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 سرمایه گذاری خارجی هنوز سهم معناداری
در تشکیل سرمایه کل اقتصاد ایران ندارد

رسوخ به هسته سخت 
رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در سال های 1370 تا 1390 به طور متوسط حدود 3.9 درصد رشد داشته است که البته این رشد 
برای کش��وری در حال توس��عه، رشدی اندک محسوب می شود، هرچند با ش��روع تحریم های مالی و اقتصادی از 
ابتدایی دهه 90، متوسط رشد اقتصادی در سال های 1390 تا 1395 به حدود یک درصد کاهش یافت. علت رشد 
اقتصادی در دوره طوالنی مدت بعد از س��ال های جنگ و قبل از تحریم ها را باید در فقدان عوامل نهادی رش��د...

برآورد وزارت راه و شهرسازی از ادامه رونق بازار مسکن 97

 سقف وام خرید مسکن
200 میلیون تومان می شود
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اخبار خوش مالیاتی برای تولیدکنندگان

حذف مالیات ارزش افزوده

10 راه قدرتمند برای پرورش کارکنان
چگونه والدین رهبران بزرگ را پرورش داده اند
افزایش تأثیر تبلیغات در فروش با 10 اقدام پایه

تقویت قدرت برندسازی تی شرت شرکتی
توصیه  های شغلی برای شروع سال جدید

20 ویژگی نامحسوس اینستاگرام برای بازاریابی بهتر

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 هوآوی از بازار آمریکا
دست نخواهد کشید

4
در شـرایطی که بازار ارز در وضعیت نیمه تعطیل قرار دارد، 

بار دیگر دالر و یورو با دو نرخ بانکی و آزاد مشاهده 
می شود که متقاضیان عمدتا برای تهیه این دو ارز...

سیاه و سپید انتشار اوراق گواهی سپرده 20درصدی

 صرافی ها دالر ندارند
دالالن می فروشند! 

یادداشت
 تولید ملی

از رؤیا تا واقعیت

تولید ملی از رؤیا تا واقعیت

دغدغ��ه اصلی ای��ن روزهای 
سیاس��ت گذاران و قانون گذاران 
کش��ور، حمای��ت از تولید ملی 
اس��ت؛ دغدغ��ه ای که ب��ه نظر 
می رس��د بع��د از چن��د س��ال 
پیگیری و اجرای سیاس��ت های 
کهنه، آن چنان که باید نتوانسته 
ب��ه توانمندی بخ��ش تولید در 
کش��ور منجر شود. هر چند این 
روزها بح��ث حمای��ت از تولید 
مل��ی با بحث حمای��ت از خرید 
کاالی ایرانی گره خورده اس��ت 
و سیاست گذاران تالش دارند با 
ایجاد یک فضای همدلی شرایط 
را برای خرید کاالی ایرانی فراهم 
کنن��د، اما ن��وع ن��گاه دولت به 
بحث حمایت و سیاس��ت گذاری 
در بخش تولید نش��ان می دهد 
ای��ن سیاس��ت  پیگی��ری  ک��ه 
نمی توان��د  گذش��ته  همچ��ون 
راهگشا باش��د. به باور اینجانب، 
پیش از طرح هر مبحثی باید به 
دو پرس��ش جدی پاسخ دهیم؛ 
ابتدا آنک��ه چرا با وجود حمایت 
همه جانبه دولت ها از تولید ملی، 
مصرف کنن��ده ایرانی احس��اس 
کاالی  از خری��د  رضایتمن��دی 

ایرانی ندارد...
ادامه در همین صفحه

فرهاد 
احتشام زاد

رئیس فدراسیون 
واردات ایران

ادامه از همین صفحه
و موض��وع دوم این ک��ه چرا ص��ادرات کاالی ایرانی 
در بازاره��ای جهان��ی حرفی ب��رای گفتن ن��دارد. این 
پرسش ها در ش��رایطی مطرح می شود که ایران به جز 
نفت کاالهایی را داراس��ت که دارای مزیت های نسبی و 

مطلق بسیاری در بازار داخل و خارج هستند. 
سال هاس��ت که تحلیلگران و فعاالن اقتصادی تأکید 
دارن��د که پ��ای اقتصاد رقابت��ی در ای��ران می لنگد و 
مهم ترین دلیل این موضوع نیز حمایت بی دریغ، بدون 
برنامه و دائمی از تولیداتی است که از مزیتی در کشور 
ما برخوردار نیس��تند. در حالی تجربه سال های گذشته 
نش��ان می دهد که حمایت از تولید باید در بخش هایی 
ص��ورت بگیرد که دارای مزی��ت در بازار داخل و خارج 
است و براس��اس قابلیت های موجود کش��ور باشد، اما 
همچنان شاهد هس��تیم که حمایت از صنایعی صورت 
می گیرد که نه تنها مزیتی برای کش��ور ندارند بلکه در 
بسیاری از مواقع این حمایت ها نتیجه ای جز رانت جویی 
در بخش های غیرمولد نداشته است؛ حمایت های بدون 
ضابطه ای که نتوانسته به افزایش بهره وری در یک بازه 
زمانی مش��خص منجر ش��ود و به همی��ن دلیل بعد از 
گذشت بیش از سه دهه همچنان پابرجا هستند. همین 
موضوع موجب ش��ده حمایت از تولید برخی کاالها در 
کش��ور از جیب مصرف کننده صورت بگیرد؛ حال آنکه 
مصرف کننده عمدتا هیچ تعلق خاطری به خرید کاالی 
تولید ش��ده در کش��ور ندارد و تنها شرایط انحصاری و 
قوانین در کش��ور آنها را مجبور به خرید کاالی مدنظر 
کرده اس��ت. در این زمینه می توان ب��ه صنعت خودرو 
در کشور و سیاس��ت هایی که در این حوزه اتخاذ شده 
اس��ت، اش��اره کرد. صنعت خودرو در ایران همزمان با 
ک��ره جنوبی آغ��از به کار کرد؛ صنعت خ��ودرو در کره 
ب��ا حمایت دولت و توجه به صادرات توانس��ت پله های 
ترقی را یکی پس از دیگری دنبال کند و امروز صادرات 
خودروسازان کره ای به اقصی نقاط دنیا صورت می گیرد 
و آنها بی نیاز از حمایت دولت کشورش��ان هس��تند؛ با 
وجود ای��ن صنعت خودروی ایران بعد از بیش از س��ه 
دهه حمایت همچنان نتوانسته روی پای خود بایستاد، 
برهمین اس��اس نیز دولت هر ساله به جای آنکه میزان 
حمایت های خود از این صنعت را کاهش دهد با افزایش 
حمایت ه��ای تعرفه ای و مالیاتی تالش دارد ش��رایط را 
برای خرید محصوالت تولیدی ش��رکت های خودروساز 
داخل��ی در بازار فراهم کند و در این میان هیچ توجهی 
نی��ز به حق انتخاب مصرف کننده ایرانی، خواس��ته ها و 

انتظارات و نیاز کیفی سرکوب شده او ندارد. 
در حال��ی حق��وق مصرف کنن��ده ایران��ی در خرید 
بس��یاری از کااله��ا در س��ایه باقی مانده اس��ت که در 
اقتص��اد و تج��ارت زنجی��ره تولید و مص��رف یک کاال 
دو رکن اساس��ی تولید کننده و مصرف کننده هس��تند. 

انتخاب اختیاری کاال حق ابتدایی مصرف کننده اس��ت 
و از آنج��ا که حمایت های دولتی از برخی صنایع بدون 
مزیت در ایران موجب بروز انحصار در بازار ش��ده، این 
موضوع دلزدگی مصرف کننده ایرانی را به همراه داشته 
است. بی توجهی به تولید رقابتی براساس دو مولفه مهم 
کیفیت و قیمت مناس��ب موجب شده که مصرف کننده 
داخلی تعل��ق خاطری به خرید کاالی ایرانی نداش��ته 
باش��د. در چنین شرایطی سیاس��ت گذار به جای آنکه 
ش��رایط را ب��رای رقابتی ش��دن تولید فراه��م کند، بر 
انحص��ار موجود در بازار می افزاید. در چنین ش��رایطی 
نه تنه��ا تولید آن کاال موجب ش��ده ک��ه مصرف کننده 
ایرانی ذهنیت نامناس��بی از کاالی تولید داخل داشته 
باشد بلکه اکثر تولیدکنندگان نتوانسته اند تالشی برای 
افزای��ش توانمندی خود در حوزه صادرات کاال داش��ته 

باشند. 
نجات بیمار اورژانسی

از آنجا که هر حمایتی از تولید داخل در کش��ورمان 
براس��اس س��ابقه رفتار دولت ه��ا، به زی��ان و از جیب 
مصرف کنن��ده و ب��ه نف��ع تولیدکنن��ده ب��وده اس��ت، 
بنابراین سیاس��ت گذاران باید براساس برنامه مشخص 
و هوش��مندانه به صورت گزینش��ی و موقت به حمایت 
بپردازند تا حمایت ها بتواند موفقیت آمیز باش��د، چراکه 
در اقتص��اد و تجارت زنجیره  تولی��د و مصرف  یک  کاال 
ش��امل  تولیدکنن��ده و مصرف کننده اس��ت که  هر یک  
از ارکان دارای  ح��ق و حقوق��ی  هس��تند. از آنجا که از 
گذش��ته تاکنون به دلیل حاکم بودن ش��رایط انحصار 
ب��ر بازار ایران  و س��اختار غلط تولی��د و قوانین موجود 
در ای��ن حوزه توج��ه چندانی به حق��وق مصرف کننده 
نداشته اند، بنابراین مشتری براساس توان مالی و بدون  

حق  انتخاب  ناچار به خرید کاال بوده است. 
ب��ر ای��ن اس��اس در گام اول باید تصوی��ری دقیق و 
ش��فاف از وضع موجود کشور در زمینه تولید، داشته ها 
و قابلیت ها داشته باش��یم. روشن است که با ارزیابی و 
پایش دقیق مزیت های مطلق و نس��بی کش��ورمان در 
تولید می توانیم مس��یر حرکت را به درس��تی مشخص 
و بر این اس��اس هدف گذاری دقیقی برای رس��یدن به 
شرایط مطلوب ایجاد کنیم. تجربه جهانی تولید توانمند 
نش��ان می دهد بدون توجه به رقابت پذیری رسیدن به 

این مهم امکان پذیر نیست. 
از سوی دیگر اگر مبارزه با فساد در کشور اجرا شود، 
زیرساخت اولیه فراهم خواهد شد و بعد با خروج دولت 
از تصدی گری اقتصادی، کشور با برپایی نظام مبتنی بر 
عقالنیت می تواند به س��مت اصالح و توس��عه پیشرفت 
کند. مجوز، تعرف��ه، ارز دولتی، قیمت گذاری و هرگونه 

شرایط رانتی، زمینه ساز بروز فساد و قاچاق است. 
البت��ه معتقدم ک��ه برخالف باور عم��وم در خصوص 
ض��رورت تغیی��ر نقش پذی��ری دول��ت از تصدی گری 

ب��ه نظارت، حتی نظ��ارت صرف توس��ط حاکمیت نیز 
فس��ادپذیر است و الزم اس��ت زمینه الزم توسط دولت 
ب��رای عموم ش��هروندان به منظور بازرس و گزارش��گر 
تخلف��ات ب��ه منظور شفاف س��ازی فض��ای اجتماعی و 

اقتصادی نیز فراهم شود. 
در این میان اگر هم تالش داریم که تولید ملی رونق 
بگی��رد باید ش��رایط را برای فعالی��ت بخش  خصوصی 
واقع��ی فراهم کنیم ت��ا بتوان��د در زمینه های تولیدی 
دارای مزیت فعالیت کند و با نگاه صادرات محور بتواند 
زمینه س��از رشد اقتصادی کشور ش��ود. در حال حاضر 
بخش خصوصی با مش��کالت بس��یاری از جمله تأمین 
نقدینگ��ی، قوانین مالیات و بیم��ه و تأمین اجتماعی، 
قیمت گذاری دولت��ی، رقابت با س��اختار دولتی، عدم 
ت��وازن در زنجی��ره تأمین ، عدم تأمین مناس��ب مواد 
اولیه، عدم ثبات قوانین و مقررات مواجه است. از سوی 
دیگر به دلیل عدم ارتب��اط با اقتصاد و تجارت جهانی 
به دلیل مسائل سیاسی از دانش و تکنولوژی روز جهان 
عق��ب مانده ایم و ناهماهنگی در تی��م اقتصادی دولت 
به خصوص در می��ان وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، 
معدن و تجارت نیز بر حجم مش��کالت بخش خصوصی 
افزوده اس��ت. بنابراین در ش��رایطی ک��ه تالش داریم 
بخش تولید بتواند در اقتصاد کش��ور نقش بازی کند، 
باید مشکالت عنوان شده از پیش پای بخش خصوصی 

برداشته شود. 
در پای��ان تأکی��د می کنم ک��ه دولت، نظ��ام بانکی، 
کارآفری��ن، تولیدکننده، فروش��نده و ش��بکه توزیع و 
خدم��ات، باید همگ��ی بر اس��اس فرآین��دی عقالیی 
برای ارائ��ه کاالیی مطلوب تالش کنند تا مش��تری به 
عنوان آخرین نفر این چرخه، بتواند از تولید کش��ورش 
حمایت کند. براین اساس تنها شعار دادن و انتظار بیجا 
داشتن از مصرف کننده برای خرید کاالی ایرانی، تکرار 
اشتباهات نافرجام گذشته است. بنابراین اگر مزیت در 
تولی��د کاالیی داریم یا می توانیم ایجاد کنیم )باکیفیت 
و ارزان(، بای��د ب��ه تولی��د آن اق��دام کنی��م و در غیر 
این صورت آن کاال را باید از کش��ورهای دیگر که دارای 
مزیت نس��بی در تولید آن کاال می باش��ند وارد کنیم. 
از س��وی دیگر باید به خاطر داش��ته باش��یم که قریب 
ب��ه ۸5 درصد واردات مواد اولیه و کاالی نیمه س��اخته 
یا حتی بخش��ی از کاالهای س��رمایه ای، م��ورد نیاز و 
اس��تفاده در چرخه تولید هستند و عمدتا آدرس غلط 
واردات در برابر تولید، فرار رو به جلوی دولت برای رفع 

مسئولیت پذیری خود است. 
 »حمای��ت از کاالی ایران��ی« به معن��ای اجحاف در 
حق مصرف کننده ب��رای خریدن کاالی داخلی گران و 
بی کیفیتی که قابلیت صادرات به هیچ کشوری را ندارد، 
نیس��ت، آن هم در شرایط منفعت طلبی شخصی حاکم  

بر جامعه کنونی. 

فرصت امروز: رئیس جمه��ور در واکنش به مطرح 
شدن دوباره بحث فیلترینگ تلگرام گفت »بنای نظام 
بر رفع انحصار از فضای پیام رسان ها بوده است نه فیلتر 
و بس��تن فضای مج��ازی«. مطرح ش��دن دوباره بحث 
فیلترین��گ تلگرام ب��ا صحبت های رئیس کمیس��یون 
امنیت ملی مجلس ش��ورای اسالمی کلید خورد و این 
در حالی است که این س��خنان همچنان واکنش های 
مقام��ات و چهره ه��ای مختلف سیاس��ی را ب��ه همراه 
دارد. به گزارش خبرآنالی��ن، عالءالدین بروجردی که 
در صحبت های چند روز گذش��ته خود از حتمی شدن 
فیلترین��گ تلگرام تا پایان فروردین ماه جاری س��خن 
گفته بود و پ��س از آن نیز با وجود واکنش های منفی 
به این خبر، در مقام دفاع از آن برآمد، همچنان سوژه 
اصلی رسانه هاست؛ سوژه ای که کمتر کسی در موافقت 
با آن همراه ش��ده و عموم��ا در انتقاد از او و تصمیمی 
که به گفته این نماینده مجلس از س��وی شورای عالی 
فضای مجازی اتخاذ ش��ده، موض��ع گرفته اند. حال با 
گذشت چند روز از اعالم این خبر و پس از آنکه تعداد 
زی��ادی از نماین��دگان مجلس، چ��ه در مصاحبه های 
مختل��ف و چه در صفحات توییت��ر خود غالبا به انتقاد 
از ای��ن موض��وع پرداختن��د و آن را تصمی��م نابجایی 
خوانده اند که راه حل مش��کالت موج��ود نخواهد بود، 
رئیس جمهوری نیز از این اتفاق ناراحت و نگران است. 
بنا بر خبری که در س��ایت جماران منتش��ر ش��ده 
است، حجت االس��الم حس��ن روحانی روز سه شنبه و 
در دیدار نوروزی جمعی از وزرا، اس��تانداران و مدیران 
دس��تگاه های اجرایی، در واکنش ب��ه خبرهای مطرح 
شده درخصوص احتمال فیلتر تلگرام گفته است: بنای 
نظام بر رفع انحصار از فضای پیام رسان ها بوده است نه 

فیلتر و بستن فضای مجازی. 
روحانی گفته اس��ت: کام مردم را با این گونه حرف ها 
تلخ نکنید، در فضای بحران بیکاری تیش��ه به ریش��ه 

اشتغال نزنید. 
رئیس جمهور در این دیدار تقویت امید و نش��اط در 
جامعه و ایجاد فضایی مناس��ب تر برای کار و تولید در 
س��ال »حمایت از کاالی ایرانی« را وظیفه و مسئولیت 
س��نگین همه مسئوالن کشور برش��مرد و تأکید کرد: 
دول��ت در عرص��ه ایج��اد اش��تغال، مبارزه ب��ا فقر تا 

ریش��ه کنی فقر مطلق و کاهش فاصله میان دهک های 
پردرآمد و کم درآمد جامعه گام های ارزنده ای برداشته 
و این گام ها در س��ال جاری پرش��تاب ت��داوم خواهد 

یافت. 
به گزارش ایسنا، رئیس جمهور گفت: مردم ولی نعمت 
مسئوالن و عامل اصلی امنیت و وحدت جامعه هستند 
و هم��ه تالش ها باید در راس��تای خدم��ت به مردم و 
ایجاد فضایی امن تر و توام با آرامش و آس��ایش بیشتر 

برای آنان باشد. 
او با بیان اینکه خواس��ت م��ردم از دولتی که به آن 
رأی داده اند، تالش بیش��تر برای تقویت رفاه و امنیت 
است، گام برداشتن در مسیر گسترش بیشتر دسترسی 
به فضای ارتباط��ی، اطالعات و قدرت انتخاب مردم را 
ضروری خواند و تأکید کرد: داش��تن پیام رس��ان های 
ایران��ی، توانمن��د، ام��ن و ارزان که بتوانند مش��کل و 
نیازه��ای مردم را ح��ل کنند، بی تردی��د باعث افتخار 
همگان خواهد بود و هدف از ایجاد و تقویت نرم افزارها 
و پیام رس��ان های داخل��ی فیلت��ر ی��ا مس��دود کردن 
دسترسی ها نباید باشد، بلکه باید با هدف رفع انحصار 

در پیام رسان ها انجام شود. 
روحانی آموزش اس��تفاده بهین��ه از فضای مجازی و 
تدوین محتوای مناس��ب و خوب برای انتش��ار در این 
فضا را نیز ضروری خواند و گفت: فضای مجازی خوب 
با تولی��د محتوای خوب، جذاب و مفی��د و نه صرفاً با 

انحصار و محدود کردن آن، تأمین خواهد شد. 
رئیس جمهور تعامل سازنده با همسایگان و جهان را 
از سیاس��ت های اصولی ایران اسالمی برشمرد و گفت: 
با تعامل با همسایگان و جهان، بی تردید منافع و سود 
بیش��تری عاید کشور می ش��ود و این سیاست به ویژه 
در س��ال حمایت از تولید کاالی ایرانی، بیش از پیش 
پیگیری خواهد ش��د.  روحانی در ابتدای این نشس��ت 
نیز بعثت پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص( را بزرگ ترین 
حادثه تاریخ بشریت خواند و تأکید کرد: هیچ حادثه ای 
ب��ه عظم��ت بعثت پیامبر اس��الم )ص( نیس��ت و این 

رویداد تاریخ ساز راه هدایت را به ما نشان داد. 
رئیس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد که س��ال 
97 سال برکت و تقویت بیش از پیش امنیت، توسعه، 

برادری و وحدت برای مردم باشد. 

واکنش رئیس جمهور به فیلتر شدن تلگرام: 

کام مردم را تلخ نکنید

88936651



تقابل دیدگاه ها، مانع جذب 
سرمایه گذاری

 برخ��ی دیدگاه ها بر این باور اس��ت که اقتصاد بدون نفت 
یعنی اینکه نفت را از اقتصاد باید کنار گذاشت و گفت که بقیه 
اقتص��اد را بدون نفت چگونه می ت��وان اداره کرد، درحالی که 
تجربه کش��ورهای موفق مثل نروژ نش��ان می دهد که باید از 
پتانس��یل نفت برای ایجاد ارزش افزوده، در بخش های دیگر 

سرمایه گذاری و راه انداختن بقیه بخش ها استفاده کرد. 
بهتر است به جای صادر کردن نفت خام و بع��د وارد کردن 
محصوالت آن به کشور، همان گونه که در بخش پتروشیمی 
و صنایع مربوطه اقدام ش��ده اس��ت، نفت خ��ام را در صنایع 
باالدستی و پایین دستی به کار گرفت و با ایجاد ارزش افزوده 
برای کشور، هم وابس��تگی به نفت را کاهش داد و هم آن را 
پایه ای برای رشد سایر بخش ها قرار داد. بنابراین از این نعمت 
خ��دادادی باید به نحو مطلوب اس��تفاده کرد، یعنی به جای 
صدور نفت خام باید سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده کرده 

و تا حد امکان کاالهای نهایی را صادر کرد. 
حتما این شیوه که نفت خام صادر شود و بعد کاالی ساخته 
ش��ده با ارزش افزوده بیش��تر، از خارج از کشور وارد شود، به 
زیان اقتصاد کشور اس��ت؛ چراکه در این صورت هم اشتغال 
برای خارجی ها ایجاد می ش��ود و واقعیت این اس��ت که فقط 
در بخش نفت نیس��ت که مدیریت اشکال دارد بلکه در بقیه 

بخش ها نیز الزم است که تخصیص بهینه انجام بگیرد. 
براس��اس گزارش ه��ای جهان��ی ای��ران رتبه ده��م و در 
بدبینانه تری��ن حالت رتب��ه چهاردهم را از نظ��ر قدمت آثار 
تاریخی، در جهان داراس��ت. اما از این ثروت چگونه استفاده 
می ش��ود؟ بنابراین باید ن��وع سیاس��ت گذاری و مدیریت را 
تغییر داد. چرا کارگر را در س��هام شرکت ها سهیم می کنند؟ 
می خواهند این احساس را در او به وجود بیاورند که این مال 
متعلق به او هم هس��ت تا او هم به بهترین نحو ممکن با آن 

برخورد کند. 
 مس��ئله بعدی نوع مدیریت ما است؛ این نوع مدیریتی که 
در حال حاضر اعمال می شود همین نتیجه را خواهد داش��ت. 
ما از پتانس��یل ها و امکانات خود اس��تفاده بهینه نمی کنیم. 
ی��ک مثال روش��ن به آغ��از دوران تحریم ه��ا برمی گردد. در 
س��ال های 90 تا 92 که تحریم ها ش��دت گرفت، بنا بر آمار 
آنکتاد، س��رمایه گذاری خارجی که به کشور وارد شده است 
۴.۶میلیارد دالر بوده اس��ت؛ حال آنک��ه درهمان بازه زمانی 

ترکیه 1۴5میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کرده است. 
ای��ن تفاوت به ن��وع مدیریت م��ا برمی گ��ردد، وقتی نوع 
مدیریت و سیاس��ت گذاری ما به گونه ای اس��ت که س��رمایه 
اف��رادی ک��ه می خواهند ب��ه ای��ران بیایند امنیت ن��دارد و 
سیاست گذاری هایمان برای آنها نوسان ایجاد می کند و فضای 
کس��ب وکارمان بین 1۸0 کشور دنیا در رده 1۴0-130 قرار 
می گیرد، طبیعی است که سرمایه گذار به ایران نیاید. مرحوم 
دکتر فرهن��گ، رئیس اس����بق انجمن اقتصاددان��ان ایران 
همیش��ه می گفت که»سرمایه گذار مانند کبوتر است، هر کجا 
دانه ببیند می نشیند و با کوچک ترین صدا به پرواز درمی آید.« 
واقعا هم همین اس��ت. اگر ما بخواهیم از امکانات کش��ور به 

درستی استفاده کنیم باید ابتدا کلیه امور را سامان بدهیم. 
مشکل اینجاس��ت که در کشور از این پتانسیل ها استفاده 
نمی شود و مدام مصوبه و قانون تصویب می شود ک��ه همین ها 
نیز برای کش��ور مشکل ایجاد می کنند، چراکه وقتی قانون و 
دستورالعمل زیاد باشد با هم مغایرت پیدا می کنند و هر کس 
یک زاویه از آن را می بیند، به همین دلیل هم افزایی در کشور 
ایجاد نمی ش��ود. بنابراین اگر بخواهیم از نفت استفاده بهینه 
کرده و از س��ایر امکانات هم به بهترین نحو اس��تفاده کنیم 
باید به سمت سیاست گذاری و مدیریت صحیح کشور رفته و 
کارآفرینان را با ایجاد رقابت تشویق کنیم تا کسانی که توانایی 
فعالیت بهینه ندارند حذف شوند و افراد شایسته تر باقی بمانند. 
در ای��ن صورت می توان به تدری��ج از منابع نفتی برای تعالی 

کشور استفاده کرد. 

معاون وزیر کار خبر داد
 دستمزد97 تا پایان فروردین

نهایی می شود
 معاون وزیر کار با اش��اره به تعیین تکلیف دستمزد »سایر 
سطوح مزدی« و بسته شدن پرونده دستمزد 97 حداکثر تا 
پایان فروردین، از ابالغ بخش��نامه مزد پیش از 31 فروردین 
خب��ر داد.  احمد مش��یریان، معاون رواب��ط کار وزیر کار در 
گفت وگو ب��ا مهر درباره زمان از س��رگیری مذاکرات تعیین 
دستمزد شاغالن دارای سایر سطوح مزدی، گفت: طی هفته 
آینده جلسات مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزیر 
کار برای تصمیم گیری در خصوص دس��تمزد س��ایر سطوح 
مزدی تش��کیل خواهد شد.  او با بیان اینکه امیدواریم هفته 
آینده پرونده دس��تمزد امسال نهایی شود، گفت: اما قطعاً تا 
پایان فروردین در خصوص دس��تمزد سایر سطوح مزدی با 
حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم گیری خواهد 
شد.  مشیریان تأکید کرد: بخشنامه دستمزد 97 قطعاً تا قبل 
از 31 فروردین و پیش از پرداخت نخستین دستمزد کارگران 
از س��وی وزیر کار ابالغ می ش��ود.  گفتنی اس��ت در آخرین 
نشس��ت مذاکرات مزدی 97 در قالب ش��ورای عالی کار در 
روزهای پایانی سال گذشته، دستمزد »حداقلی بگیران« یعنی 
شاغالنی که دستمزد پایه آنها در سال 9۶ به میزان 929 هزار 
و 931 تومان بود، ب��ا افزایش 20 درصدی 1۸5 هزارو 9۸۶ 
تومان افزایش یافت، تا دستمزد پایه حداقلی بگیران در سال 

97 به حدود یک میلیون و 115 هزار تومان برسد.

ایران در س��ال های  اقتص��اد 
1370 تا 1390 به طور متوسط 
حدود 3.9 درصد رش��د داشته 
اس��ت که البته این رش��د برای 
کشوری در حال توسعه، رشدی 
اندک محسوب می شود، هرچند 
ب��ا ش��روع تحریم ه��ای مالی و 
اقتص��ادی از ابتدای��ی دهه 90، 
اقتص��ادی در  متوس��ط رش��د 
س��ال های 1390 ت��ا 1395 به 
ح��دود یک درصد کاهش یافت. 
علت رش��د اقتص��ادی در دوره 
طوالنی م��دت بعد از س��ال های 
جنگ و قبل از تحریم ها را باید 
در فق��دان عوامل نهادی رش��د 
اقتص��ادی بلندم��دت و کاهش 
رش��د اقتص��ادی از ابتدای دهه 
90 را اضافه ش��دن تحریم ها به 
مجموعه عوامل موجود دانست. 
طبق ی��ک رابطه حس��ابداری، 
آنچه در اقتصاد تولید می ش��ود، 
ب��ه مصرف، پس ان��داز و مالیات 
پرداخت��ی به دول��ت اختصاص 

می یابد. 
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
براس��اس آنچه در ادبیات رشد 
ایران  می ش��ود،  بیان  اقتصادی 
کشوری است که مصداق نفرین 
منابع است. این به آن معناست 
که اقتصاد ایران به دلیل گرفتار 
ش��دن در آنچه مشکالت نفرین 
منابع حساب می شود )که یکی 
از مهم ترین عوارض آن، کاهش 
س��رمایه گذاری در انواع سرمایه 
اس��ت(، در میان اقتصادهای با 
نرخ رش��د بلندمدت پایین قرار 

دارد. 
نکت��ه بااهمیت ت��ر آن اس��ت 
که این متوس��ط رشد اقتصادی 
نس��بتا پایین در عی��ن حال با 
نرخ رشد بهره وری بسیار پایین 
همراه بوده است. از این رو، رشد 
اقتصادی ایران عمدتا متکی به 
انباش��ت مناب��ع و عوامل تولید 
بوده اس��ت و نه رشد تکنولوژی 

و بهره وری. 
این انباش��ت عوامل تولید که 

فیزیکی  آن س��رمایه  مهم ترین 
اس��ت، با اختصاص بخش��ی از 
درآمده��ای نفت��ی ک��ه ک��م و 
بیش خود را به نوس��انات رشد 
اقتصادی منتقل کرده و به طور 
با کاهش درآمدهای  مش��خص 
نفتی، س��رمایه گذاری و به تبع 
آن، رشد اقتصادی دچار کاهش 

شده است. 
شتاب رشد بهره وری

اقتص��اد  در  سیاس��ت گذاران 
ایران به منظور ایجاد اش��تغال 
برای آحاد اقتص��ادی و افزایش 
اس��تاندارد  و  درآم��د  س��طح 
زندگ��ی، ب��ر ض��رورت یافت��ن 
فرصت های بالقوه رشد در کشور 
تأکید داش��ته اند. این مهم تنها 
در صورتی دس��ت یافتنی است 
که رش��د به��ره وری در اقتصاد 
ای��ران ش��تاب گی��رد، متغیری 
ک��ه مق��دار آن بس��یار کمتر از 

اقتصادهای پیشرفته است. 
بخ��ش بزرگی از این ش��کاف 
از س��طوح پایین بهره وری کل 
عوامل تولید نشات گرفته است. 
مقاب��ل، موجودی س��رمایه  در 
انس��انی،  س��رمایه  و  فیزیک��ی 
فاصله کمتری با مقادیر استاندار 
توسعه یافته  در کش��ورهای  آن 
دارد. بخشی از ش��کاف مذکور 
به دلی��ل اصطکاک های موجود 
در بازارهای محصول، س��رمایه 
و نیروی کار اس��ت ک��ه مانع از 
بخش های  ب��ه  منابع  رس��یدن 

مولد می شود. 
س��ند چش��م انداز  براس��اس 
1۴0۴ در چش��م انداز 30 ساله، 
ایران کشوری است توسعه یافته 
با جای��گاه اول اقتصادی، علمی 
و فن��اوری در س��طح منطق��ه 
ب��ا هوی��ت اس��المی و انقالبی، 
الهام بخش در جهان اس��الم و با 
تعامل س��ازنده و مؤثر در روابط 
بین المل��ل. منظور از منطقه در 
این س��ند، 2۶ کش��ور است که 
به طور عمده ش��امل کشورهای 
بعض��ی  و  ترکی��ه  خاورمیان��ه، 

کشورهای آسیای میانه و قفقاز 
است. 

مهم ترین شاخص برای مقایسه 
این کشورها، درآمد سرانه است. 
در میان 2۶ کشور منطقه، ایران 
از منظ��ر درآمد س��رانه در رتبه 
دهم ق��رار دارد. در صورت تداوم 
وض��ع موج��ود در اف��ق 1۴0۴ 
نه تنها بهب��ودی در رتب��ه ایران 
)آن طور که هدف س��ند اس��ت( 
حاصل نمی ش��ود، بلکه احتماال 
ترکمنس��تان نیز از ایران پیشی 
خواهد گرف��ت و رتب��ه ایران به 

یازدهم تنزل می یابد. 
ایران برای رس��یدن به سطح 
درآمد بعضی کشورها نظیر قطر 
)رتب��ه 1(، کویت )رتب��ه 2( و 
ترکیه )رتبه 9( در افق 1۴0۴ به 
ترتیب به رشد اقتصادی ساالنه 
حداقل ۶ درصد در هشت سال 
آینده نی��از دارد. به بیان دیگر، 
ما عماًل امکان رسیدن به سطح 
درآمد سرانه کش��ورهایی نظیر 
عربس��تان، کوی��ت و قط��ر در 
منطقه را نداریم و برای رسیدن 
به سطح درآمد سرانه ترکیه به 
حدود 2 درصد رش��د بیشتر از 
می��زان مورد انتظ��ار فعلی نیاز 

داریم که ناممکن نیست. 
چالش سرمایه گذاری

یکی از اصلی ترین موانع رشد 
اقتصادی، چالش سرمایه گذاری 
است. این موضوع ابعاد مختلفی 
گفت��ه  ک��ه  همانط��ور  دارد. 
ش��د، از س��ال 13۸۸ تاکن��ون 
س��رمایه گذاری در کش��ور روند 
نزولی داش��ته اس��ت. متوس��ط 
رش��د تشکیل سرمایه ثابت بین 
سال های 13۸۸ تا 1395 برابر 
با منفی 3.2 درصد بوده اس��ت. 
این در حالی است که میانگین 
رشد تشکیل س��رمایه طی 50 
س��ال پی��ش از آن، برابر با 7.1 

درصد بود. 
صرف نظ��ر از تحلی��ل عل��ل 
یک  طی  س��رمایه گذاری  رکود 
دهه گذش��ته، در این یادداشت 

محی��ط  فعل��ی  وضعی��ت  ب��ر 
آنی  سرمایه گذاری و چشم انداز 
آن تمرکز می ش��ود. یکی دیگر 
از ریشه های شکل گیری چالش 
س��رمایه گذاری، مس��ئله تأمین 
مالی و دسترسی به منابع مالی 
اس��ت. در این زمینه، مشکالت 
نظام بانکی و ضعف بازار سرمایه 
و عدم تن��وع ابزاره��ای تأمین 
مالی، دسترس��ی به منابع مالی 
را برای بنگاه ها دش��وار کرده و 
هزین��ه تجهی��ز مناب��ع مالی را 

افزایش داده است. 
بانک های کش��ور با مشکالتی 
مانن��د س��هم ب��االی مطالبات 
مع��وق از اف��راد و ش��رکت ها، 
بدهی های انباشته بخش دولتی 
به بانک ها، کمبود سرمایه، انواع 
ریسک های عملیاتی و اعتباری، 
و  مناب��ع  ناکارآم��د  مدیری��ت 
مص��ارف، مش��کالت مربوط به 
ترکی��ب و کیفی��ت دارایی ها و 
نیز س��هم باالی مس��تغالت در 
ترازنامه بانک ها مواجه هس��تند 
ک��ه منج��ر ب��ه کاه��ش توان 
تسهیالت دهی و کارایی بانک ها 

شده است. 
عالوه بر بانک ها، بازار سرمایه 
نیز با ضعف ه��ای جدی مواجه 
اس��ت و بس��یاری از ابزاره��ای 
مال��ی م��ورد نیاز ب��رای تأمین 
مالی بنگاه ها به حد کافی فراهم 
نیس��ت. بنابراین مشکالت نظام 
بانک��ی و ضع��ف بازار س��رمایه 
منجر ب��ه افزایش هزینه تجهیز 
س��رمایه گذاری  ب��رای  مناب��ع 
بنگاه های اقتصادی ش��ده است 
و این مس��ئله یکی از تنگناهای 

سرمایه گذاری است. 
در مورد مسئله سرمایه گذاری، 
تنگناه��ای  از  دیگ��ر  یک��ی 
اقتص��اد ای��ران، س��هم ان��دک 
س��رمایه گذاری خارجی اس��ت. 
با وجود تمای��ل دولت فعلی به 
جذب س��رمایه گذاری خارجی، 
بنابر علل مختلف از جمله موانع 
موج��ود در تعامل ب��ا بازارهای 

بانکی  ارتباط  مشکالت  جهانی، 
ب��ا نظام مال��ی بین المللی و باال 
بودن ریس��ک اعتباری کش��ور، 
س��رمایه گذاری خارج��ی هنوز 
هم س��هم معناداری در تشکیل 
ن��دارد.  اقتص��اد  کل  س��رمایه 
این در حالی اس��ت که اقتصاد 
کش��ور در زمینه ه��ای مختلف 
به ویژه توس��عه زیرساخت های 
حمل ونق��ل و بخش هایی مانند 
نفت وگاز، معدن، صنایع معدنی 
و انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر نیاز 
س��رمایه گذاری  به جذب  مبرم 

خارجی دارد. 
همانطور که گفته ش��د، طی 
ی��ک ده��ه گذش��ته در اقتصاد 
ایران س��رمایه گذاری الزم برای 
دس��تیابی به رشد اقتصادی باال 
ش��کل نگرفته اس��ت و در حال 
حاضر نی��ز موان��ع و تنگناهای 
مختلف��ی ب��رای تجهی��ز منابع 
و س��رمایه گذاری جدی��د وجود 
ن��رخ  افزای��ش  ب��دون  دارد. 
س��رمایه گذاری و اس��تمرار آن، 
امکان رش��د اقتص��ادی حاصل 
نخواه��د ش��د و ب��دون رش��د 
اقتصادی نیز مناب��ع الزم برای 
سرمایه گذاری از محل پس انداز 
مل��ی و مناب��ع دولت��ی فراهم 

نخواهد بود. 
گرفته  ص��ورت  بررس��ی های 
نش��ان می دهد ک��ه تغییر ریل 
اقتصاد ایران برای حصول رشد 
اقتصادی باال نیاز به تصمیم های 
س��خت دارد. سیاست گذار باید 
در حوزه ه��ای پول��ی، مال��ی و 
ارزی ی��ک قاعده مش��خصی و 
هماهنگ را تعریف کند. اصالح 
ساختار بودجه می تواند گام های 
اصالح��ی در س��ایر حوزه ها را 
تس��ریع کند. همچنی��ن تغییر 
نگ��رش در سیاس��ت های مالی 
برای  مناس��ب  بس��تر  می تواند 
باال  اقتص��ادی  حص��ول رش��د 
و پای��دار را فراه��م کن��د. این 
اقدام��ات هزین��ه باالی��ی برای 

سیاست گذار خواهد داشت. 

سرمایه گذاری خارجی هنوز سهم معناداری در تشکیل سرمایه کل اقتصاد ایران ندارد

رسوخ به هسته سخت رشد اقتصادی

موضوع احیای دریاچه ارومیه 
ک��ه از ابت��دای دول��ت روحانی 
مورد توجه ب��وده اکنون پرونده 
جدیدی را باز کرده و بر اساس 
تصمیم های اتخاذ ش��ده توسط 
دولت قرار شده است برنامه های 
انتقال آب از کشورهای خارجی 
مورد مطالعه قرار گیرد که برای 
ای��ن کار نی��ز مش��اور خارجی 

تعیین شده است.
به گ��زارش ایس��نا، بارش های 
اخی��ر موجب ش��د ت��ا وضعیت 
دریاچه ارومیه نسبت به سال های 
قبل بهبود یابد، اگرچه هنوز این 
دریاچه نتوانسته وضعیت مطلوبی 
را تجربه کند اما روال نس��بت به 
قبل معقول تر شده است؛ با این 
حال پیش بینی می شود که برای 
احیای این دریاچه تا سال 1۴02 
باید س��طح دریاچه  تا سه و نیم 

متر باالتر بیاید، یعنی 13 میلیارد 
مترمکعب آب وارد دریاچه شود. 
به همین دلیل دولت طرح انتقال 
آب از دری��ای خ��زر و از خ��ارج 
کش��ور به دریاچ��ه ارومیه را که 
جزو نخس��تین مصوبات هیات 
دولت ب��ود در دس��تور کار قرار 
داد. چن��دی پیش نیز اس��حاق 
رئیس  اول  مع��اون  جهانگیری، 
جمه��وری ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
ارومیه  احی��ای دریاچه  موضوع 
به هیچ وجه نمی تواند از دستور 
کار دولت ایران خارج شود اعالم 
ک��رد: حت��ی اگر نیاز باش��د که 
میلیارده��ا دالر اعتب��ار خارجی 
برای این کار اختصاص دهیم که 
طرح های انتق��ال آب از خارج از 
کش��ور به دریاچه ارومیه را اجرا 
کنی��م حتم��ا ای��ن کار را انجام 
خواهی��م داد چون حیات بخش 

وسیعی از جمعیت کشور وابسته 
به این دریاچه اس��ت و ایران در 
هیچ ش��رایطی نمی تواند نسبت 
به دریاچه ارومیه بی تفاوت باشد. 
وی ب��ا بیان اینکه خوش��بختانه 
در ح��ال حاض��ر ت��راز دریاچه 
ارومیه وضعیت مناس��بی دارد، 
افزود: البته نس��بت به شرایطی 
که پیش بینی کرده بودیم کمی 
عقب تر هس��تیم و امی��دوارم با 
اقداماتی که طی س��ال های 97 
و 9۸ انجام می ش��ود، بتوانیم به 
مردمی که تح��ت تاثیر دریاچه 
ارومیه هس��تند و به مردم ایران 
این اطمینان را بدهیم که برنامه 
احی��ای دریاچ��ه ارومی��ه اجرا 

خواهد شد.
ارق��ام  و  آم��ار  آخری��ن 
منتشرشده در خصوص وضعیت 
دریاچ��ه ارومی��ه در س��یزدهم 

اس��فند ماه  بیانگر این است که 
در حال حاضر وس��عت دریاچه 
کیلومت��ر   211۶.30 ارومی��ه 
مربع تخمین زده شده و این در 
شرایطی اس��ت که این عدد در 
سال گذشته 2173.۶۴ کیلومتر  
دریاچه  وس��عت  یعن��ی  ب��وده 
ارومی��ه نس��بت ب��ه میانگی��ن 
درازمدت 57.3۴ کیلومتر مربع 

منفی بوده است.
عالوه بر این حجم آب موجود 
در دریاچ��ه ارومی��ه در ح��ال 
مترمکعب  میلیارد   1.۶9 حاضر 
بوده که این عدد نسبت به سال 
قبل 10 میلی��ون متر مکعب و 
نس��بت به میانگی��ن درازمدت 
1۴.5۸ میلی��ارد مت��ر مکع��ب 
منف��ی اس��ت. از س��وی دیگر 
تراز س��طح آب دریاچه ارومیه 
س��ال  ب��رای  مت��ر   1270.۶0

139۶ و 1270.۶5 مت��ر ب��رای 
سال 1395 تخمین زده شده و 
باید گفت که این عدد نس��بت 
به میانگین درازمدت ۴.07 متر 

منفی است.
این ش��رایط در حالی اس��ت 
ک��ه در چه��ار س��ال گذش��ته 
اعتبار  222۶ میلی��ارد توم��ان 
ب��ه طرح ه��ای احی��ای دریاچه 
به دلیل  ام��ا  یافت��ه  تخصی��ص 
مشکالت دولت در تامین منابع 
اعتباری میزان تخصیص، معادل 
20درصد اعتبارات مصوب بوده 
اس��ت ک��ه همین مس��اله اراده 
دول��ت در احیای دریاچه را زیر 
س��وال می برد، اما امید می رود 
که در س��ال جدید ش��رایط به 
نفع احی��ای دریاچه تغییر کند 
و دول��ت نگاه ویژه ت��ری به این 

مساله داشته باشد. 

پرونده واردات آب به ایران باز شد

گزارش2

اقتصادجهان

انرژی

تبعات اقتصادی محرومیت کار زنان چیست؟ 
محدودیت اشتغال زنان در 104 

اقتصاد جهان
 درحالی ک��ه اقتصاد با حضور زنان س��ریع تر رش��د 
می کند، اما در هر منطقه ای از جهان، محدودیت هایی 
برای اش��تغال زنان وجود دارد. نس��خه گ��زارش زنان، 
تجارت و قانون، 1۸9 اقتصاد را مورد بررس��ی قرار داده 

و بانک جهانی درباره آن گزارشی منتشر کرده است. 
براساس این گزارش، از 1۸9 کشور مورد بررسی، در 
10۴ کش��ور محدودیت هایی برای اشتغال زنان وجود 
دارد. 30 درصد این اقتصادها زنان را از ش��غل هایی که 
خطرناک، دش��وار و یا نامناسب است، محدود می کند. 
۴0 درصد این اقتصادها، زنان را از انجام کار در صنایع 
خ��اص و 15 درص��د هم زنان را از انجام کار در ش��ب 
محدود می کنند.  طبق گزارش بانک جهانی، بیشترین 
محدودیت ه��ا در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا و 
جنوب آس��یا اعمال می ش��ود. در منطقه خاورمیانه و 
ش��مال آفریقا، ۶5 درصد اقتصادها محدودیت هایی در 
مش��اغل خطرناک، دشوار و نامناس��ب، 55 درصد در 
مشاغل صنایع خاص مثل کار در معدن و 55 درصد در 
مشاغلی با ساعات کاری شبانه در نظر دارند.  کمترین 
میزان محدودیت برای اشتغال زنان هم در کشورهایی 
با درآمد باال در کش��ورهای عضو سازمان همکاری های 
اقتصادی و توس��عه )OECD( است. در این کشورها، 
حتی محدودیت در مشاغلی با ساعت کاری شبانه برای 
زنان صفر درصد اس��ت. در مش��اغل دشوار و سخت و 
نامناس��ب، ۶ درصد از اقتصادها و در مش��اغل صنایع 
خ��اص 9 درصد اقتصادهای این گروه، محدودیت هایی 
در نظر دارند.  طبق این آمار و ارقام، میزان محدودیت 
در مشاغل زنان در آمریکای التین و حوزه کارائیب کمتر 
از اروپا و آس��یای مرکزی اس��ت.  با این حال بیشترین 
نوع محدودیت شغلی برای زنان در جهان، به مشاغلی 
مربوط به صنایع خاص، مانند کار در معدن برمی گردد. 
در این نوع محدودیت ها، بیشترین اقدام در جنوب آسیا 
رخ می دهد. به این ترتیب که ۶3 درصد از اقتصادهای 
جنوب آس��یا محدودیت هایی برای مشاغلی در صنایع 
خاص اعمال می کنند.  براس��اس گزارش بانک جهانی، 
در سراسر جهان، بیش از 2.7 میلیارد زن، به طور قانونی 
از داشتن انتخاب شغلی همانند مردان محدود شده اند. 

قیمت نفت امسال بین 60 تا 70 دالر است؟! 
سال تاریخ ساز نفتی

به نظر می رس��د قیمت نفت در سال 97 بین ۶0 تا 70 
دالر باشد. فعاالن حوزه نفتی نگرانی بابت افت قیمت نفت 
به کمتر از ۶0 دالر ندارند.  به گزارش آینده نگر، ایران دارای 
دومین ذخایر بزرگ نفت جهان بعد از عربس��تان اس��ت و 
نفت در ایران بزرگ ترین و مهم ترین منبع درآمد دولت ها 
محس��وب می ش��ود. آنچه از فروش نفت به دست می   آید 
امورات کشور را می   گذراند. اما در این بخش نیز چالش هایی 
وجود دارد که مهم ترین آن کمبود سرمایه گذاری و ضعف 
فناوری است. آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی 
نش��ان می   دهد در نیمه نخس��ت س��ال 9۶ ارزش افزوده 
گروه نفت، 5.۸درصد بوده اس��ت این در حالی اس��ت که 
در نیمه نخست سال گذش��ته 9.۶1 را برای ارزش افزوده 
این بخش ثبت کرده اند. رشد تولید در فصل اول سال 9۶ 
مع��ادل 5.9 درصد بوده و در فصل دوم 5.۸ را تجربه کرده 
اس��ت. آخرین آمارها از صادرات نفت ایران در سال 2017 
نیز بیانگر این است که ایرانی ها موفق شدند 777 میلیون 
بشکه نفت را به مقاصد کشورهای آسیایی و اروپایی صادر 
کنند. حجم صادرات نفت خام ایران در حالی طی یک سال 
گذشته کاهش یافته است که عمده علت آن کاهش خرید 
مقاصد آسیایی به خصوص هند از نفت ایران بود به طوری 
که براس��اس اعالم رس��انه های بین المللی ایران س��ومین 
صادرکننده نفت به این کشور است. از طرف دیگر آمریکا با 
افزایش صادرات نفت خام خود به آسیا توانسته است حجم 
قابل توجهی از نفت بازاره��ای ایران از جمله، کره، ژاپن و 
حتی چین را تصاحب کند. ظاهراً کاهش صادرات نفت خام 
ایران به بازارهای آس��یایی موجب نشده است تا نفت ایران 
به سمت اروپا برود و ظاهراً صادرات نفت خام ایران به اروپا 

نیز کاهش پیدا کرده است. 
چشم انداز مثبت سال97

 پیش بینی ه��ا حاکی از آن اس��ت که در س��ال آینده 
میالدی مصرف دنیا افزایش چشمگیری خواهد داشت، به 
گونه ای که یک میلیون و 730 هزار بشکه تقاضای جدید 
ایجاد می شود. بنابراین س��ال جدید می   تواند سال خوبی 
برای نفت دنیا باشد و رشد اقتصادی در تمام دنیا نیز رونق 
ب��ازار انرژی و مصرف انرژی را به دنبال خواهد داش��ت. از 
سویی به نظر می رسد قیمت نفت در سال 97 بین ۶0 تا 
70 دالر باشد. فعاالن حوزه نفتی نگرانی بابت افت قیمت 
نفت به کمتر از ۶0 دالر ندارند. البته آنها بر این باورند که 
ایران چندان اصراری به افزایش قیمت نفت باالی ۶0 دالر 
ندارد. البته در خص��وص بازار نفت نگرانی هایی نیز وجود 
دارد. سقوط سهام ش��رکت های آمریکایی نشان می دهد 
که پایه های اقتصادی این کشور دچار مشکل شده است. 
کارشناسان می گویند اگر اقتصاد آمریکا دچار مشکل شود، 
بازار نفت نیز تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت. از س��ویی 
سناریوهایی نیز در خصوص ماندن یا رفتن ترامپ از برجام 
مطرح است که برخی اعتقاد دارند حتی اگر آمریکا از این 
توافق خاج ش��ود و ایران را تحریم کند، اروپایی ها در این 
توافق می مانند، اما برخ��ی دیگر اعتقاد دارند عدم حضور 

آمریکا مجددا ایران را با مشکل مواجه می سازد. 
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بین المللی  امـروز: صن��دوق  فرصت 
پ��ول در تازه ترین گزارش خود از اقتصاد 
جهان، پیش بینی کرده که رش��د جهان 
در س��ال 201۸ به 3.7درصد برس��د که 
این میزان، باالترین نرخ رش��د از س��ال 
2011 تاکن��ون خواه��د بود. ای��ن نهاد 
جهان��ی همچنین از تغییر مس��یر ثروت 
از اروپ��ا و آمریکا به آس��یا خب��ر داده و 
گفته اس��ت که افزایش افراد ثروتمند در 
آس��یا بیش از س��ایر نقاط جهان بوده و 
شهرهای آس��یایی در حال سبقت گرفتن 
از شهرهای اروپایی و آمریکایی به عنوان 

گران ترین شهرها در جهان هستند. 
اما صندوق بین المللی پول در گزارش 
جدید خ��ود به اقتصاد ایران نیز پرداخته 
و توصی��ه کرده که اگر ای��ران می خواهد 
به اهداف برنامه شش��م توس��عه دس��ت 
پی��دا کند، باید تجارت خود را بیش��تر و 
گس��ترده تر کند و مشارکت زنان در بازار 

کار را افزایش دهد. 
در بخ��ش نخس��ت گ��زارش مبس��وط 
صندوق بین المللی پول آمده است: مقامات 
ایرانی تالش های خود را برای توس��عه بازار 
داخلی اوراق دولتی تشدید کرده اند. طبق 
قانون بدهی عمومی، وزارت امور اقتصاد و 
دارایی تنها متولی صدور اوراق دولتی است. 
الزام به تهیه و انتشار استراتژی میان مدت 
مدیریت بدهی های دولت، برنامه س��االنه 
استقراض و نیز انتش��ار و بررسی آمارهای 
مربوطه می تواند منجر به افزایش شفافیت 
و جلب بیش��تر اعتماد س��رمایه گذاران به 
ظرفیت دولت برای بازپرداخت بدهی شود 

و در نهایت هزینه استقراض کاهش یابد. 
تقوی��م  پ��ول،  بین الملل��ی  صن��دوق 
زمانی از پیش اعالم ش��ده ص��دور اوراق، 
تنوع بخش��ی به تعداد و نوع اوراق قرضه 
دولتی صادرشده و مزایده های رقابتی را 
از عوامل نیل به نظم بیشتر و بیشترشدن 
حج��م نقدینگی در ب��ازار س��هام ایران 
برش��مرده و به مقامات پیش��نهاد کرده 
اس��ت با توسعه بازار به س��مت سیستم 
معامالتی اولیه حرک��ت کنند تا به تنوع 
س��رمایه گذاری و ایجاد بازارهایی با عمق 

بیشتر کمک کنند. 
صن��دوق با اش��اره به ای��ن موضوع که 

طبق حسابرس��ی های در ح��ال جریان، 
نسبت بدهی های معوق دولت به بانک ها، 
س��ازمان  و  بخش خصوصی  پیمان��کاران 
تأمی��ن  اجتماع��ی به ح��دود 30درصد 
از تولید ناخالص داخلی رس��یده اس��ت، 
توسعه س��ریع تر بازار اوراق قرضه دولتی 
را راه غلبه ایران بر محدودیت دسترسی 
این کشور به بازارهای سرمایه بین المللی 
و کاهش توسل به انتشار پول برای تأمین 

کسری بودجه می داند. 
صندوق، عوامل زیر را به منظور توسعه 
یک ب��ازار کارای اوراق دولت��ی در ایران 
مهم برش��مرده اس��ت: ثبات در س��طح 
اقتصاد کالن و ثبات مالی، اقداماتی نظیر 
چارچوب قانونی مس��تحکم و ش��فافیت 
در مدیری��ت بدهی ب��رای بازارهای اولیه 
و ثانوی��ه اوراق دولتی، واگ��ذاری قدرت 
اس��تقراض ب��ه وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی به منظ��ور تقویت ت��وان کنترل 
بدهی و کاهش هزینه اس��تقراض دولت، 
تدوی��ن اس��تراتژی مدیری��ت بدهی به 
عنوان عاملی کلی��دی در مدیریت پایدار 
و مؤث��ر بدهی عمومی و نی��ز قرار دادن 
این استراتژی در معرض عموم به منظور 

جلب اعتماد سرمایه گذاران. 
صن��دوق در بخش دوم گ��زارش خود 
به مسئله توس��عه بازار صادرات کاالهای 
غیرنفت��ی ایران پرداخته و ب��ه این نکته 
اش��اره می کند که با وجود س��هم عمده 
منابع طبیعی از صادرات ایران، سهم این 
منابع از تولید ناخالص داخلی اندک است 
و الزم اس��ت ایران به تش��دید و افزایش 
تعداد ش��رکای خارجی خ��ود اقدام کند. 
صندوق پول ارتقای توان رقابتی صادراتی، 
جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی، 
رفع موانع تجاری و گسترش پیمان های 
تجاری دوجانبه و چندجانبه را از عوامل 
کمک به دستیابی هدف توسعه صادرات 

غیرنفتی کشور می داند. 
صندوق پول با اش��اره ب��ه اینکه حدود 
53درص��د از ص��ادرات ای��ران را مناب��ع 
طبیعی تش��کیل می دهد، می گوید با این 
حال س��هم این مناب��ع از تولید ناخالص 
داخلی ایران تنها 12.3درصد اس��ت که 
این مس��ئله خود نش��ان دهنده بزرگی و 

متنوع ب��ودن اقتصاد ایران اس��ت. با این 
حال ص��ادرات غیرنفتی تنها 11درصد از 
تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند 
که در مقایس��ه با س��ایر کش��ورها، سهم 

پایینی است. 
صندوق با اش��اره به نق��ش تحریم ها و 
وابس��تگی به بازاره��ای داخلی می گوید 
تنوع بازارهای صادراتی ایران کم اس��ت 
و 37درص��د صادرات غیرنفت��ی ایران به 
چین و حدود ۴0درصد نیز به اروپا انجام 
می ش��ود. به گفته صن��دوق، برای تحقق 
اهداف س��ند شش��م توس��عه و افزایش 
سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص 
داخلی به 15درصد تا س��ال 2020 الزم 
اس��ت تعداد و تنوع شرکای تجاری ایران 

بیشتر شود. 
ای��ن گزارش در ادامه به نادیده گرفتن 
زنان اش��اره می کند و می افزاید تش��ویق 
زن��ان ب��ه کار ک��ردن از جمل��ه عوامل 
کلی��دی ارتقای رش��د بلندم��دت ایران 
است. صندوق بین المللی پول زنان دارای 
تحصیالت عالی ایرانی را منبع بکر رش��د 
اقتص��ادی و بهره وری در اقتص��اد ایران 

خوانده است. 
کمپ های آموزش��ی برای زدودن نگاه 
تبعیض آمی��ز ب��ه زن��ان، تقوی��ت حقوق 
قانونی زن��ان و اختصاص یارانه نگهداری 
از ک��ودکان به زن��ان با درآم��د پایین از 
جمله سیاس��ت هایی اس��ت که می تواند 
مش��ارکت زن��ان در ب��ازار کار را افزایش 
ده��د. صن��دوق در ادامه می نویس��د اگر 
شکاف دس��تمزدهای بین زنان و مردان 
ب��ه نصف کاهش یابد، ای��ن امکان وجود 
دارد ک��ه تولید ناخال��ص داخلی ایران تا 

2۶درصد افزایش پیدا کند. 
صن��دوق در عین حال می نویس��د که 
ایران تالش ه��ای انکارناپذیری را برای از 
میان برداش��تن شکاف جنسیتی در امور 
بهداش��تی و آموزشی برداشته است و در 
یک دهه اخیر هیچ ش��کاف محسوس��ی 
در آموزش ه��ای اولی��ه و ثانویه )مدارس 
و دانش��گاه ها( بین م��ردان و زنان وجود 
نداشته است و حتی در زمینه هایی چون 
علوم پایه و مهندس��ی، زنان در اکثریت 
هستند. با این حال میزان مشارکت زنان 

از ب��ازار کار ایران تا پایان س��ال 201۶ 
مع��ادل 1۶.2درصد بوده اس��ت که رقم 

پایینی محسوب می شود. 
کم بودن اشتغال زایی در ایران و به ویژه 
توسط بخش خصوصی، فرصت یافتن کار 
برای زن��ان را محدود کرده اس��ت، زنان 
و ب��ه ویژه زن��ان تحصیلکرده بیش��تر در 
بخش های غیررس��می اقتصاد مش��غول 
به کار هس��تند، محدودیت ه��ای قانونی 
نی��ز وجود دارد که ممکن اس��ت مانع از 
مش��ارکت فعال تر زنان در بازار کار شود 
و ای��ن واقعیت که زنان حقوق پایین تری 
از م��ردان دریافت می کنن��د و همچنین 
مس��ئولیت های ش��خصی و خانوادگ��ی، 
انگی��زه آنها را برای حض��ور در بازار کار 

کمتر کرده است. 
کاس��تن از شکاف دس��تمزد غیر قابل 
توضی��ح بی��ن م��ردان و زن��ان در ایران 
می تواند نرخ مش��ارکت زن��ان ایرانی در 
بازار کار را در بلندم��دت دو برابر کند و 
منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی ایران 

شود. 
صندوق در بخش پایانی گزارش خود، 
به مس��ائلی چون فساد و پولشویی اشاره 
می کند و ضمن اشاره به تالش های موثر 
سالیان اخیر ایران در ارتقای چارچوب ها 
و قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی 
تروریس��م، خواه��ان برداش��تن گام های 
بیش��تر برای تبدیل قوانین کنوانس��یون 
مبارزه با فس��اد س��ازمان ملل به قوانین 

داخلی و اجرای آنها شده است. 
صن��دوق مقابله با پولش��ویی و تأمین 
مالی تروریسم را از عوامل مهم یکپارچه 
ک��ردن بخش مال��ی و تعمی��ق روابط با 
سیس��تم بانکی جهانی دانسته است که 
در نهای��ت باعث اطمینان خاطر از وجود 
منابع حمایت از رشد اقتصادی می شود. 
صندوق با اشاره به اینکه ایران تاکنون 
تالش ه��ای موثری برای تطاب��ق قوانین 
و نهاده��ای خ��ود با کنوانس��یون مبارزه 
با فس��اد س��ازمان ملل برداش��ته اس��ت 
می افزاید: تالش های بیشتری الزم است 
تا شکاف های باقی مانده نیز برطرف شوند 
ت��ا چارچوبی عملی و موث��ر در مقابله با 

فساد برداشته شود. 

صن��دوق بین المللی پ��ول در گزارش 
 ،201۸ س��ال  رش��د  از  خ��ود  جدی��د 
پیش بین��ی ک��رده که رش��د جه��ان به 
3.7درص��د برس��د ک��ه اگر این ب��رآورد 
درست باش��د، باالترین نرخ رشد از سال 
2011 تاکنون خواهد بود. برای بسیاری 
از س��رمایه گذاران آس��یایی، این رشد در 
ورای سال درخش��ان 2017 خواهد بود 
ک��ه ط��ی آن بازارهای س��هام و امالک 
نیرومند باعث ش��د بتوانند س��بد دارایی 
ثروت خ��ود را به رخ بکش��ند. همچنین 
افزایش تعداد افراد فوق ثروتمند در آسیا 
بیش از سایر نقاط جهان بوده و شهرهای 
آس��یایی در حال گرفتن جای شهرهای 
اروپای��ی و آمریکایی به عنوان گران ترین 

شهرها هستند. 
به گزارش بیزین��س تایمز، با این حال 
دورنمای بلندمدت، چندان واضح نیست 
و صندوق و س��ایر صاحب نظران موانعی 
را ش��امل تبعات افزایش نرخ های بهره و 
تنش های تجاری در سراس��ر جهان برای 
رش��د اقتصادی جهان در آینده نه چندان 

دور پیش بین��ی می کنند، ام��ا این روند 
صعودی محتم��ل محدود، برای جمعیت 
فوق ثروتمند جهان ب��ه چه معنا خواهد 
بود؟ آمارهای فراهم ش��ده برای موسسه 
»ول��ث ایک��س« نش��ان می ده��د تعداد 
افرادی ک��ه باالی 50 میلیون دالر ثروت 
دارند در س��ال 2017، 10درصد افزایش 
یافته اس��ت و به ای��ن ترتیب 129هزار و 
730 نف��ر از مردم جه��ان، ثروتی معادل 

2۶.۴تریلیون دالر در اختیار دارند. 
تعداد افراد فوق ثروتمند آسیا تا پایان 
 س��ال 2017 ب��ا 15درص��د افزای��ش به
35 هزار و ۸۸0 نفر رسیده است و بدین 
ترتیب آس��یا جای اروپ��ا را در مقام دوم 
گرفته اس��ت. جمعیت ف��وق ثروتمندان 
اروپایی ب��ا 10درصد افزایش به 35 هزار 
و 1۸0 نفر رسیده اس��ت. تنها در چین، 
تعداد این افراد در پنج سال گذشته بیش 
از دو برابر ش��ده و به 17 هزار و 9۸0نفر 
رس��یده اند. تعداد افراد فوق ثروتمند در 
ژاپن 51درص��د، هند 71درصد، اندونزی 
۶۶درصد و مالزی۶5درصد افزایش یافته 

است.  عالوه بر این، چشم انداز اقتصادی 
آس��یا به دلی��ل بازاره��ای مصرفی رو به 
رش��د و افزایش بهای کاال ک��ه منجر به 
افزایش صادرات خواهد شد، خوش بینانه 
اس��ت. هنگامی که به تع��داد افراد فوق 
ثروتمند به ازای ه��ر 100 هزار نفر نگاه 
 کنی��م، هنگ کن��گ با 70 و س��نگاپور با

25 نف��ر، در رده های دوم و چهارم جهان 
ق��رار دارن��د. موناک��و با 129 ف��رد فوق 
ثروتمن��د به ازای هر 100 ه��زار نفر در 
رده نخست و سوییس با ۴۴ نفر، در رده 
سوم قرار دارند.  همچنین طبق شاخص 
ث��روت معرفی ش��ده که ب��ه اندازه گیری 
ثروت، س��رمایه گذاری، س��بک زندگی و 
تعداد فوق ثروتمندان احتمالی در آینده 
می پردازد، س��ه شهر آسیایی در رده های 
نخست 10 شهر اول جهان قرار دارند که 
به ترتیب عبارتند از: س��نگاپور، توکیو و 

هنگ کنگ. 
در ش��اخص اقامتی بین الملل موسسه 
»نایت فرانک« که ارزش امالک در 100 
منطقه جه��ان را اندازه می گیرد، ش��هر 

»گوانگژو« از چین با افزایش 27درصدی 
در قیم��ت امالک در صدر ق��رار دارد. با 
این حال برخالف ش��اخص س��ال 201۶ 
که س��ه ش��هر از چین در بین 10 شهر 
 بودند، این ش��هر تنها شهر چینی در بین
10 ش��هر اس��ت، اما کماکان ش��هرهای 
س��ئول و هنگ کن��گ در بین 10 ش��هر 
ق��رار دارند.  مانند س��ال های گذش��ته، 
گ��زارش ث��روت ب��ه رابطه بی��ن ثروت 
شخصی و طبقات مختلف سرمایه گذاری 
نیز توجه کرده اس��ت. نظرس��نجی سال 
 201۸ از 500بانک��دار برتر جهان که به

50 ه��زار فرد ف��وق ثروتمند ب��ا ثروتی 
معادل 3تریلیون دالر مش��اوره می دهند 
نش��ان می دهد اشتهای سرمایه در بخش 
مس��کن در آس��یا کماکان باالست و در 
سال 2017 افزایش��ی ۴3درصدی یافته 
است. 23درصد از مشتریان آسیایی اعالم 
کردن��د خواهان خرید امالک در خارج از 
کش��ور خ��ود نی��ز هس��تند و انگلیس و 
آمریکا، مقصد اصلی بسیاری از خریداران 

آسیایی است. 

تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی سال 2018

تغییر مسیر ثروت از اروپا و آمریکا به آسیا

توصیه صندوق بین المللی پول به ایران برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه

تجارت گسترده تر و مشارکت بیشتر زنان در بازار کار
انرژی

جزییات همکاری ایران و آذربایجان در دریای خزر
نخستین رویداد نفتی سال جدید

ایران نخس��تین ق��دم نفتی خ��ود در س��ال جدید را 
در زمین��ه بلوک های اکتش��افی دریای خ��زر و با امضای 
تفاهم نامه با جمهوری آذربایجان برداشت تا شاید تحولی 

در فعالیت های نفتی کشور در خزر ایجاد شود. 
به گزارش ایس��نا، سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری 
اس��المی ایران در اواسط نوروز به آذربایجان دستاوردهای 
مهمی در زمینه های مختلف از جمله نفت به همراه داشت 
و امضای هشت سند و یادداشت همکاری نتیجه این سفر 
بود.  روحانی پیش از سفر و در فرودگاه مهرآباد اعالم کرد 
که سند همکاری دو کشور در زمینه نفت و گاز دریای خزر 
امضا می شود که این سند مهمی در راستای توسعه روابط 

اقتصادی تهران – باکو است. 
وعده رئیس جمهور در روز دوم س��فر خود به آذربایجان 
تحقق یافت و سند همکاری ایران و جمهوری آذربایجان به 
منظور انجام فعالیت های مشترک در بلوک های اکتشافی 

خزر، با حضور روسای جمهوری دو کشور امضا شد. 
 این سند همکاری عصر چهارشنبه، هشتم فروردین ماه 
بین بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و پرویز ش��هبازاف، وزیر 
انرژی آذربایجان امضا و زمینه همکاری راهبردی دو کشور 

در این حوزه، پس از سال ها فراهم شد. 
براساس این گزارش، بیستم اردیبهشت ماه سال 1391 
در عم��ق حدود 2500 متری دریاچ��ه خزر میدان نفتی 
»س��ردار جنگل« با ح��دود 2میلیارد بش��که ذخایر نفت 
درجا و برخورداری از نفتی س��بک و مرغوب، به فهرست 
میادین نفتی فراس��احلی ایران اضافه شد. با وجود اینکه 
برخی بر این باورند که خزر به دلیل برخورداری از ظرفیت 
هیدروکربوری مناسب، می تواند مناطق نفت خیز شمال نام 
گیرد، اما میدان سردار جنگل بعد از گذشت بیش از پنج 

سال همچنان چشم انتظار توسعه نشسته است. 
با وجود اینکه دریاچه خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه 
جه��ان و ب��ا در اختیار داش��تن حجم وس��یعی از ذخایر 
هیدروکرب��وری دنی��ا، از مناطق بکر نفت و گاز به ش��مار 
می رود تاکنون هیچ ش��رکتی به طور رسمی برای ورود به 
توس��عه خزر اعالم آمادگی نکرده است، اما وزارت نفت به 
دنبال توسعه نفتی این منطقه است، به طوری که جلسات 
مش��ترکی با نمایندگان صندوق های انرژی و شرکت های 
خارجی نفت و گاز اعم از شرکت های فعال در حوزه حفاری، 
اکتشاف و . . . از کشورهای نروژ، روسیه و چین در شرکت 
نف��ت خزر برگزار و در جریان آن، فرصت های همکاری به 
منظور انجام فعالیت های توس��عه ای در خزر بررسی شده 
است.   با این حال به نظر می رسد محدودیت های توسعه 
در خزر از جمله موقعیت جغرافیایی و بس��ته بودن دریای 
خزر و نبود دسترس��ی آسان به آب های آزاد، سختی های  
کار در آب های عمیق، نیاز اساس��ی به س��رمایه و فناوری 
روزآمد برای فعالیت در این بخش و نبود زیرس��اخت های 
مناسب در شمال کشور باعث شده سرمایه گذاران خارجی 

برای حضور در این بخش رغبت زیادی نداشته باشند. 
بهره ب��رداری از مناب��ع هیدروکربوری موج��ود در خزر 
همواره در دس��تور کار کشورهای حاشیه دریای خزر قرار 
داشته است و ایران اگرچه با انجام فعالیت های اکتشافی در 
س��ال های گذشته، به ذخایر اثبات شده ای )سردار جنگل( 
در حوزه خزر جنوبی دست یافته، اما تاکنون شرایط الزم 
برای بهره برداری از این ذخایر و منابع مشترک موجود در 

این حوزه فراهم نشده است. 
امید می رود این س��ند همکاری در روند همکاری های 

توسعه ای ایران در خزر تحولی ایجاد کند. 

 افزایش قیمت نفت
از سر گرفته شد

قیمت نفت روز سه شنبه که خبر افزایش تولید روسیه 
و انتظ��ار برای کاهش قیمت نفت عربس��تان س��عودی 
تحت الش��عاع کندی احتمالی رش��د تولی��د آمریکا قرار 
گرفت، افزایش یافت.  به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی 
وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا 1۸ سنت یا 0.3درصد 
نس��بت به قیمت نهایی روز دوش��نبه افزایش یافت و به 
۶3.2دالر در هر بش��که رسید.  بهای معامالت آتی نفت 
برنت پس از کاهش بیش از 2درصدی در روز دوش��نبه، 
در معامالت روز جاری 20 س��نت ی��ا 0.3درصد افزایش 
یافت و به ۶7.۸۴دالر در هر بشکه رسید.  ِگرک مک کنا، 
استراتژیس��ت ارشد بازار در ش��رکت کارگزاری »اکسی 
تریدر« در این باره گفت: معامله گران نگران این حقیقت 
هس��تند که همچنان ش��مار زیاد قرارداد خرید در بازار 
وجود دارد که باالخره در مرحله ای باید فروخته ش��وند. 
این امر قیمت ها را نس��بت به اخبار بد حساس می کند.  
نفت برنت در ژانویه به رک��ورد 71.2۸ دالر صعود کرده 
بود، اما از آن زمان موفق نش��ده است این رکورد را تکرار 
کند. در دو افزایش قیمتی که هفته گذشته مشاهده شد، 
نفت موفق نش��د به باالی 71دالر صعود کند.  همچنین 
فشارهایی از سوی بازار فیزیکی وجود دارد. انتظار می رود 
عربستان س��عودی قیمت همه گریدهای نفتی را که به 
آس��یا می فروش��د در ماه مه کاهش دهد. ای��ن اقدام در 
بحبوحه افزایش عرضه صورت می گیرد.  روسیه 10.97 
میلیون بشکه در روز نفت خام در مارس تولید کرده که 
باالتر از 10.95 میلیون بشکه در روز در فوریه بوده است و 

باالترین میزان در 11ماه گذشته به شمار می رود. 
یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت نفت تولید نفت 
آمریکا اس��ت که حدود یک چهارم از اواسط سال 201۶ 
رشد کرده و به 10.۴3 میلیون بشکه در روز رسیده است. 
به این ترتیب تولید این کش��ور از سطح تولید عربستان 
سعودی پیش��ی گرفته و در حال نزدیک شدن به سطح 

تولید روسیه است. 

مسکن

برآورد وزارت راه و شهرسازی از ادامه رونق 
بازار مسکن 97

سقف وام خرید مسکن 200 میلیون 
تومان می شود

فرصت امروز: وزیر راه و شهرسازی با پیش بینی بازار 
مسکن در سال 97 از افزایش سقف وام خرید مسکن به 

200میلیون تومان خبر داد. 
عباس آخوندی درخصوص وضعیت بازار مس��کن در 
س��ال 97 گفت: بازار ارز و طال همچنان نسبت به بازار 
مسکن جذابیت بیشتری در سال جدید خواهند داشت. 
او با اش��اره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی 
پنج س��ال گذشته در پاس��خ به این پرسش که آیا در 
سال 97 سقف وام خرید مسکن افزایش می یابد، تصریح 
کرد: هنوز ش��ورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را 
تصویب نکرده، اما وزارت راه و شهرس��ازی متقاضی آن 
اس��ت و در این راستا، تقاضای کاهش سود وام مسکن 
به ۶درصد را ارائه کرده  که البته تصویب می شود چون 

رئیس جمهوری آن را تأیید کرده است. 
به گزارش تس��نیم، آخوندی در پای��ان افزود: پیگیر 
افزایش سقف وام هم هستیم که براساس آن وام 1۶0 
میلی��ون تومانی حداقل به 200 میلیون تومان افزایش 

می یابد. 
رونق بازار مسکن ادامه می یابد

همچنین وزارت راه و شهرسازی براساس بازار خرید و 
فروش مسکن در نیمه دوم سال گذشته پیش بینی کرد 

که روند رونق معامالت در سال جدید نیز ادامه یابد. 
علی چگن��ی، مدی��ر دفت��ر برنامه ری��زی و اقتصاد 
مس��کن در گفت وگویی که با پای��گاه خبری وزارت راه 
و شهرس��ازی داشته اس��ت، ضمن مرور وضعیت بازار 
مس��کن از سال 92 و متغیرهای تأثیرگذار بر آن گفت: 
از نیمه دوم پارسال شاهد افزایش قیمت و معامالت در 
این بخش بودیم و عالوه بر آن پروانه های ساختمانی و 
س��رمایه گذاری در ساختمان های شروع شده نیز رشد 

کرد. 
او با توجه به تغییر و تحوالت بازار مسکن، پیش بینی 
کرد که امس��ال با افزایش مالی��م قیمت ها روند رونق 
ادامه می یابد؛ البته انتظار رش��د سریع در هیچ کدام از 

متغیرهای بخش مسکن وجود ندارد. 
این مقام مس��ئول ادام��ه داد: از ح��دود دی ماه 9۶، 
نس��بت به مدت مشابه سال پیش از آن 20درصد و در 
بهمن ماه 9۶ نیز رش��د قیمت ها 22درصد گزارش شد 
که همه آنها از روند رو به رش��د بازار معامالت مسکن 

حکایت داشتند. 
وی افزود: اگر معامالت در س��طحی که از نیمه دوم 
سال 9۶ شروع شد، باقی بماند گردش بازار مناسبی در 
مسکن خواهیم داشت؛ اگرچه رشد شدیدی نیست اما 

در حد قابل قبولی می ماند. 
چگنی با بی��ان اینکه روند حرک��ت متغیرهای بازار 
مسکن از سال 92 تا 95 ثابت بود، گفت: قیمت ها طبق 
نرخ های جاری به نس��بت ثابت و براساس قیمت های 

ثابت نزولی بود. 
وی اظهار داش��ت: در این س��ال ها نرخ رش��د تولید 
مس��کن به شدت کم ش��ده بود، به گونه ای که به زیر 

۴00 هزار واحد مسکونی در شهرها رسید. 
مدیر دفت��ر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن گفت: در 
فاصله س��ال های 92 تا 95 به دلیل کاهش سودآوری، 
کاهش قدرت خرید مردم و ورود متقاضیان غیرمصرفی 
در بازار مس��کن، بخش خصوص��ی تمایل و عالقه ای به 

تولید مسکن و سرمایه گذاری در آن نداشت. 
وی اقتصاد را یک زنجیره به هم پیوس��ته دانست و 
افزود: در کنار بازار مسکن در فاصله سال های 92 تا 95 
سایر بازارها همچون بازار ارز با افزایش 30درصدی، بازار 
طال، بازار اتومبیل و بازار سرمایه نیز رشد قابل توجهی 

داشته و بر بخش مسکن تأثیر گذاشتند. 
چگن��ی یادآور ش��د: در بازه زمانی س��ال 92 تا 95 
س��ودآوری بخش مس��کن به پایین ترین حد رس��ید، 
بنابراین بازار نهاده های تولید مس��کن را نیز متأثر کرد 

و باعث تعطیلی آنها شد. 
گفتنی اس��ت براس��اس آنچه بانک مرک��زی اعالم 
کرده اس��ت، ارزش س��رمایه گذاری بخش خصوصی در 
ساختمان مناطق شهری به قیمت های جاری در 9ماهه 
س��ال 139۶ نس��بت به دوره مشابه س��ال پیش از آن 

12درصد افزایش یافته است. 
با اعمال شاخص های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش 
افزوده س��اختمان های خصوصی به قیمت های جاری 
و همچنین با احتس��اب ارزش افزوده س��اختمان های 
دولتی، نرخ رش��د بخش »س��اختمان« به قیمت های 
ثابت س��ال 1390 در 9ماهه نخست پارسال در حدود 

0.۸درصد برآورد می شود. 
این در حالی  اس��ت که در 9ماهه نخس��ت سال 95 
رش��د اقتصادی در بخش ساختمان منفی 15.3درصد 
ب��ود و این ش��اخص ب��رای کل س��ال 95 برابر منفی 

13.1درصد محاسبه شده بود. 
در فص��ل به��ار 9۶ نیز بخش س��اختمان همچنان 
در رکود قرار داش��ت هرچند که از ش��دت منفی بودن 
فعالیت ها کاسته شد و به منفی 3.5درصد رشد رسید، 
اما از فصل تابستان رشد اقتصادی در این بخش مثبت 
شد و به این ترتیب بخش ساختمان در تابستان پارسال 

3.1درصد و در فصل پاییز 1.۴درصد رشد کرد. 
به این ترتیب بخش س��اختمان پس از پش��ت س��ر 
گذاش��تن دوره رکود، دو فصل متوالی رش��د مثبت را 
تجربه کرد که از نظر کارشناس��ان اقتصادی وقتی نرخ 
رش��د در هر یک از بخش های اقتصادی برای دو فصل 
متوالی مثبت باش��د، به منزله خ��روج آن از دوره رکود 

است. 

چهار شنبه
15 فروردین 1397

شماره 1032



در ش��رایطی که ب��ازار ارز در 
وضعیت نیمه تعطیل قرار دارد، 
بار دیگ��ر دالر و یورو با دو نرخ 
بانکی و آزاد مشاهده می شود که 
متقاضیان عمدتا برای تهیه این 
دو ارز به دستفروش��ان مراجعه 
می کنن��د. بخش��ی از صرافی ها 
نیز باز هستند و بخشی دیگر از 
آنها تعطیلند. همچنین بعضی از 
صرافی ها به دلیل آنچه »تسویه 
حساب مالی پایان سال« عنوان 
را  کرکره های ش��ان  کرده ان��د، 

پایین کشیده اند. 
براساس آنچه ایسنا از بازار ارز 
گزارش داده، در نخس��تین روز 
پس از تعطیالت نوروز، بازار ارز 
در شرایط س��اکن و آرامی قرار 
دارد و ب��ازار در وضعی��ت نیمه 

تعطیل قرار دارد. 
از  مش��اهدات  براس��اس   
قیمت ها بار دیگر دالر و یورو با 
دو نرخ در بازار عرضه می ش��ود. 
دالر و یورو بانکی و دالر و یورو 
آزاد یا غیررسمی که بین این دو 
نرخ ح��دود 200 تومان تفاوت 

قیمت وجود دارد. 
ای��ن دو نرخی ش��دن ارز در 
ب��ازار آزاد از پی��ش از عید و در 
اس��فندماه شروع ش��ده بود که 
بازار  دالل بازی و سودجویی در 
دامن زد ک��ه در روزهای پایانی 
س��ال این روند متوقف شد، اما 
در ح��ال حاض��ر ب��ار دیگر این 
افتاده اس��ت و بررسی ها  اتفاق 
از ب��ازار ارز پایتخ��ت و میدان 
فردوسی و چهارراه استانبول به 
عنوان یکی از مراکز اصلی خرید 

و فروش ارز، نش��ان می دهد که 
بیش��تر صرافی ه��ا دالر و یورو 
نمی فروش��ند و اظهار می کنند 

که این دو ارز را ندارند. 
از س��وی دیگر خب��ری هم از 
صف های طوالنی و جمعیت های 
انبوه مقابل صرافی ها نیس��ت و 

بازار خلوت است. 
نکته بارز دیگر حضور نس��بتا 
گس��ترده دستفروشان و دالالن 
است که دالر و یورو را با قیمت 
غیررس��می عرضه می کنند. هر 
دالر ح��دود 5100 تومان و هر 
یورو ح��دود ۶200 تومان بین 
دستفروشان و دالالن به فروش 
می رس��د و متقاضیان این ارزها 
مجب��ور هس��تند ک��ه ارز مورد 
نیازشان را از دستفروشان تهیه 

کنند. 
در  دستفروش��ان  حض��ور 
چند هفته پایان س��ال گذشته 
کمرنگ ش��ده بود، اما بار دیگر 
تعدادشان زیاد ش��ده است که 
به نظر می رس��د دلیل عمده آن 
نفروخت��ن دالر و یورو توس��ط 
صرافی هاس��ت ک��ه دلی��ل آن 

چندان روشن نیست. 
برای همه بانک ها هم بد نشد! 
گرچ��ه انتش��ار اوراق گواهی 
س��پرده 20درص��دی ب��ا توجه 
ب��ه باالترب��ودن از ن��رخ س��ود 
موجبات  1۸درصد،  تس��هیالت 
ایج��اد زیان برای برخی بانک ها 
را ایجاد کرد، اما در سوی دیگر 
برخ��ی بانک ها که بدهی باالیی 
به بانک مرکزی دارند، از جریان 
اس��تفاده  20درص��دی  اوراق 

کرده اند. 
در جریان نوس��ان ب��ازار ارز 
بود که در اواخر بهمن ماه س��ال 
گذش��ته بانک مرکزی دست به 
اجرای بسته سیاستی زد که در 
آن انتش��ار اوراق گواهی سپرده 
با سود 20درصد در صدر توجه 
مخاطبان قرار گرفت، چرا که به 
هر حال نرخ س��ود شبکه بانکی 
15درص��د بود و ای��ن اختالف 
5درصدی فض��ای جذابی برای 
صاحب��ان س��پرده ایج��اد کرد. 
گزارش ها حاک��ی از آن بود که 
انتشار  برای  عمده درخواست ها 
اوراق و دریافت آن به جابه جایی 
حس��اب منتهی ش��ده اس��ت، 
به ط��وری ک��ه س��پرده گذاران 
حس��اب های م��دت  دار و قبلی 
که 15درصد ب��ود و یا باالتر از 
این نرخ داش��ت ولی در مهلت 
پایانی و سررسید قرار می گرفت 
را ب��ه اوراق 20درصدی تبدیل 
کردند. در ش��رایطی که درآمد 
بانک ه��ا عمدت��ا از محل س��ود 
فعلی  1۸درص��دی  تس��هیالت 
تأمین می شود و سود سپرده را 
از این مح��ل پرداخت می کنند 
و با انتش��ار اوراق، سود سپرده 
در اتفاقی کم سابقه باالتر از سود 
تس��هیالت قرار گرف��ت عاملی 
برای ایجاد زیان در بانک ها شد. 
البت��ه بانک ه��ا از بانک مرکزی 
راهکاری  تا  کردند  درخواس��ت 
احتمالی  جبران ضررهای  برای 
ارائه کند و در مقابل مس��ئوالن 
بانک مرکزی نی��ز اعالم کردند 
که اگ��ر زیانی در این بین مورد 

را  آن  باش��د،  بانک ه��ا  توج��ه 
برعهده خواهند گرفت. 

گرچه تاکنون اعالم مشخصی 
در م��ورد نح��وه بررس��ی زیان 
بانک ه��ا در جریان فروش اوراق 
نشده،  منتشر  گواهی 20درصد 
ام��ا آخرین اطالع��ات دریافتی 
ایسنا از مدیران ارشد بانکی، از 
این حکایت دارد که قرار اس��ت 
بان��ک مرکزی به ط��ور موردی 
بانک ه��ا را مورد بررس��ی قرار 
دهد، چرا که در این بین تمامی 
آنها دچار زیان نشده اند و حتی 
برخی در فرصت مناس��بی قرار 
گرفته اند تا از مسئله برداشت از 
بانک مرکزی تا حدی رها شوند. 
جری��ان از ای��ن ق��رار اس��ت 
ک��ه به هر حال برخ��ی بانک ها 
بیش از آنکه جمع آوری سپرده 
و یا نقدینگی داش��ته باش��ند، 
مص��ارف دارند که در این حالت 
برای جبران کس��ری دس��ت به 
اضافه برداش��ت از بانک مرکزی 
می زنند. در این ش��رایط بدهی 
جریم��ه 3۴درصدی  ب��ا  آنه��ا 
مواجه می ش��ود و ت��ا زمانی که 
تس��ویه نکنند، باید این نرخ باال 
را بپردازند، اما در زمان انتش��ار 
اوراق گواهی س��پرده 20درصد 
آنها توانس��تند منابعی را در این 
حالت جذب کنن��د که موجب 
ش��د در مرحله اول به س��مت 
برداشت از بانک مرکزی حرکت 
نکرده و در سوی دیگر بخشی از 
بدهی آنها تس��ویه شود. در این 
حال��ت اوراق 20درصد با اینکه 
نرخی باالتر از س��ود تسهیالت 

1۸درص��د دارد، اما در هر حال 
از جریمه 3۴درص��د برای آنها 
بهتر ب��وده و اخت��الف حداقل 

1۴درصدی دارند. 
اما در سوی دیگر برخی بانک ها 
هس��تند که بده��ی چندانی به 
بانک مرک��زی نداش��ته اند و در 
ای��ن ش��رایط اوراق 20درصدی 
موجب ضررهایی برای آنها ش��د 
که بانک مرکزی هم اعالم کرده 
اس��ت ش��رایط آنها را بررسی و 
زیان ه��ای احتمالی را به گونه ای 
تأمین می کند با اینکه مش��خص 
نیست هنوز چگونه در این مورد 
اقدام می ش��ود، اما مدیران بانکی 
می گوین��د پرداخت نق��دی و یا 
ایجاد امتیازهایی برای این قبیل 

بانک ها باشد. 
آخری��ن آمارها از این حکایت 
دارد ک��ه در فاصل��ه حدود یک 
هفت��ه ای انتش��ار اوراق گواهی 
سپرده حدود 2۴0 هزار میلیارد 
توم��ان اوراق ف��روش رفته که 
بانک ه��ا باید ب��رای این رقم در 
طول سال آینده حدود ۴۸ هزار 
میلی��ارد تومان س��ود پرداخت 
کنند، از ای��ن رو اگر این منبع 
در مورد سپرده های 15درصدی 
مورد مقایس��ه ق��رار گیرد، باید 
ای��ن قبی��ل س��پرده ها  ب��رای 
حدود 3۶ ه��زار میلیارد تومان 
س��ود پرداخت می ش��د که اگر 
از محل تس��هیالت 1۸درصدی 
قاب��ل تأمین بود، اکن��ون برای 
اخت��الف 5درص��د ایجادش��ده 
زیانی حدود 12 ه��زار میلیارد 

تومان پیش بینی می شود. 

سیاه و سپید انتشار اوراق گواهی سپرده 20درصدی

صرافی ها دالر ندارند؛ دالالن می فروشند!  وضعیت تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی
قطار متغیرهای اقتصادی در 

ایستگاه97
شاخص هایی از جمله تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی 
مسیر حرکت اقتصاد ایران را در سال 97 مشخص خواهند 
کرد. اقتصاددانان بر این باورند که تغییر خاصی روی این 

اعداد رخ نمی دهد. 
به گزارش مهر، سال 9۶ سال بیم ها و امیدهای اقتصاد 
ایران بود. س��الی که اگرچه در آن تورم باز هم یک رقمی 
ش��د، اما اوضاع اقتصادی به لحاظ کس��ب و کار چندان 
مس��اعد نبود و بس��یاری از فعاالن اقتصادی، آن را نیمه 
رک��ودی برای خود تعریف می کردند. بس��یاری از فضای 
نامس��اعد کسب و کار در ایران ناالن بودند و برخی دیگر، 
از سیاست های انقباضی بانک ها در مقابل تولیدکنندگان 
کوچک و متوس��ط؛ حتی اگر سیاس��ت دولت حمایت از 
این بنگاه ها بوده باش��د.  اما آنچه که بیش از هر شاخص 
دیگری اوضاع اقتصاد ایران را پریشان کرد، نرخ ارز بود که 
جهش های طوالنی مدت و البته سفته بازانه قیمت دالر و 
یورو، بسیاری از کسب و کارها را متاثر کرد و راه بسیاری 
را به بهانه کسب سود بیشتر، به بورس صرافی های تهران 
در خیابان فردوسی کشاند. این وضعیتی بود که بسیاری 
از کسب و کارها را متاثر کرد و سرمایه بسیاری از افراد را با 
کاهش ارزش پول ملی، به وضعیت اسفباری کشاند.  اکنون 
اما شاخص های اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری برای 
فعاالن اقتصادی مهم است؛ چراکه اوضاع نه چندان مساعد 
بین المللی در مقابل اقتصاد ایران، برخی ها را نگران کرده 
است، اما بسیاری از اقتصاددانان این نگرانی را تا حدودی 
رد می کنن��د و بر این باورند که ش��اخص های اقتصادی 
حداقل در کوتاه م��دت از این وضعیت، تأثیر نمی پذیرند. 
بنابراین اقتصاد ایران در س��ال 97 اگر شوک بین المللی 
و محدودیت های جدیدی اعمال نشود، چندان تفاوتی با 

اعداد و ارقام سال 9۶ نخواهد داشت. 
سایه سنگین نقدینگی بر سر تورم تک رقمی

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی تهران با بیان اینکه اکنون، نقدینگی یکی از 
ش��اخص های نگران کننده اقتصاد ایران است، بر این باور 
اس��ت که این حجم از نقدینگی، به دلیل نابسامانی هایی 
اس��ت که باید خیلی زودتر از این از س��وی دولت و بانک 
مرکزی کنترل می ش��ده اس��ت، بنابراین یا سیاس��ت ها 
درس��ت اعمال نشده یا سیاست های درست، کارایی الزم 
را نداشته و در جهت درست خود، پیاده سازی نشده است.  
وی می افزاید: بانک مرکزی طی سال های گذشته، در تله 
مدیریت موسسات پولی غیرمجاز افتاده و در مدیریت آنها 
باعث شده که هر بار تصمیمی بگیرد که بر اثر آن، حجم 
نقدینگی افزایش یابد؛ ضمن اینکه بخش��ی دیگر نیز به 
دلیل عدم ش��فافیت نظام بانکی و حتی بانک های بزرگ، 
رخ داده است و هنوز هم این مشکل برطرف نشده است.  
س��لطانی می گوید: بانک مرکزی در سال 97 باید فکری 
به حال عدد و رقم نقدینگی بکند، اگرچه بخش��ی از این 
رقم های اعالمی از س��وی مراجع رسمی برای نقدینگی، 
صوری اس��ت و به دلیل صورت های مالی ناشفاف بانک ها 
است که سودهای موهومی شناسایی می کنند و بنابراین 
در اقتصاد ایران به شکل عددهای باال نمود پیدا می کند. 

ریسک های غیراقتصادی اقتصاد ایران
پویا جبل عاملی، اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران 
در س��ال 97 ریس��ک های غیراقتصادی دارد، بر این باور 
اس��ت که اقتصاد ایران در سال 97 تغییر فاحشی نسبت 
به سال 9۶ به لحاظ اقتصادی نخواهد داشت، مگر اینکه 
برخ��ی فاکتورهای غیراقتصادی وارد این اقتصاد ش��ده و 
روی آن تأثیرگذار باش��ند، آنگاه دیگر نباید منتظر تغییر 
اقتصادی در ش��اخص ها بود.  وی می افزای��د: اگر قرار بر 
این باش��د که تهدیدهای رئیس جمه��ور آمریکا و حضور 
یا ع��دم حضور آن در برجام ادامه داش��ته باش��د، حتما 
شاخص های اقتصادی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت، اما 
اگر این وضعیت به حالت ثبات برس��د و خبری از خروج 
این کشور از برجام نباشد، به طور قطع نباید انتظار داشت 
ک��ه اقتصاد ایران رون��دی متفاوت تر از س��ال 9۶ را رقم 
بزند.  به گفته جبل عاملی، به نظر نمی رس��د که اگر این 
ریسک های غیراقتصادی برای اقتصاد ایران تعریف شود، 
متغیرهای غیراقتصادی آنقدر تغییر پیدا کنند که وضعیت 
متفاوت تری را رقم زند، بنابراین همچنان ش��اهد روند رو 
به رش��د نقدینگی خواهیم بود و البته رشد اقتصادی هم 
نسبت به سال گذشته، کمی کمتر خواهد بود.  جبل عاملی 
درخصوص نرخ تورم بر این باور اس��ت که تورم تک رقمی 
در سال 97 محقق نخواهد شد؛ چراکه شواهد حکایت از 
تورم دورقمی برای اقتصاد ایران است، اما خیلی هم عدد 

باالیی نخواهد بود. 
خداحافظی با تورم تک رقمی در سال 97

حس��ین درودیان، اقتصاددان نی��ز می گوید: مجموعه 
ش��اخص ها و متغیره��ای اثرگذار بر رش��د اقتصادی در 
س��ال 97 این گونه حکای��ت می کند که به لحاظ رش��د 
اقتصادی، وضعیت خیلی متفاوت تر از س��ال 9۶ نخواهد 
بود و بهبود خاصی را ش��اهد نخواهیم بود.  وی می افزاید: 
در سال 97 به لحاظ رشد اقتصادی شرایط بهبود خاصی 
ن��دارد، بلکه احتمال ایجاد تنگناه��ای جدید البته نه در 
فروش نفت، بلکه در دسترسی به دریافتی های ارزی وجود 
دارد، به همین خاطر س��ال آینده از نظر رش��د اقتصادی 
سال چشمگیری نخواهد بود. در عین حال در مورد تورم 
هم باید به این نکته اشاره کرد که به شرط آنکه تنش های 
ارزی جدیدی رخ ندهد و ایران با مش��کل دسترس��ی به 
منابع ارزی خود حاصل از فروش نفت مواجه نباشد، نرخ 
ت��ورم حدود 10 تا 12درصد باش��د، بنابراین باید با تورم 

تک رقمی در سال جاری خداحافظی کرد. 
درودیان معتقد اس��ت که اگر تن��ش ارزی رخ دهد و 
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اقتصادکالن

نگاهی به بازار ارز و سکه
در روزهای ابتدای سال

آغاز با صعود
بازار ارز و س��که در ایام تعطیالت نوروز هم از 
تحوالت دس��ت برنداشت تا جایی که دالر برای 
نخس��تین بار به 5100 تومان و سکه به بیش از 

یک میلیون و 700 هزار تومان رسید. 
به گزارش ایس��نا، س��ال جدید برای بازار ارز 
و سکه دس��تخوش نوس��انات زیادی بود. البته 
تحوالت ارز و س��که از اواخر س��ال گذشته آغاز 

شد؛ تحوالتی که تقریبا بی سابقه بود. 
با وج��ود اینکه برخ��ی پیش بینی ها حاکی از 
آن بود که پس از ش��روع س��ال جدید با کاهش 
تقاضا، بازار ارز با ثبات بیش��تری همراه شود اما 

عمال اینگونه نشد. 
در نخس��تین روز کاری س��ال جدی��د، یعنی 
پنج��م فروردین دالر با عب��ور از 5000 تومان، 
همه را غافلگیر کرد. این اتفاق در ش��رایطی رخ 
داد ک��ه تحرک چندانی در بازار وجود نداش��ت 
و بازار در ش��رایط نیمه تعطیل قرار داش��ت، اما 
دالالن در بازار حضور پررنگی داش��تند و قیمت 

در بازار غیررسمی به 5000 تومان رسید. 
مانند سال گذشته دالر با دو نرخ در بازار قابل 
مش��اهده بود؛ یکی دالر بانک��ی با قیمت حدود 
۴۸00توم��ان و دیگری دالر آزاد با قیمت بیش 
از 5000تومان. این نرخ برای دالر یک رکورد به 
حس��اب می آید و در تاریخ دالر باالترین قیمت 
ب��رای این نوع ارز تعیین کنن��ده در بازار داخلی 

بوده است. 
در میانه ه��ای تعطی��الت روند صع��ودی نرخ 
دالر ادام��ه داش��ت و به 5100 تومان رس��ید و 
در انتهای تعطیالت اندکی کاهش یافت و روی 

50۸0 تومان ایستاد. 
این وضعی��ت تقریبا بی س��ابقه در مورد بازار 
س��که هم اتفاق افتاد. جهش بیش از 100 هزار 
تومان��ی برای بازار س��که غیر قاب��ل پیش بینی 
بود. قیمت س��که تمام در اواخر س��ال گذشته 
در حدود ی��ک میلیون و ۶00ه��زار تومان بود 
 و در میانه ه��ای تعطی��الت ب��ه ی��ک میلیون و
750 ه��زار توم��ان رس��ید تا حباب س��که که 
پیش از این هم وجود داش��ت، بزرگ  تر شود که 
افزای��ش قیمت دالر یکی از عوامل تأثیرگذار در 

بازار طال و سکه است. 
در این بازه زمانی قیمت یورو از ثبات بیشتری 
برخوردار بود. این نوع ارز که مانند دالر در اواخر 
سال گذشته کمیاب ش��ده بود در ایام نوروز به 
۶100تومان رس��ید، یعنی ح��دود 100 تومان 

افزایش قیمت پیدا کرد. 
در ای��ام عید ای��ن تحوالت در ش��رایطی رقم 
خورد که بس��یاری از صرافی ه��ا تعطیل بودند 
و بیش��تر حضور دالالن و دستفروش��ان در بازار 
محس��وس بود و همین باعث شد که دالل بازی 

مجدد قوت بگیرد. 
در اس��فند گذشته دو نرخی شدن دالر و یورو 
یکی از نکات بارز بود. یکی نرخ بانکی و دیگری 
نرخ آزاد که برای دالر حدود 300 تومان و برای 
ی��ورو حدود ۴00 تومان تف��اوت قیمت آن بود؛ 
اتفاق��ی که ب��ه دالل بازی و س��ودآوری عده ای 
منجر شد؛ کسانی که دالر و یورو را در صف های 
طوالنی با قیمت بانکی خریداری می کردند و با 
قیمت آزاد می فروختند البته این روند در اواخر 
سال متوقف شد و این دو ارز در بازار آزاد تقریبا 

یکسان شد. 
بای��د دید با پایان یافتن تعطیالت و بازگش��ت 
ش��رایط ب��ازار ب��ه حالت ع��ادی و فعال ش��دن 
صرافی ها، چه اتفاقاتی در بازار رخ خواهد داد و 
عرضه و تقاضا و سیاست های بانک مرکزی بازار 

را به چه سمت و سویی می برد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

-دالر آمریکا

۶.195یورو اروپا

7.070پوند انگلیس

1.3۸0درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶97.300مثقال طال

1۶1.000هر گرم طالی 1۸ عیار

1.۶۶3.000سکه بهار آزادی

1.720.000سکه طرح جدید

۸۴1.000نیم سکه

53۴.000ربع سکه

3۴1.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

با وجود رش��د قیم��ت دالر در دو بازار 
رسمی و غیررس��می طی ماه های اخیر، 
س��رعت باالی رش��د در دالر ب��ازار آزاد 
موجب شده تا اختالف بین دو نرخ بیش 
از گذش��ته افزایش یاب��د. در حال حاضر 
ش��کاف قیمتی نرخ ارز به بیش از 1300 
تومان رس��یده که طی حداقل پنج سال 
گذش��ته بی س��ابقه اس��ت، این اختالف 
یکسان س��ازی نرخ ارز را زیر سوال برده 

است. 
به گزارش ایس��نا، نوس��ان بازار ارز در 
حدود هفت ماه گذش��ته و رش��د قیمت 
دالر در ب��ازار آزاد که از حدود 3۸00 تا 
5100 تومان پیش رفته، در کنار مسائلی 
ک��ه با خود به همراه داش��ت، فاصله بین 
دو ن��رخ موج��ود یعن��ی بازار رس��می و 
غیررس��می را نیز افزایش داده است. در 
سوی دیگر در مرکز مبادالت ارزی یعنی 
جایی که بانک مرکزی به طور مس��تقیم 
قیمت گذاری را انجام داده و به گروه های 
خ��اص تعل��ق می گی��رد نی��ز افزای��ش 
قیمت وجود داش��ت و حتی با س��رعت 
کم س��ابقه ای در نیمه دوم س��ال گذشته 
رشد کرد، ولی باز هم نتوانست در رقابت 

با جهش های دالری در بازار آزاد حرکت 
کرده و اختالف نرخ را کم کند. 

نرخ های ثبت ش��ده در دو ب��ازار از این 
حکای��ت دارد ک��ه دالر در ب��ازار آزاد از 
ش��هریورماه تاکنون حدود 1300 تومان 
افزای��ش قیم��ت داش��ته درحالی که در 
مرک��ز مب��ادالت ارزی در ای��ن فاصل��ه 
کمت��ر از 500 تومان رش��د قیمت دارد. 
در ح��ال حاضر فاصله بی��ن دو نرخ آزاد 
ک��ه حدود 5100 تومان و دالر مبادله ای 
ک��ه تا 3777 تومان قیمت خورده حدود 
1320 تومان اس��ت، این شکاف در چند 
سال گذشته رکوردی جدید و قابل توجه 
به ش��مار می رود، چراکه از س��ال 1392 
ب��ا کنترلی که ب��ر بازار ارز انجام ش��د و 
قیمت ها تا حدی به ثبات نس��بی رسید، 
اختالف دو نرخ به مرور کمتر شد و حتی 
به زیر 200 تومان هم در مقاطعی رسید، 
ولی از یکی دو سال گذشته با نوسانی که 
در قیم��ت بازار آزاد اتفاق افتاد و به ویژه 
در نیمه دوم س��ال گذشته این دستاورد 
زیر سوال رفت و ش��کاف قیمتی تا چند 

برابر بیشتر شده است. 
کاه��ش فاصله بی��ن دو نرخ ب��ازار آزاد 

و بازار رس��می یک��ی از عوام��ل موثر در 
سیاس��ت یکسان س��ازی نرخ ارز اس��ت و 
مسئوالن بانک مرکزی بارها بر این تأکید 
کرده اند که کاهش شکاف قیمتی را به طور 
جدی دنبال می کنند و برای یکسان سازی 
نرخ ارز مدنظر دارن��د، ولی اکنون به نظر 
می رس��د با این اختالف ایجادشده حداقل 
یکی از زمینه های ضروری تک نرخی شدن 

دالر محو شده است. 
برنام��ه تک نرخ��ی ش��دن ارز ک��ه از 
در  و  اقتص��ادی  فع��االن  خواس��ته های 
مجموع مسئوالن و مدیران اقتصاد ایران 
اس��ت، با وجود اینکه بارها از سوی بانک 
مرکزی بر آن تأکید شده و از برنامه های 
اصلی به ش��مار م��ی رود، ام��ا تقریبا در 
چند ماه گذش��ته دیگر سخنی از آن در 
میان نیست. آن هم در شرایطی که بانک 
مرک��زی در دولت یازده��م معتقد بود با 
اجرایی ش��دن برجام و رف��ع تحریم ها با 
توج��ه به تس��هیلی ک��ه در روابط بانکی 
و کارگ��زاری ایج��اد می ش��ود، در ای��ن 
ش��رایط با مب��ادالت آس��ان تر ارز امکان 
یکسان س��ازی نی��ز فراهم خواهد ش��د. 
ولی اهلل سیف- رئیس کل بانک مرکزی- 

اع��الم کرده ب��ود که حداکثر ش��ش ماه 
پس از اجرایی ش��دن برجام بانک مرکزی 
سیاس��ت های تک نرخی شدن را اجرایی 
خواهد کرد. این وع��ده در حالی بود که 
در پایان س��ال 139۴ برج��ام به مرحله 
اجرا رس��ید، اما اکنون با گذشت دو سال 
از اجرایی ش��دن برجام ظاهرا فاصله برای 
دستیابی به سیاست تک نرخی شدن ارز 
بیشتر می شود. این در حالی است که در 
اواخر سال گذشته حتی بازار در مقاطعی 
با توجه به سیاست هایی که بانک مرکزی 
برای کنترل آن به اجرا درآورد به س��ه تا 

چهار نرخ هم رسید. 
گرچه به تازگ��ی اظهارنظری در مورد 
یکسان س��ازی نرخ ارز از س��وی مدیران 
بانک مرکزی اعالم نش��ده، اما گفته های 
پیش��ین آنها ب��ر ورود به ای��ن برنامه در 
صورت اطمینان به یکسان س��ازی پایدار 
مش��روط خواهد بود. با ای��ن وجود فعال 
زمان مش��خصی برای تک نرخی ش��دن 
ارز وج��ود ندارد چراکه از س��ویی روابط 
انتظارات  بانک��ی هنوز طب��ق  بین الملل 
نیس��ت و در سوی دیگر وضعیت بازار ارز 

و نرخ ها ثباتی به دنبال ندارد. 

حرفی از یکسان سازی نیست

شکاف قیمتی دالر رکورد شکست

چهار شنبه
15 فروردین 1397

شماره 1032
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فرصـت امروز: در پنجمین روز کاری 
س��ال جدید، همه هفت ش��اخص بورس 
صع��ودی بودن��د. ش��اخص کل با رش��د 
1۴7 واح��دی در پای��ان معام��الت روز 
سه ش��نبه 1۴ فروردی��ن 97 به کار خود 
پایان داد و به 97 هزار و ۸۶ واحد رسید. 
شاخص های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 

137 و 1۴3 واحد صعودی شدند.
همچنین س��رمایه گذاران بورسی بیش 
از 3۸۴میلیون برگه س��هم، حق تقدم و 
س��ایر دارایی های مالی را به ارزش 753 
میلی��ارد ریال در ۴1هزار نوبت معامالتی 

دست به دست کردند.
ف��والد  مبارک��ه،  ف��والد  نماده��ای 
خوزس��تان، گل گهر، ملی م��س و فوالد 
کاوه جن��وب کیش ب��ا بیش��ترین تاثیر 
مثبت بر ش��اخص، رش��د ای��ن متغیر را 
رقم زدند. ای��ن در حالی بود که دو نماد 
پاالیش نفت بندرعباس و گسترش نفت 
و گاز پارس��یان با بیش��ترین تاثیر منفی 
بر ش��اخص مانع رشد بیش��تر این متغیر 

شدند.
به گزارش س��نا، در پایان معامالت این 
روز، گروه ه��ای فلزات اساس��ی، بانک ها 
و خ��ودرو ب��ا بیش��ترین حج��م و ارزش 
معام��الت در ص��در برتری��ن گروه های 

صنعت قرار گرفتند.
صدرنش��ینی بازار نیز با بیشترین رشد 
قیمت متعلق به نمادهای کاشی تکسرام، 
تکنوت��ار، س��ایپا دیزل، س��رمایه گذاری 
توس��عه ملی، گروه صنعت��ی بوتان، ایرکا 

پارت صنعت و ایران خودرو دیزل بود.
در مقابل نماده��ای پارس خزر، حمل 
و نقل پتروشیمی، س��رمایه گذاری نیرو، 

س��رمایه گذاری  بوعلی،  س��رمایه گذاری 
امید، فرآورده های نس��وز پارس و صنایع 
کاغذس��ازی کاوه ب��ا بیش��ترین کاهش 
قیم��ت در انته��ای ج��دول معام��الت 

نشستند.
س��رمایه گذاران بورس��ی ب��رای خرید 
واحده��ای صن��دوق امین یک��م، اوراق 
مشارکت ش��هرداری سبزوار، سهام سایپا 
دیزل، واحده��ای صندوق پارن��د پایدار 
اوراق  و  اوراق صک��وک س��ایپا  س��پهر، 
مش��ارکت ش��هرداری ش��یراز بیشترین 
تقاض��ا و طوالنی تری��ن صف ه��ای خرید 
را ثب��ت کردند. در مقاب��ل اوراق صکوک 
گل گه��ر، اوراق صک��وک س��ایپا، اوراق 
اوراق  مش��ارکت ش��هرداری س��بزوار و 
مش��ارکت شهرداری مش��هد با بیشترین 
عرضه و صف های س��نگین فروش مواجه 

شدند.
در پای��ان معامالت، بان��ک صادرات با 
معامله ۴۸میلیون س��هم بیشترین حجم 
معام��الت و پاالی��ش نف��ت اصفه��ان با 
معامله ۸2 میلیارد ریال بیشترین ارزش 

معامالت را داشتند.
همچنین در فراب��ورس ایران در پایان 
معامالت ش��اخص کل فرابورس ش��ش 
واح��د افزای��ش یافته و ب��ه 1113 واحد 
رس��ید. ارزش ب��ازار اول و دوم فرابورس 
به بیش از ۶5 هزار و 72۴ میلیارد تومان 

رسید.
معامله گ��ران فرابورس بی��ش از 113 
میلی��ون برگه بهادار و اوراق در قالب 25 
هزار نوبت معامله و به ارزش 79 میلیارد 

و 700 میلیون تومان دادوستد کردند.
نمادهای تأثیرگذار در تقویت شاخص 

فرابورس شامل مارون، ذوب، ارفع، هرمز، 
میدکو بودند و نمادهای بساما و شراز در 

کاهش شاخص فرابورس اثرگذار بودند.
نمادهای پربیننده فرابورس نیز مربوط 
به شرکت های سهامی ذوب آهن اصفهان، 
تب��رک،  صنعت��ی  کارخانج��ات  گ��روه 
پتروش��یمی زاگرس، صنعت روی زنگان، 
بیمه سامان، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی و شیرگوش��ت زاگرس شهرکرد 

بود.
رشد 25درصدی شاخص بورس در 

سال 96
اما شاخص بورس در سالی که گذشت 
ب��ا 19ه��زار و ۶0واحد افزای��ش معادل 

25درصد رشد را به ثبت رساند.
به گزارش تسنیم، در سالی که گذشت 
تع��داد  معامالت��ی  2۴1روز  م��دت  در 
2۶2میلیارد و 999میلیون س��هم و حق 
تقدم به ارزش ۶۴3ه��زار و 120میلیارد 
و  5۶3ه��زار  و  15میلی��ون  در  ری��ال 
922دفع��ه در ب��ورس اوراق بهادار مورد 

معامله قرار گرفته است.
همچنین بررس��ی معامالت بازار سهام 
به تفکیک بازار نش��ان می ده��د در این 
مدت 1۴۴میلیارد و 137میلیون سهم به 

ارزش 312ه��زار و 1۶0میلیارد ریال در 
۶میلیون و 3۴0هزار و 3۶5نوبت در بازار 
اول؛ 10۶میلی��ارد و ۴71میلیون س��هم 
به ارزش 22۶ه��زار و 915میلیارد ریال 
در 9میلی��ون و 10۴ه��زار و 27۴نوب��ت 
در بازار دوم؛ ۸3میلیون س��هم به ارزش 
۸3ه��زار و ۴33میلیارد ریال در 2۴هزار 
و 3۶نوبت در ب��ازار بدهی؛ 10میلیارد و 
3۶۸میلیون سهم به ارزش 59۸ میلیارد 
ری��ال در 21۶۶نوبت در بازار مش��تقه و 
19۴0میلی��ون واح��د از صن��دوق های 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامل��ه در بورس 
تهران ب��ه ارزش 20ه��زار و 1۴میلیارد 
ری��ال در 93هزار و ۸1نوبت مورد معامله 

قرار گرفته است.
این گ��زارش می افزاید: ش��اخص کل 
بورس نیز که معامالت س��ال 9۶ بورس 
را از ارتف��اع 77 ه��زار و 230واحد آغاز 
کرده بود در پایان س��ال گذشته 19هزار 
و ۶0واحد افزایش معادل 25درصد رشد 
را ب��ه ثبت رس��اند و در ارتفاع 9۶هزار و 
290واحد قرار گرفت. ش��اخص بازار اول 
نیز در این م��دت با 13هزار و ۶۶۴واحد 
رش��د و ش��اخص بازار دوم ب��ا ۴0هزار و 

11۶واحد افزایش مواجه شدند. 

در بازار پنجمین روز کاری سال جدید

7شاخص بورس سبزپوش شدند
نگاه

سال جدید به روایت معاون ناشران و اعضای 
بورس اوراق بهادار تهران

سال گمانه زنی های مثبت بورسی
ب��ورس97 در حالی آغاز به کار ک��رد که مولفه ها و 
فاکتورهای مؤثر بر آن حاکی از وقوع اتفاقات جدید در 
این بازار است. در اقتصاد، نوسان هر شاخص اقتصادی 
وابس��ته به تغییر مولفه های اثرگذار بر آن است. از این 
رو بورس تهران نیز از متغیرهای سیاس��ی و اقتصادی 
اثرگ��ذار بر کالن ب��ازار اوراق به��ادار و عوامل مؤثر بر 

بنگاه ها تبعیت می کند. 
سیدروح اهلل حسینی مقدم، معاون ناشران و اعضای 
ش��رکت بورس اوراق بهادار ته��ران با بیان این مطلب 
به س��نا، گفت: چند عامل مهم می توان��د تا حدودی 
پیش بینی روند بورس س��ال آینده را س��اده تر کند. از 
مهم ترین عوامل اثر گذار بر بازار سهام طی سال جاری 
روند قیمت های کاال در بازارهای جهانی است؛ عاملی 
که به زعم بس��یاری مهم ترین دلیل رش��د قابل توجه 

شاخص طی سال اخیر بوده است. 
وی ادامه داد: از اواسط تابستان سال 9۶، کامودیتی ها 
در بازاره��ای جهان��ی رون��د صعودی چش��مگیری را 
آغ��از کردند. سیاس��ت های اقتصادی چی��ن و آمریکا 
در مس��یری قرار گرفت که منجر به افزایش تقاضا در 
بازار فلزات ش��د.  حسینی مقدم با اشاره به پیش بینی 
موسسات معتبر در خصوص روند بازارهای جهانی در 
س��ال 201۸ بیان کرد: در هر صورت پیش بینی هایی 
از سوی موسسات معتبر منتشر شده، و باید این روند 
توس��ط سرمایه گذاران داخلی به دقت تحلیل شود. در 
این بین، زیر نظر داشتن تغییرات اقتصاد چین و نحوه 
اثرگذاری ای��ن اقتصاد بر بازارهای جهانی، تحلیل این 
ب��ازار را دقیق تر خواهد کرد.  وی به بازار نفت اش��اره 
کرد و گفت: بازار نفت نیز از دیگر بازارهای بسیار مهم 
و اثرگذار بر بورس تهران است. در این زمینه آمارهای 
اقتصادی و بررسی تصمیمات اوپک در خصوص تولید 
نفت، حاکی از ثبات نسبی قیمت نفت در سال جاری 

است. 
معاون ناش��ران و اعضای ش��رکت ب��ورس تهران در 
خصوص روند احتمالی بورس در س��ال 97 بیان کرد: 
یک عامل مهم دیگر اثرگذار در رفتار نماگرهای بورس 
در سال 97، متغیرهای سیاس��ی است. در چند سال 
گذش��ته تأثیری که متغیرهای سیاسی بر نماگرهای 
اقتصادی از جمله نرخ ارز داش��ت، س��رمایه گذاری در 
بورس را تحت تأثیر قرار داد. با توجه به صادرات محور 
ب��ودن بخش قابل توجه ش��رکت های بورس��ی، ثبات 
نسبی ارزش پول ملی می تواند بر روند قیمت ها و رشد 

شاخص تأثیر مثبت داشته باشد. 
وی اف��زود: در کنار این عوامل موضوعات دیگری از 
قبیل نرخ س��ود بانکی نیز مطرح اس��ت. بازار پول به 
عنوان رقیب دیرینه بازار سهام طی سال جاری شاهد 
کاهش نرخ س��ود به 15 درصد ب��ود؛ موضوعی که به 
زعم بسیاری از کارشناسان توانست در جریان نقدینگی 
به سمت فعالیت های مولد و بازارهای رقیب بازار پول، 

مؤثر باشد. 

افزایش وجه تضمین اولیه 
قراردادهای آتی سکه طال

بنابر اعالم مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس 
کاالی ایران، وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی 

سکه طال از امروز افزایش می یابد.
ب��ه گ��زارش کاال خب��ر، مطاب��ق ب��ا بند 11 
مش��خصات قرارداد آتی س��که بهار آزادی طرح 
امام)ره( در خص��وص تعیین وجه تضمین اولیه 
قرارداد آتی سکه طال و با توجه به افزایش قیمت 
تس��ویه روزان��ه قراردادهای فع��ال طی روزهای 
اخی��ر، از روز چهارش��نبه)15 فروردین( پس از 
 اتم��ام روز معامالت��ی وجه تضمی��ن اولیه برابر

17 میلی��ون و 500 ه��زار ریال ب��ه همراه وجه 
تضمین اضافی، در مجم��وع 22میلیون و 500 

هزار ریال تعیین می شود.
بر اساس این گزارش، قرارداد آتی توافق نامه ای 
مبن��ی بر خری��د و فروش یک دارای��ی در زمان 
معی��ن در آینده و با قیمت مش��خص اس��ت. به 
عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی 
پایه قرارداد براساس توافق نامه ای که به قرارداد 
اس��تاندارد تبدیل شده اس��ت، صورت می گیرد 
که در آن به دارایی با مش��خصات خاصی اشاره 

می شود.
در توضیح مفهوم وجه تضمین اولیه در قرارداد 
آتی س��که طال باید گفت به منظور اطمینان از 
انجام تعهدات، هر یک از طرفین معامله درصدی 
از ارزش ق��رارداد را ب��ه عنوان »وج��ه تضمین 
اولیه« نزد کارگزار سپرده می کنند که متناسب 
با تغییر ارزش قراردادهای آتی، حس��اب هر یک 

از طرفین تعدیل می شود.
مبل��غ وجه تضمی��ن اولیه متغی��ر و از طریق 
ب��ورس کاال تعیی��ن و اعالم می  ش��ود. چنانچه 
مش��تری در موقعیت معامالتی خود سود کسب 
کند س��ود مربوطه به حس��اب واریز می شود که 
قابل برداش��ت اس��ت. چنانچه مش��تری با زیان 
روب��ه رو ش��ود مبلغ زیان تا زمانی که به س��طح 
حداقل وجه تضمینی برس��د از حس��اب کس��ر 
می ش��ود. پس از رسیدن حساب به حداقل وجه 
تضمین)۶0درصد وجه تضمین اولیه( مش��تری 
اخطار کس��ری موجودی می گیرد و به اصطالح 
Call Margin و باید اقدام به ش��ارژ حس��اب 
تا س��طح وجه تضمین اولیه کند یا موقعیت باز 

خود را ببندد. 

بورسکاال

چهار شنبه
15 فروردین 1397

شماره 1032
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اقتص��ادی مجلس  رئیس کمیس��یون 
دریاف��ت مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده از 
تولیدکنن��ده را مان��ع ج��دی پیش روی 
بخش تولید اعالم کرد و از دو گام جدی 
مالیات��ی برای حمایت از تولید در س��ال 

97 خبر داد. 
محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با 
مهر، درباره آخرین اقدامات کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس ب��رای اص��الح قانون 
آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده به منظور 
حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان در 
سال »حمایت از کاالی ایرانی« گفت: در 
ایران نیز همچون س��ایر کشورها، دو نوع 
مالی��ات بر تولید تحت عن��وان مالیات بر 
عملکرد و مالیات بر مصرف تحت عنوان 

مالیات بر ارزش افزوده، جاری است. 
وی ب��ا بیان اینکه مالی��ات بر عملکرد، 
سال ها و از زمان تدوین قانون تجارت از 
تولیدکنندگان دریافت می شده و شرایط 
آن متناسب با مقتضیات زمانی طی شده، 
افزود: اما مالیات بر ارزش افزوده، مالیات 
جدی��دی در اقتصاد ایران اس��ت که طی 
یک دهه اخیر با تدوی��ن قانون مربوطه، 
اجرای��ی ش��ده و در نهای��ت ب��ه صورت 

آزمایشی، تاکنون ادامه دارد. 
اقتص��ادی  کمیس��یون  رئی��س 
مجل��س، نقص��ان در اجرا و ع��دم وجود 
دو  را  الزم  اجرای��ی  زیرس��اخت های 
نقطه ضعف مهم قانون آزمایش��ی مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده عنوان ک��رد و گفت: 
یکی از اش��کاالت قانون مالیات بر ارزش 

افزوده در اج��را، دریافت این نوع مالیات 
از تولیدکنن��دگان اس��ت؛ ب��ه عبارتی به 
جای اینکه این قانون، مانند بس��یاری از 
کشورها، مصرف را هدف گذاری کند، در 
کش��ور ما به دلیل دو نقطه ضعف مذکور، 

بخش تولید را هدف گذاری کرده است. 
وی ادام��ه داد: دریاف��ت مالی��ات ب��ر 
ارزش افزوده از تولیدکننده، بس��یاری از 
واحده��ای تولید را با مش��کالت عدیده  
مواج��ه کرده اس��ت که ه��م واحدهای 
ه��م  و  متوس��ط  و  کوچ��ک  تولی��دی 
بنگاه های ب��زرگ صنعت��ی و تولیدی را 

دچار مشکل کرد. 
پورابراهیمی گفت: در همین راس��تا با 
پیگیری ه��ای انجام ش��ده، الیحه اصالح 
 قان��ون مالیات ب��ر ارزش اف��زوده اوایل

س��ال 9۶ از طرف دولت به مجلس ارائه 
شد و ما براساس یک برنامه زمانبندی در 
کمیسیون اقتصادی طی یک  سال کامل 
این الیحه را مورد بررس��ی و کارشناسی 
ق��رار دادی��م ت��ا مجموع��ه تصمیم��ات 
مشترک مجلس و دولت، دو ضعف کلید 
ای��ن قان��ون یعنی نقص در اج��را و عدم 
وجود زیرساخت اجرایی را پوشش دهد. 
اقتص��ادی مجلس  رئیس کمیس��یون 
اف��زود: به دلیل بررس��ی قان��ون بودجه 
97، بررس��ی الیحه اصالح قانون مالیات 
بر ارزش افزوده در کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ح��دود دو ماه به تأخیر افتاد، اما 
در تعطیالت ن��وروز در کمیت��ه مالیاتی 
کمیس��یون اقتص��ادی بخش ه��ای مهم 

ای��ن الیحه توس��ط تع��دادی از اعضای 
کمیس��یون بررسی و خوشبختانه بخشی 

از این الیحه جمع بندی شد. 
استخراج 30 اشکال قانون مالیات بر 

ارزش افزوده
وی تصری��ح ک��رد: با دع��وت از برخی 
فع��االن اقتصادی ک��ه به دلی��ل اجرای 
ناقص مالیات بر ارزش افزوده با مشکالتی 
از جمل��ه تعطیل��ی واحد مواجه ش��دند، 
30محور اشکاالت این قانون احصا شد و 
تک تک آنها را در اصالحیه لحاظ کردیم. 
اقتص��ادی مجلس،  رئیس کمیس��یون 
درباره نتایج بررس��ی الیح��ه اصالح قانون 
مالیات بر ارزش افزوده گفت: با مش��ارکت 
سه تشکل اصلی بخش خصوصی و تعاونی 
یعنی ات��اق بازرگانی، اتاق اصن��اف و اتاق 
تعاون هم��ه مواد الیحه در کمیته مالیاتی 
کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و سعی 
کردیم به نحوی مدیریت کنیم که در عمل 

مشکالت اجرای قانون پوشش داده شود. 
پورابراهیمی با بی��ان اینکه پیش بینی 
می کنی��م الیحه اص��الح قان��ون مالیات 
ب��ر ارزش افزوده تا اواخر اردیبهش��ت در 
کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شود و 
در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار 
گی��رد، گفت: اگر این الیحه در راس��تای 
حمایت از تولید، با اولویت در دستور کار 
صحن علنی مجلس قرار گیرد حتما آثار 

آن را در تولید خواهیم دید. 
اقتص��ادی مجلس  رئیس کمیس��یون 
تأکی��د کرد: ب��ه فعاالن اقتص��ادی قول 

می دهی��م در صورت مس��اعدت مجلس، 
الیح��ه اصالح قان��ون مالیات ب��ر ارزش 
افزوده در صحن علنی تا پایان خردادماه 

در مجلس تصویب و نهایی می شود. 
وی با بیان اینکه با تصویب نهایی الیحه 
اصالح قان��ون مالیات بر ارزش افزوده در 
مجلس قطعا 90درصد از مشکالت بخش 
تولید که ناشی از اجرای ناقص این قانون 
اس��ت، برطرف خواهد شد، افزود: اصالح 
این قان��ون یکی از اقدام��ات مهم دولت 
و مجلس در جهت حمای��ت از تولید در 

سال 97 است. 
گام دوم مالیاتی سال 97؛ کاهش 

مالیات بر عملکرد به 20درصد
پورابراهیم��ی ادام��ه داد: بعد از اصالح 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، گام بعدی 
و مهم کمیس��یون اقتص��ادی مجلس در 
جه��ت حمای��ت از تولی��د در نیمه دوم 
س��ال 97 هدف گذاری ب��رای کاهش نرخ 
مالی��ات بر عملکرد بنگاه ها اس��ت که در 
کم��ک به تولید ملی بس��یار مهم خواهد 

بود. 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با 
یادآوری اینکه در حال حاضر نرخ مالیات 
بر عملکرد 25 واحد درصد اس��ت، گفت: 
براساس مذاکرات اولیه با دولت پیشنهاد 
ما کاهش این نرخ به 20درصد اس��ت که 
توافق��ات اولیه با دول��ت در این خصوص 
نیز انجام شده است تا اصالح نرخ مالیات 
بر عملکرد در نیمه دوم س��ال 97 نیز در 

دستور کار قرار گیرد. 

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس، گفت تش��ویق به خرید کاالی ایرانی و انجام 
عمل��ی آن زمان��ی اتفاق می افتد ک��ه کاالی ایرانی با 
مطالعه دقیق و با کیفیت مناس��ب تولید شود و توان 
رقابت با کاالهای تولیدش��ده دیگر کشورها را داشته 

باشد. 
عل��ی ابراهیمی در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه با 
نامگذاری س��ال 1397 از سوی مقام معظم رهبری 
به نام حمای��ت از کاالی ایرانی، بی��ان کرد: به نظر 
می رس��د یکی از راه های برون رف��ت از وضع کنونی 
اقتصاد کش��ور و ح��ل معضل بی��کاری به خصوص 
در س��طح جوان��ان تحصیلکرده، افزای��ش تولیدات 
ب��ا کیفیت داخلی اس��ت که رهبر معظ��م انقالب با 
هوش��مندی س��ال 97 را س��ال »حمایت از کاالی 

ایرانی« نامگذاری کردند. 
وی در ادامه گفت: اگرچه خرید کاالی ایرانی یکی 
از بس��ترهای حمایت از کاالی ایرانی اس��ت، اما باید 
توجه داشت که خرید تنها یکی از ابعاد حمایت است 
و ن��ه تمام ابعاد آن، در نتیج��ه نباید حمایت را فقط 
مح��دود به خرید کرد و باید س��ایر جنبه ها را نیز مد 
نظر قرار داد. تش��ویق به خری��د کاالی ایرانی و انجام 

عمل��ی آن زمان��ی اتفاق می افتد ک��ه کاالی ایرانی با 
مطالعه دقیق و با کیفیت مناس��ب تولید شود و توان 
رقابت با کاالهای تولیدش��ده دیگر کشورها را داشته 
باشد. همچنین مسئله قیمت تمام شده، خدمات پس 
از ف��روش و توزیع مناس��ب و به موقع را باید به مولفه 

مهم کیفیت افزود. 
نماینده مردم ش��ازند در مجلس بیان کرد: مسئله 
بع��دی ب��رای حمای��ت از کاالی ایران��ی اصالح��ات 
س��اختاری و ایجاد زیرس��اخت های الزم برای تولید 
باکیفیت اس��ت. نمی ش��ود بدون زیرساخت های الزم 
و بدون ساختار مناس��ب توقع تولید باکیفیت و انبوه 
داشت و نمی شود بدون ارائه کیفیت الزم توقع خرید 

و حمایت از کاالی ایرانی داشت. 
وی اف��زود: باید ب��ه حقایق توجه کنیم و از ش��عار 
به عمل طی مس��یر کنیم وگرنه اتف��اق قابل توجهی 
نخواهد افتاد، بنابرای��ن برای حمایت واقعی از کاالی 
ایرانی باید اصالح ساختارها و چارچوب های مخرب و 

مانع تولید را در اولویت قرار داد. 
ابراهیمی خاطرنش��ان کرد: اصالح قوانین دس��ت و 
پاگیر برای تولید کنن��ده از جمله اصالح نظام بانکی، 
اص��الح نظ��ام مالیاتی، بهب��ود فضای کس��ب و کار، 

شناس��ایی و برطرف کردن کانون های فس��اد، اصالح 
قوانی��ن به خصوص قانون کار و بازنشس��تگی، اصالح 
نظام بودجه نویس��ی و مالی دولت، کاهش نقش دولت 
و نهاده��ای عموم��ی غیردولتی در اقتص��اد از جمله 
اصالحاتی هس��تند که برای بهبود وضعیت تولید در 
کش��ور بسیار موثر است و هرچه باسرعت تر و دقیق تر 
انجام شوند، حمایت عملی از کاالی ایرانی را میسرتر 

خواهد کرد. 
وی تصریح کرد: مدیریت صحیح و شفاف در بخش 
واردات و صادرات، ایجاد تعرفه های واقعی و درس��ت، 
جلوگی��ری واقعی و به دور از ش��عار از ورود کاالهای 
خارج��ی، دف��اع عمل��ی از تولیدات صنای��ع داخلی، 
ش��کل گیری صنعت رقابتی و تولیدات باکیفیت است 
که می تواند ش��کوفایی اقتصاد و رونق کس��ب و کار و 

اشتغال زایی در ایران را به دنبال داشته باشد. 
این عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس در پایان 
گفت: توجه جدی به مزیت های نسبی فراوان موجود 
در کش��ور ما و تبدی��ل آنها به مزیت ه��ای رقابتی از 
دیگر مواردی است که زمینه را برای حمایت از کاالی 
ایرانی فراهم خواهد کرد، لذا مناسب است که در این 

باب نیز مطالعات و اقدامات اساسی انجام شود. 

خرید و حمایت از کاالی ایرانی مستلزم افزایش کیفیت است

اخبار خوش مالیاتی برای تولیدکنندگان

حذف مالیات ارزش افزوده
صادرات

 صادرات ترکیه با رسیدن
به 15 میلیارد دالر رکورد زد

وزیر اقتصاد ترکیه گفت صادرات ترکیه در ماه مارس 
با رسیدن به بیش از 15 میلیارد دالر، به بیشترین رقم 

در تاریخ این کشور رسید. 
به گزارش مه��ر،  »نیهات زی بک��ی«، وزیر اقتصاد 
ترکیه در مصاحبه ای با شبکه »سی ان ان ترک« گفت: 
صادرات ترکیه در ماه گذشته میالدی یعنی مارس به 
رکورد 15 میلیارد و یکصد میلیون دالر رس��ید و این 
باالترین رقم در تاریخ صادرات ترکیه محسوب می شود. 
همچنین مجمع صادرکنندگان ترکیه اعالم کرد که 
صادرات این کشور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
ب��ا 11.5درصد افزایش روبه رو ش��د و برای اولین بار به 

بیش از 15 میلیارد دالر افزایش پیدا کرد. 
مجم��ع صادرکنندگان ترکیه اعالم کرد که صادرات 
این کشور در 12 ماه اخیر با 10.5درصد رشد به تقریبا 
1۶0 میلیارد دالر رسیده است. آمار رسمی ترکیه نشان 
می دهد که صادرات این کشور در ماه فوریه سال جاری 
میالدی به 13.1۸ میلیارد دالر رس��ید، اما کس��ر تراز 
تجاری ترکیه در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال قبل با 
5۴.2درصد افزایش به 5.7۶میلیارد دالر رسیده است. 

مقامات ترکیه ای اعالم کردند که هدف این کش��ور 
تا پایان س��ال جاری میالدی رسیدن به صادرات بیش 
از 170 میلیارد دالر است. در همین حال وزیر اقتصاد 
ترکیه گفت: انتظار ما بر این اس��ت که درآمد ترکیه از 
صنعت گردشگری در سال 201۸ میالدی رسیدن به 
رقم 51 تا 52 میلیارد دالر اس��ت؛ درحالی که این رقم 
برای سال 2017 میالدی تقریبا 2۶ میلیارد دالر است. 
گردش��گری به عنوان منبع اصلی تأمین مالی برای 
کاهش کس��ر حساب جاری ترکیه اس��ت که در حال 
حاضر این صنعت روبه بهبود گزارش می ش��ود که در 
س��ال های اخیر به دلیل حمالت تروریستی و ماجرای 

کودتای این کشور کاهش پیدا کرده بود. 
ب��ر پایه این گزارش، در س��ال 2017 میالدی تعداد 
گردش��گران خارجی ب��ه ترکیه با بی��ش از 27درصد 
افزای��ش به 32.۴ میلیون نفر رس��ید ک��ه بخش قابل 
توجهی از آنها را گردشگران روسی تشکیل داده است 
و علت آن به عادی س��ازی روابط آنکارا و مسکو نسبت 

داده می شود.

درخواست سازمان توسعه تجارت 
برای حذف یارانه صادراتی سیب 

رئیس س��ازمان توسعه تجارت با ارس��ال نامه ای به 
معاونت پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان 
حذف یارانه صادراتی س��یب به مقاصد اصلی صادرات 

این محصول شد. 
به گزارش تسنیم، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان 
توسعه تجارت با ارسال نامه ای به شجاعی برهان معاون 
هماهنگ��ی ، حقوقی و ام��ور مجل��س وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خواهان حذف یارانه صادراتی س��یب 
ب��ه مقاصد اصلی صادرات این محصول به کش��ورهای 
عراق، افغانس��تان، پاکستان و کش��ورهای عربی حوزه 

خلیج فارس و آسیای میانه شد. 
همچنین در بند یک این نامه اش��اره ش��ده اس��ت 
ک��ه ما به التف��اوت قیمت تولید داخ��ل این محصول با 
قیمت های جهانی در بازارهای هدف به عنوان مش��وق 

صادراتی سیب درختی محاسبه و پرداخت گردد. 
متن این نامه به شرح زیر است: 

بازگش��ت ب��ه نام��ه ش��ماره۶0/25۴۶۴۴ م��ورخ 
9۶/11/1۶ درخص��وص نام��ه جناب آق��ای قاضی پور 
نماینده محترم مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی 
منضم به تقاضای تعدادی از باغداران شهرستان ارومیه 
مبنی بر کمک جهت فروش محصوالت و تأمین اعتبار 
یارانه صادراتی سیب درختی، بدین وسیله نقطه نظرات 
و پیشنهادات این سازمان به شرح زیر اعالم می گردد. 

1 -به اس��تناد تبصره ذیل بند )پ( ماده )33( قانون 
برنامه شش��م توسعه کش��ور، ما به التفاوت قیمت تولید 
داخل و قیمت های جهانی در بازارهای هدف به عنوان 
مشوق صادراتی سیب درختی محاسبه و پرداخت گردد. 
2 -تعیین ضوابط اجرایی و سازوکارهای نحوه پرداخت 
یارانه صادراتی سیب درختی در کارگروهی متشکل از 
نمایندگان وزارت جهاد کش��اورزی، س��ازمان توسعه 
تجارت ایران و اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران 

انجام پذیرد. 
3 -پرداخت هدفمند یارانه صادراتی سیب درختی با 
رعایت شاخص هایی چون اعتبار و اهلیت صادرکننده، 
توجه به بازارهای اولوی��ت دار صادراتی، رعایت ضوابط 
استاندارد بسته بندی صادراتی وفق دستورالعمل ابالغی 
به گمرک جمهوری اس��المی ایران و دارابودن س��ابقه 
صادرات��ی بنگاه های ذی ربط با تأییدی��ه اتحادیه ملی 
محصوالت کش��اورزی ایران از جمله الزامات اثربخش 
ب��ودن پرداخت یارانه صادراتی جهت جلوگیری از بروز 
پدیده قیمت شکنی محصول و تخریب جایگاه ایران در 

بازارهای هدف قلمداد می گردد. 
۴ -به دلیل دسترسی مناسب محصول سیب درختی 
کش��ورمان به کش��ورهای عراق، افغانستان، پاکستان، 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای 
میانه، این کشورها از ش��مول پرداخت یارانه صادراتی 

حذف گردند. 
5 -ب��ا توجه به افزایش قیم��ت ارزهای خارجی، این 
موض��وع می تواند یک��ی از عوامل انگیزه بخش��ی برای 
صادرات باشد که بایستی در محاسبات یارانه صادراتی 

ملحوظ نظر قرار گیرد. 

اخبار

واردات محصوالت تراریخته منوط 
به مجوز وزارت جهاد کشاورزی شد
گمرک در بخش��نامه ای اعالم ک��رد صدور مجوز 
واردات محص��والت تراریخته کش��اورزی مش��مول 
مجوز س��ازمان تحقیقات، تروی��ج و آموزش وزارت 

جهاد کشاورزی شده است. 
به گزارش فارس، مرکز واردات و امور مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی گمرک در بخش��نامه ای اعالم کرد: 
صدور مجوز واردات محصوالت تراریخته کش��اورزی 
مش��مول مجوز س��ازمان تحقیقات، ترویج و آموزش 

وزارت جهاد کشاورزی شده است. 
مرکز واردات و ام��ور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
گمرک در این بخش��نامه به گمرکات سراسر کشور 
اع��الم کرد: دفتر مقررات ص��ادرات و  واردات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با توجه به نامه دفتر مقررات 
و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در 
م��ورد صدور مج��وز محصوالت کش��اورزی، واردات 
محص��والت تراریخته کش��اورزی را مش��مول مجوز 
سازمان تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی کرده است. 
بر این اس��اس، محصوالت کش��اورزی در صورت 
تراریخته ب��ودن عالوه بر رعایت مق��ررات و  ضوابط 
جاری و اخذ س��ایر مجوزهای ثبت سفارش و جهاد 
کش��اورزی ملزم به اخذ مجوز از سازمان تحقیقات، 

ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی شد. 
ای��ن بخش��نامه مش��مول محصوالت کش��اورزی 
من��درج در فص��ول 1، 3، 5، ۶، 7، ۸، 10، 11، 12، 
13، 1۴، 17، 20، 21، 23 و 50 کت��اب مق��ررات 

صادرات و واردات می شود. 

 عرضه انبوه دام
دامداران را متضرر کرد

یک مقام مس��ئول گفت عرضه انب��وه دام در بازار 
منجر به شکسته شدن قیمت و متضررشدن دامداران 

شده است. 
منص��ور پوریان، رئی��س ش��ورای تأمین کنندگان 
دام زن��ده در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
از عرضه انبوه دام در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون 
عرضه انبوه دام در بازار منجر به شکسته شدن قیمت 

و متضررشدن دامداران شده است. 
وی با اش��اره به اینکه دامداران با مش��کل فروش 
دام روبه رو هس��تند، افزود: امس��ال به سبب شرایط 
خشکس��الی وضعیت مراتع مس��اعد نیس��ت که به 
همی��ن خاطر دامداران اقدام ب��ه عرضه انبوه دام در 

میادین کردند. 
پوریان نرخ خرید هر کیلو دام زنده درب دامداری 
را 15 هزار تومان اعالم کرد و گفت: البته از دامداران 
جنوب کشور کمتر از 15 هزار تومان دام را خریداری 
می کنند که انتظار می رود با آزادش��دن صادرات دام 

از روند نزولی قیمت جلوگیری شود. 
وی با انتقاد از صادرات مشروط دام زنده بیان کرد: 
صادرکنندگان دام که اغلب دامداران هس��تند برای 
صادرات هزار رأس دام باید مجوز 70 تومانی واردات 
ب��ه واردکنن��ده پرداخت کنن��د که این ام��ر بیانگر 

حمایت از واردات است که با آن مخالف هستیم. 
ب��ه گفته پوریان، برای نجات دامداران از ش��رایط 
کنون��ی باید صادرات به ش��یوه قبل ص��ورت گیرد، 
چراکه تنها یک سری از دامداران قادر به صادرات به 
شیوه کنونی هس��تند که از معاونت بازرگانی وزارت 
جهاد و معاونت امور دام خواستار رسیدگی به اوضاع 

هستیم. 
وی از واردات روزانه 70 تا ۸0 تن گوشت وارداتی 
خبر داد و گفت: هم اکنون گوش��ت گرم و منجمد به 

صورت انبوه وارد می شود. 
پوری��ان گف��ت: نرخ هر کیلو گوش��ت اوراس��یای 
واردات��ی 29هزار تومان، اس��ترالیا 30 هزار و 500، 
ران منجمد 35هزار، سردس��ت 3۴ ه��زار و 500 و 

گردن 30 هزار تومان است. 
رئیس ش��ورای تأمین کنن��دگان دام تصریح کرد: 
هم اکن��ون ش��رایط تولید ب��رای دامداران مناس��ب 
نیست، به طوری که هر کیلو الشه داخلی بره سنگین 
31 تا 32هزار و بره سبک 35 تا 3۶هزار تومان درب 

عمده فروشی عرضه می شود. 

کلیه ضوابط و مقررات صادرات و 
واردات سال 96 کماکان معتبر است

وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با ارس��ال نامه ای 
به گم��رک اعالم کرد: تا زمان اب��الغ مصوبه مربوط 
ب��ه اصالحات جدید جداول پیوس��ت قانون مقررات 
صادرات و واردات س��ال 97، کلیه ضوابط و مقررات 
س��ال 9۶ کماکان معتبر و به قوت خود باقی و الزم 

اجرا است. 
به گزارش تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با ارس��ال نامه ای به معقولی، مدیرکل مرکز واردات 
و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اس��المی ایران 
درباره ضوابط و مقررات صادرات و واردات، نوشت: تا 
زمان ابالغ مصوبه مربوط به اصالحات جدید جداول 
پیوس��ت قانون مقررات صادرات و واردات سال 97، 
کلیه ضوابط و مقررات س��ال 9۶ کماکان معتبر و به 

قوت خود باقی و الزم اجرا است. 

چهار شنبه
15 فروردین 1397
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با ب��ه نتیجه رس��یدن برجام 
از  جدی��دی  خودروه��ای 
اروپایی  ش��رکت های مختل��ف 
وارد کش��ور ش��ده یا قرار است 
وارد بازار ش��وند. ش��رکت های 
پ��ژو، س��یتروئن، رنو، نیس��ان، 
س��انگ یانگ،  میتسوبیش��ی، 
فولکس واگ��ن  و  هیون��دای 
و ش��رکت های مط��رح دیگ��ر 
ای��ن روزه��ا ف��روش خوبی در 
اینکه  دارن��د.  کش��ورمان  بازار 
خودروس��ازان  این  خودروهای 
مانن��د  بزرگ��ی  بازاره��ای  در 
ب��ازار اروپا، آمری��کا و چین به 
چ��ه میزان فروش دس��ت پیدا 
کرده اند، س��ؤالی است که قصد 

پاسخگویی به آن را داریم. 
خودرویی  ش��رکت  نخستین 
که پ��س  از برج��ام بالفاصله با 
یکی از بزرگ ترین خودروسازان 
کش��ورمان ب��ه توافق رس��ید، 
ش��رکت پژو بود. این ش��رکت 
خیل��ی س��ریع اس��تارت کار با 
ایران خودرو را زد تا نخس��تین 
ش��رکت جوینت ونچ��ر ب��ه نام 

ایکاپ را راه اندازی کنند. 
پژو 200۸ نخستین خودروی 
پس��ابرجامی است که با سرعت 
روی خ��ط  تولید ای��کاپ رفت. 
مدل 200۸ پژو از سال 2013 
در بازار اروپا عرضه شده و سال 
به س��ال بر میزان ف��روش آن 

افزوده شده است. 
در این سال، 200۸ به فروش 
از 5۸هزاردستگاه خودرو  بیش 
دس��ت پیدا کرد و ب��ا افزایش 
 ،201۴ س��ال  در  دوبراب��ری 
به ف��روش 135هزار دس��تگاه 
خودرو رس��ید. ای��ن مدل جزو 
خودروه��ای محب��وب در اروپا 
ب��وده و ب��ا رون��د فروش��ی که 
داشته، نش��ان داده است تا چه 

میزان باکیفیت است. 
درمجم��وع و ت��ا پای��ان ماه 
 200۸ جاری،  س��ال  نخس��ت 
به فروش��ی بی��ش  از 717هزار 
دستگاه خودرو دست پیدا کرده 
است. فروش این خودرو در بازار 
چین نیز با استقبال مواجه بوده 
و از سال 201۴ تاکنون چیزی 
حدود 1۴0هزار دستگاه خودرو 

از ای��ن مدل به فروش رس��یده  
است. 

خودروی 50۸ پ��ژو نیز قرار 
اس��ت با داخلی س��ازی باال در 
کش��ورمان عرض��ه ش��ود. این 
س��دان فرانسوی از سال 2011 
در ب��ازار چی��ن عرضه ش��ده و 
توانس��ته بازار خوبی به دس��ت 

آورد. 
50۸ در بازار اروپا نیز به لطف 
موتور قوی و طراحی زیبا، فروش 
خوبی را تجربه کرده و درحالی که 
از سال 2010 در بازار اروپا عرضه 
شد، تا پایان سال 2017 موفق به 
فروش 370هزار دستگاه خودرو 

شده است. 
پ��ژو 301 دیگ��ر محصولی 
اس��ت که زمینه حضور آن در 
بازار ایران، بعد از برجام فراهم 
ش��ده اس��ت. این خودرو قرار 
است با ۶0درصد داخلی سازی 
دو  جایگزی��ن  عن��وان  ب��ه  و 
محص��ول ۴05 و پ��ارس، در 
بازار عرضه شود؛ محصولی که 
در بازار اروپا خیلی نتوانس��ته 

موفق باشد و در میان انبوهی 
از خودروهای س��دانی که در 
این بازار عرضه می شود، موفق 
ب��ه ف��روش 15هزاردس��تگاه 
خودرو طی ش��ش سال شده 
است. اما عرضه این خودرو در 
بازار چین اس��تقبال چینی ها 
را در پی داش��ته و به فروشی 
بیش از 2۴۸هزار دس��تگاه در 
ای��ن بازار دس��ت پی��دا کرده 

است. 
س��یتروئن دیگر خودروسازی 
است که قرار است از سال آینده 
تولید خود را در کشورمان آغاز 
کند. این خودروس��از در سایت 
کاشان سایپا در مراحل ابتدایی، 
خ��ودروی C3 را تولید می کند 
که یکی از خودروهای محبوب 

در اروپا است. 
اولی��ن مدل از این خودرو در 
س��ال 2001 به بازار عرضه شد 
و همواره یکی از پرفروش ترین 
محسوب  سیتروئن  خودروهای 
میانگین  به ط��ور  که  می ش��ود 
ب��ه  آن  از  1۸7هزاردس��تگاه 

فروش رسیده است. 
خودروه��ای  کل  مجم��وع 
فروخت��ه ش��ده از C3، به عدد 
3میلی��ون  و190هزار دس��تگاه 
خودرو طی این س��ال ها رسیده 
اس��ت. دیگر خودروس��ازی که 
پس از س��ال ها غیب��ت در بازار 
ایران وارد ش��ده، خودروسازی 

فولکس واگن است. 
دو خودروی تیگوان و پاسات 
انتخاب فولکس واگن برای بازار 
کش��ورمان بوده که با استقبال 
مشتریان ایرانی نیز مواجه شده 
است. پاسات یکی از خودروهای 
قدیمی و محبوب در اروپاس��ت 
که طی س��ال های 1997 تا به 
ام��روز، همواره ف��روش باالیی 
داش��ته و بارها دچ��ار تغییر و 

تحول شده است. 
س��ال  ت��ا   97 س��ال  از 
2017 ف��روش این خ��ودروی 
ع��دد  ب��ه  آلمان��ی  س��دان 
در  دس��تگاه  ۸میلیون و5۸هزار 
اروپا رس��یده و در بازار آمریکا 
پرفروش  نیز جزو خودروه��ای 

بوده است. 
از س��ال 2012 تا پایان سال 
نیم میلی��ون  بی��ش  از   ،2017
دستگاه از این خودرو در آمریکا 
به فروش رس��یده که نش��ان از 
کیفیت باال و رضایت مشتریان 

آمریکایی از آن دارد. 
پاس��ات بین چینی ه��ا نیز از 
محبوبی��ت خاص��ی برخ��وردار 
اس��ت و ط��ی پنج س��ال اخیر 
بی��ش  از یک میلیون و200هزار 
دس��تگاه فروش داش��ته است. 
خ��ودروی  دیگ��ر  تیگ��وان 
فولکس واگ��ن در ب��ازار ای��ران 
است که به شدت در بازار بزرگ 

کشور چین محبوبیت دارد. 
ف��روش پنج  س��ال گذش��ته 
بی��ش  از  ب��ه  خ��ودرو  ای��ن 
یک میلیون و۴00هزاردس��تگاه 
اقبال  نش��ان دهنده  که  رسیده 
آن در بی��ن چینی هاس��ت. در 
ب��ازار آمریکا طی ش��ش س��ال 
س��االنه  متوس��ط  به طور  اخیر 
ب��ازار  در  و  32هزاردس��تگاه 
اروپا طی شش س��ال گذش��ته 
1۶7ه��زار  س��االنه  میانگی��ن 
دس��تگاه خودروی تیگ��وان به 
است. درمجموع  فروش رسیده 
فولکس واگ��ن بی��ن س��ال های 
2012 ت��ا 2017 بال��غ بر یک 
میلیون دس��تگاه از خودروهای 
تیگوان  خود را به فروش رسانده 

است. 
رنو دیگر شرکت اروپایی است 
که این س��ال ها فروش بس��یار 
باالی��ی را در کش��ورمان تجربه 
مختلف  خودروه��ای  و  ک��رده 
خود را به صورت واردات و تولید 
مش��ترک به بازار ای��ران عرضه 

کرده است. 
رنوس��اندرو )داچی��ا( یکی از 
خودروهای پرفروش این شرکت 
در ب��ازار اروپا ب��وده و بیش از 
دستگاه،  یک میلیون و200هزار 
س��هم فروش آن طی سال های 
200۸ ت��ا 2017 در بازار اروپا 
بوده اس��ت. ال 90 که در ایران 
توسط دو شرکت ایران خودرو و 
نیز  تولید می شود  پارس خودرو 
ج��زو خودروهای پرفروش بازار 

اروپاست. 

رئیس هیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ 
ایران با اش��اره به اینک��ه لیزینگ خودرو 
در ایران بیش��تر در اختیار ش��رکت های 
لیزینگی وابس��ته به خودروسازان است، 
گف��ت اینک��ه ش��رکت های خودروس��از 
توس��ط  را  تولیدی ش��ان  خودروه��ای 
ش��رکت های لیزینگ��ی خود ب��ه فروش 
می رسانند در بیشتر کشورهای دنیا رایج 
است و این روش یکی از ابزارهای فروش 
خودروس��ازان اس��ت و از ای��ن طریق به 
فروش محصوالت خود رونق می بخشند. 
حمید ابدال��ی در گفت وگو با خبرنگار 
خبر خودرو با بیان اینکه مهم ترین عامل 
محدود کننده لیزینگ ها قوانین و مقررات 
حقوقی است، گفت: عوامل محدود کننده 
زیادی در آیین نام��ه بانک مرکزی وجود 

دارد که مانع پیشرفت و رشد شرکت های 
لیزینگی است. 

وی اف��زود: قوانین و مق��ررات حقوقی 
دس��ت و پای لیزینگ ها را بس��ته است 
و در مواقع��ی که معوقات مش��تریان به 
تأخیر می افتد شرکت های لیزینگی ابزار 
مناس��بی در دس��ت ندارند که خودرو یا 
کاالی م��ورد نظ��ر را به س��رعت توقیف 
ک��رده و مطالبات خ��ود را وص��ول و از 
کاهش نقدینگی شرکت ش��ان جلوگیری 
کنن��د، چنانچ��ه در حال حاضر بیش��تر 
ش��رکت های لیزینگی به دنب��ال وصول 

مطالبات خود هستند. 
عض��و هیأت مدی��ره لیزین��گ امید با 
اش��اره به وضعی��ت کنون��ی لیزینگ در 
ایران گفت: در حال حاضر ش��رکت های 

لیزینگ��ی فقط از دو ن��وع قرارداد فروش 
اقساطی و اجاره به شرط تملیک استفاده 
می کنند، درحالی که در کشورهای دیگر 
متناسب با تقاضای مشتری روش فروش 
متغیر اس��ت و ش��رکت های لیزینگی از 

قراردادهای متنوع بهره می برند. 
رئیس هیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ 
ایران در خصوص بهبود وضعیت لیزینگ 
در ایران گفت: باید عوامل محدود کننده 
از سر راه ش��رکت های لیزینگی برداشته 
ش��ود و در این خصوص باید در قوانین و 
مقررات حقوقی و آیین نامه بانک مرکزی 
تجدید نظر ش��ود که تاکنون تالش ها در 

این زمینه بی ثمر بوده است. 
ابدالی افزود: مثاًل در خصوص تنوع در 
نوع قرارداده��ا، لیزینگ اعتباری یکی از 

پیشنهادات شرکت های لیزینگی بود که 
با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد. 

عض��و هیأت مدی��ره لیزین��گ امید در 
مورد دید مردم نس��بت به ش��رکت های 
لیزینگ��ی گف��ت: در س��ال های اخی��ر 
شرکت هایی ش��روع به فروش خودرو در 
مقیاس بزرگ کرده و در تبلیغات خود با 
استفاده از عنوان های لیزینگ یا اعتبارات 
لیزینگی افکار عمومی را منحرف ساخته 
و ب��ا اس��تفاده از نام لیزینگ از س��رمایه 
درحالی که  کرده اند،  مردم سوء اس��تفاده 
ش��رکت های لیزینگی تح��ت نظر بانک 
مرک��زی هرگ��ز چنی��ن کاری را انج��ام 
نداده ان��د، اما همین موض��وع تا حدودی 
مردم را نسبت به ش��رکت های لیزینگی 

بدبین کرده است. 

براس��اس مصوبه هیأت وزیران به ازای 
ش��ماره گذاری ه��ر خودروی س��واری و 
وانت وارداتی، متناس��ب با میزان مصرف 
س��وخت بای��د حداق��ل دو و حداکث��ر 
هش��ت خودروی فرسوده اس��قاط شود. 
براس��اس تبص��ره )۴( بن��د )1( مصوبه 
ف��وق، خودروه��ای وارداتی ب��ه مناطق 
آزاد نیز مشمول ش��رایط فوق می شوند. 
از نظ��ر دبیرخان��ه ش��ورای عالی مناطق 
آزاد تجاری _ صنعت��ی و ویژه اقتصادی 
و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، دلیل 
موجهی برای شمول مقررات ورود خودرو 
در س��رزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی وجود ندارد و باید مقررات فوق، 
در زم��ان ورود خ��ودرو از این مناطق به 
داخل کشور اجرا ش��ود. لذا دستگاه های 
فوق، خواستار حذف یا اصالح این تبصره 

ش��ده اند.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دفتر هیأت دولت، براس��اس تصویب نامه 
ش��ماره ۶292۴/ت5۴522 ه��� م��ورخ 
ازای  ب��ه  وزی��ران  2۴/5/139۶ هی��أت 
شماره گذاری خودروهای سواری و وانت 
واردات��ی دارای مصرف س��وخت 5 تا ۶ 
لیتر در صد کیلومتر، ۶ تا 7 لیتر در صد 
کیلومتر، 7 ت��ا ۸ لیتر در صد کیلومتر و 
بی��ش از ۸ لیتر در ص��د کیلومتر باید به 
ترتی��ب 2، ۴، ۶ و ۸ خودروی فرس��وده 
اسقاط ش��ود. مطابق تبصره )۴( بند )1( 
وارداتی  مزب��ور، خودروهای  تصویب نامه 
به مناطق آزاد نیز مش��مول شرایط فوق 

)اسقاط خودروی فرسوده( می شوند. 
در همین راستا دبیرخانه شورای عالی 
مناط��ق آزاد تج��اری- صنعت��ی و ویژه 
اقتصادی طی نام��ه ای خطاب به وزارت 

صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده است: 
1 - براس��اس ماده )5( قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ماده 
)۶5( قان��ون اح��کام دائم��ی برنامه  های 
توس��عه کش��ور، این مناطق از ش��مول 
مقررات عمومی دولت مستثنی می باشند. 
2 - با عنایت به بند )11( سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی، توسعه حوزه عمل 
مناطق آزاد مورد تأکید قرار گرفته است. 
3 - اس��قاط خودروه��ای دارای پالک 
مناطق آزاد از جمل��ه انزلی، اروند، ارس 
و ماکو که بیش از هفت س��ال از تأسیس 
آنها نگذشته است، عملیاتی نخواهد بود. 
۴ - س��ازمان های مناطق آزاد کیش و 
قش��م به خاطر محصور بودن آنها به طور 
طبیعی امکان خروج خودرو از منطقه به 

سرزمین اصلی را ندارند. 

5 - با توجه به نکات فوق و با استناد به 
ماده )1۴( قان��ون چگونگی اداره مناطق 
آزاد که مبادالت بازرگانی مناطق با خارج 
از کش��ور را از ش��مول مقررات صادرات 
پیش��نهاد  نم��وده،  واردات مس��تثنی  و 
می گ��ردد با حذف تبصره مذکور موافقت 
ش��ود.  وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
نی��ز طی نام��ه ای خطاب ب��ه معاون اول 
محترم رئیس جمه��ور اعالم کرده از نظر 
این وزارتخانه دلیل موجهی برای شمول 
مقررات ورود خودرو در س��رزمین اصلی 
به مناط��ق آزاد و وی��ژه اقتصادی وجود 
ن��دارد و بای��د اعمال آن به زم��ان ورود 
خ��ودرو از ای��ن مناطق به داخل کش��ور 
موکول ش��ود. لذا موضوع حذف یا اصالح 
این تبصره را برای تصمیم گیری به هیأت 

وزیران ارائه کرده است. 

قوانین و مقررات حقوقی دست و پای لیزینگ ها را بسته است

پیشنهاد اصالح یا عدم شمول مقررات اسقاط خودرو به خودروهای وارداتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
 

فروش جهانی خودروهایی که پس از برجام به ایران آمدند چقدر است؟ 
اخبار

نصب کلید درخواست کمک فوری 
در خودروهای اروپایی الزامی شد

از ابت��دای م��اه می��الدی جاری، نص��ب دکمه 
کمک رس��ان اضطراری در تمام خودروهای نو در 
سرتاس��ر اروپا اجباری ش��د. دکمه کمک رسان یا 
ای -کال )e-Call( دکم��ه ای در داخ��ل خ��ودرو 
اس��ت که در صورت بروز حادثه، باز ش��دن کیسه 
هوای خودرو، برخورد ضربه س��نگین به خودرو یا 
توقف ناگهانی در س��رعت باال را شناس��ایی کرده 
و بالفاصله به مراکز اورژانس خبررس��انی می کند. 
سرنش��ینان خودرو نی��ز می توانند با فش��ار دادن 
دکمه کمک رس��ان، آن را فعال ک��رده و از مراکز 

اورژانس تقاضای کمک کنند. 
به گ��زارش یورونیوز، تقاضاه��ای کمک قبل از 
رس��یدن به مراکز اورژانس بررس��ی می شوند. در 
صورتی که تقاضا توس��ط سرنش��ین خودرو انجام 
شده باش��د، با او تماس گرفته می شود تا وضعیت 
دقیق بررس��ی شده و کمک با توجه به نیاز فوری 
سرنش��ینان، آمبوالنس، تعمی��رکار، نماینده بیمه 

یا... ارسال شود. 
آنت��وآن تراتی��و، کارش��ناس س��ندیکای مل��ی 
ش��رکت های امدادرسانی فرانسه می گوید: »دولت 
می خواهد زمان کمک رس��انی را ب��ه کمتر از 75 
ثانیه بعد از دریافت پیام کاهش دهد. در این صورت 
کمک رسان می تواند تأخیر ارسال کمک رسانی را 
در ح��وادث جاده ای به کمتر از نصف و در حوادث 

شهری به کمتر از ۴0درصد برساند«. 
فرانسه  امدادرس��انی  س��ندیکای ش��رکت های 
پیش بین��ی می کند در س��ال 201۸ ت��ا 30 هزار 
درخواس��ت کمک، در س��ال 2019  تا 150هزار 
و در س��ال 2020 تا ۴00 هزار درخواست کمک 
در این کش��ور دریافت کند. این فناوری به صورت 
آپش��ن از س��ال 2003 در خودروه��ای اروپای��ی 
وجود داش��ته اس��ت ولی تا به امروز تنها 2درصد 
از خودروهای شماره گذاری شده در فرانسه به آن 

مجهز بوده اند. 

سرمایه گذاری بی ام و در ساخت 
ایستگاه های شارژ چین

آماده س��ازی  ب��رای  دارد  قص��د  ب��ی ام و 
زیرساخت های کش��ور چین جهت افزایش تولید 
و اس��تفاده از خودروهای الکتریکی، بیش از ۸0 
هزار ایس��تگاه  شارژ در ش��هرهای مختلف نصب 

کند. 
هر خودروسازی در دنیا آرزو دارد سهم بیشتری 
از بازار خودروی الکتریکی در چین داشته باشد. 
از آنجای��ی که این بخش در حال رش��د و رونق 
روزافزون است، ش��رکت مطرحی مانند بی ام و به 
دنب��ال نقش آفرینی در آن خواهد بود. س��ازنده 
آلمانی اعالم کرده است که قصد دارد با گسترش 
فعالیت ه��ای خود در چین، ت��ا بیش از ۸0 هزار 
دیرک ش��ارژ را در بیش از 100 شهر این کشور 
نصب کند. بی ام و می خواه��د این دیرک ها را در 
زمانی که ناوگان خودروهای الکتریکی جدید طی 
سال های آینده به بازار چین می رسد، عرضه کند. 
ب��ی ام و در چین ب��ه دنبال تقلی��د از دیگران و 
کارهای معمولی نیس��ت. از سال 2017 تاکنون، 
خودروس��از آلمان��ی در بیش از 90 ش��هر چین 
تعداد ۶5 هزار دیرک ش��ارژ نصب کرده اس��ت؛ 
این تعداد بس��یار قابل توجه محس��وب می شود. 
اگر تعداد کل دیرک های ش��ارژ در این کشور را 
۴۴0 هزار عدد در نظر بگیریم، تقریباً 1۴ درصد 
از رقم فعلی اس��ت. در حال حاض��ر بی ام و قصد 
دارد در ی��ک برنام��ه بلندمدت، ۸ ه��زار دیرک 
ش��ارژ دیگر نصب کند؛ این ط��رح به عنوان یکی 
از زیرس��اخت های مورد نیاز برای مجموعه ای از 
خودروه��ای الکتریکی بی ام و عم��ل می کند که 
قرار است طی سال های آینده وارد بازار خودروی 

چین شوند. 
مارتیج��ن اورم��وس، رئیس بخ��ش مدیریت 
خودروهای ب��ا مصرف انرژی های ن��و، در بی ام و 
برلیان��س به خبرن��گاران گفت: ب��ی ام و در حال 
حاض��ر پیش��روی ب��ازار در بخ��ش خودروهای 
الکتریکی اس��ت و همچنان به توسعه و پیشرفت 

در زمینه حمل ونقل الکتریکی ادامه می دهد. 
بخش��ی از طرح گسترش ایس��تگاه های شارژ 
بی ام و ش��امل راه اندازی مجدد آخرین ایس��تگاه 
ش��ارژ خانگی کال باکس )Callbox(  است که 
گفته می ش��ود باتری خودروی برقی بی ام و i3 را 
از ظرفی��ت خش��ک تا ۸ درص��د در زمانی کمتر 
از چهار ساعت ش��ارژ می کند. عالوه بر این، این 
دیرک های ش��ارژ به شرکت بی ام و کمک می کند 
خدمات ش��ارژ رایگان 1۶۸0 ساعته )دوساله( به 
صاحب��ان خودروهایی ارائه ده��د که دیرک های 
ش��ارژ خصوصی در برخی از بزرگ ترین شهرهای 
چین از جمله پکن، شانگهای، گوانگ ژو، شن ژن 
و چن��گ دو ندارند. در حال حاض��ر موانع زیادی 
در مقاب��ل طرح ب��ی ام و برای گس��ترش فناوری 
خ��ودروی برق��ی در چی��ن وجود ن��دارد؛ حتی 
اگر این ش��رکت تصمیم داشته باش��د که تعداد 
ایس��تگاه های ش��ارژ را در قطب اقتصادی شرق 

آسیا افزایش دهد. 

اخبار

تعیین تکلیف خودروهای 
دوگانه سوز شده توسط مراکز 

وزارت نفت یا کارگاه های غیر مجاز
مراک��ز معاین��ه فنی قادر به پذیرش آن دس��ته از 
خودروهای دوگانه سوز که از سوی کارگاه های وزارت 
نفت یا مراکز غیرمجاز دوگانه س��وز شده و در کارت 
مش��خصات آنها نوع س��وخت »بنزین« قید شده، به 
دلیل عدم امکان اخذ اس��تعالم راهور ناجا در سامانه 
نیس��تند. لذا با توجه به ریس��ک انفج��ار باالی این 
خودروها پیشنهاد شده تا خودروهای مذکور توسط 
آزمایشگاه های هیدرواس��تاتیک مورد تأیید سازمان 
ملی اس��تاندارد ایران بررس��ی شده و در صورت نیاز 
در کارگاه های مجاز وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
اتصاالت و مخازن CNG آنها تعویض شود تا جهت 
اصالح مشخصات خودرو به راهور ناجا مراجعه و نوع 
سوخت آنها در کارت خودرو به »دوگانه سوز« تغییر 

یابد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر هیأت دولت، 
به اس��تناد آیین نام��ه اجرایی نحوه انج��ام معاینه و 
صدور برگ معاین��ه فنی خودرو، مالکان خودروهای 
دوگانه س��وز جهت دریافت گواه��ی معاینه فنی در 
مرحله اول برای آزمون چشمی به مراکز معاینه فنی 
مراجعه و در صورتی که خودروی آنها در این آزمون 
مردود شود یا عمر مخزن خودرو بیش از شش سال 
باش��د ملزم ب��ه مراجعه به مراکز هیدرواس��تاتیک و 

انجام آزمون های تکمیلی هستند. 
براساس روال مرس��وم، در مراکز معاینه فنی ابتدا 
پالک خودرو توسط دوربین های پالک خوان قرائت و 
سپس اطالعات خودرو از قبیل شماره شاسی، شماره 
موتور، رنگ خودرو و نوع س��وخت مورد اس��تفاده از 
طریق س��امانه س��یمفا و توسط س��امانه راهور ناجا 
جهت کنترل به مراکز معاینه فنی ارس��ال می شود. 
ل��ذا در م��ورد خودروهایی که در کارت مش��خصات 
آنها و اطالعات ارس��الی از سامانه راهور، نوع سوخت 
»دوگانه سوز« درج ش��ده فرآیند معاینه فنی به طور 
کامل درحال انجام اس��ت، ول��ی خودروهایی که از 
س��وی کارگاه های وزارت نفت یا س��ایر کارگاه های 
غیرمجاز دوگانه سوز ش��ده اند و در کارت مشخصات 
آنها نوع س��وخت »بنزین« قید ش��ده، مراکز معاینه 
فنی به دلی��ل عدم امکان اخذ اس��تعالم راهور ناجا 
در س��امانه، قادر به پذیرش جهت بازرس��ی چشمی 
و آزمون های تکمیلی برای مخازن CNG  نیستند. 
ب��ا عنایت به اینک��ه این خودروها دارای ریس��ک 
انفجار باالیی می باش��ند و درحال حاضر آمار دقیقی 
از تعداد آنها در اختیار نیس��ت، وزارت کش��ور متن 
ذی��ل را جهت بررس��ی و تصوی��ب در هیأت وزیران 

ارائه کرده است: 
»آن دسته از خودروهای دوگانه سوز که به صورت 
کارگاهی دوگانه س��وز ش��ده و در کارت خودرو آنها 
عبارت دوگانه س��وز درج نگردیده اس��ت باید توسط 
آزمایشگاه های هیدرواس��تاتیک مورد تأیید سازمان 
ملی اس��تاندارد ایران بررس��ی شده و در صورت نیاز 
در کارگاه ه��ای مجاز وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)با هماهنگی س��ازمان استاندارد( اتصاالت و مخازن 
CNG آنها تعویض گردد تا جهت اصالح مشخصات 
خودرو به راهور ناجا مراجعه و نوع س��وخت آنها در 

کارت خودرو به »دوگانه سوز« تغییر یابد.«
ش��ایان ذک��ر اس��ت بنا بر اع��الم وزارت کش��ور، 
پیش��نهاد فوق با وجود طرح و بررس��ی در جلسات 
متعدد کارشناس��ی با حضور نمایندگان دستگاه های 
فوق الذک��ر، به دلی��ل مخالفت جدی س��ازمان ملی 
اس��تاندارد تاکنون اجرایی نش��ده و تنها در صورت 
بررس��ی و تصوی��ب در هیأت دولت و ال��زام تمامی 
دستگاه های مرتبط، این مهم عملی خواهد شد و در 
غیر این صورت همچنان س��ایه تهدید این خودروها 
در سطح کش��ور به عنوان مس��ئله ای الینحل باقی 

خواهد ماند. 

پیش نویس آیین نامه تخصیص آرم 
طرح ترافیک خبرنگاران هنوز 

تصویب نشده است
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه 15 روز آرم ط��رح ترافیک 
خبرن��گاران اعتب��ار دارد، هن��وز ش��هرداری تهران 
پیش نویس آیین نام��ه طرح ترافی��ک خبرنگاران را 
تصویب نکرده و سرنوش��ت توزیع آرم طرح ترافیک 

در هاله ای از ابهام است. 
به گزارش پای��گاه خبری عصرخ��ودرو، آیین نامه 
تخصی��ص آرم طرح ترافیک به خبرن��گاران هنوز از 
س��وی معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران 
تصویب نشده اس��ت. حتی پیش نویس اولیه آن نیز 
به تأیید نرس��یده اس��ت. این در حالی است که 15 
روز بیشتر آرم طرح ترافیک خبرنگاران اعتبار ندارد. 
بر اس��اس این گزارش 3 درصد آرم طرح ترافیک 
قرار اس��ت به خبرنگاران تخصی��ص یابد و این رقم 
حدود 2۸00 آرم می ش��ود که توزیع آن هم دس��ت 
مدیران اس��ت و می تواند حدود 2 ه��زار آرم توزیع 
کن��د، البت��ه تع��داد آرم در نظر گرفته ش��ده برای 
خبرنگاران در س��ال 97، 25 تا 30 درصد آرم تعداد 
آرم ها سال گذشته اس��ت و معلوم نیست سرنوشت 

الباقی خبرنگاران چه خواهد شد. 
هنوز مس��ئوالن در خصوص چگونگی تش��خیص 

خبرنگاران واقعی هم به نتیجه نرسیده اند. 

چهار شنبه
15 فروردین 1397
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کسب و کارامـروز8

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: س��ال گذشته 
حدود ۶7درصد و ظرف 9 ماهه س��ال 9۶ افزون بر ۴5درصد مشاغل 
ایجاد شده در کشور مربوط به زنان بود که نشانگر سهم قابل توجه این 

قشر در عرصه های مختلف است.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در حاشیه 
بازدی��د از نگارخانه ش��هر مش��هد در جمع 
خبرن��گاران اظهار ک��رد: در صنایع دس��تی 
75درص��د تولی��دات و در بخ��ش تولی��دات 
کشاورزی ۴5درصد متعلق به بانوان است که 

پا به پای مردان تالش می کنند.
وی ادامه داد: در زمینه بازاریابی محصوالت 
تولیدی توسط بانوان نیز باید کارهای بیشتری 
انجام شود. یکی از این امور مهم، بهره گیری از 
فناوری های ارتباطی و انقالب دیجیتال است 
که در این خصوص نشست تخصصی در سال 
گذش��ته با هم��کاری وزارت ارتباطات برگزار 

ش��د، عالوه بر آن یک نشس��ت دیگر نیز با حضور کشورهای مختلف در 
اردیبهشت ماه امسال برگزار می شود.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به تسهیالتی 

که در اختیار بانوان قرار داده می ش��ود، اظهارکرد: تس��هیالت فراگیر 
برای همه کس��انی است که بخواهند اش��تغال زایی کنند و تسهیالت 
مربوط به اش��تغال پایدار خاص زنان روس��تایی اس��ت. مدیرکل دفتر 
امور بانوان هر اس��تانداری در کشور عضو 
کارگروهی اس��ت که درباره این تسهیالت 
تصمیم گی��ری می کن��د ت��ا س��هم زنان 

روستایی در اعتبارات دیده شود.
ابت��کار افزود: همچنی��ن طرحی هم در 
س��طح ملی ب��رای تقوی��ت کارآفرینی و 
زنان در کس��ب وکارهای  توانمندی ه��ای 
کوچک و متوسط در نظر داریم که امسال 

با همکاری کارآفرینان اجرایی می شود.
وی تصری��ح ک��رد: زن��ان خان��ه دار هم 
عالقه مند هس��تند در تولید نقش داش��ته 
باش��ند، کار خدماتی زنان به خاطر عالقه 
اس��ت. بیش از 22درصد تولی��د ناخالص 
مل��ی را ارزش کار خانگی زنان تخمین زده ان��د. باید برای کارآفرینی 
زنان و مسئولیت هایی که عالقه مند هستند شرایطی فراهم کنیم تا از 

همان پایگاه منزل هم بتوانند فعالیت اقتصادی انجام دهند.

 بیش از نیمی از جمعیت سیس��تان و بلوچستان را روستاییان تشکیل می دهند، 
در حالی که این رقم در سطح کشور کمتر از 25درصد است و این میزان جمعیت 
در جنوب اس��تان و به ویژه مناطق ساحلی بیش از میانگین استان است، لذا توجه 

به جایگاه برجس��ته روس��تاها در عرصه اقتصادی، 
تولیدی، محیطی و اجتماعی موجب افزایش کارایی 
فعالیت های تولیدی و زراعی این مناطق می شود.  به 
گزارش ایسنا،  جمعیت استان سیستان و بلوچستان 
حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر اس��ت و از س��ویی 
کارکرد تولیدی، زراعی، دامی و اخیرا گردش��گری و 
زیست محیطی این روستاها از جنبه های مختلف، 

نقش مهم و برجسته ای در اقتصاد جامعه دارد.
از طرفی تنوع فضای طبیعی روس��تاهای استان 
سیستان و بلوچستان سبب بهره وری های اقتصادی 
متنوع در روس��تاها ش��ده اس��ت، به گونه ای که در 
بعضی نواحی روس��تایی، فعالیت های اقتصادی در 
س��طوح گوناگون از قبی��ل کش��اورزی، صیادی و 

اخیرا گردش��گری و با ویژگی های خاص شکل گرفته یا در حال شکل گیری است. 
بخش��دار مرکزی خاش با بیان مطلب باال گفت: راهکارهای عمده اقتصادی کردن 
فعالیت ها در روستاها منجر به توسعه همه جانبه و تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاها 

و حمایت از تولیدات داخلی می ش��ود که در قدم نخس��ت برای توس��عه روستاها، 
مش��ارکت دادن مردم در فعالیت های اقتصادی است. این موضوع از طریق اجرای 
طرح تش��کیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران در مناطق روستایی می تواند به 
جلب مش��ارکت مردم در اقتصاد مقاومتی منجر 
ش��ود و مردم سهامدار این شرکت ها خواهند بود. 
مجتبی شجاعی افزود: این امر موجب تقویت بنیه 
اقتصادی روس��تاها می شود ، در طرح شرکت های 
توس��عه و عمران روس��تایی، دولت سیاست گذار 
و حام��ی خواه��د بود و کار توس��ط م��ردم انجام 
می ش��ود. ش��جاعی بیان کرد: سیاست های نظام 
در قالب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
گام دوم، وارد ک��ردن و دخالت دادن فناوری های 
نوی��ن در عرص��ه فعالیت های اقتصاد روس��تایی 
از طری��ق حمایت ه��ای دولت که خ��ود یکی از 
شاخص های گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی 
تجاری و ماشینی است و نیز برقدار کردن چاه ها، 
ماشین آالت کشاورزی، بسته بندی و... گام بعدی، ارتقای حضور زنان در فعالیت های 
اجتماعی، اقتصادی و برنامه ریزی برای گسترش مشارکت آنان، به ویژه در زمینه های 

اقتصادی در روستاهای استان، شرطی الزم برای توسعه پایدار است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده:

67 درصد مشاغل ایجاد شده در سال گذشته مربوط به زنان بود
راهکارهای اقتصادی شدن فعالیت ها در روستاها با نگاه حمایت از 

تولیدات داخلی

با ش��روع س��ال 1397 به نظر می رس��د مسئله »اش��تغال« یکی از 
جدی تری��ن چالش ها برای دولت دوازدهم باش��د؛ مس��ئله ای که البته 
دول��ت برای حل آن روی مقوله »اقتصاد دیجیتال« به عنوان درگاهی 

جدید در اقتصاد، حساب ویژه ای باز کرده است. 
به گزارش ایس��نا، تح��والت رخ داده در تصمیم گیری های مربوط به 
فض��ای مجازی در طول قریب به پنج س��ال عمر دول��ت تدبیر و امید 
نش��ان داده است که نگاه این دولت به نقش فضای مجازی در اقتصاد 
در کل مثبت اس��ت. برنامه ریزی برای حرکت به سمت اقتصادی سازی 

فض��ای مج��ازی در ادام��ه 
تصمیم برای افزایش سرعت 
و پهنای باند اینترنت تعریف 
می ش��ود که در نهایت رونق 
ای��ن فضا را  هرچه بیش��تر 
موجب خواهد شد. همچنین 
تصمیم��ات و صحبت ه��ای 
مطرح ش��ده در جلسه اخیر 
مجازی  فضای  عالی  شورای 
نشان داد چرخش دولت به 
سمت اشتغال زایی در فضای 
مج��ازی و تحق��ق اقتص��اد 

دیجیتال جدی است. 
در همین راستا در آخرین 
جلسه ش��ورای عالی فضای 
مجازی در س��ال 139۶ که 
رئیس جمهور  ریاس��ت  ب��ه 
برگ��زار ش��د، چارچ��وب و 
مبان��ی اولویت ه��ای مطرح 
برای توس��عه فضای مجازی 
در س��ال 1397 مورد بحث 
و بررس��ی اعضا قرار گرفت 
که در آن ب��ر اقتصاد فضای 
مج��ازی ب��ا رویک��رد ایجاد 
اش��تغال، به عن��وان اولویت 
اصلی توسعه فضای مجازی 
تأکید شد. بر اساس طرحی 
که ب��رای ای��ن منظ��ور در 
مجازی  فضای  عالی  شورای 
مطرح اس��ت، اقتصاد فضای 
مج��ازی ب��ا رویک��رد ایجاد 

اشتغال، اولویت اصلی توسعه فضای مجازی در سال 1397 است که از 
جلسه آینده این شورا به شکل محتوایی مورد بررسی و مفاد آن مورد 

تصویب قرار خواهد گرفت. 
در همین رابطه مهدی غیبی، کارش��ناس حوزه فناوری اطالعات با 
اشاره به بخش رو به رشد استارت آپ ها در توسعه اقتصاد دیجیتال، بر 
اشتغال زایی این کسب وکارها در بلندمدت تأکید کرد و گفت: فناوری 
اطالعات در بحث اش��تغال همانند یک شمش��یر دولبه عمل می کند؛ 
در بحث اقتصاد دیجیتال به همان نس��بتی که مشاغل جدیدی ایجاد 

می شود، ممکن است برخی مشاغل سنتی نیز به خطر بیفتند. همانند 
تاکسی های اینترنتی که به رغم این که مشاغل زیادی را ایجاد کرد، اما 
از طرف دیگر باعث ش��د تا بسیاری از تاکس��ی های تلفنی و دربستی 

سابق را تحت تأثیر منفی قرار دهد. 
این کارش��ناس البته با مولد دانس��تن مقوله اقتصاد دیجیتال اظهار 
ک��رد: اقتصاد دیجیتال در ه��ر حوزه ای که وارد ش��ود، باعث افزایش 
به��ره وری یا به عبارت دیگر مولد بودن می ش��ود. اقتصاد دیجیتال در 
بلندمدت بسیار س��ودده خواهد بود. در بحث اشتغال نیز ممکن است 
در کوت��اه مدت تس��هیالت 
ورود فن��اوری اطالع��ات به 
حوزه اقتصاد مثبت نباش��د، 
ام��ا در بلندم��دت این رویه 
تغییر خواهد کرد و فناوری 
اطالعات باعث ایجاد مشاغل 

بیشتری خواهد شد. 
گفتنی اس��ت که یکی از 
علل جذابیت فضای مجازی 
برای دولت دوازدهم امید به 
حل مس��ئله اشتغال در این 
فضا است؛ دولت دوازدهمی 
ک��ه با انواع فش��ارها از بابت 
بی��کاری گس��ترده مواج��ه 
باز ش��دن  امی��د  اس��ت به 
ب��رای  جدی��د  درگاه��ی 
به »اینترنت«  اش��تغال زایی 
دل بس��ته اس��ت. امری که 
البت��ه با ام��ا و اگرهایی هم 
همراه اس��ت؛ به ط��وری که 
برخی از کارشناس��ان حتی 
اشتغال زدایی فضای مجازی 
اش��تغال زایی  از  بی��ش  را 
ای��ن  ب��ا  می دانن��د.  آن 
ح��ال تجرب��ه تاکس��ی های 
ک��ه  داد  نش��ان  اینترنت��ی 
ای��ن فرضیه کاماًل درس��ت 
نیس��ت و فض��ای مج��ازی 
اش��تغال زدایی های  به رغ��م 
س��طح خرد، اما در س��طح 
موجب��ات  می توان��د  کالن 

اشتغال زایی در سطح گسترده را هم فراهم کند. 
مقوله اقتصاد دیجیتال از آن دس��ت مباحث جدیدی است که ظاهراً 
دولت دوازدهم برای توس��عه کارآفرینی و ایجاد اش��تغال حساب ویژه 
روی این حوزه باز کرده اس��ت. در فضای اقتصاد دیجیتال اصلی ترین 
عامل ایجاد رونق اقتصادی فعالیت کس��ب و کارهای نوپاست که اخیراً 
س��ازمان فناوری اطالعات نیز لوایح پنج گانه ای را برای س��اماندهی و 
قانونمند کردن این کسب وکارها برای تقدیم به مجلس شورای اسالمی 

طراحی کرده است. 

یکی از مدیـران هوآوی تأکید کرده اسـت با وجود اینکه 
آنهـا نیازی به بـازار آمریـکا ندارند، حاضر نیسـتند از این 
ظرفیت صرف نظر کنند. حال که هوآوی، پی 20 پرو را با آن 
همه قابلیت خارق العاده معرفی کرده اسـت، شـاید در واقع 
وقت آن باشد که منتظر بنشـیند و آمار باالی پیش خریدها 
را محاسـبه کند. هوآوی این بار هیچ سفارشی از بازار مهمی 
مثل آمریکا نخواهد داشـت، چرا که پرچم دار جدید هوآوی 
توسط هیچ اپراتور یا خرده فروشی در آمریکا عرضه نخواهد 
شـد؛ با ایـن وجود مدیر گـروه تجارت هـوآوی، ریچارد یو، 

می گوید این شرکت دست از بازار آمریکا نخواهد کشید.
مـا به بازار آمریکا پایبند هسـتیم و تـالش می کنیم برای 
جلب اعتماد کاربران آمریکایی محصوالت بسیار باکیفیت و 

نوآورانه  خود را به دست این کاربران برسانیم.
به گزارش زومیت، این اظهارنظر در واکنش به هشدارهای 
مبهـم دولتمـردان ایـاالت متحـده در خصـوص ممنوعیت 
فروش دسـتگاه های هوآوی در این کشـور صـورت گرفت. 
اپراتـور AT&T چنـد ماه پیش از فروش گوشـی قدرتمند 
میـت 10 پـرو به یکبـاره کناره گیری کرد. ورایـزن نیز تحت 
فشارهای سیاسی اقدام مشابهی  انجام داد. اخیرا بست بای، 
بزرگ ترین فروشنده  ایاالت متحده نیز هوآوی را از فهرست 
محصـوالت خود حذف کـرد. هـوآوی که عالوه بر گوشـی 
هوشـمند تجهیـزات مخابراتی نیـز تولید می کند، توسـط 
دولت آمریکا مورد اتهامات امنیتی قرار گرفته اسـت؛ سران 
سـازمان های امنیتـیCIA، FBI  و NSA بدون ارائه  دالیل 
واضـح، بـه آمریکایی ها توصیـه کرده اند که نـه محصوالت 
هـوآوی را بخرنـد و نه اسـتفاده کنند، زیرا بـه اعتقاد آنها 
محصـوالت هـوآوی برای جاسوسـی از مـردم آمریکا مورد 

استفاده قرار می گیرند.
یو این ادعا را رد می کند: نگرانی ها در خصوص وجود خطر 
امنیتی بـر پایه  اتهامات بی اسـاس و صراحتـا غیرمنصفانه 
اسـت. اگر غیر از این باشـد، ما آماده  یک بحث باز و شفاف 

هستیم.

هوآوی سـال های زیادی اسـت که با بیشـتر اپراتورها در 
سراسر دنیا کار می کند.

مـا با 46 اپراتـور از 50 اپراتـور جهانی همـکاری داریم و 
از سـابقه  امنیت بسـیار خوبی هم برخورداریم؛ زیرا اساسـا 

امنیت یکی از اولویت های ما است.
بـه گفته  یو، هـوآوی در 13 دفتر ایـاالت متحده، 1000 نفر 
کارمنـد دارد. هرچنـد این شـرکت بـه کمک بـازار آمریکا 
می تواند سـریع تر رشـد کند، امـا لزوما نیازی بـه این بازار 
ندارد.  یو معتقد اسـت: حتی بدون بازار آمریکا، ما در جهان 

اول خواهیم شد.
از نظر مالی، هوآوی بدون حضور در آمریکا توانسـته است 
عملکرد خوبی داشـته باشـد. آنهـا جمعه  گذشـته گزارش 
درآمد خود در سـال 2017 را منتشر کردند که افزایش سود 
28.1 درصدی را نشـان می داد. این شرکت در سال گذشته 
153 میلیـون گوشـی راهی بـازار کرد و درآمـد آنها از این 

تعداد، 32درصد بیش از سال پیشین بود.
در مقـام مقایسـه، اپـل، سـودآورترین شـرکت در بازار 
گوشـی  هوشـمند، 216.8 میلیون آیفون را در مدت مشابه 
به فروش رسـاند. از آنجایی که آمریکا با داشتن 11.6درصد 
از کل بازار گوشـی هوشـمند جهان، بعد از چین بزرگ ترین 
بـازار به حسـاب می آید، حضـور در آمریـکا می تواند در هر 
صورت به نفع هوآوی باشـد. به گزارشIHS Markit، چین 
با 30.4درصد و هند با 8.5درصد، رتبه های اول و سوم را در 

میزان سهم از بازار جهانی موبایل دارند.
وین الم، یکی از تحلیلگـران آی اچ اس مارکیت، می گوید: 
هوآوی به دلیل طراحـی و نوآوری هایی که دارد، بدون بهره 
بـردن از بازار آمریکا نیـز موفق خواهد بـود؛ زیرا همچنان 
بازارهـای جهانی زیادی وجود دارند کـه هوآوی می تواند به 

آنها ورود کند و موفقیت به دست آورد.
یو می گوید: ما می دانیم که در آمریکا برند شناخته شده ای 
نیسـتیم و الزم اسـت روی این موضوع کار کنیـم. گام اول 

برای ما جلب اعتماد کاربران است.

مصاف دولت و بیکاری با شمشیر دولبه اقتصاد دیجیتال

 هوآوی از بازار آمریکا
دست نخواهد کشید

نگـــاه

رئیس پارک فناوری پردیس معاونت علمی، تالش برای مس��تحکم تر کردن 
زنجیره کارآفرینی کشور را از اقدامات قابل توجه این پارک در سال 9۶ دانست.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، مهدی صفاری نیا رئیس 
پ��ارک فناوری پردی��س معاونت علمی، نقطه قوت این پارک را در س��ال 9۶ 
رویک��رد نقش آفرینی در زنجی��ره ایده تا محصول دانس��ت و گفت: صاحبان 
ایده، صاحبان اختراع، اس��تارت آپ ها، تیم های جوان کاری، شرکت های بالغ، 
صنایعی که در کش��ور فعال هس��تند، هرک��دام به نوعی در ای��ن زنجیره قرار 
گرفتند. وی افزود: ما س��عی کردیم در ه��ر بخش نقش آفرینی خود را به طور 

جدی داشته باشیم تا این زنجیره اتصال و پیوند بهتری را داشته باشد.

نقش آفریني جدي تر پارک فناوری 
پردیس در اکوسیستم فناوری کشور

چهار شنبه
15 فروردین 1397

شماره 1032
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تحلیلگران مؤسسه  مورگان استنلی می گویند مایکروسافت می تواند سال 
آینده با پیش��تازی در کسب وکار رایانش ابری، نشان افتخار اولین شرکت 
ی��ک تریلیون دالری جهان را از آن خود کن��د. اقبال روزافزون به فناوری 

رایانش ابری و به ویژه مدل ابر عمومی، می تواند 
مایکروسافت را به اولین شرکت یک تریلیون 
دالری جه��ان تبدیل کند. ابر عمومی یکی از 
مدل های پیاده سازی و استقرار سامانه  رایانش 
ابری اس��ت. انس��تیتوی ملی اس��تانداردها و 
فناوری ها )NIST( در تعریف این مدل آورده 
است: ابر عمومی یا ابر خارجی، توصیف کننده  
رایانش ابری در معنای اصلی و سنتی آن است. 
س��رویس ها به صورت پویا و از طریق اینترنت 
و در واحده��ای کوچ��ک از یک عرضه کننده  
ش��خص ثالث تدارک داده می شوند که منابع 
را به صورت اشتراکی به کاربران اجاره می دهد 
)Multi-tenancy( و بر اساس مدل رایانش 

همگانی و مشابه صنعت برق و تلفن، برای کاربران صورتحساب می فرستد. 
کیت وایس، تحلیلگر مؤسسه  خدمات مالی مورگان استنلی، قیمت هدف 
خود برای س��هام مایکروس��افت را از 110 دالر به 130 دالر در هر س��هم 

افزایش داده اس��ت. با این حس��اب می توان انتظار داش��ت که ارزش بازار 
مایکروس��افت ب��ه رقم یک تریلیون دالر برس��د. هفته  گذش��ته در پایان 
معامالت روزانه  دوش��نبه، سهام مایکروسافت به بهای 93.7۸ دالر در بازار 
بورس نزدک دادوستد شد و ارزش بازار این 
غول دنیای فن��اوری به 772.1 میلیارد دالر 
رسید. تاکنون هیچ شرکتی موفق به تصاحب 
عنوان اولین ش��رکت یک تریلی��ون دالری 
جهان نش��ده است، اما پیشتر تصور عمومی 
ب��ر این بود که گوگل و اپل، دو مدعی اصلی 
برای کس��ب این عنوان هستند، اما به گفته  
وایس، اگر ردموندی ها دو اقدام کلیدی رشد 
کسب وکار ابر عمومی و بهبود حاشیه  سود را 
در دستور کار خود قرار دهند، می توانند گوی 
س��بقت را از سایر شرکت ها در کسب نشان 
اولین ش��رکت یک تریلی��ون دالری جهان 
برباین��د. وایس در یادداش��ت تحلیلی خود 
نوش��ته است: در حال حاضر 21درصد از بار کاری سازمان ها از سرورهای 
درون سازمانی به سامانه های ابری منتقل شده است که انتظار می رود طی 

سه سال آینده به ۴۴درصد برسد.

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد گفت بروکراسی های اداری افزایش 
پیدا کرده، به طوری که سیستم اداری به سمت و سوی دولت الکترونیک 

پیش رفته، اما بسیار پیچیده و بدون آموزش است.
افشین اکبری حداد در گفت وگو با ایسنا با 
اش��اره به اینکه قوانین سفت و سخت موجود 
باع��ث روی آوردن به بازارهای کاذب ش��ده 
است، اظهار کرد: س��ازمان هایی مانند دارایی 
و تامین اجتماع��ی باید قوانین خود را به روز 
کنند، اگر فضای کسب وکار با این روند پیش 

رود افق های خوبی در انتظار نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای فعالیت های ش��غلی 
مجوزه��ای بس��یاری باید اخذ ش��ود، عنوان 
کرد: متاس��فانه این اتفاق ت��ا اندازه ای فضای 
کس��ب وکار را کند کرده، ب��ه طور مثال برای 
واردات، سامانه جامع تجارت ایجاده شده که 

فرآیندهای طوالنی مخصوص خود را دارد.
رئیس اتحادیه موبایل فروش��ان مش��هد با اش��اره به اینکه سامانه های 
الکترونیک��ی به طور جزئی قطع بوده اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: در این 
خصوص سامانه ها و سایت هایی که در این بخش فعال بوده به طور جزئی 

قطع اس��ت، همچنین کاربران و افراد اس��تفاده کننده از این سامانه ها از 
آموزش های کافی در خصوص استفاده از این سامانه ها برخوردار نیستند.

اکب��ری حداد با بیان اینکه یکی از عوامل قاچاق در صنف موبایل فروش��ان 
مالیات بر ارزش افزوده اس��ت، عنوان کرد: در 
ای��ن صنف مالی��ات بر ارزش اف��زوده مختص 
وارد کنندگان بوده، به طوری که با پرداخت این 
مالی��ات قیمت کاال باال رفت��ه و از طرفی بابت 
ای��ن موضوع میزان قاچ��اق افزایش پیدا کرده 
و  در نتیج��ه با اجرای طرح ریجس��تری باعث 
کاهش قاچاق در این صنف ش��ده اس��ت.  وی 
ب��ا بیان اینکه ثبات در ب��ازار وجود ندارد، بیان 
کرد: با وجود تغییرات ن��رخ دالر در بازار هیچ 
ثبات قیمتی وجود نداشته، از این رو اگر قیمت 
دالر یک رقم بخصوص بیان ش��ود، یک فعال 
اقتصادی و بازاری ب��ا توجه به پیش بینی های 
خود قیم��ت محصوالتش را تعیین می کند، با 
افزایش نرخ دالر قیمت کاالی فروش��نده افزایش پیدا ک��رده و تصور عده ای 
از این جریان افزایش نرخ دالر بر س��ود بیش��تر بوده در حالی که فقط هزینه 
پرداختی فروشنده بابت خرید کاال، به  روز شده که این سود محسوب نمی شود.

رایانش ابری می تواند مایکروسافت را به شرکتی یک تریلیون دالری 
تبدیل کند

رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد:

الزمه پیشرفت در کسب وکار، تجدید نظر در قوانین است

حتی اگر علت س��قوط یک کس��ب وکار به مشکالت خارج از شرکت 
برگ��ردد، بازهم نمی ت��وان نقش تفکر مدیریت را در عدم س��اماندهی 

مشکالت نادیده گرفت. 
طبق آمار، تنها 20درصد از کس��ب وکارها پس از نخس��تین س��ال 
تأسیس، همچنان به کار خود ادامه می دهند. البته دالیل زیادی برای 
شکست کسب وکارها در اولین سال فعالیت وجود دارد، نظیر استخدام 
افراد نامناسب، کمبود سرمایه یا عدم عالقه بازار به محصوالتی که یک 

شرکت عرضه کرده است. 
بااین ح��ال تمام دالیل خارجی شکس��ت را می ت��وان در یک عامل 
اساس��ی تر که ریش��ه در ذهنیت رهبر کس��ب وکار دارد پیدا کرد. اگر 
ش��ما س��ال دوم یا پنجم کس��ب وکار را س��پری کنید، بازهم همیشه 
چالش ها و مش��کالتی وجود دارند که ثاب��ت می کنند موفقیت مداوم 
هرگز تضمین ش��ده نیست. متأس��فانه هیچ چیز به اندازه افکار و عقاید 

محدودکننده، تأثیر مخربی بر کسب وکار شما نخواهد داشت. 
به عنوان مثال، اگر باور داش��ته باش��ید که پیش از عرضه محصوالت، 
بای��د آنها را عالی و بی نقص تکمیل کرده باش��ید، عقیده ش��ما ممکن 
است به قیمت تعلل و دیرکرد تمام شود. یا اگر فکر می کنید به عنوان 
رئیس ش��رکت باید کنترل همه امور را در دست داشته باشید، نه تنها 
حجم کاری خ��ود را بیش ازحد افزایش می دهی��د، بلکه ناکارآمدی و 

ناامیدی را به تیم تزریق می کنید. 
به طور خاص پنج گروه از افکار محدودکننده ممکن است کسب وکار 

شما را به پایان راه برسانند: 
محصوالت و خدمات باید پیش از عرضه، کامل و بی نقص باشند

هنگامی ک��ه یک محص��ول یا خدمات جدی��د را راه اندازی می کنید، 
می خواهی��د بازار ه��دف را تحت تأثی��ر قرار دهید. ش��ما می خواهید 
مش��تریان با هیجان و ش��گفتی از محصوالت اس��تقبال کنند و برای 
خرید از ش��ما پول خرج کنند. ب��ه همین دلیل باید حداکثر تالش تان 

را به کار بگیرید. 
ام��ا واقعیت این اس��ت که ش��ما باید محصوالت را پی��ش از تکامل 
نهای��ی به بازار عرضه کنید. اصوال ش��ما نمی توانید بفهمید چه زمانی 
محصوالت کامل ش��ده اند، مگر اینکه آنها را در اختیار مخاطبان هدف 
ق��رار دهی��د و نظر آنها را بش��نوید. رید هافمن، بنیان گ��ذار لینکدین 
می گوید: »اگر اولین عرضه محصول شما بدون مشکل به پایان برسد، 

به این معنی است که خیلی دیر وارد بازار شده اید.«
همانطور که احتماال    می دانید، لینکدین در آغاز کار خود با استقبال 
زیادی مواجه نشد و مشکالت زیادی را از سر گذراند، اما این امر مانع 
از این نش��د که بعدها مایکروسافت برای خرید لینکدین 2۶.2 میلیارد 
دالر هزینه کند. توجه کنید، لزومی ندارد که محصوالت شما در اولین 
عرضه به بازار عالی و بی نقص ارائه ش��وند، بلکه ش��ما باید در مراحل 
بعد و بسته به بازخوردهای بازار، محصوالت را اصالح و تکمیل کنید. 
اریک رایس، نویس��نده کتاب »استارتاپ ناب« می گوید: زمانی که به 
فکر س��اخت محصولی با حداقل پایداری هس��تید، به این قاعده ساده 
توج��ه کنید: هر ویژگی، روند یا تالش��ی را که مس��تقیما    روی دانش 

محصول شما تأثیرگذار نیست، حذف کنید. 
ما یک محصول را به فروش می رسانیم، نه یک دستاورد را

هنگام��ی که یک محصول ی��ا خدمات فوق الع��اده ای تولید کردید، 
کامال    اش��تباه است که فکر کنید این محصول به خودی خود به فروش 
می رود. هرگز چنین اتفاقی رخ نمی دهد. واقعیت این اس��ت که مردم 
محص��والت یا خدم��ات را خریداری نمی کنند، بلک��ه راه حل، نتایج یا 

رؤیایی را خریداری می کنند که محصول شما به آنها پیشنهاد می کند. 
همانطور که ترور ماچ، مدیرعامل ش��رکت کروت )Carrot( می گوید 
مردم یک محصول یا کاال را نمی خرند. آنها یک خودرو، یک وب سایت 
یا یک خانه جدید را خریداری نمی کنند، بلکه یک وضعیت، رؤیایی از 

استقالل مالی یا چشم انداز آینده زندگی خود را می خرند. 
این همان چیزی اس��ت که فرآیندهای بازاریابی ش��ما ارائه می کند. 
یکی از بزرگ ترین اش��تباهات من درگذش��ته، که اغلب شرکت ها نیز 
آن را مرتکب می ش��وند، این بود که بازاریابی خود را بیش  از حد روی 
محصول، ویژگی ها و کارهایی که انجام می داد، متمرکز کرده بودم. ما 

روی تأثیر محصول بر زندگی مشتریان، متمرکز نبودیم. 
باید از همه اتفاقات کسب وکار مطلع شویم

به ویژه مالکان کسب وکارهای جدید متمایل هستند هر چیزی را که 
بین کارمندان ش��ان می گذرد، به دقت کنترل کنند. البته گاهی اوقات، 
مثال    زمانی که یکی از کارمندان بهره وری موردنظر شما را ندارد یا یک 
پروژه خاص برای رش��د شرکت شما حیاتی اس��ت، این توجه و دقت 

مزایای ارزشمندی خواهد داشت. 
اما اگر می خواهید یک کس��ب وکار بزرگ را توسعه دهید، نمی توانید 
تم��ام پروژه های کس��ب وکار را کنترل کنید. ب��ه همین دلیل هم باید 
اف��رادی را اس��تخدام کنی��د ک��ه قابل اعتمادند. چنانکه کارشناس��ان 
کس��ب وکار توصی��ه می کنند »یک رئیس عالی، کارمندان مس��تعد را 
اس��تخدام می کند و بعد به آنها اجازه می دهد به شیوه خودشان کارها 
را پیش ببرند«. ژنرال جورج پتن نیز نقل قول مش��هوری در این زمینه 
دارد: »هرگ��ز به افرادتان نگویی��د چگونه کاری را انجام دهند. فقط به 
آنها بگویید چه وظیفه ای به عهده  دارند و بعد آنها با نبوغ خود، ش��ما 

را شگفت زده خواهند کرد.«
اگر افرادی را اس��تخدام کنی��د که می توانید به آنه��ا اعتماد کنید، 
می توانید انرژی و وقت خودتان را به جای کارهای روزمره، روی رش��د 
کس��ب وکار متمرکز کنید. ع��الوه بر این، روان شناس��ی امروزه تأکید 
می کند که مدیریت میکرو به خالقی��ت و انگیزه های روانی کارمندان 

به شدت آسیب می رساند. 
نمی توانم از منطقه امن خود خارج شوم

اگر می خواهید یک کس��ب وکار را اداره کنی��د، باید عادت کنید که 
از منطقه راحتی همیش��گی خ��ود بیرون بیایید. بس��یاری از وظایف 
کارآفرینی مس��تلزم این اس��ت که در مقابل دیگران سخنرانی کنید، 
محصوالت و خدمات ش��رکت را بفروش��ید و از خودتان صحبت کنید، 
الهام بخش کارمند ش��وید تا از ش��ما پیروی کنند و تصمیماتی اتخاذ 

کنید که از نتایج آن مطمئن نیستید. 
در دنیای واقعی کارآفرینانی کسب وکارهای بسیار موفق را اداره کرده اند 
که به دلیل ناامنی ش��خصی از حرکت و تغییر اجتن��اب نکرده اند. خارج 
نش��دن از منطقه امن ممکن است به سقوط کسب وکار و افول شهرت و 
اعتبار ش��خصی شما منجر شود.  اگر می خواهید کسب وکار رؤیایی خود 
را رش��د دهید، ریسک پذیر باش��ید و راحتی را کنار بگذارید. بپذیرید که 

قابلیت های بسیار بیشتری نسبت به آنچه اکنون می بینید، دارید. 
شغل من فقط تعیین وظایف و حکم کردن به کارمندان است

به عنوان رئیس شرکت، احتماال    وقت زیادی را به این موضوع اختصاص 
می دهید که به کارمندان بگویید چه کنند. هرچه کس��ب وکارتان بیشتر 
رشد کند، زمان بیشتری هم به دستور دادن می گذرانید، ولی شما نباید به 

یک روبات بی قلب زیاده خواه تبدیل شوید! 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

باورهای محدودکننده ای که باعث شکست کسب وکار می شوند

 هوآوی از بازار آمریکا
دست نخواهد کشید

کسبوکار

یک استارت آپ روس��ی روبات انسان نمایی ساخته که مصاحبه های شغلی 
را انجام می دهد و می تواند یک س��وم هزینه های اس��تخدام در ش��رکت های 
بزرگ را بکاهد. به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، یک اس��تارت آپ روس��ی 
روباتی انس��ان نما س��اخته که از آن برای مصاحبه های شغلی در شرکت های 
بزرگ اس��تفاده می ش��ود. این روبات که »ورا« نام گرفته با استفاده از فناوری 
هوش مصنوعی و در نظر گرفتن نیازمندی های شغلی تعداد نامزدهای مناسب 
برای یک پس��ت شغلی را بررسی می کند.  استارت آپ Strafory این روبات 
 Ikea را س��اخته ک��ه اکنون بیش از 300 ش��رکت بزرگ از جمله پپس��ی و
مش��تریان آن هس��تند. این ش��رکت ها با اس��تفاده از ورا برای بخش خدمات 
پرس��ود و مشاغلی مانند کارمند اداری، گارسون و کارگران ساختمان، کارمند 

استخدام می کنند.

روباتی که مصاحبه شغلی انجام می دهد
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موارد متع��ددی از تبلیغ��ات ناموفق را 
می توانی��د در زمان ه��ای مختل��ف بیابید 
ک��ه منجر به ه��در رفتن وقت و س��رمایه 
شرکت های متعدد شده است. بدون تردید 
در راستای بهبود وضعیت در بازار شما نیاز 
به تبلیغ برن��د خود دارید و در حال حاضر 
روش های متعددی در این رابطه وجود دارد 
که هر شرکت بنا بر امکانات و نیاز خود الزم 
اس��ت تا از میان تنوع موج��ود موارد مورد 
نظر خود را انتخاب کند. در همین راس��تا 
و در ادامه به بررس��ی اقداماتی که می تواند 
به بهبود تبلیغات شما کمک کند، خواهیم 

پرداخت. 
1- جامعه هدف خود را بشناسید

بدون تردید ش��ما تبلیغ را برای مکانی 
مش��خص انجام خواهی��د داد. به همین 
خاطر بسیار مهم است تا نسبت به عادات 
و سالیق مردم آگاهی کافی داشته باشید. 
با این اقدام قادر خواهید بود بهترین شیوه 
را برای انجام ام��ور تبلیغاتی خود پیدا و 
از اتالف وق��ت و هزینه جلوگیری کنید. 
در این زمینه وجود یک مش��اور و حتی 
جامعه شناس می تواند کمک بسیار خوبی 
محس��وب ش��ود. برای مثال اگر منطقه 
مورد نظر بیش��تر نقش خوابگاهی دارد، 
بهتر است در ساعات اولیه صبح یا پایان 
روز اقدام به انجام تبلیغات خود کنید. با 
این حال الزم اس��ت به ای��ن نکته توجه 
داش��ته باش��ید که امروزه با رشد سریع 
اینترنت همواره الزم اس��ت تا اقداماتی را 
در فض��ای مجازی نیز ص��ورت دهید، به 
همین  خاطر شناخت سایت های پربازدید 
و ش��بکه های اجتماعی محب��وب گامی 

ضروری محسوب می شود. 

2- مدت زمان تبلیغات خود را 
مشخص کنید

هر تبلیغ برای بیشترین حجم از تأثیر 
نی��از به دوره زمانی مش��خصی دارد تا به 
خوبی در ذهن مخاطب حک شود. با این 
حال این امر بنا بر نوع روش ش��ما و پیام 
تبلیغ متفاوت خواهد بود. به همین خاطر 
از همان ابتدای ساخت تبلیغ خود اقدام 
ب��ه تصمیم گیری در ای��ن رابطه کنید. با 
این حال توجه داش��ته باشید که طوالنی 
ک��ردن مدت زمان پخش تبلیغ  می تواند 
برخالف تصور تأثیر عکس داشته باشد و 

مخاطب را خسته کند. 
3- سبکی خاص در تبلیغات خود 

داشته باشید
همواره باید دلیلی وجود داش��ته باشد 
که مخاط��ب در کس��ری از ثانیه اصالت 
تبلیغ ش��ما را تشخیص دهد. درواقع این 
امر بس��یار مهم است که همواره مخاطب 
ش��ما را با معیارهایی ب��ه خاطر آورد. در 
همین راس��تا توصیه می شود برای خود 

اقدام به ایجاد تفاوت هایی کنید. 
4- هوشمندانه عمل کنید

در تبلیغ��ات ب��رای متحم��ل نش��دن 
هزینه ه��ای گزاف ش��ما زم��ان و فضای 
محدودی را در اختیار خواهید داش��ت. 
به همین خاطر همواره الزم است سرعت 
انتق��ال پیام ها را به ه��ر نحوی که خود 
می پس��ندید، افرایش داده و خالقیت را 
به بهترین ش��کل در تبلغات خود لحاظ 
کنی��د. نمایش یک تبلی��غ نامفهوم یا تا 
حد بس��یاری پیچیده ش��انس شما برای 
درک مناسب را به شدت کاهش خواهد 
داد و ب��ه همین خاطر تمام��ی موارد به 
کار رفت��ه باید به بهبود درک پیام ش��ما 

کمک کنند. 

5- بازخوردها را مورد بررسی و 
تحلیل قرار دهید

همواره بای��د بدانید که واکنش جامعه 
نسبت به تبلیغات شما چیست و با تحلیل 
آن در نهایت به خود امتیازی بدهید. در 
این زمین��ه همواره حد مش��خصی را به 
عن��وان اس��تاندارد خود تعیی��ن کنید تا 
اقدامات تان را در حد مطلوب نگه دارید. 
همچنین با این تصمیم شما قادر خواهید 
بود ت��ا در فعالیت های تبلیغاتی بعدی به 
نحوی بهت��ر عمل کنی��د. در این زمینه 
خود را محدود به فعالیت های تان نکنید و 
همواره رقبا را نیز زیر ذره بین قرار دهید. 

6- اهدافی مشخص داشته باشید
بسیاری از برندها در تالش هستند تا در 
یک تبلیغ اهداف متعددی را دنبال کنند. با 
این حال بهتر است برای هر تبلیغ تنها یک 
هدف را مشخص کنید تا مخاطب به راحتی 

بتواند با شما ارتباط برقرار کند. 
7- زیبایی کار را فراموش نکنید

هر تبلیغی نیاز به یک تیم هنری دارد 
تا به جنبه ه��ای مختل��ف کار زیبایی را 
تزری��ق کند. با این حال بهتر اس��ت تیم 
خود را از کامل ترین افراد تش��کیل دهید 
زیرا همواره نمی توانید با یک شیوه اقدام 
ب��ه تبلیغ محصول خود ک��رده و تنها به 
اقداماتی محدود دلخوش باش��ید. امروزه 
رقابت در تمامی عرصه های کس��ب وکار 
کام��ال به چش��م می خ��ورد و تحت این 
ش��رایط اگ��ر هم��واره رو ب��ه جل��و گام 

برندارید، بازنده میدان خواهید بود. 
8- در تبلیغات تعامل داشته باشید

هم��واره دلیل��ی وج��ود ن��دارد که به 
تنهایی در بازار فعالیت کنید. برای مثال 
در زمینه تبلیغات می توانید به سادگی با 
تبلی��غ برندی دیگر، اقدام به انجام برخی 

اقدام��ات تبلیغاتی خود از س��وی همان 
برند کنید. این امر هیچگونه هزینه ای را 
برای شما به همراه نخواهد داشت. با این 
حال بهتر اس��ت این امر با برند خارج از 
عرصه کاری شما صورت گیرد تا به نوعی 
به افزایش قدرت رقیب شما منجر نشود. 
همچنین توجه داش��ته باشید که همواره 
نی��از به ارائ��ه توضیحات کام��ل نبوده و 
تنها کافی اس��ت نگاه مخاطب را به خود 
جلب کنید. این امر باعث خواهد ش��د تا 
افراد خود برای کسب اطالعات بیشتر به 

پل های ارتباطی شما مراجعه کنند. 
9- به میزان الزم تبلیغات انجام 

دهید
بسیاری از شرکت ها بودجه ای مشخص 
را ب��رای ام��ور تبلیغاتی خود مش��خص 
نک��رده و همی��ن ام��ر باع��ث می ش��ود 
هزینه های زی��ادی را در این رابطه خرج 
کنند. این امر اقدام��ی غیرحرفه ای بوده 
و صرف��ا حضور در این عرص��ه را تداعی 
خواه��د کرد. ب��ه همین خاط��ر همواره 
برنامه ریزی دقیقی برای اقدامات خود در 

این زمینه داشته باشید. 
10- در زمان مناسب اقدام به تبلیغ 

کنید
این امر از دیگر اش��تباهات شایع برندها 
محسوب می شود. درواقع ضروری است تا 
از اهمیت زمان درست تبلیغ غافل نشوید. 
ب��رای مثال، در صورتی که در زمینه تولید 
لوازم ورزش های زمستانی فعالیت می کنید، 
پخش تبلیغ در زمان تابستان اقدامی کامال 
غیرحرف��ه ای و بی معن��ی خواه��د بود. در 
همین  راستا تنها توجه خود را معطوف به 
فصل ها نکرده و حتی ساعت های شبانه روز 

را نیز مدنظر قرار دهید. 
eggmarketingpr :منبع

افزایش تأثیر تبلیغات در فروش با 10 اقدام پایه صاحب کسب وکاری که با یک بار حضور 
در کاخ سفید، برند خود را به کشتن داد

اغلب به خاطر نداش��تن هوش رس��انه ای، باید بهای 
سنگینی پرداخت.  یکی از صاحبان کسب وکار در نیو 
انگلند دریافت که عک��س انداختن با دونالد ترامپ در 
کاخ سفید، برایش بسیار گران و به قیمت از دست دادن 

اعتبار و بسیاری از مشتریانش تمام شده  است. 
مش��اهده آنکه چگونه کس��ب وکارتان می تواند به 
خاطر ورود به عرصه سیاس��ت مجازات ش��ود، آسان 
اس��ت. این اتفاق حتی برای ش��رکت خود ترامپ و 
  Chick-fil-A همچنین رس��توران های زنجیره ای
و بس��یاری دیگر اتفاق افتاده  است و نیز آن طور که 
 Dave's ِدیو راتنر، مالک فروش��گاه های زنجیره ای
Soda and Pet City آموخ��ت، اب��راز عش��ق و 
محب��ت از طرف ترامپ، حت��ی می تواند برای برخی 
از کسب وکارها نتیجه معکوس به دنبال داشته باشد. 
فروشگاه های راتنر دو خط تولید کامال مجزا دارند: 
یک بخش ب��رای مواد غذایی و بهداش��تی حیوانات 
خانگی و دیگ��ری برای تولید انبوه نوش��ابه گازدار؛ 
البت��ه راتن��ر در ابتدا و حدودا از س��ال 1975، تنها 
با خط تولید نوش��ابه گازدار که ش��امل 7 فروش��گاه 
و  ماساچوس��ت  در  کارمن��د   150 و  زنجی��ره ای 

کانکتیکات بود، شروع کرد. 
راتن��ر به عنوان عضو مهمی از جامعه، از ش��نیدن 
تغیی��رات احتمالی قانونی که همکاری و خرید بیمه 
درمان��ی را برای کس��ب وکارهای کوچک تس��هیل 
می ک��رد، هیجان زده ش��د. او همچنی��ن از مدت ها 
 National( پی��ش در س��ازمان مل��ی ش��رکت ها
ب��ود.  فع��ال    )Federation of Businesses
هنگامی که س��ازمان، دعوتنامه ای را مبنی بر حضور 
در مراس��م امضای حکم ریاست جمهوری به منظور 
تس��هیل خرید بیمه برای ش��رکای تجاری دریافت 
ک��رد، به راتنر گفته ش��د که آنها را در این مراس��م 

همراهی کند و او نیز با اشتیاق پذیرفت. 
در هم��ان روزی که ویدئو و تصویر دس��ته جمعی 
گروهی که در اطراف و پش��ت س��ر ترامپ ایستاده 
بودن��د منتش��ر ش��د، رئیس جمهور اع��الم کرد که 
خواه��ان پایان دادن ب��ه الیحه مراقب��ت مقرون به 
صرفه یا همان »اوباماکر« )پرداخت یارانه های نقدی 
و معاف از مالیات به طبقه با درآمد کم و متوس��ط( 

است. 
 Boston Business راتن��ر به روزنامه هفتگ��ی
گفت: »اینکه در مورد ترامپ یا سیاست گذاری او چه 
فک��ری می کنید، مهم نیس��ت«، این تغییر که باعث 
می شود کسب وکارهای کوچک بتوانند مراقبت های 
بهداش��تی برای کارکنان خود را با سهولت بیشتری 
دریافت کنند، خوب اس��ت. اما بسیاری از مشتریان 
راتنر، تنها تصویر و اتحاد وی و ترامپ را دیدند و این 

باعث شد بسیار خشمگین شوند. 
ماساچوس��ت غربی، جایی که بخ��ش عمده ای از 
تجارت راتنر در آن قرار دارد، از نظر سیاس��ی بسیار 
س��ختگیر و فعال اس��ت. مردم این ناحیه، سیاست 
تحری��م را در پیش گرفتند و این دقیقا همان چیزی 
بود ک��ه اکثر مردم قصد داش��تند انج��ام دهند. در 
س��ایت Yelpافراد زیادی اع��الم کردند که دیگر از 
فروش��گاه های زنجیره ای راتنر حمای��ت نمی کنند. 
فیس بوک نی��ز طیف بزرگ تری از ابراز احساس��ات 
توس��ط حامی��ان متعهد به کس��ب وکار راتن��ر را در 

برگرفت. 
به ط��ور کلی، اکثر بازخورده��ا منفی بود. برخی از 
شعبه ها با سیل تماس های مردم خشمگین و کاهش 
فروش مواجه ش��دند. به راتنر گفته ش��د که اگر به 
زودی، اوض��اع به روال عادی برنگردد، ممکن اس��ت 
مجبور ش��ود کارکنانش را اخراج ی��ا حتی برخی از 

فروشگاه هایش را تعطیل کند. 
در نهایت، راتنر نامه ای را برای سردبیر یک سایت 
خبری محلی نوشت که بخشی از آن در ادامه آورده 

شده است: 
»شما اخیرا شاهد عکسی از من در کاخ سفید بودید 
که در آن، رئیس جمهور دونالد ترامپ در حال امضای 
دس��تور اجرایی خود در مورد مراقبت های بهداش��تی 
ب��ود. می خواهم قوی��ا و صریحا اعالم کن��م که من از 
این دستور اجرایی حمایت نمی کنم. من به هیچ وجه 
نمی دانستم که امضای چنین بندها و تغییراتی توسط 
او، ای��ن عواقب را به دنب��ال دارد. من فریب خوردم و 
آدم احمقی هستم. من به ترامپ رأی ندادم و طرفدار 
او نیستم. دستورالعمل اجرایی رئیس جمهور برای این 
منطقه، س��اکنین و سیس��تم های غیرانتفاعی مراقبت 
بهداش��تی ما بد اس��ت. م��ن از کارکنان، مش��تریان 
و جامع��ه خود ب��ه خاطر حضور در این مراس��م امضا 

عذرخواهی می کنم.«
همانط��ور که همگ��ی دیدیم، سیاس��ت می تواند 
تفرقه انگیز باش��د. انتخاب و طرفداری از یک جبهه 
خاص، منجر به بیگانه ش��دن و ناسازگاری با جبهه 
ی��ا جبهه های دیگر خواهد ش��د. البت��ه، کارآفرینان 
هم جزو مردم هس��تند و ممکن است گاهی به یک 
تکیه گاه نیاز داشته باشند، اما شاید بهتر باشد قبل از 
تحریک شدن به حضور در یک عکس دسته جمعی با 
افراد مشهور و تأثیرگذار یا شرایط دیگری که ممکن 
اس��ت باعث برداشت اش��تباه از انگیزه، احساسات و 
تفکرات شما شود، درباره عواقب این کار فکر کنید. 
inc :منبع

تبلیغاتخالق

کلید

تقویت قدرت برندسازی تی شرت 
شرکتی

در تمام مقاالتی که در مورد لباس فرم های اداری نوشته 
شده - خواه موافق شان باشید یا نه- به ندرت درباره قدرت 
تی ش��رت شرکتی صحبت شده  اس��ت. این تی شرت های 
پنب��ه ای می توانند در انواع مختلف تولید ش��ده و حاوی 
نام برند )نام تجاری( یا آرم )لوگوی( آن در جلو یا پش��ت 
پیراهن باش��ند. به عالوه، تی شرت ها برای تولید انبوه، به 
اندازه کافی ارزان هستند و می توان آنها را به هر کسی - از 
کارکنان گرفته تا مش��تریان- هدیه داد. به نظر می رس��د 
بسیاری از کسب وکارها در تمام سطوح، از استارت آپ های 
جدید گرفته تا شرکت های تثبیت شده، باید همیشه یک 

انبار پر از چنین البسه ای داشته باشند. 
مطلبی که بیان ش��د، یک مفهوم بس��یار ساده و البته 
مؤثر اس��ت که تقریبا هر ش��رکتی می تواند در این زمینه 
س��رمایه گذاری کن��د.  در اینج��ا ب��ه اث��رات مثبتی که 
تی شرت های شرکتی بر ش��رکت و برند شما می گذارند، 

نگاه دقیق تری خواهیم داشت. 
یک بازاریابی خوب

می ت��وان درباره فلس��فه ای که در اعم��اق مفهوم یک 
تی ش��رت نهفته است، س��خن گفت. در حقیقت، راحتی 
تی ش��رت، به نوعی بیانگر ایده های ج��وان و نو بوده و اگر 
بهتر بگوییم، اس��تفاده از تی ش��رت، واقعا ی��ک بازاریابی 

شایسته است. 
به اقالمی از برند خود که می توانید آنها را در یک س��بد 
هدی��ه نفیس جا دهید، فکر کنی��د. اگرچه احتماال چنین 
سبدی، بیشتر شامل اقالم گران بهایی نظیر کارت های هدیه 
و شاید حتی دس��تگاه های الکترونیکی است، اما می توانید 
این س��بد را با اق��الم آرم دار تکمیل کنید. خودکار، ماگ و 
تی شرت، نمونه های خوبی از جوایز تشویقی در سبد هدیه 
است که به دریافت کننده کسب وکار مزبور یادآوری می کند 
که این هدایا را از کجا گرفته اند. حتی اگر نخواهید چیزی 
را هدیه دهید، تنها برقراری ارتباط از طریق پوش��یدن یک 
تی شرت آرم دار یا به نحوی، معرفی این تی شرت به توده ای 
از م��ردم، هم��ان کار کارت ویزیت یا معرف��ی 30 ثانیه ای 
)elevator pitch(  را انجام خواهد داد و باعث می ش��ود 

برند شما به خوبی در ذهن مشتری نقش بندد. 
پرورش روحیه تیمی

چیزی که پیش از این درباره فلسفه نهفته در تی شرت ها 
گفته ش��د، هم��ه ماجرا نب��ود. در واقع، بس��یاری از این 
پیراهن های آرم دار، نمادی از این حقیقت که »در شرکت 

خود جزوی از تیم باشید« هستند. 
در قس��مت فید اینستاگرام، پس��ت های یکی از برندها 
یا بنگاه های بازاریابی م��ورد عالقه خود را زیر و رو کنید. 
احتم��اال در برخی از مواقع، ب��ا یک عکس گروهی که در 
آن همه افراد تیم، یک تی شرت آرم دار پوشیده اند، مواجه 
می ش��وید و جالب تر اینکه آنها، گاهی هم از انجام چنین 
کاری خوش��حال به نظر می رس��ند. در حقیقت پوشیدن 
این پیراهن ها، بدون سر و صدا، از کار تیمی که در داخل 
شرکت شما اتفاق می افتد و این موضوع که چگونه هر فرد، 
از اینکه عضوی از سازمان شماست، احساس قدرت و تعهد 
می کند، حکای��ت دارد. هنگامی که یکی از این پیراهن ها 
را می پوشید، کاری فراتر از نمایش برند خود انجام داده و 
در حقیقت به دنیا، تصویری اجمالی از تیم )دست اندرکار(

پشت صحنه را نشان می دهید. 
روانشناسی )مثبت( تی شرت

قطعا در تی ش��رت بیش��تر احس��اس راحتی می کنید. 
تی شرت ها راحت پوش��یده و درآورده می شوند، برای هر 
آب و هوایی مناسبند و با بقیه لباس های تان راحت تر ست 
می شوند. مسلما هنگامی که تی شرت پوشیده اید، هم در 
ظاهر و هم در باطن نس��بت به وقتی که کت و ش��لوار یا 
لباس رسمی بر تن دارید، خونسردتر و خودمانی تر هستید. 
به همین ترتیب، تی شرت به ایجاد وحدت در محل کار 
نیز کمک می کند. اکنون که تی شرت پوشیدن به محیط 
کاری شما وارد ش��ده، به فضای کاری تان توازن بیشتری 
می بخش��د. همچنین این موضوع باعث می شود کار خود 
را بهتر انجام دهید، زیرا وقتی لباس راحت تری پوش��یده 
باشید، فشار کاری و استرس کمتری را تجربه خواهید کرد. 
اکنون برای طراحی تی شرت های آرم دار خود آماده اید؟ 
اگر خواندن این مطالب باعث شده احساس کنید وقت 
آن رس��یده که تی شرت شرکتی منحصر به فردی داشته 
باش��ید یا تی ش��رت های فعلی خود را عوض کنید، برای 

شروع کار، قواعد زیر را در نظر داشته باشید: 
- اطمینان حاصل کنید که تی ش��رت ها کیفیت باالیی 
دارند: تی ش��رت های شرکتی، یک س��رمایه گذاری برای 
کسب و کار شماست و قطعا هیچ کسب و کاری نمی خواهد 
خ��ود را بر روی بافت هایی که به راحتی پرز داده یا پس از 
دو، سه بار شست وشو از هم وا می رود، به دنیا عرضه کند! 
کسب وکارهایی مانند MailChimp و Hipmunk  به 
دلیل رنگ های ساده و پارچه های پنبه ای نرم، تی شرت های 
خود را از شرکت American Apparel تهیه می کنند. 
حتی می توانید تی شرت های American Apparel  یا 
شرکت Hanes را با قیمت عمده ، همراه با این مزیت که 
به شما امکان می دهد سبک و اندازه پیراهن دلخواه خود را 

انتخاب کنید، خریداری کنید. 
- آیا به یک طراح گرافیک نیاز دارید؟ اگر تصویر خاصی را 
مدنظر دارید که باید به همراه لوگوی شرکت بر روی پیراهن 
درج ش��ود، باید مش��خص کنید که کار طراحی قرار است 
برای تی شرت ش��رکتی داخلی )درون سازمانی( انجام گیرد 
یا خارج از آن. اگر گزینه دوم را انتخاب کرده اید، بهتر است 
سایت هایی مانند Fiverr یا Upwork را بررسی کنید تا از 

همه گزینه های طراح های آماده به کار مطلع شوید. 

BRANDایستگاهبرندینگ
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ام��روزه اینس��تاگرام ب��دل به ش��بکه 
اجتماع��ی مورد عالقه طیف وس��یعی از 
مردم شده اس��ت. اگر تا چند سال پیش 
فق��ط نوجوان ها در این پلتف��رم فعالیت 
داش��تند، اکنون برندهای ب��زرگ نیز به 
عضویت اینس��تاگرام درآمده اند. در واقع 
 Pew براس��اس آمارهای مرکز پژوهشی
در حال حاضر 35درصد از افراد بزرگسال 
از اینس��تاگرام اس��تفاده می کنن��د. این 
نرخ به معنای رش��د 3درص��دی کاربران 
اینستاگرام از سال 201۶ است. همچنین 
آمارهای جزئی از فعالیت روزانه 3۸درصد 
از کاربران این شبکه حکایت دارد. شاید 
نگاهی به س��هم رقبا از بازار ش��بکه های 
اجتماعی اهمیت فعالیت اینس��تاگرام را 
بهتر نمایان سازد. به عنوان مثال، توییتر 
با سابقه ای بیشتر تنها 2۴درصد از سهم 
کل��ی کاربران را به خ��ود اختصاص داده 
است. از سوی دیگر پیش بینی ها احتمال 
کاهش س��هم توییتر را بسیار باال ارزیابی 

کرده اند. 
توس��عه دهندگان  ت��الش  اگرچ��ه 
اینس��تاگرام ب��ر ارائ��ه محی��ط کاربری 
س��اده اس��ت، اما افرادی که ب��ه تازگی 
قصد ثبت ن��ام در این پلتف��رم یا ارتقای 
کسب وکارشان در ش��بکه های اجتماعی 
را دارن��د با محیط��ی تقریبا ناش��ناخته 
مواجه خواهند ش��د. ب��ه همین دلیل در 
ای��ن مقاله آماندا زانتال وینر به بررس��ی 
کامل امکانات این پلتفرم پرداخته است. 
فرقی ندارد با چ��ه هدفی وارد محیط 
اینس��تاگرام ش��ده اید، در هر صورت در 
ادامه ب��ا توصیه ه��ای کارب��ردی مواجه 
خواهید ش��د. ب��ه هنگام ن��گارش متن 
تمرکز اصلی روی وس��عت مخاطب قرار 
گرفت��ه اس��ت. براین اس��اس مخاطبانی 
نظیر صاحبان کس��ب وکار، بازاریاب های 
باتجربه و کاربران عادی قادر به استفاده 

از مطالب زیر هستند. 
نکته: پیش از شروع به مطالعه مقاله از 
نصب آخرین نس��خه اینستاگرام بر روی 

دستگاه تان اطمینان حاصل کنید. 
1- آگاهی از بارگذاری پست های 

موردعالقه
ب��دون ش��ک هرک��دام از م��ا اهداف  
دنب��ال  اینس��تاگرام  در  را  مش��خصی 
می کنی��م. در این میان برخی از اکانت ها 
برای کاربران بس��یار جذاب هستند. اگر 
قصد مش��اهده آخرین پس��ت های اکانت 
مورد عالقه ت��ان را دارید با فعال س��ازی 

بخ��ش Notification اکان��ت م��ورد 
نظ��ر از آخری��ن محت��وای ارس��الی اش 
باخبر خواهید ش��د. با مراجعه به صفحه 
اصلی اکانت مورد نظ��ر به راحتی امکان 
فعال س��ازی ای��ن بخش وج��ود دارد. به 
ای��ن منظور پ��س از مراجع��ه به صفحه 
موردعالقه ت��ان س��ه نقطه س��مت چپ 
 Turn صفحه را لمس و س��پس گزینه
On Notifications را انتخاب کنید. 

اگر به هر دلیلی قصد غیرفعال س��ازی 
بخش اطالع رس��انی را دارید، باید دقیقا 

همین مراحل را طی کنید. 
2- مشاهده پست هایی که الیک 

کرده ایم
آی��ا تا ب��ه حال قص��د مش��اهده تمام 
پس��ت های الیک کرده تان را داشته اید؟ 
به منظور دس��تیابی به ای��ن هدف فقط 
باید ب��ه پروفایل خود رفت��ه و در بخش 
تنظیمات )س��ه نقطه باالی سمت راست 
  Posts You’ve Liked صفحه( گزینه

را انتخاب کنید. 
برای پاکس��ازی الیک مان کافی است 
به راحتی از ای��ن بخش روی آیکون قلب 
کلیک کنیم. نگران اطالع س��ایر افراد از 
پاک ش��دن الیک تان نباشید. اینستاگرام 
این موض��وع را به اطالع س��ایر کاربران 

نمی رساند. 
3- مدیریت صفحات مختلف از 

طریق یک دستگاه
ب��رای  جداگان��ه  صفح��ه ای  آی��ا 
کسب وکارتان دارید؟ در این صورت نیازی 
به نصب نسخه های جایگزین اینستاگرام 
نیست. در حقیقت در آپدیت های جدید 
اینس��تاگرام امکان مدیری��ت چند اکانت 
از طریق یک دس��تگاه و اپ واحد فراهم 
شده اس��ت. به منظور بهره مندی از این 
ویژگی پ��س از انتخاب صفحه تنظیمات 
گزینه Add Account را لمس کنید. 
در کادر باز ش��ده نام کاربری و رمز عبور 
اکانت جدیدتان را وارد و به راحتی از آن 

استفاده کنید. 
می��ان  در  جابه جای��ی  منظ��ور  ب��ه 
اکانت های تان بر روی عکس پروفایل تان 
در کار ب��االی صفح��ه کلیک ک��رده و از 
می��ان اکانت های تان گزین��ه موردنظر را 

انتخاب کنید. 
4- زمان بندی ارسال مطالب

باتوجه به اینکه اینستاگرام یک شبکه 
اجتماعی موبایلی است، نرخ ارسال پست 
بس��یار باالتری نیز نسبت سایر پلتفرم ها 
دارد. برهمین اساس تیم فنی اینستاگرام 
ب��ه منظور کمک به ارس��ال پس��ت های 
هرچ��ه بهتر از س��وی کارب��ران امکانات 

نوآورانه ای را در این زمینه ارائه می کند. 
یک��ی از امکانات جدید طراحی پس��ت و 
زمان بن��دی برای بارگ��ذاری خودکار آن 

است. 
زمان بندی پس��ت ها از طریق ابزارهای 
ویژه اکانت ه��ای کس��ب وکار در اختیار 
کارب��ران ق��رار گرفت��ه اس��ت. برهمین 
اس��اس ب��ه منظ��ور اس��تفاده از ای��ن 
س��رویس باید اکانت تان را به نسخه ویژه 
کس��ب وکار تغییر دهید. الزمه این تغییر 
همگام سازی صفحه  خود با اکانت تان در 

فیس بوک است. 
 Switch To گزین��ه  انتخ��اب  ب��ا 
Business Profile کادر مخصوص��ی 
برای شما باز خواهد شد. در این کادر نام 
کاربری و رمز عبور اکانت فیس بوک خود 
را تایپ کنید، سپس امکانات جدیدی از 
قبیل زمان بندی انتشار مطالب برای شما 

فعال خواهد شد. 
5- ایجاد یک مجموعه از پست های 

ذخیره  شده
عالوه بر امکان مشاهده تمام پست های 
الیک ش��ده از س��وی کاربران در بخش 
تنظیم��ات، تی��م فنی ویژگ��ی محبوب 
Bookmark را نی��ز راه ان��دازی کرده 
اس��ت. به این ترتیب امکان ذخیره سازی 
مطالب مختلف بدون نیاز به الیک کردن 

آنها وجود خواهد داشت. 
برای ش��روع ب��ه پروفایل خ��ود بروید 
در  )واق��ع   Bookmark آیک��ون   و 
گوش��ه راس��ت باالی پس��ت های تان( را 
لم��س کنید، س��پس به راحتی می توانید 
مجموعه ای برای پس��ت های مورد عالقه 
خود ایج��اد کنید. پس از ایجاد مجموعه 
با انتخاب آیکون Bookmark در کنار 
ه��ر پس��ت آن را به مجموعه ت��ان اضافه 

خواهید کرد. 
6- ایجاد استوری های دائمی

همانطور که می دانید سرویس استوری 
اینس��تاگرام به مانند سرویس های مشابه 
در وات��س اپ و اس��نپ چت ب��رای مدت 
محدود )2۴ س��اعت( در صفحه کاربران 
به نمایش در می آی��د. در چند ماه اخیر 
ش��کایت برخ��ی از کارب��ران نس��بت به 
محدودی��ت زمانی اس��توری ها تیم فنی 
اینس��تاگرام را واداش��ت تا امکان جانبی 
به منظ��ور نمای��ش دائمی اس��توری ها 
 Story ارائ��ه کند. به ای��ن ترتیب بخش
Highlight پا به اینس��تاگرام گذاشت. 
ذخیره س��ازی  ام��کان  س��رویس  ای��ن 
اس��توری ها و نمایش ش��ان ب��رای مدت 
بیش��تر را ب��ه کارب��ران می ده��د. اگر تا 
ب��ه حال کارک��رد عالم��ت »+« در کنار 

نمی دانس��تید،  را  پروفایل ت��ان  تصوی��ر 
سرویس جدید اینستاگرام پاسخ پرسش  

احتمالی تان را خواهد داد. 
7- مشاهده کامنت ها و الیک های 

اخیر دوستان
بدون ش��ک ب��ه هنگام جس��ت وجوی 
دوستان جدید در ش��بکه های اجتماعی 
هیچ چیز مانند درخواس��ت راهنمایی از 
دوس��تان ثمربخش نیس��ت. با س��رویس 
جدید اینستاگرام افراد قادر به انجام این 
کار در کوتاه ترین زمان ممکن هس��تند. 
به این ترتیب تنها کافی اس��ت نگاهی به 
آخرین کامنت ها و الیک های دوستان مان 
بیندازیم.  به منظ��ور انجام این کار ابتدا 
آیک��ون قل��ب در ن��وار پایی��ن صفحه را 
انتخاب کنید، س��پس بخش کنار صفحه 
تحت عنوان Following را لمس کنید. 
حال فهرست کاملی از فعالیت دوستان تان 
در 2۴ س��اعت اخیر را مش��اهده خواهید 
ک��رد. این فعالیت ش��امل تمام الیک ها و 
کامنت ه��ای آنها ب��رای صفحات عمومی 
دیگر اس��ت. یافتن دوس��تان مشترک به 
این ش��یوه یکی از بهترین و س��ریع ترین 

راهکارها محسوب می شود. 
8- مشاهده پست ها بدون نگرانی از 

الیک ناگهانی
الیک یک پس��ت در اینس��تاگرام جزو 
راحت ترین کارهای ممکن اس��ت. در واقع 
این امر به قدری ساده صورت می گیرد که 
گاه��ی اوقات کاربران ب��ه صورت تصادفی 
مطالبی را الیک می کنند. در هر صورت با 
دوبار ضربه بر روی صفحه کار تمام است. 

بس��یاری از اف��راد نس��بت ب��ه الیک 
نگ��ران  تصادف��ی پس��ت های مختل��ف 
هس��تند، برهمین اس��اس در اینجا یک 
راهکار جالب ارائه می کنم: برای مشاهده 
مطلب دیگران بدون نگرانی از »دو ضربه 
کاب��وس وار« گوش��ی خ��ود را در حالت 
پ��رواز قرار دهی��د. بی تردید بدون اتصال 
به اینترن��ت حتی به صورت تصادفی هم 

الیک های ثبت نخواهد شد. 
اگ��ر از همان ابتدا گوش��ی خود را در 
حال��ت پ��رواز ق��رار دهید، هیچ پس��تی 
ب��ه نمای��ش در نخواه��د آم��د. برهمین 
اس��اس ابتدا به اینترنت وصل ش��ده، اپ 
اینس��تاگرام را ب��از کنید و اج��ازه دهید 
مطالب به روز رس��انی شود. در نهایت نیز 
گوشی تان را روی حالت پرواز قرار دهید. 
ش��اید این فرآیند اندکی طوالنی به نظر 
برسد، اما بدون تردید ارزش جلوگیری از 

الیک تصادفی پست ها را دارد. 
ادامه دارد. . . 
hubspot :منبع

آپدیت های پیاپی اینستاگرام چه فرصت هایی را برای بازاریاب ها فراهم کرده است؟ 

چگونه بازاریابی بین کسب وکارها )B2B( هر 20 ویژگی نامحسوس اینستاگرام برای بازاریابی بهتر)1(
دو سمت مغز شما را به کار می  اندازد 

هنر و علم بازاریابی بین 
)B2B( کسب وکارها

اکث��ر راهکارهای بازاریاب��ی دیجیتال B2B یک 
پیش فرض س��اده دارند: برای اتصال به مخاطب باید 
از فناوری اس��تفاده کنید تا بتوانید در فضای شلوغ 
رس��انه ای صدای تان را به گوش مش��تری برسانید. 
بازاریاب ه��ا می  دانند که با اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماعی و وبالگ  ها می  توانند پیام شان را مستقیما 
ب��ه بازار هدف برس��انند و توجه مش��تریان بالقوه را 

جلب کنند. 
وسیله با پیام متفاوت است

نکته ای که بعضی اوقات مورد غفلت قرار می گیرد 
این اس��ت که اگر محتوای مناس��ب و مفیدی برای 
عرض��ه ندارید، صرف تماس برقرار کردن بی هدف با 
مخاطب، سودی ندارد و حتی می تواند به کسب  وکار 

شما آسیب برساند. 
ب��ا دنیایی از اطالعات و اخبار و محتوای دیجیتال 
که در دس��ترس همه اس��ت، اس��تفاده کنندگان از 
اینترنت مجبور نیستند هر مطلبی را بخوانند، همان 
 طور که شما یک نان خشک و مانده را تنها به دلیل 

مجانی بودنش نمی  خورید. 
فضای مج��ازی انتخاب های زی��ادی را در اختیار 
اف��راد قرار می  دهد و تنه��ا قوی ترین و باهوش  ترین 
تولیدکنن��دگان محتوا می  توانند توجه خواننده را به 

 دفعات متوالی جلب کنند. 
مصرف کننده به دنبال ایجاد گفت وگوست

ایده پردازان بزرگ می  دانند که صرف به اش��تراک 
گذاشتن ایده ها با خوانندگان فایده ای ندارد. 

خری��داران عصر م��درن می خواهن��د با برند 
محبوب شان ارتباط برقرار کنند و تولیدکنندگان 
محت��وا بای��د بتوانن��د بازدیدکننده  ه��ا را وارد 
گفت وگو کنن��د و به آنها این ام��کان را بدهند 
که با برند ش��ما ارتباطی عمیق و معنادار برقرار 

کنند. 
ارتباطات ناش��ی از ای��ن گفت وگوها یک وضعیت 
برد- برد به وجود می  آورد. نمانام  )برند(ها مشتریان 
و طرفداران وفادار را جذب می کنند و مش��تریان در 
ش��کل  دهی فرهنگ کاری و محص��والت یک برند، 

نقش  آفرینی می کنند. 
هنر گفت وگو می  تواند با روش های علمی ارتقا 

پیدا کند
گفت وگو یکی از چیزهایی است که آمار و ارقام را 
شکست می دهد، پس ممکن است فکر کنید چیزی 

فراتر از علم است، اما اشتباه می کنید. 
کام��ال  پی��ام،  ی��ک  کارآم��دی  و  اث��ر  می��زان 
قابل اندازه گیری اس��ت. ب��ه  عنوان  مثال، بس��یاری 
از معیاره��ای بازاریابی B2B دیجیت��ال را در نظر 
بگیرید. تقریبا تمام این معیارها، میزان پاسخ به یک 

سؤال یا یک پیام هستند. 
البته اغلب اوقات، خوانندگان به  صورت مس��تقیم 
با ش��ما وارد گفت وگو نمی ش��وند، اما هر بار که یک 
لین��ک یا ایمی��ل را ب��از می کنند، درب��اره  عالیق و 
سالیق شان چیزی به شما می  گویند. ابزارهایی نظیر 
هاب اس��پات )HubSpot(  به شما کمک می کنند 
که عکس العمل  ه��ای خوانندگان یک مطلب را ثبت 
و ارزیاب��ی کنی��د و میزان تأثی��ر و کیفیت محتوا را 

بسنجید. 
اگ��ر یاد بگیرید که این پاس��خ ها و عکس العمل ها 
را ثب��ت و ارزیابی کنید، می  توانید روند تعاملی را به 
نحو مؤثرتری ادامه دهید. برای بهینه  س��ازی عناصر 
مختلف دخیل در گفت وگو، ش��ما تنه��ا باید بدانید 
ک��دام معیارها را در نظ��ر بگیرید و چگون��ه آنها را 

تحلیل کنید. 
موفق ترین نمانام ها، خالقیت را با فناوری پیوند 

می  دهند
خالقیت به دو دلیل بسیار مهم است؛

اول؛ ب��رای تولید محتوایی که بتواند به تعامل پویا 
با مخاطب منجر شود، به خالقیت نیاز است. 

دوم؛ با استفاده  خالقانه از فناوری می  توان پیام ها 
را با حوزه  تأثیر بزرگ تر و پویایی بیش��تر به دس��ت 
مخاطبان بیشتری رسانده و میزان موفقیت تعامالت 

را به نحو دقیق تری ارزیابی کرد. 
ازاین جه��ت، هن��ر و عل��م در ح��وزه راهکارهای 

بازاریابی B2B به هم پیوند می خورند. 
فرهنگ خالقیت و ابتکارات فناورانه را توسعه 

دهید
بازاریاب  ه��ای حوزه  معامالت بین کس��ب وکارها 
)B2B(  باید ه��م دارای خالقیت و هم دارای علم 
استفاده از فناوری باشند. با دارا بودن این دو ویژگی، 
 B2B بزرگ ترین پیش��رفت ها در ح��وزه  بازاریابی

حاصل می شود. 
بس��یاری از عامالن تج��اری و بازاریاب  ها خود را 
خ��الق می دانند و بس��یاری دیگر نیز ب��ر بازاریابی 
دیجیت��ال متمرک��ز هس��تند و خ��ود را ب��ه  عنوان 

متخصصان تحلیل داده  های بازار معرفی می کنند. 
هردوی این ویژگی ها مهم اس��ت، اما بازاریاب های 
موفق آنهایی هس��تند که بتوانند به  خوبی از هر دو 

بخش مغزشان استفاده کنند. 
stormid :منبع

23مدیر فروش و بازاریابی، رموز موفقیت شان 
را در اختیار شما قرار می دهند

توصیه  های شغلی برای شروع سال 
جدید )2(

با مرور س��الی که گذش��ت، نس��بت به سال پیش 
رو کنجکاوتر می ش��وم. س��ال جدید ب��رای من چه 
چیزهایی ب��ه ارمغان خواه��د آورد؟ چطور می توانم 
خ��ودم را بهت��ر کنم و اطمینان حاص��ل کنم که در 
حال پیش��رفت هس��تم؟ چطور می توانم از یادگیری 
چیزهای جدید و آگاهی از مس��ائل روز تجارت عقب 
نمان��م؟ چطور می  توانم مطمئن ش��وم ک��ه بهترین 
خدمات را به مشتریانم عرضه می کنم و کار من برای 

آنها ارزشمند است؟ 
در ش��ماره پیش توصیه  های دو نفر از بزرگ ترین 
متخصص��ان بازاریاب��ی و فروش را با ش��ما در میان 
گذاش��تیم و در ادام��ه توصیه ه��ای برخ��ی دیگر از 

کارشناسان را مرور می کنیم. 
3- استفانی کستیؚونزس
 مدیر بازاریابی شرکت

)Label Insight( لیبل اینسایت
ب��ه  جرات می  توانم بگویم که بهترین توصیه ای که 
به من شده از طرف یکی از همکارانم بوده که استاد 
دانش��گاه در حوزه  فروش و بازاریابی است. او به من 
گفت: اگر مش��غول به کاری هستی که حوصله  ات را 
س��ر می برد یا تو را به چالش نمی کش��د، دنبال کار 
بیشتر یا کار دیگری باش. اگر کار بیشتری گرفتی اما 
هنوز هم حوصله  ات س��ر می رود یا به چالش کشیده 
نمی  شوی، وقت آن رسیده که کارت را عوض کنی. 

این توصیه به من کمک کرد که بتوانم تصمیمات 
س��ختی بگیرم و بتوانم مش��اغلی را که باعث رش��د 
من نمی  ش��دند و فراتر از تحصیالت و دانس��ته های 
دانش��گاهی ام چیزی به من اضاف��ه نمی کردند، رها 

کنم. 
من می  دانم که همیش��ه نیازمند آموزش و رش��د 
هستم و اگر به کارم عالقه مند باشم هیچ  وقت از آن 

دلزده نمی شوم. 
4- ربکا کورلیس

)Owl Labs( مدیر بازاریابی آول لبز
ب��رای انج��ام دادن کاری که ب��ه آن عالقه دارید 
منتظر ارتقای  ش��غلی نباشید. س��عی کنید با انجام 
دادن کارهایی فراتر از شرح وظایف تان، ارزش کارتان 
را باال ببری��د. کارهایی را از دوش رئیس تان بردارید. 
به کارهای جدیدی که می  توان انجام داد فکر کنید. 
ب��ا انجام پی��ش از موعد کارها و بدون ش��عار دادن، 

ارتقای شغلی خودتان را تضمین می کنید. 
5- ناتالی دیویس

)Impact( مدیر استعدادیابی و آموزش در شرکت ایمپکت
ب��ر آن چیزهایی تمرکز کنید که برای انجام ش��ان 
هیجان زده هستید. انجام دادن این کارها شبیه انجام 
وظیفه نیس��ت و حتی اگر اس��ترس داش��ته باشید، 
اس��ترس مثبت و دلچسبی است. وقتی به این حس 
برسید، آن را می  شناسید. سعی کنید چنین کاری را 
حفظ و آن را به  پیشه و تخصص خود تبدیل کنید. 

6- تام دیسکیپیو
)Impact( مدیر هدف  گذاری و برنامه ریزی ایمپکت

»به ج��ای غرق ش��دن در صورت مس��ئله، بر حل 
مس��ئله تمرکز ک��ن.« ای��ن جمله  یک��ی از بهترین 
توصیه های ش��غلی اس��ت ک��ه من در تم��ام عمرم 
دریاف��ت کرده ام. تمرکز بر حل مس��ئله یک انتخاب 
اس��ت؛ انتخاب یک نگاه س��ازنده و مثبت به مسائل، 
به  جای نگاه منفی. در نظر گرفتن مس��ئله به  عنوان 
ی��ک چالش و نه ی��ک مانع و برخورد با مس��ئله به  
عنوان فرصتی برای رش��د، به  جای رک��ود و احتراز 
از تغییر. تمرکز واقعی بر حل مس��ئله باعث افزایش 
قدرت رهبری و مس��ئولیت  پذیری ش��ده و می  تواند 

چراغ راه دیگران باشد. 
7- آن هندلی

مدیر تولید محتوای شرکت مارکتینگ پرافز 
)Marketing Profs(

بهترین توصیه ش��غلی را در س��ن 1۶ سالگی و از 
مرب��ی رانندگی ام )ِهنری( دریاف��ت کردم که به من 

گفت: کار خودت را بکن! 
یک روز هنری مرا به یک چهارراه ش��لوغ برد و به 
من گفت که بای��د راهنما بزنم و به چپ بپیچم. من 
فرمان را دودستی چس��بیده بودم و منتظر بودم که 
ماش��ین  های دیگر به من راه بدهن��د. هر ثانیه مثل 
یک س��ال می گذش��ت و کس��ی به من راه نمی داد. 

دست  هایم روی فرمان عرق کرده بودند. 
باالخ��ره هن��ری گفت: کار خودت را بکن. کس��ی 

برای تو راه باز نمی کند! 
پ��س کار خودت��ان را بکنید. آس��تین ب��اال بزنید. 
فعالی��ت کنید. مقام بگیرید. تالش کنید. خلق کنید. 
راوی قصه  خودتان باش��ید و به دیگران بفهمانید که 

چه ارزشی دارید. 
به قول بلیر والدورف، قهرمان یک سریال آمریکایی: 
سرنوش��ت مال بازنده هاس��ت؛ بهانه ای احمقانه برای 
اینک��ه به  جای ت��الش برای خل��ق رویدادها، منتظر 

وقوع اتفاقات باشیم.
کسی برای شما راه باز نمی کند. 

ادامه دارد. . . 
impactbnd :منبع
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به قلم جف هادن
مترجم: نسیم حسینی

7 درس مدیریتی مهم که در مقام 
یک مدیر محصول فرا  می گیرید

مدیران محصول بزرگ در س��مت بسیار چالش برانگیز 
خود بای��د تا حدی در نق��ش یک کارآفری��ن، مدیرکل، 
کارش��ناس فرآیند و تا حدی نی��ز در نقش یک دیپلمات 
عمل کنند. آنها بی��ن وظایف گوناگون پلی می زنند تا به 
محصوالت خود زندگی ببخشند. آنها در مورد مسائل مهم 
مرب��وط به ویژگی ها، عملکرد و قیمت گذاری در سراس��ر 
چرخه عمر محص��والت خود تصمیم گی��ری می کنند و 
همچنین در نهایت مس��ئول نتای��ج حاصل از محصوالت 
خود هس��تند، حتی اگر به طور مستقیم مدیریت توسعه، 
بازاریابی یا فروش محصوالت را به عهده نداشته باشند. این 
شغل کاری سخت و با اهمیت است. می توانید از درس های 

بزرگ مدیریتی زیر در این شغل استفاده کنید. 
یاد می گیرید مشتریان را به چشم 
شخصیت هایی منحصربه فرد ببینید

وقتی در س��ازمان ها از مشتری صحبت به میان می آید 
اغل��ب به طور عام و کلی از آنها یاد می ش��ود. در واقعیت، 
همه مش��تری ها مثل هم نیستند. مدیران محصول سعی 
می کنن��د ب��رای هر گروه مش��تری مجزا که ب��ا آنها کار 
می کنن��د یا تمایل به کار با آنه��ا دارند، نمایه مخصوصی 
تهی��ه کنند. از آنجایی که خصوصی��ات متمایزکننده هر 
ش��خصیت دارای یک معنا و مفهوم متفاوت است، مدیر 
محص��ول می تواند فعالیت های گوناگون را طوری هدایت 
کن��د که منج��ر به ارائ��ه پیش��نهادهای منحصربه  فرد و 

اختصاصی سازی رویکردهای بازاریابی شود. 
به یک راهبردشناس تبدیل می شوید

بخش��ی از جذابیت این شغل مشارکت شما در کمک به 
تعیین و اجرای راهبردهای ش��رکت است. مدیران محصول 
اغلب در بس��یاری از تصمیمات راهبردی مهم یک ش��رکت 
دخی��ل هس��تند، از ارزیابی و انتخاب بازارها ب��رای ورود به 
آنها گرفته تا شناس��ایی مشتریان س��ودآور احتمالی.  پس 
از انتخاب بازارها و مش��تری ها، وظیفه شناسایی محصوالت 
منحصربه فرد و هدایت تصمیمات مربوط به قیمت گذاری و 
مکان یابی نیز بخشی از مسئولیت های مدیر محصول هستند. 

یاد می گیرید در حاشیه رهبری کنید
مش��ابه با نقش مدیر پروژه، مدیر محصول هم وظیفه 
چالش برانگیز رهبری دیگران و پاسخگویی در قبال نتایج 
را برعهده دارد، بدون آنکه از اختیارات مستقیم برخوردار 
باشد.  هر نقشی که به شما یاد دهد بدون داشتن اختیار 
رس��می نتایج دلخواه تان را از کار دیگران به دست آورید، 

نقش بسیار آموزنده ای است. 
برای بقای خود مهارت های دیپلماتیک و 

سیاسی را فرا می گیرید
اگر فق��ط یک روز به جای یک مدی��ر محصول کار کنید 
به احتمال زیاد وادار خواهید ش��د در تماس های مش��تریان، 
استعالم های میدانی از فروشندگان، اداره جلسه با مهندسان، 
مالقات با بخش پشتیبانی مش��تریان برای آگاهی از مسائل 
کیفی و برگزاری یک وبینار با دوستان بازاریاب خود شرکت 
کنید. در هر یک از این موقعیت ها با مسائل و افرادی مواجه 
می ش��وید که نیازمند تصمیم گیری و تعهد هستند. تدبیر و 
مهارت های دیپلماتیک ش��ما این ام��کان را برای تان فراهم 
می کنند که این موقعیت های چالشی را طوری راهبری کنید 

که به بهترین شکل به نفع شرکت و مشتریان تان باشد. 
یاد می گیرید تجربه کلی را در نظر بگیرید

مشتریان پیشنهادهای ش��ما را از روی تجربه کلی که 
از آن به دس��ت می آورند ارزیابی می کنند، نه فقط از روی 
خ��ود محصول فیزیکی ی��ا خدمات واقعی. ه��ر قدر هم 
که محصولی فوق العاده باش��د، وقتی مش��تری در درک 
ویژگی های آن با مش��کل مواجه ش��ود و پاسخی دریافت 
نکن��د، این موضوع بر محصول و نتایج فروش ش��ما تأثیر 
مخربی گذاشته و اعتبار شما را زیر سؤال می برد. مدیران 
محصول مس��ئولیت »تمام« فرآیند عرض��ه، از محصول 
فیزیکی و خدمات حقیقی گرفته تا کلیه حوزه های تعامل 

با مشتری پیرامون عرضه را به عهده دارد. 
مهارت های ارتباطی عظیمی به دست می آورید

از اولین روز کارتان در این ش��غل، درگیر مش��تریان و 
همکاران ت��ان در س��ایر ادارات می ش��وید و پس از مدتی 
متوجه می شوید که به عضو ثابت جلسات اجرایی تبدیل 
ش��ده اید.  به سرعت یاد می گیرید که خود را با مخاطبان 
متفاوت تطبیق دهید و درمی یابید که توانایی ش��ما برای 

برقراری ارتباط مؤثر مهم ترین دارایی شماست. 
یاد می گیرید معامالت سودآوری ترتیب دهید

در این ش��غل، ش��ما انتخاب می کنید که برای توسعه 
محصوالت جدید و ارتقای محصوالت فعلی پول ش��رکت 
در کجا سرمایه گذاری شود. هر تصمیمی بها و پیامدهایی 
دارد و دائما از مدیران محصول خواسته می شود به سراغ 

معامالتی بروند که از اولویت برخوردارند. 
- ممک��ن اس��ت بخ��ش مهندس��ی ب��رای کار روی 
پیش��نهادهای ش��ما منابع محدودی داش��ته باشد و در 
چارچوب زمانی که تعیی��ن کرده اید، فقط قادر به تحویل 
س��ه مورد از پنج درخواست اول ش��ما باشد. اینکه کدام 
درخواس��ت ها کنار گذاش��ته ش��ود به نظر شما که مدیر 

محصول هستید، بستگی دارد. 
- اگ��ر ب��رای آموزش گ��روه فروش خود در پیش��نهاد 
اخیرتان به فرصت بیشتری نیاز دارید، باید با مدیر فروش 

در این مورد مذاکره کنید. 
- مجبوری��د به خاطر اقدام رقیب قیمت های خود را پایین 
بیاورید؟ در این صورت مجبور خواهید برای متقاعد ساختن 
بخش مالی درباره دریافت س��ود کمت��ر روی کاالیی که قرار 
اس��ت روانه بازار کنید، زمان زی��ادی را اختصاص دهید.  این 
تصمیم  گیری های دشوار برای مدیران محصول که در مدیریت 

معامالت استاد شده اند، مسائل عادی و روزمره ای هستند. 
thebalance :منبع

آیا به کودکان خود آموخته اید 
ک��ه بتوانند دیگ��ران را متقاعد 
کنن��د؟ حتما ای��ن کار را انجام 
دهید، چ��ون این ویژگی آنها را 

موفق تر خواهد کرد. 
هم��ه آدم های بس��یار موفق 
بزرگی  رهب��ران  همین ط��ور  و 
ط��رز  ب��ه  می شناس��م  ک��ه 
خارق العاده ای در متقاعد کردن 
افراد برای پیروی از خود مهارت 

دارند. 
 )ش��اید به همین دلیل است 
ک��ه م��ارک کوب��ان می گوی��د 
ف��روش،  روش ه��ای  دانس��تن 
مهارتی اس��ت که همگان برای 
موفقیت خود به آن نیاز دارند(. 
ام��ا توانای��ی متقاع��د کردن 
دیگ��ران به معن��ی فریب دادن 
یا تحت فش��ار گذاش��تن افراد 
حال��ت،  بهتری��ن  در  نیس��ت. 
متقاعدس��ازی عبارت اس��ت از 
توانایی توصی��ف اثربخش مزایا 
و منطق پش��ت ی��ک ایده برای 
کس��ب موافق��ت دیگ��ران؛ این 
یعن��ی الزم اس��ت ک��ه همه ما 

بیشتر متقاعدکننده  باشیم. 
به همین دلیل اس��ت که هنر 
متقاعدس��ازی برای هر حرفه و 
و  اس��ت  حیاتی  کس��ب وکاری 
اف��راد موفق در این کار بس��یار 

ماهرند. 
کاری  می توانی��د  چط��ور 
کنی��د کودکان تان ب��ه رهبرانی 

تأثیرگذار بدل شوند؟ 
1- یادشان بدهید با 

»پیروزی های« کوچک 
شروع کنند 

پژوهش ها نش��ان می دهد که 
کس��ب موافقت دیگران س��بب 
ایجاد یک اثر پایدار در روحیات 
این  اگرچه  طرفی��ن می ش��ود، 
موافقت ها بر سر مسائل کوچک 

و کوتاه مدت باشد. 
پ��س ب��ه بچه ه��ا بیاموزی��د 
ابت��دا  در  را  تمرکزش��ان 
روی موض��وع مح��ل بح��ث و 
نگذارن��د،  استدالل های ش��ان 
بلکه ب��ا گزاره ه��ا و فرض هایی 
با  ک��ه می دانند مخاطب ش��ان 
آنها موافق است شروع کنند. به 
این ترتی��ب پایه و مبنایی برای 

توافق های بعدی بسازند. 
به یاد داش��ته باشید جسمی 
که در حال حرکت است، تمایل 
دارد در حال حرکت باقی بماند، 
ای��ن قانون در مورد س��ری که 
ب��ه نش��ان موافقت ت��کان داده 

می شود نیز صادق است. 
2- یادشان بدهید از 
موضع گیری های قاطع 

نترسند 
حتما تصورتان بر این اس��ت 
که داده ها و اس��تدالل همیشه 
پیروز میدان هستند، اما اشتباه 
نش��ان  پژوهش ه��ا  می کنی��د. 
انسان ها خودنمایی  می دهد که 
را ب��ه خبرگی ترجیح می دهند. 
ما به طور طبیعی اعتماد به نفس 
را مع��ادل مه��ارت می پنداریم. 

اعتمادبه نفس  با  سخنگوی  یک 
حت��ی می توان��د دیرباورتری��ن 
آدم ها را هم دس��ت کم تاحدی 
مج��اب کن��د. در حقیق��ت، ما 
توصیه یک منبع متکی  به نفس 
را ترجی��ح می دهی��م، حتی تا 
جایی که س��وابق ضعیف آن  را 

نادیده می گیریم. 
پ��س جس��ور ب��ودن را ب��ه 
کودکان خ��ود بیاموزید. به آنها 
ی��اد دهید گفت��ن عباراتی مثل 
»م��ن فک��ر می کن��م« ی��ا »به 
عقی��ده من« را کنار بگذارند. به 
آنه��ا بیاموزید از افزودن کلمات 
توصیفی به سخنان خود دست 
بکشند. به آنها بگویید: اگر فکر 
نتیجه می دهد،  می کنی چیزی 

فقط بگو نتیجه می دهد. 
به ک��ودکان بیاموزید پش��ت 
نظرات خ��ود، حت��ی اگر فقط 
و  بایس��تند  باش��د،  نظرش��ان 
جدیت خود را نش��ان دهند. به 
این ترتیب، اطرافیان خودش��ان 
به ط��ور طبیعی به س��وی آنها 

جذب خواهند شد. 
3- یادشان دهید سرعت 
حرف زدن شان را تنظیم 

کنند
در پ��س این کلیش��ه معروف 
ک��ه »فروش��نده ها تن��د حرف 
می زنن��د« دلیل��ی هس��ت: در 
تند  موقعیت های خاص،  بعضی 
حرف زدن ج��واب می دهد، اما 

در سایر موارد نه چندان. 
در یک مطالع��ه به نکات زیر 

اشاره شده: 
- اگر احتم��ال دارد مخاطب 
مخالفت کند، س��ریع تر صحبت 

کنید. 
- اگر احتم��ال دارد مخاطب 
موافق��ت کند، آرام ت��ر صحبت 

کنید. 
چرا؟ چ��ون وقت��ی مخاطب 
می خواهد با شما مخالفت کند، 
سریع حرف زدن باعث می شود 
زمان کمتری برای س��ر و شکل 
دادن ب��ه اس��تدالل های خ��ود 
ب��رای مخالفت داش��ته باش��د، 
بنابراین ش��ما ش��انس بیشتری 

خواهید  متقاعدکردن شان  برای 
داشت. 

وقتی مخاطب با ش��ما موافق 
باش��د، آرام صحبت ک��ردن به 
آنها زمان می دهد استدالل های 
ش��ما را ارزیاب��ی و تع��دادی از 
نظرات خود را هم بررسی کنند. 
و  اس��تدالل های ش��ما  ترکیب 
جهت گی��ری اولیه آنه��ا به این 
معنی اس��ت که آنها به احتمال 
زیاد، خ��ود را حداقل تا حدی، 

مجاب می کنند. 
خالصه اینکه اگر کودکان تان 
تک خ��وان گ��روه کر هس��تند، 
یادش��ان بدهید آرام تر صحبت 
کنن��د و در غی��ر ای��ن صورت 
نیس��تند(،  گ��روه  )تک خ��وان 
بای��د س��ریع تر ح��رف بزنن��د. 
همچنین به آنه��ا بیاموزید اگر 
مخاطب شان ممتنع یا بی تفاوت 
اس��ت، تن��د صحب��ت کنند تا 

توجهش را از دست ندهند. 
4- یادشان بدهید که 

مخاطب ترجیح می دهد 
اطالعات را پردازش کند 

وقتی جوان و پرش��وق و ذوق 
ب��ودم، ناگهان و س��رزده با یک 
ایده ش��گفت انگیز ب��ه دفتر کار 
یکی از سرپرس��ت های همکارم 
و  اطالع��ات  هم��ه  می رفت��م، 
محاس��بات خود را ب��ه او ارائه 
منتظر  بی صبران��ه  و  م��ی دادم 
می ماندم تا با من موافقت کند. 
. . و او هر بار مخالفت می کرد. 

س��رانجام و با آنکه باید خیلی 
درمی یافت��م،  اینه��ا  از  زودت��ر 
متوجه ش��دم که مش��کل از او 
نیس��ت. ایراد از روش من است. 
او از روی غری��زه نیاز به زمانی 
برای فکر کردن داشت. دوست 
داش��ت پردازش کند، اما من با 
درخواست پاسخ های فوری او را 
در موقعیت دفاعی قرار می دادم 
و باعث می ش��دم او گزینه امن 
را انتخاب کند، یعنی بگوید نه. 
پس روش جدی��دی را پیش 
گرفت��م. به او گفت��م »من یک 
ایده به دردبخور وکاربردی دارم، 
اما مطمئنم که برخی مسائل را 

از قلم انداخته ام. اگر آن را با تو 
در میان بگذارم، می توانی یکی 
دو روزی در موردش فکر کنی و 

بعد نظرت را بگویی؟«
او عاش��ق این روش شد. این 
روش، اول نشان داد که به خرد 
و تجرب��ه او به��ا می دهم. دوم، 
نش��ان داد که از او نمی خواهم 
ک��ه فق��ط موافقت کن��د، بلکه 
خالصانه نظرش را پرسیده ام. از 
همه مهم تر، ب��ا این روش به او 
زمان دادم تا ایده ام را به ش��یوه 

خودش پردازش کند. 
بیاموزی��د اگر  ب��ه ک��ودکان 
سبک ش��خصیتی کسی امکان 
موافقت آن��ی را برایش ناممکن 
می سازد، بر آن پافشاری نکنند. 
همچنی��ن ب��ه آنه��ا بیاموزی��د 
عاش��ق  مخاطب ش��ان  اگ��ر 
تصمیم گی��ری و اق��دام س��ریع 
اس��ت از او درخواس��ت تفکر و 

تعمق نکنند. 
5- یادشان بدهید از 

»غیرحرفه ای« بودن )بجا و 
متناسب( نترسند 

اس��تفاده از کلمات ناس��زا در 
مواقع خاص و از روی صمیمیت 
حقیقت��ا می تواند به القای حس 
اضطرار کمک کند، زیرا توجه و 
دلواپس��ی شما را نشان می دهد 
)و البت��ه وقت��ی رهب��ر کم��ی 
خس��تگی یا خش��م هم از خود 
نش��ان دهد، این ناسزاها هرگز 

کسی را نمی رنجاند(. 
به ط��ور خالصه، ب��ه کودکان 
خ��ود بیاموزی��د که خودش��ان 
هم��واره  اصال��ت  باش��ند. 
اگ��ر  اس��ت.  متقاعدکننده ت��ر 
ک��ه  می گوی��د  احساس ش��ان 
زب��ان  ب��ر  مالیم��ی  ناس��زای 
آورن��د، بای��د راحت باش��ند و 
ای��ن کار را انجام دهن��د )البته 
مس��لما در موقعیت مناس��ب(. 
پژوهش ها نشان می دهد چنین 
بیش��تر  احتماال کمی  اف��رادی 
متقاعدکننده هس��تند. )و لطفا 
به من نگویی��د که بچه های تان 
می گویند،  نمی گوین��د.  ناس��زا 

خودتان نمی گفتید؟ ( 

6- یادشان بدهید بر 
توصیف نتایج مثبت تمرکز 

کنند 
ب��ا اینک��ه اس��تفاده از فنون 
وسوس��ه کننده  ت��رس  الق��ای 
مثب��ت  نتای��ج  بی��ان  اس��ت، 
باش��د  می تواند متقاعدکننده تر 
)پژوهش ها این فرضیه را مطرح 
کرده ان��د که اکثر افراد به محض 
اینکه حس کنند کس��ی آنها را 
ب��ا زور وادار به تغییر یک رفتار 
می کن��د، واکنش منفی نش��ان 

خواهند داد( 
کودکان ت��ان  اگ��ر  پ��س 
می کوشند تغییری را رقم بزنند، 
به آنها بگویید بر اشتراک گذاری 
ن��کات مثبت آن تغیی��ر تأکید 
کنند. در واق��ع آنها می خواهند 
مخاطب ش��ان را به جای بهتری 
برسانند، نه اینکه به آنها بگویند 

از چه چیزی اجتناب کنند. 
7- یادشان بدهید چه خوب 

و چه بد را با دیگران در 
میان بگذارند 

به گفته دنیل اوکیف، اس��تاد 
ایلین��وی، در می��ان  دانش��گاه 
گذاش��تن یک ی��ا دو نقطه نظر 
از  متقاعد کننده ت��ر  مخال��ف 
پرداختن صرف به استدالل های 

خودتان است. 
چرا؟ چون ایده ها و طرح های 
پیش��نهادی عال��ی و بی نق��ص 
اندک هس��تند. مخاطب  بسیار 
ش��ما ه��م ای��ن را می دان��د. او 
می دان��د که دیدگاه ه��ا و نتایج 

بالقوه دیگری نیز وجود دارد. 
پ��س ب��ه ک��ودکان بیاموزید 
سرش��ان را ب��اال بگیرن��د و ب��ا 
مخالفت ها روبه رو ش��وند. به آنها 
بگویید درباره چیزهایی صحبت 
کنند که ممکن است مخاطب از 
قبل در ذهن داشته باشد. به آنها 
یاد دهی��د در مورد نظرات منفی 
احتمال��ی بح��ث کنند و نش��ان 
دهند که چط��ور می توانند از آن 
مش��کالت کاسته یا بر آنها چیره 
شوند.  به کودکان خود بیاموزید 
بح��ث را از مواض��ع دیگری هم 
پیش برده و س��پس با تمام توان 
تالش کنند تا نش��ان دهند چرا 

هنوز هم حق با آن هاست. 
8- یادشان بدهید واقعا 

برحق باشند 
متقاعدکنن��ده  آدم ه��ای 
پیام های ش��ان  چطور  می دانند 
را س��اخته و پرداخت��ه نموده و 
انتقال دهند، ام��ا از آن مهم تر، 
ب��ر این واقعیت نی��ز واقفند که 
آنچه بیش از همه اهمیت دارد 

خود پیام است. 
بیاموزی��د  کودکان ت��ان  ب��ه 
صریح، موجز و مرتبط با موضوع 
صحب��ت کنن��د. ب��ه آنه��ا یاد 
بدهید با داده ها ، اس��تدالل ها و 
بی عیب ونقص  نتیجه گیری های 

خود پیروز میدان باشند. 
تمام آنچه برای کودکان گفته 
ش��د در م��ورد همه م��ا صدق 
می کند: هنر متقاعدسازی جزو 
الینفک ویژگی ه��ای یک رهبر 

بزرگ است. 
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علم بر این باور است کودکانی که روزی رهبران بزرگی شده اند، والدینی داشته اند که این 8 مورد را به آنها آموخته اند

چگونه والدین رهبران بزرگ را پرورش داده اند
دریچه

10 راه قدرتمند برای پرورش 
کارکنان

س��رمایه گذاری در پرورش کارکنان از مهم ترین و 
س��ودمندترین کارهایی است که یک مدیر می تواند 
انجام دهد، اما به دالیلی، اغلب آخرین موردی است 

که در فهرست کارهای روزانه او ثبت می شود. 
اگر بخواهید از منظر کامال خودخواهانه به موضوع 
ن��گاه کنید، وقتی کارکنان خود را پرورش می دهید، 
باهوش تر و پربازده تر می ش��وند، سطح عملکردشان 
باالت��ر می رود و در نهایت باعث می ش��وند که مانند 
یک سوپراستار به نظر برس��ید. پرورش مهارت های 
کارکنان به جلب و حفظ بهترین کارکنان نیز کمک 
می کند و به ش��ما ای��ن امکان را می ده��د تا برخی 
مسئولیت ها را به آنها واگذار کرده تا تنها روی کاری 

که به خاطر آن حقوق می گیرید تمرکز کنید. 
از همه مهم تر اینکه این کار ثمربخش اس��ت، زیرا 
مصداق دقیق رهبری اس��ت؛ یعن��ی ایجاد تحول در 

زندگی دیگران. 
اگر مطمئن نیس��تید که برای بدل ش��دن به یک 
مدیر مش��ورت دهنده و الهام بخش باید چه مراحلی 
را طی کنید، 10 گام زیر به شما کمک خواهد کرد. 

1- از خودتان شروع کنید 
پیش از آنکه بتوانید دیگ��ران را به طور مطمئن و 
مؤثر پرورش دهید، نخس��ت باید به پرورش خودتان 
بپردازی��د. در غیر این صورت، ممکن اس��ت به جای 
مش��اور، متظاهر و ریاکار به نظر برس��ید. شکل دهی 
یک رفتار خوب از سرمشق س��ازی آغاز می شود و به 
بیشتر دیده شدن مهارت های پرورشی شما نیز کمک 

می کند. 
2- شالوده کارتان را بر پایه اعتماد و احترام 

متقابل بنا کنید 
الزم اس��ت کارکنان بدانند که امر پرورش روشی 
نیس��ت که کس��ی بخواهد آنها را موذیانه به اعتراف 

ضعف های شان وا دارد. 
3- جلسات هفتگی را به فرصتی برای 

یادگیری بدل کنید 
پ��رورش کارکنان رویدادی نیس��ت که یک یا دو 
بار در سال برگزار ش��ود یا چیزی نیست که برایش 

کارکنان را به بخش منابع انسانی بفرستید. 
4- سؤال بپرسید 

پرسش از کارکنان آنها را وادار می کند تا خودشان 
فکر کنند و راه حل مسائل را بیابند. همچنین پس از 
اتمام هر مأموری��ت، می توان برای بازتاب آموزه های 
کس��ب ش��ده و همین طور تثبیت دان��ش یا مهارت 

جدید، سؤاالت را مجددا مورد بررسی قرار داد. 
5- تفویض اختیار را یاد بگیرید 

بسیاری از مدیران وقت خود را به راحتی در محل 
کار می گذرانن��د، اما نیازی به چنین کاری نیس��ت. 
واگذاری مس��ئولیت هایی که از آنها لذت می برید به 
ش��ما در پرورش مهارت های کارکنان کمک کرده و 
وقت ت��ان را هم آزاد می کند، پ��س این کارتان یک 
ب��ازی برد- برد خواهد بود. ب��ا این حال، از کارکنان 
انتظار نداشته باشید کارها را درست مانند شما انجام 
دهند. ممکن است در ابتدای کار ضعیف باشند و به 
راهنمایی  بیشتری نیاز داشته باشند، اما همه آدم ها 

به همین شکل یاد می گیرند. 
6- مأموریت های چالشی واگذار کنید 

به غی��ر از تغییر ش��غل، مأموریت های چالش��ی، 
بهتری��ن راه یادگیری و پرورش هس��تند. ش��ما در 
مقام ی��ک مدیر در موقعیتی هس��تید که باید برای 
کارکن��ان خ��ود فرصت هایی بیابید که در راس��تای 
نیازه��ای تربیت��ی و اه��داف حرفه ای آنها باش��ند. 
به ای��ن فکر نکنید ک��ه الیق ترین ف��رد را برای آن 
مأموری��ت برگزینی��د، بلکه تالش تان در این باش��د 
که مناس��ب ترین مأموریت پرورشی را برای هر فرد 

انتخاب کنید. 
7- معارفه های شبکه ای ترتیب دهید 

مدیران اغلب به دلیل توانایی شان در معرفی افراد 
به یکدیگر، گش��ودن درهای ارتب��اط بین کارکنان، 
ارائه سرمش��ق ها و تخصص در فن بی��ان، موقعیتی 
حس��ادت برانگیز دارند. به احتمال زیاد، در گذش��ته 
هم کس��ی درها را به روی ش��ما گشوده است، پس 
ه��ر جا برای تان مقدور اس��ت آن را در حق دیگران 

جبران کنید. 
8- بازخورد بدهید 

همه م��ا دارای نق��اط کور رفتاری هس��تیم. یک 
مدیر اغلب کس��ی است که بتواند به طور ملموس به 
کارکن��ان خود کمک کند ت��ا ضعف هایی را که مانع 

تأثیرگذاری یا پیشرفت شان شده  ببیند. 
9- در پیشبرد سیاست ها و فرهنگ سازمانی 

یاری کنید 
درس��ت است که واژه »سیاس��ت« اغلب مفهومی 
منف��ی به ذهن مان م��ی آورد، اما به ه��ر حال راه و 
روش��ی است که کار سازمان ها مطابق با آن به انجام 
می رسد و کارکنان شما باید این را بدانند. کارآموزی 
و نقش پذیری دو راه برای آشنا کردن کارکنان با زیر 

و بم دانش سیاسی هستند. 
10- برای پول خرج کردن مشتاق باشید 

هر وق��ت برای تان ممکن اس��ت، اهداف پرورش��ی 
کارکن��ان خود را ب��ا آموزش، همایش، مربی و س��ایر 
منابع مادی تقویت کنید. یک برنامه آموزش��ی خوب، 
اگرچه نمی تواند جای نقش و تأثیر شما به عنوان مدیر 
را بگیرد، اما می تواند بر کیفیت تالش های تان بیفزاید. 
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می ترسید رئیس جدیدتان بیش از حد از شما 
کار بکشد؟ 

 همین یک سؤال را در مصاحبه 
بپرسید تا مطمئن شوید

این پرسش به شما نشان می دهد واقعا چه چیزی 
برای موفقیت در یک شرکت الزم است؟ 

با آنک��ه آمادگی برای مصاحبه کاری بس��یار مهم 
است و ضرورت دارد پاسخ های تان محکم و واضح به 
نظر برس��ند، بخش دیگری از آمادگی برای مصاحبه 
که اغلب نادیده گرفته می شود این است که جوینده 

کار باید چه سؤاالتی از مدیر بپرسد. 
من به مراجعان خودم یاد داده ام که هش��ت سؤال 
در مصاحبه بپرسند، س��ؤاالتی که حقیقتا می توانند 
شانس به دست آوردن آن شغل را باال ببرند. یکی از 
این س��ؤاالت مزیت دیگری هم دارد و آن این است 
که اگر کارفرما بخواهد بیش از حد از شما کار بکشد، 
ش��ما را متوجه این مس��ئله خواهد کرد. سؤال مورد 
نظر این است: »درباره موفق ترین استخدامی که این 
اواخر داش��ته اید بگویید. آن ف��رد چه کار کرد که به 
سرعت به یکی از بهترین کارکنان شما تبدیل شد؟«
پاس��خ ای��ن س��ؤال حقای��ق بس��یاری را درب��اره 
ارزش هایی که در م��ورد عملکرد کارکنان برای یک 
مدیر مهم اس��ت آش��کار می کند. برای مثال، هر دو 

پاسخ زیر را بخوانید: 
 »بیل بالفاصله بعد از پیوستن به شرکت از تجربه 
و مهارت های ارتباطی اش به بهترین ش��کل استفاده 
ک��رد. او آدم باکفایتی بود و همیش��ه آرام و مس��لط 
ب��ه نظر می رس��ید. او در همان ۴0 س��اعت معمول 
در ه��ر هفته کارهای زیادی را به اتمام می رس��اند و 
هیچ وقت مجبور نبوده تا دیروقت در ش��رکت بماند 
ی��ا اضاف��ه کاری کند، چ��ون از تخصص  خ��ود برای 
باال ب��ردن بازدهی منحن��ی یادگیری اش اس��تفاده 
کرده اس��ت. از اینکه می دیدیم او به این س��رعت به 
چنین ضرباهنگی در کارش رسیده است، بسیار لذت 

می بردیم.« 

در مقابل، »ِمری در روزهای ش��لوغ و پرمشغله ای 
به ما ملحق ش��د. او درس��ت به موقع وارد کار ش��د 
و زحمت زیادی کش��ید تا ما را به مس��یر اصلی مان 
برگرداند. او همیش��ه در دس��ترس بود و ش��ب ها و 
آخر هفته های بس��یاری را س��ر کار مان��د تا ما را به 
جایی که الزم بود برس��اند. او همیش��ه قبل از همه 
س��ر کار می آید و آخر از همه به خانه برمی گردد. ما 
واقعا قدردان وقت و زحمتی که او از زمان ش��روع به 

کارش، صرف شرکت کرده است هستیم.« 
می توانید تفاوت بین این دو پاس��خ را تش��خیص 

دهید؟ 
در پاس��خ اول، مدیر میزان کارای��ی بیل در زمان 
مقرر را ارزش��مند می داند. در پاسخ دوم، آنچه برای 
مدی��ر ارزش دارد مقدار زمانی اس��ت که ِمری برای 
کارش صرف می کند. این پاسخ ها به این معنا نیست 
که یک��ی از کارفرماه��ا بهتر از دیگری اس��ت. تنها 
معنای آن این است هر یک از آنها به شکل متفاوتی 

برای زمان شما ارزش قائلند. 
این طور در نظر بگیرید که: 

به ط��ور مس��تقل و ب��رای خودت��ان کار می کنید 
ی��ا خدمات خ��ود را به ی��ک کارفرما می فروش��ید. 
کارفرما ش��ما را به این خاطر که از ش��ما خوش��ش 
می آید اس��تخدام نمی کند، بلکه معتقد اس��ت آنقدر 
برای درآمدزایی و/ یا صرفه جویی در هزینه ها گزینه 
ایده آلی هس��تید که هزینه های مربوط به اس��تخدام 

شما از آن طریق توجیه شود. 
ب��ا این ح��ال، چگونگ��ی این ارزش��گذاری از یک 
کارفرما به کارفرمای دیگر متفاوت است. با طرح این 
س��ؤال، می توانید از آنچه برای یک مدیر ارزش��مند 
اس��ت مطلع ش��وید و دریابید که آیا کمیت )تعداد 
س��اعات کار کردن( را بر کیفی��ت )بازدهی و کارایی 
در س��اعات مقرر کاری( ترجی��ح می دهد یا کیفیت 

را بر کمیت. 
اگ��ر بیاموزی��د ش��رکت هایی را که از ش��ما توقع 
اضاف��ه کاری دارن��د در مصاحب��ه شناس��ایی کنید، 
می توانی��د مطمئ��ن باش��ید ش��رکتی ک��ه انتخاب 
می کنید، درس��ت مانند خودتان ب��ه تعادل بین کار 
و زندگی اعتقاد دارد. اگر دوس��ت ندارید اضافه کاری 
کنید، پس باید این سؤال را در مصاحبه کاری بعدی 

خود مطرح کنید. 
inc :منبع
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پیام رس��ان واتس اپ در س��ال 2009 
می��الدی توس��ط »یان ک��وم« مهندس 
سابق یاهو و با همکاری »برایان اکتون« 
آغاز به کار کرد. داس��تان واتس اپ یکی 
از بهترین نمونه ه��ای موفقیت ایده های 
نوآورانه در فناوری اس��ت، چراکه از یک 
اپلیکیش��ن پر ایراد ب��ه پرمخاطب ترین 
پیام رسان دنیا تبدیل شد و روند برقراری 

ارتباطات بین مردم را متحول کرد. 
نف��وذ وات��س اپ در میان کارب��ران به 
اندازه ای بود که به عقیده نشریه فوربس، 
پیام رس��ان وات��س اپ عام��ل اصلی ضرر 
3۸۶میلیارد دالری صنعت مخابرات بین 

سال های 2012 تا 201۸ بوده است. 
موفقی��ت واتس اپ پس از تأس��یس تا 
جایی پیش رفت که فیس بوک در س��ال 
201۴ این پیام رسان را به قیمت هنگفت 
19میلیارد دالر خری��داری کرد و ثروت 
ش��خصی یان کوم را به 7.5 میلیارد دالر 
رساند. آقای کوم در همان سال رتبه ۶2 
در  آمریکا  ثروتمندترین ه��ای  فهرس��ت 

مجله فوربس را از آن خود کرد. 
مؤس��س وات��س اپ در ط��ول مس��یر 
موفقیت با شکس��ت های بسیاری روبه رو 
ش��د و کمپانی های بزرگی از همکاری با 
او س��ر باز زدند، اما ی��ان کوم از هدفش 
مأیوس نش��د و توانس��ت در نهایت ایده 

خود را به ثمر برساند. 
داستان زندگی یان کوم

ی��ان ک��وم در تاریخ 2۴ فوریه س��ال 
197۶ در کی ی��ف اوکراین ب��ه دنیا آمد. 
خانواده کوم در منطقه روس��تایی زندگی 
می کردند و از امکانات اولیه ای مانند برق 
و آب گرم محروم بودند، به همین جهت 
و برای بهبود اوضاع، یان در سال 1992 
ب��ه همراه م��ادر و مادربزرگش به آمریکا 
مهاج��رت کرد و در منطق��ه مانتین ویو 

کالیفرنیا ساکن شد. 
خان��واده ک��وم از طری��ق برنامه ه��ای 
حمایت اجتماع��ی صاحب خانه کوچکی 
ش��دند، اما پدر یان که ق��رار بود پس از 
مدتی به آنها بپیوندد، در کش��ور اوکراین 
باقی مان��د. یان کوم 1۶ س��اله از همان 
ابت��دای ورود ب��ه آمریکا عالق��ه خود به 
رایانه را دنبال کرد و با تهیه دفترچه های 
راهنما از کتاب فروشی محل زندگی اش، 
به مطالعه درباره ش��بکه های کامپیوتری 

پرداخت. 
ی��ان کوم طی دو س��ال و ب��ه صورت 
خودآموز بر مبحث شبکه های کامپیوتری 

مسلط شد.
یان در کن��ار یادگیری مباحث مربوط 
به ش��بکه، در یک فروش��گاه ب��ه عنوان 
نظافتچی مش��غول به کار شد تا در کنار 
م��ادرش که پرس��تار بچه ب��ود، مخارج 
خانواده را تأمین کند. کوم توانس��ت طی 
دو س��ال و به صورت خودآموز بر مبحث 

ش��بکه های کامپیوتری مس��لط ش��ود و 
در مرحل��ه بعدی، ب��رای تحصیل برنامه 
نویس��ی وارد دانش��گاه ایالتی سن خوزه 

شد. 
یان ک��وم در کنار تحصی��ل، به عنوان 
 Ernst پایشگر امنیت شبکه در کمپانی
Young &  اس��تخدام ش��د و شش ماه 
برای این ش��رکت کار کرد. وی سپس به 
یاهو پیوس��ت و در آنجا ب��ا برایان اکتون 
آش��نا ش��د. این دو مدت 9 سال در یاهو 
کار کردن��د و پس از آن برای اس��تخدام 
در فیس بوک، از شغل خود استعفا دادند. 
اما فیس ب��وک از پذیرش کوم و اکتون 
خ��ودداری ک��رد و مهندس��ان پیش��ین 
یاه��و تنها راه موفقی��ت را در کارآفرینی 
یافتند. درس��ت در همی��ن زمان بود که 
ایده س��اخت یک اپلیکیش��ن پیام رسان 
در ذهن یان کوم ش��کل گرفت و داستان 

موفقیت واتس اپ آغاز شد. 
روزهای نخست

در ژانویه س��ال 2009 ی��ان کوم یک 
دس��تگاه آیفون خرید و متوجه ش��د اپ 
اس��تور )ک��ه تنها هف��ت م��اه از آغاز به 
کارش می گذشت( پتانسیل بسیار باالیی 
برای عرضه نرم افزاره��ای جدید دارد. او 
بالفاصل��ه ای��ده اولیه خود را ب��ا یکی از 
دوس��تان دوره دانش��گاه به ن��ام »الکس 
فیش��من« در می��ان گذاش��ت و این دو 
راه های رس��یدن به هدف را مورد بررسی 

قرار دادند. 
پس از س��اعت ها بحث و بررسی، کوم 
و فیش��من با ش��کل دهی کانسپت اولیه، 
به این نتیجه رس��یدند که پیشبرد پروژه 
نیازمن��د یک توس��عه دهنده iOS  بوده 
و فیش��من برای این جای��گاه یک دولوپر 
روس به ن��ام »ایگور س��ولومنیکوف« را 
معرفی ک��رد. با حضور توس��عه دهنده و 
اضافه ش��دن برای��ان اکتون، تی��م اولیه 

واتس اپ شکل گرفت. 
سه قانون اصلی واتس اپ

از ابتدای آغاز به کار استارت آپ واتس 
اپ، ک��وم و اکتون س��ه قان��ون اصلی را 
برای اپلیکیش��ن خ��ود تعری��ف کردند: 
نبود تبلیغات، محیط کاربرپس��ند و عدم 
ذخیره پیام های ارسالی در سرورها برای 
حفاظ��ت از حری��م خصوص��ی کاربران. 
عالوه بر این قوانین، مؤسس��ان واتس اپ 
تصمیم گرفتند س��رویس خ��ود را بدون 
بخش های اضافی و با اطمینان پذیری باال 

به مشتریان ارائه کنند. 
پ��س از پایه ری��زی ط��رح، یان اس��م 
»WhatsApp«  را ب��رای اپلیکیش��ن 
خود برگزید و واتس اپ در ژانویه 2009 
آغ��از به کار کرد. البته پیام رس��ان مورد 
بحث در ابتدا با مش��کالت فنی بسیاری 
مواجه ش��د که نارضایتی شدید کاربران 
را به همراه داش��ت، اما با پافشاری برایان 
اکتون پروژه به کار خود ادامه داد و چند 
ماه بعد ب��ا تغییراتی که اپ��ل در پلتفرم 
خود ایجاد کرد، توس��عه دهندگان واتس 
اپ توانس��تند بخ��ش قاب��ل توجه��ی از 

مشکالت اپلیکیشن را رفع کنند. 
دوران شکوفایی

نس��خه دوم و بهین��ه وات��س اپ مدت 
کوتاهی پس از نس��خه اول عرضه ش��د 
و توانس��ت به س��رعت 250 ه��زار کاربر 
 فعال ج��ذب کن��د. در این زم��ان کافه

Red Rock مانتین ویو به دفتر واتس اپ 
تبدیل ش��ده بود و استارت آپ مهندسان 
س��رمایه گذاری  نخس��تین  یاهو  س��ابق 
خارجی خ��ود را در قالب 250هزار دالر 

پول نقد دریافت کرد. 
پیام رس��ان واتس اپ تا س��ال 2011 
ب��ه فهرس��ت 20 اپلیکیش��ن برت��ر اپ 
اس��تور راه یافت و شرکت سرمایه گذاری 
سکویا ۸ میلیون دالر به این استارت آپ 

تزریق کرد. پس از دو س��ال واتس اپ به 
رکورد 200 میلیون کاربر فعال رس��ید و 
50 کارمند را در اس��تخدام خود داشت؛ 
رش��دی که به جذب 50 میلیون سرمایه 
دیگر منجر شد و موجودی نقد واتس اپ 

را به بیش از ۸ میلیون دالر رساند. 
10 درصد از کل کاربران واتس اپ 

ساکن هندوستان هستند
اما راه درآمدزای��ی واتس اپ )که عدم 
انتش��ار تبلیغات از اص��ول اولیه آن بود( 
فروش اپلیکیش��ن ب��ه کارب��ران بود که 
موبایل ه��ای اندرویدی ش��امل پرداخت 
حق عضویت ساالنه بودند و برای آیفون، 
ی��ک بار پرداخت برای خرید پیام رس��ان 
کافی بود. روش��ی که ع��الوه بر تضمین 
درآمد، مورد اس��تقبال کارب��ران نیز قرار 

گرفت. 
وات��س اپ خیل��ی س��ریع در دنی��ا به 
محبوبیت رسید و تا سال 2013 توانست 
به آمار ۴00 میلیون کاربر برسد. این رقم 
س��ال بعد به 500 میلیون نفر رسید و تا 
س��ال 2015 از م��رز ۶00 میلیون کاربر 
فعال عبور کرد. در این بین به اعتقاد یان 
کوم کلمه »فعال« نقطه تمایز واتس اپ با 
س��ایر پیام رسان ها بود، چراکه آمار ثبت 
نام کاربران در سرویس به تنهایی مالکی 

برای موفقیت آن نیست. 
تصاحب توسط فیس بوک

رشد س��ریع واتس اپ توجه فیس بوک 
را جلب کرد و مارک زاکربرگ در س��ال 
2012 ب��رای نخس��تین ب��ار ب��ه منظور 
خرید واتس اپ با یان کوم تماس گرفت. 
زاکربرگ با برگزاری جلسات و دیدارهای 
متعدد سرانجام رضایت کوم را جلب کرد 
و در سال 201۴ قرار داد خرید واتس اپ 

را به یان ارائه کرد. 
بر اس��اس ق��رارداد مذک��ور فیس وک 
پلتفرم وات��س اپ را به قیمت 19میلیارد 
دالر ش��امل ۴میلی��ارد دالر وج��ه نقد، 
و  فیس ب��وک  س��هام  دالر  12میلی��ارد 
3میلی��ارد دالر س��هام تضمی��ن ش��ده 
تصاحب می کرد و البته واتس اپ با حفظ 
اس��تقالل عمل، توسط یان کوم و برایان 

اکتون مدیریت می شد. 
پ��س از تصاح��ب توس��ط فیس بوک، 
اس��تفاده از پیام رس��ان وات��س اپ برای 
کاربران کاماًل رایگان ش��د و در ماه های 
بعد س��رویس هایی مانن��د تماس صوتی 
و تصوی��ری نیز به این اپلیکیش��ن اضافه 
ش��دند؛ تصمیمی که در ج��ذب کاربران 

بیشتر تأثیر بسزایی داشت. 
گفتن��ی اس��ت وات��س اپ هم اکنون با 
بیش از یک میلیارد کاربر در 1۸0 کشور، 
پرمخاطب تری��ن پیام رس��ان دنیاس��ت 
ک��ه تنها با 55 کارمند ب��ه کاربران خود 

سرویس می دهد. 
SuccessStory/digiato :منبع

داستان موفقیت واتس اپ؛ پرمخاطب ترین اپلیکیشن پیام رسان دنیا
5 عنصر حیاتی که باید بدانید

چه چیزی در یک نام کسب وکار 
نهفته است؟ 

انتخاب یک نام برای کسب وکار نوپای شما کار ساده ای 
نیس��ت. اصوالً وظیفه ای بس��یار فراتر از شناس��ایی یک 
کس��ب وکار بر عهده نام کس��ب وکار هس��ت. این اسم به 
مش��تریان شما می گوید که شما چه چیزی هستید، چه 
کاری می کنید و قدری ه��م در مورد چگونگی انجام آن 
توضیح می دهد. نام کسب وکار شما موجب متمایز شدن 
ش��ما از رقبا شده، عالقه و توجه مشتری را جلب می کند 
و تفحص بیشتر را در مورد شما موجب می شود، البته اگر 

به درستی انتخاب شود. 
من در ابتدا آن را به درستی انتخاب نکردم

همه کارآفرینان مرتکب اشتباه می شوند و من)نویسنده 
متن اصلی( هم در ابتدا یکی از این اولین اشتباهات را در 
ابتدای کار خودم مرتکب شدم.  هیجان زده از کسب وکار 
نوپای��ی که در حال راه اندازی آن بودم، ش��رکتی را به نام 
 Diadem Communications با عنوان Diadem
نام گ��ذاری کردم. Diadem یعن��ی یک نیم تاج جواهر 
نش��ان؛ نامی که تصور می کردم برای یک کس��ب وکار و 

موفقیت در حال ظهور مناسب باشد. 
اما کلمه Diadem به شما چه چیزی القا می کند؟ آیا 
هیچ تصویری از حضور یافتن من در شرکت شما و در بین 
کارکنان شما و آموزش آنها برای فعالیت در حوزه فروش 
و موفقیت در ه��ر مذاکره دلخواهی را می دهد؟ آیا آنقدر 
تصویر خوبی از من در ذهن شما ایجاد می کند که نتوانید 

در برابر استخدام کردن من مقاومت کنید؟ 
البت��ه که ن��ه. . . این نام و این ح��س و تصویرها برای 
خ��ودم هم ملموس نیس��ت و از آن بدتر که این نام برای 
هیچ یک از مش��تریان من هم چنین حس��ی را نداشت. 
اگ��ر فقط در قالب یک کلمه یا نام از عنوان ش��رکت من 
در جایی استفاده می شد، کمترین اطالعاتی در مورد نوع 
کسب وکار و نوع خدمات من به مشتری ارائه نمی شد. در 
واقع نام انتخاب ش��ده هیچ چیزی نمی گفت و برای من 

هیچ کاری نکرد. 
این نام باید تغییر می کرد و در واقع با یک نام اثربخش 
جایگزی��ن می ش��د، اما ببینی��م چگونه باید ب��ه یک نام 

اثربخش برای کسب وکار خودمان دست پیدا کنیم؟ 
یک نام اثربخش

پ��س از دنبال ک��ردن چند گام و دس��تورالعمل برای 
 the trade هماهنگی هویت ش��رکت به اسم مس��تعار
show coach  رس��یدم ک��ه در نگاه اول به مش��تریان 
می گفت که چه کاری انجام می دهم – کمک به شرکت ها 
در نمایش��گاه ها – و اینک��ه چگونه انج��ام می دهم – به 
ص��ورت آم��وزش و به عنوان یک مربی، نه ش��خصی که 

دیکته می کند، راهنمایی می کند یا هدایت می کندو.... 
تفاوت را می بینید؟ همین اتفاق برای مشتریان من هم 
افتاد و در همان گام های ابتدایی مش��تریان دائمی خیلی 
خوبی را جذب کردم. همین وضعیت می تواند برای ش��ما 

هم پیش بیاید اگر نام مناسبی انتخاب کنید. 
1- بگوید که شما که هستید 

نام انتخابی شما باید بازتاب دهنده هویت شما باشد که 
جنبه ای حیاتی از برندینگ است. شما در آینده به تبلیغ 
و تروی��ج و معرفی این نام در براب��ر همگان قرار خواهید 
گرفت. دوست دارید بقیه با دیدن اسم شما، چه تصوری 

از شما داشته باشند؟ 
برای بعضی ترکیب کردن نام شخصی در نام کسب وکار 

منطقی است: مثال حوزه حقوقی، پزشکی یا حسابداری. 
برخی ترجیح می دهند نامی توصیف کننده تر داش��ته 
باش��ند: مث��ال در کش��ور خودمان س��منوی عم��ه لیال، 
چراکه این نامی اس��ت که بسیاری از مشتریان اولیه این 
تولید کننده را به آن شناخته اند؛ شاید حتی اسم کوچک 
وی لیال هم نباشد، اما االن دیگر همه وی و محصول وی 

را با این نام می شناسند. 
2- بگوید که چه کار می کنید 

جای تعجب زیادی دارد که نام بسیاری از کسب وکارها 
هیچ اطالعاتی در مورد خدمات و محصول خود به مشتری 
نمی دهند یا اگر هم بدهند این اطالعات در حداقل است. 
این دسته از کس��ب وکارها فقط به مشتریانی امید دارند 
که از گذش��ته آنها را می شناس��ند یا اینکه نام آنها را در 
حی��ن مطالعه مطلب در اینترنت ی��ا مثال دفاتر اطالعات 

کسب وکارها و … پیدا می کنند. 
3- بگوید که چگونه آن را انجام می دهید 

فرام��وش نکنی��د که کلم��ات از قدرت بس��یار زیادی 
برخوردار هس��تند و با انتخاب صحیح آنه��ا در نگاه اول 
تصویر بس��یار خوب و مناسبی را می توانید از محصول و 

خدمات خودتان در اختیار مشتری قرار دهید. 
مثل باشگاه ورزشی تن آرا؛ که حتی بدون ذکر دو کلمه 
اول باشگاه ورزش��ی هم مخاطب باز می تواند تا حدودی 

حدس بزند که حوزه فعالیت این کسب وکار چیست؟ 
4- شما را از رقبا متمایز کند 

نام ش��رکت ش��ما اولین فرصت برای به رخ کش��یدن 
تفاوت های شما نسبت به رقبای خودتان است. این نتیجه 
را می توانید با استفاده از تأکید بر جنبه های منحصر به فرد 
محصول و خدم��ات خود و اینکه چه چیزی در محصول 
شما در محصول دیگر ش��رکت ها پیدا نمی شود یا اینکه 

شما بهتر از بقیه انجام می دهید، به دست آورید. 
5- عالقه مشتری را جلب کند 

جلب توجه مش��تری یک علم و هنر اس��ت. مشتریان 
ه��دف خود را به خوبی بشناس��ید. چ��ه خصوصیاتی در 
خدمات و محصوالت ش��ما برای آنها بیش��ترین ارزش را 

دارد؟ آنها از چه کلماتی خوش شان می آید؟ 
بر ای��ن ویژگی های مهم محصوالت خ��ود در نام خود 
ibazaryabi :تأکید داشته باشید.                      منبع

WorkItDaily. com نوشته: جی. تی اودانل مؤسس و مدیرعامل
مترجم: نسیم حسینی
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تبریز - فالح- اس��تاندار آذربایجان ش��رقی با بیان اینکه مردم 
به عن��وان مصرف کننده یکی از مخاطبان ش��عار »حمایت از کاالی 
ایرانی« هس��تند، گفت: برای تحقق این ش��عار، تولیدکنندگان هم 
باید کیفیت کاالهای تولیدی خود را افزایش دهند و استانداردهای 
بین الملل��ی را رعایت کنند. به گزارش خبرنگار ما  در تبریز، مجید 
خدابخش با اش��اره به اینکه نام گذاری س��ال 97 به نام »حمایت از 
کاالی ایران��ی« از هر جهت نام گ��ذاری بابرکتی اس��ت، افزود: اگر 
تقاضا ب��رای کاالی تولید داخل افزایش یابد تولیدکننده نیز تالش 
خواه��د کرد تا کیفیت و تنوع کاالهای تولی��دی خود را باال ببرد و 
این موضوع برای همه س��ودبخش است. وی با تأکید بر اینکه باید 
برای توسعه تولید در اس��تان تالش کنیم، افزود: برخی از کاالهای 
ایرانی به دلیل کیفیت باالی آن، از اقبال خوبی برخوردار هس��تند، 
اما در مورد برخی از کاالها الزم اس��ت که نسبت به ارتقای کیفیت 

و اصالح تکنولوژی تولید آنها اقدام کنیم. استاندار آذربایجان شرقی 
در ادامه بر نقش مؤثر اصحاب رس��انه در تحقق ش��عار سال تأکید 

کرد و گفت: یکی از ش��اخص های خوب برای استفاده از یک کاالی 
ایرانی، صادرات آن است؛ هر واحد تولیدی که بتواند کاالی تولیدی 
خود را صادر کند معلوم است که استانداردهای بین المللی را رعایت 
کرده و مطمئناً در بازار داخلی هم فروش خوبی خواهد داشت. وی 
تصریح کرد: ما در استان واحدهای خوبی داریم که محصوالت خود 
را به کشورهای مختلف دنیا صادر می کنند و بقیه واحدهای تولیدی 
نیز باید با رعایت استانداردهای حداقلی به این سمت حرکت کنند. 
خدابخش همچنین از آمادگی کشور ایتالیا برای سرمایه گذاری در 
صنعت چرم در استان خبر داد و گفت: خوشبختانه با پیگیری های 
مستمر، به زودی شاهد این اتفاق خواهیم بود که می تواند صنعت چرم 
اس��تان را متحول کند. وی افزود: این همکاری در دو حوزه آموزش 
و تش��خیص کیفیت اتفاق خواهد افتاد و طی آن تبریز می تواند به 

آزمایشگاه منطقه ای کیفیت چرم تبدیل شود.

اصفهان - قاسـم اسد- رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اگر 
دولت سال آینده بانک ها را تشویق به فریز بدهی واحدهای تولیدی 
نکند شاهد تعطیل شدن این واحدها خواهیم بود . سیدعبدالوهاب 
س��هل آبادی در گردهمایی پایان س��ال ات��اق بازرگانی که با حضور 
بیش از هزار نفر از فعاالن اقتصادي، مدیران س��ازمان ها و نهادهای 
دولتي و روساي تشکل هاي بخش خصوصي استان اصفهان برگزار 
شد،گفت:دیون واحدهای کوچک و متوسط به بانک ها در شرایطی 
که از دولت طلبکار هس��تند بایستی فریز شود و استمهال بدهی راه 
حل مناسبي براي حل مشکل آنان نیست. سهل آبادی گفت:روزی 
نیس��ت که خبر تعطیلی کارخانه ای را نشنوم و مسوولین باید فکر 
اساسی برای این واحدها کنند. وی از مسولین استان اصفهان خواست 
موانع و مش��کالت و همچنین راهکارهای اجرایی را به اعضاي هیات 
دولت منتقل کنند و افزود:بررسی علت تعطیلی واحدهای تولیدی و 
اتخاذ تدابیر اثرگذار و س��ریع می تواند واحدهای نیمه فعال را احیا 
کند. وی با اش��اره به پیگیری اس��تاندار اصفهان در حل مس��ائل و 

مشکالت تولید و صنعت گفت:آقای مهرعلیزاده قاطعانه پیگیر حل 
مس��ایل اقتصادی استان است و اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی در 
نیز آماده هرگونه همکاری با مس��ولین برای حل مس��ائل  اقتصادی 
مي باش��ند.. س��هل آبادی در بخش دیگري از سخنان خود با اشاره 
به فعالیت کمیس��یون های یازده گانه و شورای عالی جوانان و بانوان 
اتاق بازرگانی اصفهان گفت:هر یک از کمیسیون های اتاق در زمینه 

های تخصصی با برگزاری جلس��ات منظ��م برنامه ها و فعالیت هاي 
خود را پیگیری می کنند. وی گفت:اتاق بازرگاني اصفهان در س��ال 
جاری توانست در بین چهار اتاق بازرگاني برتر جهان قرار گیرد . وی 
اضافه کرد:تولیدکنندگان در شرایطی که ساالنه میلیاردها دالر کاال به 
صورت رسمی و غیر رسمی وارد بازار کشور می شود ،رقابت نابرابری 
با تولیدکنندگان خارجی دارند. وی با انتقاد از رویه س��ازمان تامین 
اجتماعی در عدم تمدید دفترچه بیمه کارگران واحدهای تولیدی که 
نتوانسته اند حق بیمه پرداخت کنند،افزود:توقیف کردن نشان تجاری 
واحد تولی��دی بابت بدهی بیمه ای قابل تامل اس��ت .  رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان به بحران آب در اس��تان اصفهان نیز اش��اره کرد و 
گفت:عمده ترین مصرف آب، شرب شهروندان است و دولت بایستی 
مساله معیشتی کشاورزان را حل کند .وی راه اندازي پروژه تونل سون 
کوهرنگ را مطالبه 20 ساله مردم استان اصفهان از دولت دانست و 
گفت:این طرح بایستی 20 سال پیش به اتمام می رسید و همچنان 

مردم اصفهان منتظر افتتاح آن هستند.

ساری- دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دکتر قاسم جان بابایی، معاون 
درمان وزارت بهداش��ت در س��فر به مازندران در اولین جلسه هیات 
رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 97 گفت: اتمام بازنگری 
خدمات پایه که در  برنامه شش��م توس��عه آمده است از اولویت هاي  
وزارت بهداش��ت اس��ت . وي افزود :  امور اجرایي باید در قالب قانون 
صورت پذیرد و ما باید پاسخگوي قوانین باشیم . دکتر جان بابایی با 
تاکید بر بازنگری خدمات پایه سالمت جهت پوشش بیمه ای خدمات 
پرتواتر در جهت حمایت و حفاظت مالی از بیماران بویژه بیماران خاص 
خبر داد و اظهار داشت: حدود 5۶00 خدمت پایه داریم که با همکاري 
و تایید انجمن ها و گروه هاي تخصصي و فوق تخصصي تا کنون 130  
خدمت را بازنگري و از لیست بیمه خارج کردیم و ان شاءاهلل  تا پایان 
سال 97 حدود 300 خدمت پایه بازنگري خواهد شد. دکتر جان بابایی 

با بیان اینکه از اولویت های دیگر معاونت درمان وزارت بهداشت تدوین 
گایدالین ها و استانداردهاي خدمت است، گفت: تاکنون ۶1 گایدالین 
و راهنماي بالیني آماده ش��ده است. معاون درمان وزارت بهداشت  با 
اش��اره به اینکه یکی از وظایف حوزه درمان ارزان کردن هزینه درمان 
برای مردم است تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر در کاهش هزینه هاي 

درمان اصالح ساختار نظام درمان کشور است که این امر مهم با کاهش 
تقاضاي القایي در برخي خدمات پر هزینه، س��طح بندي خدمات بر 
اساس الیه بندي بیمارستان ها و متناسب با آن اختصاص تجهیزات و 
نیروي انساني مناسب و تدوین شده است که انشاهلل بزودي آیین نامه 
آن ابالغ خواهد شد. معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به ابالغ آئین 
نامه مراکز جامع توانبخشی ، از ابالغ خدمات طب تسکینی و مراقبت 
های در منزل خبر داد و  گفت: در حوزه مدیریت خدمات ناباروری نیز 
، آیین نامه مربوط به ساماندهي مراکز بر اساس استانداردهاي جهاني 
به زودي ابالغ خواهد شد. دکتر جان بابایی  با اعالم این که به منظور 
دستیابی به اطالعات به روز سرطان، از این پس هر بیمار سرطانی از 
طریق یک کد شناسایي قابل شناسایي است، گفت: این موضوع براي 
س��ایر افراد داراي بیماریهاي مزمن  مانند بیماران مبتال به MS نیز 

انجام خواهد پذیرفت.

تبریز - فالح- معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی توسعه 
حمل ونقل جاده ای و ریلی را از مهم ترین سیاست های توسعه استان 
ذکر کرد و گفت: در حال حاضر پروژه های خوبی در هر دو بخش ریلی 
و جاده ای در حال اجراست که بهره برداری از آنها می تواند در سهولت 
رفت وآمدهای مردم و همچنین رش��د صنعت حمل ونقل و توس��عه 
صنعت گردشگری تأثیر بسزایی داشته باشد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، محمدصادق پورمهدی با اشاره به وجود 100 کیلومتر خط  
آهن در محدوده راه آهن آذربایج��ان، گفت: با بهره برداری از راه آهن 
تبریز- میانه، 1۴0 کیلومتر دیگر به این مس��یر ریلی اضافه می شود. 
پورمهدی با بیان اینکه تقویت قطارهای حومه ای یکی از اولویت های 
حمل ونقل ریلی در استان است، گفت: خوشبختانه استقبال خوبی از 
این قطارها در مسیر تبریز به جلفا و تبریز به آذرشهر شده و راه اندازی 
قطارهای حومه ای تبریز- مراغه، تبریز- س��هند و بستان آباد- سراب 
نیز جزو برنامه های راه آهن آذربایجان است. وی افزود: با بهره برداری 
از این پروژه ها، تنها مسیری که از خط آهن بی نصیب می ماند محور 
تبریز- اهر اس��ت که با توجه به وجود معادن مختلف در منطقه اهر 
و ورزقان، ایجاد خط آهن در این محور نیز به صرفه است. پورمهدی 

گفت: در سطح دنیا، معادن یکی از بهره برداران مهم راه آهن هستند 
و امیدواریم با راه اندازی خط آهن در محور تبریز- اهر بتوانیم ضمن 
سهولت حمل ونقل مسافری، شاهد توسعه حمل ونقل باری و در نتیجه 
توسعه صنایع معدنی در این منطقه باشیم. معاون استاندار آذربایجان 
شرقی در خصوص آزادراه تبریز- مرند- بازرگان نیز گفت: این پروژه در 
محور تبریز تا صوفیان کامالً فعال است و با اتمام این محور، ادامه آن 
تا مرند اجرا خواهد شد و برای محور مرند تا بازرگان نیز با سرمایه گذار 
بخش خصوصی مذاکرات انجام ش��ده و امیدواریم س��ریعاً به نتیجه 
برسیم. وی از آغاز تملک اراضی برای اجرای کمربندی جنوبی تبریز 

به موازات بزرگراه ش��هید کس��ایی نیز خبر داد و گفت: این پروژه به 
طول 2۴ کیلومتر در ش��ش باند، آزادراه تبریز- زنجان را به بزرگراه 
تبریز- مرند متصل می کند و برای اجرای آن در مدت سه سال، بالغ 
بر 300 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. پورمهدی افزود: 
آزادراه مراغه- هشترود نیز به طول 105 کیلومتر توسط چهار پیمانکار 
به شدت در حال اجراست و امیدواریم در سال جاری یک قطعه از آن 
را به زیر بار ترافیک ببریم. وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه کارهای 
خوبی در بخش آزادراهی استان در حال انجام است که بهره برداری از 
آنها می تواند در سهولت رفت وآمدهای مردم و همچنین رشد صنعت 
حمل ونقل و توسعه صنعت گردش��گری تأثیر بسزایی داشته باشد. 
پورمهدی ادامه داد: صنعت گردش��گری استان رفته رفته مسیر خود 
را پیدا می کند و آن چه در این میان بسیار حائز اهمیت است معرفی 
ظرفیت های گردشگری استان به گردشگران داخلی و خارجی است. 
وی افزود: رسانه ها نقش مهمی در این زمینه برعهده دارند و یکی از 
مواردی که بنده بارها بر آن تأکید کرده ام تهیه کلیپ های یک دقیقه ای 
از ظرفیت های گردشگری و نقاط دیدنی استان و اطالع رسانی آن در 

رسانه ها و فضای مجازی است.

تبریـز - فالح- معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار آذربایجان 
ش��رقی با بیان اینکه شعار سال، جهت گیری اصلی کشور را مشخص 
می کند، گفت: شعار »حمایت از کاالی ایرانی«، اولویت اساسی نظام 
خدمت رس��انی و خط دهی به جامعه است. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، رحیم ش��هرتی فر افزود: فلسفه انتخاب شعار اقتصاد مقاومتی، 
تولید و اش��تغال در سال گذش��ته، جلوگیری از فشارهای اقتصادی 
دشمنان و رونق دادن به تولید و رفع معضل بیکاری بود و امسال نیز، 
شعار »حمایت از کاالی ایرانی« نشان دهنده توجه نظام به اقتصاد ملی 
و حرکت در مس��یر اقتصاد مقاومتی است. وی خاطرنشان کرد: البته 
مشکالت صرفاً با شعار حل نمی شود، این نامگذاری ها یک خط دهی 
کلی و مخاطب آن همه ملت ایران هس��تند؛ چه آنهایی که در بدنه 
حاکمیت و نظام خدمت رسانی قرار گرفته اند و چه آنهایی که در بخش 
خصوصی فعالیت می کنند. شهرتی فر دامه داد: تولیدکننده باید با تولید 
کاالیی باکیفیت و قیمتی منطقی و قابل قبول بتواند نیاز مشتری را 
تامین کرده و رضایت او را جلب کند، همه این موضوعات در کنار هم 
در تحقق شعار سال می تواند موثر باشد. وی با بیان اینکه وقتی مشتری 
ب��ه دنبال کاالی تولید داخل می رود، تولید داخل هم باید جوابگوی 
نیاز و خواسته مشتری باشد، تاکید کرد: برای تحقق شعار سال همه 
باید تالش کنند و مراقب باش��یم که در محدوده ش��عار باقی نمانیم. 

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر حمایت 
ازتولیدکننده داخلی از طریق استفاده از کاالی تولید داخل و در نتیجه 
کمک به رونق بازار، گفت: در کنار تشویق مردم به خرید کاالی ایرانی، 
دولت باید از تولیدکنندگان حمایت کند و با راهکارهایی همچون ارائه 
تس��هیالت کم بهره مشکالت آنها را رفع کند. شهرتی فر افزود: کاالی 
تولید داخل نباید تنها برای مصرف داخلی طراحی شود بلکه باید جنبه 
صادراتی نیز در نظر گرفته ش��ود که در این راستا نیز دولت با توسعه 
ارتباط��ات و مراودات منطقی با دیگر کش��ورها می تواند کمک کند. 
وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعت مهم در مسأله حمایت از کاالی 
ایرانی موضوع مبارزه با قاچاق کاال است که باید به صورت ویژه مورد 
توجه قرار گیرد؛ هرچند که در دولت تدبیر و امید در خصوص مبارزه 

با قاچاق کاال پیشرفت های اساسی به دست آمده اما تا وقتی قاچاق 
کاال وجود دارد تولید داخلی صدمه پذیر بوده و بر همین اساس باید 
قاچاق کاال را تا مرز صفر پیش ببریم. معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی متنوع 
در استان، انتخاب شعار »حمایت از کاالی ایرانی« را فرصتی مناسب 
برای بخش صنعت و تولید آذربایجان شرقی دانست و گفت: این امر 
مستلزم داشتن دانش بازرگانی و تخصص تجارت است، خوشبختانه 
در این زمینه دانش��گاه های استان آمادگی داشته و بازرگانان و تجار 
باتجربه ای داریم، البته هموطنان خارج از کشور که عمدتا در عرصه 
تجارت و اقتصاد فعال هستند می توانند کمک کنند تا ضمن ارتباط 
با تجار دیگر کشورها از تجربیات دنیا برای رونق تولید داخلی و عرضه 
تولیدات داخلی در خارج از کش��ور بهره مند ش��ویم. ش��هرتی فر در 
ادام��ه در خصوص ارتباط حمایت از کاالی ایرانی و کاهش معضالت 
اجتماعی بیان کرد: ابرچالش نظام اسالمی در شرایط کنونی معضل 
بیکاری جوانان است، هر چند بیکاری خود معلول بوده، اما به نوبه خود 
دلیل معضالت اجتماعی بسیاری همچون افسردگی و طالق و اعتیاد 
می تواند باش��د؛ بنابراین هر چقدر به رونق تولید کمک کنیم همان 
مقدار بیکاری را کاهش داده ایم و به همان میزان در کاهش آسیب های 

اجتماعی تاثیرگذار بوده ایم که این معادله ای کامالً مشخص است.

استاندار آذربایجان شرقی:

مردم و تولیدکنندگان مخاطبان شعار »حمایت از کاالی ایرانی« هستند

سهل آبادي:شرایط تغییر نکند با موج جدیدي از رکود رو به رو مي شویم

دولت به معیشت کشاورزان اصفهان توجه کند

با حضور معاون درمان وزیر بهداشت انجام شد

برگزاری اولین جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 97 

معاون عمرانی استاندار:

توسعه حمل ونقل جاده ای و ریلی از مهم ترین سیاست های توسعه آذربایجان شرقی است

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

شعار سال نشان دهنده جهت گیری اصلی کشور است

برای اولین بار و به همت فرماندارشاهرود صورت گرفت
 درخشش شاهرود درکشور 

شاهرود - حسین بابامحمدی-  باتوجه به نشست سراسری فرمانداران 
)اس��فندماه 9۶ درمحل تاالروزارت کش��ور ( توس��ط طالبی معاون ارزیابی 
عملکرد وزارت کش��ور  1۴ فرمانداری و3 استان برتر اعالم شدند. ازمجموع 
۴31 فرمانداری سراس��ر کشور ، رتبه اول کشوری توسط فرمانداری شاهرود 
کس��ب گردید که این موفقیت  توس��ط س��یدمحمدرضا هاش��می معاون 
استانداروفرماندارشاهرودبرگ زرین دیگری برافتخارات این شهرستان خواهد 
بود .پیرواین خبر دردیداربا معاون استاندارو فرماندارشاهرود وی اظهار  داشت:این موفقیت وکسب رتبه اول کشوری باهمت وتالش 
شبانه روزی معاونین ، بخشداران وپرسنل خدوم فرمانداری وبخشداری های تابعه وحمایت همه جانبه مردم شریف شاهرود بویژه 
حمایتهای معنوی امام جمعه معزز  ونماینده پرتالش مردم ش��اهرود بدس��ت آمده است. شایان ذکراست امام جمعه شاهرود نیز 
درآخرین خطبه سال 9۶ دراین رابطه گفت:  فرمانداری شهرستان شاهرود به عنوان فرمانداری برتر کشور  انتخاب شده است که 
به فرماندارعزیزکه مدیریت کالن ستادی شهررابرعهده دارند تبریک می گویم وهمچنین حضرت آیت اهلل اشرفی ، دکترحسینی 
نماینده شاهرود ،ائمه جمعه ،رییس شورای اسالمی شهر شاهرود ، شهردارشاهرود ودیگرشهرداران شهرستان و اکثر مردم شاهرود 
طی پیامهایی این موفقیت رابه مهندس هاشمی فرماندارشاهرود ومجموعه فرمانداری تبریک گفتند. خاطرنشان می شود طی 3 سال 

گذشته معاونت استانداری وفرمانداری شاهرود درسطح استان سمنان نیز حائز رتبه های برتربوده است.

دیدار عیدانه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با پرسنل
اهواز - شـبنم قجاوند- دیدار عیدانه مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با پرس��نل این شرکت در محیطی دوستانه و صمیمی برگزار شد. محمود دشت بزرگ 
در اولین س��اعت های روزکاری سال 97 با حضور در اتاق های پرسنل شرکت، سال نو 
را به آنها تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت و سالمتی کرد. مدیرعامل شرکت در 
این بازدید عیدانه از قسمت های مختلف شرکت، به برنامه ها و اهداف شرکت در سال 
پیش رو نیز اشاره کرد و خواسته های خود را در راستای اعتالی نام شرکت با پرسنل هر 
بخش در میان گذاشت. در این بازدید و دیدارعیدانه معاون منابع انسانی و مدیر روابط عمومی، مدیرعامل شرکت را همراهی کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان:
فعالیت 60هزار ورزشکار حرفه ای در گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل ورزش و جوانان گلستان از فعالیت ۶0 هزار ورزشکار حرفه ای در رشته های مختلف 
در استان خبر داد و گفت: مدال های گلستانی ها در سال های اخیر در میادین ورزشی معتبر داخلی و خارجی صد در صد بیشتر 
شده است.به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان:بهمن طیبی در نشست هم اندیشی هیات های ورزشی 
 و سازمان های مردم نهاد گلستان در گرگان که با حضور وزیر ورزش وجوانان برگزار شد، اظهار کرد: با وجود تعداد کم ورزشکاران
حرفه ای استان، اما کیفیت و تنوع امیدبخش آنها، راهگشای افتخارآفرینی های بیشتری است.وی افزود: با تالش ورزشکاران برای 
اولین بار در تاریخ این منطقه، سهمیه حضور در بازی های المپیک توسط 3 گلستانی کسب شد و امیدواریم در دوره های آینده 
شاهد مدال آوری بیشتر آنان در رقابت های معتبر باشیم.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان ادامه داد: برای بیشتر شدن سهم استان 
از مسابقاتی مانند المپیک، ظرفیت سازی و استعدادیابی در دستور کار قرار داشته که از جمله اقدامات در این بخش برگزاری المپیاد 
ورزش گلستان در رده های سنی پایه رشته های گوناگون بود.طیبی گفت: همچنین مسابقات استانی جام روستا قهرمان در گلستان 
برگزار شد و ورزشکاران بیش از 300 روستای با افزون بر یکهزار نفر جمعیت در 5 رشته با هم رقابت کردند.وی گفت: در دو دوره 
فعالیت دولت تدبیر و امید، تعداد سمن های استان 50 درصد بیشتر شده که امیدواریم فضای مساعد فعالیت سازمان های مردم نهاد، 

جوانان فعال در حوزه های اجتماعی را به حضور در این بخش ها ترغیب کند.

 دیدار نماینده محترم مردم شریف شهرستان های غرب استان 
با مدیرکل محترم بنیادمسکن استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-   دکتر نورقلی پور، نماینده مردم شریف شهرستانهای غرب استان گلستان در مجلس شورای 
اسالمی با همراهی بخشدار و دهیاران بخش نوکنده شهرستان بندرگز با حضور در اداره کل بنیاد مسکن استان با مهندس زمانی 
نژاد، مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان دیدار و گفتگو کردند.در ابتدای این دیدار که مهندس جندقی، مدیر بنیاد مسکن شهرستان 
بندرگز نیز حضور داشتند، مهندس زمانی نژاد ضمن تبریک سال نو و آرزوی موفقیت و سالمتی برای همگان، از حمایتهای دکتر 
نورقلی پور از بنیاد مسکن استان تقدیر و تشکر کردند.دکتر نورقلی پور نیز ضمن تبریک سال نو به مدیرکل و مجموعه بنیاد مسکن 
استان، بنیادمسکن را از دستگاههای اصلی و موثر در عمران و آبادانی روستاها دانستند که به نوعی متولی روستاهاست.ایشان هدف 
از دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن استان را بررسی وضعیت طرح هادی در حوزه های انتخابیه خود و بویژه روستاهای بخش نوکنده 
شهرستان بندرگز عنوان نمودند.در ادامه جلسه دهیاران بخش نوکنده بندرگز به بیان مسائل و مشکالت موجود در اجرای طرح هادی 
روستاهای خود پرداختند که اکثراً اجرای عملیات آسفالت معابر این روستاها بود.مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه جلسه با تشکر 
از همراهی دهیاران بویژه بخشدار محترم و دهیاران بخش نوکنده شهرستان بندرگز به دلیل ارتباط تنگاتنگ با بنیاد مسکن استان و 

شهرستان، گزارشی از وضعیت اجرای طرح هادی در سطح استان و شهرستان بندرگز و بخش نوکنده ارائه کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی:
پاسخگویی به بیش از 12 هزار تماس در ایام تعطیالت نوروزی با مراکز 122

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مهندس رسول اکبری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در بازدید از مرکز ارتباطات مردمی و فوریت های آب و فاضالب 
اس��تان  اظهار داشت : از آنجایی که شماره تلفن 122 یکی از آسانترین و مطمئن ترین درگاههای 
ارتباط مشتری با شرکتهای آب و فاضالب می باشد لذا از ابتدای تعطیالت نوروزی تا پایان آن از طریق 
شماره تلفن122  بیش از 12 هزار و 500  تماس در زمینه های مختلف در حوزه فعالیت شرکتهای 
آب و فاضالب برقرار شده و راهنمایی ها و اقدامات الزم از سوی کارشناسان پاسخگو در این مراکز ارائه 
گردیده است .  وی با بیان این خبر افزود : در سطح استان آذربایجان غربی تمامی اکیپ های عملیاتی 
امداد آب و فاضالب ، آزمایشگاههای کنترل کیفیت در آماده باش کامل جهت ارائه خدمات به شهروندان و مسافرین نوروزی بودند 
و با تدابیر و برنامه ریزی های بعمل آمده ، در طول تعطیالت نوروزی با توجه به مصرف باال و وضعیت جوی حاکم بر استان مشکل 
خاصی که ارائه خدمات به مشترکین را دچار خلل نماید به وجود نیامد و در کل استان ، مردم از آب آشامیدنی با کیفیت استاندارد 

و فشار متعارف استفاده نمودند .   

بازدید نوروزی از مراکز شبانه روزی غیردولتی بهزیستی مازندران
ساری - دهقان - در اولین روز از ایام نوروزی 1397 دکتر آرام مدیر کل بهزیستی مازندران با 
حضور در مرکز نگهداری کودکان بدسرپرست و بی سرپرست صفایی در شهرستان ساری، نوروز را 
به همه پرسنل و کودکان این مرکز تبریک گفتند. به گزارش روابط عمومی بهزیستی مازندران ، در 
اولین روز از ایام نوروزی 1397 دکتر آرام مدیر کل بهزیستی مازندران با حضور در مرکز نگهداری 
کودکان بدسرپرست و بی سرپرست صفایی در شهرستان ساری، نوروز را به همه پرسنل و کودکان 
این مرکز تبریک گفتند. همچنین در همین روز وحید حسین زاده معاون امور اجتماعی، از  مرکز 
امام سجاد و مرکز توانبخشی فجر آمل ، مرکز خانه کودک رویش سبز تنکابن،  و مهندس قلندری 
معاون امور توانبخشی بهزیستی مازندران از مرکز توانبخشی معلولین ذهنی شهید هاشمی نژاد و مرکز نگهداری بیماران اعصاب و 

روان مروارید بهشهر بازدید و فرا رسیدن نوروز را به پرسنل و مددجویان این مراکز تبریک گفتند.

مدیرعامل پاالیشگاه شازند خبرداد
اختالل در اورهال پاالیشگاه شازند با بسته شدن حساب هاي شرکت

اراک - مینو رستمی - مدیرعامل پاالیشگاه شازند گفت بسته شدن حساب هاي شرکت، اورهال این مجموعه را با چالش مواجه 
کرده است.  علیرضا امین در بازدید استاندار مرکزي از پاالیشگاه شازند عنوان کرد: شرکت در سال 1372 با ظرفیت تولید 150 هزار 
بشکه در روز کار خود را آغاز کرد و امروز ظرفیت تولید روزانه 250 هزار بشکه را دارد.  وي با اشاره به اینکه پاالیشگاه شازند مدرن ترین 
و سورآور ترین پاالیشگاه نفت کشور است که با تکنولوژي روز در خاورمیانه فعالیت دارد، گفت: فاز دوم شرکت در سال ۸5 کار خود را با 
هدف افزایش ظرفیت تولید تا 250 هزار بشکه، افزایش تولید بنزین در ازاي کاهش نفت کوره، ارتقاي کیفیت محصوالت فعلي و آینده و 
تحقق استاندارهاي یورو۴، اصالح فرآیند جهت دریافت خوراک مخلوط نفت خام سبک و سنگین به جاي نفت خام اهواز و کاهش مواد 
آالینده زیست محیطي  آغاز کرد و در تیرماه ۸9 به بهره برداري رسید.  امین با بیان اینکه پاالیشگاه شازند اولین پاالیشگاه تولیدکننده 
پروپلین در کشور است، افزود: با توسعه فاز دوم تولید روزانه یک میلیون لیتر گاز مایع به 3.۶ میلیون لیتر، یک میلیون لیتر بنزین سوپر 
به 3.۶ میلیون لیتر، 3.7 میلیون لیتر بنزین یورو۴ به 12.3 میلیون لیتر و 7.۴ میلیون لیتر گازوئیل به ۸.9 میلیون لیتر افزایش یافت و 
توان تولید بنزین به میزان 1۶ میلیون لیتر در روز وجود دارد.  وي گفت: فعالیت این مجموعه عظیم یک مزیت براي کشور است، اما 
مبلغ حاصل از فروش کلیه فرآورده هاي شرکت در اختیار دولت قرار مي گیرد و حتي براي هزینه جاري باید چانه زني صورت گیرد. 

چهار شنبه
15 فروردین 1397

شماره 1032



اشتراک گذاری تجارب خرید
نام استارت آپ: زدوکسی

zedoxi. com  :وب سایت
سال تأسیس: 1395

موضوع: اش��تراک گذاری تجارب خرید و اس��تفاده از 
خدمات کسب وکارهای آنالین

توضیح بیشتر: 
اش��تراک گذاری  ب��ه  جه��ت  سیس��تمی  زدوکس��ی 
تج��ارب خرید و اس��تفاده مصرف کنن��دگان از خدمات 
کس��ب وکارهای آنالین اس��ت؛ خدمتی که از طریق آن 
تمامی مصرف کنندگان حس رضایت، نارضایتی و خشم 
خود را از سطح کیفیت خدمات ارائه شده ابراز می کنند. 
از طری��ق ای��ن سیس��تم و تج��ارب مصرف کنن��دگان، 
ش��رکت هایی با س��طح کیفیت خدمات ممت��از، خوب، 
ضعی��ف و بد از هم تفکیک ش��ده و خریدارانی که قصد 
خرید اینترنتی دارند، اما تجربه و ش��ناخت کافی از این 
کس��ب وکارها را ندارند، می توانند ب��ا اعتماد و اطمینان 
بیش��تری اقدام به اس��تفاده از خدمات و محصوالت یک 
ش��رکت کنند. همچنین به واسطه این خدمت و برقرای 
ارتباط با مشتریان، کس��ب وکارهای آنالین سطح کیفی 
خدمات خود را افزای��ش خواهند داد که تمامی اینها به 

نفع مصرف کنندگان خواهد بود/

موارد زی��ر مهم ترین دالیلی هس��تند که منجر به 
انتخاب شغل هایی می شوند که از آنها رضایت نداریم. 
یافتن یک مسیر حرفه ای که به ما احساس رضایت 
و موفقیت را القا کند آسان نیست. این چیزی نیست 
ک��ه در مدرس��ه آن را بیاموزی��م و همین اس��ت که 

مسیرمان تا این حد چالش برانگیز می شود. 
در 15 سال اخیر تمام وقتم را وقف مطالعه شکاف 
عمیق��ی کردم ک��ه مردم بین خود و شغل های ش��ان 
احساس می کنند و به نتایج نگران کننده ای رسیدم. 

ما یک س��وم )یا بیش��تر( از روزمان را در محل کار 
می گذرانی��م. کار اس��ت که ما را تعری��ف می کند، به 
عب��ارت دیگر وقتی در محل کارمان ش��اد نیس��تیم، 
حیطه های دیگر زندگی مان هم دچار آسیب می شوند. 
با این وجود، بیش از 70 درصد از افراد ش��اغل اظهار 
می کنند از انتخاب ش��غل خود راضی نیس��تند و من 
معتقدم که ما در این زمینه با یک اپیدمی مواجهیم. 
تا به حال چند بار در مورد آدم هایی ش��نیده اید که 
ب��ه دلیل نارضایتی از حرفه خود، در نهایت کارش��ان 
ب��ه بیماری، افس��ردگی، طالق، مصرف م��واد مخدر 
و... کشیده اس��ت؟ برعکس، اگر شغل شان را دوست 

داشتند چه می شد؟ آیا بهبود چشمگیر نگرش آدم ها 
نسبت به کارشان نمی تواند تأثیری شگرف بر سالمت 

و رفاه جامعه داشته باشد؟ 
من با هزاران نفر درباره چالش های شغلی ش��ان کار 
کرده ام و دریافته ام که یکی از دالیل نارضایتی شغلی 

شایع تر از باقی آن هاست. 
آن یک دلیل »اعتیاد به تحسین« است. 

هم��ه ما ی��اد گرفته ایم ک��ه به دنب��ال انگیزه هایی 
مانند نمره های خوب، برچس��ب های تشویقی، جایزه 
و مس��لما تحسین شدن باش��یم. ما دوست داریم که 
دوست داش��ته ش��ویم و از آن مهم تر، دوست داریم 
م��ورد احترام باش��یم؛ ما می خواهی��م آدم ها را تحت 
تأثیر قرار دهیم، چرا که اینها حس گذرایی از شادی 

را به ما هدیه می دهند. 
مش��کل اینجاست که ما مسیر ش��غلی مان را برای 
خوش��امد دیگ��ران انتخاب می کنیم ت��ا بتوانیم لذت 
زودگ��ذر تأیی��د و تصدی��ق دیگران را ح��س کنیم. 
در این میان اس��ت که چش��م خود را ب��ر آنچه واقعا 
خوش��حال مان می کند می بندی��م. با هر قدمی که در 
مس��یر حرفه ای خود برمی داریم، غمگین تر می شویم. 
هر چه بیشتر برای مؤثر بودن تالش می کنیم، بیشتر 

احساس سرخوردگی می کنیم. 
حرفم را قبول ندارید؟ پس بگذارید یک سؤال ساده بپرسم: 

شغل شما چیست؟ 
همین س��ه کلم��ه دلیلی ب��ر نارضایتی بس��یاری از 
مردم از شغل ش��ان است. بیشتر افراد می خواهند پاسخ 
اثرگذاری به آن بدهند. می خواهند دیگران به کاری که 
انجام می دهند احترام بگذارند. چرا؟ چون ما انس��ان ها 
نگرانیم که اطرافیان پاسخ ما را چطور دریافت می کنند 
و تا چه حد برای ش��ان قانع کننده است. می دانیم کسی 
که پاسخ را می ش��نود، فورا قضاوت درباره مان را شروع 
می کند. دلیلش این است که ما آدم ها را از روی زندگی  
آنها قضاوت می کنیم. مسئله اصلی نیز همین جاست. تا 
وقتی دست از قضاوت مردم از روی شغل شان برندارید، 
خودتان هم از بار قضاوت ها رها نخواهید شد. خبر خوب 
این است که اگر بتوانید خود را از بند این عادت بد رها 
کنید، سرانجام می توانید با تمرکز به جست وجوی انگیزه 
ذاتی خود برای کار بروید، کاری که به ش��ما احس��اس 
تعهد و شادی منتقل کند.  شغلی که شایسته شما باشد 
شرایط روحی شما جوری تغییر می دهد که زندگی شما 
را متح��ول می کند. اگر از آدم هایی که به خاطر رضایت 
ش��غلی باالیشان آنها را تحس��ین می کنید بپرسید، به 
ش��ما خواهند گفت که این پیوند نزدیک با شغل ش��ان 
است که آنها را خوشحال و راضی نگه می دارد و به آنها 
انگیزه ای می دهد تا دلس��رد نش��وند و همین به سطوح 

باالتر موفقیت و رضایت مندی می انجامد. 

بر اساس یک تحقیق 15 ساله

 مهم ترین دالیل تنفر افراد از شغل شان 

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 935 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: الزاما به عنوان یک مش��اور 
تبلیغات و بازاریابی همیش��ه گزینه های تبلیغاتی 
را در ابت��دا پیش��نهاد نمی کن��م. در ابت��دا باید 
USP ی��ا مزیت رقابت��ی منحصر به ف��رد خود را 
شناس��ایی کنید یا بس��ازید تا مخاطبان بتوانند 
در ب��ازار رقابتی به گزینه جدی��د فکر کنند. این 
مزی��ت می تواند م��واردی از قبی��ل وزن، قیمت، 

س��رعت تحویل، س��رعت اجرا، گارانتی و... باشد. 
پ��س از آن ی��ک معرفی جامع در ب��ازار هدف را 
پیش��نهاد می کن��م که در صنف مورد نظر ش��ما 
نظام مهندسی ساختمان، کاردان های تجربی و... 
دارای تش��کل های باضابطه و مش��خصی هستند 
که بس��یاری از ناظ��ران، طراحان و اف��راد موثر 
در تصمیم گیری های مربوط به س��اختمان قابل 
دس��ترس هستند. با این تفاس��یر در این مرحله 
فعالیت های مربوط به حوزه PR یا روابط عمومی 

ابزاره��ای موثرتری هس��تند. نکته قابل توجه این 
اس��ت که در ای��ن مرحله عالوه ب��ر معرفی خود 
و مزی��ت رقابتی نحوه متقاعد ک��ردن مخاطبان 
مهم ترین بخش ماجراس��ت. مخاط��ب تا متقاعد 
نش��ود تغییر رفتار نخواهد داشت. توصیه می کنم 
همزم��ان روابط عمومی و تبلیغ��ات را توامان در 
فاز معرفی اس��تفاده کنی��د. فراموش نکنید دیگر 
داش��تن کیفیت، پیش نیاز ورود به بازار است نه 

ابزاری برای متقاعد کردن مخاطب.

تبلیغ کسب و کار

پرسـش: صاحب کسـب وکاری هستم که در زمینه تولید دیوار و سقف پیش سـاخته فعالیت می کند، می خواهم برای 
شرکت شروع به تبلیغات کنم. شما کدام روش تبلیغاتی را برای کسب وکار من پیشنهاد می دهید؟  کلینیک کسب و کار

13 حقیقت جالب که از خسته کننده بودن  
بیوگرافی می کاهد

 بیوگرافی ه��ای حرفه ای بس��یاری از صاحبان کس��ب 
و کار را بیش��تر می ت��وان از لح��اظ ادبی ب��ه قرص های 

خواب آور تشبیه کرد! 
ش��ما در دام چنین تله ای ک��ه فقط در مورد تاریخچه 
حرفه ای زندگی خود بنویس��ید، نیفتید. چندین واقعیت 
جال��ب را در رابطه با زندگی ش��خصی خود اضافه کنید؛ 
نظیر ای��ن مورد: من تمام کلمات تران��ه آغازین کارتون 
باشگاه میکی موس: روز جمع آوری استعدادها )جمعه( از 
دهه 1950 را می دانم. هنگامی که در یک پست وبالگ 
به این مورد اش��اره کردم، با س��یلی از نظرات، به ویژه از 
طرف بچه های دوران نس��ل انفجار ک��ه آن نمایش را به 

خاطر داشتند، مواجه شدم. 
چیزهای کم اهمیتی مثل این، باعث می شود که مردم، 
نگاه��ی غیرمنتظره و گاهی اوقات خنده دار به ویژگی ها، 
خصلت های خاص و همه جوانب فردی بیوگرافی ش��ما 
داشته باش��ند. خواه اینکه در حال به روز رسانی پروفایل 
لینکدین خود هس��تید یا ایج��اد یک »درباره من« برای 
وب س��ایت تان، مطمئن ش��وید که در متن شما حقایق 
جالبی گنجانده شده اس��ت. یا اینک��ه بخش جداگانه ای 
را با عنوان »واقعیت های س��رگرم کنن��ده ای که درباره 
من نمی دانید« به انتهای آن اضافه کنید. اگر س��خنرانی 
عموم��ی انجام می دهی��د، اینها را در مقدم��ه خود وارد 
کنی��د. اگر نویس��نده هس��تید، یک صفح��ه از حقایق 

سرگرم کننده را در کیت رسانه ای خود قرار دهید. 
در اینجا 13 ایده برای شروع کارتان ارائه شده است. 

1. دوران کودکی
دوران کودکی تان، چگونه شما را برای شغل امروزتان 

آماده کرد؟ 
نویس��نده پرف��روش، هن��ری دی ورای��س، یک��ی از 
بیوگرافی هایش را بدین شکل شروع کرد: هنری در سن 
۶ س��الگی، در مزرعه لبنیات خانوادگی اش شروع به کار 
کرد. هنگامی که والدی��ن او از برنامه هایش برای مزرعه 
–وقت��ی که آن را به ارث ببرد- باخبر ش��دند، تصمیم به 
فروش آن گرفتند! پس او در سن 12 سالگی، به ناچار از 
صنعت کشاورزی به نویسندگی روی آورد. برخی دیگر از 
نکات برجسته زندگی او عبارتند از: نویسندگی در بخش 
ورزش حرف��ه ای خبرگزاری آسوش��یتدپرس، انتصاب به 
عنوان رئیس س��ومین ش��رکت بزرگ روابط عمومی در 
سن دیگو و از دست دادن 13000 دالر در آخرین سؤال 

مسابقه تلویزیونی »مخاطره«. 
2. شغل رویایی

شغل رویایی شما چیس��ت؟ اگر شغل حال حاضرتان 
را نداشتید، دوس��ت داشتید در چه زمینه ای مشغول به 

کار شوید؟ 
3. اولین خودرو

در م��ورد اولین اتومبی��ل خود و اینک��ه در مورد آن، 
بیش��تر از چه چیزی خوش تان می آم��د یا از چه چیزی 

بیزار بودید، توضیح دهید. 

4. استعدادها
آیا استعدادهای نهفته ای داشته اید که مردم درباره اش 

نمی دانند؟ 
5. دستاوردها

ب��ه کدام یک از دس��تاوردهای خویش بیش��تر افتخار 
می کنید؟ 

6. اشتباهات
چه اش��تباه خجالت آوری مرتکب شده اید که برای تان 

درس عبرتی شده؟ 
7. موارد عجیب و غیرعادی

غیرمعمول ترین وسیله در کشوی میزتان چیست؟ 
8. تیم ورزشی مورد عالقه

تیم ورزش مورد عالقه ش��ما کدام است و تا چه حدی 
میزان حمای��ت خود از این تیم را نش��ان می دهید؟ در 
این زمینه، استفانی سامونز، مربی کسب وکار، در صفحه 
»بیوگرافی« خ��ودش، حقایق جالبی نظی��ر این را ذکر 
کرده اس��ت: »من عاش��ق تیم فوتب��ال آمریکایی داالس 
کاوبویز )Dallas Cowboys( هستم و چکمه دختران 
گاوچران را می پوشم.« )من اغلب در بیوگرافی شخصی، 
 Green( خودم را به عن��وان طرفدار تیم گرین بی پکرز
Bay Packers( معرف��ی و اعت��راف می کن��م که کاله 

مخصوص آنها )Cheesehead( را بر سر گذاشته ام.(
9. حیوان خانگی

موردی خن��ده دار یا دوست داش��تنی درب��اره حیوان 
خانگی تان به اشتراک بگذارید. 

10. عادات ناپسند
عادات نه چن��دان خوبی که داری��د، کدامند؟ یکی از 
 Nationalع��ادات بد خ��ودم، خوان��دن آنالین مجل��ه

Enquirer است. 
11. سالنامه دبیرستان

هم کالسی ها، شما را در سالنامه دبیرستان تان چگونه 
آدمی توصیف کرده اند؟ 

12. بهترین دوست
بهترین دوست شما کیست و چرا؟ 

13. فهرست آرزوها
در فهرس��ت آرزوهای ت��ان چ��ه م��واردی به چش��م 

می خورد؟ 
اکنون برای ش��روع، در قسمت نظرات، واقعیت جالبی 

را در مورد خودتان بنویسید. 
entrepreneur :منبع
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.
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اپل 42 ساله شد
درست ۴2 سال پیش در روز اول آوریل مصادف با 12 
 Apple« فروردین اس��تیو جابز و استیو وزنیاک شرکت
Computer« را در ی��ک گاراژ کوچ��ک بنیانگ��ذاری 
کردن��د و به ط��ور حتم هی��چ کدام از ای��ن دو نفر تصور 
نمی کردند که شرکت ش��ان روزی دنیا را این گونه تغییر 

بدهد. 
به گزارش دیجیاتو، گرچه چند س��ال پس از تأسیس 
وزنیاک از ادامه مسیر انصراف داد، اما اپل تحت مدیریت 
اس��تیو جابز در این چهار دهه پایه توانست نقش مهمی 
در ش��کل دهنی دنیای تکنولوژی ب��ه صورتی که امروز 

می شناسیم ایفا کند. 
در این س��ال ها اپل تعداد قابل توجهی از نخس��تین ها 
را روانه بازار س��اخته، اما بدون هیچ ش��ک و ش��بهه ای 
بزرگ ترین هدیه این ش��رکت به دنی��ای تکنولوژی یک 
گجت کوچک با تأثیری بس��یار بزرگ است و آن چیزی 
نیس��ت جز آیفون، تلف��ن همراهی که در س��ال 2007 
رونمایی ش��د و توانست برای نخستین بار ما را با مفهوم 

واقعی »موبایل هوشمند« آشنا کند. 
با اس��تانداردهای امروزی آنچه اس��تیو جابز روی سن 
کنفران��س »مک ورد« در حدود 10 س��ال پیش معرفی 
کرد به هیچ وجه کامل نبود، اما ویژگی هایی داش��ت که 
ب��رای بس��یاری در آن زمان قابل تصور نب��ود. آیفون به 
عنوان نخس��تین موبایل بدون صفحه کلیدی فیزیکی پا 
به عرصه رقابت گذاش��ت و با سیس��تم عامل منحصر به 
فردی که در اختیار داشت استانداردهای اولیه برای یک 

موبایل هوشمند را پایه گذاری کرد.
تقلید ده ها تولید کننده دیگر از محصوالت این شرکت 
ک��ه حتی تا همین امروز نیز ادام��ه دارد خود گواه تأثیر 
بزرگ و جایگاه ویژه ای اس��ت که کمپانی اپل در دنیای 
تکنولوژی دارد.  شاید اگر نخستین آی پد در سال 2012 
معرفی نشده بود می توانس��تیم باور کنیم که موفقیت و 
جای��گاه آیفون کامال اتفاقی بوده اس��ت، اما آی پد اپل و 
جاب��ز دقیقا همان کار را با دنیای تبلت ها کرد که آیفون 
با دنیای موبایل. هرچند ام��روزه تبلت ها دیگر جایگاه و 
محبوبیت گذش��ته خود را ندارند، اما نمی توان از تأثیری 
که آی پدهای اپل در ش��کل دهی ب��ه صنعت گجت های 

همراه به جای گذاشتند غافل شد. 
ب��ا آن که عده ای عمیقا باور دارند که اپل بعد از مرگ 
جاب��ز بخش بزرگی از جذابیت و خالقیت خود را از داده 
اس��ت، اما این ثروتمندترین کمپانی دنیا همچنان یکی 
از بزرگ ترین بازیگران این میدان است و محصوالت آنها 
حتی در دوره پسا جابز نیز توانسته اند الگویی برای دیگر 

سازندگان جهت پیشرفت و تحول تولیدات باشند. 
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