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یورو جایگزین دالر در تکالیف ارزی شد

»نیما«هفتهبعدمیآید
فرصـت امروز: ب��ا تصمیم هیأت دولت، یورو جایگزی��ن دالر در تکالیف ارزی ش��د و همچنین بانک مرکزی 
موظ��ف ش��د ن��رخ برابری ری��ال در مقابل یورو را به صورت مس��تمر اع��ام و مدیریت کند.  هی��أت وزیران در 
جلس��ه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت االسام والمسلمین حس��ن روحانی، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و 
ش��رکت های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارش��گری و انتشار آمار، اطاعات و داده های 
مالی خود مورد اس��تفاده قرار دهند. بانک مرکزی نیز موظف ش��د از تاریخ اباغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در 
مقابل یورو را به صورت مس��تمر اعام و مدیریت کند. در همین زمینه، وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حال حاضر 
مبادالت کش��ور با یورو انجام می شود، گفت: حذف کامل دالر از مبادالت خارجی کشور دور از دسترس نیست...

 6 میلیارد دالر پروژه معدنی
در سال جدید افتتاح می شود
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چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2018 از نگاه صندوق بین المللی پول

 برآورد رشد 4 درصدی
اقتصاد ایران

مسئولیت اجتماعی شرکت چیست؟ 
9 روش برای باال بردن اعتماد به نفس در کار

6 نشانه شکست برنامه های بازاریابی
26راهکار برای بهبود وضعیت خود در بازاریابی

سود بیشتر
اعتبار شخصی در جوامع مجازی و پیچیدگی های تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

رشد کاربران نتفلیکس همزمان با 
افزایش 43درصدی درآمد فصلی

3
بخشـنامه افزایـش 19.۵درصدی حداقل مـزد کارگران در 

سـال 1397 که 22 فروردین ماه امسال از تصویب 
شورای عالی کار گذشت، سرانجام با امضای وزیر...

جزییات حقوق و مزایای کارگران در سال 97

دستمزدکارگرانچگونه
محاسبهمیشود؟

یادداشت

واکاوی تبعات رشد نرخ ارز

واکاوی تبعات رشد نرخ ارز

افزای��ش  منف��ی  تبع��ات 
ناگهان��ی نرخ ارز ب��رای اقتصاد 
ای��ران چیس��ت؟ اهمی��ت نرخ 
ارز در اقتص��اد ای��ران به دالیل 
س��اختارهای ش��کل گرفته این 
اقتصاد بسیار باالست. بررسی ها 
نش��ان می دهد در تم��ام چهار 
دهه گذش��ته نه تنها وابس��تگی 
ب��ه دالر کاه��ش نیافته اس��ت 
بلکه توسعه صنعتی و اقتصادی 
ب��ر این مح��ور پیگیری ش��ده 
اس��ت. باید حاکمی��ت دالر بر 
سطوح تولیدی صنعتی و حتی 
کش��اورزی را اندک��ی کاه��ش 
دهی��م چراک��ه صنع��ت ایران 
س��اختاری واردات محور دارد و 
بخش عم��ده ای از تجهیزات و 
مواد اولیه مورد نیاز برای تولید 
واردات��ی اس��ت.  هرچند هنوز 
گ��زارش دقیق��ی درخص��وص 
میزان وابستگی تولید و صنعت 
به واردات در ایران منتشر نشده 
است، اما ارزیابی های اولیه نشان 
می دهد ک��ه هم��واره بین ۵۰ 
ت��ا ۶۰درصد از تولی��د در ایران 
ریش��ه در تأمین خارجی دارد و 
همین امر سبب می شود اهمیت 
ن��رخ ارز برای تمامی بخش های 

اقتصادی بسیار باال باشد. 
ادامه در همین صفحه

محمد خوشنام
فعال اقتصادی

ادامه از همین صفحه
نگاهی به آمارهای واردات گمرک ایران در طول سال های 
گذشته نیز دلیل این مدعاس��ت چراکه بخش عمده ای از 
واردات به کشور را کاالهایی تشکیل می دهند که »کاالهای 
واسطه ای« نام گرفته اند. این بدان معنی است که این اقام 
در فرآیند تولید به کار گرفته می شوند. در چنین شرایطی 
افزای��ش قیمت ارز می تواند هزینه های تولید در ایران را به 
سرعت افزایش دهد و در نتیجه افزایش نرخ تورم ناشی از 
رشد هزینه های تولید را در کشور ایجاد کند. شاید نگاهی 
به وضعیت صنایع مختلف بتواند بازگو کننده آنچه در کشور 

می گذرد باشد. 
صنعت و معدن

ای��ن وضعیت در صنایع بس��یار بزرگ کش��ور نیز قابل 
مش��اهده اس��ت. به عنوان مثال صنعت خودرو که یکی از 
صنایع استراتژیک کشور محس��وب شده و سرمایه گذاری 
باالیی در آن صورت گرفته نیز از این وضعیت در رنج است. 
در ش��رایطی که نزدیک به نیمی از مواد اولیه قطعات مورد 
نیاز خودروهای تولیدی از خارج از کش��ور وارد می ش��وند، 
طبیعی اس��ت که افزایش قیمت ارز به سرعت زمینه رشد 
قیمت خودرو در کشور ها را ایجاد  کند، اما این تنها صنعت 
خودرو نیس��ت که درگیر چنین شرایطی است بلکه حتی 
صنایعی که ش��اید در ب��اور عامه ارتب��اط چندانی با دالر 
نداش��ته باشند نیز از افزایش قیمت ارز تأثیر بگیرند. شاید 
برای بسیاری افزایش قیمت محصوالت کشاورزی به دلیل 
رش��د قیمت دالر کمی بی منطق باشد، این در حالی است 
که بخش عمده ای از سموم کشاورزی چه در بخش باغی و 
چه در بخش صیفی از خارج کشور تأمین می شود. از سوی 
دیگر کودهای مورد استفاده برای تولید صیفی، سبزیجات 
و حتی علوفه، نهاده های دامی، خوراک مرغ، خوراک میگو، 
داروهای دام��ی و تقویت کننده های دام و طیور از خارج از 

کشور تأمین می ش��ود در نتیجه افزایش قیمت ارز هزینه 
تولید مواد خوراکی در بخش کشاورزی و دامی را به همراه 
خواهد داش��ت. اینچنین است که سفره مردم از پس رشد 
قیمت دالر ب��ا افزایش هزینه ها روبه رو می ش��ود و همین 
امر ممکن اس��ت منجر به کاهش مصرف مواد پروتئینی و 
میوه ها و س��بزیجات مفید از سوی بخشی از جامعه شود.  
در عین حال باید توجه داشت که حتی صنایع صادراتی ایران 
مانند صنایع فوالد، مس و آلومینیوم نیز با افزایش قیمت ارز، 
رش��د هزینه ها را تجربه می کنند و در نتیجه ممکن است به 
دلیل افزایش هزینه های تولید، قدرت رقابت شان در بازارهای 
جهان��ی کاهش یابد، چراکه بخش مهمی از مواد اولیه در این 
صنایع نیز وارداتی اس��ت و در نتیجه این صنایع نیز از رش��د 
قیمت ارز تاثیر جدی را می پذیرند. این وضعیت حتی در صنایع 
ساختمان سازی و البته صنایع خانگی و . . . قابل مشاهده است 
چراکه حتی در این صنایع نیز وابستگی باالیی به واردات مواد 
اولیه وجود دارد و در نتیجه تولید داخلی مسکن، لوازم خانگی 
و دیگر اقام نیز با رشد هزینه روبه رو می شوند.  نکته مهم اما 
به صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی بازمی گردد. این صنایع 
که بخش مهمی از اقتصاد ایران را تش��کیل می دهند اتفاقا 
تاثیرپذیری باالیی از افزایش قیمت ارز دارند چراکه بیش از 
۷۰درصد از تجهیزات مورد نیاز در بخش های پتروشیمی و 
پاالیش��گاهی و حوزه های نفت و گاز وارداتی است. در عین 
حال تکنولوژی مورد استفاده در این صنایع نیز به طور کلی 
وارداتی محس��وب می شود و رش��د قیمت ارز، هزینه های 
فعالیت در این حوزه ها را با رشد چشمگیر روبه رو می کند.  
صنایع معدنی نیز به دلیل وابستگی از بعد تأمین تجهیزات 
و خطوط تولی��د و تأمین قطعات ب��ه واردات تاثیرپذیری 
باالیی از قیمت ارز دارند. به این ترتیب حتی صنایع معدنی 
ایران نیز با افزایش قیمت ارز ممکن است قدرت رقابت خود 

در بازارهای جهانی را از دست بدهند. 

سرمایه گذاری خارجی
آنچه تاکنون گفته ش��د تاثیرات افزای��ش قیمت ارز بر 
صنایع فعال و تولیدات کنونی را ش��امل می ش��ود، اما باید 
توجه داشت نوس��ان هایی از این دست و به قول برخی در 
رفتن لنگر نرخ ارز، خود ریسک سرمایه گذاری در کشور را 
افزایش داده و در نتیجه سبب می شود رشد صنعتی و تولید 

در کشور اتفاق نیفتد. 
تاثیر افزایش نرخ ارز بر س��رمایه گذاری خارجی و حتی 
س��رمایه گذاری ایرانیان خارج از کش��ور نیز قابل بررسی و 
تامل است. متاسفانه رشد قیمت دالر و سایر ارزها در بازار 
ایران به همراه نوسان ش��دید قیمت و همچنین بی ثباتی 
سبب می شود از یک سو ریسک سرمایه گذاری در ایران باال 
رفته و از سوی دیگر سرمایه گذاری توجیه اقتصادی خود را 
از دست بدهد، چراکه تبدیل ارز به ریال خود برای بسیاری 
از سرمایه گذاران برابر با زیان خواهد بود و در نتیجه بسیاری 
از این افراد ترجیح می دهند به حوزه های س��رمایه گذاری 
ورود نکنند تا در اثر تبدیل س��رمایه های ارزی شان به ریال 

متضرر نشوند. 
در نظ��ر بگیری��د ک��ه بازپرداخ��ت وام ه��ای ارزی و 
ی��ا حتی تس��هیاتی ک��ه از صن��دوق ذخی��ره ارزی به 
بخش خصوصی و دولتی پرداخت می ش��ود نیز مشمول 
همی��ن قان��ون خواهد ب��ود، زیرا افرادی که تس��هیات 
ارزی دریاف��ت می کنن��د پس از کاه��ش ارزش ریال در 
زمان بازپرداخت، با خسارت های هنگفتی روبه رو شده و 
بعضا سرمایه گذاری های شان با تسهیات پرداختی، فاقد 
توجیه فنی و اقتصادی می ش��ود از این رو پیش��گیری از 
نوس��ان نرخ ارز از یک س��و و ایجاد ثب��ات در اقتصاد از 
س��وی دیگر گام اول برای پیشگیری از تنش و همچنین 
بهب��ود فضای کس��ب و کار، تولید و س��رمایه گذاری در 

کشور تلقی می شود. 

در اقدامی غیرقابل پیش بینی بانک مرکزی دس��ت به 
توقف پیش فروش یک ماهه سکه زد. 

به گزارش ایس��نا، در حالی بان��ک مرکزی حدود یک 
هفت��ه پیش از روال جدید پیش فروش س��که خبر داد و 
ولی اهلل س��یف اعام کرده بود که قرار است پیش فروش 
با سررسید هفت مرحله ای انجام شود که به فاصله کوتاه 
ظاهرا بانک مرکزی از بخش��ی از سیاست خود منصرف 
شده و دس��ت به توقف پیش فروش یک ماهه زده است. 
پیش فروش در سایر سررسیدهای تعیین شده ادامه دارد. 
روز چهارش��نبه وقت��ی که متقاضیان خرید س��که به 
ش��عب بانک ملی مراجعه کردند، برای دریافت س��که با 
سررس��ید یک ماهه با پاس��خ منفی مواجه شده و دلیل 
این موضوع را توقف از سوی بانک مرکزی اعام کرده اند. 
متقاضیان پیش فروش عنوان می کنند که چرا باید برای 
سیاس��تی که خود بانک مرکزی آن را اعام کرده و یک 
هفته از این جریان نگذشته است، برای خرید با اطمینان 
به ش��عب وارد شده، ولی در نهایت با ملغی شدن بخشی 
از برنامه تعیین ش��ده بانک مرکزی مواجه ش��وند. به هر 
حال افراد متقاضی طبق برنامه ای به این سرمایه گذاری 
ورود می کنند، اما چند س��اعت طول نکش��ید که برخی 
مراجعه کنندگان به ش��عب و کانال ه��ای بانکی از توقف 
پیش فروش در سررسید سه ماهه نیز خبر داده اند. با این 
حال تاکنون بانک ملی فقط توقف پیش فروش یک ماهه 

را تأیید کرده است. 
در حالی احتمال توقف پیش فروش سکه در سررسید 
سه ماهه در روزهای آینده وجود دارد که برخی معتقدند 
افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر که تا یک میلیون و 
۸۷۰ هزار تومان در روز سه ش��نبه پیش رفت و این خود 
جای اخت��اف قیمت با پیش فروش یک ماهه که حدود 

یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و سه ماهه که یک میلیون 
و ۵۴۰هزار تومان است، می تواند از عوامل توقف سررسید 
یک ماهه و احتماال س��ه ماهه باش��د، چراکه تقاضا برای 
خرید سکه را باال برده است. در عین حال که برخی منابع 
از چند میلیونی ش��دن تعداد سکه های پیش فروش شده 
خب��ر داده اند که این روند موج��ب تحت تاثیر قرار دادن 

ذخایر ارزی می شود. 
با این حال پرس و جو از منابع مطلع در رابطه با جریان 
پیش فروش سکه از این خبر می دهد که ظاهرا قرار است 
طرح پیش فروش سکه وارد بورس کاال شود، ولی در این 

رابطه اطاعات تکمیلی در اختیار نیست. 
 پیگیری ه��ا از بانک مرکزی ب��رای دریافت اطاعاتی 
درباره چرایی توقف پیش فروش با سررسید یک ماهه فعا 

با هیچ پاسخی همراه نبوده است. 
بع��د از اج��رای سیاس��ت یکسان س��ازی ن��رخ ارز 
)۲۰فروردین( بانک مرکزی تغییراتی در نحوه پیش فروش 
س��که اعمال و سررسید آن را هفت مرحله اعام کرد. بر 
این اساس سکه تحویل یک ماهه یک میلیون و ۵۹۰ هزار 
تومان، س��ه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، شش 
ماهه یک میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، ۹ماهه یک میلیون 
و ۴۱۰ هزار تومان، یک س��اله ی��ک میلیون و۳۵۰ هزار 
تومان ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و ۲۴ ماهه 

یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان اعام شد. 
پیش فروش س��که در حالی با نرخ ه��ای اعامی انجام 
می ش��ود که تناس��بی با قیم��ت ۴۲۰۰ تومانی دالری 
که بانک مرک��زی آن را تک نرخی اعام کرده و هرگونه 
معامل��ه ای خ��ارج از آن را جرم می داند، ن��دارد چراکه 
نرخ های تعیین ش��ده براس��اس دالر باالی ۵۰۰۰ تومان 

تعیین شده است. 

بالتکلیفی خریداران؛ احتمال ورود به بورس کاال

توقف پیش فروش یک ماهه سکه

88936651

والدت امام حسین)ع( مبارک باد



صن��دوق  امـروز:  فرصـت 
تازه ترین  پ��ول در  بین الملل��ی 
گزارش از سلس��له گزارش های 
عن��وان  ب��ا  خ��ود  دوره ای 
»چشم انداز اقتصادی جهان« از 
تداوم روند رو به رش��د اقتصاد 

جهانی خبر داده است.
این نهاد بین المللی در گزارش 
جدید خ��ود پیش بینی کرده که 
روند بهبود اقتصاد جهانی در سال 
جاری میادی نیز با نرخ رشدی 
معادل ۳.۹ درص��د ادامه خواهد 
یافت؛ نرخ رش��دی که نسبت به 
س��ال گذش��ته ۰.۱ نقطه درصد 
افزایش نش��ان می دهد. صندوق 
انتظار  پول همچنین  بین المللی 
دارد در س��ال ۲۰۱۹ نی��ز ن��رخ 
 رشد اقتصاد جهانی رقمی حدود
۳.۹ درصد باشد. پیش بینی قبلی 
صندوق بین المللی پول از رش��د 
اقتص��ادی جهان در س��ال های 
۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رق��م ۳.۹ درصد 
بود که در گزارش جدید نیز هیچ 

تغییری نکرده است.
چشم انداز مثبت اقتصاد ایران

ام��ا جالب تری��ن بخ��ش این 
گ��زارش برای مخاط��ب ایرانی، 
بین الملل��ی  صن��دوق  ب��رآورد 
پول از چش��م انداز اقتصاد ایران 
است. در این گزارش، نرخ رشد 
تولید ناخال��ص داخلی ایران در 
سال ۲۰۱۸ با ۰.۲ نقطه درصد 
افزایش نس��بت ب��ه پیش بینی 
قبل��ی، ۴ درص��د برآورد ش��ده 
اس��ت ک��ه البت��ه در قی��اس با 
نرخ رش��د س��ال ۲۰۱۷ حدود 
۰.۳ نقطه درصد کاهش نش��ان 
می دهد. ع��اوه بر ای��ن، طبق 
کارشناس��ان  پیش بینی ه��ای 
صن��دوق بین الملل��ی پول، نرخ 
تورم و ن��رخ بی��کاری در ایران 
نیز در س��ال جاری میادی به 
ترتی��ب ۱۲.۱ و ۱۱.۷ درص��د 
خواهد بود و مازاد حساب جاری 
ایران به ۷ درصد تولید ناخالص 
داخلی خواهد رسید. پیش بینی 
صندوق بین المللی پول در مورد 
عملکرد اقتصاد ایران در س��ال 
۲۰۱۹ نیز از رش��د ۴ درصدی 
تورم  داخل��ی،  ناخالص  تولی��د 
۱۱.۵ درص��دی و بیکاری ۱۱.۶ 

درصدی حکایت دارد.
نرخ رش��د اقتصادی ایران در 
سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ باالتر 
از متوس��ط نرخ رشد اقتصادی 
کش��ورهای خاورمیانه، ش��مال 
آفریقا و پاکس��تان خواهد بود، 
همچن��ان که در س��ال ۲۰۱۷ 
ای��ن وضعیت برق��رار بوده  نیز 
اس��ت. صندوق بین المللی پول 
ن��رخ رش��د اقتص��ادی منطقه 
و  آفریق��ا  خاورمیان��ه، ش��مال 
را   ۲۰۱۸ س��ال  در  پاکس��تان 
۳.۴ درصد برآورد کرده اس��ت 

ک��ه در قی��اس ب��ا نرخ رش��د 
سال گذش��ته ۰.۸ نقطه درصد 
افزایش نش��ان می دهد. گفتنی 
است صندوق بین المللی پول در 
ترکیه  آماری خود،  محاس��بات 
را از بین کش��ورهای خاورمیانه 
حذف ک��رده و جزو اقتصادهای 
نوظهور و درحال توسعه اروپایی 

طبقه بندی می کند.
مصائب اقتصادهای بزرگ 

جهان
ک��ه  مهم��ی  بس��یار  نکت��ه 
صن��دوق  جدی��د  گ��زارش  در 
ب��ه چش��م  پ��ول  بین الملل��ی 
ن��رخ  افزای��ش  می خ��ورد، 
رش��د پیش بین��ی ش��ده برای 
در  ب��زرگ جهان  اقتصاده��ای 
قیاس ب��ا گزارش قبلی اس��ت. 
کارشناسان مهم ترین نهاد پولی 
جهان پیش بینی کرده اند که در 
س��ال جاری میادی نرخ رشد 
اقتصادی آمری��کا به ۲.۹درصد 
از  باالت��ر  نقط��ه درص��د   ۰.۶(
پیش بینی قبلی( برسد و اقتصاد 
چین نیز رش��دی ۶.۶ درصدی 
از  باالت��ر  )۰.۱ نقط��ه درص��د 
پیش بینی قبلی( را تجربه کند. 
نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو 
نیز ۲.۴ درصد برآورد شده است 
ک��ه ۰.۵ نقطه درص��د باالتر از 

پیش بینی قبلی است.
در این میان پروفسور موریس 
ارش��د  اقتص��اددان  آبس��تفلد، 
صندوق بین المللی پول و استاد 
دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، طی 
یادداشتی که در توضیح گزارش 
اخیر چشم انداز اقتصادی جهان 
منتشر نموده، خاطرنشان کرده 
بلندمدت  چش��م انداز  که  است 
برخ��اف  جهان��ی  اقتص��اد 
آن  کوتاه م��دت  چش��م انداز 
چندان هم کم ریسک و مطمئن 
نیس��ت. اقتصادهای پیشرفته با 
مشکاتی همچون سالخوردگی 
جمعیت، کاهش نرخ مش��ارکت 
ن��رخ  کاه��ش  و  کار  نی��روی 
رش��د به��ره وری دس��ت وپنجه 
ن��رم می کنند و با این ش��رایط 
رسیدن نرخ رش��د سرانه تولید 
ناخال��ص داخلی آنها ب��ه ارقام 
پی��ش از بح��ران س��ال ۲۰۰۸ 
بعی��د خواه��د ب��ود. آبس��تفلد 
نوظهور  اقتصادهای  دارد  انتظار 
و درحال توس��عه ب��رای م��دت 
طوالنی ت��ری بتوانن��د با نرخی 
قاب��ل قیاس با ارقام س��ال های 
پیش از بح��ران جهانی ۲۰۰۸ 
به رش��د خود ادامه دهند؛ البته 
این امیدواری بیش��تر در مورد 
کشورهایی که صادرکننده مواد 
خام نیس��تند، صدق می کند و 
به رغم  مواد خام  صادرکنندگان 
بهبود نس��بی قیمت محصوالت 
صادرات��ی خ��ود در بازاره��ای 

جهانی، شانس زیادی برای باال 
نگه داش��تن نرخ رشد اقتصادی 
خود نخواهند داشت، مگر اینکه 
اقتصاد  متنوع س��ازی  در جهت 

خود گام بردارند.
جزئیات رشد اقتصادی  

کشورهای جهان
صن��دوق بین الملل��ی پول در 
ادام��ه این گزارش، چش��م انداز 
اقتصادی جهان را در کوتاه مدت 
مثبت ارزیابی اما اعام کرد که 
انتظار می رود در میان مدت این 
رشد آهسته تر ش��ود. همچنین 
کش��ورهای  م��ی رود  انتظ��ار 
پیشرفته، سال ۲۰۱۸ را با رشد 
۲.۵درصدی ب��ه پایان ببرند که 
۰.۲ درصد باالتر از سال ۲۰۱۷ 
و باالتر از پیش بینی اکتبر سال 
اس��ت. در کش��ورهای  گذشته 
نوظهور و در حال توس��عه، این 
روند معکوس خواهد بود و نرخ 
رش��د اقتص��ادی از ۴.۸ درصد 
س��ال ۲۰۱۷ ب��ه ۴.۹ درصد در 
س��ال ۲۰۱۸ و ۵.۱ درص��د در 
س��ال ۲۰۱۹ خواهد رس��ید و 
عمده این رش��د بازتاب عملکرد 
کش��ورهای  اقتص��ادی  خ��وب 

آسیایی خواهد بود.
منطق��ه  کش��ورهای  در 
خاورمیانه ایران پس از پاکستان 
و مصر، سومین نرخ رشد سریع 
سال ۲۰۱۸ را در اختیار خواهد 
داشت. نرخ رشد این سه کشور 
به ترتی��ب ۵.۶، ۵.۲ و ۴ درصد 
پیش بینی شده است و کمترین 
نرخ رش��د نیز به ترتیب متعلق 
ب��ه کوی��ت، لبنان و عربس��تان 
خواهد ب��ود. همچنین صندوق 
پیش بینی کرده است نرخ رشد 
ایران در سال ۲۰۱۹ هم همان 

۴ درصد باقی بماند.
از  یک��ی  همچنی��ن  ای��ران 
باالترین ارقام های مصرف کننده 
را دارد و پی��ش بینی می ش��ود 
نرخ تورم ایران در س��ال ۲۰۱۸ 
به ۱۲.۱ درصد برسد اما در سال 
۲۰۱۹ ب��ه ۱۱.۵ درصد کاهش 
یاب��د. س��ودان با ن��رخ عجیب 
۴۳.۵ درص��دی و مص��ر با نرخ 
۲۰.۱درص��د باالترین نرخ بهای 
مصرف کننده را خواهند داشت. 
کمتری��ن ن��رخ مصرف کنن��ده 
سال ۲۰۱۸ نیز متعلق به رژیم 
صهیونیس��تی، مغرب و اردن با 
درصد   ۱.۴ ۰.۷درصد،  نرخ های 

و۱.۵ درصد خواهد بود.
ناخالص  تولی��د  ن��رخ رش��د 
برای  آمری��کا  واقع��ی  داخل��ی 
س��ال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ب��ه 
ترتی��ب ۲.۸ و ۲.۶درصد، کانادا 
۲.۹ و ۲.۷ درصد و ونزوئا منفی 
۱۵ و منفی ۶ درصد خواهد بود. 
در بین کش��ورهای آسیایی نرخ 
رش��د ژاپن در سال های ۲۰۱۸ 

و ۲۰۱۹ به ترتی��ب ۲.۱ و ۱.۹ 
درصد، ک��ره جنوبی ۱.۲ و ۰.۹ 
درصد، استرالیا ۳ و ۳.۱ درصد، 
چی��ن ۶.۶ و ۶.۴ درص��د، هند 
۷.۴ و ۷.۸درصد و اتحادیه آ.سه.
آن ۵.۳ و ۵.۴درص��د پیش بینی 

می شود.
صندوق همچنین در خصوص 
پیش بینی  اروپایی  کش��ورهای 
کرده اس��ت رشد تولید ناخالص 
داخلی منطقه یورو در سال های 
ترتی��ب  ب��ه   ۲۰۱۹ و   ۲۰۱۸
مع��ادل ۲.۴ و ۲ درصد، آلمان 
۲.۵ و ۲ درصد، فرانس��ه ۲.۱ و 
۲ درص��د و انگلیس ۱.۶ و ۱.۵ 

درصد باشد.
بی��ن  در  ت��ورم  باالتری��ن 
کش��ورهای اروپای��ی در س��ال 
۲۰۱۸ متعلق به ترکیه با ۱۱.۴ 
درص��د و رومانی ب��ا ۴.۷ درصد 
است و کمترین نرخ نیز متعلق 
ب��ه قبرس با ۰.۴ درصد و یونان 
با ۰.۷ درصد است. باالترین نرخ 
تورم جهان در س��ال ۲۰۱۸ نیز 
متعلق به ونزوئا خواهد بود که 
ن��رخ عجی��ب ۱۳۸۶۴.۶ درصد 

برای آن پیش بینی شده است.
 چشم انداز تیره و تار

اقتصاد جهانی
اما بلومبرگ نیز در گزارش��ی 
ب��ه تازه ترین گ��زارش صندوق 
بین المللی پ��ول پرداخته و آن 
را بررس��ی کرده است. بر اساس 
گ��زارش بلومبرگ، این صندوق 
رد  را  امس��ال  پیش بینی ه��ای 
کرده و ب��رای اقتص��اد جهانی، 
رش��د ۳.۹ درصدی تخمین زده 
اس��ت. طبق پیش بینی صندوق 
پ��ول، چش��م انداز  بین الملل��ی 
رش��د   آمریکا با کاهش مالیات 
خواهد  افزایش  جمهوریخواهان 

یافت.
ب��ه گفته این صندوق، رش��د 
اقتص��ادی پرقدرت تا دو س��ال 
دیگر ادامه پیدا خواهد کرد، اما 
بعد از آن پیش بینی ها از رش��د 
اقتصادی بدبینانه حکایت دارد. 
سیاست های  مرکزی  بانک های 
می کنن��د،  تنگ ت��ر  را  پول��ی 
محرک های مالی آمریکا کاهش 
می یابد و کاهش تدریجی رشد 

چین هم ادامه دارد.
صن��دوق بین الملل��ی پول در 
خود  چشم انداز  گزارش  آخرین 
نوشته است رشد جهانی بعد از 
دو س��ال آینده، کمتر می شود. 
ب��ه گفته این صندوق، ش��کاف 
تولید، جمعیت سالخورده باعث 
این کاهش رش��د خواهد ش��د. 
این صندوق هش��دار  همچنین 
داده اس��ت که اگر کش��ورها به 
تجاری  و تحریم های  مقابله ه��ا 
ادام��ه دهن��د، توس��عه از خط 

خارج خواهد شد.

جنگ جعلی
اصطاح��ات تج��اری فعل��ی 
بیش��تر به یک جنگ عجیب و 
غریب اش��اره دارد. کارشناسان 
معتقدند در صورت وجود جنگ 
تجاری، همه کشورها منافعی از 
دس��ت خواهن��د داد. گزارش ها 
نش��ان می ده��د که نس��بت به 
بع��د از رای انگلس��تان به ترک 
اتحادی��ه اروپا، س��رمایه گذاران 
با دارای��ی ۵۴۳ میلیارد دالری، 
اقتصادی کمتر  در مورد رش��د 
خوش بین هستند. تنها ۵درصد 
از مدی��ران پیش بینی می کنند 
که اقتصاد بین المللی در ۱۲ ماه 

آینده قوی تر خواهد شد.
زمان خوب

دولت ه��ا بای��د از زمان ه��ای 
مناسب برای اصاحات ساختاری 
اس��تفاده کنند و سیاس��ت های 
مالیاتی را به اجرا درآورند و باعث 
تولید بیش��تر ش��وند. چشم انداز 
بین المللی  صن��دوق  اقتص��ادی 
پول یک بررس��ی از واقعیت برای 
وزرای مالی و بانک های مرکزی از 
۱۸۹ کش��ور عضو است. در حال 
حاض��ر جنگ کلمات میان چین 
و امریکا در تجارت پابرجاس��ت. 
ایاالت متحده تهدید کرده اس��ت 
ک��ه تعرفه هایی  به ان��دازه ۱۵۰ 
میلیارد دالر روی کاالهای چینی 
اعمال خواه��د کرد، در حالی که 
پکن هم قول داده به نوعی تافی 

می کند.
بازیابی گسترده

به گفته صن��دوق بین المللی 
در  ایاالت متحده  اقتص��اد  پول، 
س��ال جاری ۲.۹ درصد رش��د 
خواهد کرد که ۰.۲ درصد بیش 
از پیش بین��ی ماه ژانویه اس��ت. 
ایاالت متحده در سال آینده هم 
۲.۷ درصد رشد را تجربه خواهد 
ک��رد. با اینکه به نظر می رس��د 
آمریکا در حال رش��د اقتصادی 
اس��ت، اما صن��دوق بین المللی 
پول اعام کرده رشد این کشور 
بعد از س��ال ۲۰۲۲ کمتر از حد 
انتظار خواهد ب��ود و آن هم به 
دلیل کس��ری بودجه و انقضای 

محرک های مالی است.
در منطقه یورو هم پیش بینی 
رش��د ۲.۴ درصدی برای س��ال 
۲۰۱۸ وجود دارد که ۰.۲ درصد 
بی��ش از پیش بینی م��اه ژانویه 
اس��ت، اما بیشترین رش��د از آن 
چین است. این کش��ور در سال 
ج��اری ۶.۶ درصد رش��د خواهد 
کرد و در سال ۲۰۱۹ هم با رشد 
۶.۴درصدی مواجه خواهد ش��د. 
پیش بینی صن��دوق درباره چین 
نس��بت به قبل تغیی��ری نکرده 
است. اقتصاد این کشور در سه ماه 
اول سال جاری رشد ۶.۸ درصدی 

داشته است.
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بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران
شفافیت برای اقتصاد از نان شب 

واجب تر است
یک کارش��ناس می گوی��د برای بهب��ود تولید ملی و 
مصرف کاالی ایرانی نیازمند این هس��تیم که ش��ورای 
عالی تصمیم گیری کان اقتصادی صورت گرفته، فضای 
کسب وکار بهبود یابد، رقابت پذیری ایجاد شود و به ویژه 
نیازمند ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت در بخش های 

مختلف اقتصاد ایران هستیم. 
مهدی پازوکی در گفت وگو با ایسنا، درباره حمایت از 
کاالی ایران��ی و اقدامات آن چنین توضیح داد: اگر روند 
فعلی اقتص��اد ایران ادامه پیدا کند، نمی توان پیش بینی 
کرد که رش��د اقتصادی ایران در س��ال های آینده باالی 
۴درصد باش��د، ولی به هرحال دول��ت راه هایی هم دارد 
 که بتواند طبق برنامه شش��م توس��عه به رشد اقتصادی

۸ درصدی برسد. 
وی ادامه داد: برای این که رشد اقتصادی افزایش یابد 
باید تولید ملی به سطح قابل قبولی افزایش پیدا کند و 
اصاحات اقتصادی در همه سطوح انجام می شود. تأکید 
می کنم مش��کات مهم اقتصاد ای��ران از قبیل بیکاری، 
تورم، سرمایه گذاری پایین و... حل نمی شوند مگر این که 
اصاحات اساس��ی در بخش های مختلف اقتصاد صورت 

گیرد. 
این اس��تاد دانش��گاه چنین توضیح داد: اگر خواهان 
حمایت از تولید ملی هستیم در وهله اول باید به بهبود 
فضای کس��ب وکار توجه کنیم. فضای کسب وکار باید به 
نحوه تولید ملی و با سیاست های بخردانه در دستور کار 
مجموع��ه حاکمیت در ایران قرار بگیرد و تأکید می کنم 
یک قوه و آن هم ق��وه مجریه فقط بر این موضوع مؤثر 

نیست. 
این کارشناس پیشنهاد کرد: نظر من بر این است که 
برای ارتقای نظام تصمیم گیری کان اقتصادی، شورای 
عالی اقتصاد، ریاس��ت مقام رهبری و عضویت س��ه قوه 
قضایی��ه، مجریه و مقننه و همچنی��ن وزرای اقتصادی، 
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
و دو ت��ن از صاحب نظ��ران حوزه اقتص��ادی، اجتماعی، 

فرهنگی به انتخاب رئیس جمهوری تشکیل شود. 
وی ادامه داد: ش��ورای عالی اقتصاد باید خطوط قرمز 
اقتصاد را روشن کند و هر آنچه در این شورا تصمیم گیری 
می شود از طریق رهبری به صورت حکم حکومتی به سه 
قوه اباغ شود. ما برای مسائل اقتصادی نیاز به یک نظام 
تصمیم گیری قدرتمند داریم. من فکر می کنم همانگونه 
که سیاست خارجه ما به برجام نیاز داشت اقتصاد داخلی 

ما نیز به این شورای تصمیم گیری نیاز دارد. 
ای��ن کارش��ناس بار دیگر ب��ه موضوع بهب��ود فضای 
کسب و کار اشاره کرد و گفت: باید فضای کسب وکار ارتقا 
پیدا کند و سرمایه گذار ایرانی امنیت داشته باشد تا بتواند 
پول خود را سرمایه گذاری کند. معتقدم در ایران مشکل 
پس ان��داز نداریم و پس انداز ما بس��یار باالس��ت که این 
میزان را می توان در نقدینگی نیز مش��اهده کرد. اکنون 
ح��دود ۱۵۰۰ تریلیون تومان نقدینگی وجود دارد و اگر 
این نقدینگی با سیاست های بخردانه نظام تصمیم گیری 
کش��ور به س��مت تولید ملی می رفت، قطعاً تولید ملی 
افزای��ش می یافت. به دنبال تولی��د ملی درآمد ملی و به 
دنبال آن درآمد س��رانه و رفاه ملی بهب��ود پیدا کرده و 

مشکل بیکاری حل می شد. 
پازوکی ادام��ه داد: اقتصاد ما مزایای��ی دارد که از آن 
اس��تفاده نمی ش��ود، مثًا هنوز قیمت ان��رژی در ایران 
بسیار پایین تر از بازارهای بین المللی است. نیروی کار ما 
متخصص و ارزان اس��ت، ولی اقتصاد ما نمی تواند آنها را 
جذب کند. اکنون واقعاً یکی از مسائل مهم اقتصادی ما 
جذب نشدن نیروهای فرهیخته در کشور است، در عوض 
نیروهای غیرمتخصص بر مبنای ارتباطات به بدنه دولت 
راه یافته اند و عامل بسیاری از عقب ماندگی های اقتصادی 

کشور هستند. 
وی شفافیت را برای اقتصاد ایران از نان شب واجب تر 
دانس��ت و گفت: باید ش��فافیت به اقتصاد ایران برگردد 
و مبادله اطاعات آزاد ش��ود تا بتوان جلوی بس��یاری از 
رانت ها در اقتصاد ایران را گرفت. متأسفانه در دولت نهم 
و دهم طبقه رانت خواری ش��کل گرفت که این طبقه در 
دول��ت یازدهم هم به حیات خود ادام��ه داد و اکنون با 
ثروت های نجومی ام��ورات خود را می گذرانند و این در 
حالی است که بسیاری از آحاد جامعه از حداقل ها محروم 

هستند. 
این استاد دانشگاه ادامه داد: مجموعه حاکمیت موظف 
اس��ت جلوی این طبقه رانت خوار را بگیرد. این ش��امل 
قوه قضاییه، وزارت اطاعات و س��ایر ارگان های مرتبط 
می ش��ود. حاکمیت باید به فکر برانداختن فساد نهادینه 

شده باشد. 
پازوکی به موضوع رقابت هم اش��اره کرد و آن را الزمه 
پیشرفت اقتصادی دانس��ت و گفت: رقابت برای ارتقای 
کیفیت محص��والت ایرانی الزم اس��ت. اگر محصوالت 
ایران��ی کیفیت کافی داش��ته باش��ند مصرف کننده به 

محصوالت مشابه خارجی توجه نخواهد کرد. 
وی موضوع مهم دیگر را از بین بردن انحصارات دانست 
و ادام��ه داد: اعط��ای هرگونه انحصار ب��ه بخش دولتی، 
خصوص��ی و خصولتی مان��ع به جریان افت��ادن اقتصاد 
خواهد ش��د. اکنون برخ��ی ارگان های نظامی به اقتصاد 
ورود کرده اند. پیش��نهاد قاطبه اقتصاددان این است که 
نهاده��ای نظامی به پادگان برگردن��د و اگر می خواهند 
فعالی��ت اقتصادی کنند درآمدهای خ��ود را در مناطق 
محروم ص��رف امور عمرانی کنن��د. در چنین وضعیتی 
اس��ت که می توان امیدوار بود وضعیت اقتصادی کشور 

بهبود پیدا کند. 

دریچه

کاهش دالر پیروزی کوچکی برای اقتصاد برگر است
عقب نشینی مک

اکونومیس��ت در کنار ش��اخص های بزرگی که تاکنون 
معرف��ی کرده، ش��اخصی برای بررس��ی وضعیت ارزهای 
کش��ورهای مختل��ف دارد که به آن ش��اخص بیگ مک 
می گوید. دلیلش نیز اتکای این شاخص به قیمت همبرگر 
بیگ مک است. این ش��اخص ارزش ارزها را در برابر دالر 
نش��ان می ده��د.  به گ��زارش آینده نگر، همیش��ه کمی 
عجیب وغریب به نظر آمده که جنبش ها و تغییرات ارزی 
را بر پایه ارزان یا گران بودن آنها بررس��ی کرد. شاخص ها 
و معیارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد. یکی از این 
شاخص ها، شاخص بیگ مک است که اکونومیست سال ها 
پی��ش آن را به دنیای اقتصاد معرفی کرد. این ش��اخص 
مانند چراغی، راه را در زمینه ارزش ارزها مشخص می کند. 
در واقع شاخص بیگ مک نش��ان می دهد که هر ارزی تا 
کجا می تواند پیش برود. نکته جالب توجه اینجاس��ت که 
ش��اخص ها معموالً بر اساس ترس، طمع، ریسک پذیری، 
جری��ان پ��ول، دخالت سیاس��ت های پول��ی و نظایر آن 
مشخص می ش��وند. اما شاخص بیگ مک با یک همبرگر 
مک دونالد وضعیت ارزها را نش��ان می دهد.  آخرین باری 
که اکونومیست شاخص بیگ مک را بررسی کرد، جوالی 
۲۰۱۷ ب��ود؛ از آن زمان تاکنون ارزه��ای ارزان وضعیتی 
متف��اوت در مقابل دالر پی��دا کرده اند. عم��ده تغییرات 
نیز در برابر دالر کانادا بوده  اس��ت. ش��اخص بیگ مک بر 
اس��اس ایده قدرت برابری خرید پایه ریزی شده است. این 
ایده نش��ان می دهد نرخ ارز باید به سمتی پیش برود که 
قیمت ارزها در سبدهای مختلف در کشورهای متفاوت به 
یک  س��و میل کند. اما در سبدی که اکونومیست بررسی 
می کند تنها یک کاال وجود دارد که در ۱۲۰ کشور جهان 
وجود دارد و به فروش می رس��د: همبرگرهای بیگ مک. 
معموالً به این صورت است که قیمت بیگ مک را به دالر 
برمی گردانند؛ اگر این قیمت باالی ۵.۲۸دالر باشد یعنی 
آن ارز عزیز اس��ت و ارزش باالیی دارد، اما اگر قیمت آن 
کمتر از این رقم باش��د به این معناست که آن ارز ارزش 
بس��یار کمی پیدا کرده  اس��ت و در نتیجه ارزی ارزان به 
شمار می آید. متوسط هزینه یک بیگ مک در حوزه یورو 
)بر اس��اس تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می ش��ود( 
حدود ۳.۹۵یورو یا ۴.۸۴دالر است )البته با نرخ ارزِ فعلی 
که با آن مواجه هستیم(. این یعنی ارزش یورو پایین است 
و در برابر دالر ۸.۴درصد کم ارزش است. در آخرین بررسی 
اکونومیس��ت، یورو ۱۶درصد کمتر از دالر ارزش داشت. 
ب��ه این ترتیب یورو به خاطر سیاس��ت های ماریو دراگی 
رئیس بانک مرکزی اروپا ارزش جدیدی پیدا کرده  است. 
صحبت های��ی که دراگی چندی پیش در کنفرانس��ی در 
پرتغال داشت همه را نسبت به ارزش یورو بیدار کرد و به 
آنها نشان داد که یورو نباید این قدر ضعیف و ارزان باشد. 

اقتصاد روی برگر
دالر هنوز در برابر سایر ارزها، عزیز و باارزش است. تنها 
در س��ه کشور دنیا )س��وئیس، نروژ و سوئد( هزینه برگر 
بیشتر از این سقفی است که تعیین شده و این یعنی فقط 
همین سه کشور ارزی عزیزتر دارند. البته قیمت این کاال و 
باال بودن آن همیشه نمی تواند عامت خوب یا بدی برای 
وضعیت اقتصاد آن کش��ور باش��د. عوامل مختلفی وجود 
دارند که باید در این ش��رایط مورد بررس��ی قرار بگیرند. 
ارزهای س��وئیس و نروژ به نظر خیلی باارزش می آیند اما 

هر دو کشور با مازاد تجاری باالیی مواجه هستند. 
بریتانیا و ژاپن جزو نوادر در این ماجرا هس��تند. ارزش 
پوند به خاطر برگزیت پایین آمده و اگر این وضعیت حاکم 
نبود، حتماً پوند شرایط بهتری داشت. کشورهای دیگر نیز 
هر کدام قصه خودشان را دارند. برخی ارزها نیز پیشرفت 
داش��ته اند اما باز هم کم ارزش به شمار می آیند که نمونه 
بزرگ و مهم آن نیز ارز روسیه یعنی روبل است. همبرگر 
س��اده می تواند نقشی تعیین کننده در تشخیص وضعیت 

اقتصاد کشورها داشته باشد. 

جهان بی پایان ایده ها
استارت آپ فقط تاکسی یاب نیست

بررسی ایده های استارت آپ های تازه ثبت شده در سایت 
رتبه بندی استارت آپ ها نشان می دهد که ایده کمک به دیگر 
کس��ب وکارها چقدر خریدار دارد. بررسی آمار و اطاعات، 
کمک به شناخت مخاطبان، بازار سنجی و جمع آوری اسناد 
از ایده های مؤثر در راه اندازی اس��تارت آپ ها در اروپاست.  
Solna استارت آپی است که در بریتانیا تأسیس شده است. 
این اس��تارت آپ ابزاری را برای پرداخت س��ریع در اختیار 
ش��رکت های هوش��مند قرار می دهد که نتیجه آن اعتماد 
بیش��تر به گردش مالی ش��رکت اس��ت. این استارت آپ با 
شفاف سازی فاکتورها به کمک صاحبان کسب وکار آمده تا 
سامت مالی را بهبود ببخشند.  Dalia Research یک 
استارت آپ آلمانی است. دالیا در توضیح خودش از شناخت 
مردم سراس��ر جهان با اس��تفاده از تلفن همراه می گوید. 
زمانی که س��ایت این استارت آپ را باز می کنید جمله ای با 
مضمون »در جنگ ایده ها قدرتمند ترین س��اح شناخت 
مردم اس��ت« نقش می بندد. س��ایت دالیا مدعی است که 
از س��ال ۲۰۱۳ به پرس��ش های زیادی درباره مردم جهان 
پاس��خ داده است. این کسب وکار به عنوان یک کسب وکار 
خاقانه در س��ال ۲۰۱۵ در اروپا مورد تحسین قرار گرفته 
اس��ت.  Collectizi با ایده آسان کردن جمع آوری اسناد 
شکل گرفته است. این استارت آپ به کسب وکارها کمک 
می کن��د تا اس��ناد و مدارک مشتریان ش��ان را به آس��انی 
جمع آوری کنند. کارگزاران، وکا و شرکت های هوشمند و 
خاصه تمام کسب وکارهایی که در زمینه جمع آوری اسناد 
مبتدی هستند، می توانند با اتکا به این استارت آپ فرانسوی 

به اسناد و مدارک شان شکل دهند. 
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بخشنامه افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل مزد 
کارگران در س��ال ۱۳۹۷ که ۲۲ فروردین ماه 
امس��ال از تصویب ش��ورای عالی کار گذشت، 
س��رانجام با امض��ای وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی به بنگاه های سراسر کشور اباغ شد. 
براساس این بخش��نامه از ابتدای امسال همه 
کارگ��ران مش��مول قانون کار اع��م از قرارداد 
دائم و موقت حداقل مزد روزانه ای که دریافت 
می کنن��د، ۳۷۰۴۲۳ ری��ال مع��ادل ۳۷ هزار 
تومان خواهد بود. س��ایر س��طوح مزدی هم 
روزان��ه ۱۰.۴درصد مزد ثاب��ت یا مزد مبنا به 
عاوه روزانه ۲۸۲۰ تومان به نس��بت آخرین 

مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می یابد. 
به گزارش ایسنا، با اعمال این افزایش، مزد 
شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی 
مش��اغل مص��وب وزارت تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماعی و نیز مزد ثابت س��ایر کارگران نباید 
از مبلغ ۳۷ هزار تومان کمتر ش��ود. به موجب 
این بخشنامه همچنین آن دسته کارگرانی که 
یک س��ال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنها 
گذشته باش��د یا اینکه امسال دارای یک سال 
س��ابقه کار می ش��وند، روزی ۱۷۰۰ تومان به 

عنوان پایه سنوات دریافت می کنند. 
با تصویب حداقل مزد سال ۹۷ کارگران در 
شورای عالی کار و افزایش حداقل مزد روزانه به 
میزان ۳۷۰۰۰ تومان، رقم حق اوالد کارگران 
شاغل متاهل دارای یک فرزند و دو فرزند نیز 
مشخص شد؛ حق اوالد یکی از مزایای جانبی 
حقوق و دس��تمزد شاغان مشمول قانون کار 
است که هر ساله با افزایش حداقل مزد، میزان 
آن هم بیشتر می شود، چون ضریبی از افزایش 

حداقل مزد روزانه است. 
شورای عالی کار در آخرین نشست خود در 
اسفندماه سال گذشته با افزایش ۱۹.۵درصدی 
حداقل مزد کارگران موافقت کرد تا پایه حقوق 
 کارگ��ران از فروردین ماه امس��ال ب��ا افزایش
۱۸۱ هزار و ۳۳۶ تومان از ۹۳۰ هزار تومان در 
سال گذشته به یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان 

افزایش پیدا کند. 
ش��ورای عالی کار در م��ورد دیگر آیتم های 
بس��ته مزد از جمله بن خواربار و حق مسکن 

مصوبه ای نداشت و بر این اساس در فیش های 
حقوقی کارگران از ابتدای امسال، حق مسکن 
همچون س��ال گذش��ته ۴۰هزار تومان و بن 
خواربار بدون تغیی��ر ۱۱۰ هزار تومان منظور 

خواهد شد. 
به دلی��ل طوالنی ش��دن مذاک��رات مزدی 
در پای��ان س��ال گذش��ته، ش��ورای عالی کار 
تصمیم گی��ری درباره س��ایر س��طوح مزدی 
کارگ��ران را به بعد از تعطی��ات عید موکول 
کرد و سرانجام در مورخ ۲۲ فروردین ماه سال 
۱۳۹۷، پایه س��نوات کارگران قرارداد موقت و 
دائم مش��مول قانون کار با بیش از یک س��ال 
 س��ابقه کار را همانند س��ال گذش��ته روزانه
۱۷۰۰ تومان و ح��ق اوالد کارگران را به ازای 
هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان 
تعیین کرد تا به این ترتیب پرونده دس��تمزد 

سال ۹۷ کارگران بسته شود. 

فع��االن کارگری و کارشناس��ان حوزه کار، 
تصوی��ب افزایش ۱۹.۵درص��دی حداقل مزد 
کارگران در س��ال ۱۳۹۷ را حاصل سرسختی 
و تاش م��داوم نمایندگان گروه های کارگری 
و همراهی و حمایت دیگر ش��رکای اجتماعی 
در ش��ورای عال��ی کار می دانن��د.  در این باره 
علیرضا حیدری، فعال حوزه کار در گفت وگو 
با ایسنا، معتقد است که امسال تحول بزرگی 
در شیوه تعیین مزد کارگران به وجود آمد زیرا 
نمایندگان کارگران تنها روی س��بد معیشت 
بحث کردن��د و این ادبیات برای کارفرمایان و 
دولت غیرمنتظره بود، به همین دلیل جلسات 

مزد طوالنی شد و به شب عید کشید. 
او می افزای��د: نمایندگان کارگری بر س��بد 
معیشت کارگران متمرکز شده بودند و تأکید 
داش��تند که آنچ��ه موجب تغیی��ر در هزینه 
کارگران می ش��ود، معیشت اس��ت نه تورم به 

همین دلیل تا لحظه آخر از موضع خود کوتاه 
نیامدند و همین مقاومت و سرسختی موجب 

تصویب افزایش ۱۹.۵درصدی دستمزد شد. 
به گفته این فعال حوزه کار، همه س��اله مزد 
کارگران از نرخ تورم پیشی می گرفت و امسال 
هم این رویه دنبال ش��د، ولی فرقش این بود 
که حداقل دس��تمزد در شرایطی ۱۹.۵درصد 
افزایش یافت که نرخ تورم اعامی زیر ۹درصد 
بود.  ب��ه دنبال تصویب افزایش ۱۹.۵درصدی 
حداقل مزد کارگران در جلس��ه نهایی شورای 
عالی کار در سال گذشته، مبلغ عیدی و پاداش 
پایان سال مش��موالن قانون کار نیز مشخص 

شد. 
به موجب م��اده واحده قانون تعیین عیدی 
و پاداش ساالنه کارگران شاغل در کارگاه های 
مش��مول قانون کار مصوب سال ۷۰ مجلس 
شورای اسامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر 

حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی 
که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر 
پایه حقوق خواهد بود که با تعیین مبلغ یک 
میلیون و ۱۱۱ ه��زار و ۲۶۹ تومان به عنوان 
حداقل دس��تمزد، حداقل عیدی کارگران در 
سال ۹۷، ۲میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۳۸ تومان 
و س��قف عیدی، ۳میلیون و ۳۳۳ هزار و ۸۰۷ 

تومان خواهد بود. 
گفتنی است بخشنامه شش بندی دستمزد 
س��ال ۱۳۹۷ شامل دو دس��تورالعمل اجرای 
مصوبه ش��ورای عالی کار در م��ورد کارگران 
کارمزدی و دائم و دستورالعمل اجرای مصوبه 
ش��ورای عالی کار در م��ورد کارگاه های دارای 
ط��رح طبقه بندی مش��اغل بود که از س��وی 
معاون��ت روابط کار وزارت تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی صادر شد. 
براساس مصوبه مورخ ۲۲ فروردین ماه سال 
۱۳۹۷ و ب��ه منظ��ور تقوی��ت مهارت محوری 
و بهره من��دی همه کارگ��ران و رضایتمندی 
کارگ��ران باس��ابقه، از ابت��دای امس��ال همه 
کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مش��مول 
قانون کار که دارای یک س��ال سابقه کار شده 
یا یک س��ال از دریافت آخرین پایه )سنوات( 
آنان در همان کارگاه گذش��ته باش��د، اعم از 
 اینکه حق س��نوات یا مزایای پایان کار خود را

تسویه حساب کرده یا نکرده باشند، مشمول 
دریافت پایه )سنوات( خواهند بود.  همچنین 
با اس��تناد به مصوبه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۸۷ 
ش��ورای عال��ی کار و ب��ه منظ��ور افزای��ش 
رضایتمندی کارگ��ران و کارفرمایان و تثبیت 
و تس��ری به تمام��ی کارگران اع��م از قرارداد 
دائم و موقت مقرر شده از ابتدای سال ۱۳۹۷ 
کمک هزین��ه اقام مصرفی خان��وار به عنوان 
مزای��ای رفاهی و انگیزش��ی موض��وع تبصره 
۳ م��اده ۳۶ قانون کار بابت ه��ر کارگر اعم از 
متأهل یا مجرد ماهانه مبلغ ۱۱۰هزار تومان از 
طرف کارفرمایان پرداخت شود.  در جدول های 
مربوطه، مزد سال ۱۳۹۷ )ارقام به تومان(، مزد 
سال ۱۳۹۶ )ارقام به تومان( و مقایسه جدول 
عی��دی کارگران و مش��موالن قان��ون کار در 

سال های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ آمده است. 

جزییات حقوق و مزایای کارگران در سال 97

دستمزدکارگرانچگونهمحاسبهمیشود؟
صنعت

میزگرد »حمایت از قیر ایرانی« برگزار شد
مصائب برند »قیر ایرانی«

فرصـت امروز: میزگرد تخصص��ی »حمایت از قیر 
ایرانی« با حضور نمایندگان��ی از کارگروه تنظیم بازار، 
ش��ورای رقابت، س��ازمان حمایت، پخش فرآورده های 
نفتی، بورس کاالی ایران و جمعی از مدیران شرکت های 
تولیدکننده و صادرکننده از جمله نفت جی، پاسارگاد 
و هیأت رئیسه کمیس��یون قیر و هیات مدیره اتحادیه 
اوپکس برگزار ش��د.  وحید شیخی عضو هیأت مدیره 
اتحادی��ه اوپک��س در ابتدای این نشس��ت گفت: یکی 
از اصلی ترین مش��کات قی��ر ای��ران، واردات ته مانده 
ضایعات پاالیش��گاه های عراق با نام تجاری VR یا قیر 
یا هیدروکربن سنگین است که صدمه بسیاری به برند 
»قیر ایرانی« زده اس��ت. با توجه به اینکه روند واردات 
این کاال به طور قانونی ثبت س��فارش ش��ده و به داخل 
کش��ور وارد می شود این ماده ارزان با کیفیت پایین که 
در مصارف هیدروکربنی هم کاربرد دارد توس��ط برخی 
ش��رکت ها در فرآیند تولید اس��تفاده شده و به نام قیر 

باکیفیت ایرانی عرضه می شود. 

 رئی��س کمیس��یون قی��ر اتحادی��ه صادرکنندگان 
داد:  ادام��ه  پتروش��یمی  و  نف��ت، گاز  فرآورده ه��ای 
ش��رکت های تولیدکننده قیر استاندارد که از قیر ارزان 
عراقی استفاده نمی کنند، نمی توانند با این عرضه ناسالم 
رقابت داشته باشند. طبق اعام پاالیش و پخش امکان 
تخصیص ساالنه ۸ میلیون تن وکیوم باتوم جهت تولید 
قیر وجود دارد در حال حاضر ۵.۵ میلیون تن vb برای 
تولید قیر استفاده می ش��ود و مابقی به صورت مازوت 
فروخته می ش��ود.  او در ادامه افزود: تا سال ۲۰۲۰ که 
فروش مازوت با سولفور ۳.۵درصد ممنوع می شود باید 
بازاریابی و گسترش فروش قیر ایرانی را جهت این حجم 

از فروش ایجادکنیم. 
وحید شیخی از جمله موارد اعتراضی تولیدکنندگان 
قی��ر در ای��ن میزگ��رد را، خرید خوراک م��اه جاری با 
 دالر ۴۷۶۰ توم��ان و اع��ام نرخ ف��روش ارز با قیمت

۴۲۰۰ تومان اعام کرد که با افت ۱۵درصدی نرخ خرید 
مواد اولیه و نرخ فروش باعث زیان تولیدکننده های قیر 
شده و انتظار می رود دولت محترم نسبت به این آسیب، 

توجه الزم را داشته باشد. 
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تصمیم  ب��ا  امـروز:  فرصت 
هیأت دول��ت، ی��ورو جایگزین 
دالر در تکالی��ف ارزی ش��د و 
همچنی��ن بانک مرکزی موظف 
ش��د نرخ برابری ریال در مقابل 
یورو را به صورت مس��تمر اعام 
و مدیری��ت کند.  هیأت وزیران 
چهارش��نبه  روز  جلس��ه  در 
به ریاس��ت حجت االسام  خود 
والمس��لمین حس��ن روحان��ی، 
کلیه وزارتخانه ها، س��ازمان ها و 
ش��رکت های دولت��ی را موظف 
ک��رد ارز یورو را ب��ه عنوان ارز 
مبنای گزارشگری و انتشار آمار، 
اطاع��ات و داده های مالی خود 
مورد اس��تفاده قرار دهند. بانک 
مرکزی نیز موظف شد از تاریخ 
اب��اغ این مصوبه، ن��رخ برابری 
ریال در مقابل یورو را به صورت 

مستمر اعام و مدیریت کند. 
انجام خریدهای خارجی 

با یورو
در همین زمینه، وزیر اقتصاد 
با بی��ان اینکه در ح��ال حاضر 
مبادالت کش��ور با ی��ورو انجام 
کامل  گفت: ح��ذف  می ش��ود، 
دالر از مبادالت خارجی کش��ور 

دور از دسترس نیست. 
مل��ت،  خان��ه  گ��زارش  ب��ه 
مس��عود کرباس��یان با استناد به 
اقتص��اد،  وزارت  بخش��نامه های 
عن��وان ک��رد: ام��روز مب��ادالت 
اعتبار  اقتصادی کشور، گشایش 
و خرید خارجی طبق بخشنامه ها 
با یورو انجام می گی��رد، بنابراین 
ح��ذف کام��ل دالر از مب��ادالت 

خارجی دور از دسترس نیست. 
کرباس��یان با اشاره به نشست 
اعض��ای  ب��ا  سه ش��نبه  ش��ب 
فراکس��یون دیپلماسی و منافع 
ملی ادامه داد: در این نشس��ت 
مس��ائل متعددی مطرح شد که 
یک��ی از مهم ترین این مس��ائل 
وج��ود چهار الیح��ه موجود در 
کمیسیون های حقوقی و قضایی 
و امنی��ت ملی مجلس در رابطه 
با مب��ارزه با پولش��ویی بود، لذا 

نقطه نظ��رات  زمین��ه  ای��ن  در 
نمایندگان ش��نیده و همفکری 
بسیار سازنده ای صورت گرفت. 

وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی 
کابینه دوازدهم اظهار امیدواری 
کرد که این لوایح هرچه سریع تر 
به صحن علن��ی مجلس ارجاع 
داده ش��ود تا دول��ت جمهوری 
اس��امی ای��ران بتوان��د عض��و 
FATF شود، البته یکی از این 
لوایح در مجل��س رأی آورده و 
در گیر و دار تصویب در شورای 
نگهبان است و س��ایر لوایح در 
روند  مجل��س  کمیس��یون های 

قانونی خود را طی می کنند. 
وی ادام��ه داد: یک��ی دیگر از 
مباح��ث مطروحه در نشس��ت 
سه شنبه  شب در زمینه تثبیت 
قیم��ت ارز بود که با اش��اره به 
تأثیر سیاس��ت خارجی در نرخ 
نماین��دگان  نقطه نظ��رات  ارز، 
در ای��ن زمینه ش��نیده ش��د و 
مس��ئوالن وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی نیز نماین��دگان را در 
برای  اقدام��ات خ��ود  جری��ان 
تثبی��ت ن��رخ ارز ق��رار دادند و 

در ای��ن زمینه نی��ز همفکری و 
مس��اعدت فکری از نمایندگان 

گرفته شد. 
ش��د:  ی��ادآور  کرباس��یان 
همچنی��ن مس��ائلی در ح��وزه 
بورس، مالی��ات بر ارزش افزوده 
و ن��وع همکاری با کش��ورهای 
خارج��ی از دیگر م��وارد مورد 

بحث در این نشست بود. 
وی با اشاره به موضوع حذف 
در  ی��ورو  جایگزین��ی  و  دالر 
مبادالت خارجی، گفت: در حال 
حاضر مبادالت کشور، گشایش 
اعتب��ار و خری��د خارجی طبق 
بخش��نامه های موج��ود با یورو 
اس��ت و نه دالر، بنابراین اینکه 
دالر از مب��ادالت ارزی ح��ذف 
شود، توقعی دست یافتنی است. 
ای��ن عض��و کابین��ه دول��ت 
دوازدهم تصری��ح کرد: در عین 
اقتص��اد و  ام��ور  ح��ال وزارت 
دارایی مذاکراتی با کش��ورهای 
مختل��ف انج��ام می ده��د تا با 
پ��ول مل��ی کش��ورهای مقابل 
مبادل��ه کاال ص��ورت گی��رد و 
لزوما نیازی به وجود ارز سومی 

در این بین نیس��ت.  کرباسیان 
بی��ان داش��ت: حج��م مبادالت 
ایران با کش��ورهای غیر، بسیار 
بیشتر است تا کش��ورهایی که 
ب��ا دالر فعایت اقتص��ادی انجام 
می دهن��د، بنابرای��ن امیدواریم 
در این زمین��ه بتوانیم اقدامات 
موث��ری را عملیاتی کنیم.  وزیر 
امور اقتص��ادی و دارایی اظهار 
امیدواری کرد به جایی برس��یم 
که دالر به طور کامل از مبادالت 

اقتصادی کشور خارج شود. 
 »سامانه نیما« دوشنبه 
آینده رونمایی می شود

بانک  رئی��س کل  همچنی��ن 
مرکزی اعام کرد: سامانه نظام 
یکپارچ��ه معامات ارزی )نیما( 
از س��وم اردیبهشت ماه با حضور 
اس��حاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمه��ور فعالیت رس��می 

خود را آغاز می کند. 
این در حالی اس��ت که سامانه 
نظ��ام یکپارچه معام��ات ارزی 
)نیما( با هدف تسهیل تأمین ارز، 
ایجاد فضای امن برای خریداران 
و فروش��ندگان ارز و امکان ایجاد 

فضای رقابت صرافان برای تأمین 
ارز متقاضیان کار از ۲۸ بهمن ماه 
پارسال فعالیت آزمایشی خود را 
آغاز کرده اس��ت. در این ارتباط، 
روز چهارش��نبه  ولی اهلل س��یف 
پس از جلس��ه س��تاد اقتصادی 
دول��ت درب��اره س��اماندهی بازار 
ارز در جم��ع خبرن��گاران افزود: 
از زمان راه اندازی آزمایش��ی این 
سامانه تاکنون نشست های زیادی 
در بان��ک مرک��زی ب��ا گروه های 
ذی نفع��ی که در س��امانه جدید 
حضور دارند، برگ��زار کرده ایم تا 
این افراد مسائل و مشکات خود 
برای ثبت سفارش را در مدلی که 
در حال اجراست، بیان کنند و ما 

نیز آن را لحاظ کنیم. 
وی در ادامه به جلس��ات ستاد 
اقتص��ادی دول��ت ب��رای اجرای 
سیاست ارز تک نرخی اشاره کرد 
و افزود: هفته ای دو یا سه جلسه 
درباره ساماندهی بازار ارز در ستاد 
اقتصادی دولت برگزار می ش��ود 
که در جلس��ه امروز نیز با حضور 
رئیس جمه��وری،  اول  مع��اون 
کان  اقدام ه��ای  و  مس��ائل 

انجام شده، بررسی شد. 
رئی��س بانک مرک��زی تصریح 
کرد: اکن��ون می توان با قاطعیت 
گف��ت تمامی صادرکنن��دگان و 
واردکنن��دگان در روال طبیع��ی 
می توانند کار ثبت اطاعات خود 
را انجام دهند و مش��کلی وجود 

ندارد. 
وی اظهار داشت: روزهای آینده 
سامانه نیما که ورود اطاعات در 
آن از قبل از نوروز آغاز شده بود، 
نهایی می ش��ود و دوشنبه آینده 
به صورت کامل ب��ا دعوتی که از 
معاون اول رئیس جمهوری انجام 
دادی��م، به ط��ور رس��می افتتاح 

می شود. 
وی خاطرنشان کرد: اطاعات 
این س��امانه در حال بارگذاری 
است. البته عدم ورود به سامانه 
به معنای ایراد در فرآیند انجام 

کار نیست. 

یورو جایگزین دالر در تکالیف ارزی شد

»نیما«هفتهبعدمیآید سدی بر طغیان ارز

آنچ��ه در بیش از یک ماه گذش��ته بر بازار ارز گذش��ت، 
اتفاق��ی بی س��ابقه ب��ود ک��ه بس��یاری از فع��االن و حتی 
سیاست گذاران اقتصادی کشور را نیز غافلگیر کرد. طغیان 
ن��رخ ارز و ثبت رکورده��ای جدی��د و باورنکردنی، آن هم 
به ص��ورت لحظه به لحظه، یادآور ش��رایط بغرنج کش��ور در 
س��ال های نه چندان دور بود. تجربه  گرانی که آس��یب های 
فراوانی را بر اقتصاد کشور وارد کرد. فارغ از اینکه ریشه ها و 
دالیل به وجود آمدن این وضعیت چیست، باید توجه داشت 
که این وضعیت می توانس��ت اقتصاد کشور را در یک مسیر 
بی بازگشت قرار داده و میزان بی اعتمادی به واحد پول ملی 

را افزایش دهد. 
در نهای��ت دولت پس از صبر و س��کوت چندروزه به این 
نتیجه رس��ید که نیروهای عرضه و تقاض��ای بازار به تنهایی 
نمی توانند به تعادل برس��ند. لذا دولت در آس��تانه ورود نرخ 
دالر به کانال ۶ هزارتومانی، با اعام حمایت از ارز تک نرخی، 
تاش کرد تا بحران پیش آمده را در جهت دستیابی به یکی 
از اه��داف دولت، مدیریت کند. اما آیا با توجه به ریش��ه های 
التهابات اخیر، اجرای سیاست ارز تک نرخی می تواند بازار را 

به یک تعادل باثبات بازگرداند؟ 
به علت وابس��تگی تولید کش��ور در برخ��ی از حوزه ها به 
واردات، نوسان زیاد نرخ ارز باعث وارد شدن تکانه های شدید 
به اقتصاد ایران شده و این مسئله تولید ملی، نرخ رشد تورم، 

قدرت خرید و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. 
در فروردی��ن ۷۲ ب��رای اولی��ن ب��ار ارز در اقتص��اد ایران 
تک نرخ��ی ش��د که این روند هف��ت ماه تداوم یاف��ت، اما با 
روی کار آمدن دولت جدید و در پی آن تغییر سیاس��ت های 
اقتصادی نظام ارز تک نرخی حفظ نشد و مجددا شاهد بروز 
دو ن��رخ آزاد و دولتی ب��رای ارز در اقتصاد بودیم. پس  از این 
ت��اش ناموفق، مجددا در س��ال ۱۳۸۰ برای دومین بار نرخ 
ارز دولتی و بازار آزاد یکسان شد که به شکلی پایدار تا پایان 
سال ۸۹ تداوم داشت تا اینکه در آن سال ها به دلیل افزایش 
نرخ تورم و رشد نقدینگی بازهم فاصله معناداری بین نرخ ارز 
دولتی و ارز آزاد ایجاد ش��د و این فاصله معنادار زمینه انواع 
تخلفات، رانت جویی و افزایش فساد را در اقتصاد فراهم آورد. 
 ب��ه نظر می رس��د بی تحرکی دولت در هفت��ه اول پس 
از تعطی��ات نوروز حاکی از عدم ش��ناخت قطعی دالیل و 
ریش��ه های اصلی نوس��انات در بازار ارز بوده است. ازهمین 
رو، کندی دولت در شناخت دالیل و رسیدن به تصمیمات 
اجرایی مناس��ب برای حل بحران، تحلیل های مختلفی را 
پدید آورد. در این تحلیل ها مهم ترین دالیل وضعیت پدید 
آمده در چند عامل اصلی خاصه می شد: نااطمینانی مردم 
نسبت به آینده توافق برجام، افزایش تقاضای فصلی ارز در 
تعطیات نوروز، س��ودجویی دالالن ارز، عدم کنترل فضای 
روانی جامعه از سوی مسئوالن پولی، برنامه ریزی کشورهای 
متخاص��م منطقه ای، ش��ایعه پراکنی از طریق ش��بکه های 
مجازی و... اما آنچه به طور جس��ته وگریخته به عنوان دالیل 
اصلی بحران از زبان دولتمردان به گوش می رس��ید، بحث 
وجود مداخات غیراقتصادی وجود تقاضای کاذب ارز بود. 

به عبارت دیگر، فضاسازی ایجادشده و پدید آمدن جو روانی 
منفی علت اصلی شرایط پدید آمده را تشکیل می داد. اعام 
شبانه سیاست ارز تک نرخی از سوی عضو ارشد کابینه دولت، 
چند پیامد مهم را به دنبال داشت که توانست تا حدی صحت 

تحلیل های دولت را مورد تأیید قرار دهد. 
- افت یک باره س��طح معامات و کاسته شدن نرخ ارز در 
روز پس از اعام ارز تک نرخی نشان داد که اوال ریشه اصلی 
مشکل به خوبی شناسایی شده و ثانیا سهم عمده تقاضای بازار 
کاما کاذب بوده اس��ت. به عبارت دیگر متقاضیانی که صرفا 
باهدف تبدی��ل دارایی خود به دالر، در بازی س��ودجویان و 
 دالالن ارز ق��رار داش��تند، ب��ا وع��ده دولت ب��رای ارائه دالر

۴۲۰۰ تومانی دست از معامله کشیدند. 
- پیام دیگر این تصمیم خط بطانی بر این تئوری بود که 
دولت از وجود ارز دونرخی سود برده و هرگز زیر بار تک نرخی 
کردن آن نخواهد رفت. هرچند سکوت چندروزه دولتمردان، 
این نظریه را تقویت کرده بود، اما درنهایت با اعام این تصمیم 
در ساعات پایانی شب و بدون فوت وقت، جدیت دولت برای 

تداوم اصاحات اقتصادی وعده داده شده نشان داده شد. 
- طوالنی ش��دن استفاده از راه حل های غیراقتصادی مثل 
ورود پلیس و نهادهای امنیتی به موضوع می توانس��ت ابتکار 
عمل را از دس��ت عناصر تصمیم ساز کش��ور بیرون آورد و با 
پیچیده تر کردن ش��رایط، دورنمای سرمایه گذاری در کشور 
را تیره وت��ار کن��د. لذا می ت��وان گفت دولت ب��ا این تصمیم 
هوش��مندانه به واقع از آب گل آلود ماه��ی گرفت و بحران را 

به فرصت تبدیل کرد. 
بدون ش��ک اس��تقرار یک نظام اقتصادی مبتن��ی بر ارز 
تک نرخی، اقدامی در جهت ثبات اقتصادی کش��ور و کاهش 
ریسک سرمایه گذاری قلمداد می شود، لذا با توجه به تجربیات 
پیشین کش��ور حول محور تحوالت ارزی، دولت زمانی باید 
اقدام به یکسان سازی نرخ ارز می کرد که عاوه بر فراهم کردن 
زمینه های تحقیقی و قانونی، ذخایر ارزی بانک مرکزی توان 
حمایت از نرخ اعام ش��ده را داشته باشد. بنابراین در شرایط 
فعلی باید گفت که موفقیت آمیز بودن سیاس��ت تازه دولت 
منوط به درجه حمایت از نرخ جدید اعام شده در بازار است. 
به هر روی سرنوشت دولت های یازدهم و دوازدهم با وضعیت 
مناسبات سیاسی- اقتصادی خارجی کشور و همچنین نرخ 
ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی گره خورده است و نهایتا 
کارنامه هشت ساله این دولت از منظر این دسته از شاخص ها، 

بیشتر موردتوجه قرار خواهد داشت. 
منبع: اتاق ایران 
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یادداشت

مدیرعامل بانک دی خبر داد
رتبه 34 بانک دی در 100 شرکت 

برتر ایران
مدیرعام��ل بانک دی ب��ا بیان اینک��ه بخش قابل 
توجهی از حس��اب های بنیاد شهید و امور ایثارگران 
در بانک دی متمرکز اس��ت، گف��ت: به زودی تمامی 
حس��اب های خان��واده مع��زز ش��هدا و جامعه بزرگ 

ایثارگری به بانک دی منتقل می شود. 
به گزارش رواب��ط عمومی بان��ک دی، محمدرضا 
قربان��ی با بیان اینکه ف��روش دارایی های مازاد بانک 
در دستور کار اس��ت، افزود: افزایش سرمایه، وصول 
مطالبات معوق، تجدید ارزیابی دارایی ها برای بهبود 
کفایت س��رمایه و جذب مناب��ع ارزان قیمت از دیگر 

برنامه های بانک دی در سال ۱۳۹۷ است. 
وی ب��ا بیان اینکه س��رانه جذب مناب��ع بانک دی 
نس��بت ب��ه بانک های خصوص��ی در رتبه مناس��بی 
ق��رار دارد تصری��ح کرد: س��هم بان��ک دی در میان 
بانک ها مناس��ب اس��ت و قصد داریم سهم بیشتری 
از مناب��ع را در س��ال جاری جذب کنی��م.  قربانی با 
بی��ان اینک��ه بانک دی در میان یکصد ش��رکت برتر 
 براس��اس رتبه بندی س��ازمان مدیریت صنعتی رتبه
۳۴ را کس��ب کرده اس��ت، گفت: سهم بانک دی در 
بازار پولی کش��ور نیز در س��ال گذشته مناسب بوده 
که این سهم در سال جاری افزایش خواهد داشت. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۰۰دالر آمریکا

۶.۸۰۰یورو اروپا

۸.۱۱۹پوند انگلیس

۱.۵۱۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۷۳۵.۶۰۰مثقال طا

۱۶۹.۴۵۵هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۷۵۳.۵۰۰سکه بهار آزادی

۱.۸۲۵.۰۰۰سکه طرح جدید

۸۸۸.۰۰۰نیم سکه

۵۸۸.۵۰۰ربع سکه

۳۵۵.۵۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ 
وقفه ای در جریان صادرات و واردات کش��ور 
نباید ایجاد شود، گفت: دولت به دنبال ایجاد 
 فض��ای ام��ن و آرام ب��رای صادرکنندگان و

وارد کنندگان است. 
به گ��زارش پای��گاه اطاع رس��انی معاون 
اول رئیس جمه��وری، اس��حاق جهانگیری 
روز چهارش��نبه در جلسه س��تاد اقتصادی 
س��اماندهی امور ارزی کش��ور بر نگاه جامع 
و بررس��ی همه زوایا برای رفع مش��کات و 
جلو گی��ری از س��ردرگمی صادرکنندگان و 
وارد کنن��دگان تأکید کرد و از بانک مرکزی، 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت و وزارت 
امور اقتص��ادی و دارایی خواس��ت تا ضمن 
پاس��خگویی به ابهامات موج��ود در عرصه 
تجارت کش��ور، دس��تورالعمل های الزم در 
این خصوص را برای اباغ هر چه س��ریعتر 

تدوین کنند. 
وی افزود: ایجاد بستر مناسب برای افزایش 
صادرات ب��ه بازارهای هدف و نیز حمایت از 
صادرکنندگان کش��ور باید با نهایت سرعت 
و دقت انجام ش��ود تا بت��وان از منابع ارزی 
حاصل از صادرات به بهترین نحو در مدیریت 

منابع ارزی کشور استفاده کرد. 
جهانگیری با بیان اینکه دولت با اختصاص 
۳ه��زار میلیارد تومان بودج��ه آمادگی الزم 
ب��رای پرداخ��ت مابه التف��اوت ارز ب��ه دارو 
و کااله��ای اساس��ی را دارا اس��ت، اف��زود: 
دول��ت به دنبال ایجاد فض��ای آرام و امن به 

منظور تس��هیل در فعالیت صادرکنندگان و 
واردکنندگان است. 

مع��اون اول رئیس جمهوری با اش��اره به 
اهمیت جلوگیری از هرگونه وقفه در جریان 
ص��ادرات و واردات کش��ور گف��ت: یکی از 
اصلی ترین اولویت ها در سیاس��ت های ارزی 
جدید بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به 

چرخه اقتصاد کشور است. 
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با 
بیان این که هیچ مشکلی برای ثبت سفارش 
واردکنن��دگان کاال وجود ندارد، گفت: بانک 
مرکزی متعهد اس��ت در ص��ورت واریز ارز 
حاصل از صادرات به حساب بانک های کشور 
در ه��ر کج��ای دنیا معادل ریال��ی آن را در 

کشور به صادر کنندگان پرداخت کنیم. 
در این جلسه که با حضور وزرای اقتصاد، 
نف��ت، صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، جهاد 
کش��اورزی، کش��ور و امور خارجه و رؤسای 
کل بانک مرکزی و س��ازمان برنامه و بودجه 
و نیز معاون اقتصادی رئیس جمهوری برگزار 
ش��د، پیرامون وضعیت داد و ستد و تجارت 
خارجی کش��ور و نحوه انتقال ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور بحث و 
تب��ادل نظر ش��د و دس��تورالعمل و ضوابط 
اجرای��ی تصوی��ب نام��ه هیأت وزی��ران در 
خصوص نح��وه ورود ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشور به تصویب رسید و 
مقرر شد جزییات این دستورالعمل از طریق 

بانک مرکزی اطاع رسانی شود. 

معاون اول رئیس جمهور در نشست ساماندهی بازار ارز تأکید کرد

بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی

یلدا راهدار
رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق ایران

پنجشنبه
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معامله گ��ران بورس ته��ران در آخرین 
روز کاری هفته در حالی شاهد معامات 
ک��م حجم در محدوده صف��ر تابلو بودند 
که عطش نقدینگی در این بازار به خوبی 
مح��رز ب��ود، این در حالی ب��ود که گروه 
قندی ها تنها گروه پیش��رو بازار این روز 

بود. 
به گزارش فارس، ش��اخص کل قیمت 
و بازده نقدی ب��ورس اوراق بهادار تهران 
روز  معام��ات  پای��ان  در  )تدپیک��س( 
چهارش��نبه ۲۹ فروردین م��اه امس��ال با 
افزایش یک واح��دی روی رقم ۹۵ هزار 
و ۵۲۳ واحد ایستاد. شاخص کل هم  وزن 
ام��ا با افزایش ۴۳واح��دی عدد ۱۶ هزار 
و ۷۳۴ واح��د را ب��ه نمای��ش گذاش��ت. 
شاخص سهام آزاد ش��ناور نیز با افزایش 
۴۹ واح��دی به رقم ۱۰۱ ه��زار و ۵۷۵ 
واحد دست یافت. ش��اخص بازار اول اما 
در حال��ی با افزای��ش ۶۳ واحدی به رقم 
۶۷ ه��زار و ۶۲۶ واحد دس��ت یافت که 
شاخص بازار دوم با کاهش ۳۲۲ واحدی 
عدد ۲۰۴ هزار و ۶۱۱ واحد را به نمایش 

گذاشت. 
در آخری��ن روز کاری هفته همچنین 
ش��اخص کل فرابورس )آیفک��س( نیز با 
افزایش ۷ واح��دی روی رقم یک هزار و 

۶۳ واحد ایستاد. 
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، معامات 
 س��هام در نم��اد معامات��ی گل گه��ر با

۲۵ واحد، فوالد خوزس��تان با ۲۰ واحد و 
س��رمایه گذاری غدیر با ۱۷ واحد افزایش 
بیشترین تأثیر مثبت را بر برآورد شاخص 

کل بورس به نام خود ثبت کردند. 
معام��ات س��هام در نم��اد معاماتی 
ش��رکت های مل��ی صنایع م��س ایران و 
صنای��ع پتروش��یمی خلیج فارس هر یک 
ت��ا ۲۳ واحد، دکتر عبی��دی با ۱۵ واحد 
و پتروش��یمی ج��م ب��ا ۱۱ واحد کاهش 
بیش��ترین تأثیر منفی را در محاسبه این 

نماگر به دوش کشیدند. 
ارزش کل  ای��ن گ��زارش می افزای��د، 
معام��ات دیروز بورس ته��ران در حالی 
بیش از ی��ک میلیارد تومان نمایش داده 
ش��د که ناشی از دس��ت به دست شدن 

بیش از ۴۲۶ میلیون س��هم و اوراق مالی 
قابل معامله ط��ی ۳۵ هزار و ۳۶۰ نوبت 

داد و ستد بود. 
ط��ی معام��ات روز چهارش��نبه، نماد 
معامات شرکت های پتروشیمی اصفهان، 
س��رمایه گذاری  صن��دوق  واحده��ای 
جس��ورانه رویش لوت��وس،  اوراق اختیار 
خری��د و ف��روش توس��عه مع��ادن روی، 
صنایع جوشکاب یزد، توسعه معادن روی 
ایران، س��رمایه گذاری مسکن شمالغرب، 
س��رمایه گذاری رن��ا و واس��پاری مل��ت، 
از س��وی ناظ��ر بازار س��هام متوقف و در 
مقابل نماد معاماتی ش��رکت های بیمه 
رازی،  حق تقدم خرید سهام بیمه آرمان، 
صنایع الستیکی سهند، سیمان هگمتان، 
فرآورده ه��ای غذای��ی و قند پیرانش��هر 

بازگشایی شدند. 
در ب��ازار ۲ ب��ورس تهران نی��ز که به 
س��هامداران  درون گروه��ی  معام��ات 
عمده اختصاص دارد، ۱۱میلیون س��هم 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به ارزش 
بی��ش از ۲ میلی��ارد تومان ب��ه کدهای 

درون گروهی سهامدار عمده تجمیع شد. 
همچنین ۷میلیون س��هم ف��والد مبارکه 
ب��ه ارزش کمت��ر از ۲میلی��ارد تومان با 
معام��ات درون گروهی س��هامدار عمده 

مواجه بود. 
بر اساس این گزارش، بورس تهران در 
حالی همچنان ش��اهد معامات کم حجم 
و بی رون��ق در اغل��ب نمادهای معاماتی 
و همچنین نوس��ان قیمت س��هام اغلب 
ش��رکت ها در مح��دوده صف��ر تابلو بود 
که حمایت حقوقی ه��ا و بازارگردان های 
سنتی بازار در گروه های معدنی و فلزات 
اساس��ی باعث ش��د ش��اخص بورس به 

زحمت سبزپوش بماند. 
و  افزایش ه��ا  بیش��ترین  همچنی��ن 
تغیی��رات روی ارزش معام��ات دی��روز 
بورس تهران ش��امل معامات کد به کد 
ملی صنایع مس ایران، واحدهای صندوق 
درآمد ثابت امین یکم فردا، فوالد مبارکه، 
اوراق مش��ارکت ش��هرداری مشهد، قند 
شیرین خراسان و س��رمایه گذاری گروه 

توسعه ملی بوده است. 

تقویت یک واحدی شاخص کل بورس

بیحجمیبازارسهام
دریچه

با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
سامانه سجام رونمایی شد

در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از 
سامانه جامع ثبت اطاعات مشتریان موسوم به سجام 
رونمایی شد. رئیس سازمان بورس می گوید فعاالن در 
این سامانه با تنها یکبار وارد کردن اطاعات می توانند 
از دیگر مزایای سایر ارکان و شرکت ها استفاده کنند. 

به گزارش ایسنا، مسئوالن بازار سرمایه اعام کرده اند 
سامانه جامع ثبت اطاعات مشتریان )سجام( برنامه ای 
جامع  و متمرکز خواهد بود که کلیه اطاعات سهامداران 
را به صورت یکپارچه دربرمی گیرد.  شاپور محمدی، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار درباره رونمایی از این سامانه 
گفت: با سامانه سجام )سامانه جامع اطاعات مشتریان(، 
گامی در جهت برگزاری مجازی جامع برداشته می شود.  
وی ادام��ه داد: فعاالن در این س��امانه با تنها یکبار وارد 
کردن اطاعات می توانند از دیگر مزایای س��ایر ارکان و 
ش��رکت ها اس��تفاده کنند. این بدان معناست که دیگر 
نیازی به وارد کردن اطاعات در دیگر نهادها وجود ندارد.  
محمدی ادام��ه داد: با آغاز به کار این س��امانه، دیگر از 
سهامداران فرمی برای احراز هویت دریافت نمی شود و در 
مقابل سرمایه گذاران با ثبت نام در این سامانه می توانند به 
کلیه خدمات بازار سرمایه دسترسی داشته باشند.  طبق 
گفته مسئوالن بازار سرمایه سامانه جامع ثبت اطاعات 
مشتریان »سجام«، مسئولیت خودکار فرآیند جمع آوری 
و مدیریت اطاعات مش��تریان بازار س��رمایه را برعهده 
خواهد داش��ت.  به این ترتیب، با راه اندازی این س��امانه 
نه تنها شاهد تس��هیل در گردآوری اطاعات سهامداران 
هس��تیم، بلکه با تجمیع اطاعات و س��وابق معاماتی، 
شفافیت بازار نیز با رشد قابل توجهی همراه خواهد شد.  
سجام در دسته سامانه های زیرساختی بازار سرمایه است 
و به هیچ عنوان س��امانه ای تجاری نیست؛ لذا هدف آن 
کس��ب درآمد نخواهد بود و به لحاظ گس��تردگی ارائه 

خدمات نیز سامانه ای ملی محسوب می شود. 
س��جام همچنین مورد تأیید و تحت نظارت کمیته 
مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار است و 
در طراحی و پیاده سازی آن از حضور یک تیم حقوقی 
زبده اس��تفاده شده است.  پیش بینی شده با راه اندازی 
این س��امانه، گش��ایش قابل توجهی در ثبت نام فعاالن 
بازار س��رمایه فراهم ش��ود. همچنین میلیون ها نفر از 
سهامداران می توانند با ثبت نام در این سامانه به کلیه 

خدمات بازار سرمایه دسترسی یابند. 

خداحافظی بیمه مرکزی و بیمه 
ایران با فروشگاه های رفاه

بیم��ه مرکزی و بیمه ایران با فروش س��هام خود، از 
ترکیب سهامداری فروشگاه های زنجیره ای رفاه خارج 
می ش��وند.  به گزارش تسنیم، بیمه مرکزی جمهوری 
اسامی ایران و ش��رکت سهامی بیمه ایران به ترتیب 
۳میلیون و ۳۲۱ هزار و ۱۹ س��هم و ۷ میلیون س��هم 
در مجموع ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار و ۱۹ س��هم معادل 
۲.۲۹ درصد از س��هام شرکت فروشگاه های زنجیره ای 
رف��اه را به صورت یکجا و ش��رایطی در بازار فرابورس 
ایران عرضه می کنند.  همچنین قیمت پایه هر س��هم 
ب��رای این عرضه ۱۲ه��زار و ۳۹۰ ریال و تاریخ فروش 
این میزان س��هام شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه 
توسط کارگزاری بورس بیمه ایران نیز روز دوشنبه سوم 

اردیبهشت ماه اعام شده است. 

رونمایی از خدمات اولین نهاد مالی تخصصی 
دانش بنیان

دریچه گشوده بازار سرمایه به 
سوی استارت آپ ها

استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان با ورود به بازار 
سرمایه و عرضه سهام  خود در این بازار می توانند گامی بلند 
در جهت توسعه فناوری مالی خود بردارند و این مستلزم 
آن است که فعاالن بازار سرمایه آشنایی کامل با نوع صنعت 
و حوزه فناوری این شرکت ها داشته و فهم مشترکی بین 
آنها ایجاد شود.  مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری 
فاینتک در حاشیه نمایشگاه فین استارز ۲۰۱۸ با بیان این 
مطلب به س��نا گفت: این رویداد مهم از یک سو فرصت 
بسیار مناسبی است جهت آشنایی فعاالن و سرمایه گذاران 
بازار سرمایه با ش��رکت های دانش بنیان و از سوی دیگر 
جایگاهی است جهت تعامل شرکت های مذکور با ارکان و 
مخاطبان بازار سرمایه. فین استارز ۲۰۱۸ همچنین فرصتی 
برای ظهور ایده های نو در حوزه فناوری های مالی از نگاه 
شرکت های دانش بنیان و  ارائه آنها به فعاالن این صنعت رو 
به رشد است.  مهدی فرازمند افزود: در این میان مهم ترین 
دس��تاورد برای فعاالن این حوزه، ایج��اد و ارائه دانش و 
ایده های خاقانه مالی در بستر فناوری های جدید است، 
به طوری که با ایجاد زبان مشترک میان ارکان بازار سرمایه، 

زمینه رشد و توسعه این دانش نو فراهم آید. 
وی با بی��ان اینکه از ایجاد و توس��عه اکوسیس��تم 
استارت آپی کشور زمان زیادی نمی گذرد، الزم دانست 
نهاده��ای مالی فعال در بازار س��رمایه در ایجاد فضای 
فکری نزدیک تر به این شرکت ها تاش مضاعفی داشته 

باشند تا بستری جهت تعامل فراهم آید. 
مدیرعامل ش��رکت مشاور س��رمایه گذاری فاینتک 
خاطرنش��ان کرد: ش��رکت های دانش بنیان با توجه به 
ماهیت ش��ان قادر به رفع همه نیازهای خود از طریق 
خدمات مالی سنتی نیستند، لذا الزم است ادبیات مالی 
اختصاصی ش��ده ای در حوزه هایی نظیر ارزش گذاری، 
تأمین مالی و  س��رمایه گذاری برای پاسخگویی به نیاز 
این ش��رکت ها توس��عه یابد.  فرازمن��د، یکی از دالیل 
کند بودن روند حضور شرکت های دانش بنیان در بازار 
س��رمایه را وجود مشکات س��اختاری در نظام مالی 
ش��رکت های مذکور نظیر عدم وجود صورت های مالی 
حسابرسی شده، نبود س��اختار سهامداری منسجم و 

عدم وجود سیستم حسابداری شفاف دانست. 
وی در خصوص اقدامات انجام ش��ده جهت افزایش 
نزدیکی شرکت های دانش بنیان به بازار سرمایه اظهار 
داش��ت: در کنار تاش های فراوان شرکت فرابورس در 
ایج��اد بازارهایی برای ایده ها و ش��رکت های SME  و 
راه اندازی صندوق های جسورانه، سازمان بورس و اوراق 
به��ادار مجوز اولین نهاد مال��ی تخصصی دانش بنیان، 
تحت نام »مش��اور س��رمایه گذاری فاینتک« را صادر 
کرد. این ش��رکت که توس��ط تعدادی از صندوق های 
مالی حمایتی از شرکت های دانش بنیان، با هدف ارائه 
خدمات تخصصی مالی به این شرکت ها تأسیس شده 
است، در حاش��یه نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و 
بیم��ه با حضور معاون علم��ی و  فناوری رئیس جمهور 

به طور رسمی از خدمات خود رونمایی کرد. 
فرازمن��د ادامه داد: در واق��ع فاینتک تاش کرده با 
گرد هم آوردن خبرگان بازار سرمایه در کنار فعاالن و 
سرمایه گذاران با سابقه حوزه سرمایه گذاری خطر پذیر 
و استارت آپ ها، فاصله موجود بین این گروه ها را تا حد 

امکان کاهش دهد. 
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معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت از 
افتتاح ۶میلیارد دالر پروژه در سال جاری 
خبر داد و گفت: تولید انواع مواد معدنی از 
رشد مناسبی در س��ال ۹۶ برخوردار بوده 
است.  به گزارش تسنیم، مهدی کرباسیان 
با اش��اره به اینکه تولی��د و صادرات بخش 
معدن و صنایع معدنی در س��ال گذش��ته 
با موفقیت هایی همراه بود، اظهار داش��ت: 
در بخ��ش کنس��انتره ۱۸درص��د، گندله 
۲۲درصد، آهن اسفنجی ۱۴درصد، شمش 
فوالد ۲۰درصد، کنس��انتره مس ۶درصد و 
پودر آلومینا ۲درصد افزایش تولید داشتیم. 
در بخ��ش  اند و کاتد نیز ب��ه دلیل انفجار 
کارخانه مس سرچشمه طی ماه های پایانی 

سال، با کاهش مواجه شد. 
وی ادام��ه داد: در ح��وزه فوالد، حدود 
۹.۵ میلی��ون تن محصول ب��ه بازارهای 
کانادا، مکزیک، اروپا و ش��رق آسیا صادر 
ش��د. افزون بر این، ۷۴۰ ه��زار تن آهن 
اس��فنجی و ۱۸ میلی��ون تن کنس��انتره 
س��نگ آهن صادر ش��د که امیدواریم در 
س��ال جاری با تکمیل زنجیره تولید، این 

محصوالت نیز در داخل مصرف شود. 
افتتاح 6 میلیارد دالر پروژه در سال 

جاری
کرباس��یان با بیان اینکه این سازمان و 
ش��رکت های تابعه طی س��ال ۹۶ به رغم 

هم��ه محدودیت ه��ا ح��دود ۲ میلیارد 
دالر پ��روژه افتتاح کرد، گفت: پیش بینی 
می ش��ود طی س��ال ج��اری، ۶ میلیارد 
دالر پ��روژه جدید اعم از س��ه طرح آهن 
اسفنجی )سبزوار، بافت و قائنات(، گندله 
و کنس��انتره فوالد مبارکه در س��نگان و 

کارخانه صبا فوالد افتتاح شود. 
کارخان��ه همچنی��ن  داد:  ادام��ه   وی 

۳۰۰ هزار تنی شمش آلومینیوم جنوب، 
۳۶ هزار تنی ش��مش آلومینیوم جاجرم، 
کارخانه های حوزه مس نظیر اسیدکرمان 
و نی��ز پروژه های ش��رکت میدک��و قابل 

افتتاح خواهد بود. 
رئی��س هی��أت عامل ایمی��درو با بیان 
اینک��ه اکتش��افات معدن طی س��ال ۹۶ 
 ب��ا قوت ادام��ه یاف��ت، گف��ت: از برنامه

۲۵۰ هزار کیلومتر مربع اکتشاف معادن، 
شناسایی و پی جویی ۱۸۰ هزار کیلومتر 
مرب��ع انج��ام ش��د و آماده واگ��ذاری به 
بخش خصوصی برای تکمیل ش��ده است. 
طی این مدت ذخای��ر جدیدی در حوزه 
سنگ آهن، طا، بوکسیت و . . . اکتشاف 
شد. به عنوان مثال، با افزایش دو برابری 
آلومین��ای جاجرم  بوکس��یت، ش��رکت 

آرامش بیشتری یافت. 
اکتش��اف  ح��وزه  در  داد:  ادام��ه  وی 
ایمی��درو طی س��ال گذش��ته ۱۱۹ هزار 

متر حفاری با سرمایه گذاری ۱۱۵میلیارد 
تومان انجام شد. 

تشکیل کنسرسیومی برای انجام 
اکتشاف

کرباس��یان با اش��اره به سیاس��ت های 
ایمیدرو در بخش اکتشاف طی سال ۹۷، 
تصریح کرد: اواخر س��ال گذش��ته برنامه 
مقدماتی تأسیس کنسرسیومی با تجمیع 
ش��رکت های معدنی و فوالدی با شرکت 
مع��ادن و فل��زات صورت گرف��ت تا کار 
اکتش��اف را انجام دهند و امسال به طور 
جدی پیگی��ری خواهد ش��د. همچنین، 
انجام اکتشافات عمیق از دیگر برنامه های 

سال جاری است. 
وی ادام��ه داد: ط��ی س��ال گذش��ته، 
نقش��ه راه مع��دن و صنای��ع معدن��ی به 
توصیه آقای ش��ریعتمداری تهیه ش��د و 
خوش��بختانه ۸۸ مورد آن تکمیل ش��ده 
اس��ت. این نقش��ه راه چهار س��اله است. 
همچنین، تش��کیل س��تاد زنجیره فوالد 
کار ارزن��ده ای بود ت��ا بتوانیم با مدیریت 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه 

ستاد هماهنگی ها را بیشتر کنیم. 
رئیس هی��أت عامل ایمیدرو با اش��اره 
ب��ه اقدام��ات صورت گرفت��ه در ح��وزه 
پژوهش طی س��ال ۹۶، گف��ت: طی این 
م��دت، موسس��ه پژوهش��ی یونی��درو با 

س��رمایه گذاری ۵ میلیارد تومان ایجاد و 
فعال شد. همچنین، پروژه های متعددی 
در ح��وزه مع��دن و صنای��ع معدن��ی با 
دانشگاه های مختلف دولتی و آزاد شروع 

کردیم. 
ضرورت توسعه تولید داخلی

کرباس��یان به موضوع سیاست رهبری 
مبن��ی بر حمایت از کاالی ایرانی اش��اره 
ک��رد و گفت: در این حوزه باید کار کنیم 
و در مجموع��ه وزارتخان��ه، تولید داخلی 
را توس��عه دهیم و محص��ول ایرانی را با 
کیفیت باال به بازارهای بین المللی صادر 
کنی��م.  وی ادامه داد: یکی از چالش های 
جدی در حوزه صنایع معدنی، مسئله آب 
است که اکنون استان های اصفهان، یزد، 
کرمان و خوزس��تان با کمبود آب مواجه 
هس��تند. بحث صرفه جوی��ی و مدیریت 
آب مهم اس��ت و باید ب��ا نظارت، دقت و 

مدیریت، وضعیت بهتری ایجاد کنیم. 
رئیس هیأت عامل ایمیدرو خاطرنشان 
ک��رد: اعمال تعرف��ه آلومینیوم و فوالد از 
سوی آمریکا برای چین، موجب می شود 
تا رقیب سختی برای بازار فوالد ما ایجاد 
شود. تحریم روس��یه نیز موجب می شود 
ت��ا بتوانیم با ش��رکت های بخش معدنی 
این کش��ور همکاری های دوجانبه داشته 

باشیم. 

معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی از اعمال تعرفه های 
جدید بن��دری و دریایی با هدف تقویت رقابت پذیری 
بنادر کش��ور، تحق��ق اقتصاد مقاومت��ی و حمایت از 
کاالی ایران��ی خب��ر داد و گف��ت:  اواخر اردیبهش��ت 
گ��زارش نهای��ی دالیل بروز س��انحه س��انچی اعام 
می ش��ود.  ب��ه گ��زارش تس��نیم، محمد راس��تاد در 
نشست اعام سیاس��ت های تعرفه ای سازمان بنادر و 
دریانوردی در س��ال ۹۷ اظهار کرد: تعرفه کش��تی ها 
و کاال در بن��ادر تاثی��ر زی��ادی در رقابت پذیری بنادر 
کشور دارد، از این رو در نظر داریم با اعمال تعرفه های 

جدید بنادر را در این زمینه ارتقا دهد. 
وی تصری��ح ک��رد: س��ازمان بن��ادر با ن��گاه ویژه 
راهکاره��ای میان مدت و بلند مدتی را در دس��تور کار 
خود قرار داده ک��ه در میان مدت برنامه ما تعرفه های 
منعطف اس��ت. این کار برای تس��هیل تجارت، جذب 

بیشتر کاال و کانتینر انجام می شود. 
وی ادامه داد: این برنامه سه ساله است که براساس 
آن بنادر با ماهیت مش��ابه در یک گروه با کتابچه های 

خاص تعرفه دسته بندی می شوند. 
اعمال تعرفه های شفاف

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی با تأکید ب��ر اینکه 
تعرفه  ها متناس��ب با فعالیت و مقایس��ه ب��ا هر بندر 
اعمال می ش��ود، گفت: بنادر کانتینری، بنادر فله و. . . 

تعرفه های متفاوتی خواهند داشت. 
راس��تاد با اش��اره به اینکه تفاهمنامه های متعددی 
با خطوط کش��تیرانی در این رابطه امضا خواهد شد، 
اظه��ار کرد: امس��ال س��ازمان بن��ادر و دریانوردی با 
اس��تناد به قانون تخلیه و بارگیری کشتی ها )مصوب 
س��ال ۹۵(، قوانین باالدس��تی، تحقق اهداف اقتصاد 
مقاومت��ی و حمای��ت از کاالی ایرانی با هدف کاهش 
هزینه کااله��ای وارداتی تصمیم به بازنگری و ارتقای 

سطح تعرفه های بندری و دریایی کرده است. 
وی بیان کرد: در این بازنگری تاش ش��ده سادگی 
و ش��فافیت در تعرفه ها و نحوه محاس��به بیشتر شود؛ 

موضوعی که همواره مورد گایه بوده است. 
ارتقای س��طح عملکرد یکی از اهداف مورد نظر در 
تنظی��م تعرفه های جدید بندری از س��وی مدیرعامل 
س��ازمان بن��ادر و دریانوردی اعام ش��د. راس��تاد در 
ای��ن باره گف��ت: با توج��ه ب��ه مولفه ه��ای اصلی از 
جمل��ه نرخ ارز، تورم و افزایش دس��تمزدها در تعیین 
تعرفه ها تأثیرگذار ب��وده و تعرفه ها به گونه ای تعیین 
ش��ده تا س��رمایه گذاران زیربنایی و روبنایی در بنادر 

سرمایه گذاری توجیه پذیری داشته باشند. 
وی ب��ا تاکید بر اینکه در بخش کش��تی ها تغییرات 
تعرفه ای برای کاهش هزینه و جذب خطوط بزرگ به 
کشور تنظیم شده اس��ت، گفت: در تعرفه های جدید 
هزینه توقف کش��تی ها در بن��ادر ۱۰.۵درصد کاهش 

یافته است. 
تخفیف 30درصد تعرفه برای کشتی های حامل 

محموله های صادراتی
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ارائه تخفیف 
۳۰درصدی برای کشتی هایی که پس از تخلیه کاالی 
واردات��ی، کاالی صادرات��ی ای��ران را بارگیری کنند، 
اظهار کرد: هزینه تأمین آب و خدمات دریایی مربوط 
به آن برای ش��ناورهای خارجی و ایرانی یکسان است 
که در تعرفه های جدید این هزینه کاهش یافته است. 
همچنین هزینه دیماند انبارهای فعال کشتی بین ۱۰ 

تا ۲۴درصد کاهش یافته است. 
راس��تاد در این باره توضیح داد: قبا بین س��اعات 
۱۵ ت��ا ۱۹ هزین��ه دیماند برای هر انبار ش��ش و نیم 
دالر اخذ می ش��د که به پنج دالر کاهش یافته است. 
همچنی��ن قبا از س��اعت ۱۹ تا س��اعت ۷ صبح روز 

بعد برای هر انبار ۱۱ دالر اخذ می ش��د که به ۱۰دالر 
کاهش یافته اس��ت.  وی از ارائه تخفیف ۷۰درصدی 
به کشتی های حامل کاالی ترانزیتی و مسافری که به 
صورت مرتب به بندر نوشهر تردد داشته باشند، خبر 
داد و گفت: حذف هزینه های الیروبی از ش��ناورهای 
سوخت رس��ان یکی دیگر از برنامه های سازمان بنادر 
در س��ال ۹۷ اس��ت که با ه��دف توس��عه بانکرینگ 
عملیاتی ش��ده است، با این کار در نهایت ۲۰درصد از 

هزینه های این شناورها کاهش می یابد. 
نگاه ویژه سازمان بنادر به چابهار

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به تخفیف 
۸۰درص��دی برای خطوط الینر ک��ه به طور مرتب به 
بندر چابهار تردد داشته باشند، افزود: با هدف تقویت 
صادرکنن��دگان کاالی خش��ک فله معدن��ی تخفیف 
۱۰درصدی در خدمات تخلیه و بارگیری محموله های 

صادراتی این بخش در نظر گرفته شده است. 
وی ادام��ه داد: در حوزه تعرفه های انبارداری کاالی 
فله مواد معدن��ی برای واردکنندگان و صادرکنندگان 
برای وحدت رویه در بنادر کشور، تعرفه های تصاعدی 

از ۱۵ اردیبهشت ۹۷ اعمال می شود. 
ب��ه گفته وی، ب��ا ه��دف افزایش ترانزی��ت کاالی 
غیرکانتین��ری برای فورواردهایی که بیش از ۷۵ هزار 
تن در سال در بنادر عملیات تخلیه و بارگیری داشته 
باشند در انبارداری تخفیف ارائه می شود، ضمن اینکه 
در منطق��ه ویژه نیز از ۵۵ تا ۱۰۰درصد تخفیف ارائه 
می شود.  مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
برای خطوط کش��تیرانی که ۲۰ هزار TEU در بنادر 
کش��ور تخلیه و بارگیری داش��ته باش��ند، در هزینه 
انبارداری کانتینر تا س��قف ۶۵درص��د و در خدمات 
زیربنای��ی بندر تا س��قف ۱۰۰درص��د تخفیف اعمال 

می شود. 

انقالب در تعرفه  های بندری برای حمایت از کاالی ایرانی

۶میلیارددالرپروژهمعدنیدرسالجدیدافتتاحمیشود
اخبار

برخی گمرکات خودشان واردکننده 
کاالی قاچاق هستند

فرمانده س��ازمان بسیج مس��تضعفین با بیان اینکه 
برخی گمرک های کشور خودش��ان واردکننده کاالی 
قاچ��اق هس��تند، خواس��تار ورود دس��تگاه قضایی و 
رسیدگی به آن شد.  به گزارش مهر، سردار غامحسین 
غیب پرور در نشس��ت هم اندیش��ی فع��االن اصناف و 
بازاری��ان در حمایت از کاالی ایرانی با بیان اینکه ورود 
از دروازه اقتصاد سال هاس��ت در دس��تور کار دشمنان 
انق��اب قرار دارد، گفت: البس��ه ایرانی و صنعت تولید 
لباس در داخل به شدت دچار رکود شده است. اگرچه 
ما قرن های متمادی است که در صنعت نساجی ریشه 
داری��م، اما چه به روز ما آورده اند که لباس را در داخل 
تولی��د اما با برند ترک آن را عرضه می کنند. در س��ایر 
کاالها هم همین گونه است، چراکه دشمن امید بسته 
تا از این نقطه به کشور و انقاب ضربه بزند.  وی ادامه 
داد: اینکه ملتی وابسته اقتصادی شود، چیزی نیست که 
مستکبران از آن کوتاه بیایند. آنها می خواهند در همه 
امور ما را وابس��ته خود کنند. به عبارتی دیگر به دنبال 
گداپروری هس��تند و دست ما همیشه جلوی آنها دراز 
باشد، بنابراین در حال حاضر خط مقدم دفاع از انقاب، 
کارگاه های تولیدی اس��ت و کسانی که در این صحنه 

حضور دارند بر جایگاه مقدسی خدمت می کنند. 
فرمانده سازمان بسیج مستضعفین افزود: مسئوالن 
بای��د موضوع اقتصاد مقاومت��ی را بیش از پیش باور 
کنند و بدانند دشمن پشت در خانه ما است و حتی 
برخی از س��نگرهای اقتصادی را هم فتح کرده است. 
ضمن اینکه راضی نمی ش��ود در همین نقطه بماند و 

تا آخرین سنگر را از ما نگیرد، دست بردار نیست. 
وی اصن��اف را قش��ر تعیین کنن��ده در مس��ائل 
اقتص��ادی کش��ور عن��وان و اظهار کرد: م��ا یکی از 
کش��ورهای ثروتمند جهان هس��تیم. ه��م به لحاظ 
ذخایر زیرزمینی که عاوه بر اینکه بزرگ ترین دارنده 
منابع گازی هس��تیم، تا بیش از ۲۰۰ سال آینده نیز 
ذخای��ر نفتی ما مناب��ع خواهد داش��ت، درحالی که 
لیبی، نیجریه و عربستان تا کمتر از ۱۰۰ سال آینده 
ذخایر نفتی آنها تمام می ش��ود. با این حال س��رمایه 
اصلی ما نیروی انسانی است. چرا نمی توانیم جوانان 
تحصیلکرده را در سیس��تم های مدیریتی کش��ور به 
کار بگیریم.  س��ردار غیب پرور تصریح کرد: کس��انی 
که دایه دار اقتصاد مقاومتی هستند، آیا می توانند به 
ش��کل علمی اثبات کنند که قدم های مثبتی در این 
چند س��اله برداشته اند؟ من ش��ک دارم. تا زمانی که 
دلبس��تگی ما به جای تکیه در داخل به بیرون است، 
اق��دام خاصی انجام نخواهد ش��د. در حال حاضر نیز 
بس��یاری از کاالهایی که لزومی ندارد و می توانیم در 

داخل آنها را تولید کنید، وارد کننده آنها هستیم. 
فرمانده س��ازمان بس��یج مس��تضعفین با بیان اینکه 
دس��تگاه قضایی باید این موضوع را بررسی کند، یادآور 
ش��د: گفته می ش��ود برخی گمرکات کش��ور خودشان 
واردکننده کاالهای قاچاق هستند. این یک ضعف بزرگ 
اس��ت و باید سالم سازی اساس��ی انجام شود.  غیب پرور 
افزود: هزاران واحد صنفی داریم که اگر باور کنند و پای 
فرامین رهبری معظم بایستند، مشکل اقتصادی کشور 
ت��ا حدود زیادی حل خواهد ش��د.  وی با تأکید بر لزوم 
سالم سازی اتاق اصناف اظهار داشت: نظام بانکی نیز باید 
پشت سر اصناف بایستد. بانک های ما امروز خودشان به 
بنگاه اقتصادی و مراکز انباش��ت ثروت در کشور تبدیل 
شده اند.  وی با تأکید بر اینکه بسیج آمادگی کامل دارد 
تا در تحقق کام رهبری مقام معظم انقاب در خدمت 
دولت باشد، تصریح کرد: حمایت از کاالی ایرانی با مونتاژ 
در داخ��ل فرق دارد. اینکه چند قطع��ه وارد کنیم و در 
داخل آنها را سرهم کنیم، حمایت از کاالی ایرانی نیست. 
من نگرانم امسال را با غفلت بگذرانیم و شعار حمایت از 
کاالی ایرانی صرفا روی سربرگ ها و دفاتر کاری نوشته 

شود ولی هیچ اقدام عملی صورت نگیرد. 

افزایش 18درصدی قیمت لوازم خانگی بدون 
مجوز قانونی

 شرکت  ها کاال به بازار عرضه نمی کنند
درحالی که هنوز هیچ گونه مجوز قانونی برای افزایش 
قیمت لوازم خانگی صادر نش��ده، شرکت های تولیدی 
ل��وازم خانگی بدون مجوز، قیمت ه��ای پخش خود را 
بین ۱۵ تا ۱۸درصد افزایش داده اند.  به گزارش فارس، 
ل��وازم خانگی به دلیل واردات م��واد اولیه و قطعات از 
جمله کاالهایی اس��ت که قیمت آن به شدت، متاثر از 
قیمت دالر است، بنابراین هر گونه تاطم ارزی بر این 
بازار و قیمت های آن موثر اس��ت. در چند ماه اخیر به 
دلیل التهابات بازار ارز این بازار نیز دچار تاطماتی شد؛ 
به طوری که از هفته گذش��ته برخی واحدهای صنفی 
به دلی��ل عدم عرضه کاال توس��ط ش��رکت های لوازم 
خانگی و عدم عرضه لیس��ت جدی��د قیمت ها ترجیح 
دادند واحدهای خود را موقتا تعطیل کنند.  البته اکثر 
فروش��گاه های عرضه لوازم خانگی باز هستند، اما عما 
به دلیل عدم مراجعه مشتری و عدم عرضه کاال توسط 
شرکت های لوازم خانگی دادوستدی در این بازار صورت 
نمی گی��رد.  این گزارش می افزاید اگرچه بانک مرکزی 
از هفته گذش��ته با تدوین و ارائه بخشنامه های متعدد 
درصدد کنترل ب��ازار ارز اقداماتی انجام داده و در یک 
اق��دام دفعتی قیمت ارز را ب��ا ۴۲۰۰ تومان تک نرخی 
اعام کرد، اما هنوز ش��رکت های لوازم خانگی از شوک 
افزایش قیمت ارز در ماه ها و هفته های اخیر خارج نشده 

و خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز تطبیق نداده اند. 

اخبار

چگونه نرخ دالر با آمار صادرات 
بازی می کند؟ 

یکی از موضوعات مهمی که پس از کاهش ارزش پول 
ملی در برابر ارز مطرح می شود، تاثیر این پدیده بر میزان 
صادرات کشور است.   به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
در هفته های گذش��ته شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز در 
بازار کشور بودیم. بدون شک تغییرات ارزش ارز بر تمام 
شئونات اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.  برخی از 
صاحب نظران و کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارزها 
موجب پایین آمدن قیمت تولیدات ملی شده و در نتیجه 
کاالهای ایرانی می توانند با قدرت رقابت پذیری بهتری در 
بازار های بین المللی ورود کرده و س��هم بیشتری را عاید 
خود کنند؛ اکبر ترکان، مدیر اسبق سازمان مناطق آزاد 
کشور معتقد است افزایش نرخ ارز گام مثبتی در جهت 
صادراتی کردن تولیدات ملی بوده و می تواند برند ایرانی 
را با سرعت بیشتری در بازارهای جهانی مطرح کند، این 
در حالی اس��ت که بس��یاری از کارشناسان با این نظر به 
ش��دت مخالفند و تجربیات ناموفق کشور در برهه های 
زمانی قبل را که با رشد صعودی نرخ ارز مواجه بود، گواه 

این موضوع می دانند. 
 افزایش نرخ ارز یک شمشیر دو لبه است

فیروز ابراهیمی، دبیر خان��ه صنعت، معدن و تجارت 
خراس��ان رضوی، اظهار ک��رد: در مقطعی که در دولت 
دهم نرخ ارز س��ه برابر ش��د، اتفاقاتی افتاد که می توان 
از آن درس گرفت و در ش��رایط کنونی از آن بهره برد. 
وی اف��زود: در هفته های گذش��ته ش��اهد افزایش ۵۰تا 
۶۰درص��دی نرخ ارز بودی��م، این اتف��اق موجب ایجاد 
الته��اب و نگرانی هایی در بازار کش��ور ش��د.  ابراهیمی 
تصریح کرد: افزایش نرخ ارز یک شمش��یر دو لبه است؛ 
باالرفتن ارزش دالر نس��بت به پول ملی موجب گران تر 
شدن مواد اولیه خارجی می شود که تولید کننده داخلی 
به آن نیاز دارد و در نتیجه موجب افزایش قیمت کاالی 
ایرانی خواهد ش��د.  دبیِر خانه صنعت، معدن و تجارت 
خراس��ان رضوی اضافه کرد: از طرف دیگر افزایش نرخ 
ارز می تواند موجب کاهش قیمت تولیدات ملی در سطح 
بازار های جهانی شده و افزایش صادرات و رقابت پذیری 
بهت��ر را در پی داش��ته باش��د.  ابراهیم��ی اذعان کرد: 
براس��اس تحقیقات صورت گرفته بیش��تر صادرات ما بر 
پایه بهره گیری از مواد اولیه تولید داخل است. به عنوان 
مثال محصول استراتژیک زعفران در گذشته با افزایش 
ناگهانی نرخ ارز به صادرات بهتر و بیشتری دست یافت 

و سودآوری باالتری را نصیب کشور کرد. 
وی توضی��ح داد: این موضوع ضروری اس��ت که یک 
پایش جامع در کل کش��ور ص��ورت گرفته و مزیت های 
صادرات��ی هر منطقه براس��اس پتانس��یل همان منطقه 
س��نجیده ش��ود تا بتوانیم در برهه کنون��ی و با افزایش 
نرخ ارز، صادرات کش��ور را بهبود ببخش��یم.  دبیر خانه 
صنعت، مع��دن و تجارت خراس��ان رضوی اب��راز کرد: 
تولی��د ل��وازم خانگی یا محصوالتی ش��بیه به آن مزیت 
صادراتی کمتری نسبت به تولید مواد غذایی مانند رب، 
بیسکویت و ش��کات در ایران دارد زیرا در حوزه تولید 
مواد غذایی، صنایع ما وابس��تگی ب��ه واردات مواد اولیه 
خارجی ندارد.   ابراهیمی اعام کرد: با توجه به آمارهای 
صادراتی س��ال های گذش��ته، به جز میعان��ات گازی و 
محصوالت وابسته به نفت، مواد غذایی حدود ۷۰درصد 
حجم ص��ادرات کش��ور را به خود اختص��اص می دهد، 
افزای��ش ن��رخ ارز در این حوزه می توان��د موجب بهبود 
آماره��ای صادراتی در آینده ش��ود.  دبیر خانه صنعت، 
معدن و تجارت خراس��ان رضوی از واقعی ش��دن قیمت 
ارز استقبال کرد و گفت: در صورتی که دولت بتواند ارز 
مورد نیاز تولیدکنندگان کشور را با قیمت اعام شده به 
آنها برساند، نه تنها مشکلی در حوزه تولید پیش نخواهد 

آمد بلکه صادرات نیز افزایش خواهد داشت. 

ثبات نرخ طالی سرخ در بازار
تک نرخی شدن ارز به تنهایی 

گره گشای رونق صادرات زعفران نیست
عضو شورای ملی زعفران گفت حداقل نرخ هر کیلو 
طای س��رخ ۴ میلیون و ۲۰۰ و حداکثر ۵ میلیون و 
۶۰۰ هزار تومان اس��ت.  علی حس��ینی عضو شورای 
ملی زعفران در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
از ثبات نرخ زعفران نس��بت به هفته اخیر در بازار خبر 
 داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طای سرخ
۴ میلی��ون و ۲۰۰ و حداکث��ر ۵ میلی��ون و ۶۰۰ هزار 
تومان است.  به گفته وی با توجه به پایان تعطیات و 
تمایل کشاورزان به افزایش عرضه، پیش بینی می شود 
ک��ه قیمت ها به روال س��ابق بازگردد.  حس��ینی روال 
ص��ادرات زعفران را عادی دانس��ت و اف��زود: با وجود 
باتکلیفی تجار به علت سیاست ارزی اخیر دولت، باید 
منتظر ماند و دید که سیاست و برنامه های ارزی دولت 

چگونه اعمال می شود. 
عضو شورای ملی زعفران با اشاره به اینکه تک نرخی 
ش��دن ارز به تنهایی مش��کلی را حل نمی کند، بیان 
ک��رد: با وجود آنکه در سیاس��ت جدی��د دولت پول 
حاصل از درآمد های صادراتی باید به سیستم بانکی 
کش��ور برگردانده شود، بنابراین مشکات جابه جایی 
و انتقال پول در سیس��تم بانکی باید مرتفع ش��ود تا 
صادرکنندگان نگرانی مبنی بر بازگشت پول خود به 
چرخه بانکی نداشته باشند.  وی از رشد ۲۶درصدی 
صادرات زعفران خبر داد و گفت: بنابر آمار ۱۱ماهه 
گمرک بیش از ۱۹۴ ت��ن زعفران به بازارهای هدف 
 صادر ش��ده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال

ما قبل خود ۲۶درصد رشد داشته است. 
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نط��ق  در  پارس��ایی  به��رام 
میان دس��تور دی��روز خود ضمن 
تبریک ۲۹ فروردی��ن روز ارتش 
ایران، گفت  اس��امی  جمهوری 
از ارتش جمهوری اسامی ایران 
تش��کر می کنم چراکه آنها دائم 
در کنار ملت ایران هستند. امروز 
می خواهم از محنتی صحبت کنم 
که سال هاس��ت گریبانگیر ملت 
ایران اس��ت. می خواهم از صنعت 
عقب مان��ده و ناتوان خ��ودرو که 
می ت��وان به عنوان داعش آهنین 
و ارابه ه��ای م��رگ از آن یاد کرد 

صحبت کنم. 
به گزارش ایسنا، وی در ادامه 
گفت: امروز هیچ توجیهی برای 
حمایت از صنعت خودرو وجود 
ندارد. امس��ال س��ال حمایت از 
کاالی ایران��ی اس��ت اما کاالیی 
که کرامت انسانی را حفظ کند. 
ج��ان ایران��ی مهم ت��ر از کاالی 
ایرانی اس��ت. آمار فوت شدگان 
س��ال ۹۵ بر حسب نوع خودرو 
نش��ان می دهد که تلفات ناشی 
از پرای��د در رأس و بع��د از آن 
پژو و س��مند و وانت پیکان قرار 
می گیرند، در س��ال ۹۶ نیز این 
آم��ار ادام��ه دارد. می خواهم از 
صنع��ت عقب مان��ده و نات��وان 
خ��ودرو که می توان ب��ه عنوان 
داعش آهنین و ارابه های مرگ 
از آن ی��اد ک��رد صحب��ت کنم. 
شبه مافیاست  یا  خودرو  صنعت 

یا مافیاست. 
پارس��ایی افزود: آم��ار تلفات 
۱۰ س��ال در تصادفات جاده ای 
۲۴۱ ه��زار و ۲۳۶ نف��ر اس��ت 
یعن��ی به ازای ایجاد هر ش��غل 
ی��ک کش��ته، ۱۰ مص��دوم، دو 
دو  و  خان��وار  سرپرس��ت  زن 
ک��ودک یتیم داش��ته ایم. آیا ما 
برای اش��تغال زایی باید با مردم 
بجنگیم؟ آیا ای��ن کاالی ایرانی 

افتخار ایرانی اس��ت؟ هر س��اله 
تع��دادی از خانواده ه��ا دچ��ار 
مصیبت تصادفات جاده ای شده 
و ناامن بودن خودروها جان آنها 

را می گیرد. 
نماینده مردم شیراز در مجلس 
بیان ک��رد: در کجای دنیا چنین 
چیزی اتفاق می افتد؟ اگر در دنیا 
یک خ��ودرو باعث مرگ پنج نفر 
شود آن کمپانی خودروهای خود 
را از سراس��ر جه��ان جمع آوری 
می کند. تفاوت ایمنی خودروهای 
داخلی ب��ا خودروهای خارجی از 
زمین تا آس��مان است. خودروی 

بنز پلیس به دلیل داشتن ایمنی 
جان پلیس را نجات می دهد ولی 
خودروه��ای ناامن ج��ان ملت را 

می گیرند. 
کرد:  خاطرنش��ان  پارس��ایی 
مقام معظم رهبری بر مرغوبیت 
تولید کاالی داخلی تأکید دارند. 
تأکید ایشان در مرغوبیت بیشتر 
از خود کاالی ایرانی اس��ت. در 
مقدمه قانون اساسی ما مشاهده 
می کنیم که اقتصاد وسیله است 
نه ه��دف. در تحکیم بنیادهای 
اقتص��ادی اصل، رف��ع نیازهای 
انس��ان در جریان رشد و تکامل 

اوست، نه تمرکز روی ثروت یابی 
و س��ودجویی. امروز یک قاضی 
با ش��رافت دیوان عال��ی اداری 
رأی داده تا تعرفه به س��ال قبل 
برگردد اما اجرا نمی ش��ود. چه 
قدرتی پش��ت این صنعت است 
که جل��وی اج��رای رأی دیوان 

عالی اداری را می گیرد؟ 
وی تصری��ح ک��رد: صنع��ت 
خودرو جز سودجویی چه دارد؟ 
چه خودرویی ک��ه تولید داخل 
باش��د و چ��ه خودروی��ی که با 
رانت های وارداتی باشد. در سال 
گذش��ته به واس��طه ایجاد یک 

انحصار در یک ش��ب میلیاردها 
پول وارد جیب سودجویان شد. 
واردات خودرو  تعرفه  می گویند 
۵۵ درصد اس��ت. آمارها نشان 
می ده��د تعرفه ها با قیمت خود 
خودرو تف��اوت زی��ادی دارد و 
حتی می توان گفت این تعرفه ها 
جریم��ه ملت اس��ت. ی��ا ملت 
محکوم به اس��تفاده از خودروی 
بی کیفیت هستند یا باید جریمه 
اس��تفاده از خودروهای خارجی 
را ب��ا پرداخت تعرفه ه��ای باال 
بپردازن��د. در کجای دنیا چنین 

اتفاقی را ما می بینیم؟ 
پارسایی ادامه داد: آیا کرامت 
ملت م��ا از کرامت دیگر ملت ها 
پایین تر اس��ت؟ در کش��ورهای 
و کشورهای  همسایه جنگ زده 
جه��ان اول چنی��ن وضعیت��ی 
مش��اهده نمی ش��ود. م��ن ب��ا 
صنع��ت  می گوی��م  اطمین��ان 
خ��ودرو ی��ا شبه مافیاس��ت و یا 
مافیاس��ت. رئیس جمهور دولت 
قبل قدرت اینکه جلوی افزایش 
قیمت خودرو را بگیرد، نداشت. 
ام��روز ی��ک قاضی با ش��رافت 
دیوان عال��ی اداری رأی داده تا 
تعرفه به س��ال قبل برگردد اما 
اجرا نمی شود. چه قدرتی پشت 
ای��ن صنعت اس��ت ک��ه جلوی 
اجرای رأی دی��وان عالی اداری 

را می گیرد؟ 
وی در پای��ان گف��ت: مگ��ر 
مجل��س ناظر بر اج��رای قانون 
اساسی نیست؟ این چه نظارتی 
است که قانون شکسته می شود. 
ای��ن چ��ه نظارتی اس��ت که به 
واسطه س��ودجویی افراد خاص 
قانون شکس��ته می شود. بدهی 
شرکت ایران خودرو ۲۹ میلیارد 
هزار تومان اس��ت. ت��ا کی باید 
با مردم سر ناس��ازگاری داشته 

باشیم؟ 

عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجل��س ش��ورای اس��امی گف��ت وضع 
۱۰درص��د ارزش گمرک��ی خودروه��ای 
بنزین س��وز ب��ه عنوان درآم��د حاصل از 
وض��ع عوارض خودرو با هدف محدودیت 
در واردات و کاهش خروج ارز از کش��ور 
از سوی مجلس به تصویب رسیده است. 
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، محمدرض��ا 
منص��وری در گفت وگو ب��ا پایگاه خبری 
عص��ر خ��ودرو، در پاس��خ ب��ه اعتراض 
واردکنن��دگان مبنی بر مش��خص نبودن 
ای��ن بن��د از بودج��ه ۹۷ اظهار ک��رد: با 
تصوی��ب ای��ن بند در بودج��ه ۹۷ تاش 
شد تا در س��ال حمایت از کاالی ایرانی، 
واردکنندگان��ی ک��ه اق��دام ب��ه واردات 
خودروه��ای ب��ا قیم��ت ب��اال می کنند، 
مش��مول پرداخ��ت ع��وارض و حق��وق 

گمرکی خاصی شوند. 

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس 
شورای اسامی ادامه داد: در شرایطی که 
ارز خروجی از کش��ور منج��ر به کاهش 
ارزش پول ملی می ش��ود س��خت شدن 
روند واردات، به نفع اقتصاد کشور خواهد 

بود. 
وی با اشاره به موانع و مشکات موجود 
در مس��یر صادرات نفت ایران و دریافت 
ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: در این 
شرایط دشوار شدن مسیر واردات به نفع 
اقتصاد کشور اس��ت زیرا در شرایطی که 
تأمی��ن ارز مورد نیاز با مش��کات جدی 
مواجه است هرگونه هزینه کرد در زمینه 
خودروهای لوکس به صاح نخواهد بود، 
بنابراین وضع عوارضی از این دست منجر 
به افزایش قیمت تمام ش��ده و در نهایت 
کاهش تمایل ب��رای خرید این خودروها 

می شود. 

منص��وری با تأکی��د بر این ک��ه از این 
پ��س تم��ام تاش ه��ا بر محدود ش��دن 
واردات خواه��د ب��ود، در پاس��خ به این 
ک��ه چ��را ممنوعی��ت واردات جایگزین 
محدودیت نمی ش��ود، اظهار کرد: به طور 
قطع ممنوعیت واردات به صاح نیست و 
در رئوس سیاس��ت های کانی که وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت در پیش گرفته 

نیز نخواهد بود. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسامی در پاسخ به این که نتیجه 
مذاک��رات انجمن واردکنن��دگان خودرو 
ب��ا مجلس ش��ورای اس��امی ب��ا هدف 
شفاف س��ازی و حذف ای��ن بند از بودجه 
۹۷ به کجا رسید نیز گفت: هنوز تصمیم 
قطع��ی در ای��ن زمینه گرفته نش��ده اما 
آنچ��ه مس��لم اس��ت، دیگ��ر نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��امی نی��ز در تاش 

برای جلوگیری از واردات بیشتر هستند. 
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش، در بودجه 
امسال و جدول شماره ۳ بخش درآمدها، 
واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری 
دارایی های مالی در قانون بودجه س��ال 
۹۷ کل کشور، پیش بینی شده به میزان 
۱۰درص��د ارزش گمرک��ی خودروه��ای 
بنزین س��وز به عنوان درآم��د حاصل از 
وضع عوارض خودرو، طی ردیف درآمدی 
۱۶۰۱۸۱ از واردکنندگان اخذ شود. این 
در حالی اس��ت که واردکنندگان خودرو 
با صدور دس��تورالعملی از سوی گمرک 
در آخرین روزهای کاری س��ال گذشته 
از ای��ن بند آگاه ش��ده و در تاش برای 
حذف آن هس��تند چرا که اجرایی شدن 
ای��ن بند در کنار س��ایر هزینه ها، قیمت 
تمام شده خودروهای وارداتی را افزایش 

خواهد داد. 

عضو س��ابق شورای ش��هر تهران گفت 
بی برنامگ��ی، ناهماهنگی و ع��دم تأمین 
باعث س��ردرگمی  زیرس��اخت های الزم 
مردم در ش��هر ش��ده و مقصر اصلی این 
موض��وع مدیران��ی هس��تند ک��ه تجربه 

مدیریتی خوبی ندارند. 
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« 
به نقل از فارس، ابوالفضل قناعتی با بیان 
اینک��ه ط��رح ترافیک باعث س��رگردانی 
در بین ش��هروندان ش��ده اس��ت، گفت: 
 متأس��فانه دوس��تان در طرحی با سابقه 
۲۰س��اله دس��ت برده بی آنکه به اهمیت 

کار آشنا باشند. 
وی ب��ا انتق��اد از عجول ب��ودن برخی 
مدی��ران در اعام کارهای انجام نش��ده 
و س��امان نگرفته ش��ده، گفت: سال ۹۶ 
طرح هایی در زمینه حمل و نقل ش��هری 
در حوزه نرم افزاری انجام ش��د بی آنکه به 
چند موضوع مهم توجه ش��ود. دوس��تان 
مدیریت شهری با تعجیل فراوان از طرح 

ترافیک مورد نظرش��ان گفتن��د بی آنکه 
عم��ًا از اجرای صحی��ح آن به طور کامل 

مطمئن باشند. 
عض��و س��ابق ش��ورای ش��هر گف��ت: 
متأس��فانه بعضی مواقع در کش��ور شاهد 
س��رزدن برخی رفتارها از بعضی مدیران 
هس��تیم که هن��وز اقدام خاص��ی درباره 
کاری نکرده اما با فضاس��ازی به گونه ای 
وانمود می کنند که گویا دستاورد خاصی 
داش��ته یا اقدامات جدی��د و متفاوتی را 
پایه گذاری کرده اند که پیش از این وجود 

نداشته اشت. 
ب��ه گفته قناعتی، ط��رح ترافیک یکی 
از ای��ن اقدامات بود ک��ه مدیران حمل و 
نق��ل ش��هری در دوران مدیریت نجفی 
به دنب��ال چنین فضاس��ازی بودند غافل 
از اینک��ه تمامی موارد مطرح ش��ده مورد 
نظر مدیران قبلی ش��هری ب��وده اما آنها 
قبل از آنک��ه طرح را اعام عمومی کنند 
به ای��ن موضوع قائ��ل بودند ک��ه برنامه 

ویژه حمل ونقل ش��هری باید به گونه ای 
برنامه ری��زی و اج��را ش��ود ک��ه تمامی 

زیرساخت های الزم فراهم شود. 
وی در ادام��ه اف��زود:  از همان روزهای 
آغازین مدیریت ش��هری به این موضوع 
اش��اره ک��ردم که بهت��ر بود تی��م آقای 
پورس��یدآقایی یک س��ال ب��رای چنین 
طرحی زمان بگذارند و با مطالعه آن را به 
مردم عرضه کنند تا زیرساخت ها آماده و 

سپس به اطاع عموم رسانده شود. 
قناعت��ی گفت:  متأس��فانه ه��ر روز از 
س��وی تی��م پورس��یدآقایی موضوع��ی 
اعام می ش��ود، ی��ک روز از آماده نبودن 
دوربین ه��ای ورودی و خروج��ی گفتند، 
فرمانداری از ط��رح ترافیک ایراد گرفت 
و س��ایر نهاده��ای مربوطه نیز ب��ا ایراد 
اش��کاالتی با قاطعیت اع��ام کردند که 
ط��رح توانایی اج��را ن��دارد و نمی تواند 
جوابگ��وی موضوع حل ترافیک در تهران 
باش��د.  وی گفت:  حال این سؤال مطرح 

می شود که ضرورت این همه قیل و قال 
قب��ل از انج��ام کار و به نتیجه رس��یدن 
طرح چه بود؟ آیا بهتر نبود طرح ترافیک 
در س��ال ۹۷ همانند س��ال پی��ش اجرا 
می شد تا دوستان در سال جاری فرصت 
بیش��تری برای مطالعه داشتند. آیا طرح 
ترافیک ناقص و پر از اش��کال حتماً باید 
در س��ال ۹۷ اجرا می شد وقتی هیچ یک 
از موضوع��ات اجرایی آن با س��ازمان ها و 

نهادهای مرتبط هماهنگ نبود؟ 
این عضو سابق شورا با تأکید بر شکست 
خوردن این ط��رح از همان روزهای آغاز 
مطرح شدن گفت:  بنده از همان روزهای 
اول به صراحت اعام کردم طرح ترافیک 
پیش��نهادی یقین��ا ب��ا شکس��ت مواجه 
می ش��ود چراکه امکان اجرای آن به این 
نحو ممکن نیس��ت. بی ش��ک عدم توجه 
به س��خنان کارشناس��انه و ذوق زدگی و 
تعجیل در اعام ی��ک طرح ناقص منجر 

به سردرگمی مردم شد. 

ادامه تالش مجلس برای محدودیت در واردات خودرو

شکست در طرح جدید ترافیک

ذوق زدگی و تعجیل مسئوالن در اجرای طرحی ناقص

پارسایی:صنعتعقبماندهخودرو»داعشآهنین«است
اخبار

افزایش شدید قیمت خودروهای 
وارداتی در بازار تهران

به دنب��ال تأخیر در اجرای رأی دی��وان عدالت اداری 
مبن��ی بر کاه��ش تعرف��ه واردات خ��ودرو و ناامیدی 
خریداران از این موضوع، قیم��ت خودروهای خارجی 
با توجه به افزایش نرخ دالر رش��د قیمت نسبتا زیادی 
را در هفت��ه جاری تجربه کرد و ب��ه احتمال فراوان در 
اردیبهش��ت ماه رونق به این بازار باز خواهد گش��ت و 
ش��واهد نش��ان می دهد که رأی دی��وان عدالت اداری 
قدرت اجرایی ندارد و کم��اکان خودرو با همان تعرفه 
قبلی به کشور وارد خواهد شد.  سعید موتمنی، رئیس 
اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودروی تهران 
گف��ت: عدم عرضه خودرو توس��ط ش��رکت ها به بازار، 
افزایش نرخ ارز و از سویی باتکلیفی رأی دیوان عدالت 
اداری، ب��ازار خودروهای وارداتی در دو هفته اخیر را با 
ش��وک مواجه کرده است.  وی افزود: در صورت اجرای 
رأی دی��وان عدال��ت اداری و توقف تعرفه های جدید و 
عدم ایجاد نوس��انات ارزی، بی تردید بازار وارداتی ها در 

سال جدید با افت قیمت همراه می شد. 

دفاعیه دولت از تعرفه هیبریدی ها
در ش��رایطی که افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی 
در دی ماه س��ال گذش��ته، انتق��ادات زی��ادی را متوجه 
دول��ت کرده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت با اباغ 
مصوبه ای جدید، تعرفه هیبریدی ه��ا را کاهش داد. این 
در ش��رایطی اس��ت که مرکز بررس��ی های استراتژیک 
ریاست جمهوری در گزارشی با عنوان »ارزیابی سیاست 
افزایش تعرفه خودروهای س��واری با تأکید بر مدل های 
هیبریدی«، ب��ه دفاع از تصمیم آن زمان دولت مبنی  بر 
باال بردن تعرفه واردات هیبریدی ها پرداخته است. پیش 
از آنکه به مرور این گزارش بپردازیم، ابتدا نگاهی می کنیم 
ب��ه آنچه بر تعرفه خودروهای هیبری��دی از دی ماه تا به 

امروز گذشته است. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، اوایل دی ماه 
سال گذش��ته بود که دولت همزمان با بازگشایی سایت 
ثبت سفارش، ضوابط جدید واردات خودرو را اباغ کرد و 
طبق آن، تعرفه ورود خودروهای هیبریدی به کشور نیز 
افزایش یافت. طبق این مصوبه، خودروهای هیبریدی که 
پیش تر با تعرفه ۵ درصدی اجازه ورود به کشور داشتند، 
مش��مول تعرفه ای حداقل ۴۵ درصدی ش��دند تا عمًا 
رش��د ۹ برابری را تجربه کنند. با وجود آنکه دولت اعام 
 کرد تعرفه واردات خودروهای برقی همچنان صفر است،
۹ برابر ش��دن تعرف��ه واردات هیبریدی ها مورد اعتراض 
واردکنندگان و برخی کارشناسان قرار گرفت و آنها تأکید 
داشتند که دولت بهتر است در این بخش از مصوبه خود 
تجدیدنظر کند. منتقدان با پیش کشیدن مسائلی مانند 
آلودگی هوا و باال بودن س��رانه مص��رف بنزین، افزایش 
تعرف��ه هیبریدی ها را مورد نقد قرار داده و تأکید کردند 
ای��ن اقدام دولت، نوع��ی بی توجهی به بح��ران آلودگی 
اس��ت. البته بدون تردید، کاهش تقاضا برای خودروهای 
هیبریدی پس از افزایش تعرفه نیز دیگر دلیل منتقدان 
به خص��وص واردکننده ها بود، چه آنکه با توجه به رش��د 
رقم تعرفه، بس��یاری از مش��تریان، خودروی هیبریدی 
را از س��بد محصوالت موردنظر خ��ود برای خرید حذف 
کردند. در واقع، پایی��ن بودن تعرفه واردات هیبریدی ها 
سبب شده مشتریان به سمت خرید این خودروها بروند 
و حتی بازار تاکسی های هیبریدی و واردات آنها به کشور 
نیز داغ ش��ود. با این حال، افزایش ناگهانی تعرفه، انگیزه 
اصلی مشتریان ایرانی را برای خرید هیبریدی ها که همان 
قیمت پایین تر آنها نسبت به مدل های مشابه بنزینی بود، 
کاهش داد. خودروهای هیبریدی محصوالتی دوگانه سوز 
محس��وب می ش��وند که عاوه  بر کار ک��ردن با نیروی 
برق، قابلیت حرکت با س��ایر س��وخت ها را نیز دارند. از 
همین رو چند سالی می شود که بسیاری از خودروسازان 
دنیا ب��رای مقابله با کاهش آلودگی ه��وا و پایین آمدن 
مصرف سوخت های فس��یلی، به سمت طراحی و تولید 
خودروهای هیبری��دی و البته تمام برقی رفته اند. اکنون 
در س��بد محصول بیشتر خودروس��ازان جهان، سهمی 
نه چندان چشمگیر برای خودروهای هیبریدی و برقی در 
نظر گرفته ش��ده و رفته رفته بر مقدار این س��هم افزوده 
می ش��ود. بنابر پیش بینی موسس��ات بین المللی، آینده 
صنع��ت خودرو متعلق به محصوالت برقی اس��ت و این 
خودروها در آینده ، به ساطین بازار تبدیل خواهند شد. 
در حال حاضر بسیاری از دولت های اروپایی و آمریکایی و 
حتی آسیایی، برنامه ریزی های گسترده ای را برای حذف 
خودروهای سوخت فسیلی و جایگزینی آنها با محصوالت 
به اصاح پاک )به ویژه خودروهای برقی( لحاظ کرده اند 
زیرا معتقدند از این راه آلودگی هوا به شدت کاهش یافته 
و همچنین به جلوگیری از گرم تر شدن زمین نیز کمک 

خواهد شد. 
در چنین ش��رایطی اما اقدام زمس��تان س��ال گذشته 
دولت مبنی  ب��ر افزایش تعرفه خودروه��ای هیبریدی، 
آن هم با وضع اس��فبار آلودگی کانش��هرهای کش��ور، 
مورد نقدهای فراوانی ق��رار گرفت. این در حالی بود که 
دولت و به خصوص وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، در 
آن مقطع معتقد بودند پایین نگه داش��تن تعرفه واردات 
خودروهای هیبریدی، کمکی به کاهش آلودگی نکرده و 
در مواردی حتی سبب ایجاد رانت نیز شده است. البته در 
نهایت، دولت همین هفته گذشته تصمیم گرفت تعرفه 
خودروه��ای هیبریدی را کاه��ش دهد، هرچند با توجه 
به ممنوعیت ثبت س��فارش و واردات خودروهای باالی 
۴۰ هزار دالر، به نظر می رس��د بخش��ی از اهداف دولت 
در ماجرای افزایش تعرفه هیبریدی ها محقق شده است. 

اخبار

گرانی بنزین کاهش استفاده از خودروی 
شخصی را در پی نداشته است

عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون عمران مجلس گفت 
تجربه نش��ان داده افزایش نرخ بنزین به رشد استفاده 
از ناوگان عمومی منجر نش��ده است.  به گزارش پایگاه 
خب��ری »عصرخودرو« به نقل از خانه ملت، ش��ادمهر 
کاظم زاده با اش��اره به برخ��ی اظهارنظرها در خصوص 
افزایش نرخ بنزین و تأثیرگذاری آن بر کاهش تصادفات 
جاده ای و همچنین استفاده بیشتر مردم از حمل ونقل 
عمومی، گف��ت: دولت باید به فکر راهکار دیگری برای 
کاهش تصادفات و همچنین تمایل بیشتر مردم برای 
اس��تفاده از ناوگان عمومی باشد زیرا تجربه نشان داده 
گرانی بنزین این موضوعات را در پی ندارد.  عضو هیأت 
رئیس��ه کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسامی، با 
تأکید بر اینکه کاهش سرعت مجاز تردد در اتوبان ها و 
بزرگراه ها شاید تأثیراتی در کاهش سوانح رانندگی کشور 
داش��ته باشد، افزود: در کشور سابقه گران شدن بنزین 
و رس��یدن نرخ آن به لیتری ۱۰۰۰ تومان را داشته ایم 
اما این موضوع باعث کاهش ترددها نشد، بنابراین این 
فرضیه به کل رد می شود.  نماینده مردم ایام، دهلران، 
دره ش��هر و آبدانان در مجلس شورای اسامی، با بیان 
اینکه دولت باید به دنبال مولفه های تأثیر گذار در بهبود 
وضعیت رانندگی و همچنین اس��تفاده بیشتر مردم از 
ناوگان عمومی باشد، تصریح کرد: تأمین زیرساخت ها و 
تسهیل شرایط استفاده از ناوگان عمومی دو مولفه مهم 
است که به تدریج به استفاده بیشتر مردم از این ناوگان 

و کاهش تردد خودروهای شخصی کمک می کند. 
وی با تأکید بر اینکه مسئوالن باید با فرهنگ سازی 
اس��تفاده از خودروی تک سرنشین در کشور را کاهش 
دهند، گفت: گرانی بنزین هیچ گاه منجر به عقب نشینی 
مردم نسبت به استفاده از خودروی شخصی نشده است، 
بنابرای��ن دولت باید با آموزش های الزم این فرهنگ را 
نهادین��ه کند.  کاظم زاده با بیان اینکه مس��ئوالن باید 
به تبعات اظهارات خود واقف باش��ند، افزود: در شرایط 
فعلی اقتصاد کشور زمزمه گرانی بنزین جو روانی کشور 
را آشفته تر کرده و به هیچ حوزه ای کمک نخواهد کرد.  
وی ب��ا تأکید بر اینکه حتی ارزان بودن ناوگان عمومی 
مولف��ه خوبی برای ایجاد رغب��ت در مردم در خصوص 
اس��تفاده از این ناوگان نیست، تصریح کرد: دولت باید 
به دنبال اتخاذ ش��یوه ای باشد که مردم استفاده از این 
ناوگان را به نس��بت س��هولت تردد و سایر مولفه ها به 
خودروی ش��خصی ترجیح دهند.  عضو هیأت رئیسه 
کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی، یادآور شد: 
باید تیمی به بررس��ی دقیق مولفه ه��ای تأثیر گذار در 
کاهش تصادفات ج��اده ای و همچنین افزایش رغبت 
مردم در اس��تفاده از ناوگان عمومی بپ��ردازد تا بتوان 

تصمیم درستی در این حوزه گرفت. 
 

تا ارز ندهند خودرو نمی فروشیم 
رئی��س انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو گفت تا 
زمانی ک��ه به ما ارز ندهن��د هیچ خودرویی به فروش 
نخواهد رسید.  کوروش مرشد سلوک درباره وضعیت 
ب��ازار خودروه��ای خارجی و اینک��ه نمایندگی ها از 
ف��روش خودروهای وارداتی ممانعت می کنند، گفت: 
طبق دس��تورالعملی که دولت در مورد تخصیص ارز 
صادر کرده است به تمام واردکنندگان باید ارز ۴هزار 
و ۲۰۰ تومانی داده ش��ود اما هنوز ب��ه هیچ کدام از 
واردکنندگان ارز داده نش��ده اس��ت. بدین جهت تا 
زمانی ک��ه تکلیف ارزی مش��خص نش��ود نمی توانیم 

خودرو به فروش برسانیم. 
 ب��ه گزارش ایران آنای��ن، وی تصریح کرد: وقتی 
نمی دانی��م دولت با چه قیمت��ی ارز به واردکنندگان 
خ��ودرو خواه��د داد، چگونه می توان خ��ودرو وارد 
یا حت��ی پیش ف��روش کرد، ل��ذا برای آنک��ه مردم 
دچار س��ردرگمی نش��وند و تعهد جدی��دی ندهیم، 

جلوی فروش خودرو را گرفته ایم. 
 رئیس انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو گفت: از 
آنج��ا که دولت هیچ ارزی ب��ه واردکنندگان نداده 
است عمًا در سال جاری هیچ خودروی وارد نشده 
اس��ت و اگر خودروی در گمرک هست یا به دست 
مردم رس��یده اس��ت از واردات سال گذشته است. 
توقف واردات خودرو باع��ث افزایش دوباره قیمت 
خ��ودرو خواهد ش��د و این امر به ض��رر خریداران 

خودرو است. 
 وی خاطرنش��ان کرد: حس��اب واردکنندگان باید 
از دالالن خودروه��ای واردات��ی جدا ش��ود. دالالن 
از افزای��ش قیم��ت خودروهای وارداتی خوش��حال 
می شوند و این اتفاق به نفع آنهاست اما واردکنندگان 
خودرو به جهت آنکه فروش ش��ان محدود می شود از 

هیچ افزایش قیمتی خرسند نمی شوند. 
 مرشد س��لوک درباره اینک��ه انجمن واردکنندگان 
خودرو س��ال گذش��ته برای ماه های که سایت ثبت 
سفارش واردات خودرو بسته بود، به دالالن برای باز 
شدن شدن پولی پرداخت کرده است، تأکید کرد: به 
ما هیچ پیشنهادی برای پرداخت پول برای باز شدن 
سایت ثبت سفارش خودرو داده نشد، لذا کسانی  که 
گفتند پیش��نهاد ۵ تا ۲۰ میلیون تومانی داش��ته اند 
بای��د توضیح دهند. طی چند روز اخیر عنوان ش��ده 
است برخی ها به سامانه ثبت سفارش واردات خودرو 
دسترس��ی داش��تند و از واردکنندگان خودرو طلب 
پ��ول بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان به ازای واردات هر 
خودرو در ماه های که س��ایت ثبت س��فارش خودرو 

بسته بود، کرده اند. 

پنجشنبه
30 فروردین 1397
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مجری برگزاری کارگاه های کارآفرینی سازمان جوانان هال احمر ایران 
گفت طرح توانمندسازی محلی با رویکرد توسعه کسب وکارهای خرد در 
راس��تای اجرایی ش��دن برنامه های مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی 

است.  به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی 
س��ازمان جوانان جمعیت هال احمر ایران، 
فاطمه بی باک اه��داف برگزاری این کارگاه ها 
را ایجاد و توس��عه نهادهای محلی مشارکتی 
با محوریت کسب و کارهای خرد، ایجاد درآمد 
برای ساکنان مناطق محروم و کمتربرخوردار و 
ارتقای کیفیت اقتصادی – اجتماعی زندگی و 
معیشت مردم این مناطق برشمرد.  وی با بیان 
اینکه برگزاری کارگاه های کارآفرینی و مبانی 
کسب و کار به مدت سه سال ادامه دارد، افزود: 
این کارگاه ها در ۱۴ شهرستان از شش استان 
تهران، خوزس��تان، سیس��تان و بلوچستان، 
کردس��تان، کرم��ان و لرس��تان در حال اجرا 

هس��تند.  این مقام مسئول در سازمان جوانان جمعیت هال احمر ایران 
س��اختار تش��کیاتی برگزاری این کارگاه ها را ش��امل گروه هدف، گروه 
مشارکت محلی، مشاور طرح و تسهیلگران محلی عنوان کرد و گفت: گروه 

هدف این کارگاه ها افراد کم درآمد و آسیب پذیر در مناطق عمدتا روستایی 
و ی��ا مناطق محروم هس��تند.  بی باک افزود: پای��ه اصلی طرح بر ایجاد و 
س��ازماندهی یک نهاد محلی استوار اس��ت که با ذی ربطان و ذی نفعان و 
پیشروان بازار در تعامل هستند. عنوان این 
نهاد گروه مش��ارکت محلی است که شامل 
۱۰ ت��ا ۱۲ نفر می ش��ود.  وی مرحله دوم را 
بسیار حساس دانس��ت و افزود: این مرحله 
ش��امل شناس��ایی ویژگی های کلی جامعه 
هدف و بررس��ی پتانس��یل همکاری جامعه 
هدف در رس��ته های اولویت دار اس��ت.  وی 
مرحله سوم را تحلیل نیازمندی های توسعه 
رسته ها براساس تحلیل سیستم کسب و کار 
و شبکه سازی در طول زنجیره ارزش عنوان 
کرد.  مجری برگزاری کارگاه های کارآفرینی 
و مبانی کس��ب و کار س��ازمان جوانان هال 
احم��ر ای��ران گف��ت: در مرحل��ه چه��ارم، 
شبکه س��ازی مش��اغل خرد در قالب گروه مشارکت محلی و ایجاد روابط 
قراردادی بین جامعه هدف با پیشروهای حاضر در طول زنجیره ارزش در 

دستور کار قرار دارد. 

مدیرعامل فرابورس گفت در بسیاری از موارد بودجه تحقیق و پژوهش 
می تواند صرف توسعه فین تک ها شود. 

به گزارش مهر، امیر هامونی در پنل تخصصی فین تک و بازار س��رمایه 
بر لزوم تدوین قوانین در حوزه اس��تارت آپ ها 
و ش��رکت های فین تک تأکید ک��رد و گفت: 
تدوین این قوانین در س��ال گذشته هم یکی 
از دغدغه های ما بود و اکنون س��رعت رش��د 
تکنول��وژی در بازار س��رمایه چنان باالس��ت 
ک��ه باید مجل��س، دولت، س��ازمان بورس و 
س��ایر نهادهای تصمیم گیرنده در این بخش 
برنامه ه��ای الزم را طراحی کنن��د چراکه در 
غیر این صورت مانند برخی سرویس ها که در 
حوزه های حمل ونقل ارائه می شود این امکان 
وجود دارد که در آینده میان کسب وکارهای 

سنتی و مدرن نوعی اختاف ایجاد شود. 
مدیرعامل فرابورس با تأکید بر اهمیت ورود 

استارت آپ ها به فعالیت در حوزه های حسابرسی اظهار داشت: می توان در 
بسیاری موارد سرمایه مربوط به بخش تحقیق و پژوهش را به شرکت های 
فین تک اختصاص داد زیرا مقاله هایی که در این زمینه منتشر شده گویای 

آن اس��ت که این اقدام تأثیر سه برابری در رش��د و سودآوری شرکت ها 
خواهد داشت. 

هامونی همچنین تأکید کرد: با وجود مشکات متعددی که وجود دارد 
این نمایش��گاه در س��ال ۲۰۱۹ نیز برگزار 
می شود زیرا ما نباید خود را مصون از اثرات 
نوآوری ه��ا بدانی��م. ممکن اس��ت در آینده 
کس��ب وکارهای نوین به گونه ای پیش��رفت 
کنن��د که حتی جای ش��رکت های امروزی 
را نیز بگیرند بر همین اس��اس الزم اس��ت 
ش��رکت ها به آینده نیز فکر کرده و از امروز 
سرمایه گذاری در استارت آپ هایی که قصد 

نوآوری دارند را دنبال کنند. 
مرتضی آنالویی، مدیرعامل جدید شرکت 
مدیری��ت فناوری ب��ورس نیز ب��ه اهمیت 
سامانه های معاماتی و نیاز قابل توجهی که 
امروز به این سامانه ها وجود دارد، اشاره کرد 
و گف��ت: نیازی ک��ه در این بخش وجود دارد به گونه ای اس��ت که حتی 
می توان گفت این امکان وجود دارد که نیمی از شرکت های فین تک روی 

این موضوع وقت بگذارند. 

مدیرعامل فرابورس اعالم کرد برگزاری کارگاه های کارآفرینی با رویکرد کسب وکارهای خرد در هالل احمر

سرمایه تحقیق و پژوهش به فین تک ها برسد

ریسک پذیری یکی از مهم ترین الزامات بازار امروزی است. به همین 
دلیل اس��تارت آپ ها باید افرادی را استخدام کنند که مشتاق یادگیری 

هستند و از مواجهه با شکست نمی ترسند. 
اس��تارت آپ ها هر روز روی مرز س��قوط و موفقیت پیش می روند. به 
همی��ن دلیل تنه��ا کارمندانی با ویژگی های خ��اص می توانند در این 
محیط به موفقیت دس��ت پیدا کنند؛ کارمندانی که از ریس��ک کردن 
نمی ترس��ند و از اش��تباهات خود درس می گیرند و با ش��رایط سازگار 

می شوند. 
آندریاس پترس��ون، مدیرعامل ش��رکت ویدئویی مبتنی بر اینترنت 
اش��یاء Irvineدر ایمیل��ی می نویس��د: گاه��ی در یک اس��تارت آپ 
آزمون وخط��ا تنها اس��تراتژی کارب��ردی حرکت روبه جلو اس��ت. همه 
کارکنان باید از همان ابتدای کار این راهبرد را اجرا کنند، در غیر این 

صورت شکست خواهند خورد. 
با توجه به ریسک های دائمی اس��تارت آپ، کارآفرینان باید پیش از 
اس��تخدام کارمندان خود، احس��اس واقعی آنها را نس��بت به شکست 
ارزیابی کنند. ممکن است کارمندان بالقوه از موانعی صحبت کنند که 
درگذش��ته بر آنها غلبه کرده اند ولی مش��خص نیست چه واکنشی در 

برابر اش��تباهات فعلی خود خواهند داشت. 
اگر می خواهید بدانید که متقاضیان شغلی 
چگونه شکس��ت در محیط کار را مدیریت 
می کنند، باید آنها را عمیق تر بررسی کنید. 
چه ویژگی هایی یک کارمند بالقوه را از 

سایرین متمایز می کند؟ 
برخ��ی کارمندان باید ی��اد بگیرند که با 
احتماالت شکست راحت تر برخورد کنند، 
اما برخی دیگر به طور طبیعی ریسک پذیرند 
و از چالش ها اس��تقبال می کنند. شما باید 
بفهمید چه خصوصیت��ی یک کارمند را از 
دیگران متمایز می کند و در گروه دوم قرار 

می دهد. 
لین��دا آدامز، یکی از ش��رکای مؤسس��ه 

مش��اوره رهب��ری و کار تیم��ی تریس��پکتیو گروپ، زمانی ک��ه با یک 
کاندیدای شغلی به نام استیو مصاحبه می کرد، این ویژگی را دریافت. 
استیو نسبت به س��ایر متقاضیانی که برای این جایگاه شغلی رزومه 
ارس��ال کرده بودند، سن بیشتری داشت. آدامز در بررسی سوابق او، به 
نکته جالبی رسید: استیو به مدت سه سال برای یکی از تیم های فوتبال 
NFL بازی کرده بود. کمتر از یک درصد دانش��جویان می توانستند در 

تیم NFL پذیرفته شوند.
 آدامز بعدها گفت: من متوجه شدم که استیو از پیگیری رؤیاهایش 
ترسی به دل راه نمی دهد و این نکته ای بود که او را از دیگران متمایز 
می کرد. او باوجود همه احتماالت و علم به اینکه ش��انس شکست تیم 
وج��ود دارد، با همه انرژی خود در کن��ار هم تیمی ها تاش می کرد. او 
حاض��ر بود صرف  نظر از ه��ر نتیجه ای در راه موفقی��ت تیم خود گام 

بردارد. 
آدام��ز دریافته بود که گرچه اس��تیو تجرب��ه کاری مرتبط کمتری 
نسبت به سایر متقاضیان دارد، اما برای مقابله با چالش ها، از صاحیت 

بیشتری برخوردار است و می تواند شرایط شکست را تاب بیاورد. 

نکته: برای ارزیابی دقیق کاندیداها، وقت کافی بگذارید و داس��تان 
زندگ��ی آنه��ا را چک کنید. قب��ل از هر مصاحب��ه، اطاعاتی در مورد 
گذش��ته متقاضی پی��دا کنید و ببینی��د از چه ویژگی ه��ای متفاوتی 
برخوردار اس��ت. مهم نیس��ت اگر تجربه کاری ف��رد متقاضی، با حوزه 
فعالیت شما کامًا همخوانی ندارد. ولی آیا طبیعت او، با کاری که شما 

می خواهید سازگار است؟ 
ریسک پذیری کارمندان بالقوه

یک��ی از مهم ترین تفاوت های کار کردن در یک ش��غل ش��رکتی و 
یک اس��تارت آپ، مواجهه با ریس��ک های متعدد اس��ت. ش��رکت های 
قدیمی پروس��ه های خود را به همان ش��یوه همیشگی پیش می برند و 
نیازی به تست کردن ش��رایط جدید ندارند، اما استارت آپ ها مستلزم 

ریسک پذیری هستند. 
مت فلک اش��تاین، رئی��س بازاریاب��ی ش��رکت Bellevue )پلتفرم 
اتوماس��یون ناین تک��س( می گوی��د:  من پی��ش از هر کاری بررس��ی 
می کن��م ک��ه کارجویان پیش  از ای��ن در چه فعالیت ه��ای نوآورانه ای 
ش��رکت داشته اند. اگر کارمندی هیچ پیشینه خاقانه ای نداشته باشد، 
معموالً از همان ابتدا روی اس��م او خط می کشم. امروزه نرخ تغییرات 
کسب وکار به حدی باال است که ما واقعاً به 

افراد ریسک پذیر نیاز داریم. 
نکته: به جای اینکه از متقاضیان بپرسید 
بزرگ ترین شکست ش��ان چه بوده اس��ت، 
ریس��ک پذیری آنها را بررس��ی کنید. البته 
مهم اس��ت که بدانیم افرادمان چگونه پس 
از شکس��ت خوردن التیام پی��دا می کنند؛ 
ام��ا درعین ح��ال باید بدانی��م زمانی که به 
چی��زی اعتقاد دارند، تا چ��ه حد بابت آن 
ریسک پذیرند. ش��ما با مرور گذشته افراد، 
به نکات بس��یار مفی��دی در این زمینه پی 

می برند. 
اخالق حرفه ای

شغل کارمندان در استارت آپ ها، معموالً 
نقش ثابتی نیس��ت. آنها باید بتوانند مهارت های مختلفی را یاد بگیرند 
و کاره��ای متفاوت��ی انجام دهند، ام��ا همه کارمندان مایل نیس��تند 

مسئولیت های بیشتری بپذیرند. 
 Aptive دیوی��د رویس، بنیان گذار و رئیس ش��رکت کنت��رل آفات
Environmental، زمان��ی یک معلم ریاضی را به عنوان فروش��نده 
اس��تخدام کرد. او برخاف اغلب فروشندگان، شخصیتی تحلیلی و نه 
کاریزماتیک داش��ت. همانطور که رویس به یاد می آورد، سه هفته اول 

کار این معلم، واقعاً فاجعه بود. 
اما او خیلی زود در کاس های آموزش��ی ش��رکت ک��رد و هر هفته 
ساعات زیادی را عاوه بر اوقات اداری، به یادگیری و تمرکز بر اهدافش 
مش��غول ش��د. در پایان س��ال اول، نرخ فروش او ۵ درصد بیش��تر از 

بهترین فروشندگان شرکت بود. 
نکتـه: به ج��ای تمرک��ز روی مهارت ه��ای فعلی افراد، به اش��تیاق 
یادگیری آنها توجه کنید. از آنها بپرس��ید چه نقاط ضعفی دارند و آیا 

آماده یادگیری و رفع مشکات خود هستند؟ 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

چه افرادی برای کار در محیط استارت آپ مناسب هستند

نگـــاه

طبق گزارش��ی که توسط کانترپوینت منتشر ش��ده، ظاهرا آیفون ۱۰ توانسته 
۳۵درصد از س��ود کل گوشی های هوش��مند در فصل آخر ۲۰۱۷ را برای اپل به 
ارمغ��ان بیاورد. مدت هاس��ت که اپل بخش عمده ای از کل س��ود بازار تلفن های 
هوشمند را از آن خود کرده است؛ برخی مواقع حتی این سود به ۹۰ تا ۱۰۳درصد 
نیز رسیده است! اما آخرین تحقیقات صورت گرفته حاکی از آن هستند که طی 
سه ماهه آخر سال گذشته، آیفون۱۰ به تنهایی ۳۵درصد از کل سود این صنعت 
را برای اپل به ارمغان آورده اس��ت. به گزارش زومیت، آیفون ایکس موفق شد به 
تنهای��ی ۲۱درص��د از کل درآمد و ۳۵درصد از کل س��ود این صنعت را در فصل 
چه��ارم ۲۰۱۷ از آن خ��ود کند. بنابراین مدل پرچمدار اپل به تنهایی توانس��ته 
پنج برابر بیشتر از مجموع سود ۶۰۰ برند دستگاه اندرویدی، سودزایی داشته باشد.

 

کسب 3۵درصد از مجموع سود بازار موبایل 
توسط اپل با فروش آیفون 10 طی پاییز 2017

پنجشنبه
30 فروردین 1397

شماره 1044



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

کارش��ناس ح��وزه تأمین مالی گفت در تمام دنیا گام اصلی برای توس��عه 
شرکت ها ورود به بازار بورس و سرمایه است، اما در ایران با توجه به مشکات 
مالیاتی، بسیاری از شرکت ها ترجیح می دهند از این روش استفاده نکنند.  به 

گزارش مهر، پیمان مولوی مدرس این کارگاه با 
تاکید بر اینکه الزم است مشخص باشد راهکار 
شرکت های استارت آپ به غیر از درآمدزایی برای 
شرکت چه ارزشی برای جامعه دارد، گفت: باید 
برای تدوین طرح تجاری ش��رکت ها دقت نظر 
کافی لحاظ ش��ود. اکن��ون در ارتباط با بوم های 
کس��ب و کار اطاعات متعددی وج��ود دارد و 
کتب متعددی به چاپ رس��یده که الزم اس��ت 
فع��االن این عرصه تمرک��ز باالیی بر این بخش 
داش��ته باش��ند.  وی افزود: از سوی دیگر اینکه 
همکاران تجاری شرکت ها چه کسانی باشند یا 
حیطه فعالیت آنها ملی یا بین المللی تعریف شود 
اهمیت بسیار دارد. امروزه شرکت های هندی با 

توجه به بازار بزرگی که در کش��ور خود در اختیار دارند همچنان بر بازارهای 
بین المللی تمرکز داشته و به دنبال راهیابی به این بازارها هستند.  این مدرس 
اظه��ار کرد: اعطای وام به اس��تارت آپ ها در واقع خنجری اس��ت که به این 

شرکت ها زده می شود، این مدل در دنیا هم جواب نداده و با توجه به نرخ بهره 
بانکی بهره گیری از این ش��یوه می تواند هزینه سرمایه شرکت ها را به مراتب 
افزایش داده و برای آنها مخاطره ساز باشد. مولوی در عین حال گفت: در طرح 
تجاری ش��رکت ها باید حتما مدل های تأمین 
سرمایه آنها دیده شود و بهترین راهکار نیز آن 
است که شرکت ها با سرمایه شخصی خود کار 
را آغاز کنند تا در گام های بعدی بتوانند شرایط 
بهت��ری برای خود مهیا کنن��د.   وی با تأکید 
بر اهمیت تأمین مالی ارزان قیمت در کسب و 
کارهای مختلف، اظهار کرد: باید هزینه سرمایه 
ش��رکت ها به دقت تعیین و بررسی شود، زیرا 
بزرگ ترین چالش ش��رکت ها در تأمین مالی 
همین هزینه سرمایه است.  مولوی ادامه داد: 
یافتن س��رمایه گذار خطرپذیر از دیگر مواردی 
اس��ت که اهمیت بس��یار دارد، ام��ا اینکه این 
سرمایه گذاران یا شرکای تجاری در حیطه های 
دیگر چه خدماتی ارائه می کنند نیز حائز اهمیت بس��یار اس��ت که باید مورد 
توجه قرار گیرد تا این س��رمایه گذاران در زمینه های مختلف بتوانند خدمات 

مناسبی ارائه کنند. 

معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه آزاد اسامی از درآمدزایی دانشگاه 
آزاد اس��امی از محل تجاری س��ازی در بودجه ۹۷ خبر داد.  به گزارش 
ایس��نا، دکت��ر بیژن رنجبر در نشس��ت با رؤس��ای پژوه��ش و فناوری 

استان های دانش��گاه آزاد اسامی با تأکید بر 
اینک��ه پژوهش در مدیریت جدید دانش��گاه 
آزاد اس��امی دارای جای��گاه ویژه ای اس��ت، 
گفت: انتظارات و توقعات از معاونت پژوهش 
و فناوری ب��ه دلیل اهمیت فوق العاده آن باال 
رفته و وظایف و تعهدات این معاونت نسبت 
به گذش��ته افزایش چشمگیری داشته است.  
وی با بیان اینکه هر ساله ۹۰درصد از درآمد 
دانش��گاه از محل ش��هریه تأمین می شد، به 
تفاوت قابل ماحظه بودجه سال ۹۷ در قیاس 
با سال های گذشته اش��اره و تصریح کرد: بر 
اساس این بودجه بندی باید درصدی از درآمد 
دانشگاه آزاد اسامی از محل تجاری سازی و 

فناوری تأمین شود.  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسامی افزود: 
معاونان پژوهش و فناوری اس��تان ها و واحدهای دانش��گاهی باید منابع 
درآمدی دانش��گاه آزاد اسامی را به س��مت تجاری سازی سوق دهند و 

وابس��تگی این دانش��گاه به ش��هریه را تا حد امکان کاهش دهند.  دکتر 
رنجبر با تأکید بر اینکه قطار دانش��گاه آزاد اس��امی باید در ریل علم و 
فناوری حرکت کند، خاطرنشان کرد: دکتر والیتی رئیس هیأت مؤسس 
و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسامی و دکتر 
فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسامی روی 
ای��ن موضوع تأکید ویژه دارند و پیگیر روند 

پژوهشی دانشگاه هستند. 
وی با بی��ان اینکه نخب��گان فاقد مدرک 
تحصیلی نیز جذب دانش��گاه آزاد اس��امی 
می شوند، گفت: معاونت پژوهش و فناوری از 
تمامی افراد نخبه و پژوهشگر برای پیشرفت 
علم و فناوری و حل مشکات جامعه دعوت 
به همکاری می کند.  بر اس��اس اعام روابط 
عمومی دانشگاه آزاد اسامی، معاون پژوهش 
و فناوری دانش��گاه آزاد اسامی خاطرنشان 
ک��رد: آن چیزی که اهمی��ت ویژه ای دارد و 
بارها از سوی مقام معظم رهبری تأکید شده، ایجاد امید و انگیزه در بین 
جوانان، مردم و کش��ور اس��ت و ما وظیفه داریم با جذب نخبگان و ایجاد 

اشتغال و کارآفرینی در جامعه ناامیدی را از بین ببریم. 

در کارگاه آشنایی با روش های تأمین مالی عنوان شد 

درآمدزایی دانشگاه آزاد از محل تجاری سازی در بودجه 97اعطای وام راه حمایت از استارت آپ ها نیست

یکی از بزرگ ترین نگرانی های دولت در حال حاضر موضوع اشتغال است، 
امروزه دغدغه اشتغال در بین فارغ التحصیان دانشگاهی ما بسیار غم انگیز 
اس��ت، بنابراین باید طرحی نو دراندازیم و برای این معضل بزرگ راه حلی 
اساسی طراحی کنیم. این که ما در شرایط کنونی چگونه و از چه راه هایی 
اش��تغال را به وجود بیاوریم و ایجاد کنیم نکته ای ا ست قابل تأمل و قابل 
حل. در این یادداشت ضمن برشمردن مشکات پیش  روی عدم اشتغال، 
ایجاد زیست بوم کارآفرینی و استارت آپ ها را به عنوان واژگان کلیدی برای 
رس��یدن به اش��تغال پایدار مدنظر قرار داده و به ذکر چند راهکار اساسی 

برای رسیدن به اشتغال مولد در کشور می پردازیم. 
فعالیت اس��تارت آپ ها در بس��یاری از کش��ورها به عنوان یک فرصت 
بی بدیل در حل مش��کات اقتصادی در نظر گرفته شده است و خدماتی 
که از طریق آنها ارائه می ش��ود توانس��ته بخش قابل توجهی از مشکات 
آنها را برطرف کند. در س��ال های اخیر ش��اهد رش��د استارت آپ هایی در 
کشورمان بوده ایم که توانسته اند برای هزاران نفر اشتغال زایی داشته باشند. 
البته انتظار نمی رود همه استارت آپ ها پس از چند سال دارای چند هزار 
نفر نیرو باش��ند، اما فراگیر ش��دن فعالیت اس��تارت آپی و کسب وکارهای 
کوچک نوآورانه می تواند ضمن زمینه سازی برای رشد و پیشرفت فرهنگ 
کارآفرینی، به رفع بس��یاری از مش��کات اقتص��ادی و در نهایت کاهش 

بیکاری منجر شود. 
امروزه مسئله اشتغال برای جوانان، خانواده ها و در نهایت برای دولت ها به 
یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است که به سادگی نحوه زندگی آنها 
را تحت  تأثیر قرار داده است، حال باید دید که به طور کلی ایجاد اشتغال 
به عهده دولت اس��ت یا بخش خصوصی، چون تصور حاکم در میان مردم 
این است که این موضوع از وظایف دولت است ولی در واقع این طور به نظر 
می رس��د که اگرچه دولت ها موظف به توسعه زیرساخت ها و بسترسازی 
مناس��ب و باثبات در فضای اقتصاد و دنیای کسب و کار و باالخره تسهیل 
شرایط سرمایه گذاری و برداشتن موانع بوروکراسی اداری هستند، اما ایفای 

نقش بخش خصوصی در این مقوله بسیار پررنگ و اثربخش خواهد بود. 
یکی از مزیت های ایران داشتن نیروی جوان تحصیلکرده است که کشور 
برای تحصیل آنها هزینه های هنگفتی را متقبل شده است و ساالنه هزاران 
نفر از دانشجویان دانشگاه های مختلف دانش آموخته شده و به خیل عظیم 
آموختگان دانشگاهی جویای کار می پیوندند و در حالت خوشبینانه تعداد 
قلیلی از آنها می توانند جذب نهادها و دستگاه های دولتی شوند و طبیعتاً 
استفاده از مزیت های استانی و منطقه ای و فراهم آوردن و توسعه زیست بوم 
کارآفرینی در استان ها می تواند نقش بسزایی در اشتغال فراگیر ایجاد کند. 
استارت آپ ها از جمله راهکارهایی هستند که دولت بدون سرمایه گذاری 
مس��تقیم می تواند از آنها بهره مند ش��ود. اس��تارت آپ مقوله ای نس��بتاً 
جدید اس��ت که در راس��تای عملیاتی کردن ایده ها شکل می گیرد. رونق 
اس��تارت آپ ها در ایران، نیازمند فراهم کردن پیش نیازهایی است که در 
صورت مهیا شدن به پیشرفت روزافزون کسب وکارهای نوپا در کشور منجر 
می شوند. در حال حاضر تنها توسط ۲۱ استارت آپ موفق کشور ۱۳۲ هزار 

و ۸۳۴ شغل ایجاد شده که عددی بسیار رویایی است. 
در واقع استارت آپ ها، شرکت های نوپایی هستند که با ایده ای نوآورانه 
آغاز به کار می کنند و در مس��یر توس��عه و درآمدزایی، برای یک مسئله، 
راه حل��ی جدید مطرح می کنن��د؛ البته این در حالی اس��ت که تضمینی 

برای موفقیت آنها وجود ندارد. به طور میانگین گروه های اس��تارت آپی با 
پرس��نل کم و در مدت زمان کوتاهی )حدودا سه سال( فعالیت می کنند. 
در ایران نیز طی چند س��ال گذش��ته، شرکت هایی از این دست به خوبی 
جای خود را در بازار پیدا کرده و به موفقیت های چش��مگیری رسیده اند. 
به طور مثال استارت آپ های موفقی در بخش حمل و نقل، خرید اینترنتی، 
اپلیکیشن های تلفن همراه هوشمند و... در بازار مشغول به کار هستند که 

استقبال مردم از آنها روزافزون است. 
رویدادهای اس��تارت آپی در جریان س��ازی گفتمان کارآفرینی از طریق 
طرح و عملیاتی کردن ایده ها در کشور و به ویژه مناطق کمتر برخوردار با 
پتانسیل های بالقوه فوق العاده بسیار حائز اهمیت بوده که الزاماً باید توسعه 

یابند و به بخش مهمی از فرهنگ اشتغال کشور بدل شوند. 
سرمایه گذاری تخصصی در حوزه استارت آپ ها، مهم ترین و حیاتی ترین 
نیاز در عرصه فعالیت و کسب  وکارهای نوپا است، توسعه اشتغال در کشور 
با استفاده از استارت آپ ها میسر خواهد شد؛ اشتغالی که دارای بهره وری 
باال اس��ت و نیاز به بخش دولتی تنها در حد فراهم ساختن زیرساخت ها 

است. 
بر اساس آنچه بیان شد، روشن می شود که در شرایط کنونی که کشور 
با بیکاری دانش آموختگان و محدودیت منابع مواجه است، باید طرح های 
اش��تغال زایی با هزینه کمتر و کارآمدی بیشتر در اولویت قرار گیرد. یکی 
از این طرح ها، توسعه کسب وکارهای نوپا و نوآورانه یا همان استارت آپ ها 
اس��ت. اس��تارت آپ چیزی جز کارآفرینی نوین نیس��ت که با گس��ترش 

فناوری های نو، توسعه کسب وکار را از طریق آنها فراهم کرده است. 
بی تردید، اس��تارت آپ کسب و کاری است که بخش مهمی از آن بر پایه 
فناوری اس��ت، این نوع کس��ب و کارها از صفحات وب، اینترنت، موبایل و 
فناوری های مرتبط بهره مند می شوند. هم اکنون حدود هزاران نفر در یکی 

از تاکسی های اینترنتی در کشور فعالیت می کنند. 
به واقع می توان گفت شکل کسب و کار در دنیای نوین در حال تغییر و 
تحول است؛ زمانی کارگران با در دست داشتن ابزارهای کار در کارخانه ها 
به تولید می پرداختند اما امروزه با رشد دانش و تکنولوژی کسب و کارهای 
نوین در حال ش��کل گیری هس��تند که ایران هم به واسطه نیروی جوان 
تحصیلکرده و استفاده از تکنولوژی های مدرن از این امر مستثنی نیست. 

مش��کل اصلی اس��تارت آپ ها در ایران، نهادینه  نش��دن اقتصاد دانشی 
و راه اندازی کس��ب و کار نوین در بین فارغ التحصیان دانش��گاهی است و 
مهم ترین چالشی است که باعث کاهش اثرگذاری استارت آپ ها در کشور 

شده است. 
فارغ التحصی��ان دانش��گاهی ما ب��اور نکرده ان��د که خ��ود می توانند 
کس��ب و کار های جدیدی را راه اندازی کنند و هنوز به دنبال استخدام در 
دس��تگاه های دولتی هستند درحالی که اگر این باور در بین آنها به وجود 
بیاید قطعاً اس��تارت  آپ ها می توانند در رشد کسب و کار پایدار بسیار مؤثر 

باشند. 
استارت آپ ها و اقتصاد دیجیتال اکنون بسیاری از چالش های اساسی را 
حل کرده اند و توجه به آنها بسیار حائز اهمیت است، این روزها تقریباً بیشتر 
مردم، مسئوالن و کارشناسان از خدمات و مزایای این کسب  وکارهای نوپا 
اط��اع دارند اما باید توجه کرد که »س��رمایه گذاری تخصصی« در حوزه 

استارت آپ ها، مهم ترین و حیاتی ترین نیاز این بخش به حساب می آید. 
در ای��ن زمین��ه، ش��کل گیری و توس��عه ش��رکت ها و صندوق ه��ای 
سرمایه گذاری داخلی تخصصی یعنی همان سرمایه گذاران جسور، شاید 

بهترین راه حل موجود است. 

گزارش مالی نتفلیکس برای سـه ماهه اول سـال 2018 نشان از رشد شگفت انگیز این شرکت دارد، به طوری که ارزش بازار نتفلیکس 
به بیش از 1۵0میلیارد دالر رسیده است. 

نتفلیکس در طول سـال های اخیر به لطف سیاسـت های بسـیار کارآمد خود رشـد بسـیار خوبی تجربه کرده اسـت. این شرکت که 
پیش تر، ارزش بازار 100 میلیارد دالری داشت، موفق شده است در بازار بورس از مرز 1۵0 میلیارد دالری عبور کرد. 

به گزارش زومیت، نتفلیکس با انتشـار گزارش مالی مربوط به سـه ماهه اول سـال جاری میالدی، بار دیگر تحلیل های کارشناسـان 
وال استریت را پشت سر گذاشته و پیش بینی کرده است که در سه ماهه جاری نیز عملکرد بسیار درخشانی را از خود به ثبت برساند. 
طبق پیش بینی نتفلیکس، طی سـه ماهه جاری بیش از 6.2 میلیون مشـترک جدید به مشتریانش اضافه خواهد شد. در طول سه ماهه 
اول سال جاری میالدی نتفلیکس بیش از 7.41 میلیون مشترک جدید را به دامنه کاربرانش اضافه کرده است. از مجموع 7.4 میلیون 
مشـترک جدید اضافه شـده، نزدیک به دو میلیون مشـترک در داخل آمریکا هسـتند و بقیه جزو مشـتریان بین المللی این شـرکت 
محسوب می شوند. همچنین باید به افزایش چشمگیر درآمد این شرکت اشاره کرد؛ بر اساس اطالعات ارائه شده، نتفلیکس موفق شده 
اسـت به رشد 43 درصدی درآمد در طول زمسـتان 2018 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دست یابد. درآمد کسب شده توسط 

نتفلیکس با افزایش 43درصدی به بیش از 3.6 میلیارد دالر رسیده است. 
نتفلیکس بر اساس آخرین آمارها بیش از 119 میلیون مشترک در سراسر جهان دارد؛ حال آنکه تنها دو سال پیش سرویس دهی در 
بازه جهانی را آغاز کرده اسـت. البته باید به این نکته اشـاره کرد که با وجود افزایش تقریبًا ۵0درصدی درآمدزایی، نتفلیکس 3 تا 4 
میلیارد دالر از دسـت داده اسـت. با وجود اینکه نتفلیکس هر فصل شاهد از دست دادن مقدار زیادی بودجه است، اما ارزش بازار آن 

روندی صعودی دارد؛ چرا که تعداد مشترکان این سرویس در حال افزایش است. 
انتظـار مـی رود پس از توافق نتفلیکس با کامکسـت، شـاهد افزایش بیش از پیش تعداد مشـترکان آن باشـیم. نتفلیکس با تولید 
مجموعه های تلویزیونی و فیلم های سـینمایی اختصاصی محبوبیت بسـیار باالیی کسـب کرده اسـت و از این  مسـیر هر روز به تعداد 
مشـترکان خود اضافه می کند. نتفلیکس سـال گذشـته اعالم کرد که در نظر دارد طی سـال جاری میالدی بین 7.۵ تا 8 میلیارد دالر 

برای محتوای اختصاصی هزینه کند. 
 

استارت آپ ها، نسخه شفا بخش اشتغال نخبگان

رشدکاربراننتفلیکسهمزمانبا
افزایش4۳درصدیدرآمدفصلی

یادداشـت

گزارش ها حکایت از برنامه ش��یائومی برای عرضه اولیه سهام طی ماه آینده 
می��ادی در هنگ کنگ دارن��د، ارزش تخمینی برای این ش��رکت بین ۶۵ تا 
۷۰ میلیارد دالر عنوان می ش��ود.  به گزارش زومیت، ظاهرا شیائومی در نظر 
دارد درخواس��ت عرضه اولیه س��هام خود طی ماه آینده در هنگ کنگ را ثبت 
 کن��د؛ اقدامی که به  موجب آن، پیش بینی می ش��ود این ش��رکت چینی بین

۶۵ ت��ا ۷۰میلیارد دالر ارزش گذاری ش��ود. گزارش های پیش��ین، حکایت از 
تمایل ش��یائومی برای برگزاری عرضه اولیه سهام خود سازمان بورس و اوراق 
بهادار نیویورک داش��تند، اما به  نظر می رس��د که این شرکت در نهایت، قصد 

دارد آن را در هنگ کنگ برگزار کند. 

عرضه اولیه  سهام شیائومی، ماه آینده با 
ارزش تخمینی 70 میلیارد دالر انجام می شود

حمزه امیری
رئیس بنیاد نخبگان استان لرستان
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اعتب��ار ش��خصیت ب��رای گروه ه��ای 
مختلف مردم، مفه��وم متفاوتی دارد، اما 
همه مردم تاش می کنند چهره ای موجه 
و قابل اطمینان از خود به نمایش بگذارند. 
همه م��ا تابه حال بارها ای��ن نصیحت 
نس��بتا مبه��م را ش��نیده ایم: در دنیای 
آناین، خود واقعی ات باش. این روزها دو 
واژه »واقعی« و »معتبر« زیاد به  کار برده 
می ش��وند، اما این کلمات به چه مفهومی 
اشاره می کنند و برای کاربران شبکه های 
اجتماعی، اینفلوئنس��رها و س��لبریتی ها، 

چه تفاوتی دارند؟ 
کاربران رسانه های اجتماعی

بگذاری��د بح��ث را با خودمان ش��روع 
کنی��م: کارب��ران متوس��ط ش��بکه های 
اجتماعی. م��ا نمی خواهی��م واقعی ترین 
ضمیرمان را در این رس��انه ها به نمایش 
درآوری��م. پ��س پی��ش از هر چی��ز این 
موضوع را می پذیریم و از آن رد می شویم. 
الیک ها، خوشایند هستند و این موضوع 
بد نیست. الیک زدن پست های مختلف، 
راحت ت��ر از تمجید کردن از آنها اس��ت. 
برخ��ی از م��ردم به راحت��ی آن را خرج 
می کنن��د و برخی دیگر گزیده تر. فعالیت 
هر فرد در ش��بکه های اجتماعی، صدای 
منحصربه فرد اوست، حتی اگر یک عکس 
حرف��ه ای ویرایش ش��ده یا یک پس��ت 

عاطفی در انجمن های عمومی باشد. 
در حقیقت، بیش��تر م��ردم در تصاویر 
اینس��تاگرام خ��ود، فرهن��گ متفاوتی را 
ب��ه نمای��ش می گذارند، اما بای��د مراقب 
باش��ید ک��ه اف��راط در روال عکس این 
ماجرا هم درس��ت نیس��ت. زمانی که در 
ش��بکه های اجتماعی، خودتان را فردی 
معتبر خطاب می کنید، ناخودآگاه بخشی 
از اعتبارت��ان را از دس��ت می دهی��د. اما 
همیش��ه به کمک راه های غیرمس��تقیم، 
می توانید خود واقعی تان را در شبکه های 
اجتماع��ی به دیگران نش��ان دهید. برای 
مث��ال اس��توری های اینس��تاگرام به ما 

فرصت می ده��د به فض��ای قدیمی این 
پلتف��رم برگردی��م. حت��ی در فیده��ای 
اصل��ی نیز می بینیم که عده بیش��تری از 
مردم، داس��تان خ��ود را در ادامه عکس 
اصلی ش��ان بازگو می کنند. به عنوان مثال 
پ��در و م��ادری که ی��ک عک��س زیبا از 
فرزندش��ان پست کرده اند، در عکس های 
بعدی نش��ان می دهند ک��ه برای متوقف 
ک��ردن گری��ه او چقدر ت��اش کرده اند. 
بنابراین گرچه نخستین اصل شبکه های 
اجتماعی، این اس��ت که م��ا هرگز خود 
واقعی مان نخواهیم ب��ود، اما دومین گام 
پی��دا کردن راه هایی اس��ت ک��ه بتوانیم 
داستان ش��خصیت خودمان را، که پشت 
این پس��ت های مجازی قرار دارد، تعریف 

کنیم. 
اینفلوئنسرها

این روزها در دنیای اینفلوئنسرها، بحث 
بر س��ر واقعی ب��ودن مخاطبان باالگرفته 
اس��ت. آژانس های حامی اینفلوئنس��رها 
می کوش��ند به روش ه��ای مختلف ثابت 
افرادی  ای��ن دنبال کنن��دگان،  کنند که 
واقعی و معتبرن��د. مخصوصا از زمانی که 
نیویورک تایم��ز در دو گ��زارش جنجالی 
فاش کرد بسیاری از اینفلوئنسرها، بخش 

اعظمی از فالوئرهای خود را خریده اند. 
بران��دون پرلمن از آژانس گرم لیس��ت 
)The Gramlist( می گوید: همیشه در 
رسانه ها چیزی با عنوان »غرب وحشی« 
وجود دارد. ابتدا تلویزیون کابلی، س��پس 
وب، پ��س  از آن وباگ ه��ا و حاال دوران 
رس��انه های اجتماعی فرارس��یده اس��ت. 
همیش��ه افرادی هس��تند ک��ه زودتر از 
دیگران س��رزمین های جدید را کش��ف 
می کنند و از همین راه ثروتمند می شوند. 
عده ای نیز دیرتر می رسند و عده ای حتی 
هنوز راه خود را ش��روع نکرده اند. طبیعتا 

گروه اول از اقبال باالتری برخوردارند. 
پرلم��ن ماج��رای اخب��ار جعلی )فیک 
نی��وز( و فالوئره��ای غیرواقع��ی )فی��ک 

فالوئ��رز( را تأیی��د می کن��د و می گوید: 
هم��ه این صحبت ها در خص��وص اعتبار 
اینفلوئنس��رها، م��ا را از مهم ترین متغیر 
این معادله، یعنی ترکیب مخاطبان غافل 
می کند. تأثیر واقعی و اصلی اینفلوئنسرها 
اینجا مش��خص می ش��ود، ن��ه در تعداد 
فالوئرها، ی��ا تیک آبی کنار اسم ش��ان و 
نه در متریک های رش��د و تعامات آنها. 
ارزش واقع��ی اینفلوئنس��رها زمانی ثابت 
می ش��ود که بدانیم مخاطبان آنها پشت 
هر الیک، یا کامنت »بس��یار عالی«، چه 

فکری دارند و چگونه عمل می کنند. 
به همین دلیل اس��ت که برندها، دیگر 
تع��داد مخاطبان را متری��ک پرمفهومی 
نمی دانن��د، زیرا ای��ن معیار به س��ادگی 
توس��ط بات ه��ا ب��رآورده می ش��ود. آنها 
حاال از بازاریابان خ��ود می خواهند روی 
تعامات و کلیک ها متمرکز ش��وند. یکی 
دیگر از مسائل و موانع بازاریابان، اعتماد 
آنها به الگوریتم ها و ابزارهایی اس��ت که 
محدودی��ت دارند. ای��ن الگوریتم ها به ما 
اج��ازه نمی دهند داده ه��ا را مجددا چک 
کنی��م، چراکه تنه��ا از ی��ک منبع قابل 
دسترس��ی خواهند بود. درعین حال این 
داده ها ما را در هاله ای از ش��ک و بدبینی 
نسبت به واقعی بودن شان نگه می دارند. 

افراد مشهور و سلبریتی ها
چالش های انتخاب شخصیت مجازی یا 
حقیقی، در حوزه همکاری با سلبریتی ها 
به نقطه اوج خود می رس��د. دیگر دورانی 
که افراد مشهور بدون هیچ گونه ارتباطات 
حقیقی و نشان دادن اشتیاق خود به یک 
محص��ول، در آگهی های تج��اری حاضر 
می ش��دند به پایان رس��یده است. جنت 
کامنوز، کس��ب وکاری را راه اندازی کرده 
که صح��ت و اعتبار مش��ارکت برندها و 
س��لبریتی ها را بررسی و تصدیق می کند. 
ایده این ش��رکت که Spotted نام دارد 
زمانی به ذهن او رسید که پس از سال ها 
کار در تبلیغ��ات تج��اری، متوجه ش��د 

تصمیم گیرندگان ارش��دی که نقش اول 
آگهی ها را انتخاب می کردند، تصمیمات 
خ��ود را ب��ر مبنای عاقه ش��خصی خود 
یا فرزندان ش��ان به هنرپیش��گان و سایر 

سلبریتی ها اتخاذ می کردند. 
راه  بای��د  ک��ه  می دانس��ت  جن��ت 
بهت��ری وجود داش��ته باش��د. راهی که 
س��لبریتی های عاقه مند به یک محصول 
را ب��ه برن��د آن متص��ل کند. ب��ه همین 
دلی��ل Spotted را تأس��یس ک��رد، آن 
هم نه به عنوان یک آژانس استعدادیابی، 
بلکه به عنوان یک ش��رکت تحقیقاتی که 
داده های س��لبریتی ها را برحسب میزان 
تأثیر و نفوذ آنها ارائه می کرد. این شرکت 
بر اساس حجم جس��ت وجوها، نرخ رشد 
اخی��ر مخاطبان، ن��رخ تعامات به منظور 
داده ه��ای  بات ه��ا،  نب��ود  از  اطمین��ان 
نظرس��نجی و نظی��ر آن، ب��ه برنده��ای 
متقاضی ثابت می کرد ک��ه آیا مخاطبان 
ی��ک س��لبریتی می توانند به مش��تریان 

دلخواه آنها تبدیل شوند یا خیر. 
ام��ا خدم��ات او ب��ه همین ج��ا خت��م 
نمی ش��ود. او می خواه��د مطمئن ش��ود 
ک��ه اگ��ر مخاطبان ی��ک س��لبریتی، با 
ویژگی های موردنظر یک برند س��ازگاری 
داشتند، خود آن فرد نیز ارتباطی واقعی 

با محصوالت برند برقرار می کند.
 او می گوید: وقتی می بینم سلبریتی ها 
از هشتگ های #ad یا #spon استفاده 
می کنن��د، هی��چ ایده ای ن��دارم که واقعا 
آن محصول را دوس��ت دارن��د یا فقط به 
خاطر پولی که گرفته اند این کار را انجام 
می دهند. ما دقیقا بررس��ی می کنیم که 
آیا یک ستاره مش��هور، با برند مورد نظر 
ارتباط برقرار کرده است یا نه و همه این 
اطاعات را همراه با توصیه نهایی، به برند 
تحویل می دهیم. ما س��عی می کنیم مثل 
یک اتاق خبر، همه پروس��ه های گزارش 

را چک کنیم. 
forbes/zoomit :منبع

اعتبارشخصیدرجوامعمجازی
وپیچیدگیهایتبلیغاتدرآن

داستان گویی؛ استراتژی برتر 
تبلیغات در دنیای کسب وکار مدرن

دوران تبلیغات��ی که با قطع برنامه ه��ای تلویزیونی و 
رادیویی انجام می شدند، پایان یافته است و شرکت هایی 

با داستان های برتر، پیروز خواهند بود. 
چه به عن��وان کاربر و چ��ه به عنوان مدیر یا مش��اور 
بازاریاب��ی، قطع��ا متوج��ه تغیی��رات رخ داده در دنیای 
تبلیغات هستید. تبلیغات سنتی به مرور جای خود را به 
سبک جدیدی از معرفی محصوالت و خدمات داده اند و 
این روند هر روز با سرعت باالیی در حال پیشرفت است. 
تام جریس، مدیرعامل ش��رکت بازاریابی اسکای ورد 
در بوس��تون آمریکا است. او در مصاحبه ای با وب سایت 
فورب��س، ایده های��ش در م��ورد اس��تراتژی  های مدرن 
بازاریابی و تبلیغات را توضیح داده و بیان کرده که دوران 
سختی پیش روی شرکت های تبلیغاتی است. از نظر تام، 
تبلیغات میان برنامه ای )یا قطع کننده( مدت زیادی است 
ک��ه اعتبار خود را از دس��ت داده اند. این نوع تبلیغات تا 
چند سال قبل که تنها ش��بکه های نمایشی محدودی 
وجود داش��تند، با قطع برنامه ه��ا به معرفی محصوالت 
و خدمات می پرداختند. ح��ال آن که در دنیای کنونی، 
مخاط��ب حق انتخاب زی��ادی دارد و به راحتی می تواند 

تبلیغات مزاحم را نادیده بگیرد. 
در ادام��ه ای��ن مقاله، مصاحبه تام جری��س با بروس 
واینستین )از نویسنده های فوربس( را مطالعه می کنیم. 
او در این مصاحبه توضیح می دهد که داس��تان گویی با 
هس��ته قوی احساس��ی و عاطفی، تأثیر بسیار بیشتری 
نس��بت به تبلیغ��ات متمرکز روی ویژگی ه��ا و حقایق 
محصول دارد. او معتقد است این نوع داستان گویی باید 
عاوه بر تبلیغات، پایه و اس��اس تمامی اس��تراتژی های 
بازاریابی محتوای هر ش��رکتی باش��د. به بی��ان دیگر، 
داستان گویی پاسخ این سؤال مهم بازاریابان است: »در 
دنی��ای کنونی چگونه توجه مخاط��ب را به خود جلب 

کنیم؟«
بروس: شما معتقد هستید که دیگر زمان جلب توجه 
مخاطبان با اس��تفاده از ویژگی ها و برتری های محصول 
پایان یافته اس��ت. از نظر شما داس��تان گویی، برخاف 
بمباران اطاعات، راه حل کنونی ش��رکت های بازاریابی 
اس��ت. لطفا مثالی از یک شرکت موفق با این استراتژی 

بیان کنید. 
تام: شرکت تولیدی نوشابه انرژی زای ردبول را در نظر 
بگیرید. مخاطبان هدف این شرکت، نوجوانان و جوانان 
۱۵ تا ۲۵ س��اله هس��تند. شرکت این س��ؤال را از خود 
مطرح کرد که این مخاطبان عموما به دنبال چه چیزی 
هستند؟ آنها وقت خود را روی چه موضوعاتی متمرکز 
می کنند؟ پاس��خ، ورزش های مخاطره آمیز و بازی های 

ویدئویی و موسیقی بود. 
ردبول پس از پیدا کردن عاقه  مندی های مخاطبان، 
تصمیم گرفت به منبعی از داستان ها و محتوای مربوط 
با ورزش تبدیل شود. اگر امروز به وب سایت این شرکت 
مراجع��ه کنی��د، تصویر قوطی نوش��ابه ش��ما را جذب 
نخواهد کرد، بلکه داس��تان هایی در م��ورد ورزش های 
مخاطره آمیز، ش��ما را به ماندن در وب سایت و خواندن 
محتوای بازاریابی تشویق خواهد کرد. در نتیجه وقتی به 
فروشگاهی می روید و قوطی های ردبول را در کنار رقبا 
می بینید، احساس متفاوتی دارید. این راهکار، اساس و 
ذات برندسازی است. داستان ها کمک می کنند شما به 

برند حس داشته باشید. 
بروس: چ��را هرس��اله در نظرس��نجی های صداقت 
اجتماعی، فعاالن حوزه بازاریاب��ی در پایین ترین رده ها 

قرار می گیرند؟ 
تـام: روند بازاریاب��ی در طول تاری��خ به گونه ای بوده 
ک��ه این بی اعتمادی را در مخاطبان ایجاد کرده اس��ت. 
قول ها و دروغ هایی که شرکت ها با تبلیغات به مخاطبان 
تزریق کرده اند، اعتماد را به مرور از بین برده اس��ت. در 
دنیای کنونی، اهمیت صداقت روز به روز بیشتر می شود 
و ش��رکت هایی که در این زمینه موفق نباش��ند، دوران 
س��ختی پیش رو خواهند داش��ت، به خص��وص هرچه 
مخاطبان برندها و ش��رکت ها بیش��تر در میان جوانان 

باشند، این مشکل بزرگ تر خواهد بود. 
به هر حال دشواری بازاریابی به حدی رسیده است که 
پس از جذب مخاطب و تحت تأثیر قرار دادن او، هنوز با 
مشکل اثرگذاری روی تصمیماتش روبه رو هستید؛ چرا 

که صداقت در میان داستان های تان حس نمی شود. 
بروس: پس از نظر ش��ما، ایجاد اعتماد و پایبندی آن 

کاما به تصمیمات و عملکرد شرکت ها وابسته است. 
تـام: قطع��ا همین طور اس��ت. هم��ه ما تاکن��ون با 
بازاریابان مختلف روبه رو ش��ده ایم و اکثر اوقات در میان 
صحبت های ش��ان به دنبال راه ف��رار بوده ایم. دلیل این 
رفت��ار ما چیزی به  جز حس ک��ردن عدم صداقت نبوده 
است. باید به این نکته توجه کنیم که ساختن ارتباطی 
عمیق با مخاطب، وظیفه اصلی بازاریابی است. قدم اول 

برای ساخت ارتباط، شناخت نیازهای مشتریان است. 
ما به عنوان یک شرکت بازاریابی همیشه به مشتریان 
توصیه می کنیم که تا حد امکان کمتر در مورد خودشان 
صحب��ت کنند. آنها باید روی مواردی که برای مخاطب 
ارزش دارد تمرکز کنند و داستان خود را با محوریت این 

موارد اعتمادساز تعریف کنند. 
به هر حال دنیای بازاریابی تغییر کرده است. شرکت ها 
در گذش��ته توجه مخاط��ب را می خریدند و امروزه باید 
آن را کس��ب کنند. در دنیای امروز باید تجربه ای برای 
مخاطب ایجاد کنید که ارزش وقت او را داش��ته باش��د 
و این تجربه تنها با تعریف کردن داس��تان های مفید به 

دست می آید. 
forbes/zoomit :منبع
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مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات )6(
سود بیشتر

بریات س��اوارین گفت: »اجازه دهی��د غذا را مزه 
کنم تا ش��ما هم از زحمت تعریف از مهارت آشپزی 

خود رها شوید.«
احتماال می توان گفت که صفحات قبل به ش��دت 
متقاعد کننده به نظر می رسند. در اینجا نوع جدیدی 
از تحقیق مطرح می شود که با معیاری بدیع و جدید 
در تجارت تبلیغات انجام گرفته است و واقعیت هایی 
را آش��کار می کند که توان توقف هر تبلیغ کننده ای 
را دارند، اما تنها هدف ما، دستیابی به تبلیغات بهتر 
اس��ت و بهتر اس��ت که خواننده دراینجا چند سؤال 

بپرسد: 
»زمانی ک��ه تمام این اصول را خاصه و ش��روع به 
توسعه آنها کردید، آیا آنها واقعا تبلیغات را به شکلی 
جدید نش��ان می دهند؟ آیا به تبلیغات مؤثرتر منتج 
می ش��وند؟ آیا سود بیش��تری را برای یک شرکت به 

ارمغان می آورند؟«
پاس��خ تمام این سؤاالت مثبت اس��ت. بسیاری از 
اصول جدید تبلیغات ش��کل گرفت��ه  و باعث افزایش 

سود شرکت می شوند. 
ای��ن کتاب نمی تواند اطاعات یک پنجم قرن را با 
جزییات کام��ل توضیح دهد. به هر حال، ورای آمار، 
می ت��وان قوانین علت و معل��ول را در کار دید. مانند 
یک آس��یاب، به کندی آسیاب می کنند، اما این کار 
را ب��ه خوبی انجام می دهند. الگوها ظاهر می ش��وند؛ 
الگوها خود را به ش��کل اص��ول درمی آورند: اصول با 
مشاهدات بیش��تر بررسی و به عنوان قوانین واقعیت 

تبلیغات ظاهر می شوند. 

البت��ه هیچ اطمینانی وجود ن��دارد. جورج مردیت 
تمام مواردی را که باید گفته شود با این نوشته ارائه 
می کند: »فرد زمانی که در زندگی به دنبال اطمینان 
است، چیزی جز شک و ابهام دریافت نخواهد کرد.« 
به هر حال، مطالعات کمپین هایی که این اصول را به 
کار گرفته اند نشان می دهد که این کمپین ها به نفوذ 
۱۵.۴درصد باالتر و جذب مشتری ۱۶.۲درصد باالتر 

از میانگین برندهای رقیب دست یافته اند. 
زمانی که این اعداد را ترکیب می کنیم )این کار، به 
سادگی جمع کردن آنها نیست( افزایشی ۳۴درصدی 
را در تأثیرگذاری کمپین می بینیم و به این معناست 
که این کمپین ها ۳۴درصد بیش��تر از متوسط برخی 

از مشهورترین کمپین ها در آمریکا کار می کنند. 
یک بودجه ۳ میلیون دالری، اساس��ا، به ۴میلیون 

دالر تبدیل می شود. 
این تفاوت برای یک شرکت که به این سود بیشتر 
نمی رس��د در بودجه از دس��ت رفته نیست، بلکه در 
فروش از دس��ت رفته اس��ت، زیرا فروش احیاشونده 
اس��ت: یک واکنش زنجیره ای که ساالنه با بازگشت 
مصرف کنن��ده و تقاض��ای بیش��تر باعث س��وددهی 

می شود. 
فروش از دست رفته، مانند نوزادی است که هرگز 

متولد نمی شود. 
ای��ن را ه��م به ذهن بس��پارید که م��ا فقط تبلیغ 
کننده ه��ای بزرگ با برندهای بزرگ را می س��نجیم. 
آنها اس��تعدادهای برتر تبلیغ��ات را دراختیار دارند، 
بیشترین پول را خرج می کنند و با تبلیغات می میرند 

یا زنده می شوند. ما غول ها را می سنجیم. 
اگر باید این درصد را در سطح کلی تری از تبلیغات 
محاس��به کنیم، معتقدیم که س��ود اضافه، بیش��تر 

خواهد بود. 
* از نظ��ر آماری، نفوذ دارای ش��اخص ۱۱۵.۴ یا 
۱.۱۵۴ برابر نفوذ متوس��ط اس��ت. جذب مش��تری، 
دارای شاخص ۱۱۶.۲ یا ۱.۱۶۲ برابر جذب مشتری 
متوسط است. و ۱.۳۴=۱.۱۵۴×۱.۱۶۲ یا ۳۴درصد. 
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فقط یک سوم از کسب وکارها 
به طور کامل مفهوم بازاریابی را 

درک می کنند

با وج��ود اهمی��ت بازاریابی، بازاریاب ها احس��اس 
می کنند افراد در مورد کاری که آنها انجام می دهند 

درک درستی ندارند. 
درک ش��دن از طریق یک س��ازمان گس��ترده تر و 
کاراتر، در جایی که ش��غل بازاریابی مهم و ارزشمند 
تلقی می ش��ود موجب خشنودی بازاریاب ها می شود. 
۳۴.۸ درصد از کس��انی که نظرسنجی را انجام دادند 
می گویند بازاریابی کاما توس��ط ش��رکت آنها درک 
می ش��ود، جایی که آن را به عنوان سرمایه گذاری در 

نظر می گیرند و در مرکز همه چیز قرار می گیرد. 
این در مقایسه با ۵۰.۲ درصدی است که می گویند 
بازاریابی تا حدودی توسط شرکت شان درک می شود 
و ۱۳.۵ درص��دی ک��ه می گویند بازاریاب��ی به هیچ 

عنوان در شرکت شان مفهومی ندارد. 
براساس گزارش ساالنه کار و دستمزد مجله هفته 
بازاریابی، بازاریابی در نمایندگی ها بهتر لمس ش��ده 
است، جایی که در آن ۵۴.۹ درصد از پاسخ دهندگان 
می گوین��د بازاریاب��ی به ط��ور کامل درک می ش��ود. 
بخش ه��ای ب��ازی و ش��رط بندی )۵. ۳ درص��د( و 
کااله��ای تند مصرف یا FMCG )۵۱.۳ درصد( نیز 

از این دیدگاه پیروی می کنند. 
در مقاب��ل ۲۲.۴ درصد از بازاریاب ها در قس��مت 
عمومی می گویند بازاریابی توس��ط بقیه قسمت های 
س��ازمان درک نمی ش��ود که این موض��وع در بخش 
خدمات )۲۲.۳ درصد( و س��اخت و س��از / اموال نیز 

صدق می کند. 
ای��ن واقعیت که تنها ۴۷.۵ درصد از بازاریاب ها در 
بخش های مس��افرتی و س��یاحتی احساس می کنند 
شرکت ش��ان مفهوم بازاریابی را کامل درک می کنند 
برای مدیر ارش��د بازاریابی ش��رکت رای��ان ایر کنی 

جیکوبز بسیار تعجب برانگیز بود. 

او توضیح می دهد: این صنعتی است که ارتباطات 
نق��ش کلی��دی را در آن ایف��ا می کن��د. ای��ن ی��ک 
دس��ته بندی بس��یار رقابتی در زمینه مصرف کننده 
اس��ت، بنابراین برقراری رابطه نسبت به نشان دادن 
اینک��ه محصول ش��ما چیس��ت، چه ارزش��ی دارد و 
پیشنهاد ش��ما برای مصرف کننده هدف تان چیست 

برای هر کسب وکار مسافرتی مهم است. 
ای��ن نظر توس��ط مدی��ر ارش��د بازاریاب��ی کانال 
تلویزیونی انگلیس )UKTV(  زوئی کلپ نیز تأیید 
شده است، کسی که نسبت به اینکه تنها ۳۴.۵درصد 
از بازاریاب های شاغل در رس��انه می گویند بازاریابی 
توسط ش��رکت آنها به طور کامل درک می شود ابراز 

نگرانی کرده است. 
او می گوی��د: »بازاریاب��ی فرآین��دی مرکزی برای 
رش��د کس��ب وکار اس��ت و ب��ه منظ��ور درک کامل 
مصرف کنندگان نقش بازاریابی نیازمند این است که 

بسیار بسیار بیشتر باشد.
 بخش��ی از مش��کل زبانی اس��ت که بازاریاب ها از 
آن اس��تفاده می کنن��د. ما از اصطاحات و س��خنان 
بی معنی بسیاری اس��تفاده می کنیم و آن چیزی که 
تاش می کنیم انجام دهیم چیزی بسیار ساده است: 
ما در حال تاش برای رش��د سهم بازار و رشد کسب 

و کار هستیم.«
کل��پ توضیح می دهد ک��ه عملک��رد بازاریابی در 
UKTV ب��ه خوبی ماحظه می ش��ود، زی��را با کل 
س��ازمان ارتباط برقرار می کن��د. تمام بخش ها با هم 
جمع می شوند تا روش های مورد استفاده برای رشد 

در بازاریابی کسب و کار را بیاموزند. 
برای مث��ال، آکادمی بازاریاب��یUKTV، مدیران 
کس��ب وکار و مدی��ران کانال را آم��وزش می دهد تا 

بتوانند بازاریابی را بهتر درک کنند. 
کسب وکار گس��ترده تر همچنین مسئولیت تجزیه 
و تحلی��ل کمپین ها در برنامه ریزی های س��ه ماهه را 
برعه��ده دارد که طی آن با اس��تفاده از ارزیابی های 
عمیق برای درک درست اینکه چه چیزی عملی شد 
و چه چیزی عملی نش��د به تحلی��ل می پردازند. هر 
ساله به شایسته ترین فرد جایزه نیز تعلق می گیرد. 

کل��پ اضاف��ه می کند: »ای��ن نوع اعتم��اد به این 
معنی اس��ت که بخش بازاریابی، در تمام بخش های 

کسب وکار کاما درک شده است.«
marketingweek :منبع
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پیروزی ه��ای  م��ورد  در  م��ا  هم��ه 
تجاری مان رؤیاپ��ردازی می کنیم، اما در 
عالم واقع ممکن است پیروزی در میدان 
رقابت میان کسب وکارها چندان آسان به 
دس��ت نیاید. بدتر از شکست خوردن در 
کسب وکار این اس��ت که در میان رقبا و 
حتی همکاران حس تحقیر و شرمساری 
کنی��د. این ح��س اغلب وقت��ی به وجود 
می آید ک��ه برنامه های بخ��ش بازاریابی 

نافرجام می مانند. 
هم��ه چیز از قب��ل برنامه ریزی ش��ده 
است. با اعتماد به نفس کامل و با رویکرد 
صحیح شروع به کار می کنید، اما کم کم 
متوجه می شوید که همه نکات الزم را در 
نظ��ر نگرفته اید. به زودی برنامه بازاریابی 
شما با شکس��ت مواجه می شود. نداشتن 
اطاعات کافی از بازار، و بدتر از آن، عدم 
آمادگ��ی برای مقابله ب��ا چالش ها، باعث 
می شود کار شما به ثمر نرسد و شکستی 
شرم آور در کارنامه شغلی تان ثبت شود. 

بی توجهی و ناآگاهی نس��بت به نقاط 
ضع��ف و عامات شکس��ت ی��ک برنامه 
بازاریابی، فاجعه بار اس��ت، اما به آسانی و 
با رعایت چند نکته ساده می توان از بروز 
چنین بحرانی جلوگی��ری کرد. با دیدن 
یک یا چند مورد از نش��انه های زیر، باید 
وارد عمل شوید و از شکست قریب الوقوع 

برنامه بازاریابی جلوگیری کنید. 
1- مبهم و کلی بودن اهداف 

بازاریابی
برای دس��تیابی به هر ی��ک از اهداف 
بازاریاب��ی، ابتدا باید مطمئن ش��وید که 
اهداف ش��ما مبتنی بر داده های معتبر و 
اندازه گیری،  قابل  هوشمندانه )مشخص، 

واقع گرایان��ه و دارای چارچ��وب زمانی( 
طراحی شده اند. 

اهداف بازاریابی باید به سؤاالت اساسی 
بازاریابی )چه کس��ی؟ چه چیزی؟ کجا؟ 
چه وقت؟ کدام؟ و چرا؟ ( پاس��خ دهند. 
همچنی��ن ضروری اس��ت که ح��وزه هر 
هدف مشخص ش��ده و معیارهایی برای 
اندازه گیری و نظ��ارت بر عملکرد مربوط 
به هر یک از اهداف در نظر گرفته شود. 

برنام��ه بازاریاب��ی بای��د دارای اهدافی 
واقع گرایان��ه، قابل حص��ول و زمان بندی 

شده باشد. 
آیا ش��ما مهارت و مناب��ع الزم را برای 
رس��یدن به این اهداف در اختیار دارید؟ 
و آیا مهلت مقرری برای رس��یدن به این 
اه��داف در نظ��ر گرفته اید؟ اگ��ر قادر به 
پاس��خ دادن به این س��ؤاالت نیستید، به 
نظر می رس��د که اهداف بازاریابی ش��ما 
قابل حصول نبوده و برنامه بازاریابی شما 

به نتایج جالبی منجر نخواهد شد. 
2- جذب مخاطبان نامرتبط

ممک��ن اس��ت فک��ر کنید ک��ه جذب 
ه��ر روزه مخاط��ب به این معناس��ت که 
مخاطبان به مشتری تبدیل خواهند شد، 
اما اگر مخاطبانی ک��ه جذب می کنید با 
بازار هدف ش��ما همخوانی نداشته باشد، 
جذب مخاطب بیش��تر لزوم��ا به معنای 
فروش بیشتر نخواهد بود. اما علت چنین 
بروز مش��کلی چیس��ت؟ احتماال یکی از 

موارد زیر، علت بروز این مشکل است: 
- در بس��ترهایی به تبلیغ و ترویج کاال 
یا خدمات مش��غولید که گروه هدف شما 

از آنها استفاده نمی کنند. 
ب��رای  دقیق��ی  و  ش��فاف  روش   -

تقسیم بندی مخاطبان ندارید. 
از  وب س��ایت ها  و  وباگ ه��ا  در   -
کلیدواژه ه��ای مناس��بی ب��رای ج��ذب 

مشتریان استفاده نمی کنید. 

3- پایین بودن نسبت مشتری به 
مخاطب

نس��بت جذب مش��تری به تعداد کل 
مخاطب��ان را حتما ارزیابی کنید. آیا این 
نس��بت از آن چیزی که انتظ��ار می رود 
پایین تر اس��ت؟ اگر این طور اس��ت، باید 
نواقصی را که باعث این مسئله شده پیدا 
کنید و قبل از ایجاد مش��کات بزرگ تر، 
به رف��ع آنها بپردازید. پایی��ن بودن نرخ 
جذب مخاطب می تواند به علل زیر باشد: 
- وباگ ها یا وب س��ایت های مجموعه 
بهینه س��ازی نش��ده اند. ب��ه کلیدواژه ها، 
عناوی��ن و تگ گذاری ه��ا دق��ت کنید تا 
مطمئن ش��وید بخش ارتباطی محتوا را 

تا حد امکان تقویت کرده اید. 
تقلی��دی  از مطال��ب  ب��ا اس��تفاده   -
نمی توانی��د مخاط��ب را متقاعد به خرید 
ک��رده ی��ا ارزش برندتان را به مش��تری 
بشناس��انید. اطمین��ان یابید ک��ه متون 
ب��ه  مجموع��ه  وب س��ایت  در  موج��ود 
مش��کات مش��تریان می پردازن��د و این 
مش��کات را حل می کنند. این رویکرد، 
باعث فراهم ک��ردن بازخورد مثبت برای 

محصول/خدمات شما خواهد شد. 
- در تبلیغات و متون منتش��ره ش��ما 
هیچ پیام مش��خص و مس��تقیمی وجود 

ندارد. 
- بازار هدف ش��ما به درس��تی تعریف 
و مشخص نش��ده یا بسیار بزرگ است و 
برنام��ه بازاریابی ش��ما نمی تواند کل این 

بازار را پوشش دهد. 
4- برنامه های بازاریابی از طریق 
شبکه های اجتماعی مثمر  نیستند

این مش��کل می توان��د از تع��داد زیاد 
بازدیدکنن��ده و تعام��ل بس��یار ان��دک 
آنها با کس��ب وکارتان ناش��ی ش��ود. اگر 
بازدیدکننده های ش��ما ج��زو بازار هدف 
نیس��تند، پ��س هر ق��در ه��م تبلیغات 

ش��ما جذاب باش��ند، برای آنها کاربردی 
نخواهند داشت. 

دلیل دیگر هم می تواند این باش��د که 
حضور کس��ب وکار ش��ما در ش��بکه های 
اجتماع��ی کمرنگ اس��ت. ب��ا دیجیتالی 
ش��دن روز اف��زون دنی��ای کس��ب وکار، 
برنامه ه��ای بازاریابی باید در بس��ترهایی 
که مورد استفاده مشتریان هستند، اجرا 

شوند. 
برای مثال، ش��بکه های اجتماعی نظیر 
فیس ب��وک، توییتر و س��ایر بس��ترهایی 
از ای��ن قبیل اکنون برای جس��ت وجوی 
شرکت ها استفاده می شوند. بنابراین اگر 
برنامه بازاریابی ش��ما در این شبکه های 
عرضه نشود، دسترسی شما به مشتریان 
بالقوه به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. 

۵- نرخ دفع باالی کاربران
نرخ دفع کاربر به معنای آن اس��ت که 
بازدیدکنندگان ب��ه صفحات و محتویات 
وب س��ایت ش��ما ج��ذب نمی ش��وند و 
بافاصل��ه صفحه را ت��رک می کنند. این 

موضوع ناشی از چند دلیل باشد: 
- صفحات فرود )landing page( یا 
طراحی نامناس��ب و عدم ارتباط محتوا با 

لینک یا تبلیغات منتهی به محتوا
- آسان نبودن اس��تفاده از بخش های 

مختلف وب سایت
- اش��تباهات برنامه نویسی و خطاهای 

مربوط به بارگذاری محتوا و صفحات
6- استفاده از کلیدواژه های 

بی کیفیت
وقت��ی مطالب و صفحات وب س��ایت از 
کلیدواژه های مناسب و بهینه سازی شده ای 
برخوردار نیس��تند یا ارتباط واضحی بین 
تبلیغات ی��ا محت��وا و کلیدواژه های متن 
برقرار نیست، تولید محتوا تنها هدر دادن 

پول است و راه به جایی نمی برد. 
stormid :منبع

26راهکار برای بهبود وضعیت خود ۶نشانهشکستبرنامههایبازاریابی
در بازاریابی شبکه های اجتماعی )2(

در مقاله گذشته به بررسی ۱۰ مورد از ۲۶ راهکار 
در راس��تای بهبود وضعیت شرکت خود در بازاریابی 
ش��بکه های اجتماعی پرداختی��م. در این مقاله و در 

ادامه باقی موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
11-روند یادگیری خود را متوقف نسازید

شبکه های اجتماعی از جمله حوزه هایی محسوب 
می ش��وند که در راس��تای انجام کاره��ای اقتصادی 
نی��از ب��ه دانش کافی اس��ت. به همین دلی��ل نباید 
تص��ور کنید که با توجه به اینکه مدیریت ش��رکتی 
را برعهده دارید، دیگر نیازی به ارتقای س��طح خود 
نداشته و مس��یر را به شکل سابق خود ادامه دهید. 
توجه داشته باشید که شما در بازار خود تنها نیستید 
و رقابت موجود بهانه ای برای یادگیری بیشتر است. 
توجه داش��ته باش��ید که ش��بکه های اجتماعی نیز 
نس��بت به نس��خه های اولیه خود تغییرات متعددی 
را تجربه کرده اس��ت که این موضوع در صورتی که 
شما مطالعات مداومی در رابطه با آن نداشته باشید، 

می تواند منجر به عملکرد نامناسب شما شود. 
12- جوان گرایی را مدنظر قرار دهید

نتایج آمارها بیانگر آن است که بیشترین کاربران 
شبکه های اجتماعی از قشرهای جوان تشکیل شده 
اس��ت. به همین دلیل در صورتی که این بخش را به 
افراد کم سن و با انگیزه واگذار کنید، بدون شک آنها 
در درک جوان��ان به مراتب بهتر عمل کرده و نتیجه 
مناس��ب تری را به ارمغان خواهن��د آورد. همچنین 
در ای��ن رابطه جنس��یت نیز می توان��د عامل مهمی 
محسوب ش��ود. برای مثال در صورتی که در زمینه 
تولید پوش��اک زنان��ه فعالیت می کنید، بهتر اس��ت 

گرداننده پیج شما نیز از میان خود آنها باشد. 
13- میان متن و تصویر بیشترین ارتباط ممکن 

را برقرار سازید
مرتب��ط بودن اقدامات ش��ما با یکدیگ��ر از جمله 
راهکارهای��ی اس��ت که باعث می ش��ود  م��رز میان 
حرف��ه ای بودن ب��ا ناکاربلدی مش��خص ش��ود. در 
همین راستا توصیه می شود تا در هر دو زمینه خود 
تولید کننده محتوا ب��وده و از کپی برداری های رایج 
خ��ودداری کنید. این موضوع نه تنها باعث تمایز کار 
شما با س��ایرین خواهد ش��د، بلکه این امکان را در 
اختیار ش��ما قرار خواهد داد تا ارتباط بخش��ی الزم 

را صورت دهید. 
14- تنها به یک شبکه منحصر نشده و سایر 

برندها را نیز زیر ذره بین قرار دهید
در راس��تای بیشتر دیده ش��دن الزم است تمامی 
ش��بکه های اجتماعی رایج در منطقه مورد نظر خود 
را مورد استفاده قرار دهید. با این حال توجه داشته 
باشید که تمرکز اصلی شما باید روی شبکه ای باشد 
که بیش��ترین میزان محبوبیت را دارد. همچنین از 
جمله اقداماتی که با سیاس��ت های ش��ما چارچوب 
مناسبی خواهد بخشید این است که اقدامات مشابه 
س��ایر برنده��ا را مدنظر قرارداده و ب��ا این کار نقاط 

ضعف خود را بهبود بخشید. 
1۵- خدمات رایگان ولی مرتبط با حوزه کاری 

خود ارائه دهید
از جمله اقداماتی که باعث خواهد ش��د تا در عین 
رف��ع نیاز مخاط��ب در ذهن آنها ب��ه خوبی ماندگار 
ش��وید، این اس��ت ک��ه کاری را به ص��ورت رایگان 
ب��رای آنها انجام دهید. برای مثال می توانید مقاالتی 
را ب��ه صورت رایگان ترجمه کرده و در س��ایت خود 
بارگ��ذاری کنید که خود به افزایش آگاهی مخاطب 

کمک خواهد کرد. 
16- در گفت وگو ها شرکت کنید

ممکن اس��ت در شبکه اجتماعی نظیر اینستاگرام 
شما پستی را ارس��ال کنید، تحت این شرایط بدون 
شک نظراتی را دریافت خواهید کرد که ممکن است 
به محفلی ب��رای تبادل اطاع��ات مخاطبان تبدیل 
ش��ود. تحت این ش��رایط در صورتی که شما نیز در 
این گفت وگو ش��رکت نداشته باش��ید، ممکن است 
محوریت آن به س��متی برود که مورد پس��ند ش��ما 
نیس��ت. به همین دلیل همواره در رابطه با بررس��ی 

نظرات اقدامات الزم را صورت دهید. 
17- ذهن مخاطب را با طرح سؤالی درگیر 

کنید
این موضوع که مخاطب برای مدتی با برند ش��ما 
درگیر بماند از جمله سیاس��ت هایی است که باعث 
خواهد ش��د در ذهن آنها ماندگار ش��وید. به همین 
دلیل همواره همه چیز را به س��ادگی و وضوح کامل 
مط��رح نکرده و از به چالش کش��یدن آنها واهمه ای 

نداشته باشید. 
18- اقدامات خود را مورد تجزیه و تحلیل 

قرار دهید
در زمینه کاری خود در تاش باشید تا اقدامات تان 
را تنها بر اس��اس واقعیت ها مورد قضاوت قرار دهید. 
این موضوع نیازمند سیس��تم اطاع ا رس��انی جامعی 
خواهد بود که به ش��ما موارد مورد نیاز را می دهد و 
امکان بررسی و تحلیل را فراهم می آورد. برای مثال 
اینس��تاگرام حالت کسب وکاری را تعیین کرده است 
که به وس��یله آن می توانید اطاع��ات جامعی را در 

رابطه با تمامی اقدامات خود به دست آورید. 
ادامه دارد. . . 
socialmediaexaminer :منبع
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مسئولیت اجتماعی شرکت چیست؟ 

از ش��رکت های امروزی انتظار می رود برای بقا در دنیای 
تجاری مدرن، موضع خاصی داش��ته باشند، منظور همان 
جایگاه اجتماعی اس��ت.  مش��تریان امروز وقتی به خرید 
می روند، ب��ه دنبال چیزی بیش از خدم��ات و محصوالت 
باکیفیت هس��تند. برای مش��تریان مس��ئولیت اجتماعی 
ش��رکت در اولویت قرار دارد و از ش��رکت ها انتظار دارند با 
س��ود، عملکرد و عقاید تجاری ش��ان بر تغییرات اجتماعی 
تأثی��ر بگذارند.  استیس��ی اندرس��ون در باگ ویفرس��ت 
چنین می نویسد: »اگرچه عوامل تشکیل دهنده مسئولیت 
اجتماعی در موضوعاتی ملموس و کاربردی ریشه دارد – از 
جمله عادات اخاقی محیط کار یا بهره وری انرژی- امروزه 
از ش��رکت ها انتظار می رود ارزش های نامحسوس تری را با 
مشتریان در میان بگذارند از جمله اینکه چه موضعی دارند 

و از چه مسائلی حمایت می کنند.«
در توضیح اهمیت امروزی مسئولیت اجتماعی شرکت ها، 
مطالعاتی توس��ط ش��رکت کون کامیونیکیش��ن در سال 
۲۰۱۷ انجام شد. در این مطالعه معلوم شد که بیش از ۶۰ 
درص��د آمریکایی ها انتظار دارند در غیاب قانون گذاری های 
دولتی، ش��رکت های تجاری دست به تغییرات اجتماعی و 
زیست محیطی بزنند. اکثر مش��تریانی که در این پژوهش 
ش��رکت کرده بودند )۸۷درصد( عنوان کردند تمایل دارند 
محصولی را بخرند که ش��رکت تولید کننده آن از مسائلی 
حمایت کند که برای ایش��ان اهمی��ت دارد و مهم تر از آن، 
۷۶درصد از این مشتریان عنوان کردند اگر بفهمند شرکتی 
حامی مسائلی است که مخالف عقاید ایشان است از خرید 

محصوالت آن شرکت خودداری خواهند کرد. 
اما تنها مش��تریان نیس��تند ک��ه به جای��گاه اجتماعی 
شرکت ها اهمیت می دهند. سوزان کنی، مدیر برنامه شمول 
و تنوع جهانی در سیمانتیک معتقد است که مدیران و افراد 
بااستعداد و متبحر شرکت هایی را برای کار انتخاب می کنند 
که از جایگاه اجتماعی باالیی برخوردار باشد.  کنی در ادامه 
به بیزینس نیوز دیلی می گوید:»نس��ل بعدی کارمندان به 
دنبال کارفرمایانی هس��تند که بر اصول س��ه گانه متمرکز 
باشند: مردم، سیاره زمین و درآمد. شرکت ها از دوران رکود 
بیرون آمده اند و درآمدش��ان افزایش یافته اس��ت بنابراین 
شرکت ها ترغیب می شوند که سود حاصله را در برنامه هایی 
صرف کنند که به نوعی پاس��خی برای اعتماد و مشارکت 
عامه مردم باش��د.« لیز ماو، مدیرعامل سازمان غیرانتفاعی 
نت ایمپکت می گوید: »به همان نس��بت که ش��رکت های 
آینده نگ��ر، پای��داری را در هس��ته مرک��زی فعالیت های 
کسب وکارش��ان جاسازی می کنند تا برای جامعه و تجارت 
ارزش مشترک ایجاد کنند، جایگاه اجتماعی شرکتی رونق 
بیش��تری پیدا می کند.  در ش��رکت ما دانش آموختگان و 
متخصصان تمایل دارند مهارت های تجاری شان در خدمت 
جامعه باشد و با یکدیگر ارتباط پیدا کنند.« وی می افزاید: 
»امروزه پایداری برای موفقیت کس��ب وکار حیاتی اس��ت، 
جوامع با مش��کاتی روبه رو هستند که بعدی جهانی دارد 
و س��اختاری پیچیده. وظیفه کس��ب وارها برای شرکت در 

مسئولیت های اجتماعی روشن است و بی تردید.«
راه های ایجاد جایگاه اجتماعی شرکتی

ش��رکت ها که ب��ه اهمی��ت مس��ئولیت های اجتماعی 
برای مشتریان ش��ان پ��ی برده اند، بر چند دس��ته کلی از 

مسئولیت های اجتماعی تمرکز و فعالیت می کنند: 
۱- تاش های محیط زیستی: اصلی ترین مسئولیت اجتماعی 
ش��رکت ها، حفظ محیط زیس��ت است. کس��ب وکارها فارغ از 
کوچکی و بزرگی، با میزان انتشار فراوان کربن همراه هستند. 
هرگامی که برای کاهش این میزان انتش��ار برداشته شود هم 

برای شرکت و هم برای اجتماع به طور کل سودمند است. 
۲- تاش ه��ای انسان دوس��تانه: ش��رکت ها می توانند با 
اه��دای پول، محصول ی��ا خدمات در م��وارد اجتماعی به 
وظیفه اجتماعی خود عمل کنند. ش��رکت های بزرگ تر از 
منابع بیشتری برخوردار هستند که می تواند برای خیریه ها 

و برنامه های اجتماعی محلی سودمند باشد. 
۳- حف��ظ اخ��اق کاری: رفت��ار منصفان��ه و اخاقی با 
کارمندان خود بیانگر جایگاه اجتماعی شرکت هاس��ت. به 
ویژه این مسئله برای کسب وکارهایی صدق می کند که در 
فضای بین المللی فعالیت می کنند و با قانون های کاری در 
ارتباط هستند که با قوانین کشور خودشان متفاوت است. 

۴- فعالیت ه��ای داوطلبان��ه: ش��رکت در فعالیت ه��ای 
داوطلبانه بیانگر خلوص و صداقت یک کس��ب وکار اس��ت. 
ب��ا انجام کارهای نیک بدون داش��تن هیچ چشم داش��تی، 
ش��رکت ها دغدغ��ه خود را درمورد مس��ائل خاص نش��ان 

می دهند و از سازمان های خاصی حمایت می کنند. 
ایجاد یک کسب وکار مسئولیت پذیر در اجتماع

پیشقدم شدن در مسئولیت های اجتماعی یک موقعیت 
برد-برد اس��ت. نه تنه��ا نظر مش��تریان و کارمندان حامی 
مسائل اجتماعی را جلب خواهید کرد، بلکه در دنیا تفاوتی 

حقیقی ایجاد خواهید کرد. 
س��وزان هانت، بنیانگ��ذار و مدیرعامل پایگاه ویس��پایر 
می گوی��د: »ش��رکت ها باید بدانند ه��دف اجتماعی اصلی 
در کسب وکار ایشان چیس��ت و چگونه در راستای رسالت 
مشخص شده ایشان قرار می گیرد تا بتوانند یک استراتژی 
منس��جم برای کسب جایگاه اجتماعی ایجاد کنند.« هانت 
می افزاید: »از جمله خط مشی، فعالیت ها و ابتکاراتی که یک 
شرکت برای اداره صادقانه و شفاف خود برعهده می گیرد و 
تأثیر مثبتی بر بهروزی و بهزیستی اجتماعی و محیط زیست 
خواهد داشت.« کنی اضافه می کند که برای کسب جایگاه 
اجتماعی، شفافیت و صداقت درمورد آنچه انجام می دهید از 

کسب اعتماد عمومی مهم تر است. 
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ش��روع هر سال جدید فرصت 
خوبی اس��ت ت��ا به بررس��ی و 
کارهای م��ان  مج��دد  ارزیاب��ی 
بپردازیم و هرجا الزم شد دست 
به اصاح بزنیم. این مس��ئله به 
اهمیت  کارآفرینان  ب��رای  ویژه 
دارد، چرا ک��ه می توانند از این 
زمان اس��تفاده کنند تا اقدامات 
و  برگزینن��د  هوش��مندانه تری 
مس��یر  در  را  کسب وکارش��ان 

صحیح پیش ببرند. 
اجرای پن��ج اقدام��ی که در 
ادام��ه ذکر می ش��ود ب��رای هر 
در س��ال  کس��ب وکار کوچکی 

۲۰۱۸ ضروری است. 
1- تکنولوژی و امنیت 

مجازی خود را به روز رسانی 
کنید 

گاه پی��ش می آی��د ک��ه ب��ه 
نرم افزارهایی  معمول  روز رسانی 
روزان��ه  کس��ب وکارتان  ک��ه 
ب��ا آنه��ا س��روکار دارد از قل��م 
می افتد، مخصوصا اگر هش��دار 
شود  پدیدار  زمانی  به روزرسانی 
ک��ه ش��ما در میان��ه کار روی 
مسئله مهمی باشید. به هرحال 
خوب اس��ت ک��ه به روز رس��انی 
نرم افزارها را هر زمانی که فرصت 
پی��ش آمد انج��ام دهی��د، زیرا 
برنامه ها  نک��ردن  به روزرس��انی 
ممکن اس��ت کس��ب وکارتان را 
نس��بت به حمله های س��ایبری 

آسیب پذیر کند. 
م��داوم  به ط��ور  ش��رکت ها 
تصحی��ح  را  نرم افزارهای ش��ان 
می کنن��د تا در براب��ر تهدیدات 
جدی��د از برنامه های خود دفاع 
و نواق��ص و معایب پیش��ین را 
به  بی توجهی  کنن��د.  برط��رف 
نرم افزارها ممکن است  تصحیح 
شما را قربانی مشکاتی کند که 
مانند  پیش گیری هستند،  قابل 
واناکرای  بدافزار  سایبری  حمله 

که سال گذشته رخ داد. 
ب��ه گفته مورتن جارس��گارد، 
ش��رکت  مدیرعام��ل 
نرم اف��زار  هیمدال،»تصحی��ح 
اکثر  دلی��ل  مهم تری��ن  ش��اید 
نفوذهایی باش��د که در محیط 
مدی��ران  آی ت��ی رخ می ده��د. 
ارقام صنعت حاکی از آن اس��ت 
که آس��یب پذیری ریش��ه اصلی 
آلودگ��ی ب��ه ویروس هاس��ت و 
بی��ن ۶۵ تا ۹۲درص��د از منابع 
خطرآفرین را تشکیل می دهد.« 
وی در وباگ شرکت می نویسد 

:»اگر بیش از یک هفته یا حتی 
بی��ش از ی��ک روز وقت صرف 
به روزرسانی نرم افزارتان کردید، 
بهتر اس��ت اصا به روز رس��انی 
نکنید. مجرمان سایبری قادرند 
در کمتر از ۲۴ س��اعت کدهای 
مخ��رب )اکس��پلویت( را اج��را 
کنند و ما به عنوان کاربر باید پا 

به پای آنها پیش برویم.«
2- اقدامات بازاریابی و 

برند سازی را در یک راستا 
انجام دهید 

از ه��ر زمان  ام��روزه بی��ش 
دیگری مهم است که شرکت ها 
برند منس��جمی خل��ق کنند تا 
در پیام ه��ای ارس��الی از طریق 
کانال های متعدد تبلیغاتی ثابت 
و همیش��گی باش��د. تاش های 
بازاریاب��ی ناهمگون، یا اقداماتی 
که تنها بر ی��ک کانال متمرکز 
می ش��وند و از دیگ��ر راه ه��ای 
ارتباط��ی غاف��ل می ش��ود، در 
دنی��ای بی��ش از ح��د متصل و 
منس��جم ام��روزی راه به جایی 

نمی برد. 
ایوان برگلند، ش��ریک ارش��د 
گوزنب��رگ می گوی��د:  آژان��س 
»مهم ترین مسئله برای صاحبان 
کس��ب وکارهای کوچ��ک ای��ن 
است که بدانند رویکرد تدریجی 

و جزء جزء برای بازاریابی حکم 
مرگ را دارد.«

3- آگاهی تان را نسبت به 
قوانین و مقررات افزایش دهید 
پیش��نهاد خوب��ی اس��ت که 
جنبه ه��ای قانونی صنعتی را که 
بدان مشغول هس��تید بررسی و 
بازبینی کنی��د. قوانین و مقررات 
هرازگاه��ی تغیی��ر می کنن��د و 
اگر چ��ه بس��یاری از کارآفرینان 
برای دس��ت و پنجه ن��رم کردن 
با ن��کات ظریف قانون��ی از وکا 
کمک می گیرند، اما ش��ناخت و 
آگاهی از مس��ائل کلی می تواند 
کسب وکار شما را از گرفتار شدن 
در چنگ قان��ون حفظ کند. چه 
درم��ورد قوانی��ن موج��ود و چه 
درمورد قوانین در شرف تصویب، 
ش��ناخت وضعی��ت کنونی کلید 
هوش��مندانه  تصمیم گیری های 
اس��ت. کارآفرینان نه تنها باید با 
قوانین دولتی )در س��طح کشور( 
آش��نا باش��ند، بلک��ه از قوانی��ن 

منطقه ای نیز باید آگاه باشند. 
بنیان گ��ذار  م��ور،  چارل��ی 
الی��ر،  راک��ت  مدیرعام��ل  و 
صاحبان  »هرس��اله  می گوی��د: 
عنوان  کوچک  کس��ب وکارهای 
می کنن��د که پی��روی از قوانین 
و مق��ررات دولتی دغدغه اصلی 

آنهاست و امس��ال به طور حتم 
فراوانی صورت خواهد  تغییرات 
گرفت، چ��را که دول��ت جدید 
روی کار آم��ده اس��ت. توصیه 
می ش��ود بی��ش از یک ب��ار در 
س��ال با وکیلی تجاری مشورت 
کنید نه اینکه فقط پس از وقوع 
مس��ئله ای مهم به سراغ وکیل 
بروید. بهتر اس��ت پیش از وقوع 
حادثه اندک��ی پول صرف کنید 
تا اینکه پ��س از وقوع آن مبالغ 

هنگفتی بپردازید.«
4- ثبت و نگهداری سوابق 

را سازماندهی کنید 
چ��ه درم��ورد ام��ور مال��ی، 
موافقت نامه ه��ا و چ��ه درمورد 
رج��وع  ارب��اب  ی��ا  اس��تخدام 
برخورداری از یک سیستم ثبت 
و ضبط منس��جم باعث می شود 
کارهای درونی کس��ب وکار شما 
ام��روزه  ش��وند.  شفاف س��ازی 
فرصت های بیش��ماری هس��ت 
که با کمک آنه��ا می توان ثبت 
س��وابق را با کمک نرم افزارهای 
مربوط��ه دیجیتال��ی ی��ا حتی 
اتومات کرد. با اس��تفاده از این 
نرم افزارها می توانید به س��ادگی 
بر سیستم بایگانی خود نظارت 
داش��ته باش��ید. ثبت سوابق در 
فصل ه��ای مالیات��ی و هنگامی 

که س��روکارتان به دولت بیفتد، 
اهمی��ت ویژه ای پی��دا می کند، 
ام��ا ع��اوه ب��ر آن عملک��رد و 
را  ش��ما  ثاب��ت  فعالیت ه��ای 

شفاف سازی می کند. 
دبورا سوینی، مدیرعامل مای 
کورپوریش��ن، پیشنهاد می کند 
ک��ه »از ش��روع س��ال جدی��د 
استفاده و ساالنه یک جلسه در 
ش��رکت برگزار کنی��د تا در آن 
به س��ازماندهی س��وابق شرکت 
س��االنه خود  گزارش  بپردازید. 
را بایگانی کنید تا کسب وکارتان 
در وضعیت مناسبی باقی بماند 
و نیز اطمینان حاصل کنید که 
صحیح  کسب وکارتان  اطاعات 
و به روز باش��د از جمله آدرس 
کنونی شرکت و هرگونه تغییری 
در نمایندگی ه��ای ثبت ش��ده 
کس��ب وکارتان  در  اگر  شرکت. 
مج��وزی دارید، زم��ان تجدید 
آن را به خاطر داش��ته باش��ید و 
به موقع هزینه الزم را پرداخت 
کنید تا منطبق با قانون استوار 

بماند.«
۵- مقاصد کلی کسب وکارتان 

را بازبینی کنید 
هی��چ زمان��ی بهتر از ش��روع 
س��ال جدی��د ب��رای بازبینی و 
تأکید دوباره ب��ر مقاصد کلی و 
جامع ش��رکت مناس��ب نیست. 
اهداف تان را برای خدمت رسانی 
پای��دار به ارباب رجوع بررس��ی 
کنید. مطمئن شوید که خودتان 
و کارمندان ت��ان هر دو می دانید 
در مرتبه نخس��ت علت وجودی 
این شرکت چیس��ت. آگاهی از 
مقاصد کلی به تیم ش��ما هدفی 
عینی و ش��فاف می دهد که بعد 
از آن نوب��ت ب��ه برنامه ریزی و 

اجرای برنامه ها می رسد. 
ب��ه گفت��ه ب��روس پ��ون تیپ، 
بنیانگذار ج��ی ادونچرز »صاحبان 
کس��ب وکار ب��ه س��ادگی درگیر 
کارهای روزمره می شوند و اهداف 
بلندمدت و علت وجودی ش��رکت 
خ��ود را فراموش می کنند. س��ال 
جدی��د برای ش��ما و تیم تان زمان 
مناس��بی اس��ت تا دوباره بازبینی 
کنید ک��ه چرا در مرتبه نخس��ت 
ش��رکت وجود یافته است. داشتن 
درک روشنی از هدف کارمندان تان 
را ترغی��ب می کند تا ب��ه بهترین 
نحو کار کنند. مطمئن ش��وید که 
فعالیت های تان به یک اس��تراتژی 
منس��جم وابسته است و شما را در 
بهترین مسیر ممکن در جهت رشد 
و موفقیت بلندمدت قرار می دهد.«
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کارآفرینی

9 روش برای باال بردن اعتماد به 
نفس در کار

اگر اعتماد به نفس تان پایین آمده یا دیگر خود را باور 
ندارید، جای نگرانی نیست، چرا که راه های بسیار زیادی 
وج��ود دارند که می توانید با آنها اعتم��اد به نفس تان را 
تقوی��ت کرده و با خیال راحت به کارتان ادامه دهید. در 
میان روش  های مختلف برای تقویت خودباوری، ۹ روش 
وج��ود دارد که تأثیر مثبت و مطلوب��ی بر عملکرد افراد 
می گ��ذارد و می توان با به کار بس��تن آنها، به اعتماد به 

نفسی پوالدین دست پیدا کرد: 
1- فقط روی اعتماد به نفس خودتان تمرکز کنید

کارشناس��ان می گویند بهترین روش این است که هر 
فرد روزانه تاش کن��د بهترین عملکردش را به نمایش 
بگ��ذارد و در تم��ام س��اعات کار خود به ج��ای آنکه به 
سیاست، روابط اجتماعی، اخراج، قرارداد، حقوق و تفریح 
فک��ر کند، روی انجام وظیفه خود تمرکز کند. به عقیده 
بس��یاری از متخصصان، اعتماد به نفس از ترکیب تاش 

زیاد و کار مفید با یک نگرش درست به دست می آید. 
2- نقاط قوت تان را شناسایی و روی  آنها تأکید 

کنید
بهترین راه برای بازیابی اعتماد به نفس از دست رفته، 
این اس��ت که نقاط قوت خود را مش��خص کرده و راهی 
بیابی��د تا آنها را در کارهای روزم��ره خود به کار ببندید. 
زمانی که ش��ما هر روز از توانایی های مفید خود استفاده 
کنید، انرژی می گیرید، خودتان را باور می کنید و خود را 

در بطن کارها قرار می دهید. 
3- نقاط ضعف تان را شناسایی و روی آنها کار 

کنید
اگر نقاط ضعفی دارید که روی اعتماد به نفس تان تأثیر 
می گ��ذارد، راهی پیدا کنید که آنها را از بین ببرید. البته 
نباید در روند از بین بردن این کمبود ها وسواس به خرج 
دهید، ام��ا آگاه بودن از وجود نق��اط ضعف تان و تاش 
برای غلبه بر آنها می تواند به ش��دت به بازیابی اعتماد به 

نفس تان کمک کند. 
4- خود را باور کنید

همیش��ه به خود بگویید که »من می توانم این کار را 
انج��ام دهم.« و خود را باور کنید. البته گفتن این حرف 
بس��یار آس��ان تر از عملی کردنش اس��ت اما با این حال 
می توانید هرش��ب پیش از خواب، س��ه کار مطلوب روز 
خود را ب��ه یادآورید، خودتان را تأیی��د کنید و با خیال 
راحت به خواب بروید. اگر این روند را طی چند هفته به 
کار ببندید، خود را باور می کنید و از عملکرد روزانه خود 

راضی خواهید شد. 
۵- موفقیت خودتان را زیر ذره بین ببرید

دستاورد های روزانه خود را به طور مرتب پیگیری کنید. 
برای مثال می توانید اول صبح لیس��ت وظایف روزانه  ای 
ب��رای خود تعیین کنید و پ��س از انجام هر کدام، تیک 
بزنید. بدین ترتیب می توانید لیستی از موفقیت های خود 
داشته باشید و آنها را پیگیری کنید.  حتی می توانید یک 
پوش��ه جدا به نام تشویقی ها بس��ازید و تمام ایمیل های 
تشویقی، نامه های تشکر، تعریف  رؤسا و چالش های پشت 
س��ر گذاش��ته را در آن قرار دهید و با بررس��ی آن روند 

پیشرفت خود را بسنجید. 
6- از دیگران بازخورد بگیرید

از همکاران، دوس��تان و ناظران خود، بازخورد بگیرید. 
از آنها بپرسیدکه شما را ارزیابی کنند. متوجه شوید که 
از نظر   آنها چه نقاط ق��وت و ضعفی دارید. برخی مواقع 
دیگران بهتر از شما می توانند استعداد شما را بیابند و در 

شکوفایی آنها، یاری تان دهند. 
7- خود را به چالش بکشید

موف��ق ش��دن در فعالیت هایی که حتی فک��رش را هم 
نمی کردی��د، می توان��د بهترین راه برای تقوی��ت اعتماد به 
نفس تان باشد. دست به انجام پروژه هایی بزنید که شما را به 
چالش بکشند و با انجام آن توانایی های خود را تقویت کنید 
یا مهارت های جدیدی یاد بگیرید. مهم ترین مطلب این است 
حین انجام دادن پروژه های جدید، نا امید نشوید و خودتان 
را با دیگران مقایس��ه نکنید. به یاد داش��ته باشید که موفق 
شدن در فعالیت های چالش برانگیز دشوار است، اما اگر آرام 
آرام خود را در روند انجام شان قرار دهید و مهارت های خود 

را تقویت کنید، قادر خواهید بود از پس آنها برآیید. 
8- نگرشی مثبت در پیش بگیرید

نگ��رش مثب��ت در پی��ش گرفتن به معنی همیش��ه 
خوش��حال بودن نیست و بیشتر به معنی برخورداری از 
انعطاف پذیری باال است. سعی کنید به جای آنکه بر سر 
مسائل مختلف بحث کنید، همواره به دنبال پیدا کردن 
راه حل ها باشید. زمانی که مشکلی پیش می آید همگی 
ب��ه افراد مثبت اندیش نزدیک می ش��وند و از آنجایی که 
مثبت اندیشی مسری است کم کم می تواند به نقطه قوت 
شخصیتی ش��ما تبدیل ش��ود. حتی ممکن است روی 

رئیس تان نیز تأثیر بگذارد. 
9- عکس العمل مناسبی در رفتار با رئیس و 

همکار خود در نظر بگیرید
یک��ی از بهتری��ن راه ها برای به دس��ت آوردن اعتماد 
ب��ه نفس این اس��ت که احساس��ات خ��ود را در محیط 
کار کنترل کنید و عکس العمل مناس��بی به رفتار دیگر 
همکاران نشان بدهید. درک کنید که منشا رفتار آنها چه 
می تواند باشد. هر چه باشد آنها نیز انسانند و ممکن است 
مثل بقیه آدم ها، در برابر استرس و خستگی واکنش های 
بچگانه ای از خود نشان بدهند.  در این زمان قادر خواهید 
بود که عکس العمل مناسبی از خود نشان داده و با دادن 
تأیید هایی مثبت به آنها، رفتار بچگانه  شان را خنثی کرده 
و روابط خوبی ایجاد کنید. این باعث می ش��ود که دیگر 
خود را برای هر اتفاقی س��رزنش نکرده، اعتماد به نفس 

خود را باال برده و دیگران را با خود همراه سازید. 
forbes/digiato :منبع
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اخبار

تبریز - اسـد فالح: اسـتاندار آذربایجان شـرقی با بیـان اینکه 
آبـاد کـردن روسـتاها، یک کار مقـدس و اولویت دار اسـت، گفت: در 
کنار مقاوم سـازی خانه های روسـتایی، زیباسـازی بصری روستاها و 
ایجـاد اشـتغال روسـتایی از طریق توسـعه بوم گردی و گردشـگری 
روسـتایی نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. بـه گـزارش خبرنگار 
مـا در تبریـز، مجیـد خدابخـش در دیـدار بـا مدیران بنیاد مسـکن 
اسـتان و شـرکت های تابعـه بـه مناسـبت سـالروز تأسـیس بنیـاد 
مسـکن انقاب اسـامی و دهه حسـاب 100 امام، با اشـاره به اینکه 
بنیـاد مسـکن جزو اولیـن نهادهایی بود کـه بعد از پیـروزی انقاب 
اسـامی ایـران تأسـیس شـد، افـزود: در شـرایطی که کشـور دچار 
مشـکات بزرگـی بـود و نظـام سیاسـی جدیـد هنوز به طـور کامل 
مسـتقر نشـده بـود، حضرت امـام در راسـتای توجه بـه محرومان و 
مسـتضعفان، دسـتور تشـکیل نهادهایی مثل کمیته امـداد و بنیاد 
مسـکن را صادر کردند که نشـان دهنده روح لطیف ایشـان بود. وی 
گفت: تشـکیل نهادی مثل بنیاد مسـکن نشـان می دهـد که توجه 
بـه نیازهای قشـر محـروم جامعه تا چه انـدازه برای رهبـران انقاب 
اسـامی اهمیت داشـت و خوشـبختانه این نهاد تاکنون منشـأ آثار 
و خدمـات زیـادی بوده اسـت. اسـتاندار آذربایجان شـرقی با اشـاره 
بـه اینکه با توسـعه روسـتاها، رویکرد بنیاد مسـکن نیز متفـاوت از 
گذشـته اسـت، گفـت: نحـوه اجـرای طرح های هـادی در روسـتاها 
امـروزه در جذب گردشـگر و اقتصاد روسـتایی نیز تأثیـر دارد و باید 

بـه بهانـه رویـداد تبریـز 2018 از ایـن فرصت اسـتفاده کنیـم. وی 
همچنین از مشـارکت بنیاد مسـکن در نوسـازی بافت های فرسوده 
شـهری اسـتقبال کـرد و گفـت: ایـن موضـوع جـزو اولویت هـای 
دولـت اسـت و بنیاد مسـکن باید با اسـتفاده از تجربه مقاوم سـازی 
روسـتایی در این حوزه نیز منشـأ اثر باشـد؛ این کار، کار ارزشمندی 
اسـت و از هـر جهـت بـه نفـع اسـتان خواهـد بـود. خدابخـش بـر 
تسـریع در ادامه طرح ویژه نوسـازی و مقاوم سـازی روسـتایی تأکید 
کـرد و گفـت: اگرچه وضعیت اسـتان در این بخش بهتر از میانگین 
کشـوری اسـت، امـا نباید بـه وضع موجـود اکتفا کنیـم؛ چراکه اگر 
حادثـه ای مثل زلزلـه اتفاق بیفتد ناچار خواهیم بـود که هزینه های 
هنگفتـی را متحمـل شـویم. اسـتاندار آذربایجان شـرقی در بخش 
پایانی سـخنان خود مدیریت جهـادی را مهم ترین ویژگی نهادهای 

انقابـی ذکـر کـرد و گفـت: نهادهـای انقابـی هرچـه چابک تـر 
باشـند عملکـرد بهتـری خواهند داشـت و بایـد مراقبـت کنند که 
بـه دسـتگاه های اجرایی تبدیل نشـوند. وی، جلوگیـری از مهاجرت 
روسـتائیان بـه شـهرها و حاشیه نشـینی را کاری مقـدس دانسـت 
و گفـت: فعالیـت بنیاد مسـکن در راسـتای آبـاد کردن روسـتاها و 
ترغیـب مـردم بـه ماندن در روسـتا فوق العـاده ارزشـمند و مطلوب 
اسـت. مدیرکل بنیاد مسـکن انقاب اسـامی آذربایجان شرقی هم 
در ایـن دیـدار از نوسـازی 52 درصد از واحدهای مسـکن روسـتایی 
اسـتان خبر داد و گفت: از 283 هزار مسـکن روسـتایی در اسـتان 
تاکنون 147 هزار واحد نوسـازی و مقاوم سـازی شـده اسـت. حافظ 
باباپـور بـا بیان اینکـه تاکنون در 713 روسـتای اسـتان طرح هادی 
اجرا شـده اسـت، افزود: تمام روسـتاهای باالی یکصد خانوار اسـتان 
تحـت پوشـش طرح هـادی هسـتند. وی با اشـاره به اینکـه تأمین 
مسـکن بـرای محرومـان اصلی تریـن وظیفـه بنیاد مسـکن اسـت، 
گفـت: تاکنون 11 هزار واحد مسـکن ارزان قیمت توسـط این بنیاد 
و یک هـزار واحـد نیز توسـط انجمن خیرین مسکن سـاز اسـتان به 
افـراد نیازمند تحویل شـده اسـت. باباپور همچنین از بازسـازی 20 
هـزار واحـد مسـکن روسـتایی و 5 هـزار واحد مسـکن شـهری در 
جریـان زلزلـه سـال 1391 ارسـباران خبـر داد و گفـت: در حادثـه 
سـیل شهرسـتان عجب شـیر و زلزلـه شهرسـتان سـراب در سـال 

گذشـته نیز حدود 250 واحد مسـکن روسـتایی بازسـازی شـد.

بوشـهر- خبرنـگار فرصت امـروز: مدیرعامـل شـرکت آبفار 
اسـتان بوشـهر گفت: با هدف هماهنگی و انسـجام بخشی در فعالیت 
های حوزه آبرسـانی روسـتایی کارگروه اسـتانی سـازگاری با کم آبی 
شـرکت آب وفاضاب روسـتایی  اسـتان  بوشهرفعال شـد. به گزارش 
روابط عمومی شـرکت آبفار اسـتان بوشهر، مسـعود نصوری در گفت 
و گـو بـا ایرنـا افـزود: ایـن کارگـروه کـه در زیرمجوعه کارگـروه ملی 
واسـتانی  سـازگاری بـا کـم آبـی و تعـادل منابـع و مصـارف آب در 
مناطـق مختلف کشـور فعال شـده سـعی دارد تا با پیش بینی سـاز 
و کار مناسـب و بـا اسـتراتژی مـورد نیـاز در هـر منطقـه زمینه گذر 
بحـران کمبـود آب تابسـتان اسـتان بوشـهر را فراهم کنـد. وی بیان 
کـرد: اولویت بنـدی برای نحوه توزیع کمبـود آب مصرف بخش های 
مختلف )شـامل شـرب و بهداشت، صنعت، کشـاورزی، فضای سبز و 
محیط زیسـت( در چارچوب منابع آب تخصیص یافته توسـط وزارت 
نیـرو از از هـدف های اصلی کارگروه اسـتانی سـازگاری بـا کم آبی به 

شـمار مـی رود. نصـوری ادامه داد: در سـال گذشـته بـا وجود کمبود 
شـدید منابع آبی اسـتان بوشهر تابسـتان موفقی را پشت سرگذاشت 
کـه در سـال جـاری نیـز با توجه به کاهش چشـمگیر بـارش نزوالت 
آسـمانی و تداوم خشکسـالی چندین ساله مصمم هستیم با کمترین 
چالش ممکن آب روسـتاهای استان بوشـهر تامین شود. وی با تاکید 
بـر ضـرورت اسـتفاده از ظرفیت رسـانه هـا و بویژه رسـانه ملی اظهار 

کـرد: یکـی از کارکردهـای اصلـی کارگـروه سـازگاری بـا کـم آبـی 
اسـتفاده از ظرفیـت رسـانه ها برای آگاه سـازی بیـش از پیش مردم 
بـه مقولـه کـم آبـی و تبییـن راه هـای مقابلـه بـا آن اسـت. نصوری 
ادامه داد: با تخصیص اعتبار مناسـب اعتبارات شـرکت آب و فاضاب 
روسـتایی اسـتان بوشـهر در موضوع نوسـازی شـبکه هـای انتقال و 
افزایش شـمار روسـتاهای برخوردار از شـبکه آبرسانی شاهد اقداماتی 
قابـل توجـه بودیم که انتظـار با توجه به اهمیت موضوع آب در سـال 
جـاری نیـز شـاهد تکـرار تخصیص حداکثـری اعتبـارات ایـن حوزه 
باشـیم. وی همچنین با اشـاره به نامگذاری سـال جدید به نام سـال  
"حمایـت از کاالی ایرانی" توسـط رهبر فرزانه انقاب اظهار داشـت: 
شـرکت آب و فاضـاب روسـتایی اسـتان بوشـهر همواره بـا توجه به 
تولیـدات بـا کیفیت در حوزه صنعت آب اسـتفاده از تولیدات داخل را 
مدنظر داشـته که امسـال برای تحقق شـعار سـال این مهـم را بیش 

از گذشـته دنبـال خواهد کرد.

اهـواز - شـبنم قجاونـد- شـهردار اهـواز در جلسـه شـورای 
معاونیـن بر تسـریع شـروع عملیات اجرایـی تکمیل پـروژه بازارچه 
ماشـیه تاکید کرد. در این جلسـه که به ریاسـت منصـور کتانباف 
شـهردار اهـواز، معاونیـن، مدیـران مناطـق و سـازمان ها برگزار شـد، 
پس از قرائت گزارش وضعیت موجود سـازمان سـاماندهی مشـاغل 
شـهری شـهردار اهـواز بـا بیـان اینکه ایـن سـازمان باید سـازمانی 
مولـد، اشـتغال زا و اقتصـادی باشـد افـزود: این سـازمان بایـد بتواند 
عـاوه بـر تامیـن هزینه  هـای خـود و عمل بـه وظایف ذاتـی خود، 
پشـتیبان چند سـازمان دیگر شهرداری نیز باشـد. منصور کتانباف 
بـا اشـاره به معضـات موجود در زمینه وجود مشـاغل غیر رسـمی 
و دستفروشـان اظهار داشـت: هر چقدر سـازمان ساماندهی مشاغل 
شـهری کارآمدتـر باشـد، ایـن معضـات را در شـهر کمتـر شـاهد 
خواهیـم بـود. بایـد طرح "هـر محله یـک بازارچه" در چشـم انداز 
ایـن سـازمان قـرار بگیـرد. زمین هـای مـورد نظـر در مناطـق بایـد 
شناسـایی شـوند. از ظرفیـت بخش خصوصـی حتما باید اسـتفاده 
شـود. در درجـه اول سـاماندهی مشـاغل و ایجـاد یـک بازارچـه بـا 

عرضـه محصـوالت بـا کیفیت و با قیمت مناسـب هدف شـهرداری 
اسـت. وی ادامـه داد: بـرای رسـیدن بـه اهـداف فـوق، سـازمان 
سـاماندهی مشـاغل شـهری باید در چنـد زمینه به صـورت موازی 
حرکـت کنـد. با توجـه به اباغ چارت جدید از سـوی وزارت کشـور 
حتمـاً اساسـنامه جدید این سـازمان پیگیری شـود. پیـرو پیگیری 
هـای قبلی، جلسـه ای با حضـور مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان 
و معـاون عمرانی اسـتانداری خوزسـتان برگزار شـود و زمین هایی با 
کاربـری بـازار از راه و شهرسـازی تحویـل گرفتـه شـود. ضمن آنکه 

تیم حقوقی سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری نیز بـرای احقاق 
حقوق شـهر تقویت شـود. این مقام مسـئول با اشـاره به پروژه  های 
سـازمان ساماندهی مشـاغل شهری، بر ضرورت تسـریع در تکمیل 
پـروژه بازارچـه ماشـیه تاکیـد و بیان کـرد: این بازارچـه مدتها بود 
کـه بـه دلیل مشـکات حقوقـی و معارضین نیمـه کاره مانـده بود 
کـه خوشـبختانه پـس از پیگیری های متعدد توانسـتیم اعتبـار الزم 
جهـت تکمیـل این پـروژه را از بنیـاد برکت تحت نظـر مقام معظم 
رهبـری تامین کنیـم. مناقصه انتخاب پیمانکار برگزار شـده اسـت 
و بـه زودی عملیـات اجرایـی پروژه آغاز می شـود. در ادامه شـهردار 
اهـواز مجـدداً بـه وضعیت ذخایر آبی در کشـور و به ویژه در اسـتان 
اشـاره کـرد و گفـت: آبیـاری فضای سـبز با آب شـرب نبایـد انجام 
گیـرد. زیـرا عاوه بر اسـراف در آب شـرب، این آب به دلیل داشـتن 
کلر برای گیاهان مناسـب نیسـت. اگـر در مکان هایی آبیـاری فضای 
سـبز با آب شـرب انجام می شـود باید سـریعاً قطع شود و به سمت 
تهیـه آب خـام از رودخانـه برویـم و در اسـتفاده از آب خام نیز دقت 

و حساسیت داشـته باشیم. 

استاندار آذربایجان شرقی از مشارکت بنیاد مسکن در نوسازی بافت های فرسوده شهری استقبال کرد

مدیرکل بنیادمسکن آذربایجان شرقی: تمام روستاهای باالی 
یکصد خانوار استان تحت پوشش طرح هادی هستند

مدیرعامل شرکت آبفار استان بوشهر :

کارگروه سازگاری با کم آبی شرکت آبفار استان بوشهر فعال شد

شهردار اهواز خبر داد:

آغاز عملیات تکمیل بازارچه مالشیه اهواز

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امـروز- مدیرعامل شـرکت 
آب و فاضـاب روسـتایی هرمـزگان از رفـع کمبـود آب و بازسـازی 
شـبکه های داخلی روسـتای جاییـن از توابع شهرسـتان حاجی آباد 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی شـرکت آب و فاضاب روسـتایی 
هرمـزگان، مهنـدس عبدالحمیـد حمـزه پـور در ایـن خصـوص 
بیـان کـرد: روسـتایی جاییـن بـا داشـتن جمعیتـی بالغ بر هـزار و 

475 نفـر بـا کمبـود شـدید آب روبـه رو بـود. وی در ادامه افـزود: با 
لوله گـذاری و خـط انتقال به طـول هزار و 300 متـر، حفر و تجهیز 
یـک حلقـه چـاه، احداث شـبکه بـرق بـه طـول 300 متـر، اصاح 
و بازسـازی شـبکه داخلـی به طول چهـار کیلومتر مشـکل کمبود 
اهالـی ایـن روسـتا مرتفـع شـد. ایـن مقـام مسـئول در توضیحات 
خـود دربـاره میـزان اعتبار انجـام این پـروژه نیز عنوان کـرد: میزان 

اعتبـار انجـام ایـن پـروژه پنـج میلیـارد و یک صـد میلیـون ریـال 
بـوده اسـت. مهنـدس حمـزه پـور در پایـان تصریـح کرد: بـه دلیل 
خشک سـالی های پی درپـی همچنیـن کمبود بـارش در اسـتان در 
سـال جدیـد نیز با مشـکات کمبـود آب مواجه هسـتیم کـه باید 
بـا تغییـر الگوی مصـرف و مدیریت مصرف آن مشـکات را پشـت 

سـر بگذاریم.

   مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان:

کام ساکنان روستای جایین با آبرسانی به این روستا در سال جدید شیرین شد

 تبریـز - فـالح: مدیرعامـل جدید سـازمان قطار شـهری تبریز 
خواسـتار توجـه ویـژه دولـت در اعطـای اعتبـارات الزم و حمایـت 
شـورای اسامی شـهر تبریز برای تداوم شبانه روزی عملیات عمرانی 
متـرو تبریز شـد. به گـزارش خبرنگار مـا در تبریز، مصطفـی مولوی 
در مراسـم تودیع و معارفه مدیران عامل سـازمان قطار شـهری تبریز 
و حومـه تـاش بـرای رضایتمندی مـردم را ضروری دانسـت و گفت: 
پـروژه متـرو تبریـز باید چند سـال پیش به سـرانجام می رسـید لذا 
بایـد بـرای تکمیـل این پـروژه مهم شـهری به صـورت شـبانه روزی 
تـاش نماییـم. مولـوی بـا درخواسـت از اعضای شـورای شـهر برای 
ایجـاد تمهیدات الزم تملک و تحویل ایسـتگاه هـای باقی مانده مترو 
تبریز گفت: تملک سـریع و تحویل آن به سـازمان قطار شـهری برای 
احـداث ایسـتگاه ها قطعا به تسـریع عملیـات عمرانـی و در کنار آن 
کاهـش هزینـه هـای اجرا و تکمیـل مترو تبریـز منجر خواهد شـد. 
مدیرعامـل سـازمان قطـار شـهری تبریـز و حومـه افـزود: بر اسـاس 
بررسـی هایی کـه در مدت اخیر در متـرو تبریز انجـام دادام، هر چند 
متـرو تا میدان سـاعت فعال اسـت اما هنـوز نواقصاتی در ایسـتگاه ها 

بـه چشـم می خـورد که باید هرچه سـریعتر رفع شـود.  وی با اشـاره 
بـه اینکـه در حال حاضر متـرو تبریز 120 میلیارد تومـان بدهی دارد 
گفت: در صورت حل این مشـکل انشـااهلل تا پایان سـال مترو تبریز را 
تا ایسـتگاه الله خواهیم رسـاند. سـردار مولوی با تقدیر از تاش های 
اکیپ هـای اجرایـی و پیمانـکاران فعـال در پـروژه متـروی تبریـز در 
خـط یـک و دو گفـت: همکاران مجـرب و متعهد متـرو و پیمانکاران 
مجموعه باید کماکان همانند گذشـته و بلکه بیشـتر از گذشته برای 
تکمیـل و اجـرای عملیـات عمرانـی مترو تبریـز تاش کننـد. وی با 

درخواسـت از شـورای شـهر تبریـز بـرای موافقـت بـا اختصـاص وام 
100 میلیـارد تومانـی بـه متـرو تبریز گفـت: در صورتی کـه این وام 
بـه متـرو اختصاص یابد قسـمتی از مشـکات مطروحه رفـع خواهد 
شـد. مولـوی تسـریع در تملک ایسـتگاه هـای قطار شـهری تبریز را 
ضـروری دانسـت و گفـت: در صورتـی کـه ایسـتگاه هـای خـط 2 و 
برخـی ایسـتگاه هـای خـط یـک در فازهای بعـدی هر چه سـریعتر 
تملـک و در اختیـار سـازمان مترو قـرار گیرد باعث کاهـش هزینه و 
تسـریع در سـرعت اجرای پروژه خواهد بود. مدیرعامل سـازمان قطار 
شـهری تبریـز در پایان سـخنانش از نمایندگان مـردم تبریز مجلس 
شـورای اسامی درخواسـت کرد: نمایندگان تاشگر و مردمی استان 
بخصـوص نماینـدگان مـردم تبریـز در مجلـس شـورای اسـامی با 
ارتباطـات خـود بـا نماینـدگان دولت نسـبت بـه اخذ سـهم دولت از 
متـرو تهـران در مترو تبریز تـاش نمایند. پیـش از مصطفی مولوی، 
پشـمینه آذر مدیرعامل سـازمان قطار شـهری تبریز بود که به دنبال 
مصوبـه دولـت مبنـی بر عـدم حضـور بازنشسـتگان در پسـت های 

مدیریتی از این سـمت اسـتعفا کـرده بود.

مدیرعامل جدید سازمان قطار شهری تبریز و حومه:

مترو تبریز به توجه ویژه دولت و حمایت شورای شهر نیاز دارد 
مترو تبریز 120 میلیارد تومان بدهی دارد

شایعه رنگی شدن آب در چند محله شهر اصفهان از سوی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان تکذیب شد

اصفهان - قاسـم اسـد- سـیداکبر بنـی طبا در گفـت وگو بـا خبرنگار فـارس ضمن تکذیب 
خبر رنگی شـدن آب آشـامیدنی در برخی نقاط اسـتان اصفهان، اظهار کرد: با توجه به حساسـیتی 
کـه موضـوع آب شـرب بـرای شـرکت آب و فاضاب دارد، سـامانه های نظارت و کنتـرل به صورت 
دائـم و مسـتمر وضعیـت آب شـرب را کنتـرل مـی کنـد. وی افزود: عـاوه بر کیفیـت آب، نظارت 
بهداشـتی بر آب شـرب نیز وجود دارد و این نظارت ها به طور مسـتمر در حال انجام اسـت. مدیر 
روابط عمومی شـرکت آب و فاضاب اسـتان اصفهان خاطرنشـان کرد: موضوع رنگی شـدن آب در 

برخـی نقـاط اصفهـان نیـز به طـور 100 درصد تکذیب می شـود و امکان وقـوع چنین اتفاقی وجـود ندارد.

دکتر آرام؛مدیر کل بهزیستی مازندران در گرامیداشت روز مددکار:
لبخندی که بر لبان مددجو می نشیند بهترین لحظه کاری مددکاران است

سـاری - دهقان- مراسم گرامیداشـت روز مددکار اجتماعی با شعار مددکاری 
اجتاعـی و ارتقـا پایـداری اجتماعی با تمرکز بر نهاد خانواده با حضور دکتر موسـوی 
چلک؛ مشـاور رئیس و مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد و ارزیابی بهزیسـتی کشور و 
رییس انجمن مددکاران اجتماعی کشـور، دکتر آرام مدیر کل بهزیسـتی مازندران، 
مشـاوران و معاونیـن و جمع کثیـری از مددکاران اجتماعی دسـتگاه های اسـتانی 
در سـالن اجتماعات اداره کل بهزیسـتی مازندران  برگزار شـد . به گزارش خبرنگار 
مازنـدران و بـه نقـل روابط عمومی بهزیسـتی مازنـدران، دکتر آرام در ابتدا ضمن گرامیداشـت این روز، با اشـاره بـه اقدامات و فعالیت 
های بهزیسـتی در سـال گذشـته، تدبیر و مدیریت ریاسـت سـازمان بهزیسـتی را عامل عبور از مشـکات و اقدامات ارزشـمند انجام 
شـده عنـوان کـرد و گفت: همکاران بهزیسـتی همواره شـکر گـذار نعمت خدمت به ارزشـمند ترین بنـدگان خداوند یعنی محرومین 
جامعه هسـتند و به همین واسـطه دلسـوز ترین و متعهد ترین  افراد در این نهاد مشـغول خدمت هسـتند. وی با بیان این مطلب که 
اصلـی تریـن پایـه کمک به جامعه هدف بهزیسـتی مددکاران هسـتند، افزود:طی شـصت سـالی که بحث مددکاری در کشـور مطرح 
شـده اسـت، هرروز شـاهد رشـد و بالندگی در این حوزه هسـتیم و بهزیسـتی به واسـطه فراهم نمودن بسـتر های مناسـب بیشترین 
تاثیر را در این رشـد و شـکوفایی دارد. مدیر کل بهزیسـتی مازندران عشـق خدمت به انسـان ها را مهمترین رکن و پایه اساسـی در 
مـددکاری بیـان کـردو وبـا تاکیـد بر حفـظ ارزش های اخاقی مبتنـی بر باور هـای دینی تصریح کـرد: لبخندی که بر لبـان مددجو 

می نشـیند بهترین لحظه کاری مددکاران اسـت. 

تقدیر مدیر کل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران از مدیر دفتر 
حقوقی شرکت آب منطقه ای قزوین

قزویـن- خبرنـگار فرصت امـروز- مدیر کل حقوقی شـرکت مدیریـت منابع آب ایـران با ارسـال لوح تقدیر از تاشـهای 
ارزشـمند مدیـر دفتـر حقوقـی شـرکت آب منطقـه ای قزویـن در راسـتای فعالیت هـای حوزه حقوقـی صنعـت آب در تعامل با 
دسـتگاههای اجرایـی و قضایـی تقدیـر و قدردانی نمود.به گزارش روابط عمومی شـرکت آب منطقه ای قزویـن، در این تقدیر نامه 

کـه بـه امضـاء دکتـر مدنیان مدیر کل حقوقی شـرکت مدیریـت منابع آب ایران رسـیده آمده اسـت:
جناب آقای حسین زمانی

خدمـت رسـانی مطلـوب، بهینـه و بـا کیفیت به شـهروندان عزیز میهن اسـامی ایـران در عرصـه صنعت آب کشـور افتخاری 
اسـت که موجب مباهات خدمتگزاران بخش آب کشـور اسـت. فعالیت های حوزه حقوقی صنعت آب در تعامل با دسـتگاههای 
اجرایـی و قضایـی بـه شـکل بـارزی در صیانـت از منابع آب کشـور واجد اهمیت روز افزون و رو به رشـدی شـده اسـت.از آنجایی 
کـه تـاش هـا و فعالیـت های جنابعالـی در فرآیند ارائه خدمات گام مهمی در پیشـبرد این مقوله به شـمار می آیـد به پاس این 
کوشـش هـا و بـر اسـاس ارزیابـی بعمل آمـده از نحوه خدمـات جنابعالی این لـوح تقدیر به رسـم یادبود به جنابعالـی تقدیم می 
گـردد. در طلیعـه نـوروز 97 ضمـن تبریـک فرا رسـیدن این عید خجسـته از خداوند منـان ادامه توفیقـات آن جنـاب را از درگاه 

پر فیض الهی خواسـتارم.

تغییر ساعت اداری در استان گلستان برای مدیریت مصرف برق
گـرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شـرکت توزیع برق اسـتان گلسـتان گفت: برای صرفه جویـی و مدیریت مصرف 
بـرق برنامه هایـی از جمله تغییر سـاعت اداری در اسـتان پیش بینی شـده اسـت.علی اکبر نصیری در جلسـه مدیریـت مصرف برق 
اسـتان گلسـتان اظهارداشـت: در راسـتای کاهش مصرف برق در سـاعات پیک تابسـتان برنامه ریزی های الزم انجام شـده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه امسـال کاهـش 84 مگاواتـی بـرق را در برنامه داریم، افـزود: تغییر سـاعت اداری، تفاهمنامه بـا صنایع در بحث 
کاهـش پیـک، تفاهمنامـه با بخش کشـاورزی، کاهش مصرف بـرق ادارات و غیره از جمله برنامه های امسـال برای نداشـتن قطعی 
برق در تابسـتان اسـت.نصیری یادآور شـد: مصرف برق اسـتان سـال گذشـته در سـاعت پیک مصرف یک هزار و 168 مگاوات بود 
کـه امسـال باید 84 مگاوات صرفه جویی داشـته باشـیم.وی خاطرنشـان کرد: برای رسـیدن بـه این صرفه جویـی نیازمند همکاری 
مـردم هسـتیم. شـهروندان در ماه هـای گـرم سـال الزم اسـت بـرای صرفه جویی در مصـرف دمای کولرهـا را بین 24 تـا 26 درجه 
تنظیم کنند وهمچنین باید از وسـایل کم مصرف از جمله المپ های آل ای دی اسـتفاده کنند.نصیری با اشـاره به وجود 700 هزار 
مشـترک در اسـتان گفت: 82 مشـترکان برق در اسـتان خانگی، یک درصد صنعتی و مابقی مربوط به بخش کشـاورزی هسـتند.

اختصاص ۹2 میلیارد ریال برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده گلستان
گـرگان- خبرنـگار فرصت امروز- حسـین محبوبی در حاشـیه نشسـت با دادبود شـهردار گـرگان و کارشناسـان مربوطه 
در جمـع خبرنـگاران  اظهـار داشـت: نشسـت هـای کاری و تخصصـی و بررسـی طرح ها و پـروژه های شـهری، بیـن اداره کل و 
شـهرداری ها باعـث تسـریع و تسـهیل امـور خواهد شـد که این مهـم در رفع مشـکات شـهروندان موثر خواهـد بـود.وی افزود: 
اجرای طرح های مشـترک با شـهرداری ها در بافت های تاریخی و فرسـوده از دیگر موضوعاتی اسـت که در این نشسـت ها مورد 
بررسـی و تصمیم گیری های الزم اتخاذ می شـود.مدیر کل راه و شهرسـازی گلسـتان ادامه داد: خوشبختانه در شهر گرگان تاکنون 
تعدادی پروژه مشـترک با شـهرداری گرگان اجرایی شـده و در نظر داریم در سـالجاری درمحدوده  بافت تاریخی شـامل محات 
سرچشـمه، بـازار نعلبنـدان و پاسـرو ، بافت فرسـوده و بافت های ناکارآمد شـهری با توجه به سیاسـتگذاری وزارتخانـه متبوع این 
همـکاری را گسـترش و پروژه هایـی را اجـرا کنیـم.وی افزود: حـدود 2 هزار و 621 هکتار حدود 62.16 درصد از مسـاحت اسـتان 
محله هـا و محدوده هـای بافت های میانی و سـکونتگاه های غیررسـمی محسـوب می شـود که باید بـرای آن برنامه هـای تدوین و 

بـا حضـور سـازمان های متولی اقدامـات الزم را بیش از پیش انجـام داد.

معاون خدمات شهری شهرداری رشت خبر داد: 
ممنوعیت نصب داربست در سطح شهر در موارد مختلف

رشـت- مهناز نوبری - معاون خدمات شـهری شـهرداری این کانشـهر درگفتگویی اظهار کرد: خطر سـقوط داربسـت و بنر نصب 
شـده بـر شـهروندان و وسـائل نقلیـه، خدشـه به سـیما و منظر شـهر، ایجاد سـوء مدیریت در بهبـود مدیریت شـهری و هـرج و مرج در 
فضای اطاع رسـانی شـهری و محیطی از دالیل ممنوعیت نصب بنر و داربسـت اسـت.علیرضا مقصودی با اشـاره به نصب چنین بنرها 
و داربسـت هایـی در معابـر عـام گفـت: تبعـات حقوقی هرگونه حادثـه ای در اثر نصب داربسـت ها متوجه شـهرداری بـوده و از این بابت 
شـهرداری نیـز تصمیـم بـه ممنوعیـت این مهم کرده اسـت. وی خاطر نشـان کـرد: در این رابطـه شـهرداری از صدور هرگونه مجـوز، از 
سـالهای گذشـته تاکنـون خـودداری کرده اما برای رفاه شـهروندان، مقـدار قابل توجهی از اسـتند واتربند را درنقاط مختلف شـهر نصب 
نموده اسـت. معاون خدمات شـهری شـهرداری رشـت از ادارات، هیئت ها و عموم  مردم خواسـت تا برای نصب بنر ها به سـازمان سـیما، 
منظـر و فضـای سـبز مراجعـه و بـا همـان هزینـه نصب داربسـت، در محل های تعیین شـده نسـبت بـه اطاع رسـانی های خـود اقدام 
کنند. مقصودی افزود: شـهرداری رشـت در صورت مشـاهده هرگونه داربسـت در سطح شهر، نسـبت به جمع آوری آن اقدام خواهد کرد.

معاون آموزش متوسطه استان مرکزی خبر داد:
برگزاری جشنواره ملی دانش آموزی گیاهان دارویی با همکاری ستاد علوم 

و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی ایران
اراک- مینو رستمی - جشــنواره ملی دانش آموزی گیاهــان دارویی با همکاری ستاد علوم و 
فناوری گیاهان دارویی و طب ســنتی ایران برگزار می شود. به گزارش اداره اطاع رسانی آموزش و 
پرورش استان مرکزی ، مجتبی حیدری معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
مرکزی اعام کرد با توجه به اینکه پژوهش سرای قلم چی اراک توسط وزارت آموزش و پرورش به 
عنوان دبیرخانه قطب گیاهان دارویی مشخص شده است در راستای تحقق اهداف دبیرخانه و تفاهم 
به عمل آمده با ستاد علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت ریاست جمهوری جشنواره 
دانش آموزی گیاهان دارویی همزمان با چهارمین نمایشگاه گیاهان دارویی وفرآورده های طبیعی و 
طب ایرانی با مسئولیت پژوهشسرای قلم چی برگزار خواهد شد در این رویداد علمی زمینه ای ایجاد می شود تا دانش آموزان عاقه 
مند و مستعد با ارائه آثار خود در محورهای مختلف جشنواره ضمن رقابت علمی بتوانند دانش جدیدی در حوزه گیاهان دارویی و 

طب سنتی کسب کنند .

پنج شنبه
30  فروردین 1397

پنجشنبهشماره 1044
30 فروردین 1397
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آموزش مهارت های دیجیتالی به زنان 
عرب در دستور کار گوگل قرار گرفت

گ��وگل در راس��تای تاش های��ش ب��رای حمای��ت از 
آم��وزش مهارت ه��ای دیجیتالی و همچنین گس��ترش 
رش��ته های مرتبط با عل��وم و ریاضیات پ��روژه ای تحت 
عن��وان »Maharat min google« ی��ا مه��ارت از 
گوگل را کلید زده اس��ت. ای��ن برنامه که برای کمک به 
زنان و جوانان در کش��ورهای عرب زبان آغاز شده تاش 
دارد ای��ن دو گروه را برای حضور در فرصت های ش��غلی 
آینده، پیش��رفت در جایگاه های ش��غلی فعلی یا رش��د 

کسب و کارهای شان آماده سازد. 
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، گ��وگل در همین راس��تا به 
ش��بکه های اجتماعی، ویدئ��و، بازاریابی آناین و تجارت 
الکترونیک اشاره کرده است که به لطف این برنامه، زنان 

و جوانان عرب در آنها تبحر می یابند. 

براس��اس اعام مجم��ع جهانی اقتص��اد، مهارت های 
دیجیتالی هم اکنون در کشورهای عرب زبان چندان هم 
تقویت ش��ده نیستند، با این حال تا سال ۲۰۲۰ میادی 

از هر پنج شغل یکی به این حوزه ها مربوط می شود. 
غول جس��ت وجو امید دارد که با این طرح فاصله میان 
کش��ورهای عرب زبان با دنیای غرب را کم کند خصوصا 
ب��ه این دلیل که طبق گزارش بانک جهانی بس��یاری از 
زن��ان عرب در منطقه خ��ود عملکردی ب��ه مراتب بهتر 
از م��ردان را در رش��ته های عل��وم و ریاضیات به نمایش 
گذاشته اند. بااین وجود اما نرخ استخدامی برای زنان در 
این کشورها پایین تر است و علت به انتظارات اجتماع از 
زنان و قوانینی باز می گردد که هم اکنون در این کشورها 

حاکم است. 
گوگل ابراز امیدواری کرده اس��ت که این اختاف را با 
کمک برنامه مهارت از گوگل کم کند. در همین راس��تا 
نیز قرار اس��ت برخی دوره های رایگان برای این گروه ها 
برگزار ش��ده و همچنین ابزارها و آموزش های ش��خصی 
م��ورد نیاز ب��رای کارجوی��ان، مربی��ان، دانش آموزان و 

کسب وکارها از جانب گوگل ارائه شود. 
این س��ازمان همچنین مشغول همکاری با مؤسسه ای 
به نام INJAZ Al-Arab است و با اعطای کمک یک 
میلیون دالری به آن س��عی دارد ارائه آموزش دیجیتالی 

به زنان را سرعت ببخشد. 
در ادامه بد نیس��ت اش��اره کنیم که گوگل هم اکنون 
مش��غول هم��کاری با بنی��ادی به نام MiSK اس��ت و 
قص��د دارد از این طریق ش��رایط الزم را برای آموزش به 
۱۰۰هزار نفر در عربستان سعودی فراهم کند که از این 

تعداد نیمی از آنها زنان هستند. 

ریس��ک پذیری یک��ی از مهم تری��ن الزام��ات بازار 
امروزی اس��ت. به همی��ن دلیل اس��تارت آپ ها باید 
افرادی را استخدام کنند که مشتاق یادگیری هستند 

و از مواجهه با شکست نمی ترسند. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، استارت آپ ها هرروز 
روی مرز س��قوط و موفقیت پی��ش می روند. به همین 
دلیل تنها کارمندانی با ویژگی های خاص می توانند در 
این محیط به موفقیت دست پیدا کنند؛ کارمندانی که 
از ریس��ک کردن نمی ترسند و از اشتباهات خود درس 

می گیرند و با شرایط سازگار می شوند. 
گاه��ی اوقات در یک اس��تارت آپ، آزم��ون  و خطا 
تنها اس��تراتژی کاربردی حرکت روبه جلو است. همه 
کارکن��ان باید از همان ابتدای کار، این راهبرد را اجرا 

کنند، در غیر این صورت شکست خواهند خورد. 
ب��ا توج��ه ب��ه ریس��ک های دائم��ی اس��تارت آپ، 
کارآفرین��ان باید پیش از اس��تخدام کارمندان خود، 

احس��اس واقعی آنها را نس��بت به شکس��ت ارزیابی 
کنند. ممکن است کارمندان بالقوه، از موانعی صحبت 
کنند که درگذشته بر آنها غلبه کرده اند، ولی مشخص 
نیس��ت چه واکنش��ی در برابر اش��تباهات فعلی خود 
خواهند داش��ت. اگر می خواهید بدانید که متقاضیان 
ش��غلی، چگونه شکس��ت در محی��ط کار را مدیریت 

می کنند، باید آنها را عمیق تر بررسی کنید. 
گاهی اوقات در یک اس��تارت آپ، آزمون وخطا تنها 
اس��تراتژی کارب��ردی حرکت رو به  جلو اس��ت، همه 
کارکن��ان باید از همان ابتدای کار، این راهبرد را اجرا 

کنند، در غیر این صورت شکست خواهند خورد. 
ب��ا توج��ه ب��ه ریس��ک های دائم��ی اس��تارت آپ، 
کارآفرین��ان باید پیش از اس��تخدام کارمندان خود، 
احس��اس واقعی آنها را نس��بت به شکس��ت ارزیابی 
کنن��د. ممک��ن اس��ت کارمن��دان بالق��وه، از موانعی 
صحبت کنند که در گذش��ته بر آنه��ا غلبه کرده اند، 
اما مش��خص نیست چه واکنش��ی در برابر اشتباهات 

فعلی خود خواهند داش��ت. اگر می خواهید بدانید که 
متقاضیان ش��غلی، چگونه شکس��ت در محیط کار را 
مدیریت می کنند، اینها مسائلی است که باید عمیق تر 

بررسی شود. 
قدرت ریسک پذیری 

یکی از مهم ترین تفاوت های کار کردن در یک شغل 
ش��رکتی و یک اس��تارت آپ، مواجهه با ریس��ک های 
متعدد است. ش��رکت های قدیمی پروسه های خود را 
به همان ش��یوه همیش��گی پیش می برند و نیازی به 
تس��ت کردن ش��رایط جدید ندارند، اما استارت آپ ها 

مستلزم ریسک پذیری هستند. 
اخالق حرفه ای

ش��غل کارمن��دان در اس��تارت آپ ها، معموال نقش 
ثابتی نیس��ت. آنها باید بتوانن��د مهارت های مختلفی 
را ی��اد بگیرند و کاره��ای متفاوتی انج��ام دهند. اما 
همه کارمندان مایل نیس��تند مسئولیت های بیشتری 

بپذیرند. 

فعاالن استارت آپ ها باید چه روحیاتی داشته باشند

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 94۵ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: قطعا هر چه زمان کمتری را 
صرف فعالیت های غیرمرتبط با فروش کنید، ش��اهد 
فروش بیش��تری خواهید بود. در این شرایط به شما 

توصی��ه می کنیم قبل از هر چیز جلس��ات بی هدف 
را حذف کنید و با تنظیم یک دس��تور جلسه، همه 
چیز را در جهت پیشبرد اهداف اصلی سازمان یعنی 
فروش تنظیم کنید. در گام بعدی راهکارهایی مثل 
اس��تفاده از نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری 
برای پیگیری سریع تر مخاطبان و کنترل تماس های 
ورودی و ارس��ال پیام های یادآوری را به شما توصیه 

می کنی��م. همچنین بای��د تا حد امکان س��فرهای 
برون س��ازمانی را کاه��ش بدهید و ام��ور را ترجیحا 
به صورت غیرحضوری پیگیری کنید. گذشته از این 
موارد، ب��ا ارزیابی دقیق فرصت ه��ای واقعی فروش 
می توانی��د مراجع��ات و تماس ه��ای غیرضروری را 
حذف کنی��د و بازدهی واحد فروش ش��رکت را باال 

ببرید.

 مدیریت زمان 
در واحد فروش

پرسـش: کسب و کاری را در حوزه فروش تلفنی مدیریت می کنم. چند وقتی است که احساس می کنم فروشندگان 
شـرکت زمان زیادی را صرف فعالیت هایی غیر از فروش می کنند و این مسـئله بر آمار فروش شرکت تاثیر گذاشته 

است. چطور می توانم این موضوع را مدیریت کنم؟ 
کلینیک کسب و کار

عادت های اشتباه صرفه جویی و 
پس انداز

گاه��ی اوق��ات تصمیم ه��ا و اقداماتی که در راس��تای 
صرفه جوی��ی مالی انجام می دهی��م، در بلندمدت هزینه 
بیش��تری به بودجه ما تحمیل می کنند.  هدف ش��ما از 
پس انداز پول هر چه باش��د؛ خرید خانه، افزایش دارایی، 
مخارج تحصیات و زندگی مشترک آینده، درهرصورت 
صرفه جوی��ی در هزینه ه��ا ای��ده خوبی اس��ت. به عنوان  
مث��ال عادت هایی نظیر کاهش خری��د لوازم غیرضروری 
و بازنگری بودجه، تاش های مثبتی محس��وب می شوند.  
اما برخی دیگر از عادت هایی که مدعی هس��تیم با هدف 
پس ان��داز انجام می دهیم، ممکن اس��ت به ضرر ما تمام 
ش��وند و در بلندم��دت ب��ه هزینه های بیش��تری منجر 
ش��وند. گرچه به نظر می رسد که با این عادت ها در حال 
صرفه جویی هس��تیم، اما درنهایت هزینه بیشتری نسبت 

به عدم اعمال آنها می پردازیم: 
رانندگی با اتومبیل قدیمی 

خرید یک خودروی جدید هزینه زیادی به شما تحمیل 
می کند، بنابراین سعی می کنید تا حداکثر زمان ممکن، با 
اتومبیل قدیمی خود رانندگی کنید. ولی واقعیت این است 
که هزینه های ساالنه یک اتومبیل قدیمی نظیر تعمیرات، 
بهبود ایمنی و بیمه، بس��یار باالس��ت. به عاوه باید هزینه 
آس��یب هایی را که به محیط زیست وارد می شود نیز به این 
اقام اضافه کنید.  ش��اید خرید یک اتومبیل جدید هزینه 
س��نگین به نظر برسد، ولی در طوالنی مدت به شما کمک 

می کند بیشتر صرفه جویی کنید. 
خرید آیتم های حراجی

هنگامی که یک کاال به حراج گذاش��ته می ش��ود، ش��ما 
تشویق می شوید آن را خریداری کنید. احتماال به خودتان 
می گویی��د این کاال ۳۰درصد تخفی��ف دارد و مبلغ زیادی 
صرفه جوی��ی می کنی��د. حقیقت این اس��ت ک��ه تخفیف 
و حراجی بس��یاری از فروش��گاه ها، جعلی اس��ت. آنها در 
تبلیغات شان اعام می کنند تخفیفت ویژه ای ارائه می دهند، 
ولی وقتی به قیمت تمام ش��ده نگاه کنید، متوجه می شوید 
که تفاوت زیادی با قیمت خرده فروشی ها ندارد و فروشگاه 
مذکور، احتماال حاش��یه س��ود خود را کاهش نداده است. 
این تبلیغات فقط جذاب تر به نظر می رس��ند و به شما القا 
می کنند که با خرید کاالها، صرفه جویی بیشتری می کنید. 

خرید لباس های ارزان قیمت
ممکن اس��ت برخ��ی از لباس ها قیمت باالیی داش��ته 
باش��ند، ولی ش��ما درنهایت به همان اندازه که پرداخت 
می کنی��د، اجن��اس باکیفی��ت دریافت می کنی��د. البته 
برنده��ای مش��هور که از طراحان س��طح اول اس��تفاده 
می کنن��د، قیم��ت بس��یار باالی��ی دارن��د ک��ه به نوعی 
تأییدکنن��ده س��بک کاری آنهاس��ت. ما در م��ورد این 
گروه صحب��ت نمی کنیم، بلکه به پوش��اک متوس��ط تا 
گران قیمت��ی اش��اره داریم که نرخ نهای��ی آنها، با توجه 
به نوع مواد تولیدی و کیفیت کارش��ان تعیین می ش��ود. 
خرید لباس های ارزان قیمت خرده فروش��ی ها، به ش��ما 
کم��ک می کند در کوتاه م��دت پس انداز اندکی داش��ته 
باش��ید، ولی این اجناس خیلی زود مستهلک می شوند و 
از بین می روند. به عبارتی از دید اقتصادی، شما کمتر از 

هزینه ای که پرداختید، ارزش دریافت می کنید. 
حساب پس انداز بانکی

بسیاری از افراد فکر می کنند حساب پس انداز، بهترین 
مکان برای ذخیره پس انداز آنها است. بااین حال نرخ سود 
این حساب ها بس��یار پایین تر از نرخ تورم است. ترجیحا 
بهتر است پول تان را س��رمایه گذاری کنید یا اگر چنین 
امکانی وجود ندارد، اوراق قرضه یا اوراق مشارکت بخرید. 
در این صورت به  احتمال بیشتری ارزش پول تان را حفظ 

می کنید. 
افزایش خرید محصوالت به دلیل ارسال رایگان

همه ما تابه حال از سایت های اینترنتی خرید کرده ایم 
که از یک س��قف مش��خص قیمتی، اجناس را به رایگان 
ارس��ال می کنن��د. ای��ن منطقی اس��ت که ی��ک کاالی 
۲۰هزارتومانی را به سبد خریدمان اضافه کنیم تا از یک 
هزینه باالی ارس��ال راحت شویم. ولی اگر هزینه ارسال 
همه سبد خرید ما ۱۰هزار تومان است، خرید یک کاالی 
۲۰هزارتومان��ی توجیه اقتصادی ندارد. گاهی اوقات بهتر 
اس��ت هزینه حمل ونقل س��فارش ها را پرداخت یا صبر 
کنیم و زمانی که فهرس��ت خریدمان به سقف مشخصی 

رسید، همه آنها را باهم سفارش بدهیم. 
اجتناب از چکاپ های پزشکی

شما ممکن است هر شش ماه یک بار برای چک کردن 
س��امت دندان ها به دندانپزش��کی مراجعه نکنید، زیرا 
نمی خواهید بی دلیل هزینه ویزیت کلینیک را بپردازید. 
ام��ا چکاپ های منظ��م، هدف مهم��ی را دنبال می کند: 
اینکه اگر با مشکل یا بیماری خاصی مواجه شده باشید، 
خیلی زود راه  حلی برای آن بیابید. مسلما در این صورت 
هزینه بس��یار کمتری برای درمان می پردازید و پروس��ه 
راحت تری را طی می کنید. به ع��اوه این تصمیم نه تنها 
روی بودج��ه ش��ما تأثیر مثبت دارد، بلک��ه قدمی درراه 

حفظ سامتی شما است. 
سرمایه گذاری روی گارانتی های اضافه

بعض��ی از م��ردم فکر می کنن��د هم��ه ضمانت نامه ها، 
گرچ��ه  می ش��وند.  محس��وب  س��رمایه گذاری خوب��ی 
ضمانت نامه ه��ای اولیه ب��ه ازای درصد کم��ی از قیمت 
نهای��ی، س��امت محص��ول را برای یک دوره مش��خص 
عهده دار می شوند، اما ضمانت نامه های توسعه یافته ارزش 
پولی را ک��ه پرداخت می کنید، ندارن��د. به همین دلیل 

فروشندگان با اصرار آنها را به مردم می فروشند! 
و درنهایت، همه گزینه های صرفه جویی در پول، آن قدر 
که فک��ر می کنیم مفید نیس��تند. حتی اگ��ر ۸۰درصد 
از تصمیم��ات صرفه جویی ش��ما موفق عم��ل کنند، در 
طول زم��ان پیش��رفت فوق الع��اده ای خواهید داش��ت. 
هیچ کس مدعی نیس��ت که بهتری��ن تصمیمات مالی را 
اتخاذ می کند، ولی ش��ما هم با کسب تجربه های بیشتر، 

گزینه های بهتری برای پس انداز انتخاب می کنید. 
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations
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