قدرت خرید 
مردم تضعيف ش��ده و تصميمی در ارتباط با افزایش 
توان قدرت خرید و توان توليد داخل گرفته نمی شود. 
به طور حتم عملياتی ش��دن تصميمات��ی نظير کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی و نيز ارائه تس��هيالت به 
بخش توليد می تواند کمک کننده باشد اما فعاليت های 

درخوری صورت نگرفته است. 
رئيس انجمن توليدکنن��دگان لوازم خانگی با بيان 
اینکه به ح��وزه صنعت توجه نمی ش��ود، اظهار کرد: 
زمان��ی  که س��فته بازی ص��ورت می گي��رد، پول های 
س��رگردان به سمت دالر هجوم می آورند. به طور حتم 
اگر حرکتی در بخش اقتصادی نداش��ته باش��يم، در 
آینده بای��د منتظر ریزگردهای آزاردهنده ای باش��يم 
ک��ه منافع مل��ی و حيات اقتصادی م��ا را به مخاطره 

می اندازد. 

افزایش قیمت لوازم خانگی در سال آینده

هشدار نسبت به افزایش قاچاق در پی افزایش تعرفه ها
اخبار

اولویت مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اقدامات پیشگیرانه است

رئيس جدید ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت 
اقدامات پيش��گيرانه را در اولویت قرار خواهيم داد تا 

صرفه و ميل به قاچاق را کاهش دهيم. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از س��تاد 
مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز، علی مویدی، رئيس جدید 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ضمن تأکيد بر استفاده 
از دان��ش روز و بهره گيری از منابع اطالعاتی در مقابله 
با قاچاق، اظهار کرد: اقدامات پيش��گيرانه را در اولویت 
ق��رار خواهيم داد تا صرفه و ميل ب��ه قاچاق را کاهش 
دهي��م.   مویدی گفت: این س��تاد به عنوان س��تادی 
تخصصی که نقش هماهنگ کننده دستگاه های مسئول 
در زمين��ه برنامه ریزی، تصميم گيری و مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز را دارد در راستای تحقق سياست های اقتصاد 
مقاومتی حرکت می کند.   رئيس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با اش��اره به طراح��ی برنامه های کوتاه مدت و 
فوری برای جبران وقفه ایجادش��ده در کار ستاد افزود: 
برنامه های بلندمدت گذش��ته نيز در دستور کار خواهد 
ب��ود و در صورت نياز اصالح می ش��ود ت��ا با برنامه و به 
ص��ورت هدفمند با این پدیده پيچيده و س��ازمان یافته 
مقابله ش��ود.   وی درخصوص زمان تشکيل نخستين 
جلسه ستاد در دوره جدید گفت: بعيد به نظر می رسد 
زمان کافی تا پایان س��ال وجود داشته باشد، اما با فعال 
کردن کميته ه��ا در روز های آینده موضوعات با اولویت 
تهيه می شود تا در نخستين جلسه در ابتدای سال آینده 
با حضور دستگاه های مسئول تصميم گيری و اقدام شود.   
رئيس س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز ادامه داد: در 
طول 35 س��ال خدمت خود ب��ا زوایای مختلف قاچاق 
آشنایی دارم و با استفاده از قابليت همه دستگاه ها گام 
جدید و موثر و پرش��تابی در زمينه مب��ارزه برخواهيم 
داش��ت.   وی با اشاره به اینکه موضوع قاچاق از مبادی 
رسمی بيش��تر مد نظر خواهد بود، تأکيد کرد: گمرک 
و دس��تگاه های نظارتی اقدامات خوبی را انجام داده اند، 
ام��ا باید به روز باش��ند و بنا داری��م از منابع اطالعاتی و 
ظرفيت سيستم های کنترل کننده همچون ناجا و وزارت 
اطالعات بيشتر استفاده کنيم.   مویدی ادامه روند مقابله 
با قاچاق ارز را از دیگر اولویت های ستاد برشمرد و گفت: 
به علت پيچيدگی های فنی مباحث اقتصادی با رعایت 
همه جوانب نسبت به برخورد با قاچاق ارز اقدام خواهد 
شد.  رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یادآور شد: 
اقدامات پيشگيرانه را در اولویت قرار خواهيم داد تا ميل 
و صرفه به قاچاق را کاهش دهيم و از مرز به عنوان خط 

مقدم مبارزه با قاچاق وارد عمل خواهيم شد. 

کاهش ارزش پول ملی، صادرات را 
مختل می کند

یک کارشناس امور اقتصادی گفت کاهش ارزش پول 
ملی، صادرات و بازار داخلی را مختل می کند. 

حسين همایی، کارشناس امور اقتصادی در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد تأثير کاهش ارزش 
پول ملی بر ص��ادرات اظهار کرد: ع��ده ای معتقدند با 
کاهش ارزش پول ملی صادرات رونق می گيرد و اقتصاد 
کشور همچون سياس��ت اقتصادی چين پویا می شود، 
درحالی ک��ه چنين چي��زی با واقعيت ه��ای اقتصادی 
کش��ورمان صدق نمی کند.  همایی ادام��ه داد: زمانی 
می توانيم صادرات را تقویت کنيم که بسترهای الزم در 
کشور وجود داشته باشد، به طوری که کيفيت و قيمت 

اجناس قابل رقابت با محصوالت خارجی باشد. 
این کارش��ناس ام��ور اقتصادی اف��زود: محصوالت 
ایران��ی تنوع اندک��ی دارند و در برخ��ی از اقالم مجهز 
به دس��تاورد و تکنولوژی به روز دنيا نيست، بنابراین با 
چنين ش��رایطی می توانيم تعداد محدودی مشتری را 
جذب کنيم و کاهش ارزش پول ملی نمی تواند در این 
زمينه کارس��از واقع شود.  وی اضافه کرد: ميزان توليد 
محصوالت داخلی، فقط جوابگوی بازار داخلی اس��ت و 
تنها در برخی موارد فع��االن اقتصادی اقالم خود را به 

مقدار اندک به دیگر کشورها صادر می کنند. 
همای��ی بي��ان ک��رد: بازاریابی، بس��ته بندی و دیگر 
صنعت های وابس��ته اثرگ��ذار در صادرات کش��ورمان، 
نيازمند تقویت بيشتر است تا بتوانيم بازارهای خارجی 
را بهتر از گذشته کس��ب کنيم. اعمال این تغييرات و 
فراهم آوری بسترهای الزم در اولویت قرار دارد و پس از 
ایجاد تحول های نام برده شده، می توان به سياست های 
دیگری همانند کاهش ارزش پول برای افزایش صادرات 
اندیشيد.  کارش��ناس امور اقتصادی ادامه داد: در کنار 
اس��تدالل های مذک��ور، کش��ور، توليدکنن��ده تمامی 
محصوالت نيس��ت بلکه برای توليد بيشتر محصوالت، 
نيازمند واردات پيش نيازهای آن اس��ت.  وی ابراز کرد: 
اگر ارزش پول ملی کاس��ته ش��ود، خرید مواد اوليه از 
خارج از کش��ور ب��ا گرانی مواجه می ش��ود و درنتيجه 
فرآورده های داخلی با قيمت تمام ش��ده بيشتری روانه 
بازارها می ش��ود. در این حالت عالوه بر اینکه بازارهای 
خارجی را از دس��ت می دهيم، بازار داخلی هم با رکود 
روبه رو می ش��ود.  کارش��ناس امور اقتصادی بيان کرد: 
کاهش ارزش پول باعث می ش��ود واردات ماشين آالت، 
مواد خام و مواد نيمه ساخته ش��ده که در توليد داخل 
دخيل است، با س��ختی روبه رو شود و درنتيجه رقابت 
ميان محصول نهایی داخلی با کاالی خارجی س��خت 
شود.  وی مطرح کرد: کاهش ارزش پول ملی عالوه بر 
اینکه ص��ادرات و بازار داخلی را دچار اختالل می کند، 
به س��ایر بخش ها هم آسيب می زند. البته جبران آن را 

می توان امری سخت و بعيد دانست. 

واردات

واردات گندم ایران از روسیه 
کاهش یافت

روس��يه در نيمه نخس��ت فص��ل 2017/18 تنها 
77ه��زار تن گندم به ایران ص��ادر کرده درحالی که 
این رقم در س��ال 17-2016، بالغ بر 332 هزار تن 

بوده است. 
ب��ه گزارش تس��نيم، ایران، روس��يه و قزاقس��تان 
یادداش��ت تفاهمی را برای تعيين معيارهای توسعه 
تجارت گندم و ایجاد ش��رایط مناسب برای تجار سه 

کشور به امضا رساندند. 
براس��اس اعالم معاون اتحادیه غالت روس��يه، این 
یادداش��ت تفاهم دربردارنده مجموعه ای از اقداماتی 
اس��ت که به انجام فعاليت ه��ای موثرتر تجار در این 
بخ��ش کمک خواه��د کرد. به طور مش��خص، گندم 
روسی و قزاقس��تانی ای که وارد بازار ایران می شود، 
ابتدا تحت رژیم واردات��ی موقت قرار خواهد گرفت. 
تع��دادی از معيارهای مش��ترک برای بهينه س��ازی 
حم��ل و نقل دریای��ی محموله های گندم بين س��ه 

کشور تعریف شده است. 
وی اف��زود: اتخ��اذ رویه ترجيحی در س��طح بين 
دولتی با تجار گندم موجب می شود که تحویل گندم 
ب��ه بازار ایران توجيه اقتص��ادی پيدا کند. وی حجم 
گندمی را که ساالنه به بازار ایران عرضه خواهد شد 
1.5 ميلي��ون تن اع��الم کرد و افزود، ممکن اس��ت 
تجارت در زمينه سایر محصوالت کشاورزی نيز بين 

سه کشور توسعه پيدا کند. 
گفتنی اس��ت، ایران یک مقص��د اولویت دار برای 
گندم صادراتی روس��يه و قزاقستان است، اما بعد از 
ممنوعيت واردات گندم توس��ط ایران ميزان واردات 
از این کش��ورها به ميزان قابل توجهی کاهش یافته 

است. 
براس��اس گزارش موسسه یو کی آر آگرو کنسالت، 
روسيه در نيمه نخست فصل 2017/18 تنها 77هزار 
تن گندم به ایران صادر کرده درحالی که این رقم در 
س��ال 17-2016، بالغ بر 332 هزار تن بوده اس��ت. 
قبل از اعالم ممنوعيت واردات گندم به ایران، روسيه 
طی س��ال های 2012 تا 2016 س��االنه 800هزار تا 

1.7 ميليون تن گندم به ایران صادر می کرد. 
در عين حال، ميزان صادرات گندم قزاقس��تان به 
ایران نيز در بازه زمانی س��پتامبر تا دس��امبر 2017 
ب��ه 3 هزار تن کاه��ش یافته، درحالی ک��ه این رقم 
در فاصله س��ال های 2011 ت��ا 2016، 200 هزار تا 

یک ميليون تن بوه است. 

وزارت جهاد کشاورزی برای کشت 
محصوالت ارگانیک برنامه ریزی 

ندارد
نماینده مردم رباط کریم ب��ا انتقاد از به کارگيری 
مدیران بازنشس��ته در بدنه وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: مدی��ران وزارت جه��اد باید چابک باش��ند، 
مدی��ران پي��ر و فرس��وده ب��ه درد ای��ن وزارتخانه 

نمی خورند. 
به گزارش مهر، در جلس��ه علنی روز چهارش��نبه 
مجل��س ش��ورای اس��المی و در جری��ان بررس��ی 
اس��تيضاح وزیر جهاد کش��اورزی، حس��ن نوروزی، 
نماین��ده رباط کریم در موافقت با اس��تيضاح حجتی 
گفت: عدم توانایی در تنظيم بازار محصوالت داخلی 
کش��اورزی به دليل واردات بی رویه، عدم ایجاد بازار 
صادرات محصوالت کشاورزی از مشکالت حوزه این 

وزارتخانه است. 
وی با اش��اره ب��ه تخلفات در برخی ش��رکت های 
زیرمجموعه وزارت جهاد کش��اورزی گفت: تخلفات 
زیادی در تعاونی وليعصر در شهر رباط کریم رخ داده 
اس��ت و 5 ميليارد تومان از س��رمایه صندوق توسط 
مدیریت اس��تان البرز اخذ ش��ده است. دولت چقدر 
باید بابت البی گری ها در وزارت جهاد هزینه بدهد؟ 
وی تصری��ح کرد: چ��را معاون ش��ما می گوید اگر 
می خواهيد مجوز تأس��يس پمپ بنزین بگيرید، باید 

600 ميليارد تومان بدهيد تا مجوز بگيرید؟ 
س��خنگوی کميس��يون قضایی و حقوقی مجلس 
ع��دم اجرای الگوی کش��ت، ع��دم برنامه ریزی برای 
کش��ت ارگانيک، عدم پيگيری مشکالت کشاورزان 
در مناطق زلزله زده، ورشکس��تگی کارخانجات قند و 
ش��کر در اثر واردات بی موقع، ع��دم توجه به صنایع 
تبدیلی محصوالت کشاورزی، عدم دفاع از کشاورزان 
در مسئله استفاده بهينه از آب را از نقاط ضعف وزیر 

جهاد کشاورزی خواند. 
نوروزی تصریح کرد: متأسفانه در بدنه وزارت جهاد 
کش��اورزی از مدیران بازنشسته اس��تفاده می شود، 
درحالی که وزارت جهاد باید چابک باش��د و مدیران 

پير و فرسوده به درد این وزارتخانه نمی خورند. 
وی ب��ا انتق��اد از واردات کود به کش��ور گفت: در 
عين واردات کود، وزارت جهاد کش��اورزی اصرار به 

صادرات ژنتيکی محصوالت ایران دارد. 
نماینده رباط کریم در مجلس با انتقاد از بی توجهی 
وزارت جهاد نسبت به منابع طبيعی گفت: زمين های 
منابع طبيعی واگذار می ش��ود و وزارت جهاد نسبت 

به جنگل کاری بی توجه است. 
نوروزی با بيان اینکه طبق برنامه شش��م توس��عه 
واردات محص��والت تراریخت��ه ب��ه کش��ور ممن��وع 
اس��ت، افزود: وزارت جهاد برنامه ریزی برای کش��ت 

محصوالت ارگانيک در کشور ندارد. 

دبي��ر انجم��ن زغال س��نگ ای��ران با 
بي��ان اینک��ه تاری��خ اعمال ن��رخ جدید 
زغال سنگ در س��ال 96 از اول مهرماه 
96 اس��ت، گفت: معادن زغال س��نگ از 
پرداخت یک درصد فروش قانون بودجه 

سال 97 معاف شدند. 
ب��ا  گفت وگ��و  در  صم��دی  س��عيد 
خبرگزاری تس��نيم، با اش��اره به جلسه 
اخي��ر فع��االن مع��ادن زغال س��نگ با 
در  مجل��س  نماین��دگان  از  تع��دادی 
داش��ت:  اظهار  اقتص��ادی،  کميس��يون 

معادن زغال سنگ از پرداخت یک درصد 
ف��روش قانون بودجه س��ال 97 و قانون 
برنامه شش��م ب��ه عنوان ع��وارض معاف 

شدند. 
دبي��ر انجم��ن زغال س��نگ ای��ران با 
بي��ان اینک��ه تاری��خ اعمال ن��رخ جدید 
زغال سنگ در س��ال 96 از اول مهرماه 
96 اس��ت، افزود: در جهت واقعی کردن 
قيمت زغال سنگ از ابتدای سال 1397 
هيأتی متشکل از ذوب آهن، هيأت مدیره 
انجمن زغال سنگ ایران، وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و کارشناس��ان بی طرف 
باتوجه به قيمت جهانی و ش��رایط کيفی 
زغ��ال س��نگ ای��ران قيم��ت جدید را 
مش��خص و وزارت صنع��ت و وزارت کار 

ملزم به اجرای آن هستند. 
 وی اضافه کرد: باتوجه به لزوم توسعه 
و بازس��ازی معادن زغال س��نگ و به روز 
کردن تکنولوژی اس��تخراج معادن مقرر 
شده اقدامات الزم جهت استفاده معادن 
زغال سنگ از صندوق توسعه ملی فراهم 

شود. 

صمدی با اشاره به اینکه برای باالبردن 
ضریب ایمنی معادن زغال س��نگ مقرر 
ش��ده وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
تعهدات خ��ود در زمينه کمک به ایمنی 
معادن از طری��ق خرید تجهيزات ایمنی 
و ارس��ال آن ب��ه مع��ادن زغال س��نگ 
اقدامات الزم را انجام دهد، تصریح کرد: 
خوش��بختانه اولي��ن محمول��ه صادرات 
زغال س��نگ به چين انجام شده که این 
موضوع برای معادن زغال س��نگ بسيار 

قابل اهميت است. 

معادن زغال  سنگ از پرداخت یک درصد فروش معاف شدند

پنجشنبه
24 اسفند 1396
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معاون رئیس جمهوری:
استانداردهای 85گانه خودرو 

تعدیل نمی شود
مع��اون رئيس جمه��وری و رئيس س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ایران گفت آنچه برای این سازمان ارزش 
و اهميت دارد، حفظ جان و س��المت مردم اس��ت و 
به همين دليل استانداردهای 85گانه خودرو تعدیل 

نخواهد شد. 
 »نيره پيروزبخت« روز چهارش��نبه در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داش��ت: آنچه این روزه��ا بارها از طریق 
رس��انه ها و حتی از زبان برخی مس��ئوالن ش��نيده 
می ش��ود،  »تعدیل« در استانداردهای اعالمی است 

درحالی که قرار نيست تعدیلی اتفاق بيفتد. 
معاون رئيس جمهوری خاطرنش��ان کرد: بررس��ی 
مج��ددی در اس��تانداردهای 85گان��ه ب��ا حض��ور 
کارشناس��ان سازمان ملی اس��تاندارد انجام شده که 

البته به معنای تعدیل در آنها نيست. 
پيروزبخت ادامه داد: در صورت نياز به تجدیدنظر 
در اس��تانداردها، این مهم را به انجام خواهيم رساند 
و در غير این صورت به قوت خود باقی خواهد ماند. 
وی با اش��اره به برخی س��خنان »هاشم یکه زارع« 
مدیرعام��ل ایران خودرو که گفته ب��ود »حتی بنز و 
هيوندای��ی هم نمی توانند اس��تانداردهای خودرویی 
مدنظر س��ازمان ملی استاندارد ایران را پاس کنند«، 
اف��زود: تعبي��ر وی به مواردی اس��ت ک��ه مربوط به 
ایمن��ی خودرو نبوده و بيش��تر مباحث آالیندگی را 

دربر می گيرد. 
ب��ه گفته این مقام مس��ئول، بن��ز از باالترین حد 
»اس��تانداردهای کارخانه ای« در بين خودروس��ازان 
جه��ان برخوردار اس��ت، درحالی که اس��تانداردهای 
85گانه اعالم ش��ده از سوی سازمان ملی استاندارد، 

استانداردهای ملی اتحادیه اروپاست. 
وی ی��ادآوری ک��رد: در رده بن��دی اس��تانداردها، 
باالترین حد مرب��وط به اس��تانداردهای کارخانه ای 
است و پس از آن استانداردهای ملی، استانداردهای 

منطقه ای و بين المللی قرار دارند. 
پيروزبخت اظهار داشت: از آنجایی که بنز باالترین 
حد استانداردهای کارخانه ای را داراست، به طور قطع 
اس��تاندارد اتحادی��ه اروپا که معادل اس��تانداردهای 
تعریف ش��ده 85 گانه  هستند را پاس کرده و بر این 
اساس آنچه مدیرعامل ایران خودرو به عنوان دغدغه 
عنوان کرده، مربوط به مباحث آالیندگی اس��ت زیرا 
برخی س��وخت های موجود در کش��ور با مشخصات 
آالیندگ��ی خودروهای س��نگين و تجاری همخوانی 

ندارد. 

قیمت خودروها با اعمال استانداردهای جدید
پيروزبخت در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص 
افزایش احتمال��ی قيمت خودروها با افزوده ش��دن 
22 اس��تاندارد جدید ت��ا اول دی ماه س��ال آینده، 
تصریح ک��رد: »قيمت گذاری خودروها هيچ ارتباطی 
با سازمان ملی استاندارد ندارد«، بلکه جان و سالمت 

مردم برای ما از هر چيزی مهمتر است. 
وی تأکي��د کرد: حتی اگ��ر خودروهایی گرانتر اما 
باکيفيت تر توليد ش��ود، به نفع مردم خواهد بود و به 
خرید آن راغب می ش��وند، بنابرای��ن روز به روز بازار 

چنين خودروهایی رونق بيشتری خواهد گرفت. 
رئيس س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران ادامه داد: 
کيفيت را در برخورداری از استاندارد، در کنار قيمت 
مناسب، نوآوری و سرعت در پاسخگویی به مشتریان 
تعریف می کنيم و دس��تيابی به آن مستلزم پرداخت 

بهایی بيشتر است. 
به گ��زارش ایرن��ا، در پی اجرای مرحله نخس��ت 
اس��تانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی ماه 
برخ��ی  واردات  و  تولي��د  خودروس��ازان   ،1396
خودروه��ای غيراس��تاندارد را از دس��تور کار خارج 

کردند. 
تا ابتدای دی ماه امسال خودروسازان باید مدارک 
اس��تاندارد 55گان��ه را به س��ازمان ملی اس��تاندارد 
تحوی��ل می دادن��د و خودروهایی که ق��ادر به پاس 
کردن این استانداردها نبودند، از دور خارج می شوند. 
از ای��ن تاریخ به بعد، اگ��ر هر یک از این خودروها 
بخواه��د دوب��اره ب��ه خ��ط تولي��د بازگ��ردد، باید 
اس��تانداردهای 63گانه را پ��اس کند؛ یعنی عالوه بر 
اس��تانداردهای پيشين، هشت اس��تاندارد دیگر نيز 

اضافه شد. 
ای��ن مهلت تا اول دی ماه س��ال آین��ده )1397( 
برای این خودروها باقی اس��ت اما از زمستان آینده، 
22 اس��تاندارد دیگر نيز اضافه می ش��ود و پشت سر 

گذاشتن 85 استاندارد الزامی است. 
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اگرچ��ه ی��ک م��اه از اع��الم 
وزارت صنعت مبنی بر ارس��ال 
طرح کاه��ش تعرفه خودروهای 
هيبری��دی ب��ه هي��أت وزیران 
گذشته و رئيس جمهور هم قول 
اما همچنان تعلل  مساعد داده، 
در کاه��ش ای��ن ردی��ف تعرفه 

ادامه دارد. 
 ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری 
»عصرخودرو« به نق��ل از مهر، 
یک م��اه از اعالم وزارت صنعت 
مبنی بر ارس��ال ط��رح کاهش 
هيبریدی  خودروه��ای  تعرف��ه 
ب��ه هي��أت دولت می گ��ذرد و 
اگرچ��ه رئيس جمه��ور نيز قول 
مس��اعد داده؛ اما با وجود باقی 
ماندن چند روز بيش��تر از سال 
96، هن��وز هيچ خب��ری مبنی 
ب��ر اص��الح ی��ا تعدی��ل تعرفه  
هيبریدی ها به گوش نمی رسد. 
این در حالی اس��ت که دیوان 
عدال��ت اداری، رأی ب��ه توق��ف 
تعرفه ه��ای جدی��د داده و 217 
نماین��ده مجل��س ه��م ط��رح 
را  تعرفه ها  کاه��ش  دوفوریت��ی 
دوباره به جری��ان انداخته اند، اما 
ماجرای افزایش تعرفه خودروهای 
هيبریدی چيست، ماجرا از کجا 
ش��روع ش��د و چرا دولت به رغم 
انتقادات ش��دید افکار عمومی و 
رس��انه ها حاضر نيس��ت تصميم 

خود را اصالح کند. 
ماجرا از کجا شروع شد؟ 

اوایل دی ماه س��ال جاری بود 
که پ��س از چند ماه توقف ثبت 
سفارش خودرو، وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت مصوب��ه ای از 
هيأت وزی��ران را منتش��ر کرد 
ک��ه ش��امل تعرفه ه��ای جدید 
خودروه��ای واردات��ی ب��ود. در 
فهرس��ت جدی��د، تعرف��ه انواع 
بود،  یافت��ه  افزایش  خودروه��ا 
ام��ا آنچ��ه بيش از هم��ه توجه 
اف��کار عموم��ی را جل��ب کرد، 

افزای��ش 11 براب��ری ی��ا بيش 
تعرف��ه  1000درص��دی  از 

خودروهای هيبریدی بود. 
تا  خودروه��ای هيبریدی که 
پيش از ابالغ تعرفه های جدید، 
با تعرف��ه 4درصد وارد کش��ور 
می شد و به همين دليل در بازار 
نس��بت به خودروه��ای بنزینی 
دارای قيم��ت رقابتی بود، حاال 
به یک باره ب��ا تعرفه 45 تا 65 

درصدی مواجه شده است. 
در تعرفه ه��ای جدی��د البت��ه 
خودروهای هيبریدی با توجه به 
تفکيک شده  موتورش��ان  حجم 
بودند و اعالم ش��ده ب��ود تعرفه 
خودروهای زیر 1500 سی س��ی، 
25درصد اس��ت. با این حال ولی 
چون هيچ خ��ودروی هيبریدی 

زیر 1500 سی س��ی وارد کشور 
نمی شود و همه مدل های وارداتی 
حجم موتور باالت��ری دارند، این 
ردیف تعرف��ه ای هيچ تأثيری در 
معادالت بازار هيبریدی ها نداشت. 

واکنش ها چه بود؟ 
خودروهای هيبریدی به دليل 
ميزان آالیندگ��ی کم و مصرف 
پایين بنزین در تمام کشورهای 
به عنوان بخشی از راهبرد مقابله 
با معضل آلودگی هوا به ش��مار 
می آیند و در ایران هم در اسناد 
باالدستی و مصوبات و ابالغيه ها 
به استفاده از این خودروها برای 
کاهش آلودگی هوا تأکيد شده 
است. از جمله در ماده 9 قانون 
هوای پاک که از دس��تگاه های 
ذی ربط خواس��ته ش��ده با صفر 

کردن س��ود بازرگانی، نوسازی 
ن��اوگان حمل و نقل عمومی را با 
هيبریدی  خودروهای  محوریت 

دنبال کنند. 
در چني��ن ش��رایطی افزایش 
11براب��ری تعرف��ه خودروه��ای 
هيبری��دی آن ه��م درس��ت در 
روزه��ای اوج آلودگ��ی هوا، موج 
این  انتق��ادی فراگي��ری علي��ه 
تصميم در افکار عمومی و فضای 
رسانه ای به راه انداخت. نشریات 
مختلف، س��ایت ها، خبرگزاری ها 
برنامه ه��ای رادیو-تلویزیون��ی  و 
به موضوع وارد ش��ده و به شکل 
پرحج��م، انتقاداتی عليه تصميم 
هيأت وزیران مطرح کردند. محور 
انتقادات ع��دم تطابق تعرفه های 
نجوم��ی ب��ا تالش ه��ا در جهت 

کاهش آلودگی هوا بود. رسانه ها 
گفتن��د دول��ت افزای��ش درآمد 
از مح��ل تعرف��ه خودروه��ا را به 
سالمت ش��هروندان ترجيح داده 
و در این مسير حتی به مصوبات 
و تأکيدات پيش��ين خودش هم 

بی توجهی کرده است. 
وارد  نمایندگان مجل��س هم 
از  به ش��دت  و  موض��وع ش��ده 
تعرفه ه��ای  افزای��ش  تصمي��م 
خودروه��ای واردات��ی، خصوصاً 
تعرفه هيبریدی ها انتقاد کردند. 
وزیر  ب��ه  نام��ه ای  نماین��دگان 
صنعت نوشتند و از او خواستند 
تعرفه ه��ا را اص��الح کند. حتی 
س��خن از طرح دوفوریتی برای 
اصالح تعرفه ها هم به ميان آمد. 

پاسخ وزارت صنعت به 
انتقادات چه بود؟ 

وزارت  مس��ئوالن  مي��ان  از 
صنعت، ابتدا در سطح دو مدیر 
کل به انتقادات مطروحه جواب 
فراهانی،  علی آبادی  علی  دادند. 
مدیرکل دفتر مق��ررات واردات 
و صادرات ای��ن وزارتخانه گفت 
فقط  زیس��ت محيطی،  مس��ائل 
یک��ی از فاکتورهای مورد توجه 
و  اس��ت  خ��ودرو  واردات  در 
سياستگذار، به مسائل تک بعدی 
نگاه نمی کند. علی آبادی این را 
هم گفت که اگر تعرفه هيبریدی 
همان 4درصد بماند، تعادل بازار 
به ه��م می خورد.  اميرحس��ين 
قناتی، مدی��رکل صنایع خودرو 
و نيرومحرک��ه وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تج��ارت هم ب��ا ارائه 
از خ��ودروی  تعری��ف جدیدی 
هيبری��دی، تعاری��ف پذیرفت��ه 
ش��ده صنعت خودر را به چالش 
کشيد و گفت: خودروهای باالتر 
از 1500 سی س��ی هيبری��دی 
محسوب نمی ش��وند و در اصل 
از موتورهای س��وخت فس��يلی 

استفاده می کنند. 

رئيس هيأت مدیره فدراس��يون واردات 
تصریح کرد افزایش تعرفه ها باعث کاهش 
از مج��اری رس��می  واردات  چش��مگير 
می شود و می تواند به افزایش قاچاق کاال 

دامن بزند. 
به گزارش پدال نيوز، فرهاد احتشام زاد 
اظه��ار ک��رد: در ماه های اخي��ر افزایش 
تعرفه ها در ش��رایطی در سازمان توسعه 
تجارت رقم خورده اس��ت ک��ه در دنيای 
توس��عه یافته، کش��ورها برای پيوس��تن 
ب��ه »WTO« ب��ه منظ��ور حمای��ت از 
مصرف کنن��دگان و بخ��ش  خصوصی به 

متعادل کردن تعرفه ها اقدام می کنند. 
 وی ادام��ه داد: به دنبال اعالم افزایش 
غيرمنطقی تعرفه ها، فدراس��يون واردات 
ایران به اس��تناد ماده 2 و 3 قانون بهبود 
مس��تمر محي��ط کس��ب و کار به کمک 
بيس��ت ویک تش��کل فع��ال و با س��ابقه 

در ح��وزه مختلف تخصص��ی واردات به 
تحليل این روی��داد و نتایج آن پرداخت 
ک��ه در روزهای اخير به دفتر رئيس اتاق 
بازرگان��ی صنای��ع و معادن ای��ران برای 

پيگيری ارسال شده است. 
 رئيس هيأت مدیره فدراسيون واردات 
تصریح کرد: بررس��ی ها و مطالعات انجام 
ش��ده نش��ان می دهد یکی از بزرگ ترین 
نگرانی ها کاهش چشمگير حجم واردات 
از مجاری اصلی است. این رویداد منجر به 
تحریک قاچاق در زمينه واردات کاالهای 
مذکور توسط س��ودجویان می شود، زیرا 
تعرفه اکثر کاالها در کشورهای همسایه 

بسيار پایين تر از ایران است. 
 احتش��ام زاد اضافه کرد: به دنبال این 
اتفاق پيش بينی  می ش��ود، خرید کاالی 
شناس��نامه دار و م��ورد نظارت از س��وی 
س��ازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان 

به س��مت کاالهای قاچاق، تقلبی، تاریخ 
مصرف گذش��ته حرکت کن��د؛ رویدادی 
که به قطع، چرخ��ه ارائه خدمات پس از 
فروش، اطمينان از کيفيت و سالمت کاال 

را مختل می کند. 
 عضو هي��أت نمایندگان اتاق بازرگانی 
ایران افزود: یکی دیگ��ر از نتایج گزارش 
تدوین ش��ده، رش��د بيش از حد قيمت 
کاالهای مذکور با توجه به افزایش تعرفه 
اس��ت. ضمن اینکه موارد متعددی مانند 
افزای��ش نرخ ارز و عدم ش��فافيت فرآیند 
قيمت گ��ذاری در دفت��ر تعيي��ن ارزش 
گمرک، ضریب تبدیل ارزهای مختلف از 
دالر آمریکا و از ای��ن قبيل موارد نيز در 
قيمت تمام ش��ده کاال تأثيرگذار هستند. 
کاهش قدرت خری��د مصرف کنندگان و 
کاهش س��طح مصرف ب��ه معنای کاهش 
مي��زان ف��روش فعاالن اقتصادی اس��ت. 

درکن��ار این افت کش��ش  توليد و کمبود 
عرض��ه در ب��ازار و متعاق��ب آن افزایش 
قيمت از جمله چالش های پيش رو است. 
 او اضافه کرد: براس��اس بررس��ی های 
انجام ش��ده، نمی ت��وان افزای��ش قيمت 
کااله��ای توليد داخل را ک��ه مواد اوليه، 
ماشين آالت و همچنين تکنولوژی توليد 
آنها وارداتی اس��ت نادیده گرفت، چراکه 
در ح��ال حاض��ر بي��ش از 85درص��د از 
واردات کش��ور به کاالهای واس��طه ای و 
س��رمایه ای اختص��اص دارد. همچني��ن 
محص��والت  رقابت پذی��ری  عدم ام��کان 
تولي��دی - صادراتی ب��ا توجه به افزایش 
قيم��ت کااله��ای توليد داخ��ل را نباید 
فرام��وش کرد ک��ه قطع��اً در ميان مدت 
کاهش ن��رخ به��ره وری کارگاه ها و افت 
کيفي��ت محص��والت توليدی را س��بب 

می شود. 

گرچه گفته می ش��ود مدی��ران و فعاالن 
صنعت خ��ودرو و قطعه س��ازی ایران برای 
ورود تکنول��وژی و روزآمدی این صنایع در 
تالش��ند اما همچنان برخی نظرها حاکی 
از قدیمی بودن صنعت قطعه س��ازی ایران 
به لح��اظ س��خت افزاری اس��ت، به طوری 
ک��ه کارشناس��ان تأکي��د می کنن��د برای 
همکاری های جدید ب��ا ایران باید در حوزه 
نرم افزاری و س��خت افزاری و ایجاد ساختار 
کيفيتی، قطعه س��ازان ایرانی باید تغيير و 
تحوالت جدی را در دستور کار قرار دهند.  
ب��ه گ��زارش خب��ر خ��ودرو، در چنين 
ش��رایطی اس��ت که همچنان مش��کالت 
اقتصادی مانع بزرگی در این راستا عنوان 
می ش��ود، به طوری که به گفت��ه یکی از 
اعضای انجمن قطعه س��ازان ام��روز رفع 
مش��کالت اقتصادی قطعه س��ازان به نفع 
صنعت خودرو اس��ت چراکه بخش مهمی 
از معض��الت موجود در ح��وزه خودرو به 
بهبود کيفيت و بهبود فضای کس��ب و کار، 
ای��ن صنع��ت  دان��ش و تکنول��وژی در 

بازمی گردد. 
 رض��ا رضای��ی می گوی��د: در وضعيت 
کنونی نيازمند کليد قوی هستيم تا قفل 
مش��کالت اقتصادی صنعت قطعه س��ازی 

ایران را باز شود. 
 وی معتق��د اس��ت با رفع مش��کالت 
برنام��ه  از  مهم��ی  بخ��ش  اقتص��ادی، 
واحده��ای قطعه س��ازی در جهت بهبود 
کيفي��ت و ارتقای دان��ش و تکنولوژی و 
فن��اوری در صنعت قطعه س��ازی حرکت 

خواهد کرد. 
 این عضو انجمن قطعه سازان همچنين 
با اش��اره به تحميل هزینه های ناش��ی از 
م��واد اوليه و ن��رخ ارز در وضعيت کنونی 
اقتص��ادی واحدهای قطعه س��ازی عنوان 
می کند: ه��ر چند باید ب��رای هزینه های 
تحميل��ی در دو بخش م��واد اوليه و نرخ 
ارز بای��د فکر اساس��ی ش��ده و به نحوی 
در قيمت تمام ش��ده آنها لحاظ ش��ود اما 
می توان بخشی از هزینه های قطعه سازان 
را به واس��طه افزایش مه��ارت و افزایش 

قطعه س��ازی  واحده��ای  در  تکنول��وژی 
جبران کرد. 

 به گفته رضایی، باید بخش عمده ای 
از تأثي��رات نرخ ارز ب��ر افزایش هزینه 
تصميمات  به واسطه  قطعه سازان  توليد 
اساسی خودروس��ازان و دولت تأمين و 
جبران شود چرا که فشار بسياری را بر 

واحدها وارد کرده است. 
وی می گوی��د: چنانچه دولت فضایی 
ایجاد کند تا س��ود و تس��هيالت بانکی 
نح��وی  ب��ه  توليدکنن��دگان  معوق��ه 
پرداخت ش��ود بی شک بخش مهمی از 
مشکالت قطعه س��ازان برطرف خواهد 
ش��د، هر چند در ای��ن جریان عمل به 
تعه��دات و پرداخت مطالب��ات معوقه 
قطعه سازان از س��وی خودروسازان که 
به ارقام بس��يار باالیی رسيده است نيز 
نق��ش مهمی در بهبود اوضاع اقتصادی 

قطعه سازان دارد. 
 وی در ادام��ه تأکي��د می کند: البته 
نوس��انات ارزی در چن��د ماه گذش��ته 

بر عملک��رد قطعه س��ازان تأثير زیادی 
گذاش��ته، چنانچه پيش بينی می ش��ود 
ادامه این جریان در آینده نزدیک اثرات 
سوئی را بر سایر فعاليت های اقتصادی 

در کشور به دنبال داشته باشد. 
 وی همچنين راهکار رفع بس��ياری 
از مش��کالت موج��ود را در تش��کيل 
ش��رکت های بزرگ قطعه سازی دانسته 
و تصری��ح می کند: ایجاد ش��رکت های 
بزرگ قطعه س��ازی مس��لما بس��ياری 
جمل��ه  از  تحميل��ی  هزینه ه��ای  از 
هزینه های سربار را کاهش خواهد داد، 
بنابراین باید در صورتی عمل ش��ود که 
قطعه س��ازان کوچک در یکدیگر ادغام 
یا زیرمجموعه شرکت های کوچک قرار 
گيرن��د می ت��وان توان قطعه س��ازان را 
در اجرای طرح ه��ا و پروژه های جدید 
افزای��ش داد درحالی که در این جریان 
می ت��وان فعاليت قطعه س��ازان کوچک 
نيز در قالب شرکت های بزرگ تر حفظ 

کرد. 

هشدار واردکنندگان به افزایش قاچاق خودرو

شاه کلید قفل مشکالت قطعه سازان چیست؟ 

تعلل در کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی ادامه دارد
اخبار

وزارت صمت: مدعیان تخلفات چند 
هزار میلیاردی خودرو مستندات 

ارائه دهند
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اع��الم ک��رد 
تخلف کنن��دگان در دوره قب��ل ب��ا دس��تور قاط��ع 

شریعتمداری به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرآنالی��ن، پس از طرح ادعای برخی 
از وارد کنن��دگان خ��ودرو، مرک��ز رواب��ط عموم��ی 
و اطالع رس��انی وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 

توضيحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد. 
»نخس��ت در باب ادعای طرح ش��ده از س��وی این 
اف��راد و ارائه اعداد و ارقامی عجي��ب از قبيل یک هزار 
ميليارد تومان فس��اد باید گفت اظهارنظر بدون پایه و 
اس��اس و بدون مس��تندات کافی نمی تواند حائز توجه 
باشد. بهتر اس��ت آقایان همزمان با طرح ادعای خود، 
مدارک و مستندات مربوط به رقم ادعایی تخلفات را نيز 
ارائه دهند.  دوم اینکه سياس��ت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در دولت دوازدهم مبتنی بر شفاف س��ازی و 
برخورد قاطع با هرگونه تخلف است، شاهد این مدعی 
دس��تورات اکيد محم��د ش��ریعتمداری، وزیر محترم 
صنعت، معدن و تجارت در خصوص برخورد با تخلفات 
و البت��ه اطالعيه قاطع مرکز حراس��ت ای��ن وزارتخانه 
اس��ت که از هرگونه گزارش درست تخلفات استقبال 
و حتی پاداش هم می دهد.  سوم اینکه برخی تخلفات 
صورت گرفته در حوزه ثبت س��فارش خودرو توس��ط 
خود وزارتخانه اطالع رسانی شده و این تخلفات و توقف 
ثبت سفارش خودرو مربوط به دوره قبلی این وزارتخانه 
بوده است و با توجه به جدیت آقای شریعتمداری برای 
برخ��ورد بی چون و چرا و بدون اغماض با مفاس��د، در 
این زمينه تاکنون برخی از متخلفين برکنار و موضوع 
توس��ط مرکز حراست در حال پيگيری برای رسيدگی 
قضایی اس��ت.  اما نکت��ه چهارم فرار رو ب��ه جلو و به 
نوعی فرافکنی برخی مدعيان این بخش اس��ت، دقيقا 
کسانی که از تخلف صحبت می کنند و با آمارسازی های 
عجيب س��عی در القای نااميدی در جامعه دارند، خود 
پرونده های تخلف شان در تعزیرات تشکيل شده است. 
اگر دغدغه مبارزه با فس��اد است پس چگونه است که 
خودشان پرونده تخلف دارند، گویا برخی آقایان از این 
شيوه برای پنهان کردن تخلفات شان استفاده می کنند 
و قایل به این ش��عارند که »هيچ دفاعی بهتر از حمله 
نيست«. نکته آخر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به دور از هياهو برخورد عملی در مبارزه با مفاسد داشته 
و دارد و در این خصوص بدون اغماض بر اساس موازین 

قانونی عمل خواهد کرد.«

همکاری نامعلوم »دایملر« و »ولوو« 
در اتحاد »جیلی«

باتوجه به حضور دو شرکت خودروسازی »دایملر« و 
»ول��وو« در اتحاد جيلی، در حال حاضر برنامه ای برای 

همکاری آنان وجود ندارد. 
به گزارش پرش��ين خودرو، ش��رکت خودروس��ازی 
ولوو چندین س��ال اس��ت که تح��ت حمایت کمپانی 
»جيل��ی« قرار گرفت��ه و به زیرمجموعه این ش��رکت 
اضافه شده است و عالوه بر این، در ماه گذشته کمپانی 
خودروسازی جيلی توانس��ت حدود 10درصد از سهام 
دایمل��ر را خریداری کن��د تا به فن��اوری الکتریکی و 
همچنين تکنولوژی رانندگی خودکار این شرکت دست 
پيدا کند.  حال به گزارش پرش��ين خ��ودرو و به نقل 
از رویترز، در نمایش��گاه بين المللی ژنو از مدیرعامل دو 
کمپانی خوروسازی دایملر و ولوو سؤال شد که حاال با 
حضور این دو خودروس��از اروپایی در اتحاد »جيلی«، 

برنامه ای برای همکاری آنان وجود دارد یا خير؟ 
در قدم اول طرح جيلی در تشکيل اتحاد، مشکالت و 
چالش های بزرگی برای آلمانی ها وجود آورده است. شاید 
اطالع داشته باشيد که شرکت خودروسازی مرسدس 
بن��ز به خصوص در زمينه طراحی و س��اخت خودروی 
پي��کاپ X کالس و همچنين راه اندازی پيش��رانه های 
جدید برای A کالس نسل جدید، اتحاد خود را با گروه 
خودروسازی »رنو نيسان« برقرار کرده است و از طرفی 
دیگر، مرسدس بنز با شرکت خودروسازی »بایک« در 
کش��ور چين متحد شده و به توليد محصوالت خود با 
سرمایه گذاری مشترک در این کشور می پردازد.  عالوه 
بر این، ش��رکت خودروس��ازی BYD در کشور چين 
به عنوان متح��د اصلی کمپانی خودروس��ازی دایملر 
به ش��مار می آید که برند مش��ترک آنان تحت عنوان 
»دنزا« معرفی شده و به توليد ماشين های جدید کاماًل 
الکتریکی می پردازد. به همين منظور مدیرعامل کمپانی 
خودروس��ازی دایمل��ر در نمایش��گاه بين المللی ژنو از 
سرمایه گذاری جيلی و خرید سهام دایملر استقبال کرد، 
اما در ادامه تأکيد کرد که ش��ریک اصلی مرسدس بنز 
در کشور چين، شرکت خودروسازی بایک خواهد بود.  
عالوه بر این، مدیران ش��رکت خوروسازی ولوو شک و 
تردید داشتند که بتوان در اتحاد جدید جيلی، با شرکت 
خودروسازی مرس��دس بنز وارد همکاری شد. در این 
خصوص مدیر اجرایی شرکت خودروسازی ولوو اعالم 
کرد: توليدکنندگان خودرو هميش��ه مایل به همکاری 
در زمينه ه��ای تخصصی و همچنين اش��تراک گذاری 
دانش خود به دیگر ش��رکت های خودروسازی نيستند 
تا برای آنان مزیت رقابتی داش��ته باشد. به عنوان مثال 
سيس��تم های رانندگی خودکار که اگر دانش آن را در 
اختيار دارید، به هيچ وجه عالقه ای برای اشتراک گذاری 

آن با شخص دیگری نخواهيد داشت. 

خبـر

پنجشنبه
24 اسفند 1396
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براساس تفاهم نامه منعقدشده فی  مابين معاونت علمی و فناوری و معاونت 
امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری دو مرکز شتابدهنده ویژه بانوان ایجاد 
خواهد ش��د.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنياد ملی نخبگان، با توجه به 

اهمي��ت حض��ور و نقش بانوان فن��اور و خالق 
در جامعه علم��ی و فناوری کش��ور و ضرورت 
بسترس��ازی توس��عه و تعميق نق��ش آنها در 
اقتص��اد دانش بنيان و با توجه ب��ه اختيارات و 
ظرفيت های دو معاونت »علم��ی و فناوری« و 
»امور زنان و خانواده« ریاست جمهوری با هدف 
هم افزایی و اس��تفاده از فرصت ه��ای موجود و 
بالقوه در دو معاونت مذکور، تفاهم نامه همکاری 
بين س��ورنا س��تاری، معاون علم��ی و فناوری 
رئيس جمهوری و معصوم��ه ابتکار، معاون امور 
زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری منعقد ش��د.  
اهداف تعيين ش��ده برای این تفاهم نامه شامل 
»شناسایی و معرفی بانوان خالق و نمونه کشور 

به خصوص همسران و مادران خالق، با هدف تحکيم بنيان خانواده«، »کمک 
ب��ه توان افزایی بانوان فناور و خالق برای به ثمر رس��يدن طرح ها و ایده های 
ارزش��مند، به خصوص بانوان سرپرس��ت خانوار«،  »کمک به توسعه اشتغال 

بانوان خالق در شرکت های دانش بنيان و خالق به خصوص بانوان سرپرست 
خانوار« و »همکاری در شناس��ایی و افزایش ظرفيت مش��اغل متناس��ب با 
توانایی و خصوصيت های ویژه بانوان فناور و خالق« می ش��ود.   »شناسایی 
مادران نخبه فناور و فرهيخته با هدف تحکيم 
خانواده«، »همکاری در توسعه کمی و کيفی 
پژوهش س��راهای دانش آم��وزی دخت��ران«، 
»همکاری در توانمندس��ازی و اش��تغال زایی 
بانوان در مناطق محروم و روس��تایی از طریق 
توسعه کسب و کارهای خالق«، »همکاری در 
شناسایی و معرفی ساالنه سه بانوی دانشمند 
برتر ایرانی مقيم کش��ور با همکاری مشترک 
معاون��ت علمی و فن��اوری، معاونت امور زنان 
و خانواده ریاس��ت جمه��وری و وزارت علوم، 
تحقيق��ات و فناوری ب��ه منظور معرفی نقش 
بانوان ایرانی در توليد علم و حمایت از توسعه 
کس��ب و کار زوج های فناور و خالق با هدف 
تحکيم خانواده« و »اجرای برنامه های ترویجی به منظور تبيين نقش خانواده 
و بانوان در توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خصوص توسعه علم و 

فناوری و خالقيت« از دیگر اهداف تعيين شده برای این تفاهم نامه است. 

نشس��ت هم اندیش��ی با هلدینگ ها و شرکت های س��رمایه گذاری با 
حضور مدیرعامل ش��رکت فراب��ورس ایران و عليرض��ا دليری، معاون 
توس��عه مدیری��ت و جذب س��رمایه معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 

جمهوری در ش��رکت فرابورس برگزار شد. 
بر همين اساس ش��رکت گنندگان با تأکيد 
بر گس��ترش فناوری در بخش های مختلف 
کشور، فاینکس 2018 را محلی برای ظهور 

استارت آپ های جدید دانستند. 
به گزارش س��نا، نشس��ت هم اندیش��ی با 
هلدینگ ها و ش��رکت های س��رمایه گذاری 
دی��روز بعدازظه��ر در ش��رکت فراب��ورس 
ایران برگزار ش��د.  در ابتدای این نشس��ت 
اميرهامون��ی، مدیرعام��ل فراب��ورس ایران 
ب��ا بي��ان اینکه ما خ��ود را بی ني��از از ورود 
ب��ه ح��وزه فين ت��ک نمی بيني��م، گفت: در 
بخش های مختلف مانند سامانه معامالت و 

س��امانه پس از معامالت، اولویت های سرمایه گذاری فرابورس را مطرح 
کرده ایم که استارت آپ ها و سایر عالقه مندان می توانند ایده های خود 

را در این خصوص ارائه کنند. 

وی همچني��ن در بخ��ش دیگ��ری از اظهاراتش بيان کرد: ش��رکت 
فرابورس برای س��رمایه گذاری روی بهتری��ن ایده ها و حل چالش های 
مطرح شده آمادگی های الزم را دارد.  در بخش دیگر این نشست عليرضا 
دلي��ری، معاون توس��عه مدیریت و جذب 
س��رمایه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بيان اینکه سرمایه گذاری های 
نوین توسعه یافته است، گفت: در سال های 
اخير س��رمایه گذاری های سنتی در کشور 
کاه��ش یافت��ه و ب��ه س��رعت به س��مت 
فناوری های نوین و اس��تارت آپ ها حرکت 

کرده است. 
وی در ادام��ه درخص��وص صندوق های 
سرمایه گذاری جس��ورانه گفت: این حوزه 
در یک��ی دو س��ال اخير س��امان یافته و 
فرابورس در ورودCVها به بازار س��رمایه 

پيش قدم بوده است. 
 )crowdfunding( دليری همچنين به اهميت تأمين مالی جمعی
اش��اره کرد و گفت: این تفکر که برای س��رمایه گذاری حتما باید پول 

زیادی داشته باشيم تصور اشتباهی است و باید اصالح شود. 

فاینکس 2018 محلی برای ظهور استارت آپ های جدید2 مرکز شتابدهنده ویژه بانوان ایجاد می شود

کارآفرینان زن تأثيرگذاری غير قابل انکاری در دنيای کسب وکار 
دارن��د و تالش می کنند فاصل��ه تاریخی خود را با م��ردان، در این 

عرصه کاهش دهند. 
در سال های اخير زنان کارآفرین بازارهای مختلف کسب وکار )مد، 
تکنول��وژی، امور مالی( را متحول کرده ان��د. فرقی نمی کند که این 
کارآفرین��ان در چه صنعتی فعاليت کنند، ب��ه نظر می آید موفقيت 
این زنان، به ش��يوه ردیابی مش��کالت و یافتن راه حل مناسب برای 
آنها برمی گردد. به نظر می رس��د زنان بينش جدیدی را به س��مت 
مهارت های کس��ب وکار خلق کرده اند که غالبا به آنها کمک می کند 

کارآفرینان بهتری باشند. 
خصوصيات نامش��هودی، زنان کارآفرین را در جایگاهی ویژه قرار 
می ده��د. گرچه این خصوصيات به هيچ وج��ه صرفا مختص به زنان 
نيس��ت، اما دنيای کس��ب وکار با ارج نهادن به این قابليت ها، سعی 
می کند زنان بيشتری را به فعاليت در این عرصه تشویق کند. هفته 
گذشته نشریه فوربس به مناسبت روز جهانی زن، مقاله ای را منتشر 
کرد که از ویژگی های رهبران زن موفق، س��خن می گفت. در ادامه 

مطلب، مروری داریم به آنچه در این مقاله آمده است: 
زیرکی

زنان به محض اینکه متوجه ش��وند مش��کلی وجود دارد، در ذهن 
شان همه مسائل را اسکن می کنند تا به راه حل مناسبی برسند. آنها 
راحت تر خالقيت شان را به کار می گيرند و ایده ها را کشف می کنند. 
کارا گلدین یکی از کارآفرینان مش��هور جهان و بنيان گذار ش��رکت 
هينت، اشاره می کند که پيش از راه اندازی اولين کسب وکارش، همه 
کارشناس��ان او را از انجام این کار نهی می کردند، اما او به بررس��ی 

مشکل ادامه داد تا زمانی که به یک راه حل کاربردی دست یافت. 
معم��وال زنان به جای اینکه وقت خ��ود را با بيش ازحد فکر کردن 
)Overthinking(  روی مس��ائل ص��رف کنند، س��عی می کنند 
دس��ت به اقدام بزنند و همه چيز را در مس��ير درست اجرا کنند. از 
ط��رف دیگر زنان به طور طبيعی در انجام هم زمان کارها موفق ترند، 
ب��ه همين دليل می توانن��د در یک زمان روی چندین هدف متمرکز 

شوند. 
شهود و ادراک

ش��هود زنان، یک ویژگی واقعی اس��ت که در اجرای کس��ب وکار 
بس��يار ارزشمند محسوب می شود. زنانی که در جایگاه رهبری قرار 
می گيرن��د، از اعتماد کردن به ش��هود خود ابای��ی ندارند. در دنيای 
تجارت، هر وضعيتی با پيچيدگی ها و چالش هایی خاص همراه است 
و زن��ان درعين ح��ال که تحقيقات علمی خ��ود را کامل و داده های 
موردني��از را جم��ع آوری می کنند، در ش��رایطی که ش��واهد برای 

تصميم گيری کافی نيست، به احساس خود اعتماد می کنند. 
ش��کی نيست که ش��هود و ادراک زنان، زندگی آنها را تحت تأثير 
قرار می دهد. دیان ون فورس��تنبرگ، طراح مش��هور مد و کارآفرین 
بلژیکی- آمریکایی، موفقيت افسانه ای خود را مدیون همين ویژگی 
می داند. او می دانس��ت که زنان به لباس های��ی زیبا، اما درعين حال 
راحت و کاربردی نياز دارند، به همين دليل اس��اس طراحی خود را 
روی لباس هایی س��اده و ظریف متمرکز کرد. به گفته فورستنبرگ، 
او به داده کاوی نياز نداش��ت و فقط راهی را دنبال می کرد که به آن 

اعتماد داشت. 

شور و اشتیاق
ش��ور و شوق، قلب یک کسب وکار اس��ت. البته شما به یک طرح 
جام��ع کس��ب وکار و یک تيم عال��ی نياز داری��د، ام��ا در مقابله با 
چالش ه��ا بای��د بتوانيد انرژی خود را حفظ کني��د و به این منظور، 
به احس��اس تان نياز دارید. هميش��ه می گویيم احساس��اتی بودن، 
نقطه  ضعفی اس��ت که مانع از پيشرفت زنان در عرصه های مختلف 
می ش��ود. اما کارا گلدین معتقد اس��ت که مردم در درک »اشتياق 
کار«، دچار سوءبرداش��ت هستند. فرقی نمی کند شما زن هستيد یا 
م��رد، در هر صورت زمانی همه ان��رژی، تمرکز و زمان خود را روی 
کاری می گذارید که نس��بت به آن مشتاق باشيد، نه اینکه صرفاً به 

چک حقوق آخر ماه فکر کنيد. 
انعطاف پذیری

زنان در زندگی ش��خصی خود، نقش های مختلفی به عهده دارند. 
ب��ه همين دليل ی��اد می گيرند ک��ه در تمامی زمينه ه��ای زندگی 
انعطاف پذیر باشند. در دنيای کسب وکار، عدم انعطاف راهی مستقيم 
به سمت شکست است. زنان به خوبی می دانند که برای موفقيت در 
زندگ��ی، باید خود را ب��ا تغييرات تطبيق دهند. آنه��ا می توانند در 
یک جهت ش��نا کنند و اگر ناگهان با یک مش��کل اورژانسی روبه رو 
ش��وند، متوقف می ش��وند، مس��ير را دوباره بازبين��ی می کنند و در 

صورت نياز، جهت خود را تغيير می دهند. 
به عنوان مثال رندی زاکربرگ مؤس��س و مدیرعامل زاکربرگ مدیا 
و سردبير وب س��ایتDot Complicated، برنامه ریزی کرده بود 
که خواننده اپرا شود. اما هنگامی که از طرف بخش موسيقی دانشگاه 
هاروارد رد شد، به جای اینکه وقت خود را با دلسردی و افسوس هدر 
دهد، قدم در راه جدیدی گذاشت که او را به موفقيت شگفت انگيزی 

رساند.
 او می گوی��د: من عدم پذیرش��م را در رش��ته موس��يقی هاروارد، 
یک شکس��ت ناگوار نمی دانم، زیرا اگر در رشته روان شناسی درس 
نخوانده بودم، بعدها نمی توانستم در یک آژانس تبليغاتی کار کنم و 

تخصصم را در زمينه بازاریابی دیجيتال توسعه دهم. 
پ��س  از ای��ن تجارب بود که مارک زاکرب��رگ از او دعوت کرد در 
فيس ب��وک کار کن��د. با وجود اینکه او تنه��ا زن حاضر در تيم بود، 

مشارکت فوق العاده ای از خود نشان داد. 
ذهنیت

پول و موفقيت، اهداف بس��يار خوبی هستند. ولی زنان کارآفرین 
ترجي��ح می دهند تأثير فعاليت های خود را فراتر از اتاق هيأت مدیره 

اثبات کنند. 
س��ارا بليکلی، بنيان گذار اس��پانکس، مس��ير خ��ود را در دنيای 
کس��ب وکار، باهدف ایجاد یک ش��رکت ميلي��ارد دالری آغاز نکرد، 
گرچ��ه در نهایت به چنين نقطه ای هم رس��يد. ایده اصلی او توليد 
محصولی بود که هم متقاضيان زیادی داش��ته باش��د و هم به مردم 

احساس خوبی بدهد. 
زن��ان کارآفرین، دنيا را از دریچه دیگ��ری می بينند. آنها رویکرد 
متفاوتی را در مواجهه با مش��کالت در پيش می گيرند و پروس��ه ها 
را به روش خودش��ان پيش می برند. کامال واضح است که آنها، واقعا 

دنيا را تغيير خواهند داد. 
FORBES/zoomit :منبع

 طبـق اعـالم یکـی از سـخن گویان خانـواده اسـتیون هاوکینگ، ایـن دانشـمند بزرگ
در سن 76 سالگی درگذشت. 

به گزارش زومیت، استیون هاوکینگ یکی از بزرگ ترین دانشمندان معاصر، صبح دیروز در 
سن 76 سالگی، در خانه شخصی خود در شهر کمبریج درگذشت. بیانیه یکی از سخن گویان 

خانواده این فیزیکدان مطرح در خصوص مرگ وی، بدین شرح است: 
»در کمال اندوه، فوت پروفسـور اسـتیون هاوکینگ در سن 76سـالگی را اعالم می کنیم. 
پروفسور هاوکینگ صبح امروز)دیروز(، با آرامش کامل در خانه شخصی خود در شهر کمبریج 
دیده از جهان فروبست. خانواده وی، صمیمانه درخواست زمانی برای سوگواری از دست  دادن 
او در خلوت خود دارند، اما آنها از تمام کسانی که در تمام عمر پروفسور هاوکینگ، در کنار وی 

بودند و از او حمایت کردند، نهایت قدردانی را دارند. «
هاوکینگ در تاریخ 8 ژانویه 1942 در آکسـفورد انگلسـتان متولد شـد. از مهم ترین آثار 
هاوکینـگ می توان به همـکاری او با راجر پن رز در زمینه تکینگی های گرانشـی، پیش بینی 
گسـیل  شدن تشعشع جسم سیاه از سیاه چاله ها و کتاب پرفروش »تاریخچه مختصر زمان« 
اشاره کرد. کتاب یادشده با هدف معرفی مفاهیم کلیدی کیهانی به افراد عادی نگاشته شده و 

طی 20 سال اخیر، 10 میلیون نسخه از آن به فروش رسیده است. 
در سـال 1963 و درحالی که هاوکینگ تنها 21 سـال سن داشت، مشخص شد او به بیماری 
ALS در نورون های حرکتی خود مبتال است، این بیماری به تدریج هاوکینگ را فلج کرد و او را 
محصور به ویلچر ساخت. در سال 1985، عمل جراحی نای شکافی، صدای پروفسور هاوکینگ 
را نیز از وی گرفت؛ اما او به کمک سیستم کامپیوتری خود، کماکان به پیشروی در حوزه خود 

ادامه داد و یک چهره سرشناس باقی ماند. 
هاوکینگ زمانی با اعالم اینکه وضعیت او فرصتی در اختیارش قرار داد تا به مسائل فیزیک 
بیندیشـد، گفـت: ناتوانی های من، نقصان قابل توجهـی در حوزه ای کـه در آن فعالیت دارم 

]فیزیک نظری[، محسوب نمی شود. در حقیقت این ناتوانی ها به نوعی به من کمک کردند. 
پروفسور هاوکینگ نه تنها مدتی طوالنی تر از آنچه تصور می شد، به زندگی ادامه داد؛ بلکه 
به باالترین نقطه از حوزه فعالیت خود نیز دست یافت و به یک شخصیت مشهور بدل شد. او 
در مجموعه »سیمپسون ها« حضور پیدا کرد و فیلم »تئوری همه چیز« از زندگی او ساخته شد؛ 
فیلمی که در آن ادی ردماین، بازیگر سرشناس در نقش پروفسور هاوکینگ حضور پیدا کرد و 

برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد. 
لوسی، رابرت و تیم، فرزندان پروفسور هاوکینگ، طی بیانیه ای در خصوص مرگ وی چنین 
گفتند: »ما از فوت پدر عزیزمان عمیقا اندوهگین هسـتیم. او دانشـمندی بزرگ و انسـانی 
فوق العاده بود که فعالیت ها و آثارش برای چندین سـال برسـر زبان ها خواهد بود. شجاعت و 
ایسـتادگی او در کنار ذکاوت و شخصیتش، الهام بخش مردم سراسر دنیا بوده است. او زمانی 
گفت که جهان هستی بدون آنکه میزبان کسانی باشد که دوست شان دارید، مفهومی نخواهد 

داشت. ما برای همیشه به یاد او خواهیم بود.« 

چرا زنان می توانند کارآفرینان موفقی باشند

 استیون هاوکینگ، فیزیکدان پیشرو
در سن 76سالگی درگذشت

نابغه پرواز کرد یادداشت

معاون ش��هردار منطقه 7 با اش��اره به برپایی بازارچ��ه کارآفرینی هنری در 
ش��رق ته��ران  افزود: بازارچه کارآفرینی و خوداش��تغالی ب��ا هدف حمایت از 
کارآفرینان و توليدکنندگان داخلی با همکاری و مشارکت موزه رضا عباسی و 

در محل این موزه برپا می شود. 
به گزارش مهر، محمدرضا غالمی با اشاره به اینکه این بازارچه از تاریخ 15 
تا 28 اس��فندماه دایر خواهد بود، یادآور ش��د: این بازارچه به منظور حمایت 
از قش��ر آس��يب دیده و کارآفرینان و هنرمندان نوپا برپا شده تا بتوانند در این 
بازارچه ها درآمدی هرچند ناچيز را کس��ب و به اقتصاد خود و خانواده کمک 

کنند. 

بازارچه کارآفرینی هنری در شرق 
تهران برپا می شود

پنجشنبه
24 اسفند 1396

شماره 1027



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری با اشاره به تحول اقتصاد کشور 
با دانش بنيان ها گفت: با احتس��اب مدیران و اعضای هيأت مدیره، نقش 
بانوان ش��رکت های دانش بنيان به 25درصد می رس��د.  به گزارش مهر 

ب��ه نقل از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، سورنا س��تاری در مراسم امضای 
تفاهم نام��ه ميان معاونت علم��ی و فناوری 
و معاون��ت امور زنان و خانواده با اش��اره به 
افزایش سهم چش��مگير بانوان در فراگيری 
دانش و فن��اوری گفت: در ابت��دای انقالب 
تقریبا 23درصد از س��هم ورودی دانشگاه ها 
به بانوان اختصاص داش��ت، ای��ن در حالی 
اس��ت که اکن��ون 54درصد از دانش��جویان 
دانش��گاه و مراک��ز آموزش عالی کش��ور را 
بانوان تش��کيل می دهند.  ستاری ادامه داد: 
نق��ش پررنگ بان��وان ایرانی در رش��ته های 
فنی و مهندس��ی یکی دیگ��ر از ویژگی های 

منحصر به فرد نيروی انس��انی خالق و جوانان ایرانی به شمار می رود و 
این موضوع، ظرفيت خوبی را برای اش��تغال بانوان در کسب و کارهای 
دانش بنيان و اس��تارت آپی ایجاد کرده اس��ت.  معاون علمی و فناوری 

رئيس جمهوری با اش��اره به تحول اقتصاد کش��ور با نقش آفرینی نسل 
جدید نيروی انسانی جوان و تحصيلکرده که بخش قابل توجهی از آن 
بانوان هستند، عنوان کرد: نسل جدید که خود را کارآفرین می دانند به 
دنبال تأثيرگذاری در بدنه اقتصاد و ایجاد 
اشتغال بدون وابستگی به استخدام دولتی 
هس��تند، این موضوع مهم می تواند زمينه 
تحق��ق اقتصاد دانش بنيان را بيش از پيش 
فراهم کند.  رئي��س بنياد ملی نخبگان، با 
بيان اینکه بالغ بر 13درصد از مدیران عامل 
ش��رکت های دانش بنيان را بانوان تشکيل 
می دهن��د، اف��زود: ب��ا احتس��اب اعضای 
بانوان ش��رکت های  هيأت مدی��ره، نق��ش 
دانش بني��ان به 25درصد می رس��د و این 
ميزان نس��بت به کل ش��رکت های کشور 
باالت��ر اس��ت.  وی با اش��اره ب��ه ضرورت 
الگوس��ازی ب��رای دختران جوان کش��ور 
ایج��اد انگيزه در آنان ب��ه منظور ورود به کارآفرین��ی و نوآوری افزود: 
باید الگوهای کارآفرین و علمی بر مبنای معيارهای فرهنگ نخبه برای 

جوانان به خصوص بانوان جوان کشور ترویج و فرهنگ سازی شود. 

عضو کميس��يون برنامه و بودجه مجلس گف��ت فرآیندهای مربوط به 
کارآفرینی و اشتغال زایی باید تسهيل شود و این مهم در استانی همچون 

مرکزی با ظرفيت های فراوان در حوزه صنعت و... ضروری است. 
محمد حس��ينی در گفت وگو با مهر، اظهار 
داش��ت: در حال حاضر اقتصاد کشور با توجه 
به شرایط رکودی، به یک اقتصاد بانک محور 
تبدیل ش��ده و نرخ باالی س��ود تس��هيالت، 
شرایط سخت و مش��کالت متعددی را برای 

توليدکنندگان ایجاد کرده است. 
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اس��المی افزود: از سوی دیگر 
ش��رایط فعاليت اقتصادی و س��رمایه گذاری 
نيز در کشور بسيار سخت و طاقت فرساست، 
به ط��وری که چنانچ��ه ف��ردی بخواهد یک 
اش��تغال جدید ایجاد کند باید پيگير دریافت 
240مورد اس��تعالم باش��د، ای��ن فرآیند در 

بهتری��ن حالت بيش از یک س��ال زمان می برد و همين مش��کل موجب 
می ش��ود این افراد از پيگيری خود در رابطه با کارآفرینی و ایجاد اشتغال 
منصرف ش��وند.  حس��ينی ادامه داد: به منظور حمایت از ایجاد اشتغال، 

در بودجه س��ال آینده مقرر ش��ده 30هزار ميليارد تومان شامل 15هزار 
ميليارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و 15هزار ميليارد تومان دیگر 
از منابع بانکی برای ایجاد اش��تغال و کمک به زیرساخت  های مرتبط آن 
اختص��اص  یابد.  وی بيان ک��رد: در فرآیند 
برخورداری از این تس��هيالت، سهم کسانی 
که در شهرهای کوچک پيگير ایجاد اشتغال 
و درآمدزایی هس��تند بيشتر است تا در این 
مناطق و همچنين شهرک های صنعتی آنها، 
تولي��د و صنایع کوچک رونق یابد.  نماینده 
مردم تفرش ، آش��تيان و فراهان در مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: کارآفرینی و 
ایجاد اشتغال امروز یکی از دغدغه های مقام 
معظم رهبری اس��ت که در این زمينه باید 
آستين همت را باال زده و به این مهم جامه 
عمل بپوشانيم.  حس��ينی ادامه داد: از آنجا 
که اس��تان مرکزی از ظرفيت های بسيار در 
حوزه صنعت و توليد برخوردار است، باید تالش همه جانبه برای تسهيل 
سرمایه گذاری در این استان مورد توجه قرار گيرد و فرآیندهای اداری این 

موضوع حتی االمکان تسریع و تسهيل شود. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: ستاری: مشارکت 25درصدی بانوان در شرکت های دانش بنیان

تسهیل فرآیندهای مربوط به کارآفرینی و اشتغال زایی ضروری است

زم��ان یکی از با ارزش ترین دارایی های هر انس��انی اس��ت و با هيچ 
قيمتی نمی توان آن را خرید، بنابراین بسيار مهم است که بدانيم آن را 

چگونه سپری کنيم تا بتوانيم برنامه ریزی بهتری داشته باشيم. 
همانطور که می دانيد هر روز از 1440 دقيقه تش��کيل ش��ده است. 
آی��ا می داني��د چند دقيقه از زم��ان خود را روزانه برای کس��ب درآمد 
س��پری می کنيد؟ یا مهم ت��ر از آن آیا می دانيد روزان��ه چند دقيقه از 
زمان تان برای انجام کارهایی س��پری می ش��ود که روی دنيای اطراف 
تأثير می گذارند؟ بس��ياری از کارآفرینان فک��ر می کنند باید در طول 
روز بس��يار س��خت کار کرده و از هر دقيقه زمان خود به بهترین نحو 
برای رش��د کس��ب وکار اس��تفاده کنند تا بتوانند به موفقيت دس��ت 
 یابن��د. درصورتی که این طرز تفکر صحيح نيس��ت. کار کردن به مدت

24 ساعت در هفت روز هفته روی سالمت روان تأثير منفی می گذارد 
و باع��ث ب��روز بيماری هایی مانند افس��ردگی و برهم خ��وردن روابط 

خانوادگی و دوستانه می شود. 
م��ت کوهن )Matt Kohn(، بنيان گذار و رئيس رش��د ش��رکت 
Hunger Media  اس��ت. ای��ن ش��رکت یک برند س��بک زندگی 
است و با ارائه سيس��تم های اتوماتيک سازی به صاحبان آژانس های 
دیجيت��ال کم��ک می کند کاره��ای خود را در م��دت زمان کمتری 
انجام دهند. بنيان گذار این ش��رکت مدت��ی به صورت آزادکاری کار 
می کرد و خودش را تحت فش��ار قرار داده بود. این فشار تأثير منفی 
روی زندگی او گذاش��ته بود، اما توانست با برنامه ریزی صحيح برای 
اس��تفاده مفي��د از زمان از این موقعيت خارج ش��ود و ش��رکتش را 
به یکی از بهترین آژانس های مش��اوره تبدیل کند. اس��تراتژی او به 
کارآفرینان کمک می کند کس��ب وکار خودشان را تنها با 20 ساعت 
کار در هفت��ه مدیری��ت کنن��د. در ادامه به نق��ل از مقاله زوميت به 
بررسی بيشتر استراتژی او برای مدیریت زمان و تغيير سبک زندگی 

می پردازیم. 
بدانید که زمان خود را برای چه کاری صرف می کنید

اگ��ر نمی دانيد زمان خ��ود را برای انجام چ��ه کاری صرف می کنيد 
پ��س چگونه می خواهي��د آن را مدیریت کنيد؟ اغل��ب کارآفرینان در 
طول روز بدون اینکه خودش��ان متوجه باش��ند درگير انجام ميليون ها 
کار متفاوت می ش��وند. رسيدن به خودآگاهی اولين گام برای ایجاد هر 
نوع تغييری در زندگی اس��ت، بنابراین پي��ش از انجام هر برنامه ریزی 
مشخص کنيد که در حال حاضر زمان خود را برای انجام چه کارهایی 

سپری می کنيد. 
برای اینکه به دید بهتری برس��يد تک ت��ک کارهایی را که در طول 
روز انج��ام می دهي��د به مدت چهار هفته یادداش��ت کنيد. افرادی که 
ب��ه صورت آنالی��ن کار می کنن��د می توانند از اپليکيش��ن هایی مانند 
Toggl برای این کار اس��تفاده کنند. زمان زیادی برای انجام این کار 
صرف نکنيد فقط کافی اس��ت هر کاری را که انجام می دهيد به همراه 
مدت زمان تخمينی آن یادداش��ت کنيد. بعد از گذشت چهار هفته به 
دید خوبی خواهيد رس��يد و متوجه می شوید که در طول روز زمان تان 
ص��رف انجام چه کارهایی می ش��ود. به عنوان مثال مقدار س��اعاتی که 
می خوابيد، مدت زمانی که در ش��بکه های اجتماعی سپری می کنيد و 
هر کار دیگری را به طور دقيق متوجه خواهيد ش��د. مطالعه دقيق این 
ليس��ت کمک می کند به خودآگاهی برس��يد و ای��ن کليد اصلی برای 

ایجاد تغيير در زندگی و رشد آن است. 
کارهای تان را فیلتر کنید

کارآفرینان و صاحبان کس��ب وکار باید کاره��ای زیادی برای حفظ 

روند رش��د کس��ب وکار انج��ام دهند، اما تع��داد کمی از آنه��ا نياز به 
دخالت مستقيم این افراد دارند. بسياری از این کارها ضروری هستند، 
اما می توانند توس��ط س��ایر کارمندان انجام ش��وند و نيازی به حضور 
کارآفرین ندارند. بعد از یادداشت کارهای روزانه و مدت زمان تخمينی 
آنه��ا کمی زمان بگذاری��د و هر کدام از آنه��ا را از فيلترهای زیر عبور 

دهيد: 
1 - آیا می توان این کار حذف کرد؟ با خودتان صادق باشيد و ببينيد 
آی��ا کاری که انجام می دهيد با ارزش اس��ت و درآمدی برای تان دارد 
یا خير. بس��ياری از ما زمان خود را صرف انجام کارهایی می کنيم که 

ضرورتی بر انجام دادن شان وجود ندارد. 
2 - آیا می توان این کار را به صورت اتوماتيک انجام داد؟ ما در دنيای 
پيش��رفته ای زندگی می کنيم و بسياری از کارهای تکراری را می توان 
با تکيه بر تکنولوژی پيش برد. کارهایی مانند پس��ت های ش��بکه های 
اجتماعی، حس��ابداری و... می توانند با صرف هزینه اندکی انجام شوند 

و در عوض در زمان ما صرفه جویی کنند. 
3 - آیا می توان کار را به ش��خص دیگری س��پرد؟ اگر نمی توانيد کار 
را ح��ذف کنيد یا به ص��ورت اتوماتيک انجام دهيد بهتر اس��ت انجام 
آن را به شخص دیگری بس��پارید. کافی است یک دستيار شخصی به 
صورت س��اعتی اس��تخدام کنيد تا کارهای تان را انجام دهد. این افراد 
مهارت ه��ای زیادی دارن��د و می توانند کارهایی مانن��د توليد محتوای 

سایت، طراحی سایت و مدیریت فروشگاه اینترنتی را انجام دهند. 
کارهایی که هرگز نباید به ش��خص دیگری بسپارید همان کارهایی 
هس��تند که انجام ش��ان دليل اصلی رش��د ش��رکت بوده و به استعداد 
ذاتی ش��ما وابس��ته اس��ت. زمان خود را روی کارهایی بگذارید که از 
انجام دادن شان لذت می برید. سایر کارها می توانند نادیده گرفته شده، 

اتوماتيک سازی شده یا به شخص دیگری واگذاری شوند. 
زمان خود را بهینه کنید

 ح��ال که هم��ه کارها را از فيلت��ر عبور دادید زمان پياده س��ازی و 
بهينه س��ازی فرا رس��يده اس��ت. کارهای تکراری را طبقه بندی کنيد، 
کارهای��ی را که کم ارزش هس��تند و نياز به مهارت ه��ای اضافه دارند 
کنار بگذاری��د و تا جای ممکن با بهره گيری از تکنولوژی وظایف خود 
را ب��ه صورت اتوماتي��ک انجام دهيد. درواقع بع��د از اعمال فيلترهای 
مورد نظر، کارهایی که باقی می مانند همان کارهایی هستند که باعث 
رشد و توسعه کسب وکار می شوند. به عنوان مثال کارهایی مانند تعيين 
استراتژی کسب وکار، توسعه محصول، توسعه بازار، بهينه سازی سيستم 
و پردازش ها، مذاکره برای قراردادهای جدید و تعيين استراتژی فروش 

در این دسته قرار می گيرند. 
هرق��در برنام��ه منظم و س��اخت یافته تری داش��ته باش��يد، زمان و 
انعطاف پذیری بيش��تری ب��رای کارهای روزمره خود خواهيد داش��ت. 
گروه بندی کردن کارها و قرار دادن کارهای مشابه در هر دسته بهترین 
راه ب��رای برنامه ریزی اس��ت. بعد از تعيين زمين��ه کاری برای هر روز، 
مس��ئوليت های مربوطه را به آن دسته بندی اضافه کنيد. مرحله بعدی 
این است که به برنامه ریزی خود احترام بگذارید و به آن پایند باشيد. 

نتیجه گیری
هر روز تنها از 1440 دقيقه تش��کيل ش��ده است و انسان های موفق 
می دانن��د که زمان با ارزش ترین دارایی ش��ان اس��ت. وقتی که از این 
دارایی عاقالنه اس��تفاده کنيد، می توانيد برای کسانی که دوست دارید 
و کارهایی که از انجام دادن شان لذت می برید نيز زمان صرف کنيد. 
inc/zoomit :منبع

چگونه به عنوان یک مدیر بهترین استفاده را از زمان ببریم

 استیون هاوکینگ، فیزیکدان پیشرو
در سن 76سالگی درگذشت

دریچـــهنابغه پرواز کرد

براس��اس جدیدترین گزارش س��االنه کارآفرینی موسسه Amway، که با 
 نظرس��نجی مصاحبه تلفنی و حضوری از 48998 مرد و زن بين س��ن 14 تا

99 س��ال انجام ش��د، شرکت کنندگان به چندین س��وال در پنج بخش پاسخ 
دادند. به گزارش ایس��نا، براس��اس گ��زارش خبرگزاری یونه��اپ کره جنوبی، 
این ش��اخص س��ه جنبه تأثيرگذار بر تمایل فرد برای شروع کسب وکار را در 
نظر می گيرد که ش��امل تمایل فرد، امکان پذیری و ثبات فرد در برابر فش��ار 
اجتماعی اس��ت. ميانگين جهان 47 بوده است درحالی که ميانگين کشورهای 
آسيایی 61 بوده است.  ویتنام با امتياز 84 در صدر این شاخص قرار گرفته و 
کارآفرین ترین کشور آسيا و جهان شناخته شد و چين با شاخص 80 در رتبه 

سوم قرار دارد. ژاپن با شاخص 25 در رده 42 جهان قرار دارد. 

ویتنام کارآفرین ترین کشور جهان
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درحال��ی که فضای اینس��تاگرام مانند 
محيط واقعی کس��ب وکار فشرده و پر از 
رقابت نيس��ت، اما همين محيط نس��بتا 
آرام ني��ز ب��ا حض��ور آژانس ه��ای خالق 
فش��ار زی��ادی را روی تازه واردها اعمال 
می کند. با این حال بی تردید ش��بکه های 
اجتماع��ی فرصت بس��يار مطلوبی را در 
اختيار ش��رکت ها به منظ��ور بازاریابی و 
ارتقای جایگاه برندش��ان ق��رار می دهد. 
برهمين اساس ش��اید الزم باشد کمپين 
بعدی برندتان را به جای س��طح شهر در 

شبکه های اجتماعی دنبال کنيد.
ب��رای  اگ��ر دنب��ال مناب��ع مناس��ب 
الهام گي��ری هس��تيد ی��ا فق��ط قص��د 
مش��اهده نحوه عملکرد آژانس های برتر 
در اینس��تاگرام را دارید، در ش��ماره قبل 
این مقاله پنج  آژانس تبليغاتی را معرفی 
کردیم و اکنون 15 آژانس نهایی را  مرور 

می کنيم.
Red Antler-6

آژانس تبليغاتی Red Antler اگرچه 
دفتر مرکزی اش را در بروکلين تاس��يس 
کرده است، اما ایده هایش در سراسر دنيا 
طرف��دار دارد. تمرکز اصلی این ش��رکت 
روی خلق و پ��رورش ایده های تبليغاتی 
مناس��ب با حال و هوای ش��هر نيویورک 
اس��ت. با توجه به اینکه این شهر شهرت 
باالی��ی در س��طح جه��ان دارد، تقليد از 
ایده های Red Antler اقدامی بی فایده 

نخواهد بود. 
Skirt PR -7

محت��وای اکان��ت Skirt PR به طور 
حيرت انگي��زی باب ميل طيف وس��يعی 
از اف��راد اس��ت. فرقی ن��دارد قصد انجام 
 Skirt،چ��ه پ��روژه تبليغات��ی را داری��د
PR  ایده ه��ای آم��اده و حرف��ه ای برای 
ش��ما دارد. خوشبختانه پس��ت های این 
آژانس در اینستاگرام با توضيحات کامل 
همراه اس��ت، بنابراین در زمينه تقليد و 
الگوب��رداری از آنه��ا با مش��کل چندانی 

مواجه نخواهيد بود.
V CPH 8- آژانس

اگر به فکر افزودن مقداری ایده مربوط 
به س��رزمين های اسکاندیناوی به زندگی 
و کارنامه حرفه ای تان هس��تيد، مشاهده 
مطالب آژان��س تبليغاتی V CPH باید 

در صدر برنامه تان قرار گيرد. این آژانس 
دفت��ر مرکزی خود را در ش��هر کپنهاگن 
بنا کرده، ام��ا ایده هایش محدود به هيچ 

سرزمين خاصی نيست. 
9- اسپارک

اس��پارک از آن دس��ت برندهایی است 
ک��ه مخاطب خ��ود را به پش��ت صحنه 
کس��ب وکارش می برد. با ای��ن حال یک 
تف��اوت اصل��ی در زمينه نح��وه فعاليت 
این ش��رکت وجود دارد. در واقع اسپارک 
صفر ت��ا صد برنامه های خود را به ش��ما 
نش��ان خواهد داد. همکاری با برندهایی 
نظي��ر هيلتون، Visit Florida  و موزه 
دالی کارنامه موفقی را برای این آژانس به 

ارمغان آورده است.
BDDO San Francisco   -10

همانطور که در بخش بيوگرافی اکانت 
BDDO درج ش��ده اس��ت، مطالب این 
صفحه »فقط و فق��ط مربوط به کار، کار 
و کار اس��ت«. مطالب این صفحه آخرین 
کارهای ش��رکت و دس��تاوردهای آن در 
س��طح بين المللی را به نمایش می گذارد. 
به عنوان مثال آخرین پروژه این ش��رکت 
هم��کاری ب��ا جش��نواره ک��ن در زمينه 

بازاریابی بوده است.
Anomaly   -11

هنگامی که موسس��ه ای عنوان بهترین 
آژانس س��ال 2017 را کس��ب می کند، 
انتظ��ارات از آن ب��اال خواه��د رف��ت. به 
در  روزان��ه  کار  رون��د  اش��تراک گذاری 
دفتر اصلی ش��رکت به همراه مصاحبه با 
کارمندان بخش اصلی مطالب این صفحه 
را تش��کيل می دهد. بدون ش��ک آگاهی 
از نح��وه فعاليت اعض��ای برترین آژانس 
تبليغاتی سال گذشته تاثير بسيار زیادی 
روی تغيير نگرش مان نسبت به تبليغات 

و بازاریابی خواهد داشت.
12- آژانس مارتین

امکان ندارد طرفدار برندهای مطرحی 
 Oreos و  Geico ،همچون ش��ورولت
باش��يد و نام آژانس مارتين به گوش تان 
نخ��ورده باش��د. این موسس��ه در زمينه 
تبليغات س��ابقه هم��کاری ب��ا برندهای 
سرشانس��ی را دارد. ب��ا این ح��ال برای 
مارتين فعاليت به عنوان آژانسی حرفه ای 
مان��ع از پرداخت��ن به امور دیگر نش��ده 
اس��ت. برهمين اس��اس ای��ن آژانس در 
فعاليت هایی نظي��ر هنرهای خيابانی نيز 
ش��رکت می کند. همين ام��ر باعث ایجاد 

تنوع حيرت انگي��زی در ميان فالوورهای 
این موسسه شده است. 

Salted Stone   -13
ش��اید در نگاه نخس��ت معرفی چنين 
آژان��س کوچکی در کنار غول های دنيای 
تبليغات اندکی عجيب به نظر برس��د. با 
این حال نگاهی هرچند گذرا به محتوای 
صفح��ه این برند به خوبی گویای کيفيت 
و باز کردن ذهن خالق دست اندرکارانش 
اس��ت. این آژانس دیجيتالی با دفتری در 
کاليفرنيا از اینستاگرام به منظور نمایش 
همچني��ن  و  کس��ب وکار  پش��ت صحنه 
آخری��ن نمونه کاره��ای خود اس��تفاده 

می کند.
Talk Shop Media   -14

ش��اید باورش اندکی س��خت باشد، اما 
 Talk Shop Media کار  کيفي��ت 
به ان��دازه ای اس��ت ک��ه پرن��س ویليام 
و همس��رش یک��ی از مش��تریان ثاب��ت 
آن محس��وب می ش��وند. ای��ن آژان��س 
دیجيتال��ی در زمينه تاثيرگذاری و بهبود 
رواب��ط تج��اری تخص��ص دارد. صفحه 
اینس��تاگرامش ني��ز ح��ول همين محور 

توسعه یافته است.
GS & P  -15

 GS & P )Goodby silverstein &
partners(  از تيم مدیریتی ماهری سود 
می برد. مارگارت جانس��ون به عنوان مدیر 
بخش خالقيت و پردازش ایده این شرکت 
در سال گذشته جایگاه سی ام را در بخش 
خالق تری��ن افراد در صنع��ت تبليغات به 
خود اختصاص داد. برهمين اساس صفحه 
رس��می این برن��د در ایس��نتاگرام فرصت 
مش��اهده کارهای جانسون و همکارانش را 

به کاربران می دهد.
RPA Advertising   -16

اکانت اینس��تاگرام موسس��ه تبليغاتی 
RPA تجربه فعاليت کارمندان شرکت را 
در قالبی طنز برای کاربران به نمایش در 
می آورد. به عنوان مث��ال آخرین مطالب 
صفحه این برند مربوط به نقاشی یکی از 
فرزندان کارمند بخش حس��ابداری است. 
به روزرسانی مداوم مطالب صفحه در کنار 
توضيحات تکميلی امکان مناس��بی برای 
اف��راد به منظور الگوب��رداری از ایده های 

شرکت فراهم کرده است.
Colle + McVoy   -17

اگر تاکنون به ارتباط ميان س��گ ها و 
طراح��ی فکر نکرده ای��د، حتما به صفحه 

اینس��تاگرام Colle + McVoy  نگاهی 
بيندازید. این آژان��س در زمينه تبليغات 
مبتنی بر اس��تفاده از حيوان��ات مهارت 
باالی��ی دارد. اگر در زمين��ه کمپين های 
محيط زیس��ت ی��ا حفاظ��ت از حيوانات 
فعاليت داری��د، مطالب این اکانت کاربرد  

زیادی برای تان خواهد داشت.
Hzdh   -18

اکانت رس��می آژان��س Hzdh هدف 
اصلی خود را ارائ��ه ایده هایی به کاربران 
به منظور پردازش طرح های مستقل شان 
اس��اس  برای��ن  اس��ت.  ک��رده  اع��الم 
راهنمایی های مفيدی در زمينه استفاده 
از ابزاره��ای گوناگ��ون و همچنين نحوه 
پردازش ایده ها از نخستين گام تا مرحله 

نهایی در اختيار افراد قرار می دهد.
تاکي��د بر طيف های گوناگون رنگ آثار 
این برند را منحصر به فرد س��اخته است. 
به همين دليل شمار مخاطب های صفحه 
این برند به اندازه س��ایر غول های معرفی 

شده در این مقاله نيست.
Social Distillery  -19

Social Distillery  تنه��ا موسس��ه 
فع��ال در زمين��ه ارتباط��ات دیجيتال و 
جذب مخاطب اس��ت ک��ه در این مقاله 
به معرفی اش می پردازم. بدون ش��ک این 
برند تازه تاس��يس نه از نظر س��ابقه و نه 
از جهت شمار مش��تریان قابل مقایسه با 
سایر برندهای نام برده در بخش های قبلی 
نيس��ت. با این حال صفحه اینس��تاگرام 
Social Distillery به خوبی این نکته 
را ثابت ک��رده که حتی برندهای کوچک 
نيز می توانند ب��ا ایده های خالقانه نگاه ها 
را به س��وی خود جلب کنند. الگوبرداری 
از ایده ه��ای ای��ن ش��رکت ش��ما را در 
جهت پ��ردازش ایده های مناس��ب برای 

برنامه های کوتاه مدت یاری خواهد کرد.
St8mnt  -20

 St8mnt آخری��ن آژانس این مقال��ه
اس��ت. با این حال معرف��ی آن به عنوان 
آخری��ن نمونه هرگز به معن��ای کيفيت 
پایينش در مقایس��ه با س��ایرین نيست. 
تنه��ا نگاه��ی کوتاه ب��ه مطال��ب اکانت 
اینس��تاگرام ای��ن برند به خوبی ش��ما را 
نس��بت به مه��ارت کارمندان��ش مجاب 
خواهد کرد. پست های St8mnt عمدتا 
ش��امل آخرین کارهای شرکت به همراه 

توضيحات تکميلی است.
hubspot :منبع

20 آژانس تبلیغاتی خالق که باید در اینستاگرام دنبال کنیم)2(
6 نکته اساسی برای برندسازی 

ش��ما در ح��ال راه ان��دازی ی��ک برن��د جدید یا 
برندس��ازی مجدد برند موجود هس��تيد. احس��اس 
وظيفه می کنيد. نمی توانيد صبر کنيد تا برندس��ازی 
را ش��روع کنيد. برای ماه ها در حال تعيين استراتژی 
بوده اید. چشم انداز مشخص و واضحی دارید و رئيس 
اجرایی تان، برای ش��روع چراغ سبز نشان داده است. 
حاال زمان آن است که تيم طراحی یا گروه خالقيت 
خود را خبر کنيد تا مس��ير مشخص ساخت لوگوی 
جدید را ش��روع کنيد، درست است؟ ، خير، این راه 

غلط است. 
شما به چيزی بيشتر از هيجان، چشم انداز و تأیيد 
طراحی لوگو ب��رای برندی با اثرگذاری ماندگار، نياز 
دارید. در ادامه ش��ش نکته اساسی برای نگه داشتن 
شما در مسير درست برندسازی برای برند جدیدتان 
آورده ش��ده اس��ت. برای برندس��ازی صحيح از آنها 

استفاده کنيد. 
1- تکالیف خود را در مورد برند و تعهد آن 

انجام دهید 
پيام برند فعلی خود را بررس��ی کني��د. به رقبای 
خ��ود نگاه کنيد، ببينيد آنها در مورد خودش��ان چه 
می  گویند. اگر ش��ما شرکتی موجود در بازار هستيد، 
تمام اطالعات موجود در مورد برندتان یا تحليل    های 
ب��ازار را دوباره ارزیابی کنيد. ميزان آگاهی از برند را 
ارزیابی کنيد تا ببينيد جایگاه فعلی شما و رقبای تان 

از دید مخاطبان کجاست. 
2- هیچ چیز را در مورد مخاطبان تان فرض 

نکنید 
ش��ما ممک��ن اس��ت اطالع��ات خوب��ی در مورد 
مخاطبان هدف خود داش��ته باشيد، یا ممکن است 
این نخس��تين باری باش��د که می خواهيد برای آنها 
بازاریاب��ی کني��د. در هر دو صورت، هي��چ چيز را بر 
پایه مفروضات نگذارید. ب��ه جای اینکه فرض کنيد 
مخاطبان ممکن اس��ت چه نظری داش��ته باش��ند، 
برای دانس��تن بينش مصرف کننده، ب��ه اندازه کافی 
به کاوش بپردازید، چراکه به این صورت برند ش��ما 
با مخاطبان ارتباط بهت��ری برقرار می کند. به دنبال 
اطالعاتی باشيد که جواب سؤال    های زیر را بدهند: 

- ب��ازار هدف تان س��عی دارد چه مش��کلی را حل 
کند؟ 

- در ح��ال تجرب��ه ک��دام مرحل��ه از زندگی خود 
هستند؟ 

- چه چيزی رفتار آنها را برمی انگيزاند؟ 
- چه نوع رسانه ای را دنبال می کنند؟ 

- از چ��ه کلم��ات کلي��دی برای جس��ت وجو در 
اینترنت استفاده می کنند؟ 

3- برندی هدفمند باشید 
زمان��ی را برای نگاه اجمالی ب��ه تمامی مراحل 
برندس��ازی اختصاص دهيد. اهداف کس��ب وکار 
خود را مقدم و در مرک��ز تصميم گيری های برند 
خ��ود قرار دهي��د. برای مث��ال، اگر هدف ش��ما 
کسب اعتبار اس��ت باید با کارکنان خود مشورت 
و اطمين��ان کس��ب کنيد که معماری برند ش��ما 
اعتب��ار برندتان را به حداکثر می رس��اند. در واقع 
منظور این اس��ت که هدف کسب وکار خود را در 
حين تدوین نقش��ه راه برندسازی انتخاب کنيد و 

هدفمند پيش بروید. 
4- سهمی را از قبل برای تأثیرگذاران کلیدی، 

در نظر بگیرید 
ب��رای س��ازمان    های ب��زرگ، ایج��اد تعام��ل بين 
کارکن��ان تأثيرگ��ذار و س��ایر رهب��ران در فرآین��د 
برندسازی اهميت دارد. در نظر داشته باشيد که یک 
تيم برندسازی درون س��ازمانی ایجاد کنيد و از این 
تيم برای کمک به درک درست مفهوم و اهداف برند 
در درون سازمان یا ميان تأثيرگذاران، استفاده کنيد. 

بازخوردها را جمع آوری کنيد. 
5- سیستمی منعطف در برندسازی ایجاد کنید 
باره��ا و بارها، تيم خالقيت ما اس��تانداردهایی را 
برای برند عنوان می کنند که دقيقا مشخص می کند 
ارتباطات باید چگونه به نظر بياید. مش��کل آنجاست 
که اگر برند ش��ما بيش از اندازه محدود باش��د برای 
ش��ما خس��ته کننده خواهد شد. ش��ما ممکن است 
ایج��اد راهب��رد برای کمپي��ن را به پایان برس��انيد، 
ام��ا راهبردهای برند تمام ش��دنی نيس��ت. به جای 
آن بهتر اس��ت سيس��تم منعطفی ایج��اد کنيد که 
بر اس��اس طراحی اخالقی و س��بک چرخشی باشد، 
بنابراین با ورود استانداردها و برنامه های جدید برای 
برندسازی، تيم برندسازی می توانند سریع تر خود را 

با تغييرات مطابق سازند. 
6- اشتیاق خود را در برندسازی از دست 

ندهید 
اتفاق خوش��ایندی که می    افتد، آن اس��ت که این 
برن��د جدید یا برندینگ ش��ده ب��رای مدتی طوالنی 
در ذه��ن ش��ما باق��ی می    مان��د. طراحی ی��ک برند 
جدید ممکن اس��ت بيش��تر زمان ببرد، خصوصا اگر 
بخواهيد آن را درست انجام دهيد. بيشتر کسانی که 
تالش های برندسازی را رهبری می کنند، رهبرانی اند 
که تمایل به تغيير دارند. این به آن معنا است که در 
همان زمانی که مصرف کنندگان باالخره برند جدید 
ش��ما را می  بينند، ش��ما برای تغيير آم��اده خواهيد 
بود. اش��تياق خود را از دست ندهيد. برندسازی یک 
اس��تراتژی بلندمدت اس��ت که اگر قوی و س��ازگار 
باش��د، می تواند بر زیربنای کسب وکار شما، تأثيرات 

جدی داشته باشد. 
belovedmarketing :منبع

تبلیغاتخالق

برندینگنوین

چگونه می توانید از افراد مشهور برای 
تبلیغ برند خود استفاده کنید؟ 

توزیع که به عبارتی یعنی محصوالت ش��ما دیده ش��ده و 
مردم به شما اعتماد کنند،  برای برندهای جدید که در ابتدای 
راه هستند، سخت اس��ت. اگر بتوانيد تبليغ یک فرد مشهور 
را در مورد محصول خود نش��ان دهيد، برند شما می تواند به 
س��رعت در سراسر اینترنت گس��ترش یابد. این کار می تواند 
فراتر از رویاهای ش��ما برندتان را گسترش دهد. افراد مشهور 
می توانند شما را به یک ستاره تبدیل کنند و با استفاده از آنها 
برای تبليغ محصول تان، نه تنها از قدرت آنها استفاده می کنيد، 
بلکه از قدرت تبليغات دهان به دهان نيز مستفيض می شوید. 
ای��ن نکته مهمی اس��ت، زیرا یکی از بزرگ ترین مش��کالت 
کسب وکارهای کوچک، این است که مردم را در جریان برند 
خود قرار دهند. اینترنت فضای شلوغی است. دیده و شنيده 
شدن در ميان غوغای ش��بکه هایی مانند تویيتر، حتی برای 

نام های معروف، دشوار است. 
تبليغ افراد مش��هور به تقویت صدای برند شما می انجامد 
و همچني��ن باع��ث جلب اعتم��اد مصرف کنن��دگان و برند 
شما نيز می ش��ود. اگر فرد بزرگی که مش��تریان شما وی را 
می شناسند، عاشقش هستند و به او اعتماد دارند، محصوالت 
شما را استفاده  و آن را تبليغ کند، سبب جلب اعتماد بيشتر 
مش��تریان بالقوه می شود و ش��ما اعتبار قابل توجهی کسب 
می کني��د. بدانيد توجه مردم به کجا جلب ش��ده و آنها را به 

برند خود هدایت کنيد. 
 افراد مش��هور، حاضر به تبليغ محصوالت و خدمات شما 
هستند. این طور نيس��ت که در کاخ های خود نشسته باشند 
و همه پيام ها و شرکت هایی که می خواهند آنها محصول شان 
را تبليغ کنند، نادیده بگيرند و آنها را بالک کنند. بلکه آماده 

همکاری با برندها و شرکت های مناسب هستند. 
 »البت��ه فق��ط می خواهند با برندهای ب��زرگ مانند نایک 

همکاری کنند.« 
احتماال نام برندهای بزرگ را با تبليغ افراد مش��هور مانند 
و   Taco Bell، Shaun McBride، Calvin Klein
Justin Bieber دی��ده باش��يد. البت��ه، برندهای کوچک تر 
نيز قادر به اس��تفاده تبليغاتی از افراد مش��هور بوده اند. مثال 
 Vogue Williams ک��ه از ،Extensions Easilocks

برای تبليغ محصول خود در اینستاگرام استفاده کرد. 
Givenchy موفق به همکاری با Kendall Jenner شد 
و Old Navy مگان رینکس را برای تبليغ محصوالت خود 

به ميليون ها فالوورش در رسانه های اجتماعی متقاعد کرد. 
مگان رینکس کیست؟ 

در پروفای��ل تویيت��رش، خ��ودش را ب��ه ص��ورت »ارائه 
توصيه ه��ای جالب در پادکس��ت ام« توصي��ف می کند. در 
  Hulu پروفایل اینستاگرامش می گوید که در گریه زشت بر

عالی است! 
ممکن اس��ت نام او را نشناس��يد، اما با بيش از 500000 
فالوور در تویيتر و 1300000 فالوور در اینس��تاگرام، وی فرد 

مشهوری است، البته به سبک متفاوتی! 
شهرت یک اصطالح نسبی اس��ت. شاید راضی کردن یک 
س��تاره بزرگ مانند تام کروز برای تبليغ برند شما کار تقریبا 
غيرممکنی باش��د )البته غيرممکن نيس��ت – می گویند وی 
بيگانه ها را دوست دارد(، اما شانس استفاده تبليغاتی از افرادی 
مانند مگان رینکس برای برندهای کوچک/متوس��ط بيش��تر 
اس��ت. پدر و مادر شما ممکن است حتی اسم این افراد را هم 
نشنيده باش��ند، اما او در رسانه های اجتماعی معروف است و 
قدرت زیادی دارد که می توان از آن به عنوان اهرم استفاده کرد.

در این مقاله، نگاهی به مراحل مورد نياز برای جلب توجه 
افراد مشهور برای تبليغ برند را می آوریم. 

1- در مود مخاطبان هدف خود تحقیق کنید
چگونه می توانيد متوجه شوید که کدام شخصيت برای برند 

شما مناسب است؟ 
اگر در صنعت لوازم آرایشی و بهداشتی هستيد آیا هميشه 

از یک فرد مشهور برای تبليغ خود استفاده می کنيد؟ 
اگ��ر خط توليد کف��ش کتانی دارید، آیا از افراد ورزش��کار 

استفاده کنيد؟ 
اول از همه، باید بدانيد که چه کس��انی، فرد مشهور را در 

رسانه های اجتماعی دنبال می کنند. 
آی��ا فالووره��ای آنه��ا، مخاطبان هدف ش��ما نيز 

هستند؟ 
اگر محصولی برای دختران نوجوانی که استایل هری پاتر 
را دوست دارند دارید، باید یک شخصيت مشهور با فالوورهای 
مش��ابه را پيدا کنيد. همين نکته ب��رای افرادی که محصول 
گياهی دارند، نيز صادق اس��ت باید کس��ی را پيدا کنيد که 
حيوان��ات را دوس��ت دارد و فالوورهایش عمدتا دوس��تداران 
حيوانات هستند. هنگامی که ليس��تی از افراد مشهور بالقوه 
را درنظر گرفتيد، به پروفایل رس��انه های اجتماعی هر کدام 
مراجعه کنيد و ببينيد چه افرادی آنها را دنبال می کنند. این 
کار تنها با سر زدن به پروفایل آنها مشخص می شود. تعامل در 

رسانه های اجتماعی فوق العاده مهم است. 
وقتی به پروفایل رسانه های اجتماعی فرد مشهور مراجعه 
کنيد و متوجه شوید که فالوورهای اصلی آنها جزو مخاطبان 
هدف شما نيستند، باید آنها را بالفاصله  از ليست خود حذف 

کنيد. برای انجام این کار، پست های آنها را بررسی کنيد. 
چه کسانی فعال هستند؟ چه کسانی نظر می دهند و الیک 

می کنند و به اشتراک می گذارند؟ 
آیا این افراد، مشتریان بالقوه شما هستند؟ 

اگر این طور هس��ت، این فرد مش��هور می تواند برای شما 
مناسب باشد. 

خالصه اینکه: شما به س��تاره ای نياز دارید که مخاطبانی 
ک��ه به دنبال آنها هس��تيد را درگير کرده باش��د. اگر افرادی 
که می خواهيد به آنها دسترس��ی پيدا کنيد، در پروفایل فرد 

مشهور فعال نيستند، فرد مشهور دیگر را بررسی کنيد. 
ادامه دارد. . . 
brandabout :منبع
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براس��اس گزارش موسسه روابط عمومی 
گذش��ته  س��ال  ط��ول  در   Edelman
شرکت های آمریکایی در رتبه بندی جهانی 
پنج پله س��قوط کرده اند. مش��کل اساسی 
بسياری از شرکت  ها در طول یک دهه اخير 
نحوه تعامل با مشتریان است. در حقيقت 
با گذشت زمان حفظ مش��تریان و به طور 
کلی مقوله مشتریان وفادار ابعاد پيچيده ای 
به خود گرفته اس��ت. بدون تردید حل این 
مشکل نياز به اختصاص زمان و هزینه قابل 
توجهی دارد. شاید در نگاه نخست مدیریت 
روابط با مش��تریان در سطح اداره مطلوب 
صفحه رس��می مان در شبکه های مجازی 
خالصه ش��ود. با ای��ن حال ماجرا بس��يار 
وسيع تر از این حرف هاست. توجه نداشتن 
به تقویت رابطه مان با مشتریان می تواند به 
قيمت از دس��ت رفتن بخش قابل توجهی 
از آنه��ا و ب��ه دنبالش کاهش محس��وس 

درآمدهای مان تمام شود. 
ارتقای س��طح ارتباط ج��اری برندها با 
مش��تریان و مخاطب ه��ای در دس��ترس 
موضوعی مهم در علم مدیریت و بازاریابی 
اس��ت. در ای��ن مقال��ه س��امی کارامال با 
پيت��ر ماهلم��ان، موس��س و مدیرعام��ل 
Trustpilot )فع��ال در زمين��ه انتش��ار 
آنالی��ن مق��االت ح��وزه کس��ب وکار(، به 
گفت وگو نشس��ته است. پيتر چهار راهکار 
کاربری به منظور بهبود رابطه شرکت ها با 
مش��تریان در ذهن دارد. در ادامه هرکدام 
از ای��ن دس��تورالعمل ها را با یکدیگر مورد 

بررسی قرار خواهيم داد. 
1- پاسخگویی حتی به مشتریان ناراضی

اگرچ��ه نادی��ده  انگاش��تن کامنت های 
توهين آمي��ز ی��ا بی ادبانه نخس��تين ایده 
ش��رکت ها در مواجهه با چنين ش��رایطی 
اس��ت، اما انجام این عمل شهرت مان را به 
ش��دت تحت تأثير قرار خواه��د داد. کليد 
عبور از این مرحله عدم پرهيز از مش��کل 
است. در واقع به جای فرار از مسئله باید آن 
را با راهکاری هوشمندانه حل وفصل کنيم. 
ماهلمان در این زمينه روی نکته مهمی 

تأکيد دارد: »مشتریان نيز مانند دیگر مردم 
هس��تند و تقاضای رفتار مودبانه را دارند. 
درس��ت همانطور که به م��ادر خود کمک 
می کنيد، به مش��تریان نيز راهنمایی های 
الزم را ارائه کنيد. مهم ترین گام القای این 
حس به مخاطب است که شما برای مشکل 

وی اهميت باالیی قایل هستيد.«
باتوجه ب��ه گزارش های بانک اطالعاتی 
»لی« در صورت حل وفصل موفقيت آميز 
مشکالت مشتریان آنها 70درصد بيشتر 
از س��ایر م��وارد مایل به تک��رار خرید یا 
همکاری با شما خواهند بود. بدون شک 
حفظ مشتریان و تبدیل شان به خریداران 
دائم��ی ارزش این مقدار هزینه و زمان را 

دارد. 
2- پاسخگویی در زمان مناسب

گاه��ی اوق��ات ص��رف پاس��خگویی به 
کامنت ها و مسائل مشتریان کافی نيست. 
در واقع باید راهکار مناسب را در کمترین 
زمان ممکن در اختيار مخاطب قرار دهيم. 
برهمين اساس حداکثر 24 ساعت پس از 
دریافت پيام یا کامنت نسبت به پاسخگویی 
اقدام کنيد. در صورت تأخير در پاسخگویی 
به کاربران حتی اگر اطالعات بسيار مهمی 
را ني��ز به آنه��ا ارائه دهي��د، تأثير چندانی 

روی شان نخواهيد گذاشت. 
به بيان پيتر، بهترین راهکار برای نمایش 
توجه تان به مشکالت مش��تریان استفاده 
از سيستم های پش��تيبانی امور مشتریان 
اس��ت: »اگر ش��ما نس��بت به پاسخگویی 
سریع حساس هستيد، نيمی از راه را طی 
کرده ای��د. مهم ترین گام در راس��تای ارائه 
تجربه مطلوب در زمينه خدمات پشتيبانی 
به مش��تریان افزایش س��رعت پاسخگویی 
است«. البته کيفيت پاسخ ها نيز در ذهنيت 
مخاطب تأثيرگذار است. به این ترتيب تمام 
ماجرا معطوف به ایج��اد تعادلی در زمينه 
سرعت عمل و کيفيت ارائه سرویس است. 
تنظيم سيستمی به منظور ارائه پاسخ های 
از پيش تعيين ش��ده به کاربران در اس��رع 
وقت گزینه جالبی محسوب می شود. با این 
حال نباید به این حد اکتفا کرد. پيش��نهاد 
پيتر بازبينی پرس��ش های مشتریان و ارائه 

پاسخ های تفصيلی در صورت نياز است. 

3- طراحی کانال ارتباطی دومرحله ای
ت��الش تمام ش��رکت ها ایج��اد فضایی 
مناس��ب ب��رای برق��راری دیال��وگ ميان 
مشتریان و کارشناس های بخش پشتيبانی 
برند است. بی تردید با گسترش شبکه های 
اجتماعی پاسخگویی به مشتریان از طریق 
این پلتفرم ها گسترش یافته است. همين 
نکت��ه می توان��د مزیت��ی برای برند ش��ما 
محس��وب ش��ود. به عنوا مثال می توان در 
تویيتر از مش��تریان خواس��ت تا مشکالت 
و مس��ائل خود را تویيت کرده و هش��تگ 
اختصاص��ی ش��ما را به کار ببرن��د. به این 
ترتي��ب ش��ما در کمترین زمان ق��ادر به 
مشاهده درخواست ها و تویيت های کاربران 
خواهيد بود. در کنار دنيای هش��تگ های 
تویيتر، مسنجر فيس بوک نيز یکی دیگر از 
ابزارهای کاربردی در جهت دریافت سریع 

پيام های مشتریان است. 
ب��ه عقي��ده پيت��ر ماهلم��ان در دنيای 
مدرن نمی ت��وان از ش��بکه های اجتماعی 
چشم پوش��ی کرد: »ش��بکه های اجتماعی 
و پلتفرم های س��وم شخص بررسی آنالین 
محتوا فضای مناس��بی را جه��ت برقراری 
مکالم��ه دوطرف��ه و ارتباط پای��دار ميان 

شرکت ها و مشتریان ایجاد کرده اند.«
اهميت اصلی ش��بکه های اجتماعی در 
ارائه اطالعات جانبی در خصوص مشتریان 
اس��ت. به این ترتيب ام��کان ارتباط با آنها 
در هر زمانی فراه��م خواهد بود. به عنوان 
مث��ال با آنالي��ز فعاليت مش��تریان تان در 
شبکه های اجتماعی به آسانی توانایی جلب 
نظرشان از طریق استفاده از کلمات کليدی 
وج��ود دارد. منظور پيت��ر در اینجا چيزی 
فرات��ر از کارب��رد هشتگ هاس��ت. در واقع 
جس��ت وجوی موضوعی یک��ی از امکانات 
جدید شبکه های اجتماعی نظير فيس بوک، 
تویيتر و اینس��تاگرام است. براین اساس با 
جس��ت وجوی نام یک محل انواع اطالعات 
و همچنين کابران و ش��رکت های فعال در 
آن محل برای ش��ما به نمایش در خواهد 
آم��د. به منظور نمای��ش اکانت مان در این 
جس��ت وجوها باید در متن پست های مان 
اش��اره ای هرچند کوتاه به این کليدواژه ها 

داشته باشيم. 

4- ارائه راه حل به صورت آنالین
اگر گزینه ش��ما برای س��رویس دهی به 
مش��تریان پلتفرم های آنالین است، نحوه 
پاسخگویی و بررسی پيام های دریافتی تان 
باید مانند پاس��خ به ایميل ها و تماس های 
ش��خصی باش��د. منظور من از این عبارت 
پرهيز از ارائه متن پاس��خ یکسان به شمار 
باالیی از مخاطب هاست. در حقيقت طرف 
مقابل باید حس کند که شما وی را گزینه 
ارزشمندی تلقی می کنيد. بدون شک هيچ 
شرکتی با مش��تری ارزشمند خود رفتاری 
س��رد ن��دارد. ارائه پيام هایی که احس��اس 
مکالمه شخصی و اختصاصی را در مخاطب 
زنده می کند، بهتری��ن راهکار برای حفظ 
روند س��ازنده بحث حتی در ش��بکه های 
اجتماعی است. عالوه بر این، باید نسبت به 
کلمات مورد استفاده مان نيز توجه مضاعف 
داشته باشيم. به بيان پيتر کاربرد کلمات و 
عبارت های بسيار عاميانه به اندازه استفاده 
از جمالت کامال رسمی زیان بار است. تالش 
ما باید در راس��تای نگارش متنی ميان دو 

حالت بسيار دوستانه و رسمی باشد. 
گام بع��دی در پاس��خگویی آنالی��ن به 
مشتریان دوری از انکار مشکالت است: »هر 
ش��رکتی باید از پاسخگویی مناسب بخش 
پشتيبانی اش به مش��تریان مطمئن باشد. 
یک��ی از المان ه��ای اصلی این ح��وزه ارائه 
پاسخ های منطقی و اعتراف به اشتباهات در 
مواقع موردنياز است. بی تردید هيچ فردی 
کامل نيست. این امر شامل حوزه کسب وکار 
و نحوه فعاليت برندها نيز می ش��ود. حتی 
بزرگ ترین برندهای بين المللی نيز مرتکب 
اش��تباه می شوند. براین اس��اس در صورت 
بروز خطا یا اش��تباه آن را بر عهده بگيرید. 
البت��ه نبای��د به ای��ن حد اکتفا ک��رد و در 
جس��ت وجوی راه حل رفع خطا و اش��تباه 
بود.«  غرور بی م��ورد در خصوص پذیرش 
مس��ئوليت اش��تباهات به قيمت نااميدی 
خيل عظيمی از مشتریان تمام خواهد شد. 
حل وفصل عمومی و آنالین این مش��کالت 
عالوه بر رضایتمندی مشتریان نشان دهنده 
سطح باالی شرکت در زمينه پذیرش و حل 

مشکالتش نيز خواهد بود. 
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 مرگ فرآیند های بازاریابیچگونه ارتباط مان را با مشتریان تقویت کنیم؟ 
چرا و چگونه؟ 

ش��اید س��ال های نه چن��دان دور معن��ا و مفهوم 
ژورناليس��ت بودن صرف��ا به روزنامه ن��گاری و توليد 
خوراک خبری برای رس��انه ها با کاربری اخبار ربط 
پيدا می کرد. در سراسر دنيا امروز اعتقاد به بازاریابی 
محتوایی یا همان کانتنت مارکتينگ رش��د بس��يار 
زیادی پيدا کرده اس��ت. این پدیده به ميزانی رش��د 
کرده است که هيالری و ترامپ تمام تمرکزشان را بر 
روی توليد محتوا به سبک ژورناليستی گذاشتند. اما 
فرآیند های بازاریابی چگونه می ميرند؟ اجازه بدهيد 
برای تان یک ش��رایط واقعی را مثال بزنم: شرکت ما 
برای یک مسابقه اکستریم ورزشی در پيست اسکی 
دربندسر یک Promotional Program برگزار 
کرده و تمامی تمرکزش را روی رخ دادن یک اتفاق 
هيجان انگيز گذاشته است، به نظر شما ما چه زمانی 
دیده می ش��ویم؟ قطعا در منطق اول در همان جا و 
برای حاضرین، اما بعد از آن کجا؟ تمامی افرادی که 
آن جا هستند می خواهند تصاویر و فيلم های شان را 
به اش��تراک بگذارند و اگر ما در فضای وب نتوانسته 
باش��يم خوراک خبری خوبی را به روزرس��انی کرده 
باش��يم عمال تمام��ی تالش ه��ای قبل��ی را از بين 
برده ای��م. اجازه بدهيد به روش مهندس��ی معکوس 
ای��ن ماج��را را توضي��ح بدهم، همه ما واژه س��ئو را 
باره��ا ش��نيده ایم، هم��ان بهينه س��ازی موتورهای 
جس��توجوگر، طبق آخرین آمار 74درصد پيش��برد 
برنامه های سئو نيازمند بازاریابی ژورناليستی است و 
فقط با خبرسازی درست، تحليل کليدواژه ها، بررسی 
کوک��یCOOKIE  دنبال کنن��دگان ش��بکه های 
اجتماع��ی، پایش فض��ای وبی و مج��ازی می توانيم 
عملکرد خودمان را شناس��ایی کنيم، این را در نظر 
داش��ته باش��يد، حاال س��راغ فضای آف الین هم که 
برویم همين است، یک س��بک از بازاریابی ارشادی 
و محتوامحور اس��ت، م��ا برای اینک��ه کاتالوگ های 

ق��وی و کارآمدی داش��ته باش��يم فق��ط به عکس 
جذاب ني��از نداریم، بلکه به محتوا ه��م نيازمندیم، 
چ��را که مش��تریان امروز آگاه هس��تند و مدام همه 
عرضه کنندگان را با هم مقایس��ه می کنند، اما شاید 
تا همين جا برای ش��ما کافی نباشد و تصميم گرفته 
باش��يد محتوای ارزش��مند خلق کني��د، برای توليد 
محتوای ارزش��مند باید در پی یک بينش منحصربه 
فرد باش��يد و مشخصا برای مش��تری و مخاطب تان 
بنویس��يد نه ب��رای خودتان. خيل��ی اوقات محتوای 
توليد شده کارآمدی ندارد و به این دليل است که ما 
آن محتوا را از دریچه مطلوبيت خودمان نوش��ته ایم، 
تولي��د محت��وا یک��ی از ارکان ارتباط��ات یکپارچه 
بازاریابی اس��ت. همين حاال از شما خواهش می کنم 
چند سطر در مورد س��ازمان یا برند خودتان محتوا 
توليد کنيد! ش��اید یکی از س��خت ترین کارها باشد، 
پيشبرد برنامه های روابط عمومی، مدیریت سوشيال 
مدیاها، ارزش��مندی مطالب موجود در کاتالوگ های 

ما همگی نيازمند غنای این محتواهاست. 
در س��ال های اخير خيلی از آژانس های تبليغاتی 
برای رس��يدن به این هدف، فضایی را ش��بيه »اتاق 
خب��ر« ب��رای بازاریابی محتوای��ی ایج��اد کرده اند. 
نویس��نده ها برخالف ژورناليست های برند کپی رایتر 
نيس��تند. هدف آژانس توليد ی��ک مجله تبليغاتی  با 
ورق های گالسه یا اجرای یک کانسپت در تلویویون 
نيس��ت، بلکه نوش��تن مقاالت ژورناليس��تی و تهيه 
ش��کل های دیگر محتوای دیجيت��ال )مثل ویدئو و 
رپورتاژآگه��ی( با ه��دف تحت تأثير قرار دادن بخش 
خاصی از مخاطب هدف برند و کمک به سئو است. 
در یک تعریف کلی بازاریابی محتوایی یک تکنيک 
بازاریاب��ی برای ایج��اد و توزیع محتوای��ی مرتبط و 
ارزش��مند اس��ت به منظور جذب، به دس��ت آوردن 
مخاطب و ایجاد تعاملی تعریف ش��ده و قابل فهم با 
آنها که با هدف جذب مشتری و در نهایت سودآوری 
انج��ام می گيرد. هدف بازاریابی محتوا جذب و حفظ 
مش��تری به وس��يله ایجاد و انتقال م��داوم مطالب 
مرتب��ط و ارزش��مند با قص��د تغيير یا بهب��ود رفتار 

مصرف کننده است. 
خب کم کم به پاسخ س��وال اصلی می رسيم، اگر 
ما ب��رای توليد این محت��وا زمان کاف��ی نگذاریم و 
البته دانش این کار را نداش��ته باش��يم و از بازاریابی 
ژورناليس��تی اس��تفاده نکنيم عم��ال حضورمان در 
نمایش��گاه، تيزر تبليغاتی در رس��انه ها، وب س��ایت 
و هم��ه بس��تر های بازاریابی برندهای مان شکس��ت 
خورده ایم و مثل یک مجله نامعتبر گوش��ه کتابخانه 
یا روی ميز فقط خاک می خوریم و دیده نمی شویم. 
modir. biz :منبع

بررسی نهایی زمان مناسب در 
مالقات فروش

بررسی زمان مناسب در مالقات فروش باید کاری 
دائمی در چرخه فروش باشد. با بررسی برنامه زمانی 
در طول ف��روش در ارتباط با تغييرات اجتناب ناپذیر 
اولویت ه��ا یا نيازهای مش��تری ق��رار می گيرید. این 
موض��وع از زمانی که فق��ط تعيين کن��د در مالقات 
ف��روش در کجا و در چه موقعيتی قرار دارید، نتيجه 
مؤثرتری دارد. اگر مشتری مداوم به یاد آورد که شما 
درب��اره نيازهای برنامه زمان بن��دی او فکر می کنيد، 
احتمال نتایج برنده- برنده افزایش می یابد و ضمانت 
بيش��تری برای اعتباره��ای تجاری فراه��م می آید. 
زمانی که این بررس��ی را انجام می دهيد، به سه نکته 

مهم توجه کنيد. 

- وقتی قرار مالقـات فروش می گذارید، آن را 
تأیید کنید: هيچ فردی به جز آدم هایی که نمی توانند 
کارش��ان را س��ازمان دهند یا آدم های خودآزار، قبول 
نمی کنن��د که قرار مالقات��ی تنظيم کنند که می دانند 
زمان آن بسيار نامناسب است. وقتی تماس می گيرید 
تا قرار مالقاتی تنظيم کنيد، مطمئن ش��وید که زمان 
آن از نظر مش��تری مناس��ب اس��ت. اگ��ر او با جمعه 
موافق اس��ت اما خيلی از آن راضی به نظر نمی رس��د، 
با صراح��ت آن را مطرح کنيد: اگر روز دیگری بهتر از 

جمعه است، می توانيم زمان مالقات را تغيير دهيم. 
اگ��ر معموال قرار را یک ی��ا دو روز قبل از مالقات 
با تلف��ن تأیيد کني��د، این تم��اس می تواند فرصت 
دیگری به شما بدهد که مناسب بودن زمان مالقات 
را بررس��ی کنيد. اگر این توصيه ه��ا را انجام ندهيد، 
اطمين��ان می دهيم ب��ه مالقات های��ی خواهيد رفت 
ک��ه هرچند زم��ان اوليه مالقات بس��يار، اما حوادث 
به گون��ه ای پيش رفته که اکنون به وقتی نامناس��ب 

تبدیل شده است. 

- ابتدای مالقات فروش: بس��يار مفيد است که 
در ابتدای مالقات، وقتی بر مناسب بودن وقت تأکيد 
می کني��د، محدودیت زمان را هم بررس��ی کنيد. آیا 
هنوز می توانيد نيم س��اعت به من اختصاص دهيد؟ 
اگ��ر نتوانيد مالقات را به این صورت بررس��ی کنيد 
زمانی ک��ه هاپکي��ن وس��ط صحبت ش��ما می پرد و 
حرف ت��ان را قطع می کند، ممکن اس��ت خود را در 
ح��ال از دس��ت دادن تجارت حس کني��د. اگر قرار 
ساعت 3 بعدازظهر است و انتظار دارید که تا ساعت 
4 ادامه داش��ته باشد. در همان ابتدا روشن کنيد که 

اگر ساعت 3:30 صحبت قطع شد، تعجب نکنيد. 
- پایان مالقات فروش: قبل از آنکه مالقات فروش 
تمام ش��ود، موضوعی را که پرس��ش تعه��د می ناميم، 
مطرح کنيد؛ پرسش واضحی که از مشتری می خواهد 
تا مالقات بعدی جهت پيشبرد فروش، کاری انجام دهد. 
می توانيد چنين پرسش هایی را با پرسش هایی مربوط 

به برنامه زمانی مالقات گره بزنيد. 
می تواني��د این نمونه ها را تا قب��ل از 21 ژانویه به 
مجمع نشان دهيد؟ یا می توانيم کار را در ماه مارس 
آغ��از کنيم؛ آیا این زمان با برنامه ریزی زمانی ش��ما 
تضادی ندارد؟ پرسيدن مطالبی نظير اینکه نيازهای 
زمان آتی را تعریف می کند، باعث می ش��ود پروس��ه 

فروش به جلو حرکت کند. 
hormond :منبع
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چه تفاوتی بین یک کسب وکار و 
یک برند وجود دارد

آیا هر کس��ب وکاری که دامن��ه فروش خود را 
گسترش داده اس��ت، یک برند به شمار می آید؟ 

شما چه تعریفی از یک برند دارید؟ 
دقيق��ا چ��ه ویژگی های��ی یک برن��د را از یک 
کس��ب وکار متمای��ز می کند؟ آیا ای��ن تفاوت به 
تعداد ش��عب یا ميزان درآمد آنها اشاره دارد؟ آیا 
می تواني��د این ویژگی ها را با مقياس هش��تگ یا 
ریتویيت بسنجيد؟ چه زمانی یک مدیر می تواند 
با اطمينان بگوید: »ما دیگر فقط یک کسب وکار 

نيستيم، بلکه به یک برند تبدیل شده ایم؟«
ایده برندسازی، با ابهامات زیادی همراه است. 
اگر از 10 نفر بپرس��يد برند چيست، بی شک 10 
پاسخ مختلف دریافت خواهيد کرد. طبق تعریف 
ویکی پدیا:  »برند، نام، عنوان، طراحی، س��مبل و 
هر ویژگی دیگری تعریف می شود که محصوالت 
یک فروش��نده را از س��ایر فروش��ندگان متمایز 
می کن��د.« این تعریف مؤث��ر و قابل توجه به نظر 
می رسد، ولی درواقع فقط به این معنی است که 

شما باید با دیگران متفاوت باشيد. 
برخ��ی از مدی��ران، برن��د را این گون��ه تعریف 
می کنن��د:  »هر چيزی که به ذهن مش��تریان و 
مخاطب��ان خطور می کند، زمانی که نام ش��رکت 

شما را می شنوند.«
بس��ياری از مردم نيز فکر می کنند بيانيه های 
برنده��ای مختل��ف، تنه��ا ش��عارهایی زیب��ا و 
غيرواقعی اس��ت. برخی دیگر ه��م معتقدند که 
برند، ش��رکتی اس��ت ک��ه هميش��ه محصوالت 
باکيفيت ت��ری را عرض��ه می کند. ای��ن گروه به 
اس��تارباکس، کوکاکوال و اپل اش��اره می کنند تا 
نش��ان دهند چگونه برنده��ای معروف، در طول 
س��ال ها به طور مداوم محصوالتی باکيفيت باال را 

به بازار عرضه می کنند. 
البت��ه این تعریف زیاد دور از حقيقت نيس��ت. 
در دهه 80 ميالدی، زمانی که کوکاکوال نوش��ابه 
جدیدی توليد کرد و مشتریان طعم آن را دوست 
نداش��تند، اعتبار و ش��هرت این برند به ش��دت 
آس��يب دید. در س��ال 2008 زمانی ک��ه هاوارد 
ش��ولتز به طور موقت 7هزار شعبه استارباکس را 
در آمریکا تعطيل کرد، به این دليل بود که حس 
می ک��رد هنر دم کردن اسپرس��و، از بين رفته و 
می خواست آن شکوه س��حرآميز را به قهوه های 

خود بازگرداند. 
کيفي��ت ني��ز مانند ش��هرت و تمای��ز، یکی از 
مهم ترین پایه های ساخت برند است. ولی هر سه 
مورد هنوز ویژگی های تابعی محسوب می شوند. 
از طرف دیگر، اگر یک رس��توران مکزیکی )برای 
مثال( بيش از 10 شعبه در شهر دایر کرده باشد 
و ش��هرت خوبی باب��ت کيفيت غذاه��ا و قيمت 
مناسب آنها به دست آورده باشد، لزوما به عنوان 
یک برند ش��ناخته نمی ش��ود، الاقل نه به همان 
شيوه ای که اس��تارباکس، کوکاکوال و مک دونالد 

برند ناميده می شوند. 
پس بازه��م ب��ه س��ؤال اول برمی گردیم. چه 
چي��زی یک کس��ب وکار را از یک برن��د متمایز 

می کند؟ 
کریس کاسک، بنيان گذار و مدیرعامل گاالنت 
به عنوان ی��ک معمار برند معتقد اس��ت که یک 
کس��ب وکار، زمانی ک��ه از رده و س��طح اولي��ه و 
هميش��گی خود فراتر رود، به ی��ک برند تبدیل 
می شود. در این روند، شرکت ارزش های اصلی یا 
یک فلس��فه خاص را به همه پروسه های اجرایی 
و همه محصوالتی که توليد می کند، القا می کند. 
به این ترتيب شهرت یا دیدگاه جهانی محصوالت 
ی��ا خدم��ات یا خ��ط خ��ود را در زم��ان واقعی 

گسترش می دهد. 
لگو، که ش��هرت و اعتبار خود را روی »تخيل 
و خالقي��ت دوران کودک��ی« بنا نهاده اس��ت، با 
توليد سازه های درخش��ان مهندسی کودکان، از 
کالس اولي��ه و اصلی خود فرا رفت��ه و به یکی از 
برجس��ته ترین برندهای جهان تبدیل شده است. 
چنان ک��ه امروزه می توانيم گس��ترش خط توليد 
آن را روی کفش، بازی ه��ای ویدئویی، روباتيک 
وپارک های تفریحی ببينيم.  کوکاکوال که چيزی 
بيش از آب گازدار و یک دس��تور تهيه محرمانه 
حاوی شکر یا شربت ذرت با فروکتوز باال نيست، 
در نظر اغلب مردم مترادف با لحظات ش��ادی و 
خوشبختی اس��ت. این ایده س��اده اما قدرتمند 
باعث ش��ده نوش��ابه های کوکاکوال، فراتر از یک 
نوش��يدنی گازدار ش��يرین، به س��مبل ارتباط و 

اتصال مردم به یکدیگر تبدیل شوند. 
چيپوتل با متمرکز شدن روی مزارع خانوادگی، 
استفاده از منابع محلی و رفتار اخالقی و مناسب 
ب��ا حيوانات، برندی بس��يار ارزش��مندتر از یک 

توليدکننده غذاهای مکزیکی است. 
بنابراین دفعه بعد که می خواستيد بفهميد آیا 
یک کسب وکار هس��تيد یا یک برند، از خودتان 
بپرس��يد: »ما واقعا چه چيزی می فروش��يم؟« و 
اگر پاسخ، چيزی بزرگ تر و ارزشمندتر از دسته 
محصوالتی است که توليد می کنيد، ممکن است 
در مسير س��اخت یک برند فوق العاده موفق قرار 

داشته باشيد. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

باره��ا درب��اره س��ئوی کاله 
  )White Hat SEO( س��فيد
ش��نيده اید، به طور خالصه انواع 
س��ئوی  تکنيک های  و  روش ها 
س��ایت و بهينه سازی وب سایت 
را گوین��د ک��ه براس��اس اصول 
و قواني��ن موتور جس��ت وجوی 
گ��وگل انجام می ش��ود. در این 
مقال��ه به بررس��ی دقي��ق این 

موضوعات خواهيم پرداخت: 
- سئوی کاله سفيد چيست؟ 
- چرا تکنيک های کاله سفيد 

مهم هستند؟ 
- هفت تکنيک س��ئوی کاله 
س��فيد ب��رای افزای��ش بازدید 

سایت تان چيست؟ 
سئوی کاله سفید چیست؟ 

ب��ه  س��فيد  کاله  س��ئوی 
و  تکنيک ه��ا  مجموع��ه ای 
متخص��ص  عملکرده��ای 
س��ئوی و مدیران س��ایت گفته 
می ش��ود که ب��رای بهبود نتایج 
انجام  گوگل  موتورجست وجوی 
می ش��ود که در راس��تای حفظ 
یکپارچگی سایت شما و شرایط 
و قوانين موتورهای جس��ت وجو 
اس��ت. محدوده این تاکتيک ها 

توسط گوگل تعریف می شود. 
چرا تکنیک های سئوی کاله 

سفید مهم است؟ 
اص��ول تاکتيک های س��ئوی 
کاله سفيد را به طور کلی به سه 
بخش می توان تقس��يم کرد، که 

عبارتند از: 
- ارائه محتوای با کيفيت

- اس��تفاده از مت��ا تگ ه��ای 
مؤثر در سایت و انتخاب کلمات 

کليدی قوی
س��اختاری  بهينه س��ازی   -
از  بزرگ��ی  )مجموع��ه  س��ایت 
تکنيک های فنی سئوی سایت(

صده��ا ميليون نف��ر در روز، 
از موت��ور جس��ت وجوی گوگل 
استفاده می کنند و گوگل یکی از 
مهم ترین منابع کشف مشتریان 
جدید برای یک کس��ب وکار در 
فض��ای اینترنت اس��ت. اهميت 
وی��ژه تکنيک های کاله س��فيد 
در براب��ر س��ئوی کاله س��ياه، 
پایداری و ماندگاری س��ایت در 
برابر آپدیت الگوریتم های گوگل 
است که ممکن است در سئوی 
کاله س��ياه دچ��ار جریمه های 
سنگين )حذف از نتایج گوگل( 
ش��وید و ای��ن می توان��د خطر 
جدیدی برای ش��ما محس��وب 
شود، روند بازگشت از پنالتی یا 
جریمه گوگل سخت، گاه بسيار 
طوالنی و گاه غيرممکن است و 
هيچ تضمينی وج��ود ندارد که 
پ��س از پنالتی ش��دن به نتایج 
گوگل بازگردید، بنابراین تمرکز 
اکثر س��ئوکاران بر تکنيک های 
س��ئوی کاله سفيد اس��ت تا از 
خط��ر پنالتی ش��دن گوگل در 

امان باشند. 
7 تکنیک سئوی کاله سفید 

برای بهبود رتبه سایت 
چیست؟ 

از صدها  الگوریتم های گوگل 
ی��ا ش��اید ه��زاران س��يگنال و 

فاکتور در تعيين رتبه صفحات 
سایت ها استفاده می کنند که به 
در  س��ئو  فاکتورهای  مهم ترین 
س��ال 2017 اشاره کرده ایم، اما 
هفت تکنيک سئوی کاله سفيد 
تأثير گ��ذار و کلي��دی در نتایج 

گوگل به شرح زیر است. 
بهینه سازی سایت برای 

موبایل
ی��ک راهنمایی خيلی س��اده 
و کوت��اه؛ همي��ن ام��روز برای 
داشتن س��ایتی مناس��ب برای 
ریسپانس��يو  )طراحی  موبای��ل 
ی��ا واکنش��گرا( اق��دام کني��د. 
س��ایت هایی که موبایل فرندلی 
ی��ا برای موبایل س��ئو نش��دند، 
رتبه ه��ای خ��وب در گ��وگل را 
ب��ه س��ختی می توانند کس��ب 
کنن��د یا حت��ی ممکن اس��ت 
در گ��وگل  فعل��ی  رتب��ه  روی 
تأثي��ر منف��ی بگذارن��د. مهم تر 
آنکه بازدیدکنن��دگان از طریق 
موبای��ل ام��روزه60 تا70درصد 
بازدیدکنندگان س��ایت تان  کل 
را تشکيل می دهد، پس به نظر 

مشتریان تان احترام بگذارید. 
از  اس��تفاده  همچني��ن 
راک��ه    AMP تکنول��وژی 
توس��ط گوگل ارائه ش��ده است 
فع��ال پيش��نهاد نمی کنيم، مگر 
وب س��ایتی کامال خبری داشته 

باشيد. 
ثبت کسب وکارتان در نقشه 

گوگل
ب��رای کش��ور ای��ران، گوگل 
ني��ز از نتایج محل��ی )الگوریتم 
ب��رای نمایش کس��ب و  کبوتر( 
کارها و وب س��ایت ها اس��تفاده 
می کن��د، مثال در گوگل س��رچ 
کني��د »ش��يرینی فروش��ی در 
تبریز« گوگل سعی می کند تنها 
تبریز  شهر  شيرینی فروشی های 
را نمای��ش دهد. اگر جی پی اس 
گوش��ی روشن باش��د و شما در 
شهر تبریز باش��يد، سرچ کنيد 
»شيرینی فروشی« دوباره همان 
نتایج ظاهر می شود و این نتایج 
در شهرهای دیگر متفاوت است، 
در تهران حتی براساس مناطق 
بعض��ی موضوعات  در  ش��هری 

نتایج متفاوت است. 
استفاده از سرویس کسب وکار 
 Google My من در گ��وگل
Business روی س��ئوی کاله 
سفيد سایت تان بسيار تأثير گذار 
اس��ت. ثبت کس��ب وکارتان در 
افزایش  باع��ث  نقش��ه گ��وگل 
اطمين��ان مش��تری ی��ا کارب��ر 
می ش��ود. متأسفانه ثبت رسمی 
کسب وکار در نقش��ه گوگل در 
ایران برای این س��رویس وجود 
می کنيم  س��عی  ول��ی  ن��دارد، 
در آموزش��ی دیگ��ر ب��ه ثب��ت 
کس��ب وکار در گ��وگل به روش 

دیگر را آموزش دهيم. 
تمرکز ویژه بر تجربه کاربری 

)UX(
گوگل همواره مدیران س��ایت 
را تش��ویق می کن��د ت��ا تمرکز 
اصلی خود برای تجربه کاربری 
 User UX ک��ه مخف��ف  ی��ا 
Experience بيش��تر فراه��م 
خوب  کارب��ری  تجرب��ه  کن��د. 
فرات��ر از نوش��تن ک��د تميز یا 
بهينه اس��ت و در س��ئوی کاله 
در  مس��تقيمی  تأثي��ر  س��فيد 
افزایش اعتبار سایت نزد گوگل 
می گ��ذارد. براس��اس مطالعات 
منتشر شده در مجله آکسفورد، 
»هدف طراح��ی تجربه کاربری 
بهب��ود  کس��ب وکار،  در   UX
افزای��ش  و  مش��تری  رضای��ت 
وفاداری، سهولت در استفاده از 
ابزار و افزایش لذت در استفاده 
از محص��ول اس��ت.« منظور از 
شماست.  وب س��ایت  محصول، 
هدف اول تعيي��ن اهداف کاربر 
اس��ت، س��پس یک روش برای 
ناوبری که باعث ایجاد احساس 
مثبت ش��ود و منج��ر به تجربه 
خوب کلی ب��رای کاربر صورت 

پذیرد. 
یادگي��ری و طراح��ی تجربه 
کاربری گرچه یک سری اصول 
اولي��ه دارد، ولی به مجموعه ای 
از عوامل تأثير گ��ذار دقت کرد. 
اینک��ه فقط براس��اس ترندهای 
جدید تجربه های کاربری جدید 
خل��ق کني��م، راه��کار منطقی 
نيست و اصوال طراحان حرفه ای 

و    A/Bآزمایش های براس��اس 
بررس��ی رفتارشناس��ی کاربران 
ی��ک وب س��ایت را بارها و بارها 
باز طراحی می کنند تا هميش��ه 
رضایت کاربر فراهم آورند و این 
آزمایش ها تا حيات کس��ب وکار 

باید ادامه یابد. 
تحقیق روی کلمات کلیدی 

هن��وز تحقي��ق روی کلمات 
کلي��دی تأثيرگذار بس��يار مهم 
اس��ت. البته گوگل و س��رویس 
کيوردز پلنر در گ��وگل ادوردز 
می تواند به کاربران کمک کند. 
 MOZ همچني��ن دو ش��رکت
بزرگ تری��ن  ک��ه   Ahrefs و 
ارائه دهندگان ابزار سئو هستند 
در حال بهبود پيشنهاد کلمات 
کلي��دی هس��تند. ب��ا این حال 
الگوریت��م رنک بری��ن گوگل با 
اس��تفاده از ه��وش مصنوع��ی 
ب��ه ظرافت ه��ای لغ��ات در هر 
زب��ان می پردازد. مثال اس��تفاده 
اش��تباهات  و  اصطالح��ات  از 
متداول، کلمات مترادف، متضاد 
و حت��ی کنایه ه��ا را تا حدودی 
می شناس��د. جالب است بدانيد 
در زبان فارس��ی ه��م الگوریتم 
رن��ک بری��ن به درس��تی عمل 

می کند. 
ابزارهای  از  جدی��دی  نس��ل 
راه  در  کلي��دی  جس��ت وجوی 
هس��تند ک��ه عب��ارت و حتی 
ترکيب ه��ای پيش��نهادی چند 
کلمه و حتی جمله را پيش��نهاد 
خواهد داد. هوش��مندانه اس��ت 
ش��ما هم دایره لغ��ات خودتان 
را افزای��ش بدهيد ت��ا مقاالت و 
محتوایی ب��ا کلمات غنی توليد 

کنيد. 
رویکرد بازاریابی محتوایی با 

مقاالت با کیفیت
بازاریاب��ی  اس��تراتژی  اگ��ر 
محتوای��ی صحيحی را در پيش 
بگيرید و مقاالت باکيفيت توليد 
بس��يار  رش��د  می توانيد  کنيد، 
باالی��ی از بازدی��د را به س��ایت 
خودتان اختص��اص دهيد. یکی 
از دو فاکت��ور بس��يار مهم برای 
رتبه بندی گوگل محتوا اس��ت! 
بازاریاب��ی  در  س��رمایه گذاری 

محتوایی و داش��تن اس��تراتژی 
از  می توان��د  آن  در  درس��ت 
بسياری تبليغات دیگر مؤثرتر و 

ماندگارتر باشد. 
چيس��ت؟  باکيفيت  محتوای 
مقال��ه، نوش��ته ی��ا محتوای��ی 
منحصربه ف��رد و نوآورانه اس��ت 
که چند فاکتور ساده دارد، این 
محت��وا باید لذتبخ��ش و مفيد 
برای کاربر س��ایت تان باشد، به 

همين سادگی. 
 استفاده از استانداردهای 

ساختاری گوگل )ریچ اسنیپت(
ی��ک گ��زارش در  براس��اس 
ی��ک  از  بي��ش   ،2014 س��ال 
س��وم نتایج برتر جست وجو در 
 Schema گوگل از اس��تاندارد
Markup ی��ا ری��چ اس��نيپت 
Rich Snippet ی��ا س��اختار 
اس��تفاده  گ��وگل  اس��تاندارد 
کرده اند. ام��ا تنها 0.3 درصد از 
کل وب س��ایت ها از اس��تاندارد 
Schema Markup استفاده 
آپدی��ت  ب��ا  البت��ه  می کنن��د. 
سيس��تم محتواه��ای معرف��ی 
مثل وردپرس، جومال، مجنتو و 
پرستا و … مورد تا حد زیادی 

حل شده است. 
 Schema اس��تاندارد 
س��ایت  براس��اس   Markup
اس��ت،   Schema. org
مجموعه کدهای html اس��ت 
که در ساختار کدنویسی سایت 
پنه��ان می ش��ود و ب��ه صورت 
اس��تاندارد ب��رای معرف��ی یک 
صفحه وب سایت به کار می رود. 
مثال این صفحه یک محصول یا 
ی��ک صفح��ه مقاله یا دس��تور 
رویداد  س��ازمان،  نقد،  آشپزی، 
و… اس��ت ک��ه گ��وگل از این 

استاندارد پشتيبانی می کند. 
از مزیت های این اس��تاندارد، 
درک س��ریع و راحتت��ر ی��ک 
موتوره��ای  ب��رای  صفح��ه 
جس��ت وجو همچون گ��وگل و 
بينگ اس��ت ک��ه ميتوانند بهتر 
صفحه یک س��ایت را در نتایج 

جست وجو رتبه بندی کند. 
تولید لینک طبیعی

یکی از سيگنال ها که هر روز 
ارزش��ش کاهش می یابد، توليد 
لين��ک اس��ت ولی هن��وز جزو 
سه فاکتور تأثيرگذار در سئوی 
یک سایت اس��ت. توليد لينک 
طبيعی جزو تکنيک های سئوی 
کاله سفيد است، توليد محتوای 
باکيفيت باعث ارجاع کاربران به 
مقاله شما می شود، اگر محتوای 
سایت تان مورد توجه یک کاربر 
بگي��رد و آن را در ش��بکه های 
اجتماعی اشتراک بگذارد، روی 
اعتبار سایت ش��ما و در نتيجه 
بهبود رتبه س��ایت تان در نتایج 

گوگل تأثير گذار است. 
به کارگيری همين 7 تکنيک 
س��ئوی کاله س��فيد به تنهایی 
می توان��د تا پایان س��ال جاری 
برای شما افزایش بازدید بيشتر 
از 2 ت��ا 10 برابر بازدید فعلی را 

به همراه داشته باشد. 
belovedmarketing :منبع

کلیدسئوی کاله سفید و ۷ تکنیک آن

 راهنمای کامل آغاز کسب وکار )3(
محدودیتی ب��رای کارآفرین ش��دن وجود ندارد. 
لزوما نيازی به مدرک دانشگاهی، پول زیاد یا حتی 
تجربه  برای آغاز کس��ب وکاری موفق ندارید. با این 
ح��ال چيز هایی که به آن  نياز خواهيد داش��ت یک 

برنامه قوی و انگيزه دنبال کردن آن است. 
در ش��ماره های قب��ل هفت گام نخس��ت را مرور 
کردی��م و در ادام��ه به چن��د گام بع��دی خواهيم 

پرداخت. 
8- محصول یا خدمات خود را ایجاد کنید 

پس از تمام زحمت هایی که برای آغاز کسب وکار 
خود کش��يده اید، دی��دن به واقعيت تبدیل ش��دن 
ایده تان حس بسيار خوبی به شما خواهد داد. اما به 
خاطر داش��ته باشيد که توليد یک محصول نيازمند 
افراد بس��يار زیاد اس��ت. اگر می خواهيد یک برنامه 
ایجاد کني��د و یک مهندس نيس��تيد، باید به یک 
فرد فنی متصل ش��وید. یا اگر ش��ما ني��از به توليد 
انبوه دارید، باید با یک توليد کننده همکاری داشته 

باشيد. 
در اینجا یک فهرس��ت هفت مرحل��ه - از جمله 
پيدا کردن س��ازنده و اس��تراتژی های قيمت گذاری 
– معرفی می ش��ود که ش��ما می توانيد برای ایجاد 
محص��ول خود از آن اس��تفاده کني��د. نکته اصلی 
ای��ن مقاله این اس��ت ک��ه زمانی که ش��ما در حال 
تولي��د محصول هس��تيد، باید به دو م��ورد تمرکز 
کنيد؛ س��ادگی و کيفيت. بهترین گزینه شما لزوما 
ارزان ترین محصول نيست، حتی اگر هزینه توليد را 
کاهش دهد. همچنين، شما باید مطمئن شوید که 
محصول می تواند به سرعت توجهات را جلب کند. 
هنگامی که آمادگی برای توسعه محصول و برخی 
از وظای��ف خارجی خ��ود داری��د، اطمينان حاصل 

کنيد  که: 
1- کنترل محصول را حفظ کنيد و به طور مداوم 
یاد بگيرید. اگر توسعه را به شخصی دیگر یا شرکت 
دیگری بدون نظارت بس��پارید، ممکن است چيزی 

را که پيش بينی کرده اید دریافت نکنيد. 
2- اجرای چک و تع��ادل برای کاهش خطر. اگر 
تنها یک مهندس فریلنس��ر را استخدام کنيد، این 
شانس وجود دارد که هيچ کس قادر به بررسی کار 
او نخواهد بود. اگر قصد استخدام  فریلنسر دارید، از 

چندین مهندس استفاده کنيد. 
3- متخصص اس��تخدام کنيد. اف��رادی را جذب 
کني��د که دقيقا چي��زی را ک��ه می خواهيد در آن 

تخصص دارند، نه همه کاره ها. 
4- تم��ام اميد خ��ود را در یک جا ق��رار ندهيد. 
مطمئن ش��وید که اگر یک فریلنس��ر استعفا داد یا 

یک قرارداد فسخ شد پيشرفت شما مختل نشود. 
5- توسعه محصول را برای صرفه جویی در هزینه 
مدیریت کني��د. نرخ ها می توانند برای مهندس��ان 
بسته به تخصص های خود متفاوت باشند، بنابراین 
مطمئن شوید که شما برای یک مهندس با کيفيت 
ب��اال هزینه بي��ش از حد صرف نکني��د، درحالی که 
می توانيد همان نتيجه را برای قيمت بسيار پایين تر 

داشته باشيد. 
برای داشتن خيال راحت، تا آنجایی که می توانيد 
در مورد خط توليد اطالعات کس��ب کنيد، در این 
صورت ش��ما می توانيد فرآیند و تصميم گيری های 

استخدام خود را در طول زمان بهبود بخشيد. 
ای��ن فرآیند برای کارآفرین هایی که خدمات ارائه 
می  دهند متفاوت است. ش��ما مهارت های مختلفی 
دارید ک��ه مردم حاضر به پرداخت پول در ازای آن 

هستند. 
چگون��ه می توان توانایی های خ��ود را ثابت کرد؟ 
ش��ما می توانيد یک نمون��ه کار از کار خود را ایجاد 
کني��د. اگر یک هنرمند هس��تيد، یک وب س��ایت 
برای نش��ان دادن آثار هنری خود ایجاد کنيد، اگر 
نویس��نده یا طراح هس��تيد یک نوش��ته یا طرح به 

نمایش بگذارید. 
همچنين اطمينان حاص��ل کنيد که گواهی های 
الزم یا مدارک آموزش��ی را داشته باشيد، به طوری 
که وقتی کسی در مورد خدمات شما سؤال می کند، 

آماده  باشيد. 
9. تیم خود را بسازید 

برای بزرگ کردن کسب وکار خود، نياز به واگذار 
کردن مس��ئوليت های تان به افراد دیگر دارید؛ شما 

به یک تيم نياز دارید. 
اینکه آیا ش��ما به یک شریک، کارمند و فریلنسر 
نياز دارید، این س��ه راهنمایی می تواند به ش��ما در 

پيدا کردن یک تيم مناسب و خوب کمک کند: 
1- اه��داف خ��ود را ب��ه وضوح مش��خص کنيد. 
اطمين��ان حاصل کنيد که همه چش��م انداز و نقش 
خ��ود را در ای��ن مأموری��ت از هم��ان ابت��دا درک 

می کنند. 
2- از پروت��کل اس��تخدام پيروی کني��د. هنگام 
ش��روع فرآیند اس��تخدام، باید چيزه��ای زیادی را 
در نظر بگيرید. س��ؤاالت درست بپرسيد و فرم های 

مناسب داشته باشيد . 
3- یک ش��رکت با فرهن��گ قوی ایج��اد کنيد. 
چ��ه چيزی باع��ث یک فرهن��گ عالی می ش��ود؟ 
برخ��ی از موانع این کار چه هس��تند؟ یک فرهنگ 
عال��ی در مورد احترام و توانمند س��ازی کارکنان از 
طریق راه های مختلف، از جمله آموزش و مش��اوره 

امکان پذیر می شود. 
ادامه دارد. . . 
Entrepreneur/ucan :منبع

کارآفرینی
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قبول مس��ئوليت مدیرعاملی در ش��رکتی که خودتان 
تأس��يس نکرده اید، چالش های خاص خ��ود را دارد، اما 

می توان با تالش مناسب آن را لذت بخش کرد. 
ب��ه دني��ای پرماج��رای کارآفرین��ی و  می خواهي��د 
مدیرعامل��ی وارد ش��وید؟ چ��ه چيزهای��ی درب��اره این 
شغل ها ش��نيده اید؟ بگذارید کمی در مورد این حرف و 
حدیث های مرسوم در جامعه کمک تان کنيم. می گویند: 
»کارآفرینان یا مدیران صبح تا ش��ب س��رکار هس��تند 
و آن ق��در تماس تلفنی دارند که گوش��ی از دست ش��ان 
نمی افتد. زندگی کاری آنها زندگی شخصی شان را تقریبا 
بلعي��ده اس��ت و چنين اف��رادی وقت س��ر خاراندن هم 
ندارند.« همه ما مواردی از این قبيل را ش��نيده ایم، ولی 
بهتر اس��ت بدانيد که زندگی همه کارآفرین ها و مدیران 
این گونه نيس��ت. آنها می توانند ش��يوه مدیریت خود را 
انتخ��اب کنند. اگر یک کارآفرین ی��ا مدیرعامل تازه کار 

هستيد، از سختی های راه نترسيد. 
 کارآفرینان با تجرب��ه تغييرات زیادی به طور حرفه ای 
و ش��خصی برای ایجاد یا هدایت یک کسب وکار در خود 
ایجاد کرده اند، یعنی با کس��ب کار خود رش��د کرده اند، 
ولی افراد زیادی به دليل ناآش��نا بودن با مسير موفقيت، 
از قطار پيش��رفت پياده شده اند. آغاز یک ماجراجویی در 
دنيای پر از معجزه کسب و کار نيازمند شنيدن توصيه ها 
و تجربي��ات اف��راد باتجربه اس��ت تا خط��رات احتمالی 
شکست کاهش یابد. با این تفاسير اگر مرحله کارآفرینی 
را تجربه نکنيد و به طور مس��تقيم مسئوليت اجرایی یک 
ش��رکت باتجربه را برعهده بگيرید چه می ش��ود؟ باید از 
کجا ش��روع کرد؟ هم��ه این ها چالش هایی ب��رای افراد 

عالقه مند و تازه کار هستند. 
در ای��ن مطل��ب ب��ه مصاحب��ه ای ب��ا دارس��ی هورن 
  )PNC( دی��ون پورت، مدیرعامل ش��رکت تغذی��ه برتر
می پردازی��م. او کارآفری��ن بوده اس��ت و اکنون به عنوان 
مدیر عام��ل در کس��ب وکار خود به فعالي��ت می پردازد. 
شرکت او برخی از زیربرندهای خود را خریداری کرده و 
در مقاطعی، دارسی به عنوان یک مدیر عامل تازه کار برای 
برندهای جدید زیرمجموعه شرکت خود تصميمی اتخاذ 
کرده است، پس تجربه او هم برای یک کارآفرین  تازه کار 
و هم ی��ک مدیرعامل کم تجربه مفيد خواهد بود. فروش 
خالص ش��رکت PNC هرس��ال در حال رشد است. در 
س��ال 2017، فروش خالص 24درصد افزایش  یافته و به 
بيش از 700ميليون دالر رس��يده است. این پيشرفت ها 
افزای��ش 50درصدی ارزش س��هام ش��رکت را به همراه 

داشته است. 
با این تفاس��ير می توان گفت که دارس��ی هورن دیون 
پورت روش های رش��د برند را به خوبی می داند. در ادامه 
مطل��ب، مصاحبه ای را که با این کارآفرین صورت گرفته 

است، برای شما آماده کرده ایم. 
زمانی که وارد دنیای مدیرعاملی شدیم، قدم بعدی 
خود را چگونه برداریم و تمرکز خود را کجا معطوف 

کنیم؟ 
این چالش به نظر س��اده است، اما باید درک درستی 
از آنچه ش��رکت انجام می دهد، داش��ته باشيد تا بتوانيد 
مأموری��ت خ��ود را به بهتری��ن وجه انج��ام دهيد. برای 
توضيح بيش��تر، من ابتدا نگاهی ریزبينانه تر به برندهای 
شرکت خودمان می کنم. درواقع ما از چند برند مختلف 
تشکيل ش��ده ایم که انواع مختلفی از مصرف کنندگان را 
 Premier هدف قرار می دهند. ای��ن برندها عبارتند از
 Protein، PowerBar، Dymatize، Supreme

 .Joint Juice و protein
به طورکلی هدف ما برای داشتن چند زیربرند متفاوت، 
این اس��ت که به مردم کمک کنيم تصميمات مناسبی با 
توجه به ش��رایط فعلی خود بگيرند؛ چون همه افراد یک 
نوع تغذیه ندارند. برای مثال برخی باید وزن کم کنند یا 
برخی دیگر نياز دارند پس از یک تمرین سخت مقداری 

کالری به بدن خ��ود بازگردانند؛ پس هرکدام باید بنا به 
شرایط خود، تصميم مناسب بگيرد. 

 س��ه س��ال قبل که کار خود را با موفقيت های پی در 
پی ش��روع کردیم. محصوالت م��ا از هر نظر عالی بودند، 
برندهای زیرمجموعه هرروز رش��د می کردند و قس��مت 
بيش��تری از بازار را به خود اختص��اص می دادند. پس از 
مدت��ی یک ش��رکت را خریداری کردیم ت��ا یک برند به 
مجموعه ما اضافه ش��ود. مش��تریان این برن��د وفاداری 
باالیی داشتند، ولی تعداد آنها به نسبت دیگر برندها کم 
بود و رش��د تعداد مشتریان هم سرعت مطلوبی نداشت؛ 
چون س��طح آگاهی نس��بت ب��ه نيازی ک��ه محصول ما 

برطرف می کرد، به اندازه کافی نبود. 
بنابرای��ن هدف اوليه خود برای بهبود وضعيت فعلی را 
گس��ترش کانال های توزیع و خرده فروشان قرار دادیم تا 
محصوالت بيشتری راهی قفسه مغازه ها کنيم. سپس به 
تغيير سياست های معرفی محصول خود پرداختيم. این 
بدان معنی بود ک��ه در توليد محصوالت جدید، طراحی 
بس��ته بندی های با اندازه مختلف، طعم های جدید و. . . 
باید سرمایه گذاری می کردیم و کارهای زیادی در زمينه 
ارتباط مؤثر با مصرف کنن��دگان و تقویت پيام بازاریابی 

خود برای برندها انجام می دادیم. 
در ح��ال حاضر تمرکز ما روی موارد متفاوتی معطوف 
شده است. اکنون برندهای خود را در یک جایگاه خوب 
ب��ازار مصرف ق��رار داده ایم. ما به گون��ه ای محصوالت را 
توزیع می کنيم که اکثر خرده فروشان مهم محصوالت ما 
را دریاف��ت می کنند، ولی هنوز یک هدف دیگر در ذهن 
خود داری��م که آن هم حفظ جایگاه فعلی اس��ت. برای 
مان��دن در ميدان رقابت بازار به عن��وان یک توليدکننده 
محص��والت تغذیه ای متفاوت، باید بي��ش از پيش روی 
زیرساخت های شرکت، سيس��تم ها و دیگر موارد تمرکز 

کنيم. 
بنابراین در پاس��خ به س��ؤال ش��ما باید بگویم که در 
ش��روع کار، همه وظایف در مورد مدیریت فروش است. 
س��پس می توانيد روی زمينه های دیگ��ر کار کنيد و به 

پيشرفت برسيد. 
هیچ مدیرعامل جدیدی تمام مهارت های مورد نیاز 

برای شـغل جدید را ندارد. شما چگونه این شکاف 
را شکستید؟ 

حق با شماس��ت. من کارم را به ص��ورت تخصصی در 
امور مالی و حس��ابداری شروع کردم و به سرعت متوجه 
ش��دم که این ش��غل نمی تواند رؤیاهای م��را به واقعيت 
تبدیل کند، ام��ا آن حرفه کافی برای کاری که در حال 
حاضر انجام می دهم، فوق العاده مفيد بوده است. پس از 
گفت وگو با یک استعدادیاب، متوجه شدم که باید زندگی 
کاری خ��ود را به عنوان یک بازاریاب برند ادامه دهم. من 
به بررس��ی بينش، رفتار و مشکالت مصرف کننده عالقه 
داش��تم و پس از چند بار تحقيق در این زمينه دریافتم 

که این کار برای من مفيد است. 
طوالنی ترین توقف من در مسير کاری، زمان همکاری 
با شرکت Dreyer's Ice Cream  بود. نه تنها در آنجا 
مه��ارت خود را افزایش دادم بلکه برای اولين بار متوجه 
ش��دم که فرهنگ قوی چه تأثيری بر نتایج شرکت دارد. 
ما از یک فرهنگ فوق العاده در آن شرکت بهره می بردیم. 
بنابرای��ن آنچ��ه من در ح��ال حاضر انج��ام می دهم، 
ترکيب��ی از زمينه های مالی قبلی  با تکيه بر مهارت فعلی 
من در بازاریابی اس��ت. در پایان روز هم به ميزان تالشی 
ک��ه برای برند ش��رکت خ��ود ایجاد ک��رده ام، می نگرم. 
همچنين گوش��ه ای از تمرکز خ��ود را روی حفظ انگيزه 
تيم 150 نفره خ��ود معطوف کرده ام.  اکنون نقش من، 
الهام بخشيدن و توانمند ساختن کارکنان سازمان برای 
رس��يدن به حداکثر پتانس��يل اس��ت. این همان چيزی 
است که ما تالش می کنيم برای مشتریان مان هم انجام 

دهيم. من اکثر وقت خود را صرف این موارد می کنم. 
خوش��بختانه م��ن پيش از این تجربيات��ی در رابطه با 
راه ان��دازی محص��والت جدی��د، مش��ارکت در عمليات 
و مدیری��ت داش��تم. در واقع در موضوع��ات مهم کاری، 
به اندازه کافی با ش��رایط آشنا بودم، اما باید به این نکته 
اشاره کنم که مهم ترین هدف، صحبت کردن مناسب با 

افراد و ایجاد یک تيم قوی و باانگيزه است. 
نظر شـما دربـاره ایجاد هـدف برای کسـب و کار 

چیست؟ 
ش��رکت م��ا از چند برند زیرمجموعه س��اخته  ش��ده 

اس��ت که درباره آنها قبال صحبت کردی��م، ما تمام این 
برنده��ا را از صف��ر پایه ریزی نکرده ای��م و برخی از آنها 
خریداری  ش��ده اند. در کنار این برندها از یک سيس��تم 
ارزش گ��ذاری خ��وب بهره می بری��م. با توجه ب��ه اینکه 
من به عنوان مدیرعامل، مؤس��س اوليه ش��رکت نيستم، 
قواني��ن اوليه س��اخته ذهن ما نيس��تند و اهداف را هم 
نمی توانيم بدون توجه به قوانين اوليه برای خود تعریف 
کني��م. م��ن مدیرعامل اوليه ای نبودم ک��ه برخی از این 
محصوالت را ایجاد کرده اس��ت، ب��ه همين دليل باید با 
طرز فکر مدیرعامل اوليه در برخی موارد عمل کنم. این 
ایدئولوژی بنيان گذار اصلی است که باید برای مدیرعامل 
تازه کاری مثل من اهميت داشته باشد و تصميمات خود 

را با توجه به نظر او درباره بازار هدف بگيرم. 
در ح��ال حاضر هدف ما یکپارچه کردن برند تجاری و 
ایجاد انگيزه برای هدایت کارکنان اس��ت. به یاد داش��ته 
باش��يد که مش��تریان بس��يار هوشمند هس��تند، وقتی 
خدم��ات یا محصوالتی را از ش��ما می خرن��د، می توانند 
ميزان ارزش خود برای ش��ما را تش��خيص دهند. وقتی 
هدفی داش��ته باشيد، تمام ش��رکت به آن هدف پایبند 
می ش��ود و ب��رای آن ت��الش می کند و مش��تری وفادار 
نيز ای��ن تالش را احس��اس می کند. این اص��ل یکی از 
حقيقت های اصلی است که باعث موفقيت شما می شود. 
تمایـل به ایجاد حس هدف آسـان اسـت، اما اجرا 
کردن آن دشـواری های خاص خود را دارد. چگونه 

این چالش را حل کردید؟ 
این فرآیند حدود شش ماه طول کشيد، دليل مسئله، 
خواس��ته من برای مش��ارکت تک تک افراد مجموعه در 
فرآین��د بود. چون می خواس��تم هدف ب��رای تمام افراد 
سازمان ارزشمند شمرده شود و همه با تمام وجود برای 

تحقق آن تالش کنند. 
ما ش��رکت خ��ود را با چن��د برند مختل��ف مدیریت 
می کنيم، این مدیریت در برخی موارد به صورت مشترک 
انجام می شود. تمام افراد سازمان سعی می کنند با توجه 
به بازخوردهای مش��تریان روش های خود برای رسيدن 
به هدف را تغيير دهند. محيط سازمان ما در حال حاضر 

بسيار جادویی است. 

در نهایت به چه نتیجه ای رسیدید؟ 
ما این ش��عار را طراحی کردیم: »ما انرژی خوبی برای 

جهان به ارمغان می آوریم.«
این ی��ک ه��دف مقدس اس��ت و هم��ه تالش های ما 
می توان��د از طری��ق آن هدف هدایت ش��ود. محصوالتی 
که م��ا توليد می کنيم، خریدی ک��ه انجام می دهيم، در 
نهای��ت به این هدف می انجامند. راهکارهایی که ما برای 
کارکنان و مشتریان خود داریم، باز هم به این هدف ميل 
می کنند. نحوه رفتار ما با ش��رکای کاری، فروش��ندگان 
و در کل هم��ه کارهای��ی که می کني��م، درنهایت باعث 

می شود انرژی مثبتی به جهان تزریق کنيم. 
اگر کار ما انرژی خوبی برای جهان به ارمغان نياورد یا 
حداقل جهان کوچک اطراف ما را تحت تأثير قرار ندهد، 

ما آن را انجام نمی دهيم. 
مه��م اس��ت ک��ه ه��دف ش��ما بتوان��د روی تم��ام 
تصميم های ت��ان تأثير بگذارد. آی��ا آن تصميم، یک هاله 
نور را برای راهنمایی ش��ما فراه��م می کند؟ این ویژگی 
هدف کامال حياتی است. برای ما جمله »ما انرژی خوبی 
برای جهان ب��ه ارمغان می آوریم« بس��يار کمک کرد تا 
ب��ه پایه های فرهنگی که قبال داش��تيم، پایبند باش��يم. 
به عنوان  مثال، ما از آن هدف در استخدام ها نيز استفاده 

می کنيم. 
وقتی ک��ه یک ش��رکت با رش��د باال هس��تيد، باید در 
اس��تخدام اف��راد مختل��ف از ش��رکت های مختل��ف با 
فرهنگ های س��ازمانی مختلف بس��يار حس��اس باشيد. 
چون باید فرهنگ  سازمانی خود را به آنها دیکته کنيد و 
از آنها بپرس��يد آیا می توانند به آن پایبند باشند. موضع 
خود را برای آنها کاماًل روش��ن کنيد تا هدف کسب وکار 
شما مانند ستاره قطبی برای همه واضح و یکسان باشد. 
قطعا با فرضیه های خاصی این شغل را قبول کردید. 

چه موارد غیرمنتظره ای درباره کار دیدید؟ 
من فکر می کردم یک مدیرعامل هميش��ه باید پاس��خ 
درستی داشته باشد. در نظر من مدیرعامل هميشه باید 
مرکز توجه باش��د. گم��ان می کردم آنه��ا دائما در حال 
تماس گرفتن هس��تند و همين ش��رایط توصيفی باعث 
ناراحتی من می ش��د. من یک شخص واقعا مشارکت جو 
هستم و تمام پاس��خ ها را ندارم، ولی دوست دارم کار را 

خودم انجام دهم و دوست ندارم مرکز توجه باشم. 
بيش از سه سال است که روی این صندلی نشسته ام، 
بزرگ تری��ن چيزی که آموخته ام این اس��ت که راه های 
مختلف��ی برای رهبری ک��ردن وجود دارن��د. درواقع ما 
تم��ام جواب ها را نداریم. ق��درت یک رهبر در آرامش او 
نهفته اس��ت. افرادی که در اطراف ش��ما هس��تند تحت 
تأثير فعاليت های هوش��مندانه ش��ما نقش خود را بهبود 

می دهند و استعدادهای خود را شکوفا می کنند. 
اکنون ش��غل خود را بهتر شناخته ام. کار من به عنوان 
یک مدیرعامل توانمندسازی افرادی است که در اطراف 
من هس��تند. من در انج��ام این کار تنها نيس��تم، افراد 
س��ازمان نيز پابه پا برای رس��يدن به ای��ن هدف تالش 
می کنن��د تا با کمک هم بتوانيم محيطی ایجاد کنيم که 

همه بتوانند در آن رشد کنند. 
ای��ن طرز فکر من ش��اید کمی فانتزی به نظر برس��د، 
ولی دیدگاه اصلی من واقعاً همين گونه اس��ت و به شغلم 
این گونه نگاه می کنم. من اکنون مادر دو کودک هس��تم 
و این یک زندگی شخصی لذت بخش را کنار یک زندگی 

کاری لذت بخش برای من ایجاد کرده است. 
اگر طرز فکر اوليه من درباره مدیرعاملی همان چيزی 
بود که در اوایل کار به آن داشتم، مطمئنم به این جایگاه 
کنونی نمی رس��يدم. شما فردی هس��تيد که مدیریت و 
ش��يوه آن را با توجه به عالیق خ��ود تعریف می کند، از 
کسی الگوبرداری نکنيد چون شما در دنيا منحصربه فرد 

هستيد. 
inc/zoomit :منبع
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اخبار

تبریـز - فـالح- همزم��ان ب��ا 22 اس��فند م��اه روز 
بزرگداشت شهداء، علی فرخی شهردار منطقه 7 تبریز به 
هم��راه جمعی از معاونين و مدی��ران این منطقه با حضور 
در محل گلزار شهداء وادی رحمت به مقام شامخ شهيدان 
واال مق��ام ادای احترام کردند. به گ��زارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از امور ارتباطات ش��هرداری منطقه 7 تبریز، 
علی فرخی در این مراس��م  اظهار کرد:  آسایش و آرامش  
امروز ما مرهون خون پاک هزاران شهيد و جانبازانی است 

ک��ه خالصان��ه و صادقانه در دفاع از ارزش های اس��المی 
و انقالبی جانفش��انی کردند .وی خاطرنشان کرد: خانواده 
های معظم شهداء مایه افتخار جامعه، ميراث داران انقالب 
اس��المی و سرمایه های معنوی کش��ور به شمار می روند 
و خدمت به آنها افتخاری بس��ياربزرگ محسوب می شود 
.الزم به ذکر اس��ت کارکنان این شهرداری در این مراسم 
ضمن قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شهدا، یاد و خاطره ی 

شهدا را گرامی داشتند.

تبریز - فالح- ش��هردار منطقه 7 تبریز از احداث خيابان شهيد 
برگی الله خبر داد و گفت: این مس��ير به منظور تسهيل در امر تردد 
وسایل نقليه و حل مشکالت چندین ساله شهروندان، طراحی و احداث 
می ش��ود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی فرخی افزود: عمليات 
عمرانی خيابان ش��هيد برگی الله با هدف اصالح معابر و شبکه های 
ارتباطی و رفع مشکالت چندین ساله مربوط به احداث ایستگاه مترو 
با سرعت پيش می رود. وی افزود: طول این مسير 300  متر است که 
عمليات جدول گذاری  و زیرس��ازی آن به پایان رس��يده و به زودی  
آس��فالت ریزی آن نيز شروع می شود. فرخی تصریح کرد: این مسير 
به ميدان ش��هدای الله منتهی می شود و  با احداث آن اهالی محالت 
الله غربی و س��اکنين مجتمع های مسکونی با سهولت می توانند به 

مسيرهای اصلی دسترسی پيدا کنند. شهردار منطقه 7 کالنشهر تبریز 
همچنين گفت: به همت معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری 

منطقه 7 تبریز زمين های خالی موجود در سطح منطقه ساماندهی 
و پاکس��ازی می ش��ود. علی فرخی افزود: تجمع زباله و نخاله در این 
اراضی عالوه بر تهدید س��المت ش��هروندان و جامعه از منظر زیبایی 
س��يمای ش��هری، ناهنجاری هایی را در منطقه بوجود می آورد که 
براس��اس تاکيدات الزم نسبت به پاکسازی و ساماندهی آن اقدام می 
شود .وی اضافه کرد: در راستای بهبود ارائه خدمات به شهروندان، طرح 
ضربتی پاکس��ازی و تسطيح زمين ها در دستور کار معاونت خدمات 
شهری این منطقه قرار گرفته و در حال اجراست .وی ادامه داد: ارتقای 
فرهنگ شهرنشينی در راستای همکاری شهروندان در رابطه با حفظ و 
نگهداری محيط زیست و پاکيزه نگاه داشتن محل زندگی می تواند از 
به وجود آمدن اینگونه مشکالت کاسته و در حد امکان جلوگيری کند.

تبریز – فالح- ش��هردار منطقه  7 کالنش��هر تبریز گفت: در 
آستانه فرا رسيدن عيد نوروز، شهرداری منطقه 7 تبریز طی برنامه 
زمان بندی ش��ده و با اجرای برنامه های متنوع به اس��تقبال فصل 
بهار رفته اس��ت. به گ��زارش خبرنگار ما به نق��ل از امور ارتباطات 
ش��هرداری منطقه 7 تبریز، علی فرخی با اعالم این خبر افزود: در 
آستانه فرارسيدن عيد نوروز، شهرداری منطقه 7 کالنشهر تبریز طی 
برنامه  زمان بندی ش��ده و با اجرای برنامه های متنوع به استقبال 
فصل بهار رفته است. وی اظهار داشت:  طرح استقبال از بهار توسط 
معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه 7 تبریز به صورت 
زمان بندي شده در قالب پاکسازي، جمع آوري زباله و نخاله، رفت 
و روب، لکه گيري آسفالت، ترميم و رنگ آميزي جداول، دیوارها و 

همچنين حذف موانع فيزیکي، رسيدگی به بوستان ها، کاشت گل 
های بهاری، رسيدگی به مبلمان شهری، هرس زمستانی و ...از 10 

اسفندماه  انجام می گيرد. علی فرخی همچنين با اشاره به برپایی 
ایستگاه های نوروزی گفت: با توجه به اینکه این منطقه جزو یکی 
از ورود یهای اصلي شهر تبریز محسوب می شود و مسافرین زیادی 
از این مسير وارد شهر تبریز خواهند شد لذا برنامه هاي زیباسازي 
ورودي ش��هر و نيز برپایي ایس��تگاه هاي نوروزي براي راهنمایي و 
خدمت رساني به آنان به اجرا گذاشته خواهد شد .وی افزود: استقرار 
کيوسک های اطالع رسانی مجهز به نقشه و راهنمای گردشگری 
اماکن تاریخی، فرهنگی و تفریحی تبریز، چيدن سفره های هفت 
سين، توزیع بسته های فرهنگی، اسکان رایگان ميهمانان نوروزی 
و ... از جمله برنامه های پيش بينی شده این شهرداری در راستای 

استقبال از فصل بهار است.

اهواز - شبنم قجاوند- پروژه ایمن سازي نقاط آسيب پذیر 
خطوط لوله انتقال نفت 12 و 20 اینچ در منطقه شاوور شوش به 
اتمام رسيد.سرپرست مدیریت مهندسي و ساختمان شرکت بهره 
برداري نفت و گاز مسجدس��ليمان با اعالم این خبر اظهار داشت 
: خط لوله مذکور که نفت واحدهاي فرآورش��ي این شرکت را در 
ش��مال غرب خوزستان به اهواز منتقل مي کند در چندین نقطه 
مس��اعد آسيب تشخيص داده ش��د که عمليات بهسازي و ایمن 
سازي آن در دستور کار واحد نفت و گاز این مدیریت  قرار گرفت . 
مهرداد آقا بيگي افزود : براساس بازدیدها و بازرسي ها ، 5 نقطه که 
از روي شيب ها و عوارض تند طبيعي عبور مي کرد مستعد آسيب 
تشخيص  داده شد . وي ادامه داد : طي این اقدام اصالحي در ابتدا  
الیه هاي محافظ و عایق بمنظور جلوگيري از خوردگي و خطرات 
ناش��ي از آن دور لوله پيچيده تا ایمن سازي الزم در این خصوص 

صورت گيرد سپس با ساخت تير ورق هایي با ابعاد بزرگتر از قطر 
لوله این لوله ایمن سازي شد . در خاتمه و پس از عایق کاري ها 
روي لوله الیه بتن ریخته شد تا این نقاط به بهترین شکل ممکن 
در برابر خطرات خوردگي و پوس��يدگي کنترل و تثبيت ش��وند . 
سرپرست مدیریت مهندسي و ساختمان شرکت بهره برداري نفت 

و گاز مسجدس��ليمان در ادامه از اجراي پروژه ایمن س��ازي خط 
لوله انتقال نفت در منطقه گاوميش آباد دزفول خبر و گفت : این 
پروژه نيز با احداث خط لوله جدید توسط همکاران این مجموعه 
انجام شد . مهرداد آقابيگي افزود : با توجه به بازرسي هاي ضخامت 
سنجي صورت گرفته توسط همکاران بازرسي فني تشخيص داده 
شد که خط لوله پيش��ين از مدار خارج شود تا مخاطرات زیست 
محيطي برطرف گردد .وي تصریح ک��رد : براي اجراي این پروژه 
بي��ش از 10000 متر مکعب خاکبرداري و خاکریزي ، 900 متر 
سندبالست و لتف پيچي لوله 12 اینچ و عمليات توپکراني و تست 
هيدرو استاتيک صورت گرفت و با کسب تأیيدیه هاي الزم از سوي 
کارشناسان بازرسي فني ، نفت توليدي واحدهاي فرآورشي ناحيه 
ش��مال غرب خوزستان براي انتقال به مبادي مصرف در این خط 

لوله جاري گردید .

اصفهان - قاسـم اسد - آیين اختتاميه چهارمين دوره 
بازرگانان کوچک به همت شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی 
اصفهان با حضور خانواده های شرکت کنندگان در این دوره 
در س��الن همایش های بين المللی ات��اق بازرگانی اصفهان 
برگزار ش��د. امير کشانی  ریيس ش��ورای عالی جوانان اتاق 
بازرگانی اصفهان در این آیين گفت:هدف از ایجاد دوره های 
بازرگانان کوچک تربيت بازرگان و تاجر برای اقتصاد اس��تان 
و کشور برای ده سال آینده است . ریيس کميسيون آموزش 

اتاق بازرگانی اصفهان تاکيد کرد:اقتصاد اس��تان اصفهان به 
بازرگانان و تاجران نياز دارد که بتوانند در بازارهای داخلی و 
خارجی را همراه با خدمات عرضه دارند. وی از برگزاری  چهار  
دوره  بازرگانان کوچک در س��ه مقطع سنی در اتاق اصفهان 
خبر داد و گفت:نخس��تين دوره بازرگان��ان کوچک در اتاق 
بازرگانی زنجان به همت شورای عالی جوانان اتاق اصفهان در 
فصل پایيز سال جاری برگزار شد. ماهين نقوی مدرس دوره 
بازرگانان کوچک در این آیين گفت: در دوره چهارم بازرگانان 

کوچک   22 ش��رکت کننده  در دو گروه س��نی از 7 تا 14 
سال شرکت داشتند. وی افزود:در این دوره شرکت کنندگان 
با انواع مش��اغل،مفاهيم اوليه کارآفرینی ،خالقيت ،پيدایش 
پول،بانکداری ،ارتباط موثر با دیگران و اخالق کس��ب و کار 
آشنا شدند . در پایان این مراسم به شرکت کنندگان گواهی 
شرکت در دوره اهدا شد. همچنين بازارچه بازرگانان کوچک 
با هدف تمرین خرید و فروش  شرکت کنندگان در البی اتاق 

بازرگانی اصفهان برگزار شد. 

گـرگان- خبرنـگار فرصت امـروز  - در چهارمي��ن روز از 
هفته منابع طبيعی جشنی با عنوان جنگ شادمانه برای کودکان 
کارکنان اداره کل منابع طبيعی وآبخيزداری استان گلستان برگزار 
شد.جنگ ش��ادمانه از س��اعت 16/30 با تالوت آیاتی از کالم ا... 
مجيد آغاز و در ادامه گروه هنری قاصدک با هدف فرهنگ سازی 

و معرفی هرچه سهل تر اهميت منابع طبيعی و بيان مفاهيم حفظ 
و حمای��ت از منابع طبيعی ، همياری طبيع��ت ، نحوه برخورد با 
وقایع طبيعی از جمله تماس فوری با ش��ماره 1504 که ش��ماره 
امداد و نجات طبيعت ميباشدبرای کودکان  با اجرای برنامه های 
متفاوت نمایشی از جمله استندآپ کمدی بصورت نمادین و البته 

شاد و مفرح نمایشی ارائه شد.این مراسم که با حضور کودکان زیر 
13 س��ال و تعدادی از والدین آنها برگزار ش��د بسيار مورد توجه 
قرار گرفت و روزی ش��اد را برای آنها رقم زد ، در پایان نيز با ابراز 
خرسندی آنها و خانواده هایشان ، خواهان برگزاری هرچه بيشتر 

چنين جشنها و گردهمایی هایی شدند.

سـاری - دهقان - ششمين جلس��ه کميته مناسب سازی 
استان با حضور مهندس رازجویان مدیر کل دفتر فنی استانداری 
و مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی استان برگزار شد . 
به گزارش خبرنگار مازندران ، قلندری در ابتدا با اشاره به افزایش 
امتياز مناس��ب سازی دستگاه های اجرایی از 20 به 30 امتياز بر 
اهميت این موضوع تاکيد کرد و گفت : آش��نایی با روند ارزیابی 
ش��اخص ها  و آیتم ه��ای آن اهميت زی��ادی دارد و در پی این 
هستيم تا بستری فراهم شود که نه تنها معلولين بلکه تمام احاد 
جامعه به تمامی  امکانات  موجود دسترسی پيدا کنند. وی با تاکيد 
بر افزایش شاخص سالمندی در کشور به اهميت مناسب سازی 
برای این طيف وسيع از جامعه اشاره کرد و افزود : در سرشماری 
س��ال 90 شاخص سالمندی 8/9 بود که این عدد در سرشماري 
س��ال 95 به 2/11 درصد رس��يد. معاون توانبخش��ی بهزیستی 
مازندران ، تصریح کرد : در صورتيکه فضا و بسترس��ازی مناسبی 

انجام نشود در ادامه با مشکالت بيشتری از جمله انزوای سالمندان 
و مش��کالت روحی و جسمی که در پی دارد مواجه خواهيم شد. 
وی خاطر نش��ان کرد : از نگاهی دیگر با مناس��ب سازی، فضای 
جامعه را برای نس��ل خودمان که در آستانه سالمندی قرار داریم 
آماده ميکنيم. قلندری ضمن اش��اره به ضرورت مناس��ب سازی 
برای س��المندان، بيماران موقتی و معلوالن  ، جمعيت این قشر  

را در حدود 40 درصد از کل جامعه عنوان کرد و گفت: س��ازمان 
بهزیستی کشور بعنوان دبير مناسب سازی کشور برگزیده شده 
اس��ت. معاون توانبخشی بهزیستی مازندران، با تاکيد بر افزایش 
شاخص های ارزیابی از 20 امتياز در جشنواره شهيد رجایی به 30 
امتياز در سال 96، امتياز مهمترین شاخص ها را  اینگونه عنوان 
کرد : مناس��ب س��ازی ورودی ساختمان ها جهت تردد معلولين 
و جانبازان از 7امتياز به 8 امتياز، اس��تفاده از آسانسور های ویژه 
معلولين و جانبازان  از 5امتياز به 8 امتياز،  مناسب سازی سرویس 
های بهداش��تی عمومی از 4 امتياز به 7 امتياز و رعایت ش��يب 
استاندارد رمپ ها از 5 امتياز به 7 امتياز. قلندری ضمن اعالم این 
خبر که در سال جاری دستگاه های شهرستانها نيز شامل ارزیابی 
قرار خواهند گرفت، با اشاره به این قانون که تمامی ساختمان ها 
باید طی سه سال مناسب سازی شوند افزود : متاسفانه در جمع 

بندی ارزیابی ها این ميزان از 27 درصد تجاوز نکرد.

همزمان با بزرگداشت روز شهداء برگزار شد؛

 ادای احترام به مقام شامخ شهیدان با حضور شهردار 
و معاونان شهرداری منطقه ۷ کالنشهر تبریز

احداث خیابان شهید برگی الله توسط شهرداری منطقه 7 تبریز

با فرا رسیدن بهاری سرسبز و دلپذیر؛

استمرار طرح "بایرام پئشوازی؛ تبریزین یازی" در شهرداری منطقه 7 کالنشهر تبریز

اجرای پروژه ایمن سازی خطوط لوله انتقال نفت در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

آیین اختتامیه چهارمین دوره بازرگانان کوچک در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد 

جنگ شادمانه کارکنان اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان برگزار شد

معاون توانبخشی بهزیستی مازندران در ششمین جلسه کمیته مناسب سازی استان :

مناسب سازی یعنی دسترسی تمام احاد جامعه به تمامی امکانات موجود

 نهالکاری در مدرسه عفاف- شاداب شهرستان گرگان 
به مناسبت هفته منابع طبیعی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با هفته منابع طبيعی و آبخيزداری در سال 96، مراسم روز نهالکاری در مدرسه عفاف- 
شاداب شهرستان گرگان با حضور مسئولين استانی دو دستگاه اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری به 
صورت متمرکز برگزار گردید. این همایش با قرائت قرآن مجيد و نواختن سرود جمهوری اسالمی ایران آغاز شد. به دنبال آن گروهی از 
دانش آموزان استثنائی نيز ترانۀ ایران را به صورت نمایشی اجرا کردند .مهندس موسوی نژاد معاون امور جنگل اداره کل منابع طبيعی 
و آبخيزداری در این همایش پيرامون  نقش مهم درختان و جنگلها در سالمت و زندگی انسانها سخنانی بيان نمود و در توضيح این 
مهم به دانش آموزان گفت:درختان آلودگی محيط را جذب می کنند و با توليد اکسيژن تنفس را برای ما راحت می کنند. وی در 
ادامه گفت همياران طبيعت دانش آموزی ميتوانند با حمایتهایی هر چند کوچک گامی مؤثر در حفظ عرصه های منابع طبيعی به ویژه 
جنگلها داشته باشند.همزمان با این همایش مسابقه ایده های برتر دانش آموزی در بخش منابع طبيعی برگزار گردیده  جمع بندی 

و داوری آنها و اثرات برتر انتخاب گردید و در انتها از سه نفر از دانش آموزان و یک نفر از معلمان منتخب تقدیر و تجليل بعمل آمد

 تشکیل کمپین "خانه تکانی آبی "به منظور آگاهی شهروندان 
از وضعیت منابع و ذخایر آبی

مالرد- محبوبه ابوالقاسمی - مدیر دفتر روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
شهرها وشهرکهای غرب تهران گفت: همه ساله در این ایام شاهد افزایش چشمگير مصرف آب به 
لحاظ نظافت و خانه تکانی منازل هستيم که در نتيجه آن با افت فشار شبکه آبرسانی در برخی نقاط 
روبرو می شویم. عزیز اهلل ولی زاده دالور ضمن اشاره به محدودیت منابع آبی و روند کاهشی بارش 
ها طی سالهای اخير خصوصاً سال جاری افزود: آمارها از افزایش 20 تا 30 درصدی مصرف در این 
ماه خبر می دهد که این امر لزوم توجه جدی  به مدیریت مصرف خانواده ها در ماه پایانی س��ال را 
نشان می دهد. وی عنوان کرد: نخستين کمپين در سطح استان تهران با عنوان خانه تکانی آبی با شعار "با مدیریت مصرف آب در 
خانه تکانی به استقبال بهاری سبزآبی برویم" تشکيل شده است. ولی زاده اظهار داشت: هدف از تشکيل این کمپين ارائه آگاهی الزم 
درباره وضعيت منابع و ذخایر آبی همچنين  روش های صحيح مدیریت مصرف بهينه آب به شهروندان می باشد. مدیر دفتر روابط 
عمومی آبفای شهرها وشهرکهای غرب تهران در ادامه گفت: آموزش و فرهنگ سازی از جمله مولفه های مهم در راستای حفاظت 
از ذخایر آبی است، خانواده بویژه بانوان نقش بسيار مهمی را در این زمينه ایفا کرده و می توانند به عنوان الگویی برای فرزندان تاثير 
گذار باشند و با مدیریت مصرف بهينه آب امکان تامين پایدار و مستمر آب برای همه شهروندان در روزهای پایانی سال را فراهم کنند.

مدیرکل تشکل های دینی تبلیغات اسالمی:
»اعتکاف« پویش همگانی برای خوب ماندن است

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی تبليغات 
اسالمی در نشست خبری با اصحاب رسانه لرستان گفت: »اعتکاف« پویشی همگانی برای خوب 
ماندن است. رضا معممی مقدم با اشاره به اینکه مکتب تشيع مکتب فرصت سازی است، برگزاری 
این حجم از مراسم های مذهبی فلسفه وجودی خاص خود را دارد که باید درک و عمل شود، 
اظهار داشت: در اعتکاف با سه مولفه خدا، مسجد و انسان مواجه هستيم، اعتکاف یک سنت حسنه 
تعبير و تلقی شده است. وی با بيان اینکه رهبر معظم انقالب هم اعتکاف را از جنبش های انقالب 
دانسته اند، تصریح کرد: سه اقدام برنامه ریزی، آسيب شناسی و برگزاری اعتکاف بر اساس محکمات دینی را در دستور کار داریم 
تا این مراسم معنوی به صورت ویژه برگزار شود. مدیرکل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی تبليغات اسالمی با تاکيد بر اینکه 
بهره گيری حداکثری از اعتکاف باید مد نظر باشد، افزود: ایجاد پيوند عاطفی و معنوی توسط شبکه تبليغ در بين معتکفين 
موضوعی است که باید در دستور کار قرار بگيرد. معممی مقدمی با اشاره به اینکه اعتکاف فرصتی برای بازگشت معصوميت از 
دست رفته است، تمرین مراقبت، خلوت، تفکر، محاسبه نفس، دعا و استغفار در اعتکاف گنجانده شده است، یادآور شد: اعتکاف 
باعث انقالبی ماندن جامعه می شود؛ اعتکاف در تراز اسالمی باعث اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه می شود. وی با بيان اینکه 
درست است که اعتماف یک عمل فردی است اما کارکرد اجتماعی دارد، انسان تاریک را روشن می کند و یک پویش همگانی 
برای خوب ماندن است، تصریح کرد: منشا همه آسيب های اجتماعی ضعف توحيدی و عقيدتی جامعه است. مدیرکل تشکل 
های دینی و مراکز فرهنگی تبليغات اسالمی با تاکيد بر اینکه وجود مبلغ معتکف در جمع معتکفين مهم است، اینکه مبلغ برود 
یک ساعت سخنرانی در جمع معتکفين بگوید و بياید کافی نيست، باید برود و بماند و ارتباط عاطفی برقرار کند، شبهات را از 
بين ببرد، پيوند عاطفی و معنوی برقرار کند، افزود: پایان اعتکاف آغاز راه است، باید دامنه اعتکاف وسيع تعریف شود و فعاليت ها 
و پویش های اجتماعی را به دنبال داشته باشد. معممی مقدم با اشاره به اینکه نذر فرهنگی یکی از مباحثی است که می تواند 
در جریان اعتکاف نهادینه شود، ادامه داد: معتکفين می توانند جمعی را تشکيل دهند و با نذری که می کنند، هزینه های آزادی 
زندانيان را فراهم کنند؛ انسان مناسکی صرف انسان کاملی نيست، اگر می خواهيم به مراتب باالتر دین برویم باید اخالقی شویم. 
وی با بيان اینکه با اقداماتی از این قبيل می توانيم کارکرد اجتماعی اعتکاف را تقویت کنيم، تصریح کرد: اگر اعتکاف باعث راه 
اندازی تشکل های ویژه شود موفق بوده ایم؛ شکل گيری نهضتی برای اجرای سبک زندگی اسالمی، پيگيری هدفمند اقتصاد 
مقاومتی و ... مباحثی هستند که در قالب کارکردهای اجتماعی اعتکاف می تواند پيگيری شود. مدیرکل تشکل های دینی و 
مراکز فرهنگی تبليغات اسالمی با اشاره به اینکه از سال 74 که سازمان تبليغات اسالمی به بحث اعتکاف ورود کرده است، شاهد 
رشد 36 درصدی معتکفين بوده ایم، اظهار داشت: 300 جلسه هماهنگی برای برگزاری مراسم اعتکاف امسال تشکيل شده 
است. معممی مقدم با بيان اینکه امسال 13 هزار و 962 مبلغ به مراسم های مختلف اعتکاف در سراسر کشور اعزام می شود، 
تصریح کرد: 3 برنامه محوری در اعتکاف داریم، در روز والدت حضرت علی)ع( بحث جشن به صورت باشکوه و سراسری در 
محالتی که اعتکاف برگزار می شود را در دستور کار داریم، اجرای اعمال ام داوود و پاسداشت مدافعان حرم و نکوداشت و تجليل 

از خانواده شهدا با محوریت جریان سازی شهيد حججی در روز سوم اعتکاف در دستور کار است.

مدیر عامل سازمان خدمات موتوري  شهرداري اهواز:
از عملیات تخریب و گود برداری بدون حضور مهندس ناظر جلوگیری می شود

اهواز - شبنم قجاوند- علي منصوري ، مدیر عامل سازمان خدمات موتوري شهرداري 
اهواز گفت:سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز ، عمليات  ساختماني )تخریب و گودبرداري 
( که بدون حضور مهندس در حال اجرا مي باش��ند را بر اس��اس قانون متوقف مي کند. علی 
منصوری  با اشاره به اهميت نظارت مهندس بر روند اجرای عمليات تخریب و گودبرداری افزود: 
متاسفانه تاکنون بارها شاهد تخریب ساختمان های مجاور محل تخریب و گوبرداری بوده ایم 
که موجب بروز مش��کالت محتلف برای شهروندان و مدیران شهری شده است.. مدیر عامل 
سازمان خدمات موتوری بيان کرد: به دليل عدم اطالع الزم ، برخی گمان می کنند، وظایف 
مهندس ناظر نظارت بر اجرای ساختمان است و  تنها وظيفه اش این است که بنای  اجرا شده را با نقشه تطبيق دهد. اما 
وظایف مهندس ناظر ساختمان بسيار فراتر است. وی در ادامه به وظایف مهم مهندس ناظر اشاره و اظهار کرد: اجرای سازه 
نگهبان نيز یکی از بحث ها مرتبط با گودبرداری است و گودبرداری های غير اصولی و بدون سازه نگهبان، ممکن است باعث 
آسيب دیدن ساختمان های مجاور و حتی تخریب یا ریزش گود شود. بررسی ساختمان های مجاور از لحاظ ترک خوردگی 
و شرایط مخاطره آميز از وظایف مهندس ناظر ساختمان است. مهندس ناظر باید مرحله به مرحله ساختمان های مجاور را 
بررسی کند و در هنگام مشاهده عالئم ترک خوردگی یا نشست سریعا عمليات را متوقف و اقدامات پيش گيرانه را انجام دهد.  
منصوری گفت: قبل از آغاز عمليات تخریب ، بایستي صالحيت و سوابق اجرایي پيمانکار تخریب توسط مهندس ناظر بررسي 
می شود و عمليات تخریب با رعایت کامل مقرارات ملي ساختمان و استاندارد هاي ایمني و  مبحث دوازدهم و بيستم اجرا 
ش��ود .  منصوری گفت:مهندس ناظر باید 72ساعت قبل از شروع عمليات گودبرداري آمادگی خود را برای اجرای عمليات 
تخریب و گودبرداری به ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی سازمان خدمات موتوری اعالم کند.  این مقام مسئول در 
پایان افزود: اميدواریم با اجرای اختيارات قانونی در حد توان از بروز حوادث ناگوار به دليل تخریب و گودبرداری های فاقد 

مهندس ناظر جلوگيری شود.

 برگزاری سمینار امنیت عمومی کاربران رایانه ای 
در شرکت برق منطقه ای خوزستان

اهواز - شـبنم قجاوند- سمينار امنيت عمومی کاربران با رویکرد آموزش مبانی و 
اصول امنيت ، طریقه حراست و حفاظت از اطالعات مهم و حساس رایانه ای و شخصی 
ب��رای کارشناس��ان شرکت برق منطق��ه ای خوزستان برگزار شد. ای��ن سمينار توسط 
شرک��ت امن پردازان کویر) پيمانکار قرارداد مش��اوره و طراحی سيستم مدیریت امنيت 
اطالع��ات)ISMS( دفتر فن آوری و مدیری��ت اطالعات و ارتباطات( و با همکاری دفتر 
آموزش معاونت منابع انسانی و معاونت برنامه ریزی و تحقيقات برگزار شد. مدرس دوره 
محمد حسن عبدی گودرزی، کارشناس ارشد امنيت اطالعات دارای سابقه و کارکرد مناسب در زمينه امنيت شبکه های کامپيوتری 
و سروری بوده است. در این سمينار نکات مهم و ارزنده ای پيرامون مسائل مهم امنيتی، بد افزار ها، انواع حمالت کامپيوتری و هکری 

و روشهای مقابله و جلوگيری از آنها و ویروس و آنتی ویروس ها ارائه شد.

پنجشنبه
24 اسفند 1396
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نام استارت آپ: چاپ آقا
chapagha. com :وب سایت

سال تأسیس: 1394
موضوع: خدمات چاپ آنالین

توضیح بیشتر: 
چاپ آق��ا در پایيز 1394 از یک تيم ج��وان، باانگيزه 
و با تجربه ه��ای متفاوت در زمينه های چ��اپ، تبليغات 
و راه ان��دازی فروشگاه اینترنتی تش��کيل ش��د تا مسائل 
مربوط به چاپ را برای مش��تریان این صنعت آسان کند. 
بنابراین ما کام��ال خود را در صنعت خدمات می بينيم و 
با این پيش فرض تم��ام تالش مان را در این راستا برای 

سرویس دهی کامل به مشتریان خود خواهيم کرد. 

توم��اس آلوا ادیسون ک��ه به خاطر پش��تکار زیاد، 
نبوغ و روحيه سختکوشی اش مش��هور است، یکی از 
بزرگ تری��ن و معروف ترین مخترعانی است که تاریخ 
بش��ریت به خود دیده است. او در مدت طول عمرش 
چيزی بيش از 1000 م��دل اختراع، از المپ حبابی 
گرفت��ه تا فونوگراف را فقط در کش��ور آمریکا به ثبت 
رسان��د و صد ها م��دل از اختراعات دیگ��رش نيز در 

سراسر دنيا به ثبت رسيد.
ادیسون با پش��تکار باال و روحيه جنگ طلبانه ای که 
داشت، توانس��ت الکتریسيت��ه، تصویر های متحرک، 
دستگ��اه ضبط صدا و حت��ی دستگاه پرتوی ایکس را 
کش��ف کند که این عوامل باعث شدند دنيای توسعه 

یافته امروزی به وجود بياید. 
اگ��ر شما نيز جزء کارآفرین هایی هستيد که در راه 
پيش��رفت خودتان گاهی با شکس��ت روبه رو شده اید، 

ممک��ن است ای��ن صحبت های تأثير گ��ذار و معروف 
ادیس��ون در ادامه دادن مسير شما به سمت موفقيت 

کمک تان کند. 
- فرصت ها به واسطه بيش��تر افراد غنيمت شمرده 
نمی شوند، زیرا بای��د در لباس کار ظاهر شده و برای 

رسيدن به هدف نيازمند تالش است. 
- ثروت  زیاد وقتی به دست می آید که شما بتوانيد 
ب��ا آمادگی کام��ل از فرصت هایی ک��ه برای تان پيش 

آمده استقبال کنيد. 
- برای اختراع کردن، فقط به یک قوه تجسم خوب 

و مقدار کمی وسيله برای کارتان نياز دارید. 
- الهام فقط یک درصد نبوغ را تش��کيل می دهد و 
99درص��دی که باقی می ماند ب��ه ميزان سختکوشی 

شما بستگی دارد. 
- بزرگ تری��ن ضعف ما زمانی است که در برابر کاری 

که انجام می دهيم تسليم شویم. هميشه مطمئن ترین 
راه برای رسيدن به موفقيت، تالش کردن دوباره است. 

- من هي��چ زمانی شکست نخورده ام. فقط 10هزار 
روش پيدا کردم که به نتيجه نمی رسد. 

- چنانچ��ه ما کار هایی را که در ت��وان داریم انجام 
دهيم، به معنای واقع��ی کلمه خودمان را شگفت زده 

خواهيم کرد. 
- م��ن برای اف��رادی که فقط یک ای��ده دارند ولی 
در راه دس��ت یافتن به آن پا پيش می گذارند، احترام 
بيش��تری قائل هستم تا نسبت به افرادی که هزاران 

ایده دارند ولی آنها را دنبال نمی کنند. 
- کسان��ی به موفقيت دست پي��دا خواهند کرد که 
دائما در تالش هستند، ولی برای رسيدن به آن عجله 

نمی کنند. 
Entrepreneur/ucan :منبع 

پیشنهادهای توماس ادیسون برای کارآفرینان تازه کار

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 930 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس،:  مدیریت منابع انسانی از سه 
مرحله جذب، آموزش و نگهداشت تشکيل می شود. 
اگر جذب نيروی انسان��ی درست باشد، آموزش و 
نگهداشت آن نيز راحت تر صورت می گيرد. مرحله 
جذب بسيار سخت و تخصصی است. باید این مدیر 
در مرحل��ه جذب تمرکز بيش��تری کند و شيوه ای 
را ک��ه بسياری از سازمان های بزرگ اجرا می کنند 
پياده سازد. در راستای جذب، برخی از شرکت ها از 
پنج یا تعداد بيش��تر متخصص در سازمان استفاده 
می کنند. این مدیر بای��د براساس اهداف سازمان، 

نيروی خود را جذب و بعد از جذب از نيروی خود 
بهره برداری متناسبی کند. 

در بخش��ی از س��وال، ای��ن مدی��ر صحب��ت از 
استخ��دام همزمان چند مش��اور ک��رده است. اگر 
منظ��ور استفاده همزمان از چند مش��اور بازاریابی 
باش��د که شي��وه درست��ی نيست و م��ن به هيچ 
سازمان��ی چنين عملکردی را پيش��نهاد نمی کنم. 
به خاط��ر اینکه از لحاظ درآم��دی برای سازمان ها 
و شرکت ه��ا مق��رون ب��ه صرفه نيس��ت. چون هر 
سازمانی یک چشم انداز درآمدی مشخصی دارد. به 
همين خاطر نمی تواند بيش��تر از حجم و سهم بازار 
خود فعاليت کن��د. شاید بتواند سهم بازار را تغيير 

ده��د، ول��ی نمی تواند حجم ب��ازار را به راحتی در 
منطقه خود تغيير دهد. از جنبه دیگر نيز استفاده 
از چند مش��اور بازاریابی مناسب نيست چون شاید 
هدف گيری سازمان برای همه مشاوران یکی باشد، 
ولی هر مش��اوری برای رسيدن ب��ه هدف سازمان 
یک مسي��ر را انتخ��اب می کند و همه مش��اوران 
ی��ک مسير را ط��ی نخواهند ک��رد. از طرفی مدیر 
نيز امکان استفاده همزمان استراتژی های مختلف 
را نخواهد داش��ت و هماهنگی استراتژی ها توسط 
مدی��ر نيز شي��وه سختی است. همچني��ن در این 
راستا مدیر نمی تواند از تمام قابليت های مشاوران 

استفاده کند. 

استخدام مشاور

پرسش: مدیر یک کسب وکار فعال در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی هستم. قصد دارم چند مشاور را برای کار استخدام 
کنم. برای اینکه همکاری من با این مشاوران بهترین نتیجه را بدهد، چه نکاتی را باید رعایت کنم؟  کلینیک کسب و کار

روش هایی کاربردی برای تقویت ذهن 
و مهارت تفکر

شاید بسياری از شما در مواجهه با افراد موفق، در کنار اراده 
قوی هوش ب��اال را نيز در موفقيت شان دخي��ل دانسته اید. آیا 
ه��وش باال مادرزادی است یا می توان آن را تقویت کرد؟  برای 
باهوش تر شدن چه ک��اری می توانيم بکنيم؟ این سؤالی است 
ک��ه بسيار در وب سایت Quora مطرح می شود. کوئرا سایتی 
برای توانمندسازی افراد با کسب دانش و اشتراک آن با دیگران 
است. واضح است که با کسب اطالعات بيشتر، درک و فهم افراد 
نسبت به جهان هستی متفاوت خواهد بود.  پاسخ لنی بک برگ، 
یکی از کارشناسان علوم پایه کوئرا را برای این سؤال می خوانيم. 

تحریک مغز
پاز ل ه��ای سنتی مانند جدول کلم��ات متقاطع یا سودوکو 
ب��رای تقویت ذهن بسي��ار مفيد هستند. ای��ن بازی ها کمک 
می کنند مغز هميش��ه آمادگی الزم ب��رای حضور ذهن و حل 
سریع مسائل را داشته باشد. اگر از این بازی های سنتی خسته 
شده اید، اپليکيشن های متنوعی برای تقویت ذهن وجود دارند 
که می توانيد از آنها استفاده کنيد. به عنوان مثال اپليکيش��ن 
لوموسيت��ی عالوه بر داشتن انواع معماهای سخت، از گيم پلی 

جذابی نيز برخوردار است. 
گوش دادن

این کار به نظر آسان ترین راه به نظر می رسد. در واقع گوش  
دادن به حرف های دوستان یا همکاران عالوه بر بهره مندی از 
تجربه های آنها در بلندم��دت، باعث تقویت ذهن خواهد شد. 
الزم نيس��ت برای تمرین گ��وش دادن به دنبال کسی باشيد. 
می توانيد کتاب های صوتی تهيه کني��د و در اوقات مرده آنها 

را گوش دهيد. 
مطالعه

اهميت مطالعه فقط برای یاد گرفتن نيست. مطالعه عالوه بر 
تقویت ذهن و کسب اطالعات، ناخودآگاه باعث افزایش دامنه 
واژگ��ان و بهبود دستور زبان می ش��ود. در حال مطالعه حتما 
مطمئن شوید که معنای کلماتی را که نمی دانيد، جست وجو 
می کني��د و بدون فهم هيچ مطلبی از آن رد نمی شوید. هدف 
شم��ا نباید تمام کردن هرچ��ه سریع تر کتاب باشد، بلکه باید 
هرچه می توانيد بيشتر یاد بگيرید.  برای مطالعه ، کتاب مورد 
عالق��ه  ای را که در شغل یا زندگی هم کاربردی است، انتخاب 
کنيد. اگر هميش��ه کتاب  شعر یا طنز بخوانيد، مطلب مفيدی 
ک��ه برای زندگی روزمره شما مفيد باشد، یاد نخواهيد گرفت. 
کتاب های غيرعلمی را فراموش نکنيد. شاید یک کتاب آموزش 

کارآفرینی گره های زیادی از زندگی شما بگشاید. 
نوشیدن آب

تحقيقات دانش��گاه ایست  لندن و وست مينستر در انگليس 
نش��ان می دهد که بدون آب عملکرد مغ��ز 14درصد کاهش 
می یابد. حدود 50 الی 75درصد بدن ما از آب تش��کيل شده 
است. با کاهش آب بدن به مغز فش��ار بيشتری برای پردازش 
عمليات یکس��ان وارد می شود. برای خودت��ان یک ظرف آب 
درجه بندی شده تهيه کنيد تا حجم روزانه آبی را که می نوشيد 
بدانيد. در نظر داشته باشيد قانون هشت ليوان در روز برای همه 
افراد صدق نمی کند. برای اطالع از ميزان آب روزانه مورد نياز 
بدن تان بر حس��ب شاخصBMI، می توانيد به وب سایت های 

سالمتی مراجعه کنيد. 
آموزش آنالین

امروزه اینترنت لبریز از ان��واع و اقسام آموزش های مختلف 
شده است. در هر زمينه ای که بخواهيد دانش��ی کسب کنيد، 
تعداد زیادی سایت  با آموزش رایگان وجود دارد که می توانيد 
طبق زمان بندی و برنامه خودتان از آنها استفاده کنيد. به عنوان 
مثال اگر ب��ه عکاسی عالقه مند هستيد، کاف��ی است عبارت 
آموزش عکاسی را جست وج��و و از درس های رایگان استفاده 
کنيد. اگر با کمی دست به جيب شدن مشکلی نداشته باشيد، 
بهتر است سری به سایت های پولی بزنيد. محتوای این سایت ها 
نظ��م و کيفيت بهتری دارند و باعث سردرگمی در ابتدای کار 
نمی شوند. با مراجعه به سایت های تخفيف گروهی، می توانيد از 

تخفيف های جالب توجهی بهره مند شوید. 
سؤال پرسیدن

گاه��ی اوقات س��ؤال پرسيدن ک��ار بسيار دش��واری است. 
هر وقت شم��ا غرورتان را کنار می گذاری��د و ابراز بی اطالعی 
می کني��د، احساس ضعف به شما دس��ت می دهد. اما همين 
احساس می تواند انگيزه ای باشد که برای رهایی از آن به دنبال 
یاد گرفتن مجهوالت بروید و اطالعات خودتان را افزایش دهيد. 
در سؤال پرسيدن شف��اف باشيد. اگر سؤالت گنگی بپرسيد، 

پاسخ های مبهمی دریافت خواهيد کرد. 
ورزش

ورزش فقط برای تنظيم فشار خون نيست. کاهش احتمال ابتال 
به بيماری های قلبی یا سکته مغزی و حتی افزایش اعتماد به نفس 
از فواید دیگر آن هستند. طبق انتشارات دانشکده پزشکی دانشگاه 
ه��اروارد، ورزش کردن از بخش های تفکر و حافظه مغز محافظت 
می کن��د. درست است که با مش��غله های روز افزون زندگی یافتن 
زمان کافی برای ورزش بسيار دشوار شده، اما چاره ای نيست. حتی 
چند قدم پي��اده روی اطراف خانه، بهتر از هيچ است. سعی کنيد 
به طور منظم پياده روی کنيد و در باشگاه های ورزشی عضو شوید. 
حتی دویدن از پله های ساختمان، البته با مراقبت از زانو می تواند 
فکر خوبی باشد. خالصه این که هر کاری می کنيد، مطمئن شوید 

که قلب تان به طپش می افتد و عرق   می کنيد. 
تفکر

فکر کردن فقط برای حل مش��کالت نيس��ت. برای افزایش 
حض��ور ذهن و خالقيت باید هميش��ه جری��ان داشته باشد. 
می تواني��د موق��ع دراز کش��يدن در رختخواب ب��ه روزی که 
گذرانده ای��د فکر کنيد. به کارهایی که انج��ام داده اید و اینکه 
چگونه گذشت و چگونه می توانست بهت��ر باشد. اهداف تان و 
اقدام��ات الزم ب��رای آن را تجسم کني��د. در برنامه ریزی های 

شخصی با خودتان صادق و مسئوليت پذیر باشيد. 
استفاده از وقت

همه ما احس��اس سردرگمی در مواجهه ب��ا وظایف زیاد را 
تجربه کرده ایم. وقتی تالش می کنيد که در کاری مهارت الزم 
را کس��ب کنيد، باید به ن��دای درونی خود گوش بسپارید و از 
تعل��ل بپرهيزید. اگر وقت گذرانی کنيد، دیگر زمانی برای حل 
پازل، مطالعه یا ورزش به منظور تقویت ذهن نخواهيد داشت. 

فراموش نکنيد که وقت طال است، پس قدر آن را بدانيد. 
inc/zoomit :منبع
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توییتر به جنگ سارقان ارزهای 
مجازی می رود

ب��ا افزایش چش��مگير به��ای ارزهای رمزپای��ه هکرها 
و سارق��ان مجازی از هيچ راهی ب��رای دستيابی به آنها 
فروگذار نمی کنند و ح��اال شبکه های اجتماعی محبوب 
ب��رای جلوگي��ری از ای��ن کالهبرداری ها دس��ت به کار 

شده اند. 
به گزارش دیجياتو، سارقان معموال برای کالهبرداری، 
اکان��ت کاربران شناخته شده ای مثل ایالن ماسک، جان 
م��ک آفی و ویتالي��ک بوترین بنيانگ��ذار اتریوم را جعل 
می کنن��د. آنها ب��رای این کار زحمت ه��ک کردن را به 
خ��ود نداده و تنها از نام و تصاویر مش��ابه با اکانت اصلی 

استفاده می کنند. 
ای��ن افراد برای رسي��دن به مقاصد خ��ود رویدادها و 
خبره��ای مختل��ف را دنب��ال ک��رده و برنامه های خود 
را مطابق ب��ا آن پيش می برند. ب��رای مثال مدتی پيش 
ویتاليک بوترین واقع��ی در تویيتر خود به شوخی گفته 
ب��ود هرکاربری ک��ه برای او 0.1 اتری��وم ارسال کند، در 
برابر هيچ چيز نمی گيرد چون او برای جواب دادن بيش 

از حد تنبل است. 
کالهب��رداران سایبر از این فرص��ت استفاده کرده و با 
راه اندازی اکانت هایی با آدرس مشابه و با تظاهر به اینکه 
بوتری��ن هستند، مدعی شدند اگر کاربران برای آنها 0.2 
اتریوم ارس��ال کنند در برابر 2 اتری��وم دریافت خواهند 

کرد. 
بسياری از کارب��ران ناآگاهانه و بی توجه به آدرس های 
اشتباه در این دام گرفتار شدند و کار تا جایی پيش رفت 
ک��ه موسس اتریوم تأکيد کرد که چنين چيزی از اساس 
دروغ است و قرار نيست او به کسی اتریوم مجانی بدهد. 
فرد دیگری نيز با جعل اکانت ایالن ماسک در پاسخ به 
تویيت اکانت کمپانی اسپيس اکس مبنی بر پخش زنده 
پرت��اب فالکون 9 مدعی شده بود که تا 24 ساعت دیگر 

3000 اتریوم را بين طرفدارانش تقسيم خواهد کرد. 
ب��ا فراگي��ر ش��دن کالهبرداری های��ی از ای��ن دست، 
مسئ��والن تویيتر اع��الم کرده اند که اقدامات��ی را برای 
مقابله با اکانت های مش��کوک ب��ه کالهبرداری از طریق 

ارزهای مجازی در دستور کار خود قرار می دهند. 

معرفیاستارتآپ
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