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شاخص بینوایی به19.3درصد رسید

بهبودمتغیرهای
بازارکار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین گزارش��ی که منتشر کرده است، عالوه بر بیان شاخص های بازار 
کار و وضعیت اش��تغال و بیکاری، اعالم کرده که نه تنها نرخ بیکاری در کش��ور افزایش نداشته، بلکه تمام شواهد 
مستندات مرتبط، نشانگر بهبود وضعیت شاخص های مهم و کلیدی بازار کار در کشور طی سال های اخیر نسبت 

به قبل است. نکته حائز اهمیت در این گزارش، تغییرات شاخص فالکت است. تغییرات این شاخص از سال...

 دیدار رئیس کل بانک مرکزی سوئد با سیف
و بانکداران ایرانی

 راهکارهای سوئدی
برای مسائل کالن بانکی
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بایدها و نبایدهای حمایت از تولید ایرانی

حمایت از کاالی ایرانی چگونه تحقق می یابد؟

موفقیت در استارت آپ به عنوان کارآفرین پیشگام
توصیه  های شغلی برای شروع سال جدید

20 ویژگی نامحسوس اینستاگرام برای بازاریابی بهتر
درس های بازاریابی از نشنال جئوگرافیک

چشم انداز گوسفندی گوگل
چگونه یک لوگوی شرکتی عالی بسازیم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 سردردی تازه
برای تسال

4

فرصت امروز: بانک مرکزی در اقدامی پیش بینی نشده قیمت 
پیش فروش سکه را افزایش داد، چنانکه سکه در دو سررسید 
شـش ماهه و یک سـاله بین ۵0 تا 7۵ هزار تومان گران شـد 

و ایـن نرخ هـا از امروز شـنبه در بانک کارگشـایی 
اجرایی می شود. بر این اساس، با تصمیم...

بازار طال پربازده ترین بخش اقتصاد ایران در سال 96

پیشفروشسکهگرانشد

یادداشت
خرید کاالی ایرانی و ماموریت 

مهم بنگاه های تولیدی

امسال در ش��رایطی از سوی 
مقام معظم رهبری سال حمایت 
از خرید کاالی ایرانی نام گرفت 
که برای پنجمین س��ال متوالی 
ش��عار محوری کش��ور از سوی 
معظ��م ل��ه در ح��وزه اقتصاد و 
نظام معیش��تی جامع��ه و مردم 
قرار گرفته اس��ت و این موضوع 
نق��ش  اهمی��ت  و  حساس��یت 
اقتص��اد در جامعه و رونق آن را 
به عنوان یک الزام و اولویت مهم 
کشور نش��ان می دهد.  اهمیت 
این موضوع به حدی اس��ت که 
ایشان در موارد متعددی همگان 
را به اس��تفاده از کاالی داخلی 
به عنوان یک الزام مهم تشویق و 
ترغیب کردند و مسئوالن را نیز 
به حرکت در این مسیر به شکل 
ایشان  نموده اند.  عملی سفارش 
الزامات توجه به کاالی ایرانی و 
اس��تفاده از آن را ب��رای مردم و 
مسئوالن به عنوان یک ضرورت 
مهم م��ورد تأکید قرار می دادند 
و تالش داش��تند این مطلب را 
در بی��ن همگان جا بیندازند که 
مس��یر توس��عه کش��ور از بستر 
توجه و نگاه ب��ه اقتصاد درون زا 

و برون نگر می گذرد.
ادامه در همین صفحه

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

ادامه از همین صفحه
از س��وی دیگ��ر، ایش��ان در بیانات خ��ود در موارد 
متعددی ه��م بنگاه های تولیدی را ب��ه ارائه محصول 
خ��وب و با کیفیت که قیم��ت آن نیز برای مردم قابل 
قبول باشد، س��فارش می کردند، چراکه مصرف کننده 
داخلی حق دارد کاال و خدمتی را خریداری کند که از 
کیفیت، قیم��ت و خدمات قبل، حین و پس از فروش 

آن اطمینان داشته باشد. 
 از سوی دیگر تولید و عرضه کاالی بنجل بی کیفیت 
و گران داخلی را نیز نش��انی از ات��الف منابع و انرژی 

کشور می شمردند. 
 به نظر می رس��د با نامگذاری سال 97به شعار خرید 
کاالی ایران��ی توجه زیادی از س��وی مصرف کنندگان 
برای خرید کاالی داخلی شروع خواهد شد و این توجه 
و اقبال عمومی را باید بنگاه های تولیدی و مس��ئوالن 
ق��در بدانند و تالش کنند تا ب��ا برنامه ریزی های دقیق 
و مناس��ب رون��د تولید محصوالت و ارائ��ه خدمات به 
مصرف کنن��دگان داخل��ی را از نظر کیفی��ت و قیمت 
عادالنه مورد توجه جدی قرار دهند. قرار گرفتن شعار 
محوری سال بر خرید کاال ایرانی و تأکید رهبر انقالب 
ب��ر این موضوع نش��ان می دهد ک��ه حاکمیت حمایت 
همه جانب��ه خود را از حرکت چرخ های تولیدی داخلی 
انجام داده و اینک بنگاه های تولیدی کش��ور هس��تند 
ک��ه باید تمام تالش و همت خ��ود را بر این اصل قرار 
دهن��د که در این س��ال کیفیت و قیمت را به ش��کلی 
م��ورد توجه قرار دهند که خری��د کاالی داخلی برای 

مصرف کننده قانع کننده باشد. 
ب��رای حص��ول ب��ه نتای��ج مطل��وب در این س��ال 
تولیدکنندگان و سیاس��تگذاران در این عرصه خصوصا 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، س��ازمان برنامه و 
بودج��ه، وزارت امور اقتص��ادی و دارایی و همه ارکان 
ذی مدخل در این حوزه باید راهبردها و سیاس��ت های 
خود را به ش��کلی هدف گذاری کنن��د تا جریان تولید 
با کمترین دغدغه بتواند به توس��عه تولید و خدمت با 
کیفیت بیندیش��د و دغدغه های ج��اری خود را از نظر 
تغییر قوانین، مقررات، نظام بورکراس��ی دس��ت وپاگیر 

اداری و کسب مجوزهای الزم و. . . نداشته باشد. 
 بنگاه های تولیدی الزم است از این فرصت به دست 
آم��ده ب��رای حمایت از جری��ان مولد کش��ور حداکثر 
اس��تفاده را برای جهش و رونق تولی��د برده و خود را 

برای یک تولید رقابتی آماده کنند. شاید دقت و توجه 
مس��ئوالنه به کیفیت تولید و کاهش هزینه های سربار 
حداقل خواس��ته جامعه از متولی��ان تولید برای ایجاد 

یک تولید مناسب باشد. 
جامعه مصرف کننده داخلی خرید کاالی ایرانی را حتما 
ب��رای خود افتخار می داند زمانی که احس��اس کند نظام 
تولید کشور از همه بضاعت های موجود خود برای تولید 
باکیفیت و مطلوب استفاده و تالش کرده تا استانداردهای 

یک تولید خوب و مناسب را رعایت کند. 
تولی��د کاالی بی کیفی��ت و نامرغ��وب داخل��ی که 
بی توجه��ی و عدم پاس��خگویی تولید کننده را به دنبال 
داش��ته باش��د باعث ناامی��دی و س��رخوردگی جامعه 
خواهد ش��د، به عنوان نمونه ارائ��ه و تحویل خودروی 
بی کیفیت و ع��دم ارائه خدمات پس از فروش مطلوب 
ی��ا ارائه محص��ول با ضری��ب مصرف ب��االی انرژی یا 
عدم استحکام مناس��ب کاال و عدم پشتیبانی مطلوب 
خدم��ات، ی��ا ع��دم اج��رای تعه��دات تولید کننده به 
مصرف کننده به عنوان آس��یب های ج��اری نظام تولید 
نشانی است از عدم الزام تولید کننده داخلی به اقتصاد 
مقاومتی و نش��انی اس��ت از اتالف مناب��ع ملی، نظام 
جمهوری اس��المی که بی شک س��رخوردگی جامعه را 
به دنبال خواهد داش��ت. با نامگذاری س��ال 1397 به 
سال خرید کاالی ایرانی حمایت قانونی و شرعی خود 
را برای حمایت از تولید داخلی بیش از پیش نشان داد 
و اینک مسئولیت بنگاه های تولیدی است که جامعه را 

به خرید کاالی با کیفیت خود امیدوار کنند. 
پیشنهاد می شود بنگاه های تولیدی داخلی به دور از 
هرگونه آمارگرایی غیر قابل قب��ول، در بازه های زمانی 
چهارماه��ه، عملکرد خ��ود را در ارائ��ه کاال و خدمات 
مطلوب و با کیفیت نسبت به قبل از طریق رسانه ملی 
و مطبوعات به قضاوت بگذارند تا نشان دهند که مردم 
نسبت به سال های قبل چه میزان از تالش های آنها در 
ارائه محصوالت مناسب رضایت دارند و آنها چه میزان 
تالش کرده اند تا جایگاه نظام تولید کاال و خدمت را در 
بنگاه خود ارتقا و نشان دهند که چگونه موفق شده اند 
به شکل ملموس زمینه های رغبت جامعه را به مصرف 
کاالی داخلی فراهم کنند.  در س��ال جاری قصد دارم 
در هر مطلب زاویه ای از ش��عار محوری س��ال را مورد 
بررسی و تحلیل قرار داده و اهمیت و حساسیت آن را 

در معرض قضاوت جامعه قرار دهم. 

خرید کاالی ایرانی و ماموریت مهم بنگاه های تولیدی

اس��تارت آپ ها ی��ا کس��ب وکارهای نوپا نوع��ی فعالیت  
اقتصادی بر بس��تر اینترنت هس��تند که عالوه بر افزایش 
بهره وری در فضای اقتصادی می توانند س��بب ایجاد برخی 
مشاغل جدید شوند. اما به منظور تأمین حقوق مطرح شده 
و س��اماندهی کسب و کارهای مجازی، مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی به اعطای نماد به کسب وکارهای اینترنتی اقدام 
کرده که هویت مالک و محل فعالیت آنها احراز شده است. 
به گزارش ایس��نا، حجم اقدامات انجام ش��ده در وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات دولت های یازدهم و دوازدهم 
به اندازه ای بوده که حاال دیگر تقریباً کسی نمی تواند بگوید 
که در انجام کس��ب وکارهای اینترنتی یا اساس��اً در ارتباط 
با اینترنت مش��کل زیرساختی دارد. هرچند هنوز به لحاظ 
تعرفه ای مباحثی وجود دارد اما از حق نمی توان گذشت که 
همین اقدامات زیرساختی وزارتخانه ارتباطات در یازدهم و 
دوازدهم حاال باعث شد تا حجم عظیمی از کسب وکارهای 
اینترنتی که اصطالحا استارت آپ یا کسب وکارهای نوپا هم 
نامیده می ش��وند بر بستر اینترنت ایجاد شوند. اما پاسخ به 
این نکته هم ضروری است که تکلیف مجوز کسب وکارهای 

مجازی چگونه مشخص می شود؟ 
کسب وکارهای دارای نماد ملزم به رعایت مقررات مندرج 
در نماد هس��تند و مدارکی مورد نی��از برای دریافت پروانه 

کسب داشته باشند، عبارتند از: 
1- ارائه نشانی دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی

۲- گواهی صالحیت شخصی از نیروی انتظامی
3- گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا 

ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده
۴-گواهی گذراندن دوره های آموزش��ی احکام تجارت و 

کسب وکار
۵- تأییدی��ه ویژگی های تخصصی کس��ب و کار مجازی 

توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
۶- تصویر کارت ملی برای اش��خاص حقیقی و شناس��ه 
ملی برای اش��خاص حقوقی یا گذرنام��ه و پروانه کار برای 

اتباع خارجی
7- تصوی��ر کارت پایان خدم��ت نظام وظیفه یا معافیت 
دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر از ۵0 سال سن یا گواهی 

اشتغال به تحصیل
۸- پروان��ه تخصص��ی و فن��ی یا دیپلم فنی ی��ا مدارک 
تحصیلی دانشگاهی مرتبط یا معرفی یک نفر واجد شرایط 

مذکور برای صنوف

9-مصوب��ه هیأت مدیره برای صدور پروانه کس��ب به نام 
مدیرعام��ل یا یک��ی از صاحبان امضاء مطابق اساس��نامه و 
آخرین آگهی روزنامه رس��می ثبت ش��رکت برای اشخاص 

حقوقی. 
در این باره رسول سراییان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با تأکید بر ضرورت ایجاد تس��هیل گری در حوزه 
کسب وکارهای نوپا، اساسی ترین کمکی که کسب وکارهای 
نوپا نیاز دارند را این دانس��ت که ما مانع از کار آنها نشویم 
و درواقع نقش تس��هیل گری را برای آنها داشته باشیم. در 
همین راستا و به گفته او، در وزارت ارتباطات و همچنین در 
سازمان فناوری اطالعات یک مرکز تسهیل گری ایجاد شده 
است که در آنجا نقشه کمک به استارت آپ ها، ارتباطات و 
شبکه ای کردن آنها طراحی ش��ده و جزو اولویت های این 

وزارتخانه است. 
مسیر حرکت استارت آپ ها؛ هموار یا ناهموار؟ 

کسب وکارهای نوپای مبتنی بر اینترنت از جمله مشاغلی 
هستند که با رشد سرعت اینترنت و گسترش آن در کشور 
مطرح شدند. اگر بخواهیم منصفانه بگوییم، مقوله اقتصاد 
دیجیتال و به تبع آن رش��د کس��ب وکارهای نوپا در ایران 
بع��د از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید مطرح ش��د. به 
اعتقاد برخی کارشناس��ان دوران وزارت محمود واعظی در 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات همچون انقالبی برای 
حوزه اینترنت بود؛ دوره ای که با ایجاد زیرساخت های عظیم 
برای افزایش سرعت و گسترش شبکه اینترنت، همچنان به 
عنوان نقطه عطفی ب��رای ارتباطات و فناوری اطالعات در 
کشور شناخته می شود.  اما استارت آپ ها در فضای اقتصاد 
دیجیتال بیشتر معنا می گیرند؛ اقتصادی که هرچند هنوز 
قوام نیافته اما گفته های دولتمردان حاکی از نگاه ویژه آنها 
ب��ه این حوزه از اقتصاد برای حل موانع اش��تغال و احتماال 
افزایش بهره وری از این طریق اس��ت؛ اش��تغالی که حاال و 
با ورود خیل عظیم فارغ التحصیالن به بازار کار، رفته رفته 

می رود تا شکل یک معضل را به خود بگیرد. 
وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات اما مش��خص کردن 
شاخص ها را برای آزادسازی امور و سپردن به کسب وکارهای 
نوپا مناسب دانسته و تأکید دارد که باید توجه داشته باشیم 
که استقامت جلوی تحوالت و کسب وکارهای نوپا درنهایت 
مساوی است با عقب ماندگی که بیکاری و عدم توسعه را به 
همراه دارد. واقعیت این اس��ت که با ظهور کسب وکارهای 
نوپا، بسیاری از شغل ها از بین می رود؛ اما بنا به آمار مکنزی 

تا س��ال ۲0۲۵، در مجموع ۸00 هزار شغل در انگلیس از 
بین می رود، درحالی که 3.۵ میلیون شغل جدید جایگزین 

آنها می شود. 
اشتغال زایی مولد استارت آپ ها در بلندمدت

محمدج��واد آذری جهرمی همچنین با اش��اره به اینکه 
رش��د کسب و کار حوزه فاوا سال گذشته قابل توجه بوده، 
تصریح کرده اس��ت: در س��ال 1397 برای حل موانع این 
کسب و کارها برنامه ریزی خواهیم کرد و بستر مناسب برای 

زیست بوم این کسب و کارها را فراهم می کنیم. 
در این باره اما یک کارش��ناس ح��وزه فناوری اطالعات 
با اش��اره به بخش رو به رش��د اس��تارت آپ ها در توس��عه 
اقتص��اد دیجیتال، بر اش��تغال زایی این کس��ب وکارها در 
بلندمدت تأکید کرده و معتقد است: وقتی که بدنه سنتی 
س��رمایه گذاران مشاهده کند که نس��ل جوان با کمترین 
س��رمایه ها می توانند کس��ب وکارهای خوب��ی را راه اندازی 
کنن��د، در ای��ن حوزه س��رمایه گذاری بیش��تری خواهند 
داشت، امری که از سوی استارت آپ ها بیشترین نیاز به آن 
احساس می شود، امر س��رمایه گذاری است.  مهدی غیبی 
با اش��اره به نقش پراهمیت کسب و کارهای نوپا و مبتنی بر 
اینترنت در رونق اقتصاد دیجیتال بیان کرد: بخش سنتی 
س��رمایه گذاران در کشور به تدریج و با دیدن موفقیت های 
نس��ل جوان در ایج��اد اس��تارت آپ ها و رون��ق آنها برای 
سرمایه گذاری در حوزه های دیجیتالی ترغیب خواهند شد.  
با تمام این اوصاف شرکت های نوپا می توانند در هر شکلی 
و به هر اندازه ای ایجاد شوند اما سرمایه گذارها به طور کلی 
به آن دسته از شرکت های نوپایی جلب می شوند که نسبت 
خطر به سود باالیی دارند و مقیاس پذیرتر هستند. معموالً 
یک ش��رکت نوپای موفق قابلیت رشد بیشتری نسبت به 
یک شرکت جاافتاده دارد، یعنی می تواند با سرمایه ای کمتر، 
نیروی کار یا زمینه رش��د بیش��تری نسبت به شرکت های 
قدیمی داشته باشد. شرکت های نوپا برای رشد سریع خود 
نیاز به جذب سرمایه دارند و در این راه گزینه های مختلفی 
دارند. ش��رکت های دیگر یا افراد سرمایه گذار می توانند به 
شرکت های نوپا با تبادل پول نقد در برابر سهام کمک کنند 
تا فعالیت خود را ش��روع کنن��د؛ هرچند در عمل خیلی از 
شرکت های نوپا توس��ط بنیانگذاران شان س��رمایه گذاری 
می شوند. اگر ارزش یک شرکت بر اساس فناوری خاص آن 
شرکت باشد، مهم است که بنیانگذاران بتوانند از مالکیت 

معنوی ایده های خود حفاظت کنند. 

مسیر حرکت استارت آپ ها هموار می شود؟ 

چگونگی دریافت مجوز برای کسب و کار اینترنتی
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رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزارت 
اجتماعی در تازه ترین گزارش��ی 
که منتش��ر کرده اس��ت، عالوه 
بر بیان ش��اخص های بازار کار و 
وضعیت اشتغال و بیکاری، اعالم 
کرده که نه تنه��ا نرخ بیکاری در 
کشور افزایش نداشته، بلکه تمام 
شواهد مستندات مرتبط، نشانگر 
بهبود وضعیت شاخص های مهم 
و کلیدی بازار کار در کش��ور طی 
س��ال های اخیر نس��بت به قبل 
اس��ت. نکته حائز اهمیت در این 
گزارش، تغییرات شاخص فالکت 
اس��ت. تغیی��رات این ش��اخص 
از س��ال 90 ت��ا 9۵ نی��ز نش��ان 
می دهد شاخص بینوایی )شاخص 
فالکت( ک��ه از مجموع نرخ تورم 
و نرخ بیکاری به دست می آید، از 
۴1.۶ درصد در س��ال 1391 به 
19.3درصد در سال 139۵رسیده 
اس��ت. از ای��ن رو با ف��رض عدم 
تغییر چشمگیر در نرخ بیکاری، 
در صورتی که نرخ تورم همچنان 
از رون��د نزولی برخوردار باش��د، 
می توان ش��اهد بهب��ود وضعیت 

شاخص بینوایی در کشور بود.
به گزارش مهر، در عین حال، 
ش��اخص های  مطالعات  نتای��ج 
نی��روی کار از س��ال 1390 تا 
ن��رخ  می ده��د  نش��ان   139۵
مش��ارکت در این ب��ازه زمانی، 
۲.۵درص��د افزای��ش یافت��ه، از 
طرف��ی با وج��ود افزایش حجم 
ورود زن��ان به بازار کار به لحاظ 
باز ش��دن فض��ای فعالیت آنان، 
این نرخ نه تنه��ا افزایش نیافته 
بلکه با کاهش مواجه شده است.

در ش��اخص نرخ بیکاری کل 
نی��ز به رغ��م اینک��ه طی مدت 
پنج س��ال مورد بررس��ی، نرخ 
بی��کاری در حدود 10.۵ درصد 
ثابت بوده اس��ت، اما بازار کار با 
ورود حجم عظیم��ی از جوانان 
1۵ تا ۲۴ س��اله مواجه شد که 
 نرخ بیکاری در این بازه سنی را
۲.7 درصد با رشد مواجه کرد.

در همی��ن رابط��ه بر اس��اس 
گ��زارش مرکز آم��ار و اطالعات 
راهب��ردی وزارت تع��اون، کار و 
رف��اه اجتماعی، نرخ مش��ارکت 
به مفهوم نس��بت جمعیت فعال 
از  ب��ه جمعی��ت در س��ن کار، 

3۶.9 درصد در س��ال 1390 به 
در س��ال 139۵  درص��د   39.۴
افزایش یافته که نشان از افزایش 
عرضه نیروی کار در کشور بوده و 
البته نکته بسیار مثبت است. در 
این میان به نظر می رس��د در دو 
سال گذشته فضای متفاوتی که 
ناش��ی از تحوالت روابط خارجی 
اقتصاد ایران اس��ت، در س��مت 
عرضه نیروی کار حاکم شده که 
به تدریج با افزایش جمعیت فعال 
 139۵ و   139۴ س��ال های   در 

در حال تقویت شدن است.
افزایش سهم بانوان در 

مشاغل مدیریتی
ای��ن  ادام��ه  در  همچنی��ن 
اش��تغال  ب��ه وضعیت  گزارش، 
زنان اش��اره شده اس��ت. بر این 
اس��اس، ن��رخ بی��کاری زنان به 
مفهوم نس��بت تعداد زنان بیکار 
 ب��ه جمعی��ت فع��ال زن��ان، از
۲0.9 درصد در س��ال 1390 به 

۲0.7 در سال 139۵ رسید، لذا 
با وجود هجوم زنان به بازار کار 
به لحاظ باز شدن فضای فعالیت 
آن��ان، این نرخ ن��ه تنها افزایش 
نیافت��ه بلکه با کاه��ش مواجه 

شده است.
از سوی دیگر علی رغم کاهش 
تعداد شاغالن زن طی سال های 
اخیر، اشتغال زنان در گروه های 
عم��ده ش��غلی ک��ه از منزل��ت 
اجتماع��ی باالت��ری برخ��وردار 
اس��ت رو به افزایش اس��ت. به 
عب��ارت دیگر، اش��تغال زنان از 
نظر کیف��ی و تخصص��ی رو به 

بهبود بوده است.
در عین ح��ال، تغییر فعالیت 
زن��ان در پس��ت های مدیریتی 
و تخصص��ی و به عب��ارت دیگر 
کیفی ش��دن اش��تغال زنان نیز 

حاصل شده است.
ب��ر اس��اس این گ��زارش، نرخ 
بی��کاری کل به مفهوم نس��بت 
تعداد کل بیکاران کشور به تعداد 
کل جمعیت فعال، در سال های 
 10.۵ ح��دود   139۵ و   1390
درصد ثابت مانده اس��ت. این امر 
ب��ا وجود افزایش نرخ مش��ارکت 
اقتصادی و عرضه بیش��تر نیروی 
کار در پنج س��ال اخیر، حاکی از 
عملکرد مثبت در حوزه اش��تغال 
و ایجاد تعداد مناس��ب ش��غل و 

فرصت شغلی در کشور است.
افزایش جمعیت بیکاری 

جوانان 1۵ تا 24 ساله
همچنین در ای��ن گزارش به 
نیروی  بی��کاری  ن��رخ  وضعیت 
جوان کشور اش��اره شده است. 

به این ترتیب ک��ه نرخ بیکاری 
جوانان به مفهوم نس��بت تعداد 
جوانان بیکار 1۵ تا ۲۴ ساله به 
کل جوانان در س��ن فعالیت، از 
۲۶.۵درصد در س��ال 1390 به 
 139۵ س��ال  در  ۲9.۲درص��د 
رسیده است که با توجه به ورود 
انباش��تی های نیروی کار و نیز 
عرضه ف��ارغ التحصیالن جدید، 
افزای��ش ۲.7 درص��دی دور از 

انتظار نیست.
دانش آموختگان  بیکاری  نرخ 
و در حال تحصیل دانش��گاهی 
به مفهوم نس��بت تعداد بیکاران 
دانشگاهی به کل جمعیت فعال 
دانش��گاهی، از 19.۴ درصد در 
س��ال 1390 به ۲0.0 درصد در 
س��ال 139۵ رس��یده است که 
با وج��ود عرضه ش��دید نیروی 
کار دانش��گاهی در چند س��ال 
اخی��ر، افزایش حدود 0.۶ واحد 
درصدی، تف��اوت معناداری در 
این قش��ر از کارجوی��ان ایجاد 
نک��رده و ب��ه نظر می رس��د به 

حالت تعادل رسیده باشد.
نتای��ج ای��ن مطالع��ه آماری 
نشان می دهد نسبت اشتغال به 
مفهوم نسبت تعداد شاغالن به 
کل جمعیت در س��ن کار، یکی 
بازار  از مهم ترین ش��اخص های 
کار برای ارزیابی توان اقتصادی 
کشور برای ایجاد اشتغال است. 
این نس��بت اثر مثب��ت بر تولید 
ناخالص داخلی داشته و معیاری 
برای س��نجش ت��وان اقتصادی 
کشور برای ایجاد اشتغال است.

نش��ان  موج��ود  محاس��بات 

می ده��د، ای��ن ش��اخص  طی 
س��ال های اخی��ر دارای رون��د 
افزایش��ی بوده و از 3۲.3درصد 
در س��ال 1390 به 3۴.۵ درصد 
در سال 139۵ رسیده است که 
نش��انگر افزایش توان اقتصادی 
کش��ور در ایجاد اشتغال و رونق 

اقتصادی است.
اشتغال خالص به مفهوم تعداد 
خالص اش��تغال ایجاد شده، برابر 
19۵9۸۲7 نفر در دولت یازدهم 
بوده اس��ت. همچنی��ن تغییرات 
ش��اخص فالکت از س��ال 90 تا 
9۵ نیز نش��ان می دهد شاخص 
بینوایی )ش��اخص فالکت( که از 
مجموع ن��رخ تورم و نرخ بیکاری 
از ۴1.۶درصد  به دس��ت می آید، 
در سال 1391 به 19.3درصد در 
سال 139۵رس��یده است. از این 
رو با فرض عدم تغییر چش��مگیر 
در نرخ بی��کاری، در صورتی که 
نرخ تورم همچنان از روند نزولی 
باش��د، می توان شاهد  برخوردار 
بهبود وضعیت ش��اخص بینوایی 

در کشور بود.
بر اساس گزارش نتیجه گیری 
مرک��ز آمار و اطالعات راهبردی 
رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزارت 
اجتماع��ی، همانطور که روند ۸ 
شاخص مذکور نشان داد نه تنها 
نرخ بیکاری در کش��ور افزایش 
نداشته است، بلکه تمام شواهد 
مستندات مرتبط، نشانگر بهبود 
وضعی��ت ش��اخص های مهم و 
کلیدی بازار کار در کش��ور طی 
س��ال های اخیر نس��بت به قبل 

است. 

شاخص بینوایی به19.3درصد رسید

بهبودمتغیرهایبازارکار

براس��اس آماره��ا، از مجموع 
واگذاری ه��ای ص��ورت گرفت��ه 
س��هم  س��ال ها،  ای��ن  در 
بخش خصوص��ی تنه��ا ح��دود 
13درص��د ب��وده ک��ه دالی��ل 
این ام��ر را می ت��وان در فقدان 
بخش خصوصی توانمند و فضای 
رقابت��ی مناس��ب و به طور کلی 
محی��ط نامناس��ب کس��ب وکار 

جست وجو کرد. 
به گ��زارش خبرآنالین، پیش 
از ای��ن باره��ا از مقام��ات دولت 
روحانی شنیده بودیم که مقاومت 
در مقابل خصوصی س��ازی بسیار 
اس��ت؛ این ب��ار گ��زارش مرکز 
تأیید  نیز  پژوهش های مجل��س 
می کند که سهم بخش خصوصی 
از مجم��وع واگذاری ها 13درصد 
بوده اس��ت. البته این آمار، بنا به 
عملکرد 9ساله خصوصی سازی در 

کشور است. 
پی��ش از این عل��ی طیب نیا، 
وزی��ر اقتص��اد دول��ت یازدهم 
مردادماه س��ال گذش��ته درباره 
کرده  عن��وان  خصوصی س��ازی 
واگذاری های��ی  کل  »از  ب��ود:  
ک��ه از س��ال 13۸0 ت��ا پایان 

س��ال 139۶ انجام شده است، 
۴3هزار میلیارد تومان واگذاری 
صورت گرفته ک��ه 30درصد از 
واگذاری ها س��هم دولت یازدهم 
ب��وده، ول��ی آنچه مهم اس��ت، 

کیفیت واگذاری هاست.«
به گفته وی،  »در فاصله سال 
13۸0 تا شروع کار دولت یازدهم 
تنها 1۸درص��د از واگذاری ها به 
بخ��ش  خصوصی واقع��ی بوده و 
۵۶درص��د واگذاری ها به صورت 
رد دیون بوده است که آسان ترین 
روش واگ��ذاری اس��ت؛ چراکه با 
دو خط نوش��تن مصوبه می توان 
300 شرکت را واگذار کرد، اما در 
دول��ت یازدهم به غیر از دو مورد 
که مربوط به مصوبات دولت قبلی 
بود، هیچ رد دینی صورت نگرفت 
و در ای��ن دولت هیچ رد دینی از 

ابتدا شروع نشد.«
در همی��ن ح��ال، س��ازمان 
خصوصی س��ازی مردادماه سال 
گذش��ته گزارشی را منتشر کرد 
مبن��ی ب��ر این ک��ه ت��ا پیش از 
 دولت یازدهم در مجموع حدود

100 هزار میلی��ارد تومان طی 
دوره 1۲س��اله قب��ل از ش��روع 

ب��ه کار دول��ت تدبی��ر و امی��د 
واگ��ذاری انجام ش��ده که این 
رقم در چهار سال دولت یازدهم 
را  توم��ان  میلی��ارد  ۴۲ ه��زار 
شامل می ش��ود که این موضوع 
نش��ان دهنده و تأیید کننده این 
اس��ت ک��ه در دول��ت یازدهم 
از 30درصد واگذاری های  بیش 
تاری��خ خصوصی س��ازی صورت 
گرفته اس��ت. همچنین تا پیش 
از دول��ت یازدهم تنها 1۸درصد 
واگذاری ها ب��ه بخش  خصوصی 
واقعی بوده؛ درحالی که در دولت 
یازدهم ۶۶ درصد واگذاری ها به 
بخ��ش  خصوصی واقع��ی انجام 

شده است. 
مس��عود  می��ان،  ای��ن  در 
دولت  اقتصاد  وزیر  کرباس��یان، 
اس��فندماه س��ال  نیز  دوازدهم 
گذش��ته درباره آخرین وضعیت 
خصوصی س��ازی اع��الم ک��رده 
ب��ود: »در واگذاری ه��ای انجام 
ش��ده تا پیش از دولت یازدهم 
و دوازدهم، عمدتا این عمل در 
قالب رد دیون صورت می گرفت؛ 
درحالی که در دوره حاضر، تنها 
دو بنگاه آن هم در قالب تکالیف 

بودج��ه ای به ص��ورت رد دیون 
واگذار شد و سهم واگذاری ها به 
بخش خصوص��ی واقعی به بیش 
از 70 درصد افزایش پیدا کرد.«

ام��ا تازه ترین گ��زارش مرکز 
نش��ان  پژوهش ه��ای مجل��س 
تحلی��ل  و  بررس��ی  می ده��د 
وضعی��ت فعلی حضور دولت در 
اقتص��اد پس از س��پری ش��دن 
حدود 9 سال از اجرای »قانون« 
در قیاس با زمان قبل از اجرای 
»قانون« نشان می دهد با وجود 
اقدامات صورت گرفته طی این 
س��ال ها، این اقدامات به گونه ای 
نبوده اس��ت که به کاهش نقش 
و تحدید اندازه دولت در اقتصاد 
منجر ش��ده و ش��رایط را برای 
تحقق رش��د و توسعه اقتصادی 

مناسب و پایدار مهیا کند. 
نق��ش پررنگ دولت در اقتصاد 
ملی در کنار عوامل دیگری چون 
اتکای شدید به درآمدهای نفتی و 
نیز تشدید تحریم های بین المللی، 
اقتصاد ایران را در سال های اخیر 
با عدم ت��وازن و بی ثباتی مواجه 
کرده اس��ت. آنچه روش��ن است، 
بخش مهم��ی از اج��زای قانون 

آن، سیاس��ت گذاری  رأس  در  و 
ص��ورت گرفت��ه در خصوص این 
اصل، به درس��تی اجرا نشده و در 
سال های گذش��ته، به طور عمده 
به واگ��ذاری مالکیت بنگاه ها، آن 
هم به  نح��و غیرصحیح پرداخته 

شده است. 
از مجموع  براس��اس آماره��ا 
واگذاری ه��ای ص��ورت گرفت��ه 
س��هم  س��ال ها،  ای��ن  در 
بخش خصوصی تنه��ا در حدود 
13 درص��د ب��وده ک��ه دالی��ل 
این ام��ر را می ت��وان در فقدان 
بخش خصوصی توانمند و فضای 
رقابت��ی مناس��ب و به طور کلی 
محی��ط نامناس��ب کس��ب وکار 

جست وجو کرد. 
ب��دون تردید آنچ��ه می تواند 
زمینه را برای ارتقای توان تولید 
و رش��د و نم��و بخش خصوصی 
در اقتص��اد و مش��ارکت مؤث��ر 
در واگذاری ه��ا فراه��م کن��د، 
کس��ب وکار  مناس��ب  محی��ط 
اس��ت و الزم بود واگ��ذاری به 
بخش خصوص��ی در کنار اصالح 
قرار  محیط کس��ب وکار مدنظر 

می گرفت. 

نقش دولت در اقتصاد همچنان پررنگ است

سهم 13 درصدی بخش  خصوصی از واگذاری ها

گزارش2

دریچه

اقتصاد باشگاه منچستریونایتد به روایت 
فوربس

شیاطین سرخ در برزخ
فورب��س در گزارش��ی اعالم کرد با وج��ود آن که 
انتظار می رود باش��گاه منچس��تریونایتد امس��ال در 
درآمدزایی رکوردش��کنی کند، ارزش ذاتی سهام آن 

پایین تر از ارزش بازاری فعلی آن است. 
به گزارش ایس��نا، فوربس با ارزیابی س��هام باشگاه 
منچس��تریونایتد، ارزش ه��ر س��هم این باش��گاه را 
1۸دالر برآورد کرده اس��ت که پایین تر از بهای فعلی 
س��هام این باش��گاه در بازارها اس��ت. فوربس معتقد 
اس��ت این باشگاه تا پایان سال فوتبالی ۲017 موفق 
خواهد شد رکورد درآمدزایی را بشکند و درآمدی در 
حدود ۶00 میلیون پوند به دس��ت آورد. با این حال 
انتظار می رود ب��ه دلیل افزایش هزینه های عملیاتی، 
حاشیه سود سهام این باشگاه کاهش یابد. از آنجا که 
باش��گاه منچستر امس��ال در لیگ اروپا شرکت کرد، 
به دلیل الزامات قراردادی مجبور است مبلغ قرارداد 
بازیکن های خود را تا 1۲درصد افزایش دهد و انتظار 
می رود این روند تا پایان سال مالی ۲01۸ ادامه یابد. 
ت��ا پایان س��ال مال��ی ۲01۸ ک��ه در م��اه ژوئن 
خاتم��ه می یاب��د، فوربس انتظار دارد درآمد س��االنه 
منچس��تریونایتد در مقایس��ه با درآمد مدت مش��ابه 
سال گذشته ۲ درصد افزایش یابد و به ۵9۵ میلیون 
پوند برس��د. بخش مهمی از درآمد باش��گاه منچستر 
را درآمدهای تبلیغاتی تش��کیل می دهد که در قالب 
قراردادهای اسپانس��ری چون خرده فروشی، کاالهای 
تجاری و مش��ارکت در پوش��اک به دس��ت می آید. 
درآمده��ای اینچنینی باش��گاه منچس��تریونایتد از 
هنگامی که این باشگاه به قرارداد 13 ساله همکاری 
با نایک خاتمه داد و در فصل ۲01۵- ۲01۴میالدی 
آدی��داس را جایگزین آن کرد، افزایش یافته اس��ت. 
از آن هن��گام درآمد ه��ای باش��گاه از تولیدکنندگان 
کیت ه��ا از ح��دود ۲۵ میلیون پون��د در هر فصل به 

7۵میلیون پوند در هر فصل رسیده است. 
منچستر برای اسپانس��ری پیراهن های خود نیز از 
سال ۲01۴ با خودروسازی »شورلت« قراردادی امضا 
کرد که منجر به تقویت درآمدزایی این باش��گاه شد. 
با پابرجا بودن قرارداد های چندجانبه، انتظار می رود 
ت��ا زمان امضای قراردادهای بعدی درآمد باش��گاه با 
ش��یبی مالیم افزایش یابد. پیش بینی می شود درآمد 
حاصل از امور تجاری باش��گاه منچستر در سال مالی 
۲01۸، با ۲.۵ درصد افزای��ش به ۲۸۲ میلیون پوند 

برسد. 
از س��ال مالی ۲01۶ تاکنون، درآمدهای ناش��ی از 
واگذاری حق پخش این باش��گاه به طور قابل توجهی 
افزایش یافته اس��ت. انجمن فوتبال انگلیس��ی لیگ 
جزیره با امضای قراردادی به ارزش ۲.9 میلیارد پوند 
در سال، حق پخش مسابقات فوتبال را در سال های 
۲017-۲01۶ت��ا ۲019-۲01۸ واگذار کرد که این 
قرارداد ب��ه تمامی تیم های ش��رکت کننده در لیگ، 
منافع زیادی می رس��اند. بدین ترتیب انتظار می رود 
درآمدهای باش��گاه در س��ال های آت��ی از محل حق 

پخش مسابقات افزایش یابد. 
منبع دیگر درآمدزایی باش��گاه، درآمدهایی اس��ت 
که به »درآمدهای روز مس��ابقه« معروف هس��تند و 
از مح��ل فروش بلیت تولید می ش��وند. این درآمد ها 
کاماًل بس��تگی ب��ه تعداد مس��ابقات خانگی در طول 
فص��ل، نح��وه قیمت گ��ذاری بلیت ه��ا و میانگی��ن 
تماش��اچیان دارد. منچستر در س��ال۲01۸- ۲017 
در ۲۶ ب��ازی خانگی به میدان رفت��ه یا خواهد رفت 
که هر چند اندکی کمتر از 31 مسابقه خانگی فصل 
قبل اس��ت، اما همین تفاوت اندک باعث خواهد شد 
درآمدهای روز مس��ابقه ۸ درصد کاهش یابد و بنابر 

پیش بینی های فوربس به 101 میلیون پوند برسد. 

جریمه یک گروه نروژی به دلیل 
حمایت از ایران

وزارت دادگستری آمریکا در یک بیانیه مطبوعاتی 
اعالم کرد س��ازمان غیرانتفاع��ی کمک های مردمی 
ن��روژ، به دلی��ل اس��تفاده از منابع مال��ی آمریکا در 
حمای��ت از ای��ران، حم��اس و دو گروه فلس��طینی 

۲میلیون دالر جریمه خواهد پرداخت. 
به گزارش ایس��نا به نقل از اسپوتنیک، بنابر بیانیه 
این وزارتخانه، طبق تواف��ق صورت گرفته این گروه 
ن��روژی ملزم به پرداخ��ت ۲.0۲۵ میلی��ون دالر به 
آمریکا شده اس��ت و بدین ترتیب ادعاهایی مبنی بر 
این که این سازمان با فراهم کردن حمایت های مادی 
از ایران، حماس، جبهه مردمی آزادیبخش فلسطین 
و جبهه ملی دموکرات آزادی فلسطین، که با الزامات 
دولت ف��درال برای تأمین مالی مغایر اس��ت، حل و 

فصل می شود. 
به گفت��ه این بیانیه، این گروه ن��روژی برنامه های 
مین روبی را در ای��ران اجرا کرده که برای پروژه های 
نفت��ی ایران کلی��دی بوده اس��ت و از برنامه هایی در 
فلس��طین که برای جذب جوانان به حماس و س��ایر 
کارکردهای مش��ابه طراحی ش��ده اند، حمایت کرده 

است. 
ای��ن بیانیه در ادامه افزوده اس��ت ک��ه این توافق، 
مشروط به تعدیل سیاس��ت های این سازمان نروژی 
ب��رای اطمینان از پایبندی به قوانین تحریم آمریکا و 
ش��رایط کمک های مالی تعیین شده از طرف آژانس 

توسعه بین الملل آمریکاست. 

اقتصادجهان

تهدید 100 میلیارد دالری ترامپ علیه چین
تازه ترین پرده از نمایش رویارویی 

دو غول اقتصاد جهان
فرصت امروز: با ش��دت گرفتن دعوای تجاری میان 
آمریکا و چین، دونالد ترامپ به اعضای دولت دستور داده 
وضع 100میلیارد دالر تعرفه بیشتر بر کاالهای وارداتی 
از چین را در دستور کار قرار دهند. این مرحله ای تازه  و 
بی سابقه از رویارویی تجاری میان دو قدرت اول اقتصاد 
جهان به شمار می رود و نگرانی ها را به طور جدی نسبت 

به وقوع جنگ تجاری برانگیخته است. 
رقم��ی که رئیس جمهور آمریکا روز پنجش��نبه اعالم 
کرده است، دو برابر تعرفه های جدیدی است که آمریکا 
به تازگی برای اجناس وارداتی از چین وضع کرده است. 
تهدید تازه دونالد ترامپ واکنشی به اقدام تالفی جویانه 
چین است که تهدید کرده بر بیش از 100 کاالی اساسی 

صادراتی آمریکا تعرفه می گذارد. 
اقدامات متقاب��ل آمریکا و چی��ن در هفته های اخیر 
بازاره��ای جهانی را متالطم کرده اس��ت. کاخ س��فید 
گفت این تعرفه ها واکنش��ی به ای��ن بوده که چین حق 
مالکیت معن��وی را رعایت نکرده اس��ت. دونالد ترامپ 
پیش از این و در طول رقابت های ریاست جمهوری بارها 
از دولت باراک اوباما به خاطر سیاست های اقتصادی اش 
در قبال چی��ن انتقاد کرده و وع��ده داده بود درصورت 
پی��روزی در انتخابات روند تجارت با پکن را تغییر دهد. 
اشاره ترامپ به ضرورت تغییر روند تجارت میان آمریکا 
و چین، مربوط به کس��ری تراز تجاری میان دو کش��ور 
است که او آن را »غیرقابل تحمل« دانسته است. آمریکا 
در سال۲017 میالدی، حدود 37۵میلیارد دالر کسری 
در تجارت با چین داشته است. صادرات آمریکا به چین 
حدود 130میلیارد دالر و وارداتش از این کش��ور حدود 

۵0۶میلیارد دالر بوده است. 
دونال��د ترامپ اعالم کرده ب��ود قصد دارد برای مقابله 
ب��ا ورود بی ان��دازه کاالی چینی به آمری��کا روی حدود 
۶0میلی��ارد دالر از صادرات چین به این کش��ور تعرفه 
جدید اعمال کند. این تصمیم ترامپ با اعمال تعرفه 10 
و ۲۵درص��دی روی فوالد و آلومینی��وم وارداتی از چین 
آغاز شد و بازارهای جهانی را به لرزه درآورد، به خصوص 
در مورد فوالد، قیمت جهانی این فلز متاثر از بازار پکن و 
قیمت فوالد چینی است. اما تهدید جدید او برای اعمال 
تعرفه بر 100 میلی��ارد دالر کاالی دیگر چینی، جنگ 

تجاری این دو کشور را وارد مرحله جدیدی می کند. 
هفت��ه پیش دولت آمریکا فهرس��تی از 1300 کاالی 
چین��ی را اع��الم ک��رد که قرار اس��ت مش��مول تعرفه 
۲۵درصدی ش��وند. چین هم اعالم کرد بر 10۶ کاالی 
وارداتی از آمریکا تعرفه می گذارد؛ از جمله بر دانه سویا، 
قطعات هواپیما، خودرو، آب پرتق��ال، و... . این تعرفه ها 
به طور مش��خص بخش هایی از اقتص��اد آمریکا را هدف 

می گیرد که از نظر سیاسی تأثیرگذار است. 
چین: از مبارزه با آمریکا هراسی نداریم

دولت چین بالفاصله به هشدار رئیس جمهوری آمریکا 
در مورد احتمال وضع تعرفه بر تعداد بیش��تری از اقالم 
وارداتی از آن کشور واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت 
بازرگانی چین گفت درصورتی که طرف آمریکایی بدون 
توجه به مخالفت چین و جامعه بین المللی همچنان بر 
یکجانبه گرایی تجاری و ش��یوه حمایتی پافشاری کند، 
»چین تا به آخر ایستاده و به هر هزینه ای که باشد آماده 
مبارزه در این جنگ تجاری اس��ت«.  سخنگوی وزارت 
بازرگانی چین گفت: »ما خواستار جنگ تجاری نیستیم 

اما از مبارزه در چنین جنگی هم هراس نداریم.«
دول��ت چین پی��ش از این اعالم کرده ب��ود درصورت 
اعم��ال تعرفه از س��وی آمریکا بر کااله��ای چینی، این 
کش��ور هم مقابله به مثل خواهد کرد. پکن با این حال 
تصریح کرده بود که به دنبال »جنگ تجاری« نیست اما 

اگر اقتصادش آسیب ببیند »بیکار نخواهد نشست«. 
دو غ��ول اقتص��ادی جه��ان در حال��ی رودرروی هم 
قرار گرفته اند که رئیس جمه��ور آمریکا آغاز این جنگ 
تجاری را »خوب« توصیف کرده و معتقد اس��ت آمریکا 
»به راحتی« برنده آن خواهد بود. جنگ تجاری آمریکا و 

چین اکنون رسماً آغاز شده است. 
سقوط قیمت نفت در پی تهدید جدید ترامپ

قیم��ت نف��ت روز جمعه پس از اینک��ه دونالد ترامپ 
تهدی��د کرد تعرفه های جدیدی علی��ه واردات کاالهای 

چینی اعمال خواهد کرد، کاهش یافت. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، به��ای معامالت وس��ت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه مه 3۵ س��نت یا 
0.۶ درصد کاهش یافت و به ۶3.19 دالر در هر بش��که 
رس��ید. بهای معامالت آتی نفت برنت در بازار لندن 3۲ 
س��نت یا 0.۵ درصد کاهش یافت و ب��ه ۶۸.01 دالر در 
هر بش��که رسید.  با وجود اینکه ناظران بازار نفت نگران 
تشدید اختالفات تجاری میان آمریکا و چین هستند، با 
نشانه هایی که از کمبود عرضه در بازار وجود دارد، انتظار 

ندارند شاهد سقوط چشمگیر قیمت ها باشند. 
طبق آمار اداره اطالعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت خام 
این کشور هفته گذشته ۴.۶ میلیون بشکه کاهش یافت، 
درحالی که تحلیلگران افزایش این ذخایر به میزان ۲۴۶ 

هزار بشکه را پیش بینی کرده بودند. 
همچنین نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک 
در مارس به پایین ترین میزان در 11 ماه گذشته رسیده 
که به دلیل کاهش صادرات آنگوال، مختل ش��دن تولید 

لیبی و کاهش بیشتر تولید ونزوئال بوده است. 
اوپک به همراه گروهی از تولیدکنندگان خارج از این 
سازمان شامل روسیه با هدف حذف مازاد عرضه و تقویت 
قیمت ه��ا، از ابتدای س��ال ۲017 عرضه نفت را محدود 

کرده اند. 
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 »حمای��ت از کاالی ایران��ی به عن��وان 
تحق��ق  چگون��ه   1397 س��ال  ش��عار 
می یابد؟« برای این پرس��ش سال هاست 
راهکاره��ای گوناگونی مطرح ش��ده، اما 
کارشناس��ان معتقدن��د که دس��تگاه ها و 
نهاده��ا هم��واره در مواجه��ه ب��ا آن، به 
شیوه های کلیش��ه ای و ناکارآمد متوسل 
می ش��وند، چنانچه تحلیلگران اقتصادی 
معتقدند »اگ��ر حمایت از صنعت داخلی 
بی دری��غ، دائمی و بالتبعیض باش��د، به 
رانت جوی��ی غیرمول��د و اختالل در نظام 

قیمت می انجامد.«
به گ��زارش خبرآنالی��ن، در حالی نام 
امس��ال به ن��ام حمای��ت از تولید کاالی 
ایرانی خوانده شده است که پیش از این 
نیز بارها ضرورت حمایت از کاالی تولید 
داخ��ل در فضای اقتص��ادی و اجتماعی 
ایران طرح ش��ده ب��ود. بی تردی��د تکیه 
مقام معظ��م رهبری بر ای��ن موضوع در 
سال جاری می تواند زمینه را برای اجرایی 
کردن این امید دیرپای ایرانی فراهم کند. 
در ش��رایط کنونی برتری یافتن کاالی 
خارجی بر داخلی، تح��ت  تأثیر اتفاقاتی 
است که س��ال های طوالنی صنعت ایران 
را تح��ت  تأثی��ر خود ق��رار داده اس��ت. 
قیم��ت غیرقابل رقاب��ت کاالی ایرانی در 
برابر کاالی خارجی از یک س��و و کیفیت 
نامتناسب با قیمت از سوی دیگر، عواملی 
هس��تند که زمینه را برای بروز این اتفاق 

فراهم کرده است. 
پای اقتصاد رقابتی می لنگد

در حال حاضر دو س��وال مطرح است؛ 
اینکه چ��را با وجود حمای��ت همه جانبه 
دولت ه��ا از تولی��د مل��ی، مصرف کننده 
ایران��ی احس��اس رضایتمن��دی از خرید 
کاالی ایران��ی ندارد و نی��ز چرا صادرات 
جهان��ی  بازاره��ای  در  ایران��ی  کاالی 
حرفی ب��رای گفتن ندارد؟ سال هاس��ت 
که تحلیلگ��ران و فعاالن اقتصادی تأکید 
دارند که پ��ای اقتصاد رقابت��ی در ایران 
می لنگد و مهم ترین دلیل این موضوع نیز 
حمایت بی دریغ، بدون برنامه و دائمی از 
تولیداتی اس��ت که مزیتی در کش��ور ما 

دارا نیستند و همچنان شاهد هستیم که 
حمایت از صنایعی ص��ورت می گیرد که 
نه تنها مزیتی برای کشور ندارند، بلکه در 
بسیاری از مواقع این حمایت ها نتیجه ای 
ج��ز رانت جویی در بخش ه��ای غیرمولد 
نداشته اس��ت، اما در حالی نام امسال به 
نام حمایت از تولید کاالی ایرانی خوانده 
ش��ده اس��ت که پیش از این نی��ز بارها 
ض��رورت حمای��ت از کاالی تولید داخل 
در فض��ای اقتص��ادی و اجتماع��ی ایران 
طرح شده بود. بی تردید تکیه مقام معظم 
رهب��ری بر ای��ن موضوع در س��ال جاری 
می تواند زمینه را برای اجرایی کردن این 

امید دیرپای ایرانی فراهم کند. 
حمایت ه��ای ب��دون ضابط��ه ای ک��ه 
نتوانس��ته به افزایش به��ره وری در یک 
بازه زمانی مشخص منجر شود، به همین 
دلی��ل بعد از گذش��ت بیش از س��ه دهه 
همچنان پابرجا هس��تند. همین موضوع 
موجب ش��ده حمایت از تولید برخی کاال 
در کش��ور از جیب مصرف کننده صورت 

بگیرد. 
ب��ه عبارتی، بی توجهی به تولید رقابتی 
براس��اس دو مولفه مهم کیفیت و قیمت 
مناس��ب موج��ب ش��ده مصرف کنن��ده 
داخلی تعل��ق خاطری ب��ه خرید کاالی 
ایرانی نداش��ته باشد. در چنین شرایطی، 
سیاس��ت گذار ب��ه جای آنکه ش��رایط را 
برای رقابتی ش��دن تولی��د فراهم کند، بر 
انحص��ار موجود در بازار می افزاید. به این 
ترتیب، نه تنها تولید آن کاال موجب شده 
مصرف کنن��ده ایرانی ذهنیت نامناس��بی 
از کاالی تولید داخل داش��ته باشد، بلکه 
اکثر تولیدکنندگان نتوانس��ته اند تالشی 
ب��رای افزایش توانمندی خ��ود در حوزه 

صادرات کاال داشته باشند. 
ذائقه مصرف کننده در دو جامعه 

متفاوت
در همی��ن رابط��ه، علی ربیع��ی، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی 
عنوان می کند: »حمایت از کاالی ایرانی 
در جامع��ه تولیدمحور محقق می ش��ود؛ 
جامعه ای ک��ه تولید دان��ش، تولید فکر، 

تولید کاال، تولید فرهنگ خالق داش��ته 
باش��د. آنگاه کاالی باکیفی��ت هم تولید 
می کن��د و م��ردم آن نی��ز مصرف کننده 
کاالی تولی��د داخل می ش��وند. مردم در 
ی��ک جامعه رانت��ی، طبق ی��ک ذائقه و 
در جامع��ه تولیدمحور ب��ا ذائقه ای دیگر 

مصرف می کنند.«
ب��ه ب��اور وی، »م��ا نمی خواهیم مردم 
را محک��وم ب��ه مصرف کاالی ب��د کنیم، 
به همین دلیل وظیف��ه داریم هم کمک 
کنی��م قیم��ت تمام ش��ده کاالی ایرانی 
ارزان تر و رقابتی تر بشود و هم تکنولوژی 
بهتری بیاید و کیفیت آن ارتقا یابد. البته 
در این مس��یر باید دقت داش��ته باش��یم 
نقش ف��روش و بازاریابی در چرخه تولید 
بسیار پررنگ و مهم است، بنابراین الزمه 
رونق بازار فروش مبتنی بر این اس��ت که 
کاال از مطلوبیت الزم به جهت استاندارد، 
کیفیت، مرغوبیت، قیمت و خدمات پس 

از فروش مناسب برخوردار باشد.«
ربیعی متذکر می ش��ود: »جدا از ترویج 
مص��رف کااله��ای داخل��ی و پرهی��ز از 
مصرف کاالهای مش��ابه خارجی، افزایش 
ق��درت خرید م��ردم با ارائ��ه کارت های 
مص��رف کااله��ای ایران��ی، جلوگیری از 
قاچ��اق و واردات بی رویه، همه و همه در 

تحقق بخشی شعار سال موثرند.«
نتیجه حمایت های بی ضابطه

ام��ا در این می��ان، به��روز  هادی زنوز، 
اقتص��اددان ب��ا ذکر ای��ن نکت��ه که در 
ح��وزه تولی��د داخل��ی اختالف نظر بین 
استراتژیس��ت های صنعتی و لیبرال ها از 
قدیم االیام وجود داشته و دارد، می گوید: 
»البته نقطه اش��تراک ای��ن دو گروه این 
اس��ت که هر دو گروه پذیرفته اند که اگر 
حمایت از صنعت داخلی بی دریغ، دائمی 
و بالتبعیض باشد، به رانت جویی غیرمولد 

و اختالل در نظام قیمت می انجامد.«
وی عنوان می کند: »ما همزمان با کره، 
صنعت خودرو را ش��روع کردیم؛ صنعت 
خ��ودروی کره امروز تحت حمایت دولت 
این کش��ور نیس��ت و صادرات هیوندای 
و چن��د کارخانه کره ای دنی��ا را گرفته و 

 روی پای خود ایس��تاده اند، اما ما بعد از 
۴0 سال هنوز ۸0درصد حمایت تعرفه ای 
از صنعت��ی می کنی��م که ورشکس��ته و 

وابسته است.«
ای��ن اقتصاددان تصری��ح می کند: »هر 
حمایتی به زی��ان مصرف کننده و به نفع 
تولیدکننده است، منتها مسئله این است 
که ای��ن حمایت ب��ه چه قص��دی انجام 
می ش��ود؟ آیا دائمی اس��ت؟ بالتبعیض 

است؟«
»تجربه  می ش��ود:  متذکر  هادی زن��وز 
کش��ورهای ت��ازه صنعتی ش��ده نش��ان 
می ده��د در جاهای��ی ک��ه حمایت ه��ا 
هوش��مندانه، گزینش��ی و موق��ت بوده، 

موفق هم بوده است.«
او، راهکار توس��عه صنعت��ی و حمایت 
از تولی��د داخلی را چنین عنوان می کند: 
»بای��د به تجارت خارجی نظم و نس��قی 
داد، نرخ ارز را باید درست کنیم، تعرفه ها 
را به آن س��بک اصالح کنی��م و واردات 
را بای��د مدیریت کنیم. اگ��ر این کارها را 
انجام دهی��م، مصرف کننده داخلی دچار 

مضیقه نمی شود.«
راهی برای مرغوبیت کاالی ایرانی

حس��ن لطف��ی، نماینده مجل��س نیز 
معتق��د اس��ت:  »بهره بانکی ب��اال، نظام 
پیچی��ده مالیات��ی، فقدان ب��ازار فروش، 
بوروکراس��ی پرپی��چ و خ��م اداری و. . . 
باعث شده در اتکا به تولید داخلی موفق 
نباشیم. این چند مقوله تولید و صنعت را 

فلج کردند.«
وی تصریح می کند: »وقتی حرفی برای 
گفتن داریم که زیرساخت اشتغال فراهم 
ش��ود. امروز روزی است که در عمل باید 
تأمین زیرساخت اشتغال فراگیر و پایدار 
ب��ا هدف تقویت تولی��د کاالی داخلی در 
اولویت ه��ای کاری دول��ت ق��رار گی��رد. 
نخس��تین گام در این مس��یر خارج شدن 
انحصار بازار از دس��ت سیس��تم دولتی و 
تسهیل فرآیند بوروکراسی است. قطعا با 
ای��ن اتفاق از ضرر و زیان بخش خصوصی 
کاسته و بر مرغوبیت کاالی ایرانی افزوده 

می شود.« 

دریاچه  ارومیه که آذری ها آن را »نگین 
فی��روزه ای آذربایج��ان« ص��دا می کنند، 
زمان��ی بع��د از دریای خ��زر بزرگ ترین 
دریاچه آب ش��ور خاورمیانه ب��ود، اما از 
اواخر س��ال های 1970 میالدی طبیعت 
و انس��ان ها این جواهری را که در شمال 
غرب��ی ایران قرار گرفت��ه بود کوچک تر و 
کوچک تر کردند؛ فقط در طول 30س��ال 
حج��م دریاچه ۸0درص��د کاهش یافت، 
همین ش��د که دیگ��ر فالمینگوهایی که 
از آرتمی��ای دریاچه تغذیه می کردند این 
مکان را ترک کردند، حتی توریست هایی 
که ب��ه دریاچه س��فر می کردن��د هم به 

شدت کاهش پیدا کردند. 
 به گ��زارش نش��نال جئوگرافیک، تنها 
چیزهایی که باقی مانده، اس��کله ای است 
که ب��ه هیچ جا نمی رس��د، الش��ه کهنه 
کش��تی که خاکی ش��ده و مناظر سفید 
از نمک اس��ت. بادهایی که روی دریاچه 
م��ی وزد گاه��ی به ش��کل گ��رد و خاک 
نمک به س��مت مزارع کشاورزی می رود. 

این توفان های نمک، چش��مان، ریه ها و 
پوس��ت 1.۵ میلیون جمعیت مردم تبریز 
را ک��ه کیلومترها از دریاچه ارومیه دورتر 

هستند سوزانده است. 
در س��ال های اخیر هم ب��ه علت تولد 
باکتری ه��ا در آب های ای��ن دریاچه که 
هشت برابر یک اقیانوس شور است رنگ 
آن از فی��روزه ای به قرم��ز خونی تبدیل 
شده اس��ت، اما چه بالیی بر سر دریاچه 
آمده؟  دانشمندان می گویند تغییر اقلیم 
خشکس��الی ها را ش��دید کرده و سرعت 
تبخی��ر را ه��م در تابس��تان ها افزای��ش 
داده، اما این تنها بخش��ی از ماجرا است: 
مهندس��ان و کارشناس��ان آب می گویند 
که این دریاچه از س��اخت ه��زاران چاه 
غیرمجاز، س��اخت و ساز سد و پروژه های 

مختلف آبیاری آسیب می بیند. 
همین باعث ش��ده متخصصان از دولت 
ایران بخواهند این روند را تغییر دهند تا 
به سندروم دریاچه آرال دچار نشود. این 
صداها به تهران هم رس��یده است، حسن 

روحانی، رئیس جمهور ای��ران ۵ میلیارد 
دالر ب��رای پروژه احی��ای دریاچه ارومیه 
بودجه تصویب کرده اس��ت، با این وجود 
به نظر می رس��د برخی از این وعده ها هم 

خشک شده اند. 
ک��ه   ۲01۶ س��ال  در  جلس��ه ای  در 
بین دانش��مندان ایران��ی و آمریکایی در 
کالیفرنیا برگزار ش��د آنها داس��تان های 
زیادی از اینکه چه ش��د با رشد جمعیت 
و کشاورزی با خشکس��الی های شدیدی 
روبه رو ش��دند به اش��تراک گذاشتند. در 
واقع بس��یار راحت است که مسئوالن در 
این شرایط خشک شدن دریاچه ارومیه را 
بر گردن تغییر اقلیم و آب و هوا بیندازند. 
امیرآقا کوچک یک پروفسور مهندسی 
محیط زیس��ت در این رابط��ه گفت:  اگر 
همین خشکس��الی ها در آینده ادامه پیدا 

کند، پیامدهای بسیار شدیدتری دارد. 
 وسعت دریاچه ارومیه

22 کیلومترمربع کم شد
همچنی��ن وس��عت دریاچ��ه ارومی��ه 

قب��ل س��ال  ب��ا  مقایس��ه  در   امس��ال 
۲۲.91 کیلومترمربع و نسبت به میانگین 
درازم��دت ۲۲۴9 کیلومترمرب��ع کاهش 
یافت، ای��ن در حالی اس��ت که وضعیت 
 نس��بت ب��ه اول مهرم��اه س��ال 139۶،

۵0۵ کیلومترمربع افزایش را نشان می دهد. 
به گزارش ایس��نا، براساس آخرین آمار 
ارائه ش��ده درخصوص وضعی��ت دریاچه 
ارومی��ه در ح��ال حاضر تراز س��طح آب 
دریاچ��ه 1۲70.7۴ مت��ر اس��ت که این 
عدد در اول مهرماه س��ال 139۶ معادل 

1۲70.31متر بوده است. 
گفتنی اس��ت تراز س��طح آب دریاچه 
ارومیه نس��بت به سال قبل دو سانتیمتر 
و نسبت به میانگین درازمدت 3.93 متر 

کاهش یافته است. 
ع��الوه بر ای��ن حج��م آب موجود در 
دریاچه نیز نس��بت به س��ال قبل 0.0۴ 
و 1۴.۲۸میلی��ارد  میلی��ارد مترمکع��ب 
مترمکعب نس��بت به میانگین درازمدت 

کاهش داشته است. 

چه بالیی سر »جواهر کدرشده ایران« آمد؟ 

گزارش نشنال جئوگرافیک از دریاچه ارومیه

بایدها و نبایدهای حمایت از تولید ایرانی

حمایتازکاالیایرانیچگونهتحققمییابد؟
ارتباطات

ضعف امنیتی در پیام رسان  بومی
تلنگری به پیام رسان های ایرانی

ضعف امنیتی که در یکی از پیام رس��ان های بومی آشکار 
ش��د، تلنگری است به تمامی پیام رسان ها تا موارد مشابه را 
در مورد امکانات خود بررسی کنند و آنها را ارتقا دهند تا اگر 
صحبت از فیلترینگ تلگرام جدی شد، جایگزین داخلی برای 

آن وجود داشته باشد. 
به گزارش ایسنا، اگرچه هنوز هم اخبار دقیق و مطمئنی 
درباره فیلترشدن و یا نشدن تلگرام منتشر نشده، اما به نظر 
می رس��د فیلترینگ همچنان یکی از گزینه های مسئوالن 
ب��رای دعوت م��ردم به اس��تفاده از پیام رس��ان های داخلی 
باش��د، هرچند که در مقابل برخی معتقدند این شیوه اصال 
پاسخگو نیست و با مسدودکردن یک فضا، نمی توان افراد را 
به استفاده از فضا و امکانات داخلی مجبور کرد. با وجود این، 
در ص��ورت فیلترینگ، باالخره یکی از موضوعاتی که مطرح 

می شود، استفاده از پیام رسان های داخلی است. 
اما استفاده از پیام رسان های داخلی، برای کاربران نیازمند 
داراب��ودن چند فاکتور اس��ت؛ با توجه ب��ه اینکه مهم ترین 
موض��وع صرفه اقتصادی پیام رس��ان های داخل��ی، امکانات 
پیام رس��ان و حفظ حریم خصوصی اس��ت، اگ��ر کاربران از 
محصولی استفاده کنند، سرمایه گذاری روی آن توجیه پذیر 
می ش��ود، بنابراین اقناع عمومی و آگاه��ی دادن از خدمات 
گس��ترده پیام رسان های داخلی از جمله راهکارهای موجود 

برای رونق بخشیدن به عملکرد این پیام رسان هاست. 
اما ظاهرا همین توفی��ق اجباری که با فیلتر تلگرام برای 
پیام رسان های داخلی هم ایجاد شده، نتوانسته آنها را مجاب 
کن��د که هرچه زودتر به حل مش��کالت امنیتی خود اقدام 
کنند. در این راستا، یکی از پیام رسان هایی که در این مدت 
توج��ه زیادی به آن ش��ده و از آنجایی که به صدا و س��یما 
وابس��ته است، توسط این سازمان هم مکررا تبلیغ می شود، 
پیام رسان س��روش اس��ت. اگرچه غیر از سروش، بیسفون، 
آی گپ، بله و برخی دیگر از پیام رسان ها هستند که در این 
مدت توانس��ته اند مخاطبان هرچند اندکی را به خود جلب 
کنند، اما شاید سروش به واسطه همان تبلیغاتی که در رسانه 
ملی می ش��ود، نفوذ بیشتری داش��ته و افراد بیشتری با آن 

آشنا شده اند. 
ام��ا در روزهای اخیر یکی از ای��ن باگ ها و یا ضعف های 
امنیتی، برای پیام رسان سروش آشکار و به طور گسترده در 
فض��ای مجازی به آن پرداخته ش��د؛ ماج��را از این قرار بود 
که یک کارش��ناس فناوری اطالعات در کان��ال تلگرامی و 
صفحه توییتر خود به یکی از باگ های امنیتی اپلیکیش��ن 
پیام رسان سروش اشاره کرده و نوشت: به درخواست دوستان 
اپلیکیش��ن پیام رس��ان س��روش را بررس��ی کردم. سروش 
در یک اقدام بس��یار غیرحرفه ای از ش��ماره موبایل افراد به 
عنوان آی دی استفاده کرده و در پاسخ وب سرویس ها، شما 
می توانید شماره موبایل مدیران کانال ها و اعضای گروه ها رو 

مشاهده کنید که از نظر امنیتی فاجعه است. 
ن��وری در ادامه این مطلب و در راس��تای تأیید اظهارات 
خود، با انتش��ار تصویری، بیان کرد که شماره موبایل ادمین 
کانال وزیر ارتباطات که ش��خص محمدجواد آذری جهرمی 

است، در آی دی کانال سروش وی آمده است. 
نمایش شماره ادمین کانال، به معنای هک شدن نیست

با ایجاد جو رسانه ای و انتشار حرف و حدیث و تحلیل هایی 
که از این موضوع می ش��د، س��یدمیثم سیدصالحی - مدیر 
پیام رس��ان س��روش - در صفحه توییتر خود به این مشکل 
امنیتی اشاره کرد و نوشت: مشکل ادمین ها حل شد. اعتماد 
در خانواده س��روش قیمت خ��ود را دارد و بهای آن فقط و 
فقط صداقت اس��ت. نمایش شماره ادمین کانال، به معنای 
هک ش��دن نیس��ت، اما در فرهنگ کاربران عزیز ایرانی یک 

ایراد مهم است که بابت آن از همه پوزش می طلبیم. 
پس از عذرخواهی مدیر این پیام رس��ان داخلی، به نقل از 
کانال تلگرامی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم شد 
که جهرمی درخصوص ایراد امنیتی گزارش شده در سروش، 
تأکید کرده اس��ت: یکی از مراحل رش��د هر سامانه ای، ارائه 
محصول و ارزیابی است. جای دوستان سروش بودم همین 
امروز به کسی که این اشکال را گزارش کرده جایزه می دادم 
و مسابقه ای می گذاشتم تا سایر اشکاالت را نیز گزارش کنند. 
وزیر ارتباطات همچنین گفته که این ایراد را جوانی هفته 
پیش برایش فرستاده و او نیز به مدیران سروش اطالع داده 
اس��ت که آنها پاس��خ دادند این مش��کل در نسخه های اول 
تلگرام هم بوده و اساسا نیاز به تغییر یک سری ساختارهاست 
که در حال انجام است و تا هفته آتی برطرف می شود. شاید 
بهتر باش��د که ش��رایط حفظ اطالعات مش��ترکین توسط 

پیام رسان ها و سرویس های داخلی شفاف اعالم شود. 
اما پس از این واکنش ها به مشکالت امنیتی سروش، نوری 
بار دیگر در کانال تلگرامی خود نوشت: هدف از انتشار باگ 
هر اپلیکیشنی، برطرف شدن آن و ارتقای سطح اپلیکیشن 
اس��ت. من هم با هدف ارتقای اپلیکیشن های ایرانی مدتی  
است بررسی اپلیکیشن ها را شروع کردم. هدف از انتشار باگ 
سروش نیز رفع باگ، ارتقای این اپ و تلنگر به سایر اپ های 

ایرانی بود که حتما حواس شان به موارد مشابه باشد. 
او به اظهارات مدیر س��روش در راس��تای حل مشکالت 
امنیتی نیز اشاره کرده و گفت: در پیامی که از طرف جناب 
س��یدصالحی )مدیرعامل س��روش( در توییتر منتشر شده 
است، اعالم شده این باگ برطرف شده است. امیدوارم سایر 
اپلیکیشن های ایرانی نیز با سعه صدر پذیرای خطاها باشند 
و این روند به ارتقای اپلیکیشن های ایرانی منجر شود. منتظر 

بررسی سایر اپلیکیشن ها باشید. 
در هر حال از آنجایی که پیام رسان های بومی معتقدند اگر 
فرصتی که به پیام رسان های خارجی داده شده به ابزارهای 
بومی هم داده شود، می توانند پاسخگوی نیاز کاربران باشند 
و همین موضوع، س��رویس های داخل��ی را مجاب می کند 
هرچه بیشتر و سریع تر در راستای رفع این باگ های امنیتی 
برآیند، تا مس��یر را برای کاربرانی که مش��کلی با استفاده از 

پیام رسان های داخلی ندارند، هموار کنند. 

مسکن

کشورها چگونه تسهیالت مسکن می دهند؟ 
وام 200میلیونی رونق را به بازار 

مسکن برمی گرداند؟ 
 »سقف وام خرید مس��کن ۲00 میلیون تومان می شود«؛ 
این خب��ر امیدوارکننده ای بود که وزیر راه و شهرس��ازی در 
نخس��تین روز کاری پس از تعطیالت نوروز 97 به متقاضیان 
خرید خانه داد. عباس آخون��دی اعالم کرد: »پیگیر افزایش 
 س��قف وام خرید مس��کن هس��تیم ک��ه براس��اس آن، وام 
1۶0 میلیون تومانی )تسهیالت زوجین خانه اولی( حداقل به 

۲00میلیون تومان افزایش یابد.«
 ای��ن اعالم وزیر راه و شهرس��ازی، ادامه همان سیاس��تی 
است که طی س��ال های گذشته از سوی وی مبنی بر تالش 
برای پوش��ش حداقل ۵0درصدی وام مسکن از هزینه خرید 
یک آپارتمان مصرفی مورد تأکید قرار داش��ته است. افزایش 
تس��هیالت مس��کن برای خانه اولی ها به 1۶0 میلیون تومان 
نیز در همین راس��تا بود، اما رش��د یک باره قیمت مسکن از 
نیمه دوم س��ال 139۶ به بعد، بازار مسکن را با کاهش تقاضا 

روبه رو کرد. 
ب��ه گزارش خبرآنالین، تا پیش از این بازار مس��کن خالی 
از تقاضای س��وداگری بود و متقاضی��ان واقعی در آن حضور 
داشتند، اما پس از افزایش 10 تا 30درصدی قیمت ها که در 
بعضی مناطق به ۴0درصد می رسید، تسهیالت مسکن تأثیر 
خود را به تدریج از دس��ت داد؛ تا جایی که حد پوشش دهی 
باالتری��ن تس��هیالت پرداختی در تهران که به س��قف 1۶0 
میلی��ون تومان می رس��ید، به حدود نص��ف میانگین قیمت 
مس��کن رسیده است. معامالت مس��کن هم که از نیمه دوم 
سال 139۶ هر ماهه به طور متوسط 10درصد افزایش نشان 
می داد، در اسفندماه رش��دی حدود صفر داشت. به عبارتی، 
رشد قیمت مسکن اثرات نامطلوبی را در این بازار ایجاد کرد. 
البته بالفاصله پس از انتش��ار این خب��ر، مدیرعامل بانک 
مسکن اعالم کرد »اگر سقف تسهیالت خرید مسکن افزایش 
یافت، بازپرداخت اقس��اط نیز باید در اس��تطاعت متقاضیان 
مسکن باشد.« ابوالقاسم رحیمی انارکی با  اشاره به توان مالی 
متقاضی��ان عنوان کرد: »موضوعی که برای باالبردن س��قف 
تسهیالت خرید مسکن اهمیت دارد، این است که اگر سقف 
تسهیالت خرید مسکن افزایش یافت، بازپرداخت اقساط نیز 

در استطاعت متقاضیان مسکن باید باشد.«
در ح��ال حاضر اقس��اط تس��هیالت ۸0 میلی��ون تومانی 
 خرید مس��کن )خانه اولی ها( با بازپرداخت 1۲س��اله، ماهانه 
93۸ هزار تومان است و آنگونه که مدیران ارشد بانک مسکن 
تأکید و اعالم کرده اند، نرخ س��ود تسهیالت مسکن بیشتر از 
این نمی تواند کاهش یابد.  بررس��ی ها از تجربه توس��عه بازار 
تسهیالت رهنی در کشورهای مختلف نشان می دهد وام های 
حمایتی خرید مسکن در قالب دو مدل »یارانه بی قید و شرط 
ب��رای همه متقاضیان« و »اولویت بخش��ی ب��ه خانه اولی ها« 

پرداخت می شود. 
همچنین بازار تس��هیالت رهنی وام های خرید مسکن در 
کشورهای مختلف جهان به دو شکل مشمول یارانه نرخ سود 
قرار می گی��رد؛ به طوری که برخی دولت ها برای کاهش بهای 
تمام شده وام مسکن و پایین آوردن هزینه صاحب خانه شدن، 
همه اقش��ار متقاضی را تحت پوشش یارانه وام قرار می دهند 

و برخی دیگر، از مدل »یارانه هدفمند« استفاده می کنند. 
اما حال با مطرح شدن پیش��نهاد افزایش تسهیالت خرید 
مسکن به ۲00 میلیون تومان، کارشناسان تأکید دارند قبل 
از افزایش سقف تسهیالت خرید مسکن، باید نقص های فنی 
در ارتباط با این تسهیالت برطرف شود.  در حال حاضر وجود 
یک نقص فنی در دو شکل »باالبودن مبلغ سپرده اولیه برای 
دریافت وام« و همچنین »طول زمانی پایین برای بازپرداخت 
تسهیالت« موجب شده استفاده از این تسهیالت برای گروهی 
از خانه اولی ها غیرممکن شود که کارشناسان معتقدند اصالح 

این نقص فنی باید در اولویت قرار بگیرد. 
حی��در مستخدمین حس��ینی، معاون اس��بق وزیر اقتصاد 
در ای��ن باره تأکید دارد: »درس��ت اس��ت اقتصاد ما در طرف 
عرضه یعنی تولید هم دچار مشکل است که بخشی از آن به 
رکود ارتباط پیدا می کند، اما مهم ترین نکته ای که در بخش 

ساختمان وجود دارد، بحث تقاضا و قدرت خرید است.«
ب��ه اعتقاد وی، »تقاضا و ق��درت خرید نیز نیاز به درآمد و 
منابع مالی دارد و در ش��رایطی که وام مسکن برحسب مبلغ 
مرتبا افزایش داده ش��ود، اما به  لح��اظ زمانی تغییری در آن 
صورت نگیرد؛ یعنی س��قف بازپرداخت در سقف فعلی باقی 
بمان��د، به  لحاظ اینکه طرف تقاضا و درآمدی که خانوارها در 
اختیار دارند، کفاف بازپرداخت را نمی دهد و بازپرداخت ماهانه 

افزون تر می شود، نمی تواند مشکل طرف تقاضا را حل کند.«
به گفته مستخدمین حسینی، »سیاست گذاری ها در سطح 
کالن بای��د به گونه ای باش��د که قدرت تقاضا نش��أت گرفته 
از درآم��د خانوارها باش��د. یعنی اگر تغیی��ری در مدت زمان 
بازپرداخت تس��هیالت صورت نگیرد، نمی تواند ش��امل حال 
افرادی ش��ود که بتوانند از این موقعی��ت بهره برداری کنند، 
بنابراین در حیطه اختیار وزارت راه وشهرس��ازی نیس��ت که 
درآمد خانوارها را افزایش دهد. وزارت مسکن باید بتواند تولید 
مسکن را با بحث درآمدی جامعه تطبیق دهد و جهت گیری را 

در سطح کالن کشور در حوزه مسکن ترسیم کند.«
مرتضی عزتی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تربیت مدرس نیز 
معتقد اس��ت: »با توجه به اینکه مبلغ وام جدید زیاد نیست 
و به افراد خاص تعلق می گیرد و همچنان تعداد بس��یاری در 
صف انتظار دریافت وام باقی می مانند و این سهم کوچکی از 
هزینه خرید مس��کن در تهران اس��ت، برای واحدهای بسیار 
کوچک تأثیر بین ۵تا 10درصد است. این افزایش هم در فصل 

تابستان و بعد از آن اتفاق خواهد افتاد.«
به گفته وی، »در حال حاضر برخالف توقع عرضه کنندگان، 
چ��ون متقاضیان هنوز دسترس��ی ب��ه ای��ن وام ندارند فعال 
تغییری در قدرت خرید دیده نخواهد شد، به ویژه درخصوص 
مسکن هایی با متراژ باال رقم پیشنهادی وام تأثیر چندانی بر 

توان خرید افراد ندارد.«
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بانک مرکزی  فرصت امروز: 
پیش بینی نش��ده  اقدام��ی  در 
قیم��ت پیش ف��روش س��که را 
س��که  چنانک��ه  داد،  افزای��ش 
در دو سررس��ید ش��ش ماهه و 
یک س��اله بین ۵0 ت��ا 7۵ هزار 
تومان گران شد و این نرخ ها از 
امروز شنبه در بانک کارگشایی 
اجرایی می ش��ود. بر این اساس، 
با تصمیم جدی��د بانک مرکزی 
قیم��ت پیش فروش س��که بهار 
آزادی در سررس��ید شش ماهه 
که تا پی��ش از این یک میلیون 
و ۴00 ه��زار تومان بود به یک 
میلی��ون و ۴7۵ ه��زار توم��ان 
اس��ت، همچنین  یافته  افزایش 
س��که  پیش ف��روش  قیم��ت 
تم��ام بهار آزادی در سررس��ید 
یک ساله که یک میلیون و 300 
هزار تومان بود، به یک میلیون 

و 3۵0 هزار تومان رسید.
پیش فروش س��که ب��ا قیمت 
قطع��ی از ۲۸ بهمن م��اه س��ال 
گذش��ته در دس��تور کار بانک 
مرکزی ق��رار گرفت تا در قالب 
التهاب  بس��ته س��ه گانه،  ی��ک 
ب��ازار ارز کنت��رل ش��ود، اما در 
حال��ی که س��پرده ۲0درصدی 
با اس��تقبال بس��یار روبه رو شد، 
پیش ف��روش س��که نتوانس��ت 
آنچنان با اس��تقبال همراه شود. 
در ای��ن فرآین��د قرار ب��ود تا با 
ج��ذب نقدینگی تا حدی منابع 
از س��رگردانی در بازار ارز خارج 

شده و به شبکه بانکی برگردد.
به گزارش ایس��نا، ام��ا بانک 
مرکزی در اقدامی که پیش بینی 
نش��ده بود و البت��ه پیگیری ها 
برای بررسی دالیل این افزایش 
قیمت فعال ب��ا توضیحی همراه 

نبوده اس��ت، دس��ت به افزایش 
قیمت پیش فروش زد.

در حال حاضر سکه تمام بهار 
آزادی ب��ا قیمتی بی��ش از یک 
میلی��ون و 700 هزار تومان در 
بازار فروش می رود این در حالی 
اس��ت که قیمت سکه در پایان 
سال گذش��ته به یک میلیون و 

۶00 هزار تومان رسیده بود، اما 
در چند روز ابتدایی سال جاری 

با جهش قیمتی همراه شد.
مس��ئوالن میزان حباب سکه 
را تا ح��دود 1۲0 ه��زار تومان 
پیش بین��ی می کنن��د و دلی��ل 
اصلی آن را افزایش قیمت دالر 

اعالم کرده اند.

رشد40درصدی قیمت  در 
یک سال

اما نگاهی به بازار طال و دالر در 
سال گذشته نشان می دهد بهای 
سکه از یک میلیون و 10۲ هزار 
تومان در اسفند 9۵ با ۴0.3درصد 
افزایش به یک میلیون و ۵۴7 هزار 
تومان در پایان اس��فندماه س��ال 

گذش��ته رسید در حالی که رشد 
نرخ دالر در سال گذشته حداکثر 
۲7درصد بوده اس��ت. به گزارش 
فارس، بهای س��که و ارز برخالف 
س��ال های 9۲ تا 9۵ که از ثبات 
نسبی برخوردار بود، در سال 9۶ 
با تغییرات قاب��ل توجهی روبه رو 
شد. قیمت سکه متاثر از دو عامل 
بهای اونس جهانی و قیمت دالر 
در بازار داخلی اس��ت. رش��د این 
دو متغی��ر با تفاض��ل مثبت آن، 
ارزش ذاتی قیمت سکه را افزایش 

می دهد.
بهای س��که از ی��ک میلیون و 
10۲ هزار تومان در پایان س��ال 
9۵ ب��ا ۴0.3درص��د افزای��ش به 
یک میلی��ون و ۵۴7 هزار تومان 
در پایان اس��فندماه سال گذشته 
از  ه��م  دالر  قیم��ت  و  رس��ید 
3777 تومان در اس��فندماه 9۵ با 
۲7درصد رشد به متوسط قیمت 
۴۸00 توم��ان افزایش یافت. در 
ضمن قیمت س��که در پایان روز 
پنجشنبه 1۶فروردین ماه به یک 
میلی��ون و 7۵0 ه��زار توم��ان و 
بهای دالر به ۵0۴0 تومان رسیده 
است، بنابراین سرمایه گذاران در 
بازار سکه، طی یک سال بیش از 
۴0درصد سود به دست آورده اند 
که این نرخ سود بسیار فراتر سود 
سایر بازارهاست. البته باید پدیده 
حب��اب قیمت در بازار س��که را 
هم در نظر داشت زیرا هم اکنون 
ارزش واقع��ی قیم��ت س��که با 
احتس��اب دالر ۵0۴0 تومانی و 
اونس 13۲۶ دالری یک میلیون 
و ۵۶7 ه��زار توم��ان اس��ت در 
حالی که قیم��ت معامالتی روز 
پنجشنبه گذش��ته یک میلیون 

و 7۵0 هزار تومان بوده است.

بازار طال پربازده ترین بخش اقتصاد ایران در سال 96

پیشفروشسکهگرانشد دیدار رئیس کل بانک مرکزی سوئد با سیف و 
بانکداران ایرانی

راهکارهای سوئدی برای مسائل 
کالن بانکی

فرصت امـروز: اس��تفان اینگِوس، رئی��س کل بانک 
مرکزی س��وئد هفته گذش��ته با ولی اهلل، سیف رئیس کل 
بانک مرکزی و همچنین بانکداران ایرانی دیدار و گفت وگو 
ک��رد و راهکارهای حل مس��ائل کالن نظ��ام بانکی را از 

دیدگاه خود تشریح کرد. 
ولی اهلل س��یف در این دیدار، مش��ارکت این کشور در 
مگاپروژه نوس��ازی ناوگان حمل و نقل ایران را زمینه ساز 
گس��ترش همکاری های تجاری و بانک��ی میان دو  طرف 

خواند. 
سیف در این دیدار که عصر چهارشنبه در تهران انجام 
ش��د، به اینگِوس گفت: نوسازی و توسعه ناوگان حمل و 
نقل ایران، ظرفیت سرمایه گذاری به ارزش حدود ۵میلیارد 
یورو ظرف س��ه س��ال آین��ده را دارد و در صورت تأمین 
مالی این پروژه توس��ط طرف س��وئدی، ضمن گسترش 
همکاری های تجاری دوجانبه، مسیر ارتباطات بانکی نیز 

گشوده خواهد شد. 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تشریح دستاوردهای 
اقتصادی ایران طی چند سال گذشته، ضمن پیش بینی 
رشد ۴درصدی اقتصاد ایران در سال جاری گفت: اصالح 
نظام بانکی ایران در دس��تور کار بانک مرکزی قرار دارد و 
اقدامات مناسبی در این خصوص انجام شده که در آینده 

با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد. 
همچنین مدیران عامل و هیأت مدیره ش��بکه بانکی با 
رئیس کل بانک مرکزی سوئد به بحث و گفت وگو نشستند 
و از نزدیک با ش��رایط و تجارب اقتصادی این کشور آشنا 
ش��دند.  به گزارش بانک مرکزی، حسین یعقوبی، معاون 
بین الملل این بانک در دیدار با اینگِوس و هیأت همراه با 
اشاره به سابقه همکاری های دو کشور گفت: همکاری های 
مشترک میان دو کشور نیازمند افزایش ارتباطات بانکی 
اس��ت و امیدوارم بدین واسطه دستاوردهای زیادی برای 
دو کشور حاصل شود، در حال حاضر تفاهمات مشترکی 
میان ایران و س��وئد وجود دارد که امید اس��ت با افزایش 

سطح همکاری ها بتوانیم به آنها جامه عمل بپوشانیم. 
اس��تفان اینگِوس، رئیس کل بانک مرکزی س��وئد نیز 
در ای��ن دیدار درباره وظایف اصلی بانک مرکزی کش��ور 
متبوع خود گفت: حفظ ثب��ات قیمت ها از طریق اعمال 
سیاس��ت های پولی و نیز ارتقای نظام پرداخت کارآمد از 
طریق ثبات اقتصادی، از جمله وظایف اصلی بانک مرکزی 
سوئد اس��ت.  به گفته اینگوس ثبات مالی زمانی محقق 
می شود که سیستم مالی بتواند وظایف اصلی خود را انجام 
ده��د و نیز در برابر تهدیدهای پیش رو از انعصاف پذیری 
الزم برخوردار باش��د. فعالیت های بانک مرکزی سوئد به 
منظور بهبود ثبات مالی ارتباط نزدیکی با سیاس��ت های 
پولی دارد و ثبات مالی پیش نیازی برای عملکرد مناسب 
سیاس��ت پولی اس��ت که همزمان می توان��د مخاطرات 

بحران های مالی را تحت تأثیر خود قرار دهد. 
این مقام س��وئدی با اشاره به مشکالت مربوط به عدم 
توانمندی بانک ها در ایفای تعهدات خود طی بحران دهه 
90 در س��وئد، عنوان کرد: در آن زمان بانک های بزرگ با 
مشکالت مرتبط با زیان های اعتباری مواجه بودند و از این 
رو آن کش��ور برای برون رفت از بحران، اقدامات قاطعی را 
اتخاذ کرد. از آن جمله می توان به وفاق سیاسی، باالبردن 
اعتماد، ایج��اد فضای باز تجاری از طریق شفاف س��ازی 
فضای کار، تعریف معیارهای اس��تاندارد، س��ازمان دهی 
واحدهای کاری، حمایت از کارفرماها و نیز تعیین اهداف 
برای س��اختار نظام بانکی اش��اره کرد. ذکر این نکته نیز 
ضروری اس��ت که سوئد تاکنون دو بحران مالی را تجربه 
کرده است و از ویژگی های اولین بحران مالی در دهه 90 
در این کشور این بوده است که در آن زمان نظام جهانی 
دچار بحران نبوده، اما کش��ور س��وئد با مشکالتی مواجه 
بوده و شاخص های کالن اقتصادی این کشور از وضعیت 
مطلوبی برخوردار نبود.  رئیس کل بانک مرکزی س��وئد با 
اشاره به بحران مالی جهان در سال ۲007 عنوان کرد: در 
این سال و همزمان با دومین بحرانی که کشور سوئد با آن 
روبه رو بود، نگرانی از س��رایت بحران جهانی به این کشور 
به دلیل برخی آسیب پذیری ها در نظام بانکی سوئد مانند 
وابستگی به بازارهای جهانی برای سرمایه گذاری )نرخ ارز 
خارجی( و نیز ارتباط با کشورهای حوزه بالتیک که در آن 

زمان با مشکالتی مواجه بودند، وجود داشت. 
این مقام عالی رتبه س��وئدی درباره راهکار برون رفت از 
بحران س��ال ۲00۸ عنوان کرد: این بح��ران با همکاری 
نهاده��ای اقتص��ادی کش��ور س��وئد برطرف ش��د. برای 
برون رفت از این بحران مرکز ملی بدهی آن کش��ور اقدام 
به انتش��ار اوراق خزانه، وزارت اقتصاد اقدام به وضع قانون 
حمایت از موسسات اعتباری شامل برنامه ضمانت، تزریق 
سرمایه، پشتیبانی اضطراری و فوری بانک ها، ایجاد ثبات 
در س��رمایه و بانک مرکزی آن کش��ور مسئولیت تأمین 
نقدینگی را عهده دار شد.  وی با بیان اینکه یکی از نکات 
کلیدی در مدیریت بح��ران بازگرداندن و تقویت اعتماد 
عمومی است، افزود: در کنار این امر تضمین تأمین مالی 
در زم��ان بح��ران و نیز اقدامات قاطع برای دس��تیابی به 
چارچوب گس��ترده اقتصادی و مالی در این مسیر بسیار 
راهگشاس��ت. البته باید به خاطر داشت بهترین مدیریت 
بحران، ایجاد راهکارهای الزم به منظور پیشگیری از بروز 
بحران اس��ت.  در پایان رئیس کل بانک مرکزی س��وئد با 
اش��اره به تجربه کشور س��وئد، راهکارهایی را با توجه به 
ش��رایط اقتصاد ایران ارائه کرد که از آن جمله می توان به 
افزایش نظارت بر بانک ها، تجدید ساختار بانک های دولتی 
و پیاده سازی سیستم تک نرخی و شناور مدیریت شده نرخ 

ارز اشاره کرد. 
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دریچه

بازنگری در کارمزد خدمات الکترونیک بانکی
درخواست بانک ها از بانک مرکزی

بانک ه��ا توقع دارند بانک مرکزی در س��ال جاری 
بازنگری در کارمزدهای خدمات الکترونیک بانکی را 
ابالغ کرده تا بتوانند بخش��ی از هزینه های ناش��ی از 

ارائه این خدمات را جبران کنند. 
به گزارش ایس��نا، طی س��ال های گذش��ته به   تبع 
توس��عه خدمات الکترونیک بانکی و تحوالت در این 
حوزه به طور طبیعی هزینه بانک ها نیز افزایش یافت، 
چراکه به گفت��ه مدیران بانکی س��رمایه گذاری های 
س��نگینی در این رابطه انجام داده اند، اما در س��وی 
دیگ��ر اقدامی برای جبران هزینه ها نش��د و از اواخر 
دهه ۸0 شمس��ی تاکنون بازنگری در درآمد ناشی از 
کارمزدهای بانکی انجام نشده است که در نهایت این 

مسیر به زیان دهی بانک ها منجر می شود. 
با این حال در سال گذشته بود که جریان بازنگری 
در کارمزدهای بانکی به طور جدی تری مطرح و بانک 
مرک��زی از برنامه های خود ب��رای این تغییرات خبر 
داد. در عین حال که ش��ورای پ��ول و اعتبار مصوب 
کرد تا بانک مرکزی برنامه و سیاس��ت هایی را اعمال 

کند تا درآمد بانک ها از محل کارمزد افزایش یابد. 
این در حالی است که در حال حاضر عمده درآمد 
بانک ها از محل س��ود ناش��ی از تس��هیالت بانکی به 
دس��ت می آید که این برخالف جری��ان بانکداری در 
دنیا است، چراکه بانک های خارجی اغلب درآمدهای 
خ��ود را از محل کارمزد تأمین می کنند. با این وجود 
در سال گذشته تغییر در کارمزدهای بانکی به نتیجه 
نرس��ید و بانک مرک��زی ابالغی��ه ای در این مورد به 

بانک ها نداشت. 

گفت وگ��و ب��ا برخ��ی مدی��ران ارش��د بانک��ی در 
بخش خصوص��ی و دولتی از این حکایت دارد که آنها 
به طور جدی خواهان اب��الغ نرخ خدمات الکترونیک 
بانکی در س��ال جاری هس��تند و از بانک مرکزی در 

این مورد توقع دارند. 
در این ب��اره جمش��یدی، دبیر کان��ون بانک های 
خصوص��ی این گونه توضیح داد ک��ه اغلب بانک های 
خارج��ی درآم��د ناش��ی از تس��هیالت را مبن��ای 
درآمدزای��ی خود ق��رار نمی دهند و ای��ن منابع آنها 
در س��طح پایینی قرار دارند، چراکه س��ود سپرده و 
تس��هیالت در این کش��ورها اغلب در حد ۴درصد و 
در مواردی کمتر اس��ت، اما در ایران این سود بسیار 
باالس��ت و موجب زیان دهی بانک ها می شود. در این 
حالت وقتی که بانک ه��ا نمی توانند هزینه های خود 
را از محل س��ود تس��هیالت تأمین کنن��د وارد بازی 
پانزی ش��ده و س��پرده می گیرند تا بتوانند سود سایر 

سپرده گذاران را پرداخت کنند. 
وی یادآور ش��د: در این ش��رایط باید درآمد ناشی 
از ارائ��ه خدمات الکترونیک بتواند بخش��ی از هزینه 
بانک ه��ا را جب��ران کن��د. در غی��ر این ص��ورت با 
هزینه های��ی که آنه��ا انجام می دهند ب��ه تدریج در 
کنار س��ایر مس��ائلی که در بانک ها ایج��اد می کند، 
سرمایه گذاران و سهامداران شبکه بانکی نیز ناراضی 
می ش��وند، چراکه درآمدی از محل س��رمایه گذاری 
انجام داده در ح��وزه الکترونیک ندارند و باید هزینه 
اضافه برای ارائه خدمات خود بپردازند. از این رو الزم 
اس��ت تا نرخ کارمزد خدمات بانکی براساس شرایط 
بازنگری شده و بانک ها بتوانند بخشی از درآمد خود 

را از این محل تأمین کنند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

--دالر آمریکا
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نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶9۵.۸00مثقال طال

1۶0.0۶0هر گرم طالی 1۸ عیار

1.۶70.000سکه بهار آزادی

1.7۴3.000سکه طرح جدید

۸39.000نیم سکه

۵31.000ربع سکه

3۴0.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

هاشمی،  قاضی زاده  سیدحس��ن  دکتر 
آم��وزش  و  درم��ان  بهداش��ت،  وزی��ر 
پزش��کی، پنجش��نبه 1۶فروردین1397 
از بیمارس��تان 1000تختخوابی خاتم در 
ش��هر قم که با حمایت بانک پاسارگاد و 
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 

این بانک ساخته می شود، بازدید کرد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بان��ک 
پاس��ارگاد، در آغاز سال 1397، گام های 
بلندی در جهت توسعه خدمات بهداشتی 
و درمانی در ش��هرهای مختلف برداشته 
می شود که در این راستا، دکتر سیدحسن 
قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، مسئوالن وزارت نیرو، 
نماینده ه��ای مجلس، اس��تاندار، اعضای 
شورای شهر و جمعی از مسئوالن استان 
قم و دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک 
پاس��ارگاد، با بازدید از پروژه بیمارستان 
1000تختخواب��ی خاتم در ش��هر قم، بر 
کیفیت ساخت و تسریع در خدمت رسانی 

این بیمارستان نظارت کردند. 
بانک پاس��ارگاد با ایجاد هلدینگ نسیم 
س��المت پاس��ارگاد، در راس��تای تقویت 
ح��وزه  در  بخش خصوص��ی  مش��ارکت 
سالمت و ایفای مسئولیت های اجتماعی، 
احداث شهرک های سالمت و 7000تخت 
بیمارستانی در شهرهای مختلف ایران را در 
دستور کار قرار داده و بیمارستان خاتم نیز 
با حمایت این بانک توسط هلدینگ نسیم 
سالمت پاسارگاد، در ۸ طبقه و با مساحتی 
بالغ بر ۲00 هزار متر مربع در یک مجتمع 
آموزشی درمانی در شهرک سالمت خاتم، 
در حال س��اخت اس��ت و به��ار 139۸ به 

بهره برداری خواهد رسید. 
دکتر هاش��می که تاکنون ب��ا تکیه بر 

دان��ش، تجربه و تالش اقدام��ات باثباتی 
را در جه��ت ارتق��ای کیفیت بهداش��ت 
و س��المت عموم��ی و در دس��ترس قرار 
دادن خدم��ات درمانی ب��رای آحاد افراد 
جامعه به انجام رسانده  است، با قدردانی 
بیمارستان  از دس��ت اندرکاران س��اخت 
1000تختخواب��ی خاتم، که پیش از این 
با عنوان خدمت جهادی بانک پاس��ارگاد 
از آن ی��اد ک��رده  بود، گف��ت: این پروژه 
ب��ا انگیزه ه��ای اعتق��ادی ب��رای عزت و 
س��ربلندی جمه��وری اس��المی ایران و 
انقالب اس��المی آغاز ش��ده و با همکاری 
یکای��ک مس��ئوالن، این خی��ر عظیم با 
س��رعت بیش��تری پیش می رود. بی شک 
اگر ان شاءاهلل این پروژه به ثمر برسد، اثر 
وضعی بسیار شایانی در خدمات سالمت 
در کل کش��ور خواهد داشت. به عبارتی، 
توقع مردم و خری��داران خدمت، همتراز 
خدمتی می ش��ود که در این بیمارستان 
بنابراین مهندس��ی  ارائ��ه خواهد ش��د، 
ما تغیی��ر خواهد ک��رد؛ نه تنها در بخش 
معماری که در بخش تأسیسات و خدمات 
پزشکی و اس��تفاده از فناوری های نوین، 
الکترونیک تا روباتیک ش��دن  از خدمات 
بسیاری از خدمات مانند اعمال جراحی، 
این تغیی��رات انجام می گیرد و به ارتقای 
دانش و مهارت م��ردم هم کمک خواهد 

کرد. 
وزی��ر بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش 
پزش��کی، ضمن ابراز خرسندی از ایجاد 
ی��ک پایگاه علم��ی در قم، عن��وان کرد: 
با توج��ه به جاذبه های ق��م جای چنین 
خدمتی خالی بود و با این سرمایه گذاری، 
این ش��هر می توان��د قطب گردش��گری 
س��المت نیز باشد. ان ش��اءاهلل کمک های 

همه عزیزان در اس��تانداری، ش��هرداری، 
ش��ورای ش��هر، وزارت راه و شهرسازی، 
وزارت نیرو و س��ایر دس��تگاه ها مستدام 
باشد تا این پروژه سریع تر به ثمر بنشیند. 
دکتر هاشمی در پایان با آرزوی سالمتی 
و توفیق بیشتر برای دکتر قاسمی، افزود: 
این بیمارستان پروژه بی نظیری در سطح 
کش��ور اس��ت و این کار ب��اارزش، صدقه 
جاریه ای اس��ت که خداوند ان ش��اءاهلل از 

شما قبول کند. 
در این مراس��م همچنی��ن دکتر مجید 
قاس��می، مدیرعامل بانک پاس��ارگاد در 
س��خنانی اظهار داش��ت: روحی��ه دکتر 
هاش��می بیش��ترین و بهتری��ن مش��وق 
ب��ود برای اینک��ه بتوانیم ب��ه این میدان 
بیاییم. امیدواری��م با احداث 7000تخت 
بیمارس��تانی، ب��ه مردم ش��ریف کش��ور 
خدمت کنیم و اولین بیمارس��تان بتواند 
فرآین��د س��اخت و بهره ب��رداری از دیگر 

بیمارستان ها را تسریع کند. 
دکتر مخبر، مدیرعامل هلدینگ نسیم 
سالمت پاسارگاد نیز پیرامون ویژگی های 
ممتاز بیمارستان 1000تختخوابی خاتم 
ق��م تصریح ک��رد: بیمارس��تان در س��ه 
قطب آموزش��ی، سالمت-درمانی و قطب 
خدمات-رفاهی طراحی ش��ده و در حال 
س��اخت اس��ت. قطب درمانی و سالمت 
ش��امل بیمارس��تان یک هزار تختخوابی، 
کلینیک ها، باغ گیاهان دارویی، اورژانس 
هوایی و مرکز توریس��م س��المت و طب 
ورزشی اس��ت. قطب آموزشی از دانشگاه 
علوم پزشکی، فضاهای کمک آموزشی و 
خدماتی، مهدکودک و دبس��تان، خوابگاه 
و مجموع��ه ورزش��ی و رفاهی دانش��گاه 
تش��کیل می ش��ود و قط��ب خدمات��ی و 

رفاهی، از بخش هایی نظیر هتل توریسم 
س��المت، مهمانسرا برای اقامت همراهان 
بیمار، مجموعه ورزش��ی چن��د منظوره، 
اقامتی کارکنان، تاالر پذیرایی  س��وئیت 
و رس��توران، پ��ارک و بوس��تان، مرک��ز 
مدیریت، نگهداری و پشتیبانی، کتابخانه، 
مس��جد، س��الن اجتماعات، پارکینگ و 

سایر فضاهای جنبی تشکیل می شود. 
دکت��ر مخب��ر درخصوص مش��خصات 
بیمارس��تان ه��زار تختخواب��ی خاتم قم 
افزود: طراحی این بیمارس��تان براساس 
آخرین اس��تانداردهای اروپا انجام گرفته 
و نوع س��ازه آن، اس��کلت فلزی به همراه 
هس��ته بتنی )دیوارهای برش��ی( اس��ت 
ک��ه در ش��ش طبقه به هم��راه دو طبقه 
بیمارستان  زیرزمین س��اخته می ش��ود. 
ش��امل س��ه بل��وک ب��وده و طراحی آن 
براساس بیمارستان سبز و روش درمانی 
براساس آخرین تجربیات جهانی به روش 
کلینیک غیرمتمرکز ش��کل گرفته  است. 
در سیس��تم رختش��وی خانه و سیس��تم 
دف��ع فاض��الب بیمارس��تان از آخری��ن 
تکنولوژی ه��ای روز دنیا، ب��دون دخالت 
انس��انی ب��ه دالی��ل بهداش��تی و بدون 
آلودگی  محیط زیس��تی بهره گرفته شده 
اس��ت. طراحی و سازه های بیمارستان به 
نحوی  اس��ت که در حی��ن و بعد از زلزله 
بدون وقفه به عملیات خود ادامه می دهد 

و در برابر زلزله کامال ایمن است. 
عملی��ات س��اخت این بیمارس��تان از 
اواخر بهمن ماه س��ال 9۴ آغاز شده و در 
ح��ال حاضر ۸00 کارگ��ر و مهندس در 
س��ه ش��یفت در طول ش��بانه روز در این 
پ��روژه، فعالیت دارند تا در بهار 139۸ به 

بهره برداری برسد. 

پروژه ای بی نظیر در سطح کشور

وزیر بهداشت در بازدید از پیشرفت احداث بیمارستان هزار تختخوابی قم
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فرابورس ایران اعالم کرده در س��ال 139۶ 
رقم 30۶ ه��زار و ۶۶۵ میلی��ارد ریال تأمین 
مالی از چهار طریق عرضه اولیه، اس��ناد خزانه 
اس��المی، پذیره نویس��ی و افزایش س��رمایه 
ش��رکت ها برای بنگاه های اقتصادی، دولت و 

سایر ذی نفعان داشته است. 
به گزارش ایس��نا، در س��الی که گذشت در 
فراب��ورس ایران ش��اخص کل، ش��اخص بازار 
اول و ب��ازار دوم به ترتی��ب افزایش ۲۵، 17 و 
۲7 درص��دی را در پرونده کاری خود به ثبت 
رس��اندند. آیفکس در آخرین روز کاری سال 
139۶ در ارتف��اع 1097 واحدی ایس��تاد که 
نشان از رش��د ۲۲1 واحدی معادل ۲۵درصد 
داش��ت. همچنین ارزش بازار فرابورس با رشد 
۴0درصدی به بیش از رقم یک میلیون و ۴70 
هزار میلیارد ریال در روز ۲۸ اسفندماه 139۶ 

رسید. 
خالص��ه عملکرد بازار فراب��ورس ایران در 
س��ال 139۶ حکایت از افزایش ۲0درصدی 
ارزش بازار س��هام، ۲9درص��دی ارزش کل 
معامالت، 1۲درصدی حجم کل دادوستدها 
یعنی تعداد کل س��هام و اوراق معامله شده، 
۸درص��دی تعداد کل خریداران و ۶درصدی 
تع��داد نماده��ای اصل��ی پذیرش ش��ده یا 
درج شده در مجموع بازارهای فرابورس دارد. 
همچنین در بازارهای 9 گانه فرابورس��ی 
ماهانه به طور متوس��ط 7۵1۴ میلیون ورقه 
به ارزش ۴9 هزار و ۶۲1 میلیارد ریال خرید 
و فروش شد و روزانه دادوستد متوسط 37۴ 
میلیون ورقه به ارزش ۲ هزار و ۴71 میلیارد 
ریال به ثبت رسید. در مجموع نیز 90 هزار 
و 1۶۶ میلیون ورقه به ارزش معامالتی ۵9۵ 
هزار و ۴۵0 میلیارد ریال در بازارها دست به 
دس��ت شد که به ترتیب نشان از رشد 1۲ و 
۲9درص��دی حجم و ارزش کل معامالت در 

مقایسه با سال 139۵ دارد. 
رص��د معام��الت در بازارهای فرابورس��ی 
 ،SME نش��ان می دهد به ترتی��ب بازارهای
ابزارهای نوین مالی، دوم و پایه با بیش��ترین 
افزایش در حجم معامالت تا س��طح حداکثر 
۶۵درصد روبه رو شدند و این در حالی است 
ک��ه بازاره��ای اول و س��وم، کاه��ش حجم 
دادوس��تدها را در س��الی که س��پری ش��د 
تجربه کردن��د. همچنین ارزش معامالت در 
بازاره��ای پایه، ابزارهای نوین مالی و س��وم 
افزای��ش یافت و س��ایر بازارها با کاهش این 

متغیر معامالتی روبه رو شدند. 

س��ال 139۶ در ب��ازار اول تعداد 11 هزار 
و ۲7 میلیون برگه س��هم به ارزش ۲۲ هزار 
و 11۴ میلیارد ریال خرید و فروش ش��د که 
این میزان دادوس��تد 1۲درص��د از حجم و 
۴درص��د از ارزش کل معام��الت را به خود 
اختصاص م��ی داد. در بازار دوم نیز ش��اهد 
تغیی��ر مالکی��ت 3۴ ه��زار و 1۵1 میلیون 
سهم به ارزش 91 هزار و ۸۸7 میلیارد ریال 
بودیم که 3۸درص��د از حجم و 1۵درصد از 

ارزش کل معامالت را دربرمی گرفت. 
همچنین بیشترین س��هم از حجم و ارزش 
کل معام��الت ب��ه ترتیب به بازاره��ای پایه و 
ابزاره��ای نوین مالی اختصاص یافت،به طوری 
ک��ه ۴3 درصد از حج��م و ۶9 درصد از ارزش 
کل معامالت در اختیار این دو بازار قرار گرفت. 
  SME در همی��ن ح��ال بازارهای مش��تقه و
کمترین سهم از حجم و ارزش کل معامالت را 

به نام خود ثبت کردند. 
در سالی که سپری شد بازار ابزارهای نوین 
مالی بیشترین رشد ارزش بازار یعنی به میزان 
11۸درصد را نس��بت به س��ال 139۵ تجربه 
 ،SME ک��رد. پس از آن به ترتی��ب بازارهای
پای��ه، دوم و اول در جایگاه ه��ای بع��دی قرار 
گرفتند و تا س��طح حداکثر 30درصد با رشد 
ارزش بازاری روبه رو شدند. در حال حاضر بازار 

دوم بیشترین س��هم ارزش بازار از کل ارزش 
بازار فرابورس ای��ران را به میزان 37درصد در 
اختیار گرفته و پ��س از آن بازارهای ابزارهای 

نوین مالی، پایه، اول و SME قرار دارند. 
سال 139۶ ارزش معامالت خرد بازار سهام 
در مجموع صنایع فرابورسی به رقم ۲79 هزار 
و ۵11 میلی��ارد ریال رس��ید که از این میزان 
سه گروه فلزات اساسی، محصوالت شیمیایی 
و انبوه س��ازی بیش��ترین س��هم از ارزش کل 
معام��الت را به ترتیب به می��زان 1۶، 10 و 7 

درصد در اختیار گرفتند. 
همچنین طی این س��ال سود تقسیمی در 
مجموع صنایع فرابورس��ی در مقایسه با سال 
139۵ به میزان 9درصد رش��د کرد که گروه 
محصوالت غذایی به جز قند و شکر بیشترین و 
گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین 
 اجتماعی کمترین میزان درصد رش��د س��ود 
تقسیمی را به ترتیب به میزان ۶۵۸ و ۲ درصد 

تجربه کردند. 
در ح��ال حاضر پنج صنعت ش��امل فلزات 
اساس��ی، خودرو و س��اخت قطع��ات، قند و 
شکر، رایانه و سایر محصوالت کانی غیرفلزی 
دارای بیشترین میزان P بر E در میان صنایع 

فرابورسی هستند. 
در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس س��ال 

گذش��ته تعداد ۲ هزار و ۶7۸ میلیون ورقه به 
ارزش ۴10 هزار و 1۶۲ میلیارد ریال دس��ت 
به دس��ت ش��د که مجموع معامالت سه ابزار 
صکوک، صندوق های س��رمایه گذاری و اوراق 
تس��هیالت مس��کن بود. این ارقام در مقایسه 
 ب��ا س��ال 9۵ از رش��د ۴7 درص��دی حجم و
۴۵ درص��دی ارزش معام��الت در ای��ن بازار 
حکایت دارد. اوراق صکوکی نیز که در این بازار 
معامله شد شامل اسناد خزانه اسالمی، اوراق 
اجاره، رهنی، مشارکت، مرابحه، گواهی سپرده 
و منفعت اس��ت که در خصوص اسناد خزانه 
رشد ۴۸ درصدی ارزش معامالت، اوراق اجاره 
رش��د ۲ درصدی و اوراق مرابحه افزایش 13۲ 

درصدی ارزش دادوستدها رقم خورد. 
پذیره نویس��ی های  س��ال 139۶ مجموع 
انج��ام ش��ده در فراب��ورس ای��ران ب��ه رقم 

یک ه��زار و ۲۶0 میلی��ون ورقه ب��ه ارزش 
131 ه��زار و ۸0۸ میلیارد ریال رس��ید که 
شامل پذیره نویسی س��هام در دست انتشار 
دو ش��رکت سهامی عام در ش��رف تأسیس 
ش��امل گروه توس��عه هن��ر ای��ران و گروه 
اقتص��ادی کرمان خ��ودرو، 13 اوراق اعم از 
اوراق مرابحه، مش��ارکت، منفعت، اجاره و... 
و یک صندوق سرمایه گذاری جسورانه است. 
هش��ت ش��رکت مبی��ن وان کی��ش، هتل 
پارس��یان کوثر اصفه��ان، تولی��د و صادرات 
ریش��مک، لیزینگ ایران و ش��رق، آسیا سیر 
ارس، ش��یر پگاه آذربایجان ش��رقی، ش��یر و 
گوشت زاگرس ش��هرکرد و گروه کارخانجات 
صنعتی تبرک ش��رکت هایی هس��تند که به 
روش ثبت س��فارش بخشی از س��هام آنها در 
بازار دوم فرابورس عرضه اولیه شدند. همچنین 
در آخرین روز کاری فرابورس در س��ال قبل، 
10 درصد از س��هام ماداکتو اس��تیل کرد در 
تابلو رش��د بازار SME عرضه اولیه شد و تنها 
گشایش نماد سال 9۶ فرابورس نیز مربوط به 
شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه بود که 

اواخر خردادماه رقم خورد. 
در مجموع فرابورس ایران توانست رقم 30۶ 
ه��زار و ۶۶۵ میلیارد ریال تأمی��ن مالی را از 
چهار طریق عرضه اولیه، اسناد خزانه اسالمی، 
پذیره نویسی و افزایش سرمایه شرکت ها برای 
بنگاه های اقتصادی، دولت و س��ایر ذی نفعان 
به ارمغان آورد که نس��بت به سال 9۵ از رشد 

۸7درصدی این رقم حکایت داشت. 
همچنین در ح��وزه فعالیت های مربوط به 
تأمی��ن مالی ن��وآوری که در فراب��ورس ایران 
متمرکز ش��ده است، لیس��ت عرضه های بازار 
دارای��ی فکری فرابورس تا پایان س��ال 139۶ 
به تعداد ۲۵1 اختراع، طرح صنعتی و عالمت 
تجاری رسید و در این س��ال دو اختراع، یک 
طرح صنعتی و ی��ک عالمت تجاری به ارزش 
مجم��وع ۲0 میلی��ارد و 3۵0 میلیون ریال از 

طریق این بازار معامله شد. 

نگاهی به معامالت فرابورس در سالی که گذشت

تسویه سود 9 میلیون نفر تا پایان فروردینبازیگرانبزرگفرابورس
دولت چقدر سود سهام عدالت 

واریز کرد؟ 
مش��اور رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی از واریز 
بیش از ۲ هزار و ۶00 میلیارد تومان س��ود سهام عدالت 
تاکن��ون خبر داد.  به گ��زارش »فرصت امروز« به نقل از 
پژوهشکده پولی و بانکی، سیدجعفر سبحانی افزود: واریز 
س��ود ۲0 گروه از مشمولین سهام عدالت آغاز شده و تا 
قبل از عید با 19 گروه از سهامداران به طور کامل تسویه 
حس��اب شد و تنها یک گروه باقی  ماند که آن هم شامل 
شاغلین و کارکنان دس��تگاه های  اجرایی و بازنشستگان 
کش��وری و لش��گری و کارمندان تأمین  اجتماعی بودند 
که واریز س��ود بخش کوچکی از آنها در ۲۸ اس��فندماه 
کلی��د خورد.  وی ادامه داد: واریز س��ود این گروه از آخر 
اس��فندماه آغاز ش��د و ما همان زمان اعالم کردیم واریز 
س��ود این گروه به تدریج انجام می ش��ود زیرا اخذ سود و 
مجموعه پولی که الزم است از این شرکت ها گرفته شود 
تا به این گروه از مشمولین داده شود حدود ۴۶0 میلیارد 
تومان اس��ت و این رقم را یک باره نمی توانیم از شرکت ها 
دریافت کنیم.  س��بحانی خاطرنش��ان کرد: سود بخش 
کوچک��ی از این گروه را پرداخت کرده ایم و طی روزهای 
آینده نیز مابقی مبالغ را تسویه خواهیم کرد.  وی با بیان 
اینکه حدود 9 میلیون نفر مش��مولین گروه ۲0 هستند، 
افزود: س��ود این افراد یکسان نیست و به عنوان مثال اگر 
فردی۵30 هزار تومان سهام داشته باشد حدود ۸0هزار 
تومان س��ود دریافت خواهد کرد.  مشاور رئیس سازمان 
خصوصی سازی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی ها از 
پایان واریز سود سهام عدالت چه زمانی است، خاطرنشان 
کرد: تصور می شود واریز سود سهام عدالت گروه بیستم تا 
پایان فروردین ماه به اتمام برسد. ضمن اینکه افرادی که 
به تازگی ش��ماره شبای خود را وارد سامانه سهام عدالت 
کرده اند پس از راس��تی آزمایی شماره ها توسط سیستم 

بانکی واریز سودشان آغاز می شود. 
وضعیت سود مشموالن متوفی سهام عدالت

س��بحانی در پاسخ به این پرسش که س��ود سهام عدالت 
وراث متوفی��ان س��هام عدالت چه زمانی پرداخت می ش��ود، 
گفت: فرآیند پرداخت س��ود توس��ط کارشناس��ان سازمان 
خصوصی سازی در حال بررسی است و احتماال واریز سود به 
این مشموالن پس از پایان فرآیند آغاز می شود.  مشاور رئیس 
کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه، تاکنون دستورالعمل 
خاصی برای واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان تدوین 
نشده است، اظهار داشت: تدوین این دستورالعمل در دستور 

کار بوده و برنامه ریزی هایی نیز انجام شده است. 

دریچه

شنبه
18 فروردین 1397

شماره 1034



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irصنعت، معدن، تجارت 6

یک کارش��ناس اقتصادی معتقد است 
اگ��ر جل��وی مب��ادی ورودی قاچاق به 
کش��ور گرفته ش��ود، آثار مثبت خود را 
در ماه های آینده در بازار کار و اش��تغال 

خواهد گذاشت. 
حمی��د نج��ف در گفت وگو با ایس��نا، 
با اش��اره ب��ه نامگذاری س��ال 1397 به 
عنوان س��ال حمای��ت از کاالی ایرانی، 
گفت: وقتی واردات کنترل ش��ود، خود 
به خود جلوی قاچاق کاال و محصوالتی 
هم که به ش��کل بی رویه از کش��ورهای 
دیگر می آی��د، گرفته می ش��ود و تداوم 
این امر به حمایت از تولید کننده داخلی 

می انجامد. 
وی ادام��ه داد: در چنی��ن ش��رایطی 
تولیدکنن��ده ب��ا انگیزه بیش��تری تولید 
می کن��د و برای رش��د تولی��د به جذب 
نیرو روی می آورد، در نتیجه بازار کار به 
رونق می افتد و معضل اشتغال را برطرف 

می کند. 
نج��ف گفت: مولفه ه��ای اقتصاد مثل 
زنجیر بهم پیوس��ته اس��ت که هر کدام 
بر دیگری تأثیر می گذارد، لذا در فرآیند 

اقتص��اد اگر ب��ه درس��تی گام برداریم، 
چرخ��ه تولید و توزی��ع و مصرف هم در 
مس��یر درس��تی قرار گرفت��ه و اقتصاد 

مملکت سروسامان پیدا می کند. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی ب��ا تأکید 
ب��ر جلوگی��ری از ورود کاالهای مش��ابه 
داخلی، اظهار کرد: برای حمایت از کاالی 
ایرانی، باید مانع ورود کاالهایی شویم که 
می توانی��م مش��ابه آن را در داخل تولید 
کنیم. اگر مبادی ورودی با جدیت کنترل 
شود و گمرک حضور پررنگی داشته باشد، 
جلوی کاالهایی که نی��ازی به واردات آن 

نیست، گرفته می شود. 
نجف نق��ش وزارت ام��ور اقتصادی و 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت را در 
تحقق ش��عار امسال موثر خواند و گفت: 
حمایت از کاالی ایرانی، تنها وظیفه یک 
وزارتخانه نیس��ت بلکه همه دس��تگاه ها 
بای��د به کم��ک بیایند و نق��ش این دو 
وزارتخان��ه در جری��ان حمایت از کاالی 

ایرانی بیشتر احساس می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تروی��ج فرهنگ 
ایرانی نیازمن��د تقویت  مص��رف کاالی 

ن��گاه ملی اس��ت، اف��زود: اگ��ر جنس 
ایرانی از کیفیت باالیی برخوردار باش��د، 
مصرف کننده ایرانی از خرید آن استقبال 
می کند.  به گفته وی تولیدکنندگان هم 
در قبال شعار س��ال97 مسئولند و باید 
تالش کنند ت��ا کاالی خوب و باکیفیت 
تولید ک��رده و به دس��ت مصرف کننده 
بدهند.  این کارشناس اقتصادی متذکر 
شد: متأسفانه در سال های اخیر شاهدیم 
ک��ه برخ��ی از کااله��ای ایران��ی نظیر 
پوشاک و البسه در داخل کشور تولید و 
با برند خارجی به بازار عرضه می ش��وند، 
درحالی که از تولیدکننده انتظار می رود 
ب��رای ترغی��ب مصرف کننده ب��ه خرید 
جنس ایرانی دست به چنین کاری نزند 

و از شرایط موجود سوءاستفاده نکند. 
به گفته نجف برخی کاالها و اجناسی 
ک��ه قیمت ش��ان ارزان اس��ت و س��ود 
ناچیزی دارند، به کش��ورهای همس��ایه 
منتقل می ش��وند تا از طریق مس��افران 
ایرانی مجدد وارد کش��ور شوند و تولید 

این کاالها برای تولید کننده بصرفد. 
 وی در پای��ان گفت: اگ��ر حمایت از 

تولید به ش��کل عملی و جدی باشد و از 
ش��کل برگزاری همایش و نصب پالکارد 
خارج ش��ود، اثرات آن در بازار کار ظرف 
چند ماه مش��اهده می شود، در غیر این 
ص��ورت ب��ا ش��عار و آمارس��ازی، ایجاد 
اش��تغال و حمایت از تولید ملی محقق 

نمی شود. 
س��ال 1397 از س��وی مق��ام معظم 
رهب��ری به نام حمای��ت از کاالی ایرانی 
نامگذاری ش��ده اس��ت. طی س��ال های 
گذش��ته غال��ب نامگذاری ها ب��ا رویکرد 
مس��ائل اقتص��ادی و توجه به معیش��ت 
م��ردم ب��وده اس��ت. حمای��ت از کاالی 
ایران��ی یکی از محوره��ای مهم اقتصاد 
مقاومتی به شمار می رود و بر این اساس 
تمام آح��اد جامع��ه اعم از مس��ئوالن، 
تولیدکنن��دگان، کارگ��ران و م��ردم به 
عنوان مصرف کنن��دگان در قبال تحقق 
ش��عار امسال مس��ئولند. پش��تیبانی از 
تولید ملی به  منزله حمایت از اش��تغال، 
کار و س��رمایه ملی و کارگر ایرانی است 
و حمای��ت از کاالی ایران��ی در جامع��ه 

تولیدمحور تحقق می یابد. 

درآمد بی سابقه کشور از واردات موبایل پس از اجرای »رجیستری«

ضرورتممنوعیتورودکاالهایمشابهتولیدداخل
اخبار

خرده فروشان به بهانه نوسان نرخ 
دالر، قیمت گوشت را افزایش دادند

رئی��س ش��ورای تأمین  کنن��دگان دام زنده گفت: 
خرده فروش��ان به بهانه نوس��ان نرخ دالر در س��طح 
عرضه گوش��ت، گرانی ایجاد کردند درحالی که هیچ 

نوع افزایش قیمتی در سطح عمده فروشی نداریم. 
منص��ور پوریان، رئی��س ش��ورای تأمین کنندگان 
دام زن��ده در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
با انتقاد از افزایش نرخ گوش��ت در خرده فروش��ی ها، 
اظهار کرد: گرانی قیمت گوشت ارتباطی به وضعیت 
تولی��د ندارد، چراکه هم اکنون در تأمین و توزیع دام 

زنده و الشه مشکلی نیست. 
وی افزود: خرده فروش��ان به بهانه نوسان نرخ دالر 
در سطح عرضه، گرانی ایجاد کردند درحالی که هیچ 

نوع افزایش قیمتی در سطح عمده فروشی نداریم. 
پوری��ان از افزای��ش واردات الش��ه منجمد و گرم 
گوس��فندی خب��ر داد و گفت: روزان��ه 70 تا ۸0 تن 
گوش��ت از اس��ترالیا و اوراس��یا وارد کشور می شود، 
به طوری که 70درصد گوش��ت گوسفندی در سطح 

بازار از طریق واردات تأمین می شود. 
رئیس ش��ورای تأمین کنن��دگان دام زنده نرخ هر 
کیلو الش��ه داخلی بره س��نگین با دنب��ه را 3۲ هزار 
تومان، بره س��بک 3۵ هزار تومان، گوش��ت وارداتی 
اوراسیا ۲9 و استرالیا را 30 هزار تومان اعالم کرد. 

وی در پاس��خ به این س��وال که نوس��ان نرخ دالر 
تأثیری در هزینه های واردات نداش��ته اس��ت، بیان 
ک��رد: اگرچه نوس��ان ن��رخ دالر مش��کالتی را برای 
واردکنن��دگان ایجاد کرده، اما دولت با تأمین ارز، در 

صدد رفع مشکالت تجار است. 

شرط تجارت اسب
رئیس س��ازمان دامپزش��کی اعالم کرد که صنعت 
اس��ب از جمله صنایع اشتغال زا و درآمدزا در جهان 
محس��وب می ش��ود و تج��ارت آن به ش��رط رعایت 
ضوابط بین المللی که خط قرمز محس��وب می شود، 
مش��کلی ندارد چراکه اس��ب های ایران��ی ژن خوبی 

دارند و در جهان شهره هستند. 
به گزارش ایسنا، پرورش و تجارت اسب در جهان 
از رونق باالیی برخوردار اس��ت و س��االنه میلیاردها 
دالر گردش مالی در ای��ن زمینه وجود دارد و ایران 
با وجود داش��تن ژن های بس��یار خوب در این زمینه 
که می توان به اس��ب عرب ایران، اسب ترکمن، اسب 
خزر، اس��ب کردی، اسب قره باغ و. . . اشاره کرد جزو 
واردکنندگان این حیوان به ش��مار می رود و س��هم 
قابل توجهی در صادرات ندارد، چراکه براس��اس آمار 
رس��می موجود در زمینه تجارت محصوالت مختلف 
در زمینه کش��اورزی ساالنه حدود ۵0 تا ۶0 میلیون 
دالر ان��واع حیوان��ات زنده به کش��ور وارد می ش��ود 
که بخ��ش بزرگی از آن به واردات اس��ب اختصاص 
دارد. البته در س��ال های گذش��ته واردات اس��ب با 
محدودیت ها و س��ختگیری های بس��یاری از س��وی 
سازمان دامپزشکی مواجه شده بود و اعتراض برخی 

واردکنندگان را در پی داشت. 
علیرضا رفیعی پور - رئیس س��ازمان دامپزش��کی - 
درباره وضعیت پرورش و تجارت اسب در ایران و جهان 
اینگونه به ایسنا، توضیح داد که باید به اسب به عنوان 
یک صنعت بسیار مناس��ب در حوزه اشتغال، تجارت، 
درآمدزایی و حتی رفاه و . . . نگاه کرد که مانند صنعت 
طیور و. . . باید مورد توجه قرار گیرد. دنیا به این صنعت 
به صورت ویژه نگاه می کند و درآمدهای میلیارد دالری 
از آن کس��ب می کند در این زمینه اروپایی ها از جمله 
انگلستان، آلمان و . . . به عنوان کشورهای پیشرو مطرح 
هس��تند. این نگاه ویژه سبب می شود در حوزه تجارت 
یا تبادل اسب برای انجام مسابقات ورزشی سختگیری 
دقیق تر و بیشتری از نظر بهداشتی و قرنطینه ای اعمال 
ش��ود، چراکه در این صورت است که می توانیم اعتماد 
کشورهای جهان را به صنعت اسب ایرانی جلب کنیم. 

اسب های ایرانی ژن خوب هستند
وی با بیان اینکه صنعت اس��ب پول زا و ارزش��مند 
در جهان اس��ت، افزود: در این زمین��ه ایران از نظر 
ژنتیکی جزو کش��ورهایی اس��ت که در جهان مطرح 
ب��وده و ژن های بس��یار خوبی در ای��ران وجود دارد 
ک��ه باید در حوزه ص��ادرات روی ژن خوب کار کرد. 
باید به این صنعت بیش��تر پرداخته شود، چراکه در 
حوزه سرم س��ازی و تولید دارو اس��ب حیوان بسیار 
ارزشمندی به شمار می رود و برای تولید پادزهرهای 
بی ش��ماری از آن اس��تفاده می کنن��د و از منظ��ر 

گردشگری، تفریح و ورزش نیز نقش بسزایی دارد. 
رئیس سازمان دامپزشکی به این مسئله اشاره کرد 
که تجارت اسب به ش��رط رعایت ضوابط بین المللی 
ممنوعیتی ن��دارد و ادامه داد: اس��ب های ایرانی در 
مناطق��ی مانند ترکمن صح��را، خ��زر و . . . در دنیا 
بس��یار معروف و مشهور هس��تند که تالش می شود 
این صنعت با رعایت اس��تانداردهای بین المللی رشد 
قابل توجهی پیدا کند و حرفی برای گفتن در جهان 
داش��ته باش��د، چراکه این صنعت بس��یار حس��اس 
ب��وده و از آنجا که ترن اور بس��یار باالیی دارد، باید 
چارچوب ه��ا و ضوابط بین المللی در حوزه س��المت 
و بهداش��ت در حد قابل قبولی رعایت ش��ود، چراکه 
اس��ب می تواند بیماری های مشترک خطرناک میان 
انسان و دام را در خود داشته باشد که مشمشه و. . . 
از جمله آنهاست و مخاطرات بسیاری برای جمعیت 

انسانی و حیوانی دارد. 

واردات

آخرین تحوالت بازار تخم مرغ
نیازی به واردات تخم مرغ نداریم

یک مقام مس��ئول گفت متوس��ط ن��رخ هر کیلو 
تخم مرغ درب مرغداری ۵ هزار و ۴00 تومان است. 
فرزاد طالکش، دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ 
تخم گذار در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، از 
کاهش نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون 
متوس��ط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۵ هزار 
و ۴00 تومان بوده که نس��بت به روزهای پایانی س��ال 
گذش��ته بیش از هزار تومان کاهش یافته اس��ت.  وی 
کاه��ش تقاضا برای خرید تخم مرغ را دلیل اصلی روند 
نزولی قیمت دانس��ت و اف��زود: با توجه به روند کنونی 
بازار پیش بینی می ش��ود که قیمت تخم م��رغ در بازار 
افزایش��ی نخواهد یافت.  طالکش ادامه داد: متوس��ط 
مصرف تخم مرغ در فصل بهار و تابس��تان نس��بت به 
پاییز و زمس��تان ۲۵درصد کمتر اس��ت ک��ه با وجود 
جوجه ریزی ه��ای صورت گرفته و روند مس��اعد تولید 
در اصفهان و مش��هد نیازی به واردات تخم مرغ نیست.  
دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره 
ب��ه آخرین وضعیت واردات تخم مرغ بیان کرد: با توجه 
ب��ه افزایش تعرفه واردات از ۵ ب��ه 3۵درصد و جوابگو 
ب��ودن نیاز داخل در فصل بهار، واردات تخم مرغ صرفه 
اقتصادی ندارد و در ماه های پایانی س��ال تنها به سبب 
مدیری��ت قیمت واردات صورت گرفت.  وی در پاس��خ 
ب��ه این س��وال که دالی��ل باالبودن ن��رخ تخم مرغ در 
خرده فروشی ها چیس��ت، افزود: طی این سال ها دولت 
از راه اشتباه در صدد کنترل بازار است چراکه همیشه 
به جای نظارت در عمده فروش��ی ها و خرده فروشی ها، 
قیمت تخم م��رغ درب مرغ��داری را کنت��رل می کرد 
درحالی که این سیاس��ت طی این سال ها ناموفق بوده 

و تأثیری در کنترل بازار نداشته است. 
پرینت قیمت روی تخم مرغ تنها راه حل کنترل 

بازار
وی پرین��ت قیمت روی تخم م��رغ را تنها راه حل 
کنترل بازار دانس��ت و گفت: با توجه به آنکه قیمت 
تخم مرغ های بس��ته بندی موجود در ب��ازار در طول 
سال حداکثر سه تا چهار بار تغییر می کند، بنابراین 
اج��رای این ام��ر در تخم مرغ های فل��ه تنها راه حل 

جلوگیری از نوسان قیمت تخم مرغ در بازار است. 
به گفته طالکش اگرچه انتقاداتی نسبت به پرینت 
قیم��ت روی تخم مرغ برای مصرف کنن��ده از طرف 
برخی تشکل ها وارد است، اما انتظار می رود مخالفان 
اج��رای این امر طرح های بهتری برای کنترل قیمت 
در بازار ارائه دهند.  این مقام مس��ئول ادامه داد: در 
س��ال 93، اجرای آزمایشی طرح پرینت قیمت روی 
تخم م��رغ موفق بود، اما به س��بب نبود اجبار دولتی 
بر اجرای این امر و نداش��تن صرف��ه اقتصادی برای 

مغازه داران، از استمرار این روند جلوگیری شد. 
8 مرغداری در ایام نوروز گرفتار بیماری 

آنفلوآنزای حاد پرندگان شدند
وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به روند کند 
آنفلوآنزای حاد پرندگان در کش��ور تصریح کرد: در ایام 
نوروز پن��ج مرغداری در یزد و دو مرغداری در کاش��ان 
درگیر بیماری شدند و هم اکنون انفجاری که در ماه های 
اخیر در اس��تان های ته��ران، البرز و قزوین داش��تیم با 
آن مواجه نیس��تیم و کاهش نرخ رشد بیماری ناشی از 
معدوم سازی تعداد قابل توجه طیور امری طبیعی است و 
همواره باید مراقبت های الزم در جلوگیری از ماندگاری 
ویروس در کشور صورت گیرد تا در پاییز امسال با شیوع 

حاد بیماری در مرغداری ها روبه رو نباشیم. 

دولت برای مصارف صنعتی گندم 
وارد می کند

عض��و کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی 
مجل��س از واردات گندم جهت مصرف در صنعت خبر 
داد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از خانه 
ملت، علی  اکبری عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، با اشاره به تأخیر 
در اع��الم قیمت خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: هر 
ساله دولت در اعالم قیمت خرید تضمینی گندم تعلل 
می کند که انتظار می رود ش��ورای اقتصاد هرچه زودتر 
قیمت مذکور را تعیین و مصوب کند تا کش��اورزان از 
دریافتی خود مطلع شوند.  عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: 
در فص��ل خرید تضمینی گندم، دولت علی الحس��اب 
با رقم س��ال گذشته، گندم را از کش��اورزان خریداری 
می کند تا پس از تعیین تکلیف این رقم از سوی شورای 

اقتصاد مابقی حساب کشاورزان را پرداخت کند. 
نماینده مردم شیراز در مجلس دهم شورای اسالمی، 
ب��ا بیان اینکه تعلل در اعالم قیمت خرید تضمینی در 
محصوالتی چون ش��کر نیز اتفاق افتاده اس��ت، گفت: 
به نظر می رس��د دولت در ای��ن زمینه معذوریت هایی 
دارد ک��ه در کاالهای متع��ددی مبلغ خرید تضمینی 
اعالم نمی ش��ود.  وی درخصوص تأخیر دولت در اعالم 
قیمت خرید تضمینی گن��دم و محصوالت دیگر بیان 
کرد: دولتی ها یا سرشان شلوغ است یا در اولویت بندی 

مشکل دارند. 
عض��و کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس ش��ورای اس��المی درخصوص احتمال واردات 
گندم در صورت تأخیر در قیمت خرید تضمینی گندم، 
اظهار داشت: معموال ساالنه برای مصارف صنعتی گندم 
وارد کش��ور می ش��ود البته حجم این واردات به قدری 

نیست که تأثیری داشته باشد. 

طی 11ماهه س��ال 139۶ نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل هشت کاالی 
صنعت��ی و چهار کاالی معدنی در میان 
کااله��ای منتخب صنعت��ی و معدنی با 

رشد منفی روبه رو شدند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، براس��اس آخرین 
آمار مربوط به تولی��د کاالهای منتخب 
صنعت��ی،  از مجم��وع 31 گ��روه کاالی 
صنعتی، هشت گروه کاالیی در 11ماهه 
سال 139۶ نسبت به مدت مشابه سال 

قبل و از میان 13گروه کاالهای منتخب 
معدن��ی و صنای��ع معدنی چه��ار گروه 

کاالیی با رشد منفی روبه رو شده اند. 
کولر آبی با رشد منفی 30.7درصدی، 
ان��واع تلویزیون با رش��د منفی 17.3 و 
نئوپ��ان با رش��د منف��ی 1۶.۵درصدی 
بیش��ترین میزان رش��د منفی تولید در 
بین کاالهای منتخب صنعتی و معدنی 

را به خود اختصاص داده اند. 
در این بی��ن کمباین با رش��د مثبت 

10۵.۵درص��دی، اتوبوس، مینی بوس و 
ون با رش��د ۶۶.۴درصدی و انواع کاغذ 
با رش��د 3۲.7درصدی بیش��ترین رشد 
مثبت در میان 31 گروه کاالیی منتخب 

صنعتی را به خود اختصاص دادند. 
ع��الوه بر این درخص��وص آمار تولید 
کااله��ای منتخ��ب معدن��ی و صنای��ع 
معدن��ی نیز بای��د خاطرنش��ان کرد که 
از 13 گ��روه کاالی منتخ��ب، چه��ار 
گروه کاالیی ش��امل کاتد مس با رش��د 

منفی 17.۸درصدی، ظروف شیش��ه ای 
با رش��د منفی 11.3درص��دی، ظروف 
چین��ی با رش��د منف��ی ۵.۵درصدی و 
س��یمان با رش��د منف��ی 1.۸درصدی 
تولید مواجه ش��ده اند و در س��وی دیگر 
به ترتیب چینی بهداشتی با رشد مثبت 
۲1.۶درصدی، شیشه جام با رشد مثبت 
۲1.1درصدی و کاش��ی با رش��د مثبت 
17.3درصدی بیش��ترین رشد مثبت را 

شامل شده اند. 

 کولر و تلویزیون در صدر

کاهش تولید 12 کاال

دبیر کمیس��یون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��تان 
تهران از صفر شدن آمار قاچاق موبایل برای برندهای 
تحت پوشش طرح رجیس��تری و درآمد بی سابقه در 
ای��ن بخش پ��س از اجرای طرح مذکور در س��ال 9۶ 

خبر داد. 
علی اکب��ر پوراحمدن��ژاد در گفت وگو با تس��نیم، با 
اش��اره به تأثیر اجرای طرح رجیس��تری در وضعیت 
قاچ��اق موبایل طی چند ماهی که از اجرای این طرح 
گذش��ته اظهار کرد: به دنبال اجرای طرح رجیستری 
درآمد کش��ور از محل واردات موبایل در س��ال 9۶ به 
 ان��دازه ای بود که چنین درآمدی در تاریخ کش��ور در 
این بخش بی سابقه بوده و جهش قابل توجهی داشت. 
وی اضاف��ه کرد: با اجرای ای��ن طرح زمینه مصرف 

تلف��ن هم��راه قاچ��اق از ب��ازار گرفته ش��د و صرفه 
اقتصادی قاچاق این کاال در بخش موبایل از بین رفت 
و آماره��ای موجود نش��ان می ده��د در برندهایی که 
مشمول این طرح ش��دند، آمار قاچاق تقریبا به صفر 
رسید و ان ش��اءاهلل با تکمیل اجرای طرح رجیستری، 

دیگر شاهد قاچاق موبایل نخواهیم بود. 
دبیر کمیس��یون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اس��تان 
تهران افزود: پس از اجرای این طرح، بخش اعظمی از 
تلفن های همراهی که به صورت غیرقانونی وارد کشور 
ش��ده بودند مجالی برای ورود به بازار نیافتند و اغلب 
این گوش��ی ها یا برای طی کردن رون��د قانونی، اظهار 

شدند و یا شرایط بازگرداندن آنها مهیا شد. 
پوراحمدنژاد در پاس��خ به این سوال که آیا گزارشی 

از نقص و مش��کل در اجرای این طرح یا سوءاستفاده 
احتمالی از این فرآیند در دست است یا خیر گفت: تا 
این لحظه مشکل خاصی در حوزه رجیستری گزارش 
نش��د و تنه��ا ایرادات��ی جزئی در حوزه گوش��ی های 
مس��افرتی وجود داش��ت که مرتفع ش��د و در بازدید 
اخیری ک��ه از فرودگاه ام��ام خمینی )ره( داش��تیم 
خوش��بختانه با اطالع رس��انی خوبی که انجام ش��ده، 

مشکل خاصی نیز وجود ندارد. 
وی ادام��ه داد: براس��اس ضواب��ط موج��ود ب��رای 
مس��افران، کس��انی که از خارج از کش��ور وارد ایران 
ش��ده و قصد اقامت بیش از یک ماه را در کش��ورمان 
دارند باید گوش��ی های تلفن همراه خود را در سامانه 

طراحی شده این طرح ثبت کنند. 
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چشم انداز صنعت قطعه سازی 
در س��ال 97 روشن نیست، زیرا 
قیم��ت ارز بی ثبات اس��ت و ارز 
مبادل��ه ای را نی��ز قطع کرده اند 
و ای��ن یعن��ی افزای��ش هزینه 
تولید درحالی ک��ه قیمت خرید 
از قطعه س��از تغیی��ر نک��رده و 

نمی کند. 
به گ��زارش پرش��ین خودرو، 
یکی از صنایع پیش رو در حوزه 
خودرو که می تواند نقش مهمی 
در افزای��ش کیفیت خودرو های 
س��اخت داخل نیز ب��ازی کند، 
کش��ور  قطعه س��ازی  صنع��ت 
اس��ت که در س��ال های تحریم 
ب��ا مش��کالت بس��یاری روبه رو 
ب��ود و انتقاد ها به کیفیت پایین 
خروج��ی این صنع��ت گریبان 

خودروسازان را نیز گرفت. 
پس از رفع تحریم ها و با ورود 
خودروسازان اروپایی به صنعت 
خ��ودرو، صنع��ت قطع��ه آماده 
به روز ش��دن ش��د و ب��رای این 
مهم هم با حضور خودروسازان 
و هم به تنهایی با ش��رکت های 
صاحب نام وارد مذاکره و بستن 

قراردادهای جدید شد. 
اما مشکل صنعت قطعه سازی 
گویی فراتر از بستن قراردادهای 
رنگی��ن ب��ا برنده��ای مط��رح 
ب��ا  مش��کل  اس��ت؛  جه��ان 
خودروس��از، با قانونگذار و البته 

تأمین کننده های مواد اولیه. 
س��خنگوی  بهنی��ا،  فره��اد 
انجمن قطعه سازان ایران ضمن 
تأکید بر وجود مشکل در آینده 
گف��ت:  قطعه س��ازی،  صنع��ت 
چشم انداز سال 97 برای صنعت 
قطعه سازی کشور روشن نیست. 
وی ادام��ه داد: ب��ا توج��ه به 
افزایش قیمت ه��ا در حوزه های 
مختل��ف ک��ه همگ��ی منش��اء 

دولتی دارد و همچنین افزایش 
نرخ ارز، گران ش��دن بی ضابطه 
قیم��ت مواد اولی��ه، فوالد، مواد 
بیم��ه  ع��وارض،  پتروش��یمی، 
تأمین  اجتماعی و ده ها افزایش 
دیگر، پیش بینی بنده برای سال 

جاری خوب نیست. 
این قطعه س��از کش��ور وجود 

ک��ه  را  دولت��ی  خودروس��ازان 
البته به ظاهر خصوصی هستند 
یکی دیگر از مش��کالت صنعت 
قطعه ایران عنوان کرد و افزود: 
وقتی همه چی��ز خودرو دولتی 
اس��ت و حت��ی مدی��ران عامل 
خودروسازی ها را دولت انتخاب 
می کند، بخ��ش  خصوصی فعال 

در صنعت قطعه نمی تواند رشد 
کند زیرا اج��ازه این مهم به آن 

داده نمی شود. 
وی تأکی��د ک��رد: متأس��فانه 
ضربه خ��ور  خصوص��ی  بخ��ش  
و  نادرس��ت  تصمیم��ات 
افزایش های بی دلیل قیمت مواد 
اولیه و ارز اس��ت و در این میان 

هیچ کس به فک��ر خصوصی ها 
نیست. 

بهنیا در م��ورد بحث افزایش 
برخ��ی  گف��ت:  حق��وق  پای��ه 
می کنن��د  اع��الم  س��ندیکا ها 
 ن��رخ پایه حق��وق کارگ��ر باید
۵ میلی��ون توم��ان باش��د! این 
حقوق را چه کس��ی باید بدهد؟ 
آیا بخش خصوصی از پس چنین 
حقوقی بر می آید؟ این تنها یکی 
از مشکالتی است که ما هر ساله 

با آن روبه رو می شویم. 
وی با انتقاد از دولتی ها برای 
جلوگی��ری از افزای��ش قیم��ت 
صنع��ت  در  نهای��ی  محص��ول 
خودرو به جای محصول ورودی، 
گف��ت: دولت بای��د قیمت مواد 
اولی��ه را کاهش ده��د تا قیمت 
محص��ول نهای��ی نی��ز افزایش 
نیابد. دولت جلوی گرانی فوالد 
و مواد پتروش��یمی را نمی گیرد 
ام��ا می گوید خ��ودرو هم گران 

نشود. چگونه ممکن است؟ 
سخنگوی انجمن قطعه سازان 
ای��ران تصری��ح کرد: ی��ک نفر 
پی��دا ش��ود و بگوی��د اگ��ر به 
اش��تباه،  سیاس��ت های  دلی��ل 
قطعه سازی ها تعطیل شود، این 
مخالف نظرات رهبری نیس��ت؟ 
مگ��ر نه اینکه با بس��ته ش��دن 
افزایش  واردات  قطعه س��ازی ها 
می یابد پس چگون��ه برای رفع 

مشکل قدمی برنمی دارید؟ 
وی ب��ا انتق��اد از بی ثباتی در 
ب��ازار ارز خاطرنش��ان کرد: در 
ح��ال حاض��ر بخش خصوص��ی 
فعال در عرصه تولید مشکل ارز 
دارد یعنی امروز ب��ا ارز 3۵00 
پیش خری��د می کند اما قس��ط 
دوم را بای��د با ارز ۵000 تومان 
تأمین کن��د و این یعنی فاجعه 

برای بخش خصوصی. 

یک کارشناس صنعت خودروی کشور 
ب��ا اش��اره به حمای��ت دول��ت از صنعت 
خودرو در س��ال گذش��ته گف��ت دولت 
ب��ا افزایش تعرف��ه خودروه��ای وارداتی 
در س��ال گذش��ته بهتری��ن حمایت را از 
خودروس��ازان داش��ت و در واقع در بین 
صنایع، صنعت خودرو بیشترین حمایت 
را در سال گذشته به خود اختصاص داده 

است. 
امیرحس��ن کاکای��ی در گفت وگ��و با 
ش��عار  داش��ت:  اظه��ار  »خبرخ��ودرو« 
»حمایت از کاالی ایرانی« بیشتر موجب 
توج��ه مردم ب��ه خرید خ��ودروی تولید 
داخل می شود درحالی که نکته ای که در 
حمایت واقعی از تولید در صنعت خودرو 
باید به آن توجه کرد این اس��ت که باید 
حمایت ها و توجه های س��اختاری در این 

صنعت صورت بگیرد. 

وی افزود: در س��ال جدید پارامتر های 
اقتصادی ک��ه بر این صنع��ت تأثیر گذار 
هستند از جمله نرخ ارز، نرخ بهره بانکی 
و افزای��ش حداق��ل دس��تمزد و متعاقب 
آن افزای��ش دس��تمزدها موجب افزایش 
هزینه ها در صنعت خودرو خواهند ش��د 
و افزایش قیمت خودروها در پی افزایش 
هزینه ها یک دور باطل است که هیچ وقت 
صنعت خودرو را از وضعیت کنونی خارج 

نمی کند. 
وی گف��ت: حرکت ه��ای بزرگی در دو 
س��ال گذش��ته در صنعت خ��ودرو آغاز 
شده اس��ت که نیاز به سرمایه دارند و با 
توجه به اوضاعی که در حال حاضر شاهد 
آن هس��تیم ش��رایط برای جذب سرمایه 
مناسب نیست، در نتیجه صنعت خودرو 
ب��رای به ثمر رس��یدن اقدام��ات صورت 
گرفت��ه در دو س��ال گذش��ته، در س��ال 

97 باید هزینه های ارزی داش��ته باش��د 
و با توجه به مش��کالت موج��ود یکی از 
بهترین پیشنهادات و اقداماتی که دولت 
می تواند در این زمینه ارائه دهد استفاده 

از صندوق ذخیره ارزی است. 
امیرحس��ن کاکایی تصری��ح کرد: باید 
توجه داش��ت که این س��رمایه گذاری ها 
س��رمایه گذاری های اساس��ی هستند که 
موج��ب افزای��ش تکنول��وژی در صنعت 
خ��ودرو می ش��وند و در پ��ی آن ش��اهد 
جهش در کیفیت محصوالت خواهیم بود 
و مهم تر از آن می توانیم ش��اهد بهره وری 

در صنعت خودرو نیز باشیم. 
این کارشناس صنعت خودروی کشور 
اذعان داش��ت: در س��ال 97 باید به فکر 
اصالح س��اختاری و جذب سرمایه به طور 

اصولی در صنعت خودرو باشیم. 
کاکای��ی گفت: ب��رای اینکه در صنعت 

خودرو ش��اهد یک جه��ش تکنولوژیک 
باش��یم از آنجایی که این صنعت زنجیره 
تأمین بس��یار بزرگی دارد باید همه این 
زنجیره همزمان جهش پیدا کند زیرا در 
غیر این صورت ش��اهد نواقص زیادی در 
این صنعت خواهیم بود و این امر موجب 
ادام��ه نارضایت��ی مصرف کننده ها از این 

کاالی اساسی می شود. 
وی تصری��ح کرد: با توج��ه به افزایش 
قیمت ه��ا که ش��اهد آن هس��تیم و باال 
رفت��ن هزینه ه��ای م��ردم، پیش بین��ی 
می ش��ود در سال جدید صنعت خودرو با 
مش��کالتی در زمینه فروش مواجه شود، 
در نتیجه سیس��تم های مالی برای فعال 
نگه داشتن صنعت خودرو باید تدارکاتی 
در نظ��ر بگیرند که س��رمایه گذاری هایی 
که در سال گذش��ته صورت گرفته است 

نیمه کاره نمانند و به سرانجام برسند. 

بازار خودروی ایران این روزها به رسم 
هر س��ال در این مقطع زمانی، با رکودی 
س��نگین مواجه است و فعاالن بازار، سال 
پررونقی را برای خری��د و فروش خودرو 
پیش بینی نمی کنند. معموالً در هفته های 
ابتدایی سال، بسیاری از مشتریان چندان 
رغبت��ی به خرید و فروش خودرو نش��ان 
نمی دهند و اگر ش��رایط اقتصادی اجازه 
دهد، از اردیبهش��ت ماه به تدریج رونقی 
نس��بی در بازار ش��کل می گیرد. این در 
شرایطی اس��ت که برخی نمایشگاه داران 
خودروی پایتخت معتقدند ش��اید امسال 
رک��ودی س��نگین تر از گذش��ته در بازار 
خودرو حکمفرما ش��ود و این پیش بینی 
از نامس��اعد ب��ودن ش��رایط اقتص��ادی 

سرچشمه می گیرد. 
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، نکته 
دیگر اینجاس��ت که با توجه به صعودی 
ب��ودن برخی ش��اخص های اثرگ��ذار بر 
هزینه تولید، طی سال گذشته و امسال، 
انتظ��ار م��ی رود قیم��ت خودروها طی 
س��ال جاری افزایش قابل توجهی داشته 

باش��د. از همین رو این احتمال هس��ت 
که دس��ته ای از مش��تریان برای در امان 
مان��دن از افزایش قیمت طی چند هفته 
آت��ی، خ��ود را به بازار رس��انده و تا قبل 
از گران ش��دن، خودروی موردنظرش��ان 
را خری��داری کنن��د. البته ای��ن موضوع 
نیز بستگی به اوضاع اقتصادی مشتریان 
دارد و ش��اید برخ��ی نتوانند ب��ا همین 
قیمت ه��ای فعلی نیز محص��ول دلخواه 
خ��ود را بخرند. ش��ورای رقاب��ت اواخر 
خ��رداد یا اوای��ل تیرم��اه، قیمت جدید 
خودروهای داخل��ی را اعالم خواهد کرد 
و ب��ه احتمال ف��راوان، با صع��ود قیمت 
رس��می خودروها مواج��ه خواهیم بود. 
به نظر می رس��د نقش اصل��ی در افزایش 
قیمت ها را »صعود نرخ ارز« ایفا می کند، 
چ��ه آنکه به هر حال بخش��ی از قطعات 
مورد اس��تفاده در خودروهای داخلی، از 
طریق واردات تأمین می شود و باال رفتن 
قیمت ارز، اثر افزایشی بر هزینه تولید و 
قیمت تمام شده محصوالت می گذارد. اما 
ب��ازار خودروی ایران در پایان س��ال 9۶ 

هم رونق چندانی را به خود ندید و بنا به 
گفته نمایش��گاه داران خودروی پایتخت، 
به نوعی »بازار ش��ب عید« در آن ش��کل 
نگرفت. حت��ی با وجود آنکه مش��تریان 
خ��وب می دانس��تند قیم��ت خودروه��ا 
در س��ال 97 ب��اال خواهد رف��ت، باز هم 
اس��تقبال چندانی در هفته ه��ای پایانی 

سال از بازار خودرو به عمل نیاوردند. 
 از ب��ازار خودروه��ای داخل��ی ک��ه 
بگذریم، بازار وارداتی ها نیز فعاًل شرایط 
مس��اعدی ن��دارد و خری��د و فروش در 
آن ب��ه حداقل رس��یده اس��ت. هرچند 
بازار وارداتی ها تا اوایل تابس��تان س��ال 
گذش��ته روزهایی نس��بتا آرام را سپری 
می ک��رد، با ای��ن حال درس��ت پس از 
بسته شدن س��ایت ثبت سفارش خودرو 
توس��ط دولت، بازار در مسیر نابسامانی 
و افزایش ش��دید قیمت ه��ا و در نتیجه 
نارضایتی مش��تریان قرار گرفت. در آن 
مقطع، دولت به دالیلی از جمله کنترل 
ورود خودرو به کش��ور و کاهش خروج 
ارز، س��ایت ثبت س��فارش خودرو را در 

اقدامی ناگهانی بس��ت و تا شش ماه نیز 
آن را ب��از نک��رد. در این م��دت، اگرچه 
ثبت س��فارش شده  واردات خودروهای 
قبلی انجام شد، اما اثرات روانی ناشی از 
بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، 
قیمت خودروها را به ش��دت باال برد تا 
تورمی بی سابقه گریبان بازار وارداتی ها 

را بگیرد. 
 از س��وی دیگر، اثرات افزایشی نرخ ارز 
نی��ز به نوبه خود س��بب باال رفتن قیمت 
خودروه��ای وارداتی ش��د تا ب��ازار از دو 
ناحیه تحت تأثی��ر قیمتی قرار گیرد. در 
نهایت نیز دولت ب��ا اعالم و ابالغ ضوابط 
جدی��د واردات خ��ودرو، اهرم��ی دیگ��ر 
را ب��رای افزایش قیمت ها ایج��اد کرد و 
س��بب ش��د خودروهای وارداتی گران تر 
ش��وند. اوایل دی ماه سال گذشته، دولت 
همزمان با باز کردن سایت ثبت سفارش، 
ضواب��ط جدی��د را که بر افزای��ش تعرفه 
واردات خودرو به کش��ور تأکید داش��ت، 
اعالم کرد و در نتیجه ش��وکی دیگر را به 

بازار وارد آورد. 

تداوم رکود سنگین در بازار خرید و فروش خودرو

نیاز واقعی صنعت خودرو در سال جدید چیست؟ 

دولتبایدجلویافزایشقیمتمواداولیهرابگیرد
اخبار

40 درصد تخفیف ویژه در طرح 
ترافیک جدید

مدیر کل واحد صدور آرم طرح ترافیک ش��هرداری 
ته��ران از ارائ��ه ۴0 درص��دی تخفیف وی��ژه در طرح 

ترافیکی جدید خبر داد. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از 
ایسنا، مصطفی قنبرنژاد با اشاره به اجرای طرح ترافیکی 
جدید از اول اردیبهشت ماه سال جاری گفت: با توجه به 
مصوبه شورای شهر تهران و تأییدیه فرمانداری تهران، 
ش��هرداری تهران ملزم به اجرای طرح ترافیکی جدید 
که بر پایه پرداخت عوارض اس��ت شده و بر این اساس 
عوارض اخذ ش��ده از ش��هروندان بر پایه ساعت ورود و 
خروج شان در محدوده طرح ترافیک تعیین خواهد شد. 
وی با بیان اینکه ساعت طرح ترافیک جدید از ساعت 
۶:30 صبح تا س��اعت 19 خواهد بود و پنجشنبه ها و 
تعطیالت رسمی نیز طرح ترافیک اجرا نمی شود، ادامه 
داد: برابر مصوب��ه در این طرح، دو آیتم دارای تخفیف 
برای شهروندان در نظر گرفته شده است، به گونه ای که 
افرادی که معاینه فنی برت��ر را اخذ کنند از ۲0درصد 
تخفیف بهره مند می شوند و همچنین اگر افراد از قبل 
نیز حساب شهروندی شان دارای شارژ باشد از ۲0درصد 
تخفیف برخوردار می شوند که جمعا ۴0درصد تخفیف 
خواهند داشت.  مدیر کل واحد صدور آرم طرح ترافیک 
ش��هرداری تهران در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر اینکه 
آیا اف��رادی که از تخفیف برخوردار هس��تند همچون 
خبرن��گاران، جانبازان و. . . بای��د معاینه فنی برتر اخذ 
کنند، گفت: هر خودرویی که معاینه فنی برتر داش��ته 
باشد از ۲0درصد تخفیف این قسمت بهره مند می شود 
و هر خودرویی که حساب مالی آن شارژ داشته باشد نیز 
از ۲0درصد تخفیف دیگر بهره مند می شود و این مسئله 
جدا از تخفیفات دیگر است.  قنبرنژاد با بیان اینکه اگر 
ورود خودروی��ی به داخل مح��دوده طرح ترافیک قبل 
از س��اعت 10 و خروجش قبل از ساعت 1۶ باشد اگر 
دارای معاینه فنی برتر باشد عوارضش 19 هزار و ۲00 
تومان خواهد بود و اگر دارای معاینه فنی عادی باشد، 
نرخ عوارض برای این خودرو ۲۴ هزار تومان خواهد بود، 
گف��ت: اگر ورود خودرویی قبل از س��اعت 10 و خروج 
آن نیز بعد از س��اعت 1۶ باش��د اگر این خودرو معاینه 
فنی برتر داش��ته باش��د نرخ عوارض ۲۸ ه��زار و ۸00 
تومان خواهد بود اما اگر این خودرو با این شرایط دارای 
معاینه فنی عادی باشد 3۶ هزار تومان عوارض برای آن 
محاسبه می شود و اگر ورود خودرویی به محدوده طرح 
ترافیک بعد از س��اعت 10 باش��د و خروج آن نیز بعد 
از س��اعت 1۶ باش��د در صورتی که این خودرو معاینه 
فنی برتر داش��ته باشد نرخ عوارض برای آن 19 هزار و 
۲00 تومان و در صورتی که معاینه فنی عادی داش��ته 
باش��د نرخ عوارض ۲۴ هزار توم��ان خواهد بود.  وی با 
بیان اینکه اگر وسیله نقلیه ای بعد از ساعت 1۶ یک بار 
توس��ط دوربین ها در یک روز مشاهده شود در صورتی 
که معاینه فنی برتر داشته باشد نرخ عوارضش 19 هزار 
و ۲00 توم��ان خواهد بود و در صورتی که معاینه فنی 
عادی داشته باشد نرخ عوارض آن ۲۴ هزار تومان است، 
تصریح کرد: برابر مصوبه ش��ورای ترافیک شهر تهران، 
فقط برای ساکنین محدوده طرح ترافیک و نه شاغلین 
در این محدوده، تس��هیالتی قائل شده که همشهریان 
در زم��ان ثبت نام باید اطالعات ملک خودش��ان را که 
داخل محدوده طرح ترافیک است در سامانه ثبت کنند 
و به ش��رط ثبت محل سکونت و ارائه مدارک به دفاتر 
خدمات الکترونیک ش��هر، خروج صبحگاهی تا قبل از 
هش��ت و نیم صبح و ورود عصرگاهی از س��اعت 17 تا 
19 برای س��اکنان محدوده بالمانع اس��ت.  قنبرنژاد با 
اشاره به اینکه متناسب با ساعات ترافیک، مبلغ عوارض 
متفاوت اس��ت، یادآور شد: متقاضیان ورود به محدوده 
طرح ترافیک سال 1397 باید نسبت به ثبت اطالعات 

خود در سامانه my. tehran. ir اقدام کنند. 

ورود جنسیس Essentia تا سال 
2022 به بازار

کانسپت جنسیس Essentia تمام برقی GTکه 
در نمایش��گاه خودروی نیوی��ورک به معرض نمایش 
درآم��د، ت��ا س��ال ۲0۲1 می تواند پا ب��ه خیابان ها 
بگذارد. این در صورتی اس��ت که ای��ن زیرمجموعه 
لوکس س��از هیوندای، چراغ س��بز را ب��ه تولید این 

خودرو نشان دهد. 
 Essentia کارپ��رس، جنس��یس  گ��زارش  ب��ه 
دیفرانس��یل عقب، بخشی از اس��تراتژی جنسیس را 
برای به تولید رس��اندن دو پلتفرم اختصاصی مربوط 
ب��ه خودروهای EV تش��کیل می دهد ک��ه پیرامون 
توس��عه و تکامل تکنولوژی های مرب��وط به باتری و 

خودروهای الکتریکی متمرکز هستند. 
Essentia  از شاسی به ش��کل متداول )اسکیت 
بورد( برای ذخیره سازی باتری استفاده نکرده است. 
جنس��یس از یک روش ذخیره س��ازی مرس��وم تر به 
ن��ام تونل مرکزی )I(  برای باتری ها اس��تفاده کرده 
اس��ت تا در کاهش ارتفاع این خودرو دست طراحان 
بازتر باش��د.  به همین دلیل در طراحی این کانسپت 
کاپوت و دماغه کشیده ای می بینیم. درحالی که هیچ 
موتور درونس��وزی در زیر کاپ��وت این خودرو جای 
نگرفته است، بلکه به جای موتور بسته باتری شمال-

جنوب در آن جاسازی شده است. 
طبق ادعای جنس��یس، ش��تاب صفر تا صد حدود 
3.0 ثانیه ای این کانسپت باعث جذابیت در عملکرد 

و جنبه های بصری این خودرو شده است. 

اخبار

حذف خودروهای تک ستاره 
 10 میلیارد بودجه برای نوسازی 

ناوگان تجاری کشور
عضو ش��ورای سیاست گذاری خودرو در خصوص اهداف 
این ش��ورا گفت که دستیابی به اهداف شورا به دلیل کالن 
بودن قابل پیش بینی نیست.  به گزارش خبرنگار تین نیوز، 
محمدرض��ا نجفی منش با اش��اره به حض��ور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در این ش��ورا، اظهار کرد: در جلسه شورای 
سیاس��ت گذاری خودرو عمق بخش��یدن به داخلی سازی 
محصوالت تولیدی، گسترش فعالیت صادراتی خودروسازان 
و قطعه سازان، نوسازی صنایع فرسوده و همچنین در نظر 
گرفتن مش��وق های صادراتی از جمله مباحث مورد تأکید 
بود که به تأیید اعضا نیز رسید.  وی در ادامه سخنان خود 
تصریح کرد: ح��ذف خودروهای تک س��تاره از محصوالت 
تولیدی ش��رکت های خودروساز، از جمله تصمیمات مهم 
جلس��ه سیاس��ت گذاری خودرو بود. در این جلسه کاهش 
تعدادی از اعضای ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو نیز در 
دستور کار قرار گرفت.  نجفی منش با تأکید بر این مطلب 
که در جلسه شورای سیاست گذاری خودرو تحرک بخشی 
ایدرو در تأسیس واحدهای تولید خودرو و قطعه در مناطق 
محروم موردبررس��ی ق��رار گرفت، افزود: استانداردس��ازی 
محصوالت تولیدی و توجه جدی به استانداردهای تعیین 
شده از سوی س��ازمان ملی استاندارد که رئیس آن نیز در 
این جلس��ه حضور داشت، از دیگر مواردی بوده که اعضای 
ش��ورای سیاس��ت گذاری بر آن اتفاق نظر داش��تند.  عضو 
هیأت رئیسه انجمن قطعه س��ازان کشور یادآور شد: در این 
جلس��ه موانع رسیدن به اهداف استراتژیک صنعت خودرو 
تا سال 1۴0۴ نیز مطرح و در نهایت تصمیم گرفته شد که 
برخی اعضا برای پیشبرد اهداف استراتژیک صنعت خودرو 
برنامه اجرایی تهیه و تدوین کنند.  وی با اشاره به تأکید وزیر 
صنعت، معدن و تجارت به پرداخت مطالبات قطعه سازان از 
س��وی خودروسازان، ابراز داشت: وزیر صنعت تأکید جدی 
ب��ر تولید قطع��ات اس��تاندارد و جلوگی��ری از ورود قطعه 
غیراستاندارد به خطوط تولیدی خودروسازان داشته و توجه 
ویژه به این مهم را یکی از وظایف ش��ورای سیاست گذاری 
خودرو عنوان کرد.  عضو ش��ورای سیاست گذاری خودرو با 
اشاره به این نکته که در حال حاضر تعداد خودروهای چهار 
ستاره تولیدی در خودروسازی محدود است و خودروسازان 
باید در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهند، خاطرنشان 
کرد: در این جلسه از نوس��ازی ناوگان حمل ونقل عمومی 
صحبت جدی به میان نیامد، اما نوسازی ناوگان تجاری بنا 
بر خواست رئیس جمهور کشورمان قرار شد طی سه سال به 
سرانجام برسد که هزینه آن 10 میلیارد برآورد شده است.

آخرین وضعیت ستاره خودکفایی 
بنزین

ب��ا ثبت رکوردی کم نظی��ر، در فاصل��ه زمانی حدود 
یک ماه، واحد NHT )تصفیه نفتا( فاز دوم پاالیش��گاه 
ستاره خلیج فارس به مدار بهره برداری وارد شد و نفتای 
تصفیه ش��ده در ف��از دوم آماده ارس��ال ب��ه واحدهای 
تصفیه کاتالیستی و ایزومریزاس��یون است.  به گزارش 
پایگاه خب��ری عصر خودرو، س��تاره خلیج فارس عنوان 
پاالیش��گاهی اس��ت که بهره برداری کامل از آن نه تنها 
ایران را در تأمین نیاز داخلی بنزین خودکفا می کند، بلکه 
ظرفیت های صادرات این فرآورده استراتژیک نفتی را نیز 
برای ایران فراهم خواهد کرد.  فاز نخست این پاالیشگاه 
با ظرفیت پاالیش روزانه 1۲0 هزار بشکه میعانات گازی 
با تثبیت تولید 1۲میلیون لیتری بنزین یورو ۵ روز دهم 
دی ماه 9۶ و تثبیت تولید گازوئیل یورو ۵ با تکمیل واحد 
GOHT در پایان بهمن ماه س��ال 9۶ به بهره برداری 
کامل رسید.  با بهره برداری کامل از فاز نخست پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، تولید روزانه 1۲ میلیون لیتر بنزین 
یورو ۵ و 3.۵ میلیون لیتر گازوئیل با اس��تاندارد یورو ۵ 
و همچنین تولید روزانه 700 هزار لیتر گاز مایع محقق 
شد.  همزمان با تکمیل فاز نخست، فرآیند تولید بنزین 
ی��ورو ۵ در فاز دوم آغاز ش��د. با راه ان��دازی فاز دوم این 
پاالیشگاه، تکمیل واحد تصفیه نفتا در برنامه قرار گرفت 
و متخصصان کش��ورمان موفق ش��دند با ثبت رکوردی 
کم نظی��ر، در فاصله زمانی حدود یک م��اه، در روز ۲۸ 
اسفندماه سال 9۶ واحد NHT )تصفیه نفتا( فاز دوم را 
به مدار بهره برداری وارد کنند.  با وارد ش��دن این واحد 
به مدار بهره برداری، نفتای تصفیه شده در فاز دوم آماده 
ارسال به واحدهای تصفیه کاتالیستی و ایزومریزاسیون 
اس��ت که این واحدها نیز مراحل نهایی تکمیل را پشت 
سر می گذارند.  پیش بینی ها حاکی از این است که تولید 
بنزین در فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با تکمیل 
واحدهای مختلف ای��ن فاز، تا پایان فروردین ماه محقق 
شده و اواس��ط بهار سال جاری شاهد تثبیت تولید 1۲ 
میلیون لیت��ری بنزین در این فاز خواهی��م بود.  تولید 
بنزین کش��ور که ب��ا بهره برداری کامل از فاز نخس��ت 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 77 میلیون و ۴00 هزار 
لیتر در روز رس��یده، با تولید فاز دوم این پاالیشگاه، به 

ظرفیت 90 میلیون لیتر در روز خواهد رسید. 
مصرف بنزین نیز به جز روزهای نوروز، در محدوده ۸0 
میلیون لیتری است که پیش بینی شده در سال جاری 
رشدی ۸ تا 9 درصدی در مصرف بنزین داشته باشیم. با 
این حساب و در صورت عدم اعمال سیاست های کنترل 
مصرف، متوسط مصرف بنزین در سال 97 به حدود ۸7 
میلیون لیتر در روز خواهد رسید که با بهره برداری کامل 
از فاز دوم پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس در بهار سال 
جاری، میزان تولید بنزین کش��ور به روزانه 90 میلیون 
لیتر در روز می رس��د و خودکفایی محقق شده در تولید 

بنزین تحت الشعاع قرار نمی گیرد. 

شنبه
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کسب و کارامـروز8

بیش از حمایت مالی از کسب وکارهای نوپا، تسهیل قوانین و حل موانع 
این شرکت ها از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به همین دلیل، الیحه ای در 
این باره مورد توجه مسئوالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات قرار گرفته 

است و وعده تدوین آن را داده اند.  به گزارش 
ایسنا، کسب وکارهای نوپا از مواردی است که 
به ویژه در حوزه فناوری اطالعات اثرگذارند و 
اخی��را هم مورد توجه ق��رار گرفته اند که اگر 
به آنها توجه ش��ده و حمای��ت الزم، نه الزاما 
حمایت های مالی بلکه بیشتر تسهیل شرایط و 
قوانین انجام شود، می توانند سهم به سزایی در 
افزایش نقش ICT در اقتصاد داشته باشند.  از 
جمله حمایت هایی که اخیرا از استارت آپ ها یا 
همان کسب وکارهای نوپای فناوری اطالعات 
شده، توسط س��ازمان فناوری اطالعات بوده 
که با اعالم این س��ازمان، استارت آپ هایی که 
ایده و توانمندی برای فعالیت های مرتبط در 

حوزه فناوری اطالعات دارند، با ارائه طرح های خود به مرکز توانمندسازی 
و تس��هیل گری کس��ب وکارهای نوپ��ا می توانند از حمایتی در راس��تای 
اشتغال زایی و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی بهره مند شوند. 

این اقدام با هدف توس��عه کسب وکارهای نوپا، حمایت از اشتغال جوانان 
کارآفرین و توسعه خدمات الکترونیکی برای مناطق کمتر توسعه یافته و 
روس��تاها اجرایی می شود.  در این راستا محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات اخیرا با اشاره به 
الیح��ه 7 ماده ای وزارت ارتباطات برای رفع 
موانع کسب وکارهای نوپا، در شبکه اجتماعی 
توئیتر خود نوش��ت: ش��اهد اظهارنظرهای 
حمایتی معاون اول محترم رئیس جمهور و 
نیز وزیر صمت در خصوص کسب وکارهای 
نوپا بودیم. امیدوارم با این حمایت ها الیحه 7 
ماده ای وزارت ICT برای رفع موانع ثبت و 
انحالل، بیمه و مالیات و نیز اعطای تسهیالت 
به این کس��ب وکارها در دولت تا اردیبهشت 
ماه جاری باش��یم.  جهرمی پیش از این هم 
به سیس��تم حمایت مالی از کسب وکارهای 
نوپا اشاره و اظهار کرده بود: در هیچ کجای 
دنیا به اس��تارت آپ ها وام نمی دهند. اساس��ا وام دردی از استارت آپ ها را 
دوا نمی کند، در عوض دولت ها می روند و سرمایه گذاری های خطرپذیر را 

تقویت و نظام های تأمین مالی استارت آپ ها را تأمین می کنند. 

به منظور تأمین حقوق مطرح شده و ساماندهی کسب وکارهای مجازی، 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به اعطای نماد به کسب وکارهای اینترنتی 

اقدام کرده که هویت مالک و محل فعالیت آنها احراز شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، حجم اقدام��ات انجام 
ش��ده در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
دولت های یازدهم و دوازدهم به اندازه ای بوده 
که حاال دیگر تقریبا کس��ی نمی تواند بگوید 
که در انجام کسب وکارهای اینترنتی یا اساسا 
در ارتباط با اینترنت مشکل زیرساختی دارد. 
هرچند هنوز به لحاظ تعرفه ای مباحثی وجود 
دارد، اما از حق نمی توان گذش��ت که همین 
اقدامات زیرس��اختی وزارتخان��ه ارتباطات در 
یازده��م و دوازدهم حاال باعث ش��د تا حجم 
عظیم��ی از کس��ب وکارهای اینترنت��ی ک��ه 
اصطالحا استارت آپ یا کسب وکارهای نوپا هم 
نامیده می شوند بر بستر اینترنت ایجاد شوند. 

اما پاس��خ به این نکته هم ضروری است که تکلیف مجوز کسب وکارهای 
مجازی چگونه مشخص می شود؟ 

کسب وکارهای دارای نماد ملزم به رعایت مقررات مندرج در نماد هستند 

و مدارکی مورد نیاز برای دریافت پروانه کسب داشته باشند، عبارتند از: 
1- ارائه نشانی دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی

۲- گواهی صالحیت شخصی از نیروی انتظامی
3-گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی 
بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات 

قطعی شده
۴- گواهی گذراندن دوره های آموزش��ی 

احکام تجارت و کسب وکار
تخصص��ی  ویژگی ه��ای  تأییدی��ه   -۵
کس��ب وکار مجازی توس��ط مرکز توس��عه 

تجارت الکترونیکی
۶- تصوی��ر کارت مل��ی برای اش��خاص 
حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی 
و یا گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی

7- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه 
یا معافیت دائم یا پزشکی برای آقایان کمتر 

از ۵0 سال سن یا گواهی اشتغال به تحصیل
۸- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک تحصیلی دانشگاهی 

مرتبط، یا معرفی یک نفر واجد شرایط مذکور برای صنوف.

چگونگی دریافت مجوز برای کسب وکار اینترنتیتدوین الیحه  راهگشای استارت آپ های فناوری

در آس��تانه س��ال 1397 رهبر معظم انقالب اسالمی در بخشی از 
بیانات خود در اول فروردین س��ال جاری در مشهد مقدس به تبیین 
راهکارهایی برای حمایت و انجام ش��عار س��ال که همان »حمایت از 
کاالی ایرانی« است، پرداختند که از منظر علم بازاریابی شاید نقطه 
عط��ف و همچنین نقطه ضعف در بازاریابی کاالهای ایرانی باش��د که 
تاکنون از این ظرفیت های آن به نحو مطلوبی استفاده نشده است. 

ایشان در ابتدای تشریح انتخاب شعار سال اعالم داشتند که شعار 
س��ال با دو منظور مطرح می ش��ود؛ یکی جهت دادن به سیاست های 
اجرای��ی و عملکرد مس��ئوالن دولتی و حکومتی اس��ت و یکی دیگر 
توجه افکار عمومی به اینکه چه مس��ئله ای امروز برای کش��ور مهم 
اس��ت و امروز برای کش��ور مس��ئله حمایت از کاالی ایرانی به یک 

مسئله  مهم تبدیل شده است. 
مق��ام معظم رهبری در ادامه به راهکارهای اجرایی ش��عار س��ال 

پرداختند که در زیر به آن اشاره می کنیم: 
- افزایش و کیفیت تولید

ایشان در ارتباط با مبحث کیفیت، حدیثی از رسول اکرم )ص( را 
بیان داش��تند که نشان می دهد انجام کار زیبا و باکیفیت و آنچه که 
تولید می ش��ود باید مطابق با سلیقه  و میل مردم باشد که این همان 
مبحث نیازس��نجی و خواس��ته مش��تریان در علم بازاریابی است که 
باید از سوی تولیدکنندگان مورد توجه قرار بگیرد. چراکه در فرآیند 
تولید باید با شناس��ایی و نیاز مش��تریان، محصول نهایی تولید شود. 
ش��رکت هایی که محص��والت خود را بدون توجه به نیاز و خواس��ته 
مشتریان تولید می کنند، ممکن است محصول نهایی مورد استقبال 
آنان قرار نگیرد و خطرات ناش��ی از شکس��ت را ب��ه همراه خواهند 

داشت. 
همچنین ابعاد کیفیت محصول تولیدی یا همان دوام و ماندگاری 
محصولی که به دس��ت مش��تریان می رس��د، از اهمی��ت وافری در 
برنامه ری��زی بازاریابی محصول برخوردار اس��ت، ل��ذا ثبات و تداوم 
کیفیت به معنای آن اس��ت که مشتریان سطح یکسانی از کیفیت را 
در ط��ول مصرف محصول تجربه کنند که منجر به تکرار خرید و در 

نهایت تبلیغات دهان به دهان از سوی آنان گردد. 
- بازاریابی رابطه مند

ش��اید یکی از موارد مغفول مانده از س��وی مس��ئوالن کشوری و 
تولیدکنندگان، بازاریابی بیرون از کشور است که نتیجه آن صادرات 
محص��ول ایرانی اس��ت، که باید به عنوان یک��ی از مباحث جدی در 
حمایت از کاالی ایرانی مدنظر قرار بگیرد. شاید بازاریابی اولین قدم 
مهم در زمینه صادرات کاال باش��د. بازاریابی صادراتی یعنی شناخت 
بازاره��ای خارجی و راه های نفوذ به آن از طریق مذاکره با خریداران 
خارج��ی، حض��ور در نمایش��گاه های بین المللی، ارتباط ب��ا رایزنان 
بازرگانی در اتاق های بازرگانی و س��فارتخانه ها، شناس��ایی کاالهای 
رقبای خارجی از نظر کیفیت و قیمت در بازار مورد نظر و . . . که از 
طریق تعامل تولیدکنندگان با دولتی ها و حمایت مسئوالن دولتی از 

تولیدکنندگان قابل تحقق است. 

همانطور که رهبر معظم انقالب اس��المی در بیانات خود فرمودند 
که کش��ور ایران به طور مستقیم با 1۵کشور جهان در ارتباط است و 
این بازار که از نظر ارزش های دینی و مذهبی با هم یکس��ان اس��ت، 
می تواند فرصت بسیار بزرگ و مهمی برای محصوالت تولیدی ایران 
در بازاره��ای صادراتی به حس��اب آید که نیازمن��د تعامل و حمایت 
وزارتخانه ه��ای خارج��ه و صنعت، مع��دن و تج��ارت را می طلبد تا 
تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از طریق بازاریابی رابطه مند با تجار این 
کش��ورها محصوالت خود را به این بازارها صادر کنند که نتیجه آن 

اشتغال در کشور و ایجاد ثروت ملی خواهد بود. 
- رقابت پذیری

ایش��ان در بخش دیگری از بیانات خود در ارتباط با قیمت گذاری 
محصوالت ایرانی فرمودند: »یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این 
است که بتوانیم تولید داخلی را رقابت پذیر با جنس خارجی به وجود 
بیاوری��م؛ در حد امکان ارزان تر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم 
ک��ه البته خود این مقدماتی دارد؛ بعض��ی از مقدمات به عهده دولت 

است، بعضی هم به عهده خود تولیدکنندگان است.« 
رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها، 
صنایع و بنگاه ها در میدان های رقابتی سیاس��ی، اقتصادی و تجاری 
به حساب می آید؛ بدین معنی که هر کشور، صنعت یا بنگاهی که از 
توان رقابتی باالیی در بازارهای رقابتی برخوردار باشد، می توان گفت 
که از رقابت پذیری باالتری برخوردار اس��ت، لذا با توجه به س��خنان 
معظم له، آنچه به عنوان عامل رقابت پذیری مطرح شده است، قیمت 
رقابتی در کنار کیفیت محصول تولیدی اس��ت که باید هم از سوی 

تولید کننده و هم از سوی دولت مورد توجه جدی قرار بگیرد. 
ب��ا توجه به موقعی��ت جغرافیایی و آب و هوای��ی ایران در منطقه 
و همس��ایگان خود و شرایط سیاس��ی و اقتصادی حاکم در منطقه، 
فرصت بس��یار مناس��بی را از نظ��ر اقتصادی و تج��ارت برای صدور 
محصوالت کش��اورزی و خدماتی این کش��ور به عن��وان یک مزیت 
نس��بی فراه��م آورده اس��ت، لذا آنچه ک��ه وظیفه دول��ت باالخص 
وزارت امور اقتصاد و دارایی کش��ور اس��ت جلوگیری از قاچاق کاال و 
مدیریت در ورود بی رویه کاالهای مش��ابه تولید داخل از گمرکات و 
ارائه تس��هیالت ریالی کم بهره به واحدهای تولیدی و اخذ مالیات از 
فروش تولید داخل نس��بت به محصوالت خارجی اس��ت، اما در این 
خصوص، وظیفه تولید کننده استفاده از تکنولوژی روز دنیا و افزایش 
بهره وری نیروی انس��انی با اس��تفاده از متده��ای روز جهت کاهش 

قیمت تمام شده است. 
در پای��ان آنچه را ک��ه از بیانات رهبر انق��الب در مبحث بازاریابی 
و حمایت از محصوالت ایرانی در س��ال »حمای��ت از کاالی ایرانی« 
بیان ش��ده اس��ت به طور خالصه می توان از بررسی بازار هدف و نیاز 
مش��تری، افزایش محص��ول تولیدی از روش ه��ای مختلف از جمله 
رقابت پذی��ری در قیم��ت، کیفیت و به��ره وری، بازاریاب��ی یکپارچه 
و رابطه مند با کش��ورهای همس��ایه جهت ص��ادرات محصول، ایجاد 
فرصت های مناس��ب س��رمایه گذاری در تولید محص��والت داخلی و 
حمایت ه��ای دول��ت از تولیدکنندگان که در نهایت س��ودآوری که 
همان اش��تغال نیروی جوان و متخصص و ایجاد ثروت ملی اس��ت، 

اشاره داشت. 

ب��ه گفته اقتصاددانان، تعرفه های جدید کش��ور چین بر محصوالت آمریکایی می تواند برای 
کمپانی تس��ال دردسرآفرین باش��د. در ماه مارس، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خبر از 
اعم��ال تعرفه ه��ای جدید بر واردات آلومینیوم و آهن داد و چن��د روز پیش اعالم کرد تعرفه 
واردات محص��والت چین��ی را بیش از پیش افزایش می دهد. در پاس��خ به این حرکت، دولت 
چین هم خبر از افزایش ۲۵درصدی تعرفه واردات محصوالتی آمریکایی به ارزش ۵0 میلیارد 

دالر داد که اتومبیل ها را نیز شامل می شود. 
ب��ه گزارش دیجیات��و، حاال اقتصاددانان و تحلیلگران عقیده دارند که این خبری بس��یار بد 
برای تس��ال بوده و بدون ش��ک، به کاهش فروش محصوالت این کمپانی منجر می ش��ود. در 
سال ۲017، تسال فروشی ۲میلیارد دالری در کشور چین داشت که 17درصد از درآمد 11.۸ 

میلیارد دالری این کمپانی را در همین سال شامل می شد. 
ام��ا با تعرف��ه ۲۵درصدی چی��ن روی اتومبیل های آمریکایی، قیمت خودروهای تس��ال به 
ش��کل قاب��ل توجهی افزایش می یاب��د که در نهایت ف��روش کمتر را در پی خواهد داش��ت. 
اتومبیل Model S تس��ال هم اکنون قیمتی معادل 103هزار دالر در چین دارد و با افزایش 

۲۵درصدی، این قیمت به 1۲۸ هزار دالر می رسد. 
تس��ال تا این لحظه، س��ال ۲01۸ بس��یار ناگواری را پش��ت سر گذاش��ته و تعرفه چین بر 
اتومبیل ه��ای وارداتی، تنها یکی از دردس��رهای آن تلقی می ش��ود. اواخر ماه مارس، یکی از 
اتومبیل Model X تس��ال در حالت ناوبری خودکار تصادفی کش��نده را پشت سر گذاشت و 
چند روز بعد، وقتی ایالن ماس��ک به ش��وخی درباره ورشکستگی کمپانی خود توییت کرد، با 

کاهش ارزش سهام مواجه شد. 

 ترجمان کسب و کاری بیانات رهبری
در حمایت از کاالهای ایرانی

تعرفه 2۵درصدی کشور چین بر محصوالت آمریکایی

سردردیتازه
برایتسال

یادداشت

گزارش س��ازمان همکاری و توسعه اقتصادی متش��کل از 3۵ کشور پیشرو 
در اقتصاد نش��ان می دهد تعداد مش��اغلی که به علت ظهور هوش مصنوعی و 

روبات ها در معرض خطرند، کمتر از حد تصور است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، پیش از این و در س��ال 
۲013 نتایج یک پژوهش که توس��ط دانش��گاه آکسفورد انجام و منتشر شده 

بود، جنجال به راه انداخته بود. 
بر اس��اس این گزارش، پیش بینی ش��ده بود ۴7درصد از مشاغل در آمریکا 
به علت خودکار ش��دن فرآیندهای حرفه ای به علت از راه رس��یدن روبات ها و 

همه گیر شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان ها خارج خواهند شد. 

اغراق درباره تسخیر مشاغل توسط 
روبات ها و هوش مصنوعی

حمیدرضا یعقوبی آوینی
 )MBA( کارشناس ارشد کسب و کار 

شنبه
18 فروردین 1397
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نماین��ده م��ردم اراک، کمیج��ان و خنداب در مجلس گفت: رش��د 
اقتص��ادی مطلوب زمانی محقق می ش��ود که اش��تغال هم��گام با آن 
افزایش یابد، اما در کشور رش��د اقتصادی غیراشتغال زا و فاقد کارایی 

الزم است.  به گزارش مهر، علی اکبر کریمی 
در نخستین نشست شورای اداری سال 97 
اس��تان مرکزی در اراک اظهار داشت: مقام 
معظم رهبری شعار امسال را نیز با تأکید بر 
اقتصاد کش��ور و لزوم توجه به تولید داخلی 
و همچنین روی آوردن مصرف کنندگان به 
کاالهای تولیدی کشور انتخاب کرده اند که 
مس��ئولیت مهمی را ب��ر دوش آحاد جامعه 
می گ��ذارد.  وی اف��زود: هم اکنون در حوزه 
تولید چند قانون ش��امل سیاست های اصل 
۴۴، قان��ون رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر، 
قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار 
و قانون حداکثر اس��تفاده از توان تولیدی و 

خدماتی کش��ور، قوانینی هس��تند که اگر به شایس��تگی به آنها عمل 
ش��ود، می توانند رونق تولید داخلی را رقم بزند.  کریمی بیان کرد: در 
قانون برنامه ششم توسعه نیز مجلس شورای اسالمی توجه ویژه ای به 

تولید داش��ته به طوری که از 1۲۴ ماده این قانون، ۲3 ماده که حدود 
19 درص��د از کل مواد آن را تش��کیل می دهد ناظ��ر به حوزه تولید و 
حمایت از آن است.  نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس 
خاطرنش��ان س��اخت: آنچه در این راستا 
باید به آن توجه شود تا به رشد اقتصادی 
دس��ت یابیم، توازن و پایداری نرخ رشد و 
همچنین افزایش آن اس��ت، چراکه با رقم 
فعلی رشد اقتصادی نمی توان کشور را به 

سمت رشد و پیشرفت برد. 
وی ادام��ه داد: مس��ئله دیگ��ر کش��ور 
غیراشتغال زا بودن رش��د اقتصادی است، 
ب��ه این معن��ا که همپای رش��د اقتصادی 
درصد ش��اغالن افزایش نداشته و از سوی 
دیگر در کش��ور وابستگی شدید نرخ رشد 
به درآمدهای نفتی وج��ود دارد.  کریمی 
تصری��ح کرد: در حوزه تولید در کش��ور با 
چالش های جدی مواجه هستیم که باید رفع شود تا تولید رونق گیرد، 
عملکرد کشور در خصوصی سازی طی یک دهه ای که از ابالغ قانون آن 

می گذرد نشان دهنده موفق نبودن در این حوزه است. 

مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری عدم موفقیت کش��ور در 
ج��ذب فناوری در بخش های صنعتی را ناش��ی از چالش های فرهنگی 
دانس��ت و گفت: بر این اساس باید سیاس��ت اصلی ما در سال جاری، 

تغییر رویکردها و ارتقای فرهنگ در بخش 
صنعت باشد.  به گزارش ایسنا، دکتر سورنا 
س��تاری در حاش��یه بازدید از سیزدهمین 
دوره مس��ابقات ربوکاپ آزاد ایران در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه این مس��ابقات هر 
س��ال برگزار می ش��ود، افزود: این رقابت ها 
هر س��ال بهتر از س��ال قبل برگزار می شود 
که ای��ن امر را می ت��وان از رش��د تیم های 
شرکت کننده در این رقابت ها مشاهده کرد. 
وی با اشاره به چالش های حوزه روباتیک، 
اظه��ار کرد: مش��کل بزرگی ک��ه در حوزه 
روباتی��ک داری��م، تجاری س��ازی اس��ت به 
گونه ای که ش��اهدیم تجاری س��ازی در این 

حوزه به خوبی صورت نمی گیرد. 
س��تاری یادآور ش��د: این در حالی است که مش��اهده می کنیم در 
این مس��ابقات ۸00 تی��م ثبت نام کرده اند که عمدتا با پول ش��خصی 

روبات های خود را س��اخته اند، ولی تزریق فناوری های کس��ب ش��ده 
در بخ��ش صنعت با کندی صورت می گی��رد.  معاون علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با تأکید بر اینکه باید در این راس��تا سیاست های ما 
تغییر کند، اظهار کرد: باید سیاس��ت های 
ما در س��ال جدید این باشد که بتوانیم از 
این پتانسیل اس��تفاده کنیم و از جوانانی 
که با پول شخصی در این رقابت ها شرکت 
می کنن��د، حمایت کنیم.  وی در خصوص 
چالش ه��ای موج��ود در زمین��ه ج��ذب 
فناوری ها در بخش های صنعتی گفت: قبل 
از هر چیز ما مش��کالت فرهنگی داریم. ما 
از لحاظ نیروی انس��انی و سطح تکنولوژی 
در بس��یاری از صنایع وضع خوبی داریم. 
در تجاری سازی نیز مشکالتی داریم، ولی 
بیش از هر موضوع دیگری ما چالش هایی 

در حوزه فرهنگ داریم. 
س��تاری با تأکید بر اینکه باید چالش های فرهنگی در بخش صنعت 
را حل کنیم، افزود: در این زمینه باید به ویژه سازمان هایی که به نوعی 

دولتی و یا خصوصی هستند وارد میدان شوند. 

چالش های فرهنگی گلوگاه جذب فناوری در بخش  صنعت استتنزل رتبه دربهبود کسب وکار

بیزینس اینس��ایدر نام یک وبگاه خبری واقع در کشور آمریکا است 
ک��ه در تازه ترین مقاالت خود اقدام به معرف��ی در فیلم های پرفروش 
س��ال گذشته میالدی کرده است که در ادامه به معرفی موارد منتخب 

خواهیم پرداخت. 
1-دیو و دلبر

کارگردان: بیل کاندن
بازیگران: اما واتسون، دن استیونز، لوک ایوانز، یوان مک گرگور، 

ایان مک کلن
هزینه ساخت: 160 میلیون دالر
میزان فروش: 1.26 میلیارد دالر

جدیدتری��ن اقتباس س��ینمایی از انیمیش��ن معروف ب��ا همین نام 
توانس��ت نگاه  های بس��یاری را ب��ه خود جلب کرده و رتبه نخس��ت را 
در زمین��ه فروش به خود اختصاص دهد. با ای��ن حال از جمله دالیل 
ای��ن موفقیت را باید در آمادگی س��اختن مخاطب ب��رای نمایش این 
فیلم دانس��ت. درواقع از مدت ها قبل صحبت هایی مبنی بر ساخت این 
فیلم بر زبان ها افتاد که باعث ش��د حواش��ی و اخبار متعددی پیرامون 
آن ش��کل گیرد که خود به اهمیت یافتن آن افزود. داس��تان این فیلم 
در رابطه با دختری اس��ت ک��ه در ازای آزادی پدر خود محکوم به کار 
در قلعه یک دیو اس��ت که داس��تان های جذابی از ای��ن اتفاق صورت 

می گیرد. 
2- سرنوشت خشمگین
کارگردان: اف گری. گری

بازیگران: وین دیزل، دواین جانسن، شارلیزترون، جیسون 
استاتهام، اسکات ایستوود

هزینه ساخت: 2۵0میلیون دالر
میزان فروش: 1.23میلیارد دالر

هش��تمین قسمت از مجموعه فیلم های سریع و خشن نیز تداعی گر 
یک اکشن پر زد و خورد به همراه صحنه های بسیاری از ماشین سواری 
افراد بوده اس��ت. داس��تان ای��ن فیلم در رابطه با نق��ش اول این فیلم 
دومنیک تورنتو )با بازی وین دیزل( اس��ت که برای نجات فرزند خود 
مجبور به همکاری با یک تیم تبهکار و پشت کردن به گروه خود است. 
از نکات جالب دیگر این فیلم می توان به کسب رکورد بیشترین میزان 
فروش در یک هفته را که در گذش��ته متعلق به جنگ س��تارگان بوده 

است، اشاره کرد. 
3-من نفرت انگیز3

کارگردان: پیر کافین
صداپیشگان: استیو کارل، کریستن ویگ، تری پارکر، فارل 

ویلیامز، استیو کوگان
هزینه ساخت: 80 میلیون دالر
میزان فروش: 1.3میلیارد دالر

تنها انیمیش��ن موجود در لیس��ت و س��ومین قس��مت از انیمیشن 
پرطرفدار من نفرت انگیز س��ال گذش��ته نیز توانست تا مخاطبان خود 
را راضی نگه دارد. خالصه داس��تان آن در گرو شخصیت اصلی داستان 
اس��ت که با پیدا کردن برادر خود، آماده برای نبرد با دش��منی جدید 

می شود. 

 4-مرد عنکبوتی )بازگشت به خانه(
کارگردان: جان واتس

بازیگران: تام هالند، مایکل کیتون، زندیا کلمن، دونالد گراور، 
رابرت دوانی جونیور

هزینه ساخت: 17۵ میلیون دالر
میزان فروش: 880.1 میلیون دالر

پس از س��ه گانه مطرح مرد عنکبوتی، ش��رکت مارول در سیاس��تی 
جدی��د اقدام به تغیی��ر بازیگر اصلی آن کرد. در ح��ال حاضر دو فیلم 
پس از آن تولید ش��د که س��ال ۲017 توانس��ت جایگاه خوبی را برای 
خود به دس��ت آورد. داس��تان این فیل��م تلفیق��ی از جریانات پس از 
فیلم انتقام جویان و با حضور مرد آهنی اس��ت که باعث شده داستانی 
چندمح��وری و جذاب ش��کل گیرد. درواقع نقش اصلی داس��تان پیتر 
پارک��ر در تالش برای پیوس��تن به گروه انتقام جویان اس��ت و در این 
مسیر در تالش است با دستگیری گروهی تبهکار شایستگی های خود 
را به اثبات برساند که خود باعث شکل گیری اتفاقات متعددی می شود. 

۵-نگهبانان کهکشان )فصل دوم(
کارگردان: جیمز گان

بازیگران: کریس پرت، دیوید باتیستا، وین دیزل، بردلی کوپر، 
سیلوستر استالونه

هزینه ساخت: 200 میلیون دالر
میزان فروش: 863.۵ میلیون دالر

این فیلم براس��اس مجموعه کتاب های مصوری با همین نام ساخته 
شده اس��ت که دومین فیلم در این رابطه محسوب می شود و ادامه ای 
بر قس��مت اول آن که در سال ۲01۴ اکران شد، به حساب می آید. در 
قسمت دوم این مجموعه پیتر کوییل )کریس پرت( به همراه دوستان 
خود وظیفه حفاظت از یک ش��یء با ارزش را برعهده می گیرند. با این 
حال در مدت زمانی اندک مشخص می شود که راکت )با صدای بردلی 
کوپر( بخش��ی از آن را به سرقت برده است. به همین جهت آنها تحت 
تعقیب ق��رار می گیرند و طی فرار در منطقه ای حضور می یابند که راز 

مجهول خانواده پیتر در آن برمال می شود. 
6-ثور )راگناروک(

کارگردان: تایکا وایتیتی
بازیگران: کریس همسورث، تام هیدلستون، کیت بالنشت، 

ادریس آلبا، مارک روفالو، آنتونی هاپکینز
هزینه ساخت: 180 میلیون دالر

میزان فروش: 841.8 میلیون دالر
ث��ور هم��واره از جمله ش��خصیت های دنیای مارول بوده اس��ت که 
توانس��ته مخاطبان خود را در هر س��ری راضی نگه دارد. سال گذشته 
نیز جدیدترین س��ری از این مجموعه به لطف کش��ش داستانی نسبتا 
خوب به همراه کهکش��انی از ستارگان مطرح سینمای جهان توانست 
نظ��ر منتقدان و همچنی��ن مردم را به خود جلب کند. داس��تان فیلم 
روایتگر درگیری مجدد میان دو برادر )ثور و لوکی( اس��ت که در این 
بی��ن پدر آنها جای��گاه الهی خود را از دس��ت داده و ای��ن در فضایی 
آخرالزمان��ی مجبور به مبارزه با خواهر بزرگ تر خود )هال( می ش��وند. 
حض��ور ابرقهرمان دیگری مانند هال��ک در کنار کمک لوکی به ثور در 

پایان فیلم خود از جمله جذابیت های این قسمت محسوب می شود. 
businessinsider :منبع

6 فیلم در سال 2017 با بیشترین میزان فروش 

تعرفه 2۵درصدی کشور چین بر محصوالت آمریکایی

سردردیتازه
برایتسال

دریچـــه

بناب��ر اع��الم کمیته بازرگان��ی و انرژی ای��االت متحده، م��ارک زاکربرگ، 
مدیرعام��ل فیس ب��وک طی هفته آت��ی و در روز یازدهم آوری��ل در برابر این 
کمیته شهادت خواهد داد. زاکربرگ در این جلسه، باید به پرسش هایی درباره 

چگونگی استفاده و چگونگی حفاظت از اطالعات کاربران پاسخ دهد. 
ب��ه گزارش دیجیات��و، درحالی که پیش��تر اخبار مربوط به ش��هادت مارک 
زاکربرگ در برابر کنگره آمریکا توس��ط بلومبرگ و س��ی ان ان منتش��ر شده 
بود، هنوز تاریخ دقیقی برای این جلسه پرسش و پاسخ وجود نداشت، اما حاال 
تاریخ دقیق این جلس��ه مشخص ش��ده و ضمنا زاکربرگ در مقابل اعضای هر 

دو حزب غالب آمریکا قرار خواهد گرفت. 

مدیرعامل فیس بوک طی هفته آتی در برابر 
اعضای کنگره آمریکا شهادت می دهد

مترجم: امیرآل علی
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چ��ه چیزهای��ی در لوگو وج��ود دارد؟ 
آی��ا تصویرس��ازی آن قدر بر برن��د تأثیر 
می گذارد ک��ه درآمد را نی��ز تحت تأثیر 
 C+R ،قرار ده��د؟ در یک مطالعه جدید
Research، برخ��ی از برندهای بزرگ و 
اینکه چگونه لوگوی شان در طول زمان و 
به تناس��ب درآمدشان تغییر کرد را مورد 
بررسی قرار داده است. نتایج آن، طراحی 
لوگوی ش��رکت و فواید و خطراتی را که 
برندینگ مجدد برای کسب وکارتان دارد 
پوش��ش می دهد.  مطالعه C+R ش��امل 
معروف ترین نام ها از جمله اس��تارباکس، 
اپ��ل، آمازون و لیوایز می ش��ود. برخی از 
ای��ن ش��رکت ها لوگوهای خ��ود را بارها 
تغییر داده اند و برخی  از آنها به ندرت این 
کار را کرده اند. برخی از آنها طراحی های 

مجدد شدیدی داشته اند و برخی نه. 
استارباکس

اس��تارباکس، کاف��ی ش��اپ ب��زرگ و 
معروف، در س��ال 1971 با همین لوگوی 
دای��ره ای کنون��ی ام��ا به رن��گ قهوه ای 
تأس��یس ش��د. ابتدا طرح س��بز و سفید 
را در س��ال 19۸7 اضافه کرد، سپس در 
سال 199۲ آن را به شکل براق درآورد. 

در سال ۲011، استارباکس، متن– که 
نوشته بود »قهوه استارباکس«- را کامال 
از روی لوگو برداشت و فقط تصویر وسط 
را باقی گذاش��ت. هر بازسازی برند، تکرار 
هم��ان لوگو ب��ا تغییرات جزی��ی بود که 
معموال در مس��یر براق و مینیمالیس��ت 

شدن انجام می شد. 
اپل

شرکت اپل که در سال 197۶ تأسیس 
ش��د، کار خ��ود را با یک لوگ��وی کامال 
متفاوت از اپل معروف امروزی آغاز کرد. 
سال بعد، شرکت اپل، یک طراحی مجدد 
بزرگ داش��ت که اولین لوگوی اپل را با 
یک ط��رح رنگین کمانی معرفی کرد. در 
199۸، بر اس��اس یک تصویر، دو لوگوی 
جدید را به نمایش گذاشت: یکی به رنگ 
مش��کی و دیگری به رنگ آبی روشن. در 
سال ۲001، لوگوی تک رنگ اپل معرفی 
شد. س��پس، ش��رکت، افزایش فروش را 
آغ��از کرد و در س��ال ۲007 یک لوگو با 
تم شیش��ه ای ش��فاف را معرفی کرد. در 
نهایت، شرکت یک لوگوی سیاه ساده را 
معرفی کرد که امروزه نیز مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد. 
طراحی های مجدد لوگوی اپل، همیشه 
حس »آینده نگری« یا »پیشرفت« را القا 
می کن��د. این نوع تالش ها برای برند یک 

شرکت تکنولوژی، مفید هستند. 
آمازون

آم��ازون پ��س از به ثبت رس��یدن در 
لوگ��وی جدی��د،  ب��ا دو  س��ال 199۴، 
بازس��ازی برن��د انج��ام داد ک��ه یکی از 
 آنه��ا پایه تصویر س��ازی لوگ��وی جدید
Amazon. com اس��ت. یک سال بعد، 
ش��رکت، دو لوگوی دیگر ایجاد کرد. در 
س��ال ۲000، آمازون مجددا بازس��ازی 
برندسازی انجام داد و از این زمان به بعد، 

برای مدتی طوالنی لوگو را حفظ کرد. 
آمازون پس از تغییر ش��ش برند مجزا 
در شش سال اولیه کار خود، یک برند را 

بر اس��اس یک تصویر ایجاد کرد. آمازون 
به عنوان فروشنده کتاب کار خود را آغاز 
کرد اما س��پس کارش را به »کتاب، فیلم 
و...« گسترش داد و حاال به نظر می رسد 
که در ه��ر چیزی دس��تی دارد. طبیعی 
اس��ت زمانی که شکل کس��ب وکار تغییر 
ک��رده یا گس��ترش می یابد، الزم اس��ت 

برندسازی جدید صورت بگیرد. 
لیوایز

ش��هرت لیوایز، به دلی��ل یک محصول 
کلیدی اس��ت: ش��لوار جین. این شرکت 
مع��روف ش��لوار جی��ن در س��ال 1۸۵3 
تأس��یس ش��د و فقط یک بار، در س��ال 
193۶، لوگوی خ��ود را به تصویر کنونی 
لیوایز قرمز و سفید تغییر داد. از آن زمان 
تاکنون، برند لیوای��ز فقط از همین لوگو 

استفاده کرده است. 
ن��ام خاص- ل��وی اش��تراوس- به یک 
محصول کامال مش��خص، ربط داده شد و 
برند لیوایز دیگر نیازی به طراحی لوگوی 
جدید نداشت، زیرا همین لوگوی ساده و 
قابل تشخیص که در سال  193۶ طراحی 

شد، به اندازه کافی، معرف برند هست. 
این برندها چه درس هایی به ما 

می دهند؟ 
اگرچه مطالعه نشان می دهد که گاهی 
اوق��ات درآمد ش��رکت در زم��ان تغییر 
لوگ��و نوس��ان پی��دا می کند ام��ا ارتباط 
ثابتی میان این دو وجود ندارد: ش��رایط 
پیرامون یک طراحی مجدد و محصول و 
خدمت واقعی، اهمیت بیشتری دارد. این 
 را مت زاجیچوس��کی، مدیر تیم توس��عه

Digital Third Coast می گوید. 
او می گوید: »مس��ئله ای که این تحلیل 
ب��ر آن صح��ه می گ��ذارد این اس��ت که 
بس��یاری از بازاریابان که نگ��ران ارتباط 
زیبای��ی برند و درآمد هس��تند باید ابتدا 
توجه خود را متمرک��ز چیزهای دیگری 
کنند. هیچ ارتباط ثاب��ت و قابل توجهی 
ک��ه نش��ان ده��د لوگوهای متف��اوت به 
فروش بیش��تر یا کمتر می انجامد وجود 

ندارد«.
وی اضافه می کند: »جالب ترین الگویی 
که متوجه ش��دیم این است که بسیاری 
از برندها ب��ه ویژه برندهای تکنولوژی در 

س��ال های ابتدای��ی، از برن��د خود راضی 
هس��تند، س��پس به محض اینکه رش��د 
می کنند، لوگو را کنار می گذارند. آمازون، 
مایکروسافت و توییتر، مثال هایی عالی از 

این رفتار هستند«. 
C+R، نتایج متع��ددی در مورد فواید، 
ضعف ها و مش��کالتی را که حول طراحی 
مجدد لوگو وجود دارد بیان کرده است. 

چ��ه زمانی باید لوگوی خ��ود را تغییر 
دهید؟ 

- نوع لوگوی شما قدیمی باشد
-  ش��رکت تان در حال گس��ترش خط 

تولید خود باشد
-  شرکت در حال ادغام باشد

- بخواهی��د ارتباط��ات منف��ی برند را 
کاهش دهید

-  برندت��ان جهانی ش��ده و زبان لوگو 
نامفهوم باشد

ریس��ک های طراحی مج��دد لوگو چه 
هستند؟ 

-  اگ��ر مص��رف کنندگان ب��ه لوگوی 
موجود وابس��ته باش��ند، طراحی مجدد 
لوگو نتیجه عکس داده و به فروش آسیب 

می رساند. 
- درخواس��ت بازخ��ورد از گروه هدف 
- قب��ل از بی��رون دادن لوگ��وی جدید- 
می توان��د ضعف ه��ای طراح��ی مجدد را 

نشان دهد. 
-  تغییر همیش��ه به معنای پیش��رفت 

نیست. 
م��ردم به چه چی��زی در لوگو واکنش 

نشان می دهند؟ 
با اس��تناد به مطالعه C+R، مهم ترین 
لوگوها، بدون کلمه و به صورت مینیمال 
فرگوس��ن- متخص��ص  دان  و  هس��تند 
بازاریاب��ی- با این مس��ئله موافقت کرده 
و ب��ه کس��ب وکارها توصی��ه می کند که 
لوگوه��ای خ��ود را ثابت، س��اده و به یاد 

ماندنی کنند. 
 او می گوید: »اگ��ر به تازگی کارتان را 
آغاز کرده اید یا اینکه می خواهید تغییری 
در لوگ��وی خ��ود ایجاد کنی��د، در مورد 
رنگ ه��ا، ش��کل ها، الگوه��ا و فونت هایی 
)قلم( که اس��تفاده می کنید و احساساتی 
که این موارد درم��ورد برندتان به وجود 

می آورن��د به دق��ت فکر کنی��د. اگر بین 
هویت، ارزش ها و لوگوی شما هماهنگی 
وجود نداشته باشد ممکن است شما را با 
مشکل مواجه کرده و مجبور شوید برای 

یک برند آشفته بازاریابی کنید«.
فرگوس��ن، دیدگاه های زی��ر را درمورد 
عناصر مختل��ف لوگو و اینک��ه هر کدام 
از آنها چ��ه پیامی را به مصرف کننده القا 

می کنند، بیان می کند: 
رنگ

روان شناس��ی  فرگوس��ن،  گفت��ه  ب��ه 
رنگ ه��ا نق��ش مهم��ی در پیام هایی که 
لوگوی ش��ما می فرستد و همچنین نحوه 
تفس��یر این پیام ه��ا ایفا می کن��د. رنگ 
لوگ��وی ش��ما بیانگر چه چی��زی از برند 
شماس��ت؟ رنگ ه��ای لوگوی ش��ما چه 
احساس��اتی را ایجاد می کنند؟ تحقیقات 
انجام شده توس��ط99designs )که در 
مقال��ه Business News Daily ب��ه 
آن اشاره شده اس��ت( نشان می دهد که 
مصرف کنن��دگان، رنگ های گ��رم مانند 
قرم��ز و نارنج��ی را به ه��وس، قدرت و 
انرژی رب��ط می دهند و رنگ های س��رد 
مانن��د آبی و س��بز با آرام��ش، طراوت و 

طبیعت مرتبطند. 
اشکال و خطوط

از نظر فرگوس��ن، شکل لوگوها، بیشتر 
از آنچ��ه فک��ر می کنید معن��ا دارند. این 
ش��کل ها برای افزایش ب��ار معنایی کلی 
برند ب��ه کار رفت��ه و درک بیش��تری از 
هوی��ت و پیام رس��انی احساس��ی ایجاد 

می کنند. 
می توانن��د  دای��ره ای  طرح ه��ای 
صب��ر،  مثبت گرای��ی،  تفک��رات 
 اجتم��اع و حت��ی زنانگ��ی را الق��ا کنند
)World Wildlife Fund. Chanel(

طرح ه��ای مرب��ع ی��ا آن های��ی ک��ه 
اس��تفاده  س��خت  و  تی��ز  لبه ه��ای  از 
می کنند، مفاهی��م تعادل، تقارن، قدرت، 
 اندیش��ه گرایی و کارای��ی را می رس��انند
)Adobe. National Geographic(

طرح های مثلثی پیام های مردانه، قوی، 
علم��ی، قانونی و یا حت��ی مذهبی را القا 

)Adidas. Google Play( می کنند
خط��وط افق��ی، احساس��ات مرتبط با 

آرامش و اجتماع را القا می کنند. 
خطوط عمودی بیشتر با قدرت، تهاجم 

و مردانگی در ارتباطند. 
فونت

درس��ت مانند رنگ ه��ا، فونت ه��ا نیز 
و  هس��تند  ش��ما  برن��د  تعریف کنن��ده 
مانند ش��کل ها عمل می کنن��د. فونت ها، 
چ��ه پیام��ی را درمورد برندت��ان منتقل 

می کنند؟ 
فونت ه��ای زاوی��ه دار می توانند هویت 
برن��د را پوی��ا و جس��ور نش��ان دهن��د، 
درحالی ک��ه فونت های مالیم ت��ر و دایره 
شکل، جوان تر و نرم تر به چشم می آیند. 
فونت های درشت مردانه تر و فونت های 

قوس دار زنانه ترند. 
فرگوس��ن معتقد اس��ت که یک فونت 
در یک لوگو، ایده آل اس��ت اما بیش��تر از 
دو فون��ت را ترکیب نکنید. ب��ه گفته او، 
هرچیزی که انتخاب می کنید باید واضح 

بوده و خواندن آن راحت باشد. 
businessnewsdaily :منبع

چگونهیکلوگویشرکتیعالیبسازیم بازاریابی و تبلیغات در سال 2018 
تا چه حد ملزم به تغییر است؟ 

بازاریابی دیجیتال، تا به اینج��ا تغییرات آنچنان عمده ای 
نداش��ته  اس��ت. البته مطمئن��ا، همه م��ا مجب��ور بود ه ایم 
وب سایت مان را برای تجربه کاربری تلفن همراه بهینه سازی 
کنیم، تا جایی که الزم باشد الگوریتم های پایه SEO را کمی 
دس��تکاری کرده و چندین تغییر جزئ��ی دیگر انجام دهیم. 
رسانه های اجتماعی نیز دستخوش چنین پیشرفتی بوده اند، 
اما نه آنچنان جاه طلبانه.  ولی در سال جدید، داستان متفاوتی 
در ش��رف وقوع است و ما نمی توانیم بنشینیم و صبر کنیم. 
به آنچ��ه تاکنون اتفاق افتاده بنگرید: رس��انه های اجتماعی 
در ح��ال تغییرن��د، قانون در ح��ال تغییر اس��ت و پیرامون 
اینکه چگونه خنثی بودن ش��بکه )یا عدم آن( چه تأثیری بر 
تبلیغات دیجیتال خواهد گذاش��ت، شایعات مختلفی وجود 
دارد. پیش بین��ی اینکه صنعت در س��ال ۲01۸، با تغییرات 
چشمگیری مواجه شود آسان است. در اینجا 3 جنبه کلیدی 

که دورنمای جدید را شکل خواهند داد، ارائه می شود. 
1- حریم خصوصی

می ت��وان با موفقیت اس��تدالل کرد که اینترن��ت، غالبا از 
طریق تبلیغات تأمین می ش��ود. وب س��ایت ها از کوکی هایی 
اس��تفاده می کنند که به ش��رکت ها اجازه می دهد مشتریان 
خود را براساس آنچه مصرف کنندگان در مرورگرهای خویش 
مش��اهده می کنند، مورد هدف قرار دهند، اما کاربران به طور 
مداوم در حال تغییر دستگاه خود هستند و این باعث می شود 
که رهگیری تمامی نقاط تماس با مصرف کننده، کار سختی 
باشد. حتی بازاریابان زبردست نیز به شدت در حال تالش اند 
تا کانال هایی را که بیش��ترین تأثیر را دارند، شناسایی کرده 
و روش ه��ای خود را برای مش��تریان توجیه کنن��د.  با این 
حال، این کار ش��دنی است. ابزارهای بازاریابی مقاوم و پایدار 
می توانند به منظور هدف گیری افراد، اطالعات کاربری ش��ان 
را پیگی��ری کرده و به هم پیوند دهند. اما نگرانی های مربوط 
ب��ه حفظ حریم خصوصی، این کار را برای تبلیغات اینترنتی 
کمی سخت تر می کند.  مسدودکننده های آگهی، فقط یکی 
از این چالش هاس��ت. بر اس��اس گزارش PaigeFair که در 
ژانویه منتش��ر ش��د، 11 درصد از کاربران اینترن��ت، از انواع 
مس��دودکننده های آگهی اس��تفاده می کنند که افزایش 30 
درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد. مصرف کنندگان 
می خواهند از حریم خصوصی، امنیت و زمان خود در مقابل 
وقف��ه تبلیغاتی محافظت کنند. برخی از وب س��ایت ها برای 
ممانع��ت از ای��ن کار، از دیوارهایی اس��تفاده می کنند که به 
مرورگرهای مجهز به مس��دودکننده های آگهی اجازه دیدن 
محتوایش��ان را نمی دهد. این سایت ها از کاربران می خواهند 
مسدودکننده را به صورت دستی غیرفعال کنند، اما گزارش 
PaigeFair  نش��ان می دهد 7۴درصد از افراد، خیلی راحت 

چنین سایت هایی را به حال خود رها می کنند. 
2- ویدئوهای زنده

محت��وای بص��ری در اینترنت محبوب تر ش��ده  اس��ت و 
بسیاری از شرکت ها در نظر دارند تا در سال ۲01۸، این ابزار 
ارتباطی اولیه را تدارک ببینند. به این معنی که رس��انه های 
غنی، ویدئوهای خالقانه، گیف ها )GIFs(، الگوهای رفتاری 
)Memes(  و. . . در س��ال جاری بس��یار رایج خواهد شد و 
دلی��ل خوبی برای آن وج��ود دارد: کاربران با تصاویر، تعامل 
بهت��ری برقرار می کنند.  از بین همه گزینه های ذکر ش��ده، 
ویدئوی زنده پرطرفدارتر اس��ت. بررسی سایت Buffer  در 
س��ال ۲01۶ نش��ان داد که بیش از ۸0درصد بازاریاب ها به 
دنبال خلق ویدئوی بیش��تری بودند. در آن زمان، ۴۲درصد 
قابل توجه از آن ها، قصد داش��تند ویدئوی زنده را هدف قرار 
دهند. در همان س��ال، فیس بوک گزارش کرد که ویدئوهای 
زنده، به میزان س��ه برابر بیش��تر از زمان تماشای ویدئوهای 
سنتی و مرسوم، مشاهده و همچنین 10 برابر نظرات بیشتری 
برای آنها ثبت شده است. تأثیرگذاری بسیار زیاد ویدئوی زنده، 
ب��ه دلیل موثق بودن و اجرای زنده )با اش��تباهات احتمالی( 
آن اس��ت.  این موضوع، تنها به معنی تقابل ویدئوی زنده با 
ویدئوی ضبط ش��ده نیس��ت، بلکه تقابل ویدئوی زنده با هر 
چیزی اس��ت که فکرش را بکنید. طبق گفته الیو اس��تریم 
)Livestream(، ۸۲ درصد از کاربران، تماشای ویدئوی زنده 
یک برند را به خواندن پست های همان شرکت در رسانه های 
اجتماع��ی ترجیح می دهند و همچنین نزدیک به ۸0 درصد 
افراد ترجیح می دهند به جای خواندن یک پست وبالگ، یک 

ویدئوی زنده را تماشا کنند. 
)AI( 3- هوش مصنوعی

اگ��ر فک��ر می کنی��د که ب��رای صحب��ت از تأثیر هوش 
مصنوعی بر بازاریابی و تبلیغات خیلی زود اس��ت، س��خت 
در اش��تباهید! هوش مصنوعی در ح��ال حاضر در زندگی 
روزمره ما تثبیت شده و به سرعت در حال تبدیل شدن به 
یک ضلع مهم در بازاریابی است. ۵۸درصد از مدیران ارشد 
بازاریابی در سرتاس��ر جهان معتقدند که شرکت ها باید به 
منظور کسب موفقیت در پنج سال آینده، در زمینه هوش 

مصنوعی رقابت کنند. 
ورود بازاریاب��ی هوش مصنوعی، ش��کاف بین علم داده 
و بازاریاب��ی را پ��ر می کند. این فن��اوری، بازاریابان را قادر 
می س��ازد تا از طری��ق گزینش هوش��مند از می��ان انبوه 
داده هایی که به س��رعت در حال گسترش هستند، بتوانند 
به بینش بیش��تری دست یابند، که این امر ضمن بیشینه 
کردن سود حاصل از سرمایه گذاری، به آنها در ارائه ارزش 
به مش��تریان هدف خود کم��ک می کند. حتی بهتر از آن، 
این نوع از بازاریابی باعث می شود بازاریابان مجبور نباشند 
تمام وقت خود را برای بازاریابی صرف کنند؛ آنها می توانند 
بسیاری از وظایف را به صورت خودکار در پس زمینه اجرا 
کنند. ب��ا این همه مزای��ا، چرا نبای��د AI در راهبردهای 
entrepreneur :بازاریابی گنجانده شود؟       منبع

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

چشم انداز گوسفندی گوگل
 ب��رای معرف��ی نقاط کوچ��ک و بکر دنی��ا که در 
نقش��ه گوگل خبری ازشان نیست، آن هم بدون هیچ 

هزینه ای، چه راه حلی دارید؟ 
کمپین موفق روابط عمومی گردش��گری گوگل در 
جزایر کوچک و دورافتاده فارو در اروپا، توانس��ت در 
نوامبر س��ال ۲01۶ دو جایزه نقره مراسم اپیکا را از 

آن خود کند. 
کارگردان این کمپین گردشگری می گوید: »بردن 
دو جایزه نق��ره اپیکا خیلی هیجان انگیز بود. کمپین 
ما می خواس��ت داس��تانی جدید را روای��ت کند. ما 
می خواستیم بانمک باش��یم و کنجکاوی مخاطب را 
تحری��ک کنیم. ای��ن را هم اضافه کنم ک��ه ما برای 

انتشار اخبارمان هیچ هزینه ای نکردیم«.
برای معرفی جزایر ف��ارو، دوربین های 3۶0 درجه 
با پنل های خورش��یدی تغذیه شدند و گوسفندهایی 
را ک��ه آزادانه در کوهس��تان می چریدند، هدف قرار 
دادن��د. اخبار موف��ق کمپین در ش��بکه های خبری
 Guardian و    CNN، BBC، Sky News
هوشمندانه گوگل را واداشت که دوربین هایش را به 

جزایر فارو بیاورد. 
1۸جزیره فارو، ۵0هزار ساکن دارد که در مقایسه 
با 70هزار گوس��فند س��اکن جزایر، رقابت را باخت و 
نتیجه این ش��د که در کمپین به گوسفندان رها در 

طبیعت بپردازند. 
جزای��ر ف��ارو به لطف یک زن و پنج گوس��فندش، 
در س��ال ۲01۶ مورد توجه دوربین های گوگل قرار 
گرفت. دوریتا اندرس��ن که از نقش��ه گ��وگل ناامید 
ش��ده بود در ژویی��ه ۲01۶ ب��رای فیلم ب��رداری از 
گوس��فندهایش دست به کار ش��د. دوربین هایش را 
کار گذاش��ت و از گوس��فندها فیلمبرداری کرد و با 
ذکر دقیق مش��خصات جغرافیایی این ویدئوها را در 
نقش��ه گوگل بارگذاری کرد، در انته��ا هم از گوگل 
خواست که کار را تمام کند! در کمتر از یک ساعت، 
اخبار جزایر فارو پخش ش��د و بعد از همه گیر ش��دن 
خبر، گوگل با تجهیزات مخصوصش به جزیره ها آمد. 
ساکنان و توریست ها فیلم های بیشتری تهیه کردند 
و بعد از پخش تصاویر، گردش��گران زیادی راهی این 

جزایر شدند.  

ویترین داروخانه سوئدی جایی 
برای نوردرمانی

 در ش��مال اروپا، زمستان می تواند واقعا طوالنی و 
نور خورش��ید در آن جا نادر باش��د. تحقیقات نشان 
 Dمی دهد که نیمی از جمعیت سوئد از کمبود ویتامین
در زمس��تان رنج می برند و بسیاری از آنها نیز در ماه 

فوریه احساس خستگی می کنند. 
ب��ا توجه به ای��ن موضوع، گ��روه داروخانه های 
زنجی��ره ای Apotek Hjartat تصمی��م گرفت 
ت��ا ویترین های یکی از داروخانه ه��ای خود را به 
صحنه نور درمانی تبدیل کند. در طول ماه فوریه، 
 Apotek Hjartat بیرون یکی از داروخانه های
در مرک��ز اس��تکهلم، رهگ��ذران می توانس��تند 
فقط با ایس��تادن جلوی ویترین ه��ا، انرژی خود 
را افزای��ش دهند. ای��ن ویترین ه��ا از المپ های 
فلورس��نت مخصوص و مطابق با ش��رایط موجود 
برای شبیه س��ازی نور طبیعی استفاده می کنند. 
این س��ازه به س��ادگی با عبور رهگ��ذران از کنار 

ویترین ها فعال می شود. 
تبلیغات��ی  آژان��س  محص��ول  ف��وق،  کمپی��ن 
Wenderfalckتازه ترین اقدام برند خارج از محیط 
خانه اس��ت که همگان را تحت تأثیر قرار می دهد؛ از 
جمله دیگ��ر نمونه های تأثیر گذار می توان به بیلبورد 
س��رفه کننده سال گذش��ته و کمپین پوستر ۲01۴ 
اش��اره کرد که در آن موی ی��ک زن به بیرون آمدن 
قطار از تونل مترو واکنش نش��ان می داد. هر دو آنها 
توسط آژانس تبلیغاتی Akestam Holst ساخته 

شدند.  

 لکسوس جدید از جنس نامه های 
تشکر آمیز اوریگامی

 اخی��را در قال��ب یک کمپی��ن بازاریابی جدید با 
هدف تجلیل از تجربه مهمان لکسوس، از یک سازه 
سه بعدی موس��وم به »نامه ها«، اثر پیشگام در هنر 
ادراک��ی، مای��کل مورفی، رونمایی ش��د. این قطعه 
هنری ۵ متری، آویزان از ش��ش عدد پانل س��قفی 
و ی��ک قاب فوالدی، بیش از ۲000 قطعه اوریگامی 
معلق را نش��ان می دهد که هر کدام از نامه ها حاوی 
نامه های تش��کر آمی��ز مهمانان ب��ه نمایندگی های 
لکس��وس اس��ت. نقطه ق��وت این اق��دام، در حالی 
س��اخت نمون��ه ای از خودروی مدل س��دان ۲01۸ 
کامال جدید لکس��وس با اس��تفاده از قطعات هنری 
اوریگامی اس��ت که نقطه قوت دیگر آن شکل گیری 
لوگوی لکس��وس به شمار می رود. برای نمایش این 
سازه، لکس��وس یک ویدئوی ۶0 ثانیه ای را ساخته 
اس��ت که مهمانان را حین خواندن نامه های دست 
نویس خود به نمایندگی ها به تصویر می کش��د. در 
عین حال یک صنعتگر با دقت هر کدام از آنها را تا 

و آویزان می کند.  
mbanews :منبع
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در قس��مت اول ای��ن مطل��ب درب��اره 
اینکه آپدیت های پیاپی اینس��تاگرام چه 
فرصت های��ی را ب��رای بازاریاب ها فراهم 
کرده اس��ت؟ توضیحاتی ارائه و هش��ت 
اینس��تاگرام برای  ویژگ��ی نامحس��وس 
بازاریاب��ی بهت��ر معرف��ی ش��د. در ادامه 
ب��ا ویژگی های دیگر اینس��تاگرام آش��نا 

می شوید.
9- حذف، مخفی سازی و 

غیرفعال سازی کامنت پست ها
اهمیت  توییت��ر  برخالف  اینس��تاگرام 
زیادی به کنترل فرد روی شخصی سازی 
پس��ت ها می ده��د. برهمین اس��اس در 
اینس��تاگرام به راحت��ی ام��کان مدیریت 
کامنت ه��ا وج��ود دارد. چنی��ن ویژگی 
به خص��وص برای حس��اب های تجاری و 

برندها کاربرد بسیاری خواهد داشت. 
ب��رای فیلترگ��ذاری روی کامنت ها به 
 Comments تنظیمات بروی��د، گزینه
 Hide نهای��ت گزین��ه  را لم��س و در 
را   Inappropriate Comments
انتخ��اب کنید. عالوه بر این، امکان تایپ 
ترکیب های مشخص به منظور جلوگیری 
از نمای��ش در بخ��ش کامنت ه��ا نیز در 

همین بخش وجود دارد. 
به منظور حذف مجموعه ای از کامنت ها 
هرکدام از کامنت ه��ای موردنظر را برای 
چند ثانیه لمس کنید. سپس از فهرست 
باز ش��ده تیک Delete را انتخاب کنید. 
همچنین با کش��یدن کامنت موردنظر به 
سمت چپ این فرآیند با سرعت بیشتری 

صورت می پذیرد. 
ام��کان  غیرفعال س��ازی  قص��د  اگ��ر 
کامنت گ��ذاری در پس��ت های خ��ود را 
دارید، پیش از بارگذاری مطلب موردنظر 
و هن��گام درج م��کان گزین��ه تنظیمات 
را   )Advanced Setting( پیش��رفته 
لمس کنید. در صفحه باز شده به راحتی 
امکان غیرفعال س��ازی کامنت با انتخاب 
 Turn Off Commenting گزین��ه

وجود دارد. 
10- پاکسازی تاریخچه جست وجو

بدون ش��ک همه ما گاهی اوقات قصد 
پاکس��ازی تاریخچ��ه اینس��تاگرام مان را 
داش��ته ایم. ب��ا آپدیت ه��ای جدی��د تیم 
فنی ای��ن امکان دیگر یک رؤیا نیس��ت. 
ب��ه ای��ن منظ��ور ب��ه پروفای��ل  بروید، 
وارد بخ��ش تنظیم��ات ش��وید و گزینه 
Clear Search Setting را انتخ��اب 
کنی��د. هنگام��ی نی��ز ک��ه از ش��ما در 
 م��ورد اطمینان تان س��ؤال ش��د، گزینه

Yes I’m Sure  را انتخاب کنید. 
11- شخصی سازی فیلترها

اگر پس��ت های زیادی در اینس��تاگرام 
قرار می دهید، ب��ه احتمال زیاد از برخی 
فیلتره��ا بیش��تر از س��ایرین اس��تفاده 
می کنی��د. به منظور ساده س��ازی فرآیند 
امکان شخصی س��ازی  تصاویر  ویرای��ش 
فیلتره��ا در آپدی��ت جدید اینس��تاگرام 
ارائه ش��ده اس��ت. به منظور مرتب سازی 
فیلترها باید هنگام انتخاب شان صفحه را 

Ma -  هه سمت راست بکشید و گزینه
age  را انتخ��اب کنی��د. به ای��ن ترتیب 
به راحتی می توانی��د فیلترهای موجود را 

مرتب کنید. 
12- ویرایش تصاویر بدون 

بارگذاری شان
بس��یاری از افراد در س��ایر شبکه های 
اجتماعی نیز فعالی��ت دارند. با این حال 
ش��اید فیلترهای اینس��تاگرام در س��ایر 
پلتفرم ه��ا در دس��ترس نباش��د. به این 
ترتیب می توان به راحتی از اینس��تاگرام 
به عنوان یک ویرایش��گر تصاویر استفاده 
کرد. برای دس��تیابی به ای��ن هدف ابتدا 
نسبت به فعال س��ازی تیک ذخیره فایل 
اصلی اطمینان حاص��ل کنید. این تیک 
را به راحت��ی در بخش تنظیمات می توان 
فعال س��اخت. س��پس فرآین��د معمولی 
بارگذاری پست های تان را طی کنید. در 
نهایت نیز گزین��ه Save را لمس کنید. 
به این ترتیب تصویر ویرایش شده تان در 

حافظه گوشی ذخیره خواهد شد. 
13- پاراگراف گذاری در بخش 

بیوگرافی و کپشن
ش��اید ش��ما ه��م فهمیده باش��ید که 
هنگام نگارش کپش��ن کیبوردتان اجازه 
لم��س گزین��ه    Enter  ب��ه منظ��ور 
ایج��اد پاراگراف جدی��د را نمی دهد. این 
ماج��را برای بخ��ش بیوگرافی هم صادق 
اس��ت. با این حس��اب پس چگونه سایر 
اف��راد چندی��ن پاراگ��راف در کپش��ن و 

بیوگرافی شان ایجاد می کنند. 
تنها کاری که در اینجا باید انجام دهیم 
لمس بخش اعداد کیبورد اس��ت. سپس 
به راحت��ی گزین��ه Return ب��ه نمایش 
در خواه��د آمد. ب��ا انتخاب ای��ن گزینه 
پاراگراف فعلی تمام و س��طر بعدی ایجاد 

می شود. 
ش��اید این نکته اندکی س��اده به نظر 
برس��د، اما بس��یاری از اف��راد همین امر 

ساده را مورد بی توجهی قرار می دهند. 
14- پنهان سازی تصاویری که در 

آنها تگ شده ایم
هنگام��ی که فردی ش��ما را در تصویر 
مطل��ب  ت��گ می کن��د،  ویدئوی��ی  ی��ا 

 موردنظر ب��ه صورت خ��ودکار در بخش
Photos Of You برای دیگر کاربران به 
نمایش در می آید. تنها راهکار جلوگیری 
از چنین اتفاقی هم پنهان سازی تگ  ها به 

صورت دستی است. 
به منظور مش��اهده پس��ت هایی که در 
آنها تگ ش��ده اید، ب��ه پروفایل تان بروید 
و آیکون دارای صورت��ک را لمس کنید. 
س��پس پس��ت موردنظر را انتخاب و سه 
نقطه کنار مطل��ب را لمس کنید. به این 
ترتیب امکان فعال سازی تیک Hide به 
منظور پنهان  ک��ردن تگ موردنظر برای 

دیگران وجود خواهد داشت. 
1۵- تنظیم درخواست برای نمایش 

تصاویر تگ شده
همانطور که در بخش قبلی اشاره شد، 
امکان پنهان س��ازی تگ در اینس��تاگرام 
وج��ود دارد. با این حال اگ��ر قصد عدم 
نمای��ش تگ ه��ای نامرب��وط ب��ا هویت 
اکانت تان حتی برای چند لحظه را دارید، 
اینس��تاگرام در آپدیت جدیدش دقیقا به 
فکر ش��ما بوده اس��ت. به منظور تنظیم 
درخواست برای نمایش تصاویری که در 
آنها تگ ش��ده اید، هم��ان فرآیند مربوط 
ب��ه بخش قب��ل را طی کنی��د. هنگامی 
که به پس��ت موردنظر رس��یدید، پس از 
پنهان سازی تگ در بخش تنظیمات روی 
گزین��ه Add Manually ضربه بزنید. 
به این ترتیب همیشه هنگامی که کسی 
شما را تگ کند، اینستاگرام در خصوص 
بارگ��ذاری آن مطل��ب روی پروفایل تان 

سؤال خواهد کرد. 
16- جست وجوی پست ها براساس 

موقعیت مکانی
ب��دون ش��ک جس��ت وجوی مطال��ب 
پیرامون مکان های مشهور یکی از عالیق 
همه کاربران اینستاگرام است. به منظور 
انجام ای��ن کار در بخش جس��ت وجو از 
کادر ب��االی صفحه گزین��ه  Places  را 
لمس کنید. س��پس نام م��کان موردنظر 
را تای��پ کنی��د. ب��ه این ترتی��ب موتور 
جست وجوی اینس��تاگرام مطالب مرتبط 
با آن مکان را برای شما پیدا خواهد کرد. 
همچنی��ن اگر در بخ��ش Places روی 

کادر آبی رنگ باالی صفحه ضربه بزنید، 
مطالب مرتبط با موقعیت جغرافیایی تان 

به نمایش در خواهد آمد. 
17- انتقال کاربران به وب سایت

یک��ی از مش��کالت اصل��ی کارب��ران 
اینس��تاگرام امکان انحص��اری بارگذاری 
لینک ها در بخش  Website  است. در 
واقع اگر یک لینک را در کپشن مان قرار 
دهیم، امکان انتخابش از س��وی کاربران 

وجود نخواهد داشت. 
تنه��ا راهکار ممکن ب��ه منظور هدایت 
کاربران به وب س��ایت یا هر پایگاه خارج 
از اینس��تاگرام بارگ��ذاری آن در بخ��ش 
Website است. به این ترتیب در پست 
خ��ود به بارگذاری لین��ک جانبی مطلب 
در صفحه اصلی تان اش��اره کنید. سپس 
آن لین��ک را در بخ��ش Website قرار 
دهید تا کاربران امکان انتخابش را داشته 

باشند. 
18- بارگذاری مطالب اینستاگرام در 

پینترست
اینس��تاگرام رابطه مستقیمی با سایر 
ش��بکه های اجتماعی )به جز فیس بوک 
ک��ه پلتفرم مادر محس��وب می ش��ود( 
ن��دارد. برهمین اس��اس امکان بازنش��ر 
مستقیم پست های این شبکه اجتماعی 
روی دیگ��ر پلتفرم ه��ای مش��ابه وجود 
ندارد. با این حال نظر به شباهت بسیار 
باالی پینترس��ت به اینستاگرام در این 
بخش راهکار جانبی به منظور بازنش��ر 
مطال��ب در این ش��بکه اجتماعی ارائه 

خواهم کرد. 
نخس��تین کاری که بای��د انجام دهیم، 
 Copy Share URL گزین��ه  لم��س 
است. س��پس وارد اپ پینترست شوید و 
گزینه »+« را انتخاب کنید. با درج لینک 
مطلب اینس��تاگرام در این صفحه امکان 
بازنشر مس��تقیم پست اینستاگرام وجود 

خواهد داشت. 
19- مخفی سازی تبلیغات نامربوط

اینس��تاگرام به تازگی شروع به توسعه 
تبلیغ��ات در محی��ط کارب��ری اپ خود 
کرده اس��ت. براین اس��اس گاه به گاه با 
پس��ت های تبلیغاتی مواجه خواهیم شد. 
خوشبختانه اینستاگرام به فکر کاربرانش 
بوده و امکان گ��زارش تبلیغات نامربوط 
را به کاربران داده اس��ت. براین اساس با 
انتخاب س��ه نقطه کنار پست تبلیغاتی و 
لمس گزینه Hide This دیگر تبلیغاتی 
با آن موضوع برای ش��ما ب��ه نمایش در 

نخواهد آمد. 
20- ارسال خصوصی تصاویر به 

دوستان 
درنسخه های اخیر اینستاگرام به مانند 
فیس بوک امکان اش��تراک گذاری مطالب 
به ص��ورت خصوص��ی )در کنار نس��خه 
عموم��ی( ارائه ش��ده اس��ت. ب��ه منظور 
ارس��ال خصوص��ی تصاویر کافی اس��ت 
هن��گام ورود به صفح��ه Share گزینه 
Direct Massage را انتخ��اب کنی��د. 
به این ترتیب پس��ت مورد نظر به صورت 
خصوص��ی ب��رای کاربران انتخاب ش��ده 

فرستاده خواهد شد. 
hubspot :منبع

آپدیت های پیاپی اینستاگرام چه فرصت هایی را برای بازاریاب ها فراهم کرده است؟ 
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را در اختیار شما قرار می دهند

توصیه  های شغلی برای شروع سال 
جدید )4(

 

با مرور س��الی که گذشت، نس��بت به سال پیش رو 
کنجکاوتر می شوم. سال جدید برای من چه چیزهایی 
به ارمغ��ان خواهد آورد؟ چطور می توانم خودم را بهتر 
کن��م و اطمینان یابم که در حال پیش��رفت هس��تم؟ 
چطور می توانم از یادگیری چیزهای جدید و آگاهی از 
مسائل روز تجارت عقب نمانم؟ چطور می  توانم مطمئن 
شوم که بهترین خدمات را به مشتریانم عرضه می کنم 
و کار من برای آنها ارزش��مند اس��ت؟  در شماره های 
پیش توصیه  های چند ت��ن از بزرگ ترین متخصصان 
بازاریابی و فروش را با شما در میان گذاشتیم و در ادامه 
توصیه های برخی دیگر از کارشناسان را مرور می کنیم. 

14. دیوید میرمن اسکات
سخنران و نویسنده   کتاب پرفروش »بازاریابی 

با طعمی تازه«
وقتی  که در دانش��گاه بودم پدرم به من گفت: »یاد 
بگیر چطور در جمع صحبت کنی«؛ مانند اکثر مردم، 
من از صحبت کردن در جمع می ترس��یدم، اما مدتی 
کوتاه پس از فارغ  التحصیلی، من به باشگاه سخنرانان 
پیوس��تم و مبانی اولیه  س��خنرانی در مقابل جمع را 
آموخت��م. در آن زم��ان، مهارت س��خنرانی برای منی 
که می  خواستم در مقابل مدیران اجرایی شرکتم و در 
مقابل مش��تریانم صحبت کنم، ضروری بود. به دلیل 
همی��ن مهارت بود که من به س��مت عن��وان معاونت 
اول بازاریابی چند ش��رکت فناوری ارتقا پیدا کردم. از 
حدود 10 س��ال پیش که ش��رکت خودم را تأس��یس 
کردم، صدها سخنرانی درآمدزا در سراسر جهان برگزار 

کرده  ام. 
 1۵. مارکوس شرایدن

سخنران، نویسنده و بنیانگذار سلز الیون 
)Sales Lion(

من بهترین توصیه شغلی را از یکی از اولین قهرمانان 
زندگی ام دریافت کرده ام؛ مردی که عشق به شکوفایی 
ف��ردی را به من داد؛ جیم ران )کارآفرین و س��خنران 

مشهور آمریکایی(. 
جمل��ه  مع��روف او ک��ه در ذهن��م حک  ش��ده این 
اس��ت: »باید روی خودتان بیشتر کار کنید تا بر روی 

شغل تان«. 
زمان هایی که من در عرصه  کاری بیشتر از همیشه 
مبتکر و موفق ب��وده  ام، دقیقا همان زمان  هایی بوده اند 
که من زمان بیش��تری را صرف رش��د فردی کرده  ام. 
خودشکوفایی به اش��کال مختلفی موجب خالقیت و 
افکار تازه می ش��ود و در قالب ابت��کار، ایده  های جدید 
و جری��ان انرژی ت��ازه در زندگی ش��غلی  تان منعکس 
می شود.  این جمله مشوق اصلی من در نگارش کتاب 
»س��ؤال از آنها، جواب از شما« و الهام  بخش راه اندازی 
شرکت سلز الیون و کسب موفقیت  های فردی متعدد 

بوده است. 
16. دارمش شاه

بنیانگذار و مدیر بخش فنی هاب اسپات 
)HubSpot(

روی کار س��وار ش��وید. بهترین راه شروع یک مسیر 
ش��غلی موفق، ایجاد اعتبار از طریق به دس��ت گرفتن 
یک وظیفه یا پروژه  یا طرح ابتکاری است. همیشه در 
مورد همه کارها موانعی وجود دارد. افرادی که در این 
 بین، برجسته می شوند، آنهایی هستند که توانسته اند بر 
مشکالت غلبه کنند و بدون بهانه تراشی، کنترل کار را 
به دست گرفته اند. این افراد، حل مشکالت و مسئولیت 

نتیجه   کار را بر عهده می  گیرند. 
17. جی دی شرمن

)HubSpot( مدیر ارشد اجرایی هاب اسپات
نمی  دانم این نکته را می توان یک توصیه شغلی حساب 
کرد یا نه؛ ش��اید این نکته بیش��تر در مورد رهبری بهتر 
است که البته در نوع خودش بهترین توصیه  شغلی است!  
این توصیه را من در زمانی که مدیر مالی شرکت فناوری 
آکامای بودم از جورج کونرادس، مدیر این شرکت دریافت 
کردم. جورج در حوزه فناوری یک مدیر اسطوره ای است 
که 30 س��ال در  ای ب��ی ام )IBM(  بوده  و بعد مدیریت 
ش��رکت های بی بی اِن و آکامای را برعهده داش��ته است.  
مدت کوتاهی بعد از پیوستن من به آکامای، من و جورج 
در حال صحبت بودیم. او درباره اوضاع  و احوال کاری من 
سؤال می کرد و من درباره  پیچیدگی های محیط کار جدید 
و سر درگمی  های کار با همکاران جدید صحبت می کردم. 
او حرف مرا قطع کرد و گفت: »ش��رمن، کار تو به  عنوان 
یک رهبر و مدیر این اس��ت که تمام این پیچیدگی ها و 
س��ردرگمی  ها را بگیری و در عوض وضوح و س��ادگی به 
همکارانت تحویل بدهی!« من متوجه منظور او شدم؛  به 
 عنوان یک رهبر ش��ما باید به تمام کارکنان گوش  دهید 
و پیچیدگی شرایط شان را درک کنید، اما نهایتا کار شما 
این است که با وضوح هرچه تمام تر تصمیم گیری کنید و 
کارکنان را در یک جهت واحد به  پیش ببرید. گاهی اوقات 
باید تصمیم های س��ختی بگیرید و بنابر این باید بتوانید 
واض��ح و دقیق حرف تان را بزنید. حاال هر وقت به دودلی 
و س��ردرگمی بر می  خورم، به حرفی که جورج 10 سال 
پیش به من زد فکر می  کنم و سعی می کنم به قطعیت 

و وضوح برسم. 
ادامه دارد. . . 
impactbnd :منبع

درس های بازاریابی از نشنال 
جئوگرافیک

نش��نال جئوگرافیک با بیش از ۴۵ میلیون طرفدار 
در فیس ب��وک و ۸۶ میلی��ون فالوور در اینس��تاگرام 
یک��ی از بزرگ تری��ن برندهای غیر س��لبریتی حاضر 
در دنیای مجازی اس��ت. اگر تنه��ا یکی از صفحات 
آنها در ش��بکه های مختلف را دنبال کنید، به خوبی 
دلیل موفقیت ش��ان را متوجه خواهید شد. تصاویر و 
فیلم های زیبا و حیرت آور نش��نال جئوگرافیک نگاه 

هر مخاطبی را به خود جلب می کند. 
نش��نال  بی نظی��ر  موفقیت ه��ای  پ��رده  پش��ت 
جئوگرافیک براساس چهار استراتژی مرکزی هدایت 
می ش��ود. در واقع این نکته را آنابل کنول )مس��ئول 
هماهنگی مس��افرت های مؤسسه( در کنفرانس اخیر 
ITB برلین بیان کرده اس��ت. برهمین اساس در این 
مقاله کریس��تیانا نیوبری نگاهی به چهار اس��تراتژی 
اصلی نش��نال جئوگرافی انداخته است. در ادامه این 

اصول را با هم مرور خواهیم کرد. 
1- پایداری صادقانه روی برند

کن��ول صحبت در مورد نخس��تین اصل را اینگونه 
ش��روع می کند: »باید نس��بت به آنچه برندتان ارائه 
می کند، آگاه باشید. پایداری در این امر مورد انتظار 

و تحسین مردم است.«
در مورد تعهد نس��بت به مسئولیت پذیری اجتماعی 
نش��نال جئوگرافیک یک چهارم درآمدش را صرف امور 
عام المنفعه می کند. براین اساس کمپین مردم در مقابل 
تغییر آب وهوا و هش��تگ اقدام من در م��ورد آب وهوا 

بخشی از این اقدامات شرکت را تشکیل می دهد. 
همی��ن فعالیت ه��ای به ظاه��ر کوچک ت��ا به حال 
موج��ب دریافت 10ه��زار عکس با موض��وع تغییرات 
آب وهوایی از س��وی کاربران سراس��ر دنیا شده است. 
کنول چنین اقداماتی را در راستای ترغیب مخاطب ها 
می داند: »هدف اصلی ش��رکت از انجام این امور تبدیل 
مخاطب های عالقه مند به فعاالن عرصه محیط زیست 
اس��ت«. همچنین در زمینه پرورش استعدادها نشنال 
جئوگرافی��ک تا به ح��ال بیش از ۸00ه��زار عکس از 
عکاس های آماتور در 19۵ کش��ور جهان دریافت کرده 
اس��ت. این مؤسس��ه به منظور ترغیب کاربران برترین 
عکس ه��ای دریافت��ی در این بخش را ب��ر روی اکانت  

رسمی اش در اینستاگرام بارگذاری می کند. 
درس��ی برای برند ش��ما: به تعه��د برندتان توجه 
داش��ته باش��ید و ت��الش کنی��د ب��ه آن جامه عمل 
بپوشانید. ش��بکه های اجتماعی بهترین پلتفرم برای 
اطالع رسانی در این زمینه هستند. همچنین تشویق 
مخاطب ه��ا به انجام فعالیت هایی که با تعهد برندتان 
همسویی دارد، یکی دیگر از کارهای جالب توجه در 
این زمینه اس��ت. به این ترتی��ب مخاطب های تان را 

بیش از پیش جذب برندتان خواهید کرد. 
2- اهمیت اقدام فوری

کنول در مورد اهمیت فعالیت سریع اینگونه اظهارنظر 
می کن��د: »ما هر م��اه بیش از 70 اس��توری و ویدئوی 
زنده را با کاربران به اشتراک می گذاریم. به طور معمول 
هرکدام از این برنامه ها نیز یک میلیون مخاطب به خود 
جلب می کند«. در س��فر اخیر عکاس��ان و دانشمندان 
نش��نال جئوگرافی��ک ب��ه آفریق��ا تیم فنی مؤسس��ه 
تصاوی��ری جالب را با کاربران ش��بکه های اجتماعی به 
اشتراک گذاشت. در حقیقت افراد با مشاهده پست ها و 
ویدئوهای زنده این برند امکان مشاهده یک پلنگ زنده 
از فاصله بس��یار نزدیک و در محیط زیس��ت طبیعی اش 
را داش��تند. به عالوه در ساعت های استراحت تیم فنی 
به سراغ دانش��مندان رفته و امکان طرح سؤال را برای 

مخاطب های فراهم می کرد. 
اگ��ر عالقه مند به آگاهی از می��زان موفقیت طرح 
پرس��ش  و پاس��خ نش��نال جئوگرافیک هستید، این 
برنام��ه فق��ط در 3.۵ دقیقه بی��ش از ۵00 کامنت 
دریاف��ت کرد. ای��ن حجم از واکنش ت��ا پایان برنامه 

افزایش بیشتری نیز پیدا کرد. 
درس��ی برای برند ش��ما: ویدئوهای زنده نش��نال 
جئوگرافیک از نوع ارتباط های یک طرفه نیس��ت. در 
حقیق��ت تالش تیم فنی در برق��راری نوعی دیالوگ 
و گفت وگ��و میان دس��ت اندرکاران و افراد عالقه مند 
اس��ت. خروجی چنین برنامه هایی ب��ه دلیل ماهیت 
جذاب شان معموال بسیار بهتر از آنچه تصور می شود، 
خواه��د بود. بی تردید آگاهی از پرس��ش ها و نظرات 
کارب��ران و مش��تریان نس��بت ب��ه برندم��ان در این 
ویدئوهای زنده به بهترین شکل نمود پیدا می کند. 

3- ایجاد عنصر تحسین
در ی��ک فضای ش��لوغ و پرمحتوا مانند ش��بکه های 
اجتماع��ی تصاویر و ویدئوهای ش��ما بای��د با اختالف 
حیرت انگیزتر از س��ایرین باشد. پرسش اصلی در اینجا 
تعریف حیرت انگیز است. اجازه دهید با ذکر یک مثال 
به این پرسش پاسخ دهم. نظرتان در مورد ویدئوی 3۶0 
درجه از حمله یک نهنگ به شکارش که در اختیار 9۸ 
میلیون مخاطب ق��رار گرفته، 30 میلیون بازدید و ۵3 

هزار بازنشر در فیس بوک داشته است، چیست؟ 
درس��ی ب��رای برند ش��ما: ش��اید ش��ما چیزی به 
جذابیت یک نهنگ در حال شکار برای بارگذاری در 
شبکه های اجتماعی نداشته باشید. با این حال امکان 
اس��تفاده از این اصل برای هر ش��رکتی فراهم است. 
هدف س��اده اس��ت: مخاطب را هربار با محتوای تان 

حیرت زده کنید. 
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موفقیت در استارت آپ به عنوان 
کارآفرین پیشگام

کارآفرینان پیش��گام وارد صنعتی می شوند که 
کامال بکر است و آموزشی برای پیشرفت در آن 
ندارن��د. در این حالت بای��د نکاتی پیچیده برای 

موفقیت رعایت شود. 
برخ��ی از اس��تارت آپ ها در بازاری ش��روع به 
فعالیت می کنند که تا پیش از آنها هیچ کس��ی 
به آن وارد نش��ده است. آنها برخی اوقات بازار یا 
صنعت را ایجاد می کنند و باید به عنوان پیشگام 
آن، با تم��ام موانع اولیه روبه رو ش��وند. به بیان 

دیگر آنها راه را برای بقیه باز می کنند. 
کارآفرینان پیشگام هیچ راهنما یا آموزشی در 
صنعت مورد نظرشان ندارند. آنها اولین هستند 
و کسی نیست که از او پیروی کنند. چالش این 
نوع از اس��تارت آپ، عالوه بر ایجاد صنعت جدید 
و ح��ل موان��ع آن، راضی کردن بقی��ه به خرید 
محصوالت و خدماتی اس��ت ک��ه تا پیش از آنها 
وجود نداش��ته اند. در ادامه این مقاله نکاتی را از 
زبان کارآفرینان پیش��گام بی��ان می کنیم که در 

پیشرفت اولیه مفید خواهند بود. 
از افراد منفی باف دور شوید

نانی ِدالپِنا موس��س و مدیرعامل اس��تارت آپ
از ش��رکت های پیش��گام در   ،Emblematic
زمین��ه واقعی��ت افزوده و مج��ازی در این مورد 
می گوی��د: »من روزه��ای اولی��ه کارم را به یاد 
م��ی آورم ک��ه اطرافیان، ب��ه من ان��رژی منفی 
می دادند. آنها می گفتن��د که من هیچ گاه موفق 
نخواهم شد. من آنها را نادیده گرفتم و به تالش 
برای تأسیس استارت آپم ادامه دادم. ابتدا شغلم 
را ت��رک کردم و س��پس به دنب��ال راهی برای 
ساخت محصولم گشتم. امروز تنها یک جمله در 
خاطر من مانده و آن اینکه همیش��ه راهی برای 

حل کردن مسائل وجود دارد«.
افراد را با خود همراه کنید

نان��ی در ادام��ه صحبت های��ش به ای��ن نکته 
اشاره می کند که هنر اصلی موسس استارت آپ 
پیش��گام، هم��راه ک��ردن دیگ��ران و عالقه مند 
کردن آنها به طرح و محصول اس��تارت آپ است. 
ش��ما باید تالش کنید با مه��ارت رهبری خود، 
دیگ��ران را همراه کنید. این مه��ارت نیز تنها با 
صحبت های قاطعانه یا تحکمی به دست نمی آید، 
بلکه باید لحن مناس��ب و انگیزش��ی را برای آن 

پیدا کنید. 
ساده سازی و برون سپاری کنید

از دیگر توصیه های نانی، برون س��پاری وظایف 
اس��ت. او معتقد اس��ت برخی کارها مانند امور 
مال��ی، بیم��ه و مدیری��ت نیروی انس��انی نباید 
در داخ��ل کس��ب وکار پیش��گام انجام ش��وند. 
برون س��پاری این س��بک از وظایف در نگاه اول 
برای ش��رکت هزینه دارد، ام��ا در نهایت به آزاد 
شدن وقت موسس استارت آپ و هدفمند شدن 

تالش های او منجر می شود. 
خودتان را بازطراحی کنید

چارلز نونی، موس��س و مدیرعامل استارت آپ 
از پیش��گامان  او  MobiTV اس��ت. ش��رکت 
صنعت پخ��ش محتوای رس��انه ای زن��ده برای 
گوش��ی های هوشمند اس��ت. او اعتقاد دارد که 
پ��س از ش��روع کار اس��تارت آپ و موفقیت های 
اولیه، بازار تغییر کرده و ش��رکت آنها نیز مجبور 
به تغییرات اساسی شده است. او در توصیه خود 
بی��ان می کند که حتی اگر در صنعتی پیش��گام 
هس��تید، پ��س از مدتی باید ب��ا نیازهای همان 
صنعت همراه شده و تغییرات الزم را در شرکت، 

خدمات و محصوالت تان ایجاد کنید. 
مراقب موانع باشید

ب��ه هر حال ش��ما اولی��ن فردی هس��تید که 
در مس��یر ق��دم می گذارید. نونی معتقد اس��ت 
اف��راد پیش��گام بای��د دق��ت باالیی در کش��ف 
موانع ناش��ناخته داش��ته باش��ند. از نظر او ابتدا 
بای��د نقاط قوت تی��م را شناس��ایی و در مواقع 
مواجهه با موانع، افراد مناس��ب را برای حل آنها 
انتخاب کنیم. انتخاب مس��یر نیز از دشوارترین 
چالش های یک کارآفرین پیشگام است. مسیری 
که کمترین موانع را داشته و از حداکثر پتانسیل 

افراد تیم برای موفقیت استفاده کند. 
اولین پیروزی را کسب کنید

نونی در ای��ن باره می گوید: »در روزهای اولیه 
ش��روع کار استارت آپ پیشگام، شک و تردید از 
جانب همه افراد ش��ما را فرا می گیرد. مخاطبان، 
سرمایه گذاران و حتی کارمندان با شکی زیاد به 
محصول و هدف ن��گاه می کنند. بهترین راه حل 
ب��رای رهایی از ای��ن وضعیت، به دس��ت آوردن 
اولین پیروزی و رس��یدن به هدف اولیه )هرچند 
کوچک( است. فراموش نکنید که وظیفه شما به 
عنوان رهبر تیم، ایجاد روحیه اعتماد به نفس در 
اعضا و هرکس��ی است که شما را دنبال می کند. 
هر چقدر هم که آماده باش��ید، به هر حال موانع 
ناش��ناخته در مسیر ش��ما قرار خواهند گرفت. 
ب��رای آنها آماده باش��ید و از هم��ان روز اول به 
دنبال پیروزی های کوچک و بزرگ باشید. با این 
کار ان��رژی و تفکر مثبت را از روز اول در تیم و 

سرمایه گذاران ایجاد می کنید. 
ENTREPRENEUR/ZOOMIT منبع

م��دل GROW رایج تری��ن 
چارچ��وب مربیگری اس��ت که 
مدیران اجرایی از آن اس��تفاده 
می کنن��د. با توجه به س��ادگی 
نس��بی ای��ن مدل، بس��یاری از 
مدی��ران آن را به عن��وان راهی 
برای پی ریزی جلسات مربیگری 
و مش��اوره ب��ا کارکن��ان خ��ود 

آموخته اند. 
GROW مخف��ف چهار واژه 

زیر است: 
- Goal )هدف(

 Current Reality  -
)وضعیت جاری(

- Options )انتخاب ها(
 )Will )or Way forward -

)وضعیت مطلوب(
مدی��ران از ای��ن م��دل بهره 
می گیرند تا به کارکنان خود در 
بهبود عملکرد، حل مش��کالت، 
تصمیم گی��ری بهت��ر، یادگیری 
مهارت های جدید و دستیابی به 

اهداف کاری شان کمک کنند. 
نکت��ه مه��م در مربیگ��ری و 
 GROW م��دل  از  اس��تفاده 
طرح پرس��ش های بسیار خوب 
اس��ت. مربیگری ب��ه این معنی 
نیس��ت که به کارکنان بگوییم 
چ��ه کار کنن��د، بلکه ب��ه این 
معناس��ت که با طرح س��ؤاالت 
مناس��ب در زم��ان مناس��ب به 
کارکنان کمک کنیم خودش��ان 

به پاسخ برسند. 
پرس��ش   70 اینج��ا  در 
برای  مربیگ��ری  ش��گفت انگیز 
اس��تفاده مدیران مطرح ش��ده 
که متناس��ب با چارچوب چهار 
 GROW م��دل  مرحل��ه ای 

طبقه بندی شده اند: 
هدف: 

مربیگ��ری ب��ا تعیی��ن ی��ک 
هدف آغاز می ش��ود. این هدف 
عملک��ردی،  ه��دف  می توان��د 
هدف توس��عه ای، یافتن راه حل 
ی��ک مش��کل ی��ا اتخ��اذ یک 
تصمیم باش��د. به منظ��ور ایجاد 
ش��فافیت در ویژگی های هدف 
و نیز انس��جام در سراسر گروه، 
کارکن��ان را تش��ویق کنید تا از 
 S. M. A. R. T قال��ب ه��دف
اس��تفاده کنند. توضیح عبارتی 
که به اختصار مشاهده می کنید 
در ادامه توضیح داده شده است: 

- Specific )مشخص(
- Measurable )قابل اندازه گیری(
- Attainable )قابل دستیابی(

- Realistic )واقع گرایانه(
- Timely )بهنگامی(

ده پرس��ش که به افراد کمک 
می کند در اهداف خود ش��فاف 

باشند: 
1- قصد دارید از این جلسات 
مربیگری به چه چیزی دس��ت 

یابید؟ 
۲- می خواهی��د به چه هدفی 

برسید؟ 
3- دوس��ت دارید برای. . . . . 

چه اتفاقی بیفتد؟ 
۴- »واقعا« چه می خواهید؟ 

۵- دوست دارید چه کاری را 
به پایان برسانید؟ 

۶- در پ��ی رس��یدن ب��ه چه 
نتایجی هستید؟ 

7- چ��ه نتیج��ه ای برایت��ان 
ایده آل خواهد بود؟ 

۸- می خواهی��د چه چیزی را 
تغییر بدهید؟ 

9- چ��را آرزو داری��د به این 
هدف برسید؟ 

10- رسیدن به این هدف چه 
منافعی برای تان خواهد داشت؟ 

وضعیت جاری: 
این گام در مدلGROW  به 
شما و کارکنان کمک می کند تا 
از وضعی��ت فعلی، مثال اتفاقاتی 
که در جریان اس��ت و بزرگی و 

زمینه وضعیت، آگاهی یابید. 
نکت��ه مه��م ای��ن اس��ت که 
پرس��ش ها را چندان س��خت و 
جدی نگیرید، این یک بازجویی 
اج��ازه  نیس��ت.  مسلس��ل وار 
پرس��ش  درباره  کارکنان  دهید 
و پاس��خی که قرار اس��ت ارائه 
کنن��د تفکر داش��ته باش��ند. از 
مهارت ه��ای گ��وش دادن فعال 
اس��تفاده کنی��د، اینج��ا وق��ت 
مناسبی نیست که فورا دست به 
ارائه راه حل یا در میان گذاشتن 

نظرات خود بزنید. 
۲0 پرسش طراحی شده برای 

شفاف سازی وضعیت جاری: 
1- در حال حاضر چه اتفاقی 
در جریان اس��ت )چه چیز، چه 
کسی، چه وقت و هر چند وقت 
ی��ک ب��ار(؟ تأثیر ی��ا نتیجه آن 

چیست؟ 
۲- تا به حال قدمی به سوی 

هدف تان برداشته اید؟ 
3- اقدام��ات خ��ود را چطور 

توصیف می کنید؟ 
۴- جایگاه کنونی شما نسبت 

به هدف تان کجاست؟ 
۵- در مقیاس یک یا 10 االن 

کجا ایستاده اید؟ 
۶- ت��ا ام��روز چه چی��زی در 
موفقیت شما نقش داشته است؟ 

چ��ه  کار  اینج��ای  ت��ا   -7
پیشرفتی داشته اید؟ 

۸- در ح��ال حاضر چه کاری 
مؤثر واقع می شود؟ 

از ش��ما  انتظ��اری  9- چ��ه 
می رود؟ 

10-  چرا تاکنون به هدف تان 
نرسیده اید؟ 

11-  فک��ر می کنید چه چیز 
مانع شماست؟ 

1۲-  فک��ر می کنید واقعا چه 
اتفاقی افتاده است؟ 

13-  کس��انی را می شناسید 
که قبل از ش��ما ب��ه این هدف 

رسیده باشند؟ 
درس��ی  چ��ه   .  .  . از.    -1۴

گرفتید؟ 
1۵-  تا به حال چه چیزهایی 

را امتحان کرده اید؟ 
1۶-  این بار چطور می توانید 
عملک��رد ضعیف قبل��ی خود را 

جبران کنید؟ 
17-  ای��ن بار چ��ه کاری را 

می توانید بهتر انجام دهید؟ 
1۸-  اگ��ر بپرس��ید. . . . . ، 

درباره تان چه خواهند گفت؟ 
19-  از یک تا 10 وضعیت تا 
چه حد دشوار/ جدی/ اضطراری 

است؟ 
۲0-  اگر کسی چنین چیزی 
به ش��ما بگوید ی��ا چنین کاری 
اقدام  فکر/احساس/  دهد،  انجام 

شما چه خواهد بود؟ 
انتخاب ها: 

پ��س از اینک��ه ه��م ش��ما و 
ه��م کارکنان به درک روش��نی 
یافتی��د،  دس��ت  وضعی��ت  از 
ب��ه  مربیگ��ری  گفت وگوه��ای 
س��مت این موضوع می رود که 
ب��رای رس��یدن به ه��دف، چه 

کاری از کارکنان برمی آید. 
در اینجا ۲0 پرسش می بینیم 
که برای کمک ب��ه کارکنان در 
کشف انتخاب  ها /یا ارائه راه حل 

طراحی شده اند: 
1- چه انتخاب هایی دارید؟ 

۲- فک��ر می کنید قدم بعدی 

چه باید باشد؟ 
3- اولین قدم تان چه می تواند 

باشد؟ 
۴- فکر می کنید برای کسب 
نتایج بهتر )یا نزدیک تر شدن به 
هدف( الزم است چه کار کنید؟ 
دیگ��ری  کاری  چ��ه   -۵

می توانید انجام دهید؟ 
۶- چه شخص دیگری ممکن 

است بتواند کمک کند؟ 
7- چ��ه اتفاق��ی می افتد اگر 

هیچ کاری نکنید؟ 
۸- ت��ا ب��ه ح��ال چ��ه کاری 
برای ت��ان مؤث��ر ب��وده؟ چطور 
می توانید باز هم آن کار را انجام 

دهید؟ 
9- اگر آن کار را انجام دهید 

چه اتفاقی می افتد؟ 
10- دشوارترین/ چالش برانگیزترین 

قسمت آن کار کجاست؟ 
دوس��تان تان چ��ه  ب��ه   -11
کار  آن  درم��ورد  نصیحت��ی 

خواهید کرد؟ 
1۲- ب��ا گفتن/ انج��ام دادن 
انتخاب��ی ک��ه دارید چ��ه چیز 
را به دس��ت آورده یا از دس��ت 

می دهید؟ 
13- اگر کس��ی آن انتخاب را 
برای ش��ما بگوید یا انجام دهد، 

چه اتفاقی می افتد؟ 
چی��ز  بدترین/بهتری��ن   -1۴

درباره آن انتخاب چیست؟ 
1۵- احس��اس می کنید برای 
انتخ��اب  ک��دام  روی  ب��ر  کار 

آماده اید؟ 
1۶- قب��ال ب��ا ای��ن انتخاب/ 
وضعیت مش��ابه چط��ور مقابله 

کرده اید؟ 
17- کدام کار را می توانید به 

نحو متفاوتی انجام دهید؟ 
را  کس��ی  چ��ه   -1۸
وضعی��ت  ب��ا  می شناس��یدکه 

مشابهی مواجه بوده است؟ 
19-  اگر هر کاری امکان پذیر 

بود، چه کار می کردید؟ 
۲0-  کار دیگری هم هس��ت 

که بتوانید انجام دهید؟ 

وضع مطلوب: 
ای��ن آخری��ن گام در م��دل 
GROW اس��ت. در ای��ن گام، 
مربی تعهدات را بررسی می کند 
و ب��ه کارکنان کم��ک می کند 
طرح عملیاتی روش��نی را برای 

مراحل بعدی تهیه کنند. 
در اینج��ا ۲0 پرس��ش برای 
تعهدات  به جست وجوی  کمک 

و رسیدن به آن را می بینیم: 
1- چگون��ه ش��روع ب��ه کار 

خواهید کرد؟ 
۲- فک��ر می کنی��د در ح��ال 
حاض��ر چ��ه کاری الزم اس��ت 

انجام دهید؟ 
3- بگویید چط��ور آن کار را 

انجام خواهید داد؟ 
۴- چط��ور متوجه می ش��وید 

که کار را به پایان رسانده اید؟ 
۵- کار دیگ��ری هس��ت ک��ه 

بتوانید انجام دهید؟ 
۶- احتم��ال موفقی��ت برنامه 
ش��ما، از ی��ک ت��ا 10، چق��در 

خواهد بود؟ 
7- چقدر طول خواهد کشید 
تا ای��ن احتمال را ب��ه عدد 10 

برسانید؟ 
۸- چه موانعی مسیر موفقیت 

شما را سد کرده اند؟ 
9- برنامه ری��زی ب��رای کدام 
موان��ع را قابل انتظ��ار ی��ا الزم 

می دانید؟ 
10- ک��دام مناب��ع می توانند 

کمک تان کنند؟ 
11- چیزی هس��ت که از آن 

غافل شده باشید؟ 
گام  چ��ه  هم اکن��ون   -1۲

کوچکی خواهید برداشت؟ 
13- چه زمان شروع خواهید 

کرد؟ 
1۴- چط��ور از موفقیت خود 

مطمئن می شوید؟ 
1۵- برای به پایان رس��اندن 
کار نی��از به چ��ه حمایت هایی 

دارید؟ 
1۶-  اگر هی��چ کاری نکنید 
چه اتفاق��ی می افتد )چه بهایی 

خواهد داشت(؟ 
ب��ه  رس��یدن  ب��رای    -17
هدف ت��ان توقع چ��ه کمکی از 

دیگران دارید؟ 
1۸-  س��ه اق��دام عمل��ی که 
این هفت��ه بتوانید صورت دهید 

کدام ها هستند؟ 
19-  از ی��ک ت��ا 10، چقدر 
تعهد/انگی��زه  دارای  ب��رای کار 

هستید؟ 
۲0-  چقدر طول می کشد تا 

این عدد را به 10 برسانید؟ 
حرف آخر: 

در ی��ک مکالم��ه مربیگ��ری 
پی��روی درس��ت و مرتب از این 
مس��یر متوالی چه��ار مرحله ای 
به ن��درت امکان پذی��ر اس��ت. با 
ای��ن ح��ال، انبوه پرس��ش های 
شگفت انگیز موجود در چارچوب 
GROW اعتم��اد الزم ب��رای 
ش��روع کار را تا زمانی که تبدیل 
به یک جریان طبیعی و روزمره 

شود، به مدیران می دهد. 
thebalance :منبع
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رهبران اصیل، رهبران بزرگی اند؛ 
آیا شما هم هستید؟ 

تا به حال چند بار این جمله را درباره رهبران شرکت خود 
گفته اید یا ش��نیده اید که »این فقط خط مشی آنهاست« یا 
»اینها فقط یک س��ری حرف ه��ای مبهم و دوپهلوی جمعی 
است« یا »چرا زحمت رفتن به این جلسات را به خود بدهیم، 

آنها که به ما نمی گویند واقعا چه خبر است؟«
چرا اصالت مهم است؟ اصالت می تواند بین رهبران خوب و 
رهبران بد تمایز برقرار کند. اصالت می تواند در کارکنان انگیزه 
کار و وفاداری به سازمان ایجاد کند. همچنین می تواند موجب 

تثبیت اعتماد در روابط فراسازمانی شود. 
اصال��ت چیزی فرات��ر از صراحت و بیان حقیقت اس��ت و 

مستلزم این است که از خود و ارزش های خود آگاه باشید. 
اصالت یعنی چه؟ 

اصالت یعنی: 
- صادق بودن با خود؛ 

- صریح بودن با دیگران؛ 
- راستگو و درستکار بودن. 

تعریف معنای اصالت امری جداگانه است، اما از کجا متوجه 
می شوید که اصالت شبیه چیست؟ از کجا می دانید که کسی 
حقیقتا صریح و صادق اس��ت؟ چه رفتارهایی بازتاب اصالت 
هس��تند؟ رهبرانی را که خودتان از نزدیک یا از طریق اخبار 
و تاریخ می شناس��یددر نظر بگیرید. فکر می کنید کدام شان 
اصیل هستند؟ اصالت شان از چه طریق نشان داده می شود؟ 

برای ش��روع، در اینجا نمونه هایی از رهب��ران اصیل را نام 
می بریم: 

- مارتین لوترکینگ، جونیور، رهبر جنبش حقوق مدنی
IBM سم پالمیسانو، مدیرعامل سابق -

- اپرا وینفری، بازیگر، مجری سابق تلویزیون
- جک ولچ، مدیرعامل سابق جنرال موتور

- آن مولکاهی، مدیرعامل سابق شرکت زیراکس
- استیو جابز، مدیرعامل سابق شرکت اپل

- الینور روزولت، همس��ر فرانکلین روزولت، رئیس جمهور 
سابق 

- وارن بافت، سرمایه گذار، مدیرعامل برکشایر هاتاوی
همه این آدم ها با شناخت از خود و روراست بودن با دیگران 
نمونه اصالت هس��تند. برای مثال، استیو جابز در سخنرانی 
خود در جش��ن فارغ التحصیلی دانشگاه استنفورد گفته بود: 
»حقیقتش را بخواهید، اینجا کمترین فاصله ای است که تا به 
حال با فارغ التحصیلی از دانشگاه داشته ام« و بعد توضیح داده 
بود که چرا دانش��گاه را ترک کرده است. یکی از دانشجویان 
دست اندرکار در انتخاب استیو جابز برای سخنرانی در جشن، 
می گوید انتظار داشته او درباره موفقیت هایش صحبت کند، 

نه شکست هایش. 
رهبران اصیل هراس��ی از صحبت درباره ناکامی های شان 
ندارند، بلکه مش��تاقند اش��تباهات و نقاط ضعف ش��ان را با 
دیگران در می��ان بگذارند. وارن باف��ت می گوید بزرگ ترین 
اش��تباهش خرید برکش��ایر هاتاوی بوده است: »یک اشتباه 
۲00 میلی��ارد دالری«. رهبران اصیل از دش��واری هایی که 
پشت س��ر گذاش��ته اند نیز حرف می زنند. مثال اپرا وینفری 
راج��ع  به کودکی به ش��دت دردناک خود بس��یار با صراحت 

صحبت می کند. 
و در آخر، رهب��ران اصیل صادقانه صحبت می کنند، مثل 
کاری ک��ه آن مولکاهی انجام داد و به اعضای گروهش گفت: 
»هی، بیایید فقط حرف بزنیم، بی کلک«. الینور روزولت هم 

در زندگینامه بسیار صادقانه خود همین کار را کرده است. 
مراحل رسیدن به اصالت

حاال که می دانید اصالت چیس��ت و چگونه اس��ت، شاید 
بخواهید بدانید چطور می توانید به آن دس��ت یابید؟ به اکثر 
م��ا یاد داده اند که »هرگز ضعف هایت را بروز نده« و »با تمام 
توانت تالش کن«. چط��ور می توان این نقاب را کنار زد و به 
جایش از ته قلب س��خن گفت؟ پی��ش از اینکه بتوانید از ته 
قلب سخن بگویید، باید بدانید چه کسی و مظهر چه چیزی 

هستید. این یعنی باال بردن خودآگاهی. 
خودآگاهی: این اولین گام به س��وی رهبری اصیل اس��ت. 
باید بدانید که کیس��تید و چه چیز برای تان مهم اس��ت تا با 
خودتان صادق باشید. این کار ممکن است ساده به نظر برسد، 
اما در واقع نیس��ت. بگذارید چند لحظه ای روان شناس بشوم 
و درمورد خودفریبی با ش��ما صحبت کن��م. همه ما حداقل 
کمی درباره انکار، توجیه کردن، س��رکوب و خودش��یفتگی 
می دانیم. بله، همه می دانیم، اما س��ؤال این جاست که تا چه 

حد می دانیم؟ 
ب��رای اصیل بودن، بای��د ترس ها و دلهره ه��ای خود را 
بشناس��ید و بدانید در کودکی ب��رای مقابله با تجربه هایی 
ک��ه از س��ر گذارنده اید و هنوز ه��م می گذرانی��د، از چه 
س��ازوکارهایی به��ره می گرفته ای��د. باید بر ای��ن تجربه ها 
چیره ش��وید و با خودتان کنار بیایید. ش��ما باید ضعف ها 
و قوت های ت��ان را بپذیرید و آنها را با ش��وق با دیگران به 
اشتراک بگذارید تا از آنها درس بگیرند. انجام این کار برای 

برخی افراد سخت تر از سایرین است. 
من با رهب��ران زیادی کار می کنم و می توانم به س��رعت 
بگویم که چه کس��ی خودآگاه هس��ت و چه کس��ی نیست. 
مطمئنم شما هم می توانید، اگر درباره اش فکر کنید. رهبران 
خودآگاه، آدم های بس��یار قوی تری هس��تند و پیروی از آنها 
ساده تر اس��ت، چراکه آنها ثابت قدم بوده و درباره برنامه های 

کاری خود روراست و صریح هستند. 
حاال دوباره به نمونه هایی که از رهبران اصیل در ذهن دارید 
فکر کنید. چطور توانس��تید خودآگاه بودن آنها را تشخیص 
دهید؟ چه رفتارهایی باعث شد به خودآگاهی آنها پی ببرید؟ 
آنها از چه زبانی اس��تفاده می کنند تا خودآگاهی ش��ان را به 

شما منتقل کنند؟ 
allbusiness :منبع

رهبری

نوشته جوآنی کونل
مترجم: نسیم حسینی 

مترجم: نسیم حسینی

شنبه
18 فروردین 1397

شماره 1034



13 آگهــــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

88936651

شنبه
18 فروردین 1397

شماره 1034



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی شنبه14
18 فروردین 1397

شماره 1034



1۵ ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

تبریز - فالح- استاندار آذربایجان شرقی ظهر روز چهارشنبه در 
بازدید از عملیات اجرایی پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز، 
توسعه شبکه فاضالب این کالنشهر را یکی از کارهای ارزشمند دولت 

تدبیر و امید برشمرد.
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز پروژه ای 

دومنظوره است
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر مجید خدابخش در حاشیه 
این بازدید به خبرنگاران گفت: مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز 
یکی از پروژه های مهم اس��تان اس��ت که عالوه بر کارکرد اصلی آن، 
در راس��تای احیای دریاچه ارومیه نیز اس��تفاده خواهد شد و به این 
خاطر پروژه ای دومنظوره اس��ت. وی با اشاره به اینکه این پروژه جزو 
پروژه های اولویت دار است، افزود: برای جذب اعتبارات مورد نیاز این 
پروژه از محل منابع داخلی شرکت های آب و فاضالب و آب منطقه ای 

و همچنین اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه تالش می کنیم.
با افتتاح این پروژه ساالنه 120 میلیون مترمکعب از پساب 

آن وارد دریاچه ارومیه خواهد شد 
اس��تاندار آذربایجان شرقی با ابراز امیدواری نسبت به اتمام کامل 
این پروژه تا سال 9۸، گفت: با افتتاح این پروژه ساالنه 1۲0 میلیون 
مترمکعب از پساب آن وارد دریاچه ارومیه خواهد شد که برای انتقال 
آن 1۵0 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است. وی افزود: برای 
اجرای تصفیه خانه نیز ۲00 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده بود 
که تاکنون 1۲۵ میلیارد تومان از این اعتبار تأمین ش��ده و پیمانکار 

پروژه نیز به سرعت در حال اجرای آن است.
توسعه شبکه فاضالب شهر تبریز از جمله اقدامات 

ارزشمند دولت تدبیر و امید است 
دکتر خدابخش، توسعه شبکه فاضالب شهر تبریز را یکی از اقدامات 
ارزشمند دولت تدبیر و امید برشمرد و گفت: در ابتدای دولت یازدهم، 

تنها ۴0 درصد از شهر تبریز معادل ۶00 هزار نفر از جمعیت این شهر 
تحت پوشش شبکه فاضالب قرار داشتند که این رقم در طول چهار 

سال گذشته به بیش از 70 درصد رسیده است.
بیش از 200 میلیارد تومان برای توسعه شبکه فاضالب در 

نقاط مختلف شهر تبریز هزینه شده است 
وی افزود: خوش��بختانه در این مدت بیش از ۲00 میلیارد تومان 
برای توسعه شبکه فاضالب در نقاط مختلف شهر تبریز هزینه شده و 
با تداوم این سیاست در دولت دوازدهم، به زودی شاهد این خواهیم 

بود که کل شهر تبریز تحت پوشش شبکه فاضالب قرار گیرد.
در بقیه شهرهای استان نیز آمادگی الزم برای اجرای 

شبکه فاضالب وجود دارد 
محمدصادق پورمهدی، معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
نیز در این بازدید از اجرای شبکه های فاضالب در 1۶ شهر استان خبر 
داد و گفت: در صورت همکاری شوراها و شهرداری ها، در بقیه شهرها 

نیز آمادگی الزم برای اجرای شبکه فاضالب وجود دارد.
مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر تبریز با 63 درصد 

پیشرفت فیزیکی در حال اجراست
عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر تبریز از خرداد 

سال 9۵ شروع ش��ده و هم اکنون با ۶3 درصد پیشرفت فیزیکی در 
بخش عملیات س��اختمانی و ابنیه در حال اجراست. یکی از اهداف 
مهم طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنش��هر تبریز، 
استفاده از پساب تولیدی به عنوان تأمین کننده عمده آب مورد نیاز 
احیای دریاچه ارومیه است که با بهره برداری از آن ساالنه بالغ بر 1۲0 
میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به این دریاچه انتقال می یابد. 
جم��ع آوری و دفع بهداش��تی فاضالب با هدف سالم س��ازی محیط 
زیست شهری، افزایش سطح بهداشت عمومی، محیطی و منطقه ای، 
ممانعت از آلودگی آب های س��طحی و زیرزمینی و محیط زیست از 
محل فاضالب های شهری، استفاده از کود آلی استاندارد تولید شده 
در کش��اورزی منطقه و تامین ظرفیت تصفیه و انتقال بخش عمده 
فاضالب جمع آوری شده سطح شهر تبریز از دیگر اهداف ایجاد مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز اس��ت. فرآیند اجرای این طرح از نوع 
فرآیندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فسفر بوده و با توجه 
به مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی، یکی از 
پیشرفته ترین و کارآمدترین فرآیندهای به روز تصفیه فاضالب شهری 
است. جمعیت تحت پوش��ش این طرح، یک میلیون نفر و ظرفیت 

تصفیه خانه نیز ۲07 هزار مترمکعب در شبانه روز خواهد بود.

اصفهان - قاسم اسد - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در مراسم تودیع ومعارفه معاون بهره برداری با اشاره به آخرین 
گمانه زنی ها پیرامون ذخیره حجم س��د زاینده رود گفت: براساس 
برآورده��ای صوت گرفته پیش بینی می ش��ود ب��ا توجه به کاهش 
بی سابقه بارندگی ها در حوضه آبریز زاینده رود آورد آب به  سد زاینده 
رود به ۵۶0 میلیون مترمکعب  در سال آبی جاری کاهش یافته  که 
این رقم بدبینانه ترین تدوین  سناریو  ی آورد آب به سد زاینده رود 
می باشد که برنامه ریزی شده بود پس  فعاالن صنعت آبفا در اصفهان  
مانند هشت سال گذشته،  منتها با تالش و تعهد بیشتر باید در صدد 
خدمات رس��انی پایدار به مردم باشند. مهندس هاشم امینی با بیان 
اینکه مس��ئوالن امر باید در هر شرایطی زمینه های خدمات رسانی 
پای��دار به مردم را فراهم نمایند تصریح کرد: فلس��فه حاکمیت مهیا 
نمودن بستر خدمت گذاری هر چه مطلوبتر به آحاد جامعه است پس 
فعاالن صنعت آبفا باید این تهدید کم آبی را به فرصت تبدیل کنند 
و با سازگاری با این شرایط در صدد فرهنگ سازی مصرف بهینه آب 
در جامعه باش��ند. وی افزود: هشت سال است که تک تک کارکنان 

شرکت آبفا استان اصفهان با تمام محدودیت ها توانستند در بسیاری 
از زمینه ها در این صنعت موفق عمل کنند.بعنوان مثال آبفا اصفهان 
در اجرای ماده واحده تبصره 3 بس��یار موفق عمل کرد که به گفته 
مسئوالن ارشد صنعت الگوی بسیار مناسبی برای دیگر شرکتها بوده 
است همچنین درتخصیص باینانس خارجی ،استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی در قالب قراردادهای مختلف مالی و مهار حوادث بزرگ در 
کمترین زمان  که گوای این مطلب رفع حوادث ناشی از زلزله غر ب 
کش��ور و در نهایت توزیع عادالنه و پایدار آب شرب مردم با استفاده 

از تکنولوژی بوده اس��ت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آبفا 
اس��تان اصفهان خطاب به کارکنان شرکت گفت: ما باید به ساکنان 
فالت مرکزی کشور بقبوالنیم که در منطقه خشک کشور قرار داریم و 
این تغییر اقلیم متاسفانه خشک شدن بیش از پیش فالت مرکزی را 
بدنبال دارد، بطوریکه کاهش بارندگی ها در سال آبی جاری در استان 
اصفهان در ۵0 سال گذشته بی سابقه بوده است و گویا براساس اعالم 
کارشناس��ان این مسئله کم آبی با اقلیم کشور ما عجین شده است 
بنابراین راههای س��ازگاری با نوع آب وهوا را باید در جامعه نهادینه 
کنیم  و مصرف صحیح آب را در پیش گیریم. مهندس هاشم امینی 
شرایط تامین آب پایدار را در تابستان سال آینده سخت  برشمرد و 
اظهار داشت:ش��رایط آبی استان نامطلوب است و حجم ذخیره سد 
زاینده رود به کمترین میزان ممکن رس��یده این در حالی  است که  
همه ساله بر تعداد مشتر کین آبفا افزوده می شود اما با این وجود از 
کارکنان آبفا استان خواسته می شود با تدبیر،تعهد و تالش شبانه روزی 
زمینه های تامین آب شرب را با توجه به اینکه میان عرضه و تقاضای 

آب تعادلی وجود ندارد فراهم نمایند.

اهواز - شبنم قجاوند- مدیر امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز 
 ،)RTV ( ش��رکت برق منطقه ای خوزستان گفت: پوشش عایقی
بهینه س��ازی، تعمیرات و نصب تجهیزات الزم پست برق حمیدیه 
این ناحیه به طور کامل انجام ش��ده و برق این شهرس��تان پایدار 
ش��ده اس��ت. مرتضی امامی بیان کرد: به منظور ارائه برق پایدار به 
مش��ترکین در شهرستان حمیدیه و حومه، پست برق حمیدیه در 
ام��ور بهره برداری ناحیه غرب اه��واز به مدت ۲1 روز در بهمن ماه 
گذشته خاموش و در اختیار گروه های مربوطه برای انجام اقدامات 
الزم قرار گرفت. وی ادامه داد: در این بازه زمانی انجام پوشش عایقی 
)RTV( کل تجهیزات پس��ت، تعویض تنها بریکر 13۲ کیلو ولت 
قدیمی )HLR( با یک دس��تگاه بریکر جدید از نوع پارس سوئیچ، 
نصب دو دستگاه بریکر 33 کیلو ولت جدید به عنوان بریکر مین در 

خروجی ترانس��فورماتورهای 1T و 2T به همراه تابلوهای مربوطه 
و کابل اندازی صورت گرفته اس��ت. مدی��ر امور بهره برداری ناحیه 
غرب اهواز اضافه کرد: نصب دو دس��تگاه سکسیونر 33 کیلو ولت 

جدید در خروجی ترانسفورماتورهای 1T و 2T ، تعویض دو دستگاه 
سکسیونر 33 کیلو ولت معیوب، جابجایی یک دستگاه سکسیونر 33 
کیلو ولت و اصالح ش��ینه بندی چهار فیدر که احتمال بروز حادثه 
در آنها باال بوده از دیگر اقدامات انجام شده در پست حمیدیه است. 
امامی با تشکر از همکاری سایر بخش ها در بهینه سازی و تعمیرات 
پست، اظهار کرد: از کارهای انجام شده دیگر در این پست می توان 
به تعویض یک س��ت 33CT کیلو ولت، تعویض یک دستگاه رله 
الک اوت 33 کیلو ولت مربوط به ترانس��فورماتورهای 2T، اصالح 
روشنایی کل پست با نصب ۲۴ عدد پروژکتور، اصالح کلید اتصال 
زمین، تعویض یک عدد مقره س��اپورت 13۲ کیلو ولت در ورودی 
ترانس��فورماتور 2T و انجام برنامه های PM کلیه تجهیزات پست 

اشاره کرد. 

استاندار آذربایجان شرقی:

مدولدومتصفیهخانهفاضالبتبریزجزوپروژههایاولویتداراستاناست

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد: 

تدوین سناریوی آورد آب سد زاینده رود با ۵0 درصد کاهش نسبت به شرایط نرمال

مدیر امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز خبر داد:

پایداری کامل برق در شهرستان حمیدیه

 تبریـز - فـالح- در س��ال 9۶ ش��اخص ه��ای اجرای��ی اعم از
اش��تراک پذیری و تأمی��ن گاز بخش های صنعت��ی فراتر از تعهدات 
گازرسانی شرکت بوده است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل 
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر گفت: در سال 9۶ 
حدود ۵۸700 مشترک شهری و روستایی تحت پوشش گاز طبیعی 
قرار گرفته که این رقم 31 درصد باالتر از تعهد شرکت در حوزه اشتراک 
پذیری بوده است. سیدرضا رهنمای توحیدی افزود: این رقم اشتراک 
پذیری با اجرای ش��بکه گازرس��انی به ط��ول 10۶7 کیلومتر و نصب 
1۸۴00 انشعاب تحقق یافته است. وی با اشاره به راه اندازی گازرسانی 

به صنایع با مصرف نزدیک به 10۸000 مترمکعب در س��اعت اظهار 
داش��ت: در سال گذشته گازرسانی به صنایع ۴۴درصد بیش از برنامه 

مصوب بوده است . رهنمای توحیدی تصریح کرد: برابر مصوبه شورای 
اقتصادی در سال جدید نیز تأمین گاز بخش های صنعتی و تولیدی با 
هدف حمایت از بخش های زیرساختی استان و ایجاد ارزش افزوده در 
محصوالت روند افزایشی خواهد داشت. مدیرعامل شرکت گاز استان در 
پایان با اش��اره به اینکه خدمات رسانی مطلوب به مردم و تداوم پروژه 
های فعال گازرس��انی مستلزم تأمین منابع مالی می باشد، اعالم کرد: 
امسال با مدیریت هزینه های جاری شرکت، رعایت اصل صرفه جویی، 
بکارگیری پیمانکاران مجرب اجرایی و نظارت مکفی و وصول مطالبات 

معوق گازبها، در اجرای پروژه های گازرسانی تسریع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

در سال 96 تحقق شاخص های اجرایی فراتر  از تعهدات گازرسانی شرکت بوده است

تبریز - فالح- معاونین و مدیران شرکت توزیع نیروی برق تبریز، 
میثاق نامه اخالقی س��ال جدید را امضا کردند. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، در دیدار نوروزی مدیرعامل و معاونین با همکاران ش��رکت 
توزی��ع نیروی برق تبریز، میثاق نامه اخالق��ی با موضوعاتی از قبیل 
رضایتمندی مش��ترکین، س��المت اداری، حقوق ش��هروندی و ... به 
امضاء رسید. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در این مراسم 
با تاکید بر اعتالی این ش��رکت در س��ال جدید افزود: در سال 9۶ با 
تالش و جدیت تمامی همکاران توفیقات خوبی حاصل شده است که 
امیدواریم در ادامه مس��یر هم، در خدمت رسانی گام های مناسبتری 
برداریم. عادل کاظمی تصریح کرد: در سال گذشته ۸00 میلیارد ریال 
پروژه خاتمه یافته داشتیم که رشد خوبی نسبت به سال های گذشته 
داشته است. وی افزود: در حوزه بهره برداری با تالش های فوق العاده 

همکاران توانس��تیم ۴0 درصد میزان خاموش��ی ها را نسبت به سال 
9۵، کاهش دهیم. وی با اش��اره به کاهش تلفات انرژی الکتریکی به 
عنوان یکی از ش��اخص های مهم ش��رکت های توزیع برق، افزود: با 
هدفگذاری و تحقق حدود 90 میلیون کیلووات س��اعت شناسایی و 

محاسبه اختالف مصرف انرژی و بهبود در کاهش تلفات بخش های 
فنی و غیرفنی، تقریباً دو درصد کاهش تلفات انرژی داشته ایم. کاظمی 
همچنین اظهار داشت: متوسط زمان واگذاری انشعاب در سال 9۵، ۲۲ 
روز بود که با برنامه ریزی های انجام شده این زمان به زیر ۶ روز رسید. 
وی از وصول مطالبات حدود 9۵ درصدی انرژی در سال 9۶ خبر داد 
و افزود: وضعیت بدهی به پیمانکاران و فروش��ندگان به طور مناسبی 
مدیریت شده است. وی تشریح کرد: شاخص های مهم شرکت برای 
سال 97 احصا و به مدیران شرکت ابالغ شده است و می بایست برنامه 
تفصیلی برای این شاخص ها تدوین و تا پایان فروردین ماه ارائه شود. 
رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پایان خاطرنشان 
کرد: همه ما در این ش��رکت باید تالش کنیم تا باری از دوش مردم 

برداریم و برای افزایش رفاه و آسایش مردم، تالش کنیم.

زمان واگذاری انشعاب برق در تبریز به زیر 6 روز رسید

مدیران برق تبریز میثاق نامه اخالقی امضا کردند

 پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 
به مناسبت آغاز سال 1397

ساری - دهقان- مهندس حسین افضلی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
مازندران وگلستان بمناسبت آغاز سال 1397 پیامی را خطاب به مردم شریف این منا طق ایراد کردند. 
متن پیام چنین است: در سالی که گذشت، با همه فراز و نشیب هایش سالی سرشار از سازندگی در 
عرص��ه داخلی و اقتدار و سربلندی در پهنه بین المللی برای کشور عزیز جمهوری اسالمی ایران بود.

خداوند را شاکریم که به ما توفیق خدمت در این میدان سازندگی عطا فرمود تا سهمی هر چند اندک 
در این جهاد عظیم بر عهده داشته باشیم. و باز هم قادر بی همتا را  سپاس می نهیم که به همه ما 
قدرت خدمت عطا فرمود تا در حد توان دین خود را در قبال مردم خوب استان های مازندران و گلستان ادا نماییم. در ایام نوروز سال 
1397 ، کارکنان خدوم و پرتالش صنعت برق مازندران وگلستان اعم ازمسئولین، مدیران وکارشناسان این صنعت درشرکت های 
تولید ،برق منطقه ای وتوزیع بصورت کشیک شبانه روزی وآماده باش کامل تمام توان خود را بکاربستند تا برق مورد نیاز این دواستان 
با مشکالتی مواجه نشده وآسایش خاطر مردم شریف این مناطق به ویژه مهمانان عزیز نوروزی تامین گردد . امیدوارم درسال جدید 
بتوانیم با نصب العین قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در راستای تحقق »حمایت ازکاالی ایرانی« فصل نوینی از 
توسعه زیرساخت های صنعت برق را در این دو استان با رویکرد مدیریت بهینه مصرف برق شروع نماییم تا امکان ارایه خدمات پایدار 

و مطمئن برق را برای شهروندان عزیز در تمامی شهرها و روستا های این مناطق فراهم کنیم .

بازدید و بررسی عملکرد در حوزه ترسیب کربن
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان جهادکشاورزی ومدیر کل منابع طبیعی استان گلستان طی بازدید مشترکی از 
بخش امور انجام گرفته درحوزه ترسیب کربن استان ، عملیات انجام شده را مورد بررسی قرار دادند .  مسئولین و کارشناسان مرتبط 
نیز رئیس سازمان جهاد و مدیر کل منابع طبیعی را همراهی میکردند که طی آن از اجرای عملیات نهالکاری در اراضی شیبدار حوزه 
تیل آباد شهرستان آزادشهر و چهل چای مینودشت بازدید و عملیات انجام شده مورد بررسی قرار گرفت .در این راستا نحوه هماهنگی 
اقدامات مش��ترک در جهت اجرا و توس��عه نهالکاری در مناطق مستعد و شیبدار تبادل نظر ش��د.در ادامه از محل اجرای عملیات 

آبخیزداری در حوزه ترسیب کربن شهرستان آزادشهر نیز بازدید به عمل آمد.

پیام مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به مناسبت روز 
بین المللی جنگل سال 2018

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به مناسبت روز بین المللی جنگل سال 
۲01۸ گفت: مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲01۲ روز ۲1 مارس )اول فروردین( را روز بین المللی جنگل نامگذاری نمود. روز 
بین المللی جنگل آگاهی مربوط به اهمیت جنگل و درختان را افزایش می دهد. در روز بین المللی جنگل، کشور های مختلف به 
درنظر گرفتن تالش های محلی، ملی و بین المللی برای سازمان دهی فعالیت های مرتبط با جنگل ها و درختان مانند کمپین های 
کاشت درختان ترغیب می شوند. شعار روز بین المللی جنگل در سال ۲01۸ نیز "جنگل ها و شهر های پایدار" انتخاب شده است. 
در راستای این شعار در استان گلستان هم در ستاد توسعه فضای سبز بر کاشت درختان در ورودی و خروجی شهرها، اماکن عمومی 
و بوستان ها و راه های ارتباطی تاکید شده است. جنگل ها عالوه بر کارکرد های مختلفی که در چرخه آب، حفظ خاک، گردشگری 
و تولید اکسیژن در مقیاس جهانی دارند، بطور ویژه در خصوص نقش جنگل ها و پایداری شهرها می توان به گزارش های سازمان 
خواروبار و کش��اورزی جهانی )FAO( اش��اره نمود بطوریکه کاشت درختان در محیط شهری و همچنین حفاظت از جنگل ها در 
حاشیه شهرها می تواند نیازها به تهویه هوا را تا 30 درصد کاهش دهد و همچنین در فصول سرد وجود درختان می تواند انرژی 
مورد نیاز به گرمایش را بین ۲0 تا ۵0 درصد کاهش دهد؛ بعبارت دیگر جانمایی صحیح درختان در مناطق شهری می تواند بین 
۲ تا ۸ درجه دما را در شهر ها کاهش دهند. این اعداد تنها بعنوان یکی از کارکرد های جنگل ها نقش مهمی را در کاهش مصرف 
انواع انرژی ایفا می کنند که طبیعتاً ذخیره انرژی نیز یکی از فاکتور های کلیدی مهم برای پایداری شهرها است. همچنین درختان 
بزرگ در مناطق شهری فیلترهای فوق العاده ای برای کاهش آلودگی های شهری و گرد و غبار هستند. وجود و حفاظت از درختان 
در شهرها و جنگل های پیرامون مناطق شهری در حالی که براساس استاندارد های هوای سالم سازمان بهداشت جهانی، بیش از ۸0 

درصد ساکنین شهری در دنیا هوای آلوده تنفس می کنند بیش از پیش احساس می شود. 

 682 اکیپ آماده حفاظت و گشت و مراقبت از عرصه های 
منابع طبیعی استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با هدف حفاظت و حمایت از عرصه های منابع طبیعی خصوصاً در ایام تعطیالت نوروزی یگان 
حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان اعالم کرد ۶۸۲ اکیپ گشت و مراقبت در ایام نوروز از عرصه های منابع 
طبیعی پاسداری میکنند .مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان  گفت: با شروع تعطیالت و سفرهای نوروزی جهت 
جلوگیری از سوء استفاده برخی فرصت طلبان و سودجویان درجلوگیری از تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی ، 
جلوگیری از شخم و شیار اراضی ملی ، قطع درختان و پیشگیری از آتش سوزی عمدی ، یگان حفاظت منابع طبیعی اقدام به برقراری 
اکیپهای گشت و مراقبت مستمر خصوصاً در ایام نوروز نموده است که طی آن ۲730 نفر درقالب اکیپهای حفاظتی بصورت مستمر 
و روزانه به مدت 1۶روز اقدام به پایش کلیه عرصه های طبیعی اس��تان مینمایند.ایش��ان در ادامه افزودند: شماره تلفن 1۵0۴ خط 
مستقیم و شبانه روزی است که بدینوسیله از کلیه هموطنان گرامی در مراقبت از منابع طبیعی استان مدد میخواهیم که درصیانت 
از این منابع الهی  کارکنان یگان حفاظت استان را یاری نمایند و در صورت بروز هرگونه تخلف یا حادثه ای در این عرصه ها همکاران 

ما را بسرعت مطلع نمایند تا در اسرع وقت نسبت به رفع آن اقدام شود.

بازدید 60 هزار نفر مهمان نوروزی از تاسیسات شبکه های آبیاری شمال خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند- در تعطیالت نوروزی امسال افزون بر ۶0 هزار نفر از مردم منطقه شمال خوزستان، مسافران نوروزی و 
کاروان های راهیان نور از تاسیسات شبکه های آبیاری شمال خوزستان دیدن کردند. مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه های 
آبیاری شمال خوزستان با اعالم این خبر افزود: امسال نزدیک به ۴0 درصد بیشتر از سال گذشته، تاسیسات و تفرجگاه های حوزه 
شبکه های آبیاری شمال خوزستان مورد بازدید عموم مردم قرار گرفت. محمد اسالمی تاکید کرد: زیبا سازی اماکن، افزایش سرانه 
فضای سبز و ارائه خدمات رفاهی و ایمنی از مهمترین دالیل بازدید های نوروزی شرکت بوده است. وی گفت: در این مدت محل های 
سد تنظیمی دز، سد تنظیمی انحرافی کرخه و جنگل کوی سوم شعبان دزفول  بیش از سایر تاسیسات و اماکن شرکت، مورد توجه 
مردم قرار گرفت. اسالمی به تمهیدات فراهم شده جهت رفاه بازدیدکنندگان اشاره کرد و گفت: بیش از 100 نفر از نیروهای حراست، 
روابط عمومی، بسیج، ایمنی و بهداشت شرکت و نیز نیروی انتظامی دزفول در امر خدمت رسانی و ایجاد نظم در محل های تعیین 
شده همکاری کردند. وی توزیع بیش از 10 هزار کیسه مخصوص زباله و نصب 100 سطل زباله سیار در تاسیسات و فضای سبز کوی 
سوم شعبان را در جلوگیری از آلودگی زیست محیطی بسیار موثر دانست و افزود: یک دستگاه ماشین آتش نشانی و پست سیار امداد 

نیز جهت جلوگیری از آتش سوزی های احتمالی و خدمات درمانی در نظر گرفته شده بود.  

اداره کل امور مالیاتی استان لرستان اعالم کرد
تمدید مهلت ارائه اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان فروردین 97

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- با صدور بخشنامه ای از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارائه 
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمس��تان 9۶ تا 31 فروردین ماه 97 تمدید ش��د. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
امور مالیاتی استان لرستان، سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای اعالم کرد: نظر به 
مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم )فصل زمستان( سال 139۶ با تعطیالت نوروز و با توجه به درخواست های 
مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف 
قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان محترم می توانند اظهارنامه دوره 
چهارم مالیاتی )فصل زمس��تان( س��ال 139۶ را تا پایان روز جمعه 31 فروردین ماه 1397 ارائه کنند. در این بخش��نامه 
آمده اس��ت: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمس��تان سال 139۶ را تا 1397/1/31 ارائه کنند، 
می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق 
در موعد مقرر برای دوره مزبور استفاده کنند. بر این اساس، مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده می توانند با مراجعه به 

سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.
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اشتراک گذاری سفرنامه
نام استارت آپ: اشتراک گذاری سفرنامه

tajrobesafar. com :وب سایت
سال تأسیس: 139۶

موضوع: اشتراک گذاری سفرنامه، تجربه سفر، مطالب 
گردشگری

توضیح بیشتر: 
گروه تجربه س��فر از عاشقان س��فر و طبیعت تشکیل 
شده که با ارسال و اشتراک گذاری تجارب سفر و مطالب 
سفر، چه داخل یا خارج کش��ور، ماجراجویی، ورزشی و 
…، س��عی کرده شما را بیش��تر با زیبایی های دنیا آشنا 
کند، همچنین امید اس��ت تا کمکی ب��ه بهبود وضعیت 

گردشگری کشور عزیزمون ایران کرده باشیم. 

اولین سطح استراتژی کسب وکار اجتماعی، بهره مندی 
از محتوای تولیدشده توسط کاربر، تسهیل آن، استفاده 
از آن به همراه اش��تراک گذاری اجتماعی و کارکردهای 
خری��دی خواسته ش��ده توس��ط مش��تری، یعنی تهیه 
ابزارهای��ی برای خلق و اش��تراک گذاری راحت تر محتوا 
است. در حالت ساده، یک خرده فروش آنالین می تواند از 
ابزارهای اشتراک گذاری روی سایت خود استفاده کند. 
این ابزارها برای کاربران امکان اش��تراک گذاری موضوع 
در توئیتر یا اشتراک گذاری مطلبی در فیس بوک و دیگر 

شبکه های اجتماعی را ایجاد می کنند. 
ابزاره��ای قدرتمندتر، آنهایی هس��تند ک��ه به کاربر 
این امکان را می دهند تا با اس��تفاده از گوش��ی موبایل 
خود، ویدئوی اجتماعی تأییدی بسازند یا »داستان های 
اش��تراکی« را روی س��ایت نش��ان دهن��د. مارکترهای 
ک��ه 9۴درص��د  کرده ان��د  پیش بین��ی  الکترونیک��ی 
خرده فروش��ان آنالی��ن، ابزاره��ای اش��تراک گذاری را 
روی س��ایت خود ق��رار داده اند. خرده فروش��ان آنالین 
همچنین می توانند از ویژگی های دیگری هم اس��تفاده 
کنند، ویژگی هایی که تولید شده توسط کاربر نیستند، 
بلکه براس��اس رفتار کاربر و ارائه نوعی توصیه اجتماعی 

هس��تند. این ویژگی های ش��امل ویژگی هایی همچون 
فهرست آرزوها، فهرست هدایا و توصیه ها می شود )مانند 

دیگران این کاال را می خرند(.
در ادام��ه خالصه ای از فرصت هایی ک��ه مارکترهای 
آنالین می توانند از اس��تراتژی های کسب وکار اجتماعی 

حمایت کرده و فروش را تسهیل کنند، ارائه می شود: 
- ابزاره��ای اش��تراک گذاری: افزونه ه��ای نرم اف��زار 
اجتماعی که امکان اش��تراک گذاری راحت محصوالت 
خرده فروشان را در شبکه های اجتماعی مختلف فراهم 
می کنن��د. رایج تری��ن افزونه ها را پینترس��ت دارد. این 
ابزارهای اجتماعی به گونه ای هستند که کاربر می تواند 

هر مطلبی که دوست دارد، پین کند. 
- ش��اخص های توصیه کردن: دکمه های ساده ای که 
باعث حمایت از موضوعی درون یک س��ایت اجتماعی 
می ش��وند. معروف ترین آنها »الی��ک« در فیس بوک و 

»فالو« در اینستاگرام هستند. 
- م��رور و رتبه دهی: امکان م��رور و رتبه دهی درون 

یک وب سایت. 
- تأییدی��ه: یک��ی از انواع توصیه کردن اس��ت که به 
کارب��ران این امکان را می دهد داس��تان های ش��خصی 

بیش��تری درباره تجربه خود به اش��تراک بگذارند، این 
اش��تراک گذاری می تواند در قالب متن یا ویدئو باش��د، 

مانند ویدئوهای اجتماعی تأییدی. 
- گالری ه��ای کاربر: گالری های مج��ازی که کاربران 
می توانند خالقیت ها، فهرست خرید و فهرست آرزوهای 
خود را اشتراک گذاری کنند. این رویکرد معموال خرید 
هنرمندانه که می تواند درون سایت یا بیرون از سایت و 

در یک انجمن مانند وانلو، باشد. 
- فهرست انتخاب: فهرست هایی هستند که به کاربر این 
امکان را می دهد تا چیزهایی را که می خواهد  اشتراک گذاری 

کند. می تواند به شکل فهرست آرزوها هم باشد. 
- فیلترهای عمومی: فیلترهایی هستند که به کاربران 
این امکان را می دهند تا محصوالت جدید را براس��اس 
بیشترین شهرت، بیشترین مشاهده، بیشترین عالقه و 

بیشترین نظر، نمایش دهند. 
- فروم ه��ای کاربر: گروه هایی از م��ردم که به صورت 
آنالی��ن در ارتباط هس��تند و درب��اره محصوالت و حل 
مش��کالت مربوط ب��ه محصوالت، ب��ا یکدیگر صحبت 

می کنند. 
hormond :منبع

استراتژی های کسب وکار اجتماعی

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 937 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشناس: متاسفانه در کشور ما به علت نبود 
سازمان هایی که کار انتخاب و معرفی بازیگر را به صورت 
حرفه ای انجام می دهند، راه مشخص و مدونی برای این 
موضوع وجود ندارد. براین اساس برخی از افراد فعال در 

این حوزه آرشیوی از بازیگران تبلیغاتی آماده می کنند 
و در اختی��ار کارگردانان این حوزه ق��رار می دهند که 
اکثرا این بازیگران تکراری هس��تند. البته برخی اوقات 
این افراد چهره های تازه ای را نیز به آرشیوش��ان اضافه 
می کنند. اگر این کارگردان می خواهد از شیوه جدیدتر 
و متفاوت تری در این راس��تا استفاده کند، می توان به 
او راه های��ی مثل آگهی دادن در روزنامه یا س��ایت های 
اینترنتی و تست گرفتن از داوطلبان و جدا کردن افراد 

مس��تعد را پیش��نهاد داد. به طور مثال، این کارگردان 
اشخاصی را استخدام کند تا در سطح شهر و مکان های 
عموم��ی و فضا های مج��ازی به چهره ه��ای مورد نیاز 
پیش��نهاد همکاری دهند و آنها را ترغیب کنند که به 
سمت این کار بیایند. در نهایت فرمی از آنها تهیه کرده 
تا در فرصت مناسب از آنها تست بگیرد و عکس  آنها را 
آرش��یو کند. این شیوه به نظر بهترین راه حل در کشور 

ما برای این منظور است. 

انتخاب بازیگر برای 
تیزرهای تلویزیونی

 پرسش: مدیر تولید ساخت برنامه های تلویزیونی و همچنین تیزرهای شبکه های سراسری هستم. گاهی در جریان ساخت این تیزرها 
به بازیگرانی با چهره های جدید در تمامی رده های سنی نیاز دارم، پیشنهاد شما برای انتخاب درست در این زمینه چیست؟  کلینیک کسب و کار

ترس از شکست را به موفقیتی 
قابل توجه تبدیل کنید 

هرکس��ی در دنی��ای کس��ب و کار با ترس ه��ای خود 
دس��ت و پنجه ن��رم می کن��د؛ ترس از شکس��ت، ترس از 
ازدس��ت دادن پول، ت��رس از ترفیع نگرفت��ن و ترس از 
آین��ده. البته این ترس ها فقط مختص به ش��ما نیس��ت. 
همه، از ش��رکت های کوچک تا سازمان های بزرگ با این 

ترس ها روبه رو هستند. 
ب��ه گزارش زومیت، آگاهی از ای��ن امر که دیگران نیز 
مانند شما هستند، ممکن است آسودگی خیال برای تان 
به همراه داش��ته باشد؛ اما باز هم ترس زیاد یک مشکل 
است. ترسیدن قضاوت شما را تحت تأثیر قرار می دهد، بر 
تصمیمات ش��ما تأثیر می گذارد و شما را در مسیر هایی 

که غیرمعقول هستند، قرار می دهد. 
ترس باعث می ش��ود بس��یاری از بنیان گذاران نتوانند 
ایده خود را به س��رانجام برس��انند؛ ترس دلیل این است 
که بیشتر مردم در وهله اول شروع به کار نمی کنند. اگر 
اکنون ترس��یده اید و به تسلیم شدن فکر می کنید؛ بهتر 
اس��ت یاد بگیرید که چگونه ذهن خود را تنظیم و با این 

احساس قوی مقابله کنید. 
ترس، انگیزه اصلی پشت رفتارهای ما

همه در جهان استارت آپ از چیزی می ترسند. موسسان 
از سقوط و ورشکس��تگی می ترسند. سرمایه گذاران از از 
دست دادن پول می ترس��ند. اعضای یک تیم می ترسند 
که برای ش��ش ماه ش��غل خود را از دس��ت دهند. مهم 
نیس��ت که یک فرد چقدر باهوش یا با اس��تعداد اس��ت، 

هرکسی ترس و شک های خودش را دارد. 
وقتی مردم با بی نظمی رفتار می کنند، معموال به خاطر 
این اس��ت که ترس��یده اند. همگی درب��اره بنیانگذاران و 
موسسان اس��تارت آپی که پرسروصدا هستند، شنیده اند. 
کس��انی که بر سر مردم جیغ و داد می کنند تا به چیزی 
که می خواهند برسند. این افراد بسیار ترسیده اند و آن را 

خوب کنترل نمی کنند. 
فارغ از ذهنیت ش��ما، ترس ی��ک چیز ثابت، موضوعی 

همه گیر و بخشی جداناپذیر از کار شماست. 
ترس، علت اکثر مانع ها

خیلی از مردم می خواهند تا یک کار آفرین باش��ند. اما 
کارآفرین بودن به معنی روبه رو ش��دن با ترس های تان و 
به جلو حرکت کردن است. هرکسی نمی تواند این کار را 

انجام دهد یا این مهارت سخت را آموزش ببیند. 
اگر نتوانید از پس ترس بربیایید، بالفاصله به مشکالت 
می رس��ید. این می تواند شما را وقتی که یک کسب وکار 
را می چرخانید عصبی کند. اگر ش��ما عصبانی ش��وید، یا 
افکار منفی درباره چیزی حتی قبل از اینکه اتفاق بیفتد 
داشته باشید، بر کیفیت تصمیمات شما تأثیر می گذارد. 
ی��ک موس��س و بنیان گذار باید قابلیت این را داش��ته 
باشد که ترس را در خودش و در تیمش کنترل کند. این 
مهم، به طور مس��تقیم با موفقیت سرمایه گذاری مرتبط 

است. 
شما حال و هوای سازمان خود را تعیین می کنید. مثال 
یک خلبان هیچ گاه نمی گوید: »مسافران عزیز، مشخص 
نیست که تالطم هوایی پیش رو چه تأثیری بر ما خواهد 
گذاشت.« در واقع حتی اگر چنین چیزی صحت داشته 
باشد، او این را به کسی نمی گوید. اینکه همه وحشت زده 

باشند، به کسی کمک نمی کند. 
همین اصل در اس��تارت آپ ها هم حاکم اس��ت. ش��ما 
نمی توانید در تیم خود ت��رس غیر ضروری ایجاد کنید، 

چراکه آنها خود به اندازه کافی نگرانی دارند. 
کارآفرینان و بنیانگذاران باید با حقایق روبه رو 

شوند
دلیل اینکه ش��ما می ترس��ید این اس��ت که می دانید 
احتماالت به نفع شما نیستند. به طرز بی رحمانه ای فقط 
10درصد از ایده ها ش��کل می گیرند و فقط ۴0درصد از 
اس��تارت آپ ها به س��رمایه گذاری های درجه یک تبدیل 
می ش��وند. این آمار و ارقام را قبول کنی��د و با آنها کنار 

بیایید. 
هرزمان که مضطرب شدید، نگاهی عینی به حقیقت ها 
بیندازی��د. ب��ا توجه به اعداد و ارقام، اس��تارت آپ ش��ما 

شانس کمی دارد. 
اما لسترسیتی قرار نبود در لیگ برتر انگلستان قهرمان 
ش��ود و این کار را کرد. تعداد کمی از مردم در انگلستان 
که روی قهرمانی این تیم ش��رط بسته بودند، میلیون ها 
پون��د به جیب زدند. آنها قطعا نگران ناکامی و شکس��ت 

نبودند. 
گاهی اوقات، ترس خوب است

ترس در پایه ای ترین س��طوح خود، واکنش��ی به خطر 
اس��ت. ترس غریزه ای است که ما برای محافظت از خود 
در براب��ر تهدیدات اس��تفاده می کنیم. برای مثال، ش��ما 
یک مار می بینید و یک چراغ قرمز در ذهن ش��ما روشن 

می شود: »از آن به هر قیمتی دوری کنید«.
کمی ترس، تلنگری به ش��ما اس��ت که میلیون ها پول 
کس��ی دیگ��ر را به باد ندهید. اگر ش��ما اصال احس��اس 
ت��رس نمی کنید، بهتر اس��ت که کمی بترس��ید؛ در این 

کسب و کار، کمی ترس، به نفع شما خواهد بود. 
ترس از موارد اشتباه، مشکل اکثر انسان ها

ب��ه عنوان ی��ک مثال ملم��وس، افراد می ترس��ند که 
در مکالم��ه هفته پی��ش، رفتاری مانند ی��ک مدیرعامل 
نداش��ته اند. آنها می ترسند که اش��تباهی مرتکب شده و 
کسی را عصبانی کرده باشند. آنها ترس های غیرمنطقی 

را به مشکالت بزرگ تبدیل می کنند. 
آنها هرگز از چیزی که باید نمی ترس��ند. آنها هرگز به 
اندازه کافی در مورد دس��ت دادن پول دیگران هراس��ان 
نیستند. ش��ما باید بین ترس های منطقی و غیرمنطقی 

خود تمایز قائل شوید. 
مقدار کمی ترس چیز خوبی است و شما را به راه درست 
هدایت می کند. توانایی خودارزیابی و تصمیم گیری درباره 
اینکه آیا ترس تان منطقی اس��ت یا خیر، شما را درمسیری 

که باید طی کنید، به پیش می راند. 
inc/zoomit :منبع
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افزونه های معدن کاوی ارز دیجیتال از 
فروشگاه گوگل کروم حذف می شوند

بر اس��اس اعالم کمپانی گوگل، از این پس افزونه های 
معدن کاوی ارزهای دیجیتالی، جایی در فروشگاه مرورگر 

کروم نخواهند داشت. 
ب��ه گزارش دیجیاتو، گوگل در ای��ن مورد اعالم کرده:  
»تا پیش از این سیاس��ت های فروشگاه وب کروم اجازه 
مع��دن کاوی ارزهای دیجیتالی را ب��ه افزونه هایی می داد 
که تنها به همین منظور طراحی ش��ده بودند و در عین 
حال ب��ه کاربران نیز درخص��وص رفتارهای معدن کاوی 
افزونه اطالع می دادند. متأسفانه حدود 90درصد از تمام 
افزونه هایی که دارای اس��کریپت های معدن کاوی بودند 
و توس��عه دهندگان آنها تالش ک��رده بودند آنها را روی 
فروش��گاه وب کروم بارگذاری کنند، با این سیاس��ت ها 
تطابق نداشتند و از فروشگاه حذف شدند یا از بارگذاری 

آنها جلوگیری شد«.
 »از این پس فروش��گاه وب کروم افزونه هایی که اقدام 
ب��ه معدن کاوی ارزهای دیجیتال می کنند را نمی پذیرد. 
افزونه ه��ای فعلی ک��ه اقدام به مع��دن کاوی می کنند تا 
اواخ��ر ماه ژوئن )خ��رداد تا تیر ماه( از لیس��ت افزونه ها 
ح��ذف می ش��وند. افزونه های مرتبط با ب��الک چین که 
اهداف��ی به غی��ر از معدن کاوی دارن��د، همچنان در وب 

استور مجاز شناخته می شوند«.
پی��ش از این افزونه ای به ن��ام »SafeBrowse«  در 
مرورگر کروم توانسته بود بیش از 1۴0 هزار معدن کاوی 
ارز دیجیتال مونرو را از کاربران کش��ف کند، درحالی که 
هیچ یک از این کاربران از اینکه مورد س��وء استفاده قرار 

گرفته بودند اطالعی نداشتند. 
در کنار گوگل س��ایر کمپانی ها از جمله توییتر، فیس 
ب��وک، لینکدین، اس��نپچت نیز اقدام ب��ه ممنوع کردن 
تبلیغ در زمینه عرضه اولیه سکه ارزهای دیجیتالی کرده 
بودن��د. عرضه اولیه س��که به س��رمایه گذاران این امکان 
را می ده��د که پیش از اینکه یک پ��ول دیجیتالی روانه 
بازار ش��ود، روی آن سرمایه گذاری کنند و به این ترتیب 
س��رمایه اولیه برای توس��عه آن توس��ط ارائه دهندگان 

فراهم شود. 
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