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جزییات گزارش »پایش مالی« صندوق بین المللی پول

 حال و آینده
اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول ساالنه دو بار در ماه های آوریل و اکتبر )فروردین و مهر( اقدام به انتشار گزارش »پایش 
مالی« می کند و در این گزارش به بررسی عملکرد مالی دولت ها در 189 کشور عضو می پردازد. این نهاد جهانی 
در این گزارش »پایش مالی« که روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، از روند افزایشی نسبت بودجه عمومی 
دولت ایران به تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال های آتی خبر داد و پیش بینی کرد که کسری بودجه...

معاون آخوندی:

 آینده بازارمسکن
چه خواهد بود؟

1

2

2

پیمان سپاری ارزی این بار معجزه می کند؟ 

احیای یک سیاست اقتصادی قدیمی

چرا کارمندان انگیزه شان را از دست می دهند؟ 
راهنمای کسب وکارهای کوچک در کمک های نیکوکارانه
4 مدیر که از شم خود پیروی کردند و پیروز شدند 

12 راهکار جذب مشتری در سال 2018 
ویترین داروخانه سوئدی جایی برای نوردرمانی

امید به زندگی تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

علی بابا سرانجام به سلطه 
آمازون در تجارت الکترونیک 

خاتمه داد

3

فرصـت امـروز: اردیبهشـت،  ماه مهمـی در اقتصـاد ایران 
اسـت. چنانچه22 اردیبهشـت، آخرین موعد تمدید تعلیق 
تحریم های هسته ای ایران از سوی رئیس جمهور آمریکاست 

و دونالد ترامپ هشـدار داده کـه اگر آنچه او آن را 
نواقص توافق برجام می داند رفع نشود، دیگر...

اولتیماتوم ارزی تمام شد

یادداشت
اقدام عملیاتی دولت برای ارز 

بدون نوسان

براس��اس فرآیند منطقی در 
مورد تثبیت نرخ ارز، دولت قرار 
بود مطابق برنامه ای که در نظر 
گرفته بود، نرخ ارز را تک نرخی 

کند اما این اتفاق نیفتاد. 
در س��ال های اخی��ر دولت و 
بانک مرک��زی با ایج��اد ثبات 
نرخ ارز در بازار کشور، به دنبال 
متعادل ک��ردن وضعیت بازار و 
که  بوده اند  ارز  همسان س��ازی 
به دالی��ل متعدد، ای��ن برنامه 
از  پیش بینی ه��ای  براس��اس 
جدی تر،  صورت گرفت��ه  قب��ل 
منطقی ت��ر و اقتصادی ت��ر باید 

دنبال و اجرا می شد. 
نوس��انات ن��رخ ارز در اواخر 
افزایش چشمگیری  س��ال 9۶ 
یاف��ت و دول��ت نتوانس��ت ب��ا 
این مس��ئله به صورت منطقی 
برخورد کند و ادامه این شرایط 
در سال 9۷ سبب شد تا دولت 
با سیاست دستوری کنترل نرخ 
ارز، نسبت به یکسان سازی آن 
و تک نرخ��ی ک��ردن ارز اقدام 
کند که این اق��دام، متفاوت از 
تصمیم��ات و وعده ه��ای قبلی 
دول��ت در م��ورد تثبی��ت نرخ 

بنابرای��ن  اس��ت،  ارز 
2نمی توان در مورد...

حمید 
حاج اسماعیلی

کارشناس بازار کار

قیم��ت هر بش��که نفت برن��ت دیروز با یک س��نت 
افزایش به ۷۳ دالر و ۷9 سنت رسید. 

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، درحالی که ادامه 
اج��رای توافق کاهش تولی��د و تقاضای قوی به تدریج 
در حال حذف مازاد عرضه از بازار اس��ت، قیمت نفت 
دیروز افزایش داش��ت و به نزدیک��ی باالترین رقم های 

سه سال گذشته رسید. 
بر اس��اس این گزارش، قیمت هر بش��که نفت برنت 
روز گذش��ته با یک س��نت افزایش ب��ه ۷۳ دالر و ۷9 
سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا هم 2 سنت رشد 

داشت و به ۶8 دالر و 40 سنت رسید. 
قیمت نفت برنت و نفت وس��ت تگ��زاس اینترمدییت 
آمریکا روز پنجش��نبه به ترتیب به رقم ه��ای ۷4 دالر و 
۷5 سنت و ۶9 دالر و 5۶ سنت رسیدکه باالترین رقم ها 
از نوامبر 2014 تاکنون بود. نفت خام آمریکا در آس��تانه 
ثبت دومین هفته افزایش��ی متوالی و رشد 1.۳ درصدی 
قرار دارد، درحالی که نفت برنت نیز در مسیر دومین رشد 

هفتگی و افزایش قیمت 1.۶ درصدی است. 
کاهش تدریجی ش��کاف بین عرضه و تقاضا در بازار 

موجب رشد قیمت ها شده است. 
بان��ک س��رمایه گذاری جفری��ز آمریکا اع��ام کرد: 
»حجم ذخایر نفت تجاری در کشورهای عضو سازمان 
همکاری های اقتصادی و توس��عه ای در حال حاضر به 
متوسط پنج سال گذشته رسیده و با توجه به اینکه در 
آستانه اوج گیری تقاضا، پاالیشگاه ها عملیات تعمیرات 
خ��ود را به اتمام می رس��انند، احتماال ش��اهد کاهش 

سریع تر این ذخایر خواهیم بود.«
در این گزارش همچنین آمده اس��ت: »میزان ذخایر 
تجاری کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی 
و توسعه ای ممکن است به رقمی برسد. . . که از زمان 
آغاز سقوط قیمت نفت در سه ماهه سوم 2014 به این 

طرف بی سابقه است.«
بانک اس��تاندارد چارترد انگلیس ه��م این هفته در 
یادداش��تی با اش��اره به انقضای ضرب االج��ل تعیین 
ش��ده از س��وی ترامپ برای اصاح برج��ام و تأثیر آن 
بر بازار جهانی نفت نوشت: »اولین موضوع ژئوپلیتیک 
کلیدی، انقضای مهلت تعلیق تحریم های آمریکا علیه 

ایران است.«

قیمت جهانی نفت به 73 دالر و 79 سنت رسید

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هنوز قضاوت در مورد 
نرخ 4200تومانی دالر زود اس��ت، گف��ت: باید به بانک 
مرکزی فرصت داد تا برنامه ارزی خود را به صورت کامل 
پیاده کند.  عبدالرحمن ندیمی بوش��هری در گفت وگو با 
مهر گفت: قضاوت در خص��وص نرخ 4200تومانی برای 

دالر زود است و باید کمی دیگر صبر کرد. 

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه هنوز قضاوت در مورد 
نرخ 4200تومانی دالر زود اس��ت، گف��ت: باید به بانک 
مرک��زی فرصت داد ت��ا برنامه ارزی خ��ود را به صورت 
کامل پیاده کند.  وی در پاس��خ به سؤالی مبنی بر اینکه 
مجلس می گوید وزیر اقتصاد با نرخ سود بیست درصدی 
برای سپرده های بانکی در بسته ارزی سال گذشته بانک 

مرکزی، موافق نبوده اس��ت، گفت: وزی��ر اقتصاد با این 
بس��ته موافق بوده و بعید می دانم مخالفتی داشته است. 

آن بسته را به هر حال دولت تصویب کرده بود. 
بوش��هری در خصوص تغییر نرخ س��ود بانکی در سال 
9۷ تصریح کرد: تصمیم در حوزه نرخ س��ود با ش��ورای 

پول و اعتبار است. 

معاون وزیر اقتصاد :
باید به دالر 4200تومن فرصت داد

معاون آخوندی:

آینده بازارمسکن چه خواهد بود؟
معاون مس��کن وزیر راه و شهرس��ازی، ب��ا بیان اینکه 
امس��ال قیمت مس��کن افزایش می یابد، گفت: از شورای 
پول و اعتبار، افزایش وام مسکن زوجین به 200 میلیون 

تومان را درخواست کرده ایم. 
حامد مظاهریان در گفت وگو ب��ا خبرنگار مهر، درباره 
جزییات درخواس��ت وزارت راه و شهرس��ازی از شورای 
پ��ول و اعتبار مبنی بر افزایش س��قف تس��هیات خرید 
مس��کن زوجین از محل صندوق پس انداز مس��کن یکم، 
از 1۶0 ب��ه 200 میلی��ون تومان اظهار داش��ت: وزارت 
راه و شهرس��ازی هم��واره ب��ه دنبال آن اس��ت تا بخش 
بیش��تری از هزینه خرید مس��کن، از س��وی خانوارها را 
تسهیات مسکن تشکیل داده، در عین حال، مدت زمان 

بازپرداخت وام طوالنی تر شده و سود آن کاهش یابد. 
وی ادامه داد: به همین منظور، اصلی ترین اقدام وزارت 
راه و شهرس��ازی برای خانه دار شدن مردم در چهار سال 
اخیر، تأس��یس صندوق پس انداز مسکن یکم در خرداد 
1۳94 بود تا براس��اس آن، تس��هیات مس��کن بر پایه 
پس انداز مردم و پرداخت وام با بهره پایین توسط بانک، 

شکل بگیرد. 
معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی 
افزود: اینکه از نظام بانکی، پرداخت تس��هیات بیش��تر 
خرید مس��کن با بهره پایین ت��ر و مدت زمان بازپرداخت 
طوالن��ی را مطالب��ه کنیم، ج��زو دس��تورالعمل دائمی 

اقدامات وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت. به همین دلیل 
بود ک��ه در ابتدای امس��ال، وزیر راه و شهرس��ازی این 
خواسته ها را ش��فاف مطرح کرد و به رئیس جمهور نامه 
نوش��ت. در حال حاضر نیز این خواسته های وزارت راه و 
شهرسازی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، 

تا در مورد آن تصمیم گیری شود. 
جزییات درخواست وزارت راه از شورای پول و اعتبار

وی خاطرنش��ان کرد: پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
این اس��ت که مبل��غ وام خرید مس��کن زوجین از محل 
صندوق پس انداز مس��کن یک��م، از 1۶0 به 200میلیون 
توم��ان افزایش و بهره بانکی نیز در بافت های فرس��وده 
2درصد کاهش و از 8درصد کنونی به ۶درصد تنزل یابد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی یادآور ش��د: اجرای این 
خواس��ته وزارت راه و شهرس��ازی متکی به این اس��ت 
ک��ه نظام بانکی این موضوع را بررس��ی کن��د که تا چه 
اندازه توان پرداخت تس��هیات با شرایط مذکور را دارد. 
با ای��ن حال وزارت راه و شهرس��ازی، همواره این س��ه 
وضعیت )افزایش سقف وام، کاهش سود و افزایش زمان 
بازپرداخت( را صرفا برای تقویت س��مت تقاضای مسکن 

از نظام بانکی و بانک مرکزی مطالبه می کند. 
مظاهریان تصریح کرد: قرار اس��ت در صورت موافقت 
شورای پول و اعتبار، وام مسکن زوجین خانه اولی به هر 
یک 100 میلیون توم��ان ارتقا یابد که پس از یک دوره 

یک س��اله سپرده گذاری، هر کدام از زوجین به مبلغ 50 
میلیون توم��ان نزد بانک عامل بخش مس��کن پرداخت 
ش��ود. به تناسب این افزایش سقف وام مسکن در تهران 
و با همین نس��بت موجود، س��قف وام مس��کن زوجین 
در ش��هرهای ب��االی 200 هزار نفر و مراکز اس��تان ها و 
همچنین شهرهای کمتر از 200 هزار نفر افزایش یابد. 

به گفته این مقام ارش��د وزارت راه و شهرس��ازی، در 
حال حاضر افزایش زمان بازپرداخت وام از 12سال فعلی 
و نیز کاهش نرخ س��ود در غیر از بافت های فرس��وده در 
درخواس��ت نهایی وزارت راه و شهرسازی از شورای پول 
و اعتب��ار قرار ندارد و صرفا افزایش س��قف وام و کاهش 
سود آن ویژه بافت های فرسوده جزو خواسته های اصلی 

وزارت متولی بخش مسکن از نظام بانکی قرار دارد. 
افزایش قیمت مسکن در راستای نرخ تورم

مظاهریان در پاس��خ به این پرسش که آیا بازار مسکن 
در س��ال جاری با افزایش ناگهانی و غیرمنتظره مسکن 
روبه رو خواهد شد یا خیر؟ گفت: این اظهاراتی که برخی 
درخصوص بازار مس��کن در س��ال 9۷ بیان می کنند، از 
نظر وزارت راه و شهرس��ازی منتفی اس��ت و پیش بینی 
ما افزایش قیمت مسکن در امتداد نرخ تورم است. البته 
بای��د تاطماتی ک��ه در بازارهای م��وازی وجود دارد، به 
س��رانجام برسد تا بتوان درخصوص وضعیت بازار مسکن 

پیش بینی دقیق تری داشت.  
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والدت حضرت ابوالفضل)ع( مبارک



گروهی سیاست پیمان سپاری 
ارزی را یکی از مهم ترین راهکارها 
برای رف��ع محدودیت های ارزی 
و تحری��م معرف��ی می کنند و در 
مقاب��ل گروه��ی هم به ش��دت 
نگرانن��د که تصمیم جدید دولت 
ارز  بازگردان��دن  نح��وه  درب��اره 
حاصل از ص��ادرات ب��رای تجار 
و بازرگان��ان مش��کل ایجاد کند. 
ب��ا این همه، س��ال 84 زمانی  که 
اس��حاق جهانگیری، وزیر صنایع 
و مع��ادن وزارتخانه را به دولت و 
وزیر بع��دی تحویل می داد، یکی 
از افتخارات دوران وزارت خود را 
حذف پیمان س��پاری ارزی اعام 
می کرد؛ دس��تاوردی که البته در 
دولت دوم محمود احمدی نژاد به 
دنبال نوس��ان های ارزی از دست 

رفت. 
به گ��زارش خبرآناین، البته 
این نوع سیاس��ت مس��بوق به 
سابقه تر هم هست. در دهه ۶0 
هم این قانون برقرار بود که البته 
در اواخر همان دهه، دولت وقت 
پیمان س��پاری ارزی را لغو کرد. 
با این حال به دلیل نابس��امانی 
ارزی آن سال ها )ارز سه نرخی( 
مج��دد دولت وارد عمل ش��د و 
قیم��ت ارز را یک ش��به به یک 
سوم تقلیل داد و صادرکنندگان 
را هم مل��زم کرد ک��ه ارز خود 
را به سیس��تم بانکی بفروشند؛ 
تصمیمی که در آن دوران سبب 
شد تا بسیاری از صادرکنندگان 

ورشکسته شوند. 
دول��ت هش��تم-همانطور که 
اش��اره ش��د- این قان��ون را از 
دس��تور کار خارج ک��رد، اما در 
دولت دهم مجددا این سیاست 
اقتصادی در دس��تور کار دولت 
دوم محم��ود احمدی ن��ژاد قرار 
گرفت. در دولت یازدهم مجددا 
ای��ن سیاس��ت از دس��تور کار 
خارج ش��د و حاال یکبار دیگر با 
نوس��ان ارزی اتفاق افتاده اخیر، 
اقتصادی دولت  سیاس��تگذاران 
دوازده��م تصمی��م گرفته اند تا 
مجددا این سیاست اقتصادی را 

اجرایی کنند. 
پیمان ارزی از کجا آمد

پیمان س��پاری ارزی معم��وال 
در ش��رایط کمبود ارزی برقرار 
می ش��ود و هدف آن بازگش��ت 
ب��ه  ص��ادرات  از  حاص��ل  ارز 
کش��ور و جلوگی��ری از خ��روج 
س��رمایه اس��ت.  ریش��ه فکری 
دیدگاه  از  ارزی  پیمان س��پاری 
اس��تراتژی جایگزین��ی واردات 
اس��تراتژی  می گی��رد.  نش��أت 
ی��ک  واردات،  جایگزین��ی 
اس��تراتژی درون نگر اس��ت، در 
این اس��تراتژی س��عی می شود 
جایگزی��ن  داخل��ی،  تولی��دات 
واردات شود.   این استراتژی که 
ابتدا توسط کشورهای آمریکای 
التی��ن ب��ه کار گرفته ش��د، در 
دهه ه��ای 50 و ۶0 میادی در 
کشورهایی همچون هندوستان، 

پاکستان، کره، برزیل و مکزیک 
به کار گرفته شد. 

ک��ه  کش��ورهایی  کار  روش 
از این سیاس��ت ارزی اس��تفاده 
ارز  بازگش��ت  نخس��ت  کردند، 
ب��ه کش��ور و دوم تس��لیم ارز 
بانکی در دس��تور  به سیس��تم 
کار ق��رار داش��ت. روش اول را 
و  کره جنوبی  مثل  کش��ورهایی 
ایتالیا اج��را کردند و روش دوم 
یعن��ی ف��روش ارز به سیس��تم 
بانک��ی ب��ا نرخی مش��خص در 
پاکستان، هند  کشورهایی مثل 

و. . . تجربه شده است. 
موافقان و مخالفان سیاست 

آزمون شده
بررسی ها نشان می دهد عمده 
صادرکنندگان بزرگ کش��ور را 
تشکیل  پتروشیمی  شرکت های 
می دهن��د. نکت��ه جال��ب آنکه 
99درصد همین ش��رکت ها که 
اتفاقا ارزهای بزرگ را در اختیار 
دارن��د، متعلق ب��ه خصولتی ها 
می گویند،  کارشناسان  هستند. 
دارد  تصمی��م  دول��ت  اگ��ر 
صادرکنندگان را ملزم به فروش 
ارز حاصل از صادرات به سیستم 
بانک��ی کن��د، بای��د روی اصلی 
سخنانش به پتروشیمی ها باشد 
و نه صنایع کوچک و متوسطی 
ک��ه در تحریم ها، تم��ام توان و 
بنیه خود را از دس��ت داده و با 
سیستم های گوناگون، تحریم ها 

را دور زده اند. 

محس��ن جال پ��ور، رئی��س 
س��ابق اتاق بازرگان��ی و صنایع 
و مع��ادن ایران در ای��ن رابطه 
نوش��ت: »ای��ن مصوب��ه چیزی 
نیس��ت جز بی��رون آوردن غول 
»پیمان س��پاری ارزی« از کوزه 
اوایل  که  غولی  سیاست گذاری. 
ده��ه 80 به زحمت ب��ه درون 
کوزه بازگردانده ش��د، با مصوبه 
اخیر دولت ممکن اس��ت دوباره 
خارج ش��ود. وقت��ی این مصوبه 
را کن��ار دیگر اقدام��ات دفعتی 
می گ��ذارم،  گذش��ته  روز  چند 
احساس می کنم حلقه محاصره 
بخش خصوصی ه��ر روز تنگ تر 
می شود. براساس مصوبه دولت، 
ارز  مکلفن��د  صادرکنن��دگان 
حاص��ل از ص��ادرات را تنها به 
روش و قیمت مصوب به چرخه 
اقتصادی کشور بازگردانند. این 
یعنی اتکا به روشی ناکارآمد که 
در ۶1 سال گذشته بارها آزمون 

و خطا شده است.«
س��یدکمال س��یدعلی رئیس 
صن��دوق ضمانت ص��ادرات هم 
در ای��ن رابطه می گوی��د: »اگر 
قرار باش��د پیمان س��پاری احیا 
ش��ود تبع��ات خ��اص خ��ود را 
دارد؛ ممکن است مثل گذشته 
کم اظه��اری ص��ورت بگیرد. در 
گذش��ته مواردی اتفاق افتاد که 
افراد با ن��ام خود صادرات انجام 
نمی دادند.« او پیشنهاد می کند: 
»باید صادر کنندگان را از طریق 

واردات  اجازه  نظیر  مشوق هایی 
با ن��رخ مبادل��ه ای تش��ویق به 
فروش ارز کرد یا براس��اس نرخ 
توافق��ی، چ��ون برخ��ی کاالها 
ارزآوری باالیی ن��دارد باید نرخ 
توافقی تعریف شود در غیر این 
صورت کس��ی ک��ه محصوالت 
طبیعی مثل پسته صادر می کند 
چه دلیلی دارد که از این مشوق 
اس��تفاده کند. ب��رای او باید راه 
دوم را ب��از ک��رد ت��ا ترغیب به 
ورود ارز شود.« در مقابل برخی 
کارشناس��ان ه��م از این طرح 
اس��تقبال می کنن��د. غامرض��ا 
س��ابق  نماینده  مصباحی مقدم، 
ته��ران و عض��و هی��أت علمی 
دانشگاه امام صادق )ع( در این 
رابطه می گوید: »یکی از مزایای 
عمده پیمان سپاری ارزی، تنوع 
طرف های  تع��دد  و  حس��اب ها 
به ط��وری که  اس��ت،  تج��اری 
ص��ادرات ایران با ح��دود 150 
تا 1۶0 کش��ور انجام می ش��ود 
و چ��ون ای��ن صادرات توس��ط 
شرکت های غیردولتی و معموال 
در چارچوب  انج��ام می ش��ود، 
تحریم ق��رار نمی گی��رد. با این 
ش��یوه نقل و انتقال فیزیکی ارز 
مورد نیاز کش��ور نیس��ت بلکه 
حواله های ارزی مورد نیاز است 
زیرا ب��ا این کار ه��م نیاز تولید 
برطرف می ش��ود و ه��م امکان 
مدیری��ت تقاض��ای ارز ایج��اد 

خواهد شد.« 

پیمان سپاری ارزی این بار معجزه می کند؟ 

احیای یک سیاست اقتصادی قدیمی

پ��ول  بین الملل��ی  صن��دوق 
ساالنه دو بار در ماه های آوریل 
و اکتب��ر )فروردین و مهر( اقدام 
به انتشار گزارش »پایش مالی« 
می کن��د و در ای��ن گ��زارش به 
بررس��ی عملکرد مالی دولت ها 
در 189 کشور عضو می پردازد. 
ای��ن  در  جهان��ی  نه��اد  ای��ن 
گزارش »پای��ش مالی« که روز 
چهارشنبه هفته گذشته منتشر 
ش��د، از روند افزایش��ی نسبت 
بودج��ه عموم��ی دول��ت ایران 
ب��ه تولید ناخال��ص داخلی این 
کشور طی س��ال های آتی خبر 
داد و پیش بینی کرد که کسری 
بودجه دولت ایران نیز در س��ال 
202۳ به ۳درصد تولید ناخالص 

داخلی افزایش یابد. 
براس��اس گ��زارش صن��دوق 
کس��ری  پ��ول،  بین الملل��ی 
بودج��ه دولت ای��ران که طبق 
آخری��ن بررس��ی ها و اصاحات 
س��وی  از  صورت گرفت��ه 
بین المللی  صندوق  کارشناسان 
پ��ول، در س��ال 201۷ معادل 
2.۳درصد تولید ناخالص داخلی 
این کش��ور بوده است، در سال 
ج��اری می��ادی ب��ا 0.9نقطه 

درص��د کاه��ش ب��ه 1.4درصد 
خواهد رس��ید، اما در سال های 
رون��دی  نس��بت  ای��ن  آین��ده 
صع��ودی را در پی��ش خواه��د 
انتظ��ار  به طوری ک��ه  گرف��ت، 
م��ی رود در س��ال 202۳ دولت 
ایران ب��ا کس��ری بودجه ای در 
ناخالص  تولی��د  ۳درصد  حدود 

داخلی این کشور مواجه شود. 
از آمارهای صندوق  چنانک��ه 
برمی آی��د،  پ��ول  بین الملل��ی 
دول��ت ای��ران از س��ال 2011 
یعنی از زم��ان آغاز تحریم های 
بانکی و نفتی علیه این کش��ور 
هس��ته ای،  مس��ائل  س��ر  ب��ر 
ب��ا مش��کل کس��ری  هم��واره 
کرده  نرم  دس��ت وپنجه  بودجه 
اس��ت. حت��ی پ��س از تواف��ق 
با کش��ورهای  ایران  هس��ته ای 
و   2015 تابس��تان  در   5+1
اج��رای توافقنام��ه موس��وم به 
برجام از اوایل س��ال 201۶ نیز 
بازگش��ت  به رغم  ای��ران  دولت 
قدرتمندان��ه ب��ه ب��ازار نفت و 
افزای��ش درآمده��ای صادراتی 
خود نتوانس��ته است بر مشکل 

کسری بودجه فائق آید. 
کس��ری  از  بخش��ی  البت��ه 

بودج��ه دول��ت ایران ب��ه دلیل 
آن  پرداختی  بهره ه��ای  خالص 
اس��ت، به طوری ک��ه حتی طبق 
بین المللی  صن��دوق  پیش بینی 
پول، ت��راز اولی��ه بودجه دولت 
ایران نس��بت به تولید ناخالص 
داخلی این کشور از سال آینده 
می��ادی مثبت خواهد ش��د و 
دس��ت کم ت��ا س��ال 202۳ نیز 
مثبت باقی خواهد ماند. گفتنی 
اس��ت تراز اولیه بودجه در واقع 
همان تراز کلی بودجه است که 
خالص هزینه ه��ای بهره در آن 

لحاظ نمی شود. 
و  درآمده��ا  درخص��وص 
نیز  ای��ران  هزینه ه��ای دول��ت 
گ��زارش  در  ذکرش��ده  ارق��ام 
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول، بر 
افزایش س��هم بودج��ه عمومی 
از تولید ناخالص داخلی کش��ور 
دارند. س��هم درآمدهای  داللت 
عموم��ی دولت از تولید ناخالص 
داخل��ی که در س��ال گذش��ته 
ب��وده  15.۷درص��د  می��ادی 
اس��ت، احتماال در س��ال جاری 
به 18.۷درصد خواهد رس��ید و 
پس از آن نی��ز در ارقامی باالتر 
از 19درصد تثبیت خواهد شد. 

نس��بت مخارج عمومی دولت به 
GDP نیز از 18درصد در سال 
201۷ ب��ه 20درصد در س��ال 
2018 افزای��ش خواهد یافت و 
در س��ال های بعد نی��ز باالتر از 
22درصد خواهد بود. البته باید 
توجه داشت که این ارقام کاما 
نش��ان دهنده نق��ش دول��ت در 
اقتصاد ایران نیستند زیرا بودجه 
ش��رکت های دولتی و بانک ها و 
موسس��ات غیرانتفاعی وابس��ته 
ب��ه دولت –ک��ه در ای��ران رقم 
بسیار بزرگی است- ذیل بودجه 
عمومی دولت ق��رار نمی گیرد و 
در گ��زارش پایش مالی صندوق 
بین الملل��ی پ��ول نی��ز تنها به 
آماره��ای مرب��وط ب��ه بودج��ه 
عمومی دولت ها اکتفا می شود. 

ش��اخص مه��م دیگ��ری که 
در گ��زارش پای��ش مال��ی ب��ه 
آن پرداخته می ش��ود، نس��بت 
بدهی ه��ای دول��ت ب��ه تولی��د 
ناخالص داخلی اس��ت. صندوق 
بین المللی پ��ول انتظار دارد که 
ای��ن نس��بت طی س��ال جاری 
می��ادی در ایران ب��ه باالترین 
میزان خود در س��ال های اخیر 
برس��د و پ��س از آن رون��دی 

نزولی را طی کند. البته الزم به 
توضیح اس��ت که جهش بسیار 
عجیب��ی ک��ه در س��ال 2015 
نس��بت  در  شمس��ی(   1۳94(
بدهی ه��ای دولت ایران )خالص 
و ناخالص( به GDP این کشور 
اتف��اق افتاده، ناش��ی از افزایش 
بدهی های دولت به شبکه بانکی 
بوده است. مدیر اداره بررسی ها 
و سیاس��ت های اقتصادی بانک 
مرک��زی ایران، اس��تفاده دولت 
از حس��اب تنخواه گردان خزانه 
و لحاظ ش��دن بدهی های ناشی 
از تعه��دات مال��ی دولت ه��ای 
نظی��ر س��ود  )م��واردی  قب��ل 
تعهدی دولت در طرح مس��کن 
مهر و رس��وب اوراق مش��ارکت 
ش��رکت های دولتی در ترازنامه 
بانک ه��ا( را عامل اصلی رش��د 
خارق العاده بدهی های دولت در 
سال یادشده عنوان کرده است. 
پ��ول  بین الملل��ی  صن��دوق 
ساالنه دو بار در ماه های آوریل 
و اکتب��ر )فروردین و مهر( اقدام 
به انتش��ار گ��زارش پایش مالی 
می کن��د و در ای��ن گ��زارش به 
بررس��ی عملکرد مالی دولت ها 
در 189 کشور عضو می پردازد. 

جزییات گزارش »پایش مالی« صندوق بین المللی پول

حال و آینده اقتصاد ایران

گزارش2

ارتباطات

پرونده رجیستری بسته می شود
اجرای آخرین مرحله رجیستری از 

امروز
رجیستری گوشی های موبایل از اول اردیبهشت ماه 
با ق��رار گرفتن تمام��ی  برندها در این طرح، رس��ما 

آخرین مرحله را طی می کند. 
به گزارش ایس��نا، درحالی که طرح رجیس��تری 
ی��ا فرآین��د طرح اح��راز اصالت تجهی��زات دارای 
س��یم کارت از س��ال گذش��ته با برنده��ای مطرح 
گوش��ی های موبای��ل و تجهیزات س��یم کارت خور 
آغاز شده و تکمیل آن به امسال موکول شد، مقرر 
ش��د با اجرای آخرین مرحله ط��رح احراز اصالت 
تجهیزات دارای س��یم کارت )رجیستری(، تمامی 
نش��ان های گوش��ی تلفن همراه موجود در بازار از 
جمله سامسونگ از پایان فروردین ماه مشمول این 

طرح  شوند. 
اولین فاز اجرایی رجیستری با گوشی ها و تجهیزات 
س��یم کارت خور برای برند اپل از تاریخ 14 آذر سال 
1۳9۶ آغاز ش��د. همان زمان اعام ش��د کسانی که 
قصد خرید گوشی  و تبلت اپل را دارند، هنگام خرید 
باید از اصالت گوش��ی تلفن همراه و تجهیزات دارای 
س��یم کارت مطمئن ش��وند و به همی��ن منظور الزم 
اس��ت شناسه 15 رقمی )IMEI( را -که روی جعبه 
دستگاه قابل مشاهده است- به شماره ۷۷۷۷ پیامک 

کنند تا از اصالت گوشی اطمینان حاصل کنند. 
پس از آن و در ادامه مرحله دوم طرح رجیس��تری 
و ف��از اجرایی آن، نوبت به برندهای موتوروال، گوگل، 
بلک بری رس��ید که از تاریخ هش��ت دی ماه مشمول 
رجیس��تری قرار بگیرند. اگرچه ش��اید ای��ن برندها 
برخاف اپل، در بازار کاربران زیادی نداش��ته باشند، 
اما یکی از دالیلی که رجیس��تری به سراغ آنها رفت، 

این بود که در ایران نمایندگی رسمی نداشتند. 
پ��س از این برنده��ا و درحالی که بنا بر ش��ایعات 
و ح��دس و گمان های موجود انتظ��ار می رفت طرح 
رجیس��تری س��راغ یک��ی از برندهای سامس��ونگ و 
ه��وآوی برود، اعام ش��د که از تاری��خ 28 بهمن ماه 
س��ال 1۳9۶، ال جی مشمول رجیستری خواهد شد 
و به خریداران این برند هش��دار داده شد، در صورتی 
که قصد خرید دارند، مراحل ثبت و فعال سازی آن را 
انجام دهند تا بتوانند از خدمات ش��بکه تلفن همراه 

برای این گوشی استفاده کنند. 
پ��س از ال جی، نوبت به برنده��ای نوکیا و هوآوی 
رس��ید ک��ه از تاریخ 19 اس��فندماه و یک هفته پس 
از آن از تاری��خ 2۶ اس��فندماه نیز برندهای س��ونی، 
تکنو و ش��یائومی مشمول رجیستری قرار گرفتند. از 
طرفی درحالی که انتظار می رفت برند سامسونگ هم 
با س��هم باالیی که در ب��ازار دارد، طبق وعده ای که 
درباره اجرای رجیس��تری تا پایان س��ال 1۳9۶ داده 
ش��ده بود، برند بعدی اعام ش��ود، رجیستری آن به 

سال 9۷ موکول شد. 
البته محمدج��واد آذری جهرمی- وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات - درباره علت تأخیر در رجیس��تری 
گوشی های سامس��ونگ اعام کرد که به دلیل سهم 
50درصدی سامسونگ در بازار و لزوم تثبیت شرایط 
در روزهای پایانی سال و جلوگیری از تأثیرات منفی 
ب��ر مصرف کننده نهایی، اعام طرح برای این نش��ان 
تجاری به بعد از تعطیات نوروزی موکول شده است. 
در نهایت حس��ین فاح جوشقانی - رئیس سازمان 
تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیوی��ی - از اجرای 
آخرین مرحله رجیس��تری از ۳1 فروردین خبر داد و 
گفت: در راستای حفظ حقوق مشترکان و جلوگیری 
از ف��روش گوش��ی های قاچاق به جای گوش��ی های 
قانون��ی به مردم، با اجرای آخرین مرحله طرح احراز 
اصال��ت تجهیزات دارای س��یم کارت )رجیس��تری(، 
تمامی نشان های گوشی تلفن همراه موجود در بازار 

از جمله سامسونگ مشمول این طرح می شوند. 
انجام کلیه فرآیندهای مربوط به طرح رجیس��تری 
ب��رای برنده��ای مش��مول از تاریخ های اعام ش��ده 
الزامی اس��ت و گوشی غیرقانونی تنها یک ماه مهلت 
اس��تفاده از ش��بکه اپراتورهای تلفن همراه را خواهد 
داشت. همچنین گوشی هایی که تا قبل از تاریخ های 
اعام شده در شبکه فعال بوده اند، نیاز به ثبت ندارند 
و هی��چ جای نگرانی برای دارندگان آنها وجود ندارد. 
ام��ا در صورت ع��دم انجام فرآیند فعال س��ازی برای 
گوشی های جدید مش��مول طرح، گوشی در صورت 

استفاده پس از سه روز قطع سرویس خواهد شد. 
در این خصوص حمیدرضا دهقانی نیا -س��خنگوی 
طرح رجیس��تری موبای��ل- نیز تأکید کرده اس��ت: 
الزم اس��ت تمامی خریداران و صاحبان گوش��ی های 
سامس��ونگ و تمام��ی برندهای تلفن هم��راه حتی 
برنده��ای داخل��ی مانن��د جی ال ایکس قب��ل از فرا 
 رسیدن اردیبهشت ماه گوشی و تبلت های خود را با 
س��یم کارتی که به نام آنها صادر شده یک بار روشن 
و امتح��ان کرده و از طریق آن حداقل یک بار تماس 

حاصل کنند. 
همچنین انجام فرآیند فعال سازی )با استفاده از کد 
فعال سازی موجود در جعبه گوشی( از 15 بهمن ماه، 
برای گوش��ی های نو مش��مول ط��رح و انجام فرآیند 
انتقال مالکیت برای گوش��ی های کارکرده )در زمان 
فروش( الزامی اس��ت و در عی��ن حال، مصرف کننده 
نبای��د هیچ هزینه ای برای رجیس��تری پرداخت کند 
و در صورتی که فروش��نده به اس��م رجیستری قصد 
دریافت هزینه ای داش��ته باشد، خریدار باید فروشگاه 

را ترک کند. 

یادداشت

اقدام عملیاتی دولت برای ارز بدون 
نوسان

براساس فرآیند منطقی در مورد تثبیت نرخ ارز، دولت 
قرار بود مطابق برنامه ای که در نظر گرفته بود، نرخ ارز را 

تک نرخی کند اما این اتفاق نیفتاد. 
در سال های اخیر دولت و بانک مرکزی با ایجاد ثبات 
نرخ ارز در بازار کشور، به دنبال متعادل کردن وضعیت 
بازار و همسان سازی نرخ ارز بوده اند که به دالیل متعدد، 
این برنامه براساس پیش بینی های از قبل صورت گرفته 
جدی ت��ر، منطقی ت��ر و اقتصادی تر باید دنب��ال و اجرا 

می شد. 
نوسانات نرخ ارز در اواخر سال 9۶ افزایش چشمگیری 
یافت و دولت نتوانست با این مسئله به صورت منطقی 
برخورد کند و ادامه این ش��رایط در سال 9۷ سبب شد 
تا دولت با سیاست دستوری کنترل نرخ ارز، نسبت به 
یکسان س��ازی آن و تک نرخی کردن ارز اقدام کند که 
این اقدام، متفاوت از تصمیمات و وعده های قبلی دولت 
در مورد تثبیت نرخ ارز است، بنابراین نمی توان در مورد 
نرخ ارز و تک نرخی ش��دن آن با توجه به شرایط فعلی 
اقتصادی کشور پیش بینی های قاطع و دقیقی انجام داد. 
تخصیص ارز موردنیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
و دانش��جویان و مس��افران هن��وز مکانیزم درس��ت و 
مشخصی ندارد و صرافی ها از فروش ارز ممنوع هستند 
و ای��ن کار تنها از طری��ق بانک ها انجام می ش��ود که 
درنتیجه باید گفت ارز به صورت طبیعی در بازار وجود 

ندارد. 
سیاست ارزی کش��ور تأثیر خود را در ماه های آینده 
نشان خواهند داد و در 2، ۳ ماه آینده می توان دید که 
اقدامات فعلی دولت در تک نرخی کردن ارز چه میزان 
توانس��ته از بازار کار و تولید در کشور حمایت کند. در 
2، ۳ م��اه آینده دولت می تواند ارز مورد نیاز بازار کار و 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان را تأمین کند و به حتم 
این موضوع می تواند سبب ایجاد ثبات در بازار کار و کل 

اقتصاد شود که مسئله بسیار مهمی است. 
در ماه ه��ای آینده می توان ارزیابی دقیقی از وضعیت 
رش��د اقتصادی و ش��کوفایی بازار کار داش��ت و گفت 
آیا سیاس��ت دولت در تک نرخی کردن ن��رخ ارز مؤثر 
بوده اس��ت یا خیر؟ این در حالی اس��ت که باید گفت 
سیاست دس��توری محدود کننده خوب نیست و عامل 
تعیین کننده ای در بازار کار و اقتصاد محسوب نمی شود. 
دولت باید سیاس��ت تک نرخی شدن نرخ ارز را ظرف 
مدت ش��ش ماه ساماندهی کند و ش��رایط را به حالت 
طبیع��ی برگرداند. در اقتصاد و ب��ازار کار عدم تعادل و 
بی ثباتی نرخ ارز ناش��ی از افزایش قیمت ارز در س��ال 
گذش��ته موجب تأثیر فراوانی ش��ده که دولت باید این 
ش��رایط و وضعیت را کنت��رل کند.  افزای��ش نرخ ارز 
ناش��ی از عوامل مختلفی بوده که شامل عوامل داخلی 
و عوامل بیرونی می ش��ود که برخ��ی از عوامل داخلی 
در اختی��ار دولت و حاکمیت ب��وده و از عوامل خارجی 
نیز می توان به تأثیر تنش های سیاس��ی بین کشورها و 
شوک های ناش��ی از این موضوع اشاره کرد.  در عرصه 
داخلی نیز باید گفت دولت یازدهم در سال های فعالیت 
خود توانس��ت فرآیند منطقی در اقتصاد را دنبال کند 
ک��ه تبعات آن در عرصه مدیری��ت و بازار کار و کنترل 
نرخ تورم و مقدار ع��ددی منطقی تورم و جلوگیری از 
رش��د فزاینده قیمت ها قابل مشاهده بود، اما متأسفانه 
در دولت دوازدهم، دولت برخی از کنترل ها را از دست 
داد و تنش های سیاس��ی بع��د از انتخابات و اختافات 
بین گروه های مختلف سیاسی کشور و عدم هماهنگی 
دولت با ارکان و س��ازمان های مختلف حاکمیتی و در 
نهایت موفق نبودن در جلب اعتماد عمومی مشکاتی را 
به وجود آورد.  مردم در دو دوره به دولت اعتماد کردند 
و انتظار داشتند تا گام های جدی رو به جلو بردارد و با 
این کار تغییرات در معیش��ت مردم محسوس شود، اما 
افزایش بیکاری و عدم تحقق برخی از وعده ها، س��بب 
کاهش روند بهبود وضعیت معیشت مردم و همچنین 
افزایش نرخ بیکاری شد.  تنش های متعدد در کنار این 
موارد به شرایط دامن زده و در نتیجه سبب بی ثباتی در 
اقتصاد شده است؛ به طوری که بررسی ها نشان می دهد 
اعتراضات س��ال9۶ بیشتر منشأ اقتصادی داشت و این 
موضوع به رون��دی که دولت دنب��ال می کرد، لطمات 

فراوان وارد کرد. 
دول��ت بای��د با هم��کاری و همفک��ری ب��ا ارکان و 
س��ازمان های مختلف حاکمیت��ی و تعامل با گروه های 
مختلف سیاسی به تثبیت شرایط کمک کرده و کارهای 
جدی تری را با تکیه بر منابع داخلی انجام دهد. یکی از 
این کارها، اصاح سیاست های پولی است که از گذشته 
تاکنون با مش��کات فراوان مواجه بوده اند.  دولت باید 
س��رمایه های منجمد بانک ها را به ب��ازار کار و چرخه 
اقتصاد بازگرداند و به س��رمایه در گردش تبدیل کرده 
و شرایطی را فراهم کند تا مردم بتوانند از وام های خرد 
بهره مند ش��وند؛ این موارد جزو وعده های دولت است 
که باید محقق شود.  دولت در سال های گذشته تاش 
فراوانی کرد تا نرخ سود س��پرده بانکی را به 15درصد 
کاهش دهد.  دول��ت دوازدهم در مدت باقی مانده باید 
برخی سیاست های خود را اصاح کرده و با کنترل این 
موارد ثبات را به بازار بازگرداند. دولت باید سیاست های 
تأثیرگ��ذار در ن��رخ ارز را از طری��ق مولفه های داخلی 
کنترل کرده و قطار شرایط اقتصادی مطلوب را به ریل 

بازگرداند. 
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اردیبهش��ت،  م��اه  امـروز:  فرصـت 
 مهم��ی در اقتصاد ایران اس��ت. چنانچه
22 اردیبهش��ت، آخری��ن موع��د تمدید 
تعلیق تحریم های هسته ای ایران از سوی 
رئیس جمهور آمریکاست و دونالد ترامپ 
هشدار داده که اگر آنچه او آن را نواقص 
توافق برج��ام می داند رفع نش��ود، دیگر 

تعلیق تحریم ها را تمدید نخواهد کرد. 
در عین حال، ش��روع اردیبهشت ماه با 
چند طرح مهم اقتصادی نیز گره خورده 
و از جمله آن، سیاس��ت تک نرخی کردن 
ارز اس��ت که از 21 فروردین ماه از سوی 
دول��ت کلید خ��ورد و درحالی که التهاب 
ب��ازار ارز به باالترین حد خود رس��یده و 
دالر مرزه��ای تاریخی را در اقتصاد ایران 
پشت سر می گذاشت، به ناگاه معاون اول 
رئیس جمه��ور از تصمیم جدید دولت در 
ح��وزه ارزی خب��ر داد و اع��ام کرد که 
دالر در قیم��ت 4200 تومان تک نرخی 
ش��ده اس��ت. بر ای��ن اس��اس، هرگونه 
 خری��د و ف��روش ارز ب��ا نرخ��ی بیش از
4200 توم��ان در بازار، مص��داق قاچاق 
اعام ش��د و طب��ق دس��تورالعمل بانک 
مرک��زی، ارز قاب��ل نگهداری ب��رای هر 
ش��خص، حداکثر 10 هزار ی��ورو تعیین 
ش��د. بنابرای��ن بانک مرکزی نس��بت به 
نگه��داری مبلغی بی��ش از 10 هزار یورو 
تا پایان فروردین امس��ال هش��دار داد و 
اع��ام کرد که پس از این مهلت زمانی با 
دارن��دگان بیش از 10 هزار یورو برخورد 
خواه��د کرد.  اما ط��رح مهم دیگری که 
اجرای آن با اولین روز اردیبهش��ت  کلید 
خورده، طرح رجیس��تری است و بر این 
اس��اس، تم��ام برندهای تلف��ن همراه از 

اول اردیبهش��ت ماه زیر چتر رجیستری 
قرار می گیرن��د.  گزارش »فرصت امروز« 
از اج��رای ای��ن دو ط��رح را در صفحات 

روزنامه امروز می خوانید. 
پایان اولتیماتوم ارزی

بانک مرکزی در جریان یکسان س��ازی 
نرخ ارز، نس��بت به نگهداری بیش از 10 
هزار یورو تا پایان فروردین هش��دار داده 
و اع��ام ک��رده بود که اگر م��ازاد بر این 
به ف��روش نرس��یده و یا س��پرده گذاری 
ارزی نش��ود، در صورت کش��ف با دارنده 
طبق قانون برخورد می ش��ود، اما با اینکه 
ای��ن مهلت زمانی تمام ش��ده، ولی هنوز 
مش��خص نیس��ت که بانک مرکزی قرار 
است با چه س��ازوکاری، دارندگان بیش 
از 10 ه��زار ی��ورو را شناس��ایی و با آنها 

برخورد کند. 
ش��امگاه ایس��نا،  گ��زارش   ب��ه 

21 فروردین ماه یعن��ی زمانی که هیجان 
ب��ازار ارز و الته��اب آن در باالتری��ن حد 
خود در س��ال های گذش��ته قرار گرفت، 
دولت اعام کرد که ارز را تک نرخی کرده 
اس��ت. بر این اس��اس اعام شد که نرخ 
دالر ک��ه تا آن تاریخ ب��ه بیش از ۶000 
توم��ان افزای��ش یافته بود ب��ه یکباره به 
4200 تومان رسیده و برنامه ریزی بر این 
اس��ت که با تأمین ارز متقاضیان از سوی 
بانک مرکزی، هرگونه خرید و فروش ارز 
ب��ا نرخی بی��ش از 4200 تومان در بازار 

ممنوع و قاچاق خواهد بود. 
جدای از مواردی ک��ه در اطاعیه ها و 
بخشنامه های بانک مرکزی در مورد نحوه 
تک نرخی شدن ارز و سازوکار اجرای آن 
مطرح شد، سهم مردم از نگهداری ارز در 

خارج از سیس��تم بانکی مورد تأکید قرار 
گرفت، به طوری که طبق دس��تورالعمل 
بان��ک مرکزی ارز قابل نگهداری توس��ط 
هر ش��خص از 21فروردین ماه امسال به 
بعد حداکثر 10 ه��زار یورو یا معادل آن 
به س��ایر ارزها اس��ت و در صورت کشف 
میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با 
وی طبق قانون برخورد می ش��ود. این در 
حالی است که براساس بند )خ( ماده )2(

قان��ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هرگونه 
خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی 
و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده 
و نهادهای ذی صاح با مرتکب براس��اس 
قوانی��ن و مقررات ج��اری از جمله قانون 
مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز برخ��ورد 

می کنند. 
در بخش دیگری از این دس��تورالعمل 
آمده اس��ت تمام اشخاصی که تا پیش از 
اجرای این سیاس��ت، اق��دام به خرید ارز 
به صورت اس��کناس کرده اند و در تاریخ 
صدور این اطاعیه بیش از 10 هزار یورو 
یا مع��ادل آن ارز در اختی��ار دارند، باید 
حداکثر تا پایان ماه جاری )فروردین( آن 
را در دو حال��ت با حج��م قابل نگهداری 
یعنی 10 ه��زار یورو منطب��ق کنند، به 
گون��ه ای که یا مبلغ م��ازاد را در بانک ها 
س��پرده گذاری ارزی ک��رده و به بانک ها 

بفروشند. 
بر این اس��اس از امروز شنبه همزمان 
با اول اردیبهش��ت ماه مهلت تعیین شده 
بانک مرکزی ب��رای واگذاری ارز مازاد بر 
10 ه��زار یور و یا س��پرده گذاری آن در 
بانک ها ب��ه پایان می رس��د و اگر دارنده 
نسبت به این موضوع اقدام نکند مرتکب 

جرم شده اس��ت، در این شرایط پرس و 
جوی جری��ان از منابع مطلع نش��انی از 
وجود راهکاری مشخص برای پیگیری و 
ردیاب��ی افرادی که ارز م��ازاد و یا میزان 
ارز در اختی��ار طی س��ال های گذش��ته 
تاکنون ن��دارد. در عین ح��ال که خرید 
و فروش صرافی ها هم گرچه در س��امانه 
سنا ثبت می شود، اما بیانگر ارز در اختیار 

خریداران نیست. 
با این وج��ود بانک مرکزی ش��رایطی 
متفاوت از گذش��ته را برای سپرده گذاری 
ارزی در بانک ه��ا ایجاد کرده اس��ت. در 
گذش��ته معموال شخصی که در بانک ارز 
خود را س��پرده می کرد در هنگام تحویل 
با این مش��کل مواجه بود که در مواردی 
بانک ها از پرداخت ارز سر باز زده و ریال 
تحویل می دادند که در این شرایط تمایل 
مردم در گذر زمان برای س��پرده گذاری 
ارزی کمرنگ ش��د، ولی آنطور که رئیس 
کل بان��ک مرک��زی اعام کرده اس��ت با 
اباغ بخش��نامه ای به بانک ها تأکید شده 
تا در هن��گام مراجعه س��پرده گذار برای 
دریافت س��پرده ارزی حتم��ا ارز تحویل 
داده ش��ود در عی��ن حال ک��ه در طول 
دوره به این س��رمایه گذاری س��ود تعلق 
خواه��د گرفت، از این رو ولی اهلل س��یف 
تضمی��ن کرده که بازپرداخت اس��کناس 
به سپرد ه گذاران ارزی در صورت مطالبه 

آنها تضمین می شود. 
ب��ه  پرداخت��ی  ب��ا س��ود  رابط��ه  در 
س��پرده های ارزی نی��ز باید یادآور ش��د 
که حداکثر این س��ود تا ۶درصد تعریف 
می شود که در بانک ها احتماال بین چهار 

تا 4.5درصد پرداخت می شود. 

به گفته معاون س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، تم��ام تبلت  ها و گوش��ی های 
سیم کارت خور که قابلیت دریافت تماس 
یا پیامک را دارند از اول اردیبهشت وارد 

طرح رجیستری می شوند. 
حمیدرض��ا دهقانی نی��ا، معاون س��تاد 
مب��ارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز در نشس��ت 
خب��ری خود ب��ا خبرنگاران، ای��ن را هم 
گفت ک��ه انواع تبلت ها اعم از محصوالت 
اپل و تبلت های اندرویدی سیم کارت خور 
که در دست مردم وجود دارد ولی از آنها 
استفاده نمی شود، تا پایان روز جمعه ۳1 
فروردین باید روشن شوند و با سیم کارت 
صاحب دس��تگاه یک  تماس از آنها برقرار 
ش��ود تا در شبکه مخابراتی ثبت شود در 
غیر این صورت سیستم به طور اتوماتیک 
دسترس��ی تجهی��ز این مش��ترکان را به 

شبکه اپراتور ها قطع می کند. 
او گری��زی به آمار نی��ز زد و ادامه داد: 
از ابتدای طرح رجیستری تاکنون، 210 
ه��زار و ۷۶۷ تجهی��ز در لیس��ت س��یاه 
رجیس��تری ق��رار گرفته اند و بیش��ترین 
مورد، مرب��وط به موبایل های اپل با بیش 
از 108 هزار مورد و لیس��ت تفکیک  شده  
سایر برند ها عبارت از اپل 108588 عدد، 
موتوروال 10450 عدد، گوگل 2۳1 عدد، 

بلک بری 9۳۳ عدد، ال جی 20۷54 عدد، 
نوکیا 4۳944 عدد، هوآوی 25۷94 عدد 
و سامسونگ گلکسی اس 9 به تعداد ۷9 

عدد بوده است. 
تدری��ج  ب��ه  داد:  ادام��ه  دهقانی نی��ا 
مودم ها، دانگل ها و س��ایر دس��تگاه های 
س��یم کارت خور هم به طرح  رجیس��تری 
ب��ا واردکنندگان  اضاف��ه خواهند ش��د. 
ای��ن دس��تگاه ها صحبت های��ی ش��ده و 
آموزش های اولیه به آنها داده شده است. 

سامانه »همتا«
س��امانه »همتا« برای طرح رجیستری 
ایجاد شده اس��ت و از روش های مختلفی 
نظیر وب س��ایت این س��امانه، کد ستوری 
USSD، پیامک و اپلیکیش��ن می توان از 
آن اس��تفاده کرد. البته برای دسترسی به 
ش��ماری از قابلیت های این سامانه باید از 
طریق وب سایت در س��امانه همتا ثبت نام 
کنید. برای مثال در صورتی که بخواهید از 
طریق گوشی  هوشمند خود مالکیت گوشی  
س��یم کارت دیگری را انتق��ال بدهید، باید 

حتما در سیستم ثبت نام کرده باشید. 
پی��ش از آنکه در زمان خرید گوش��ی  
هوش��مند جدید به س��راغ ثب��ت آن در 
گوش��ی   به اصط��اح  و  بروی��د  س��امانه 
هوش��مندتان را رجیستر کنید، باید چند 

نکت��ه را رعایت کنید ک��ه البته نیازی به 
بازکردن جعبه گوش��ی و اس��تفاده از آن 

ندارد. 
می توانید برای استعام اصالت، شناسه 
15 رقم��ی IMEI را بدون هر گونه خط 
تیره ی��ا ممیزی که روی جعبه  گوش��ی 
قابل دیدن است، به شماره ۷۷۷۷ پیامک 
کنید یا از طریق کد دستوری #۷۷۷۷* 
و انتخاب اس��تعام اصال��ت و وارد کردن 
کد IMEI، از اصالت گوشی آگاه شوید. 
حتم��ا توجه داش��ته باش��ید که پاس��خ 
دریافت شده از طریق پیامک با سرشماره 
س��امانه همتا )۷۷۷۷( باش��د. در پیامک 
دریافت��ی اطاعاتی از قبی��ل نام و مدل 
گوشی در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت 
که می توان با مطابقت آن با گوش��ی که 
در حال خریداری هس��تید، از اصالت آن 

اطمینان حاصل کنید. 
البت��ه مراح��ل ب��اال از طری��ق دانلود 
اپلیکیش��ن همت��ا نیز قابل انجام اس��ت، 
ولی در حال حاضر این اپلیکیش��ن تنها 
برای سیس��تم عامل اندروید توسعه یافته 
و خبری از نس��خه  مخصوص گوشی های 

آیفون نیست. 
در مرحله  دوم پس از حصول اطمینان 
از اصال��ت گوش��ی نوب��ت ب��ه تطبی��ق 

IMEI گوش��ی با کدی اس��ت که روی 
بس��ته بندی درج شده است. برای این کار 
باید بس��ته بندی گوشی  هوش��مند را باز 
کنید و پس از روش��ن کردن گوشی، کد 
#0۶#* را ب��دون نیاز به فش��ردن کلید 
دیگری وارد کنید. نتیجه وارد کردن این 
کد در گوش��ی، نمایش کد IMEI روی 
صفحه نمایش اس��ت ک��ه می توان آن را 
با کد درج ش��ده روی بسته بندی گوشی 

مطابقت داد. 
نکت��ه ای که باید به آن توجه داش��ت، 
اختصاص دو ک��د IMEI منحصربه فرد 
برای گوش��ی های هوشمند دو سیم کارته 
اس��ت که باید هر دوی این کدها را برای 

استعام اصالت گوشی چک کرد. 
در ص��ورت ب��روز هرگون��ه مش��کل یا 
ش��کایت در زمین��ه اس��تعام، انتق��ال 
مالکی��ت، دریاف��ت هزینه فعال س��ازی، 
س��ریال  ش��ماره  و  فاکت��ور  در  جع��ل 
تجهی��زات و مش��کات گمرکی، کاربران 
می توانند با سامانه 124 که مرکز تماس 
س��ازمان حمای��ت از تولیدکنن��دگان و 
مصرف کنندگان است، مرکز تماس طرح 
همتا ب��ه ش��ماره 09۶۳۶۶ یا س��ازمان 
تعزی��رات به ش��ماره 1۳5 تماس حاصل 

کنند. 

آنچه درباره سامانه »همتا« باید بدانید

تمام برندها زیر چتر رجیستری

بازارارزاولتیماتوم ارزی تمام شد

شوک ارزی از نگاه یک اقتصاددان
صراف ها اختالل اقتصادی ایجاد کردند

به گفته یک اقتص��اددان، صراف ها عامل اصلی تغییر 
و تح��والت اقتصادی اخیر بودن��د. آنها با خرید و فروش 
دالر از طریق دالالن خود، بازار را در دس��ت گرفته و آن 
را به نرخ غیرواقعی۶000تومان رساندند.  مهدی تقوی، 
اقتصاددان و استاد دانش��گاه در گفت وگو با ایلنا، درباره 
نوسانات بازار ارز گفت: به باور من، صراف ها عامل اصلی 
این تغیی��ر و تحوالت بودند که با خرید و فروش دالر از 
طری��ق دالالن خود، بازار را در دس��ت گرفته و آن را به 
نرخ غیرواقعی۶000 تومان رساندند و حاال این تبادالت 
از طریق بانک ها صورت می گیرد که کنترل پذیر هستند.  
او ادامه داد: در سیاس��ت جدی��د ارزی مبادالت از کانال 
بانک ها با نرخ 4200 تومان صورت می گیرد که تصمیمی 
کاما عاقانه بود، از سویی اگر نرخ دالر در حوالی ۶000 
تومان می ماند، دس��تاورد تورمی دولت یازدهم را تحت 
تأثیر قرار می داد.  به گفته تقوی، با تصمیم جدید، بانک 
مرکزی مس��ئول تأمین نیازه��ای ارزی واردکنندگان و 
مسافران است که موجب حذف صراف ها به عنوان عامل 
اختال اقتصادی شده است. البته اگر دولت می توانست، 
اقدامات سخت تری را نیز برای صرافان در نظر می گرفت. 

وزیر اقتصاد: 
 اجازه خروج ارز از کشور را

نخواهیم داد
وزیر اقتصاد با اش��اره به اینکه اجازه نخواهیم داد ارز از 
کشور خارج شود، گفت: به گونه ای سیاستگذاری خواهیم 
کرد که واحدهای تولیدی ارز را به کش��ور وارد کنند.  به 
گزارش ایرنا، مسعود کرباسیان پنجشنبه شب در نشست 
ش��ورای اداری رفس��نجان افزود: برخی معتقد بودند که 
این نرخ باید ش��ناور باش��د و کف قیمتی دیده می شد تا 
پس از آن شناوربودن ارز انجام شود.  او با تأکید بر اینکه 
س��امانه ارزی بحثی قطعی است، ادامه داد: التهاب ارزش 
ارز باید روی می داد، اما جهش رخ داده، قیمت واقعی نبود 
و قیمت حدود 4هزار و 200 تومان است.  وی با اشاره به 
مقول��ه ارز صادراتی نیز گفت: ارز صادراتی لزوما از طریق 
بانک نباید برمی گش��ت و می توانست به وسیله صرافی ها 
نیز انجام شود.  کرباسیان افزود: در این شرایط صادرکننده 
می توانس��ت سپرده ارزی کند و البته بنا به تأکید ریاست 
جمه��وری در این زمینه تجربه تلخ گذش��ته نباید تکرار 
شود و صادرکنندگان همچنین می توانستند ارز خود را به 
ف��رد دیگری واگذار کنند که می خواهد واردات کند.  وی 
گفت: بخشنامه ارزی گویا است و در حوزه صادرات تمامی 
مسائل دیده شده است. بانک مرکزی ۳۶ نوع نیاز در پیوند 
با ارز احصا کرده اس��ت که در گروه های کاری مورد توجه 
قرار می گیرند.  کرباس��یان همچنین بر لزوم حمایت های 
الزم از مناطق آزاد همچون مناطق ویژه اقتصادی تأکید 
کرد و افزود: باید مش��ابه مناطق ویژه اقتصادی به مناطق 
آزاد نی��ز حمایت ه��ای الزم داده و حمایت الزم را به این 

مناطق آزاد نیز تعمیم داد. 

 مردی که مرگش قیمت نفت را
به 100 دالر می رساند

براساس خوش بینانه ترین سناریوها بازگشت بی ثباتی 
به مناطق نفتی، حداقل حدود 200 هزار بشکه از نفت 
لیبی را از بازار حذف خواهد کرد و ممکن است قیمت 
جهانی نفت را حتی تا 100 دالر در هر بشکه برساند. 

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری اویل پرایس، 
آین��ده لیبی به عنوان یک تولید کنن��ده مهم نفت و گاز 
در ش��مال آفریق��ا بار دیگر در معرض تهدی��د قرار دارد. 
رس��انه های بین المللی گزارش می دهند که ژنرال خلیفه 
حفتر، م��رد قدرتمند این روزهای لیب��ی و رهبر ارتش 
ملی لیبی، بزرگ ترین و قدرتمندترین نیروی نظامی این 
کشور سکته کرده است. رسانه های عربی سخن از مرگ 
یا کناره گیری این نظامی قدرتمند از عرصه سیاسی لیبی 
در روزهای آینده می دهد که بدون شک می تواند موجب 
افزایش بی ثباتی در این کش��ور و تشدید نزاع قدرت در 
ش��رق لیبی شود.  ابتکارات سیاس��ی چند کشور عربی، 
سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا بدون حضور قدرتمند 
ارتش ملی لیبی در تحوالت میدانی این کشور محکوم به 
شکست است. حذف احتمالی ژنرال حفتر از توازن قدرت 
ظریف و ش��کننده ای که در لیبی ایجاد ش��ده همچنین 
موج��ب تضعیف عملیات های نظام��ی ضد داعش و ضد 
القاعده در لیبی خواهد شد.  وضعیت در لیبی همچنین 
یک موضوع نگرانی عمده برای اوپک خواهد بود، زیرا در 
پیش بینی های این س��ازمان در زمینه عرضه نفت، تداوم 
ثبات در لیبی که عامل اصلی آن ارتش ملی این کش��ور 
بود، یک مفروض اصلی به حساب می آید. افزایش مجدد 
بی ثباتی در لیبی تأثیر قابل توجهی بر توانایی این کشور 
در زمینه تولید نفت خواهد داش��ت. ارتش ملی لیبی در 
حال حاضر اصلی ترین نیروی حاکم بر مناطق نفتی این 
کشور است و کنترل منطقه موسوم به »حال نفتی« در 
خلیج سیرت را در اختیار دارد.  ارتش ملی لیبی در سایه 
برقراری ثبات توانسته تولید نفت این کشور را از ۳00 تا 
۳50 هزار بش��که در روز به یک میلیون بش��که افزایش 
ده��د. به راه افتادن جنگ قدرت منجر به کاهش مجدد 
ظرفیت تولید و صادرات نفت لیبی خواهد شد. بر اساس 
خوش بینانه ترین س��ناریوها بازگشت بی ثباتی به مناطق 
نفتی، حداقل حدود 200 هزار بش��که از نفت لیبی را از 
بازار حذف خواهد کرد و ممکن است قیمت جهانی نفت 

را حتی تا 100 دالر در هر بشکه برساند. 

یادداشت

تأملی بر اقدام ارزی دولت

بازار ارز ت��ا حدی آرام گرفته اس��ت، اما نکته 
اینجاست در شرایطی که نوسانات نرخ ارز شدید 
شده بود، دولت باید دست به اقداماتی می زد. ما 
در چند ماه اخیر، به ویژه اسفندماه سال گذشته 
و همچنین 15روز نخس��ت فروردین 9۷ ش��اهد 
بودیم که نوس��ان نرخ ارز بسیار شدید شد و این 
مس��ئله، بازار را آشفته کرد؛ البته اقدام دولت در 
تعیین نرخ دستوری ارز را می توان اقدام مناسبی 
دانست، زیرا این کار بهتر از بی عمل بودن است. 
مثالی می زنم. وقتی ت��ب مریض به 42 درجه 
می رسد، پزش��ک تصور نمی کند که بیمار رفتار 
اجتماع��ی اش چگون��ه اس��ت؟ آداب غذاخوردن 
می داند یا خیر؟ رفتارش با مردم چگونه اس��ت؟ 
و. . . نخس��تین کار این اس��ت که پزشک، تب را 
پایی��ن آورد تا بیمار از دس��ت ن��رود. اقدام اخیر 
دولت نیز مش��ابه این مس��ئله اس��ت، یعنی تب 
داشت از مرز سامت اقتصاد می گذشت و اقتصاد 
را ب��ه ورطه خطرناکی هدای��ت می کرد، بنابراین 
نخس��تین اقدام دولت این بود ک��ه تب را پایین 
آورد. چارچوب و کلیات این مس��ئله به طور قطع 
مورد تأیید همه کس��انی است که دل  شان برای 
مملکت و اقتصاد می سوزد. دولت حتما باید این 
تب را کاه��ش می داد، اما می توان به این فرآیند 
کاهش تب و عملی که انجام می ش��ود نیز انتقاد 
کرد، زیرا اش��تباه هایی وجود دارد و بس��یاری از 
موارد ممکن است دیده نشده باشد که بعدا شاید 

دیده شود. 
با ای��ن حال، ما باید ببینی��م دالیل این قضیه 
چه بوده اس��ت ک��ه به اینجا رس��یدیم تا چنین 
عملیات اضطراری را مجبور ش��ویم انجام دهیم. 
آنچه مش��خص اس��ت، اینک��ه اقتصاد م��ا بیمار 
اس��ت و نقطه ضعف کشور ما نیز اقتصاد است. ما 
می بینیم که دش��من خارجی هیچ گاه نمی گوید 
حمله نظامی و. . . به ایران می کند، بلکه همیشه 
و در چند دهه گذش��ته تدابی��ری اتخاذ کرده اند 
که جنگ سیاس��ی و نظامی را ب��ه حوزه اقتصاد 

بیاورند. 
تاکن��ون فق��ط دش��من خارجی ای��ن فکر را 
می کرد، اما چند سالی است که گروه های داخلی 
نیز ب��ه دلیل اختاف های سیاس��ی و دیدگاهی، 
از اس��لحه اقتصاد علیه دولت استفاده می کنند؛ 
پروسه ای که از دوس��ال گذشته شروع شده و با 

آغاز دولت دوازدهم شدت گرفته است. 
در درگیری ه��ای سیاس��ی داخل��ی تمرکز بر 
حوزه اقتصاد افزایش یافته اس��ت و در نهایت هم 
مملکت آس��یب می بیند و ه��م فعاالن اقتصادی 
و تولیدکنن��دگان و در نهایت گروه های مختلف 
از ای��ن موض��وع آس��یب می بینند. ادام��ه روند 
اختاف های اساس��ی اینچنینی، اقتصاد کشور را 
به هم می ریزد؛ این در حالی اس��ت که نباید این 

شیوه ادامه یابد. 
به ط��ور قطع می توان به تصمیم��ات اقتصادی 
دولت به ویژه در یک س��ال و نیم اخیر انتقاداتی 
را وارد کرد؛ به ویژه اقدامات دولت در حوزه پولی 
و مالی، اما نباید فراموش کرد که سایق در علم 
اقتصاد جایگاهی ندارند و باید به اقتصاد به عنوان 
موج��ودی زنده نگاه کرد که دارای نقاط ضعف و 

بیماری ها و کاستی هایی است. 
بیماری اصلی اقتصاد کش��ور ما، نبود شفافیت 
اس��ت و در س��ایه این مسئله، فس��اد اقتصادی، 
ران��ت، قاچ��اق کاال و پولش��ویی و . . . اتف��اق 
می افتد. البته در دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم 
اقدامات بسیار خوبی در مبادی رسمی و گمرک 
ص��ورت گرفت ک��ه با مکانیزه ش��دن سیس��تم، 
جل��وی بس��یاری از فس��ادها از مبادی رس��می 
گرفته ش��د که البته 100درصد نیست؛ هرچند 
این روند خوب ادام��ه دارد. در حوزه مالیات نیز 
اقدام��ات جدید و مثبتی رخ داده؛ به صورتی که 
گردش های مالی کان رصد شده و مورد پرسش 
ق��رار می گیرد. این اق��دام را می توان حرکتی به 
س��مت اعمال شفافیت بیشتر دانست که از نقطه 
صف��ر این حرکت آغاز ش��ده و یک��ی دو گام به 
جلو رفته است. خوش��بختانه اقدامات خوبی نیز 
در زمینه شفافیت قراردادهای بانکی و. . . صورت 
گرفته که در اصل، حرکت رو به جلویی محسوب 

می شود. 
کس��انی که به شفافیت اقتصادی اعتقاد دارند، 
بای��د ب��ه دولت کم��ک کنند که در این مس��یر 
حرک��ت کند، اما نباید فرام��وش کرد در علم، به 
ویژه علم اقتصاد، دس��تور و کنترل جایز نیست، 
ام��ا تصمیم گیری در ش��رایط اضط��رار می تواند 
منطبق با علم نباش��د که نماد بارز این مس��ئله 
را می ت��وان در اقدام اخیر دولت مش��اهده کرد، 
زیرا دولت چاره دیگری جز تعیین دستوری نرخ 

ارز نداشت. 
البت��ه نباید فراموش کرد ک��ه این اقدامات در 
بلندم��دت تأثی��ر نخواهد داش��ت و ادامه آن به 
ص��اح نیس��ت، بنابرای��ن دولت بای��د راهکاری 
علم��ی و منطقی برای حل بح��ران افزایش نرخ 

ارز بیندیشد. 

مجیدرضا حریری
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین
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پایگاه خبری  فرصت امروز: 
فوربس در گزارش��ی نوشت که 
عوامل ژئوپلیتیک و نه مس��ائل 
موج��ب  اقتص��ادی  بنیادی��ن 
کاه��ش ارزش ری��ال در ایران 
شده است. به اعتقاد این پایگاه 
خب��ری، بان��ک مرک��زی ایران 
به رغم اج��رای اقدامات جدید 
ارزی در طی یک هفته گذشته، 
توفیق چندانی در احیای ارزش 
پ��ول ملی این کش��ور نداش��ته 
اس��ت. همچنی��ن بلومبرگ در 
ایران  گزارشی به ش��وک ارزی 
اش��اره کرد و نوشت که نیمی از 
اعضای پارلمان ایران در نامه ای 
به حسن روحانی رئیس جمهور، 
ب��ا متهم کردن ولی اهلل س��یف، 
رئیس کل بان��ک مرکزی ایران 
به س��وء مدیریت در نظام بانکی 
و بازار ارزی، خواس��تار برکناری 
وی شده اند. اما به نظر نمی رسد 
که برکن��اری رئی��س کل بانک 
مرکزی، مش��کل بازار ارز ایران 

را چندان حل کند. 
دالیل گرانی ارز در ایران

پایگاه خبری فوربس با اشاره 
به تأثی��ر عوام��ل ژئوپلیتیک و 
نه عوامل اقتص��ادی در کاهش 
ارزش ریال ای��ران، گزارش داد 
ک��ه دول��ت ای��ران در روز 10 
آوریل نرخ هر دالر آمریکا را 42 
هزار ریال تعیین و اعام کرد هر 
کس ب��ا نرخی غیر از نرخ اعام 
شده اقدام به خرید و فروش ارز 
کند، تحت پیگ��رد قضایی قرار 
خواهد گرفت. در آن زمان، نرخ 

هر دالر آمری��کا در بازار آزاد به 
حدود ۶1 هزار ریال رسیده بود 
و ارزش ریال نس��بت به ابتدای 
ماه 22درصد و نسبت به ابتدای 
افت  ۳0درص��د   ،2018 س��ال 

کرده بود. 
به گ��زارش تس��نیم، هرچند 
بانک ها گزینه دیگری جز تبعیت 
از دستورالعمل های بانک مرکزی 
ندارند، اما نرخ غیررس��می ارز در 
ب��ازار آزاد همچنان باالس��ت. به 
گفته برخ��ی منابع در ایران، بعد 
از اقدامات دول��ت ارزش ریال در 
براب��ر دالر اندکی افزایش یافت و 
به ح��دود 55 هزار ریال رس��ید. 
اما پ��س از این کاهش، نرخ دالر 
مجددا باال رفته و تا روز 1۷ آوریل 
به 5۶ هزار و 500 ریال رس��یده 

است. 
برای  بزرگ تر  نگرانی  احتماال 
کمبود  تهدی��د  ای��ران،  اقتصاد 
ارز اس��ت. دولت تاش کرده به 
م��ردم اطمینان دهد که کمبود 
ارز رخ نخواهد داد. دسترسی به 
ارزهای خارجی در ایران محدود 
ش��ده اس��ت. بانک مرک��زی به 
صرافی ها دس��تور داده که دیگر 
نباید خودسرانه اقدام به خرید و 
ف��روش ارز کنند، بلکه آنها تنها 
باید ارزی را که از بانک مرکزی 
و بانک ه��ای مش��خص دریافت 
می کنند به گروه های مش��خص 
از جمل��ه بیماران��ی ک��ه برای 
درمان به خارج از کش��ور سفر 
ولی اهلل  اما  بفروش��ند.  می کنند 
سیف، رئیس کل بانک مرکزی 

ش��ایعات در مورد قص��د بانک 
مرکزی برای بستن صرافی ها را 

تکذیب کرده است. 
آش��فتگی در بازار ارز و تأثیر 
اق��دام دول��ت در محدود کردن 
خری��د و ف��روش ارز می توان��د 
موج��ب تهدی��د س��امت کل 
اقتصاد ایران شود. واردکنندگان 
و صادر کنندگان در صورت عدم 
دسترسی آسان به ارز، در زمینه 
مبادالت تجاری خود با دشواری 
مواج��ه خواهند ش��د و کاهش 
ارزش ری��ال احتماال موجب باال 

رفتن قیمت ها خواهد شد. 
به عقی��ده تحلیلگران، عوامل 
ژئوپلیتیک و نه عوامل بنیادین 
کاه��ش  موج��ب  اقتص��ادی 
ارزش ریال ش��ده اس��ت. اکثر 
تحلیلگ��ران، احتمال بازگش��ت 
ایران  علیه  آمری��کا  تحریم های 
را عام��ل اصل��ی نوس��انات ارز 

می دانند. 
مواض��ع  اس��ت  بعی��د  ام��ا 
س��ختگیرانه ترام��پ در قب��ال 
ایران در آینده نزدیک فروکش 
کن��د. وی ت��ا روز 12 م��اه می  
)22 اردیبهش��ت( ب��ه متحدان 
ت��ا  داده  فرص��ت  اروپای��ی اش 
ای��رادات توافق برجام را برطرف 
کنن��د، در غی��ر ای��ن ص��ورت 
واشنگتن از برجام خارج خواهد 
ش��د. ضرب االجل تعیین ش��ده 
از س��وی ترامپ بدان معناست 
که بعید اس��ت ب��ازار ارز ایران 
و فع��االن تجاری این کش��ور تا 
یک ماه آینده به وضعیت ثبات 

بردس��تانی و  بازگ��ردد. محمد 
محیا سنوسی، محققان مؤسسه 
در  اکونومیک��س  آکس��فورد 
انتظار  یادداشتی نوش��تند: »ما 
آمریکا  داریم درصورت خ��روج 
از برج��ام، صرف نظر از هرگونه 
ریال  ارزش  ژئوپلیتی��ک،  تنش 

تثبیت شود.«
برکناری سیف، مشکل بازار 

ارز ایران را حل می کند؟ 
خبرگ��زاری  همچنی��ن 
بلومبرگ گزارش داد  آمریکایی 
ک��ه نیم��ی از اعض��ای پارلمان 
ای��ران در نامه به رئیس جمهور، 
با متهم ک��ردن رئیس کل بانک 
مرکزی ایران به س��وء مدیریت، 
خواستار برکناری ولی اهلل سیف 
ش��ده اند. ای��ن نام��ه در حالی 
منتش��ر می ش��ود که با نزدیک 
ش��دن 12 م��ی، موع��د تعیین 
شده از سوی ترامپ برای اصاح 
تحریم های  بازگش��ت  یا  برجام 
ای��ران، ارزش ریال در برابر دالر 
آمری��کا به ش��دت کاهش یافته 
است. در جریان سخنرانی سیف 
در مجل��س در اوایل ماه جاری، 
نمایندگان دور وی حلقه زدند و 

شعار »استعفا« سر دادند. 
اما حتی اگر سیف هم برکنار 
شود، بعید اس��ت جانشین وی 
ساختاری  مشکات  قدرت حل 
گسترده موجود در اقتصاد ایران 
را داشته باش��د، به خصوص در 
آمریکا  تحریم های  که  شرایطی 
مجددا ایران را تهدید می کند. 

مؤسسه  مدیر  رفعتی،  مزدک 

امارات که  مش��ورتی لودوار در 
به شرکت های اروپایی فعال در 
خاورمیانه مش��اوره می دهد در 
ای��ن باره گف��ت: »این نامه یک 
س��یگنال قوی است، اما اعضای 
پارلم��ان خودش��ان می دانن��د 
ک��ه حتی ب��ا رفتن س��یف هم 
مش��کات ناپدید نخواهند شد. 
. . هیچ ک��س دیگری نمی تواند 
در این مسند این مسائل را حل 
کند و راه حل ه��ای الزم را ارائه 
دهد، زیرا حل این مشکات در 

دست بانک مرکزی نیست.«
سیف در دوران مدیریت خود 
دس��تاوردهایی نیز داشته است. 
در دوران ریاس��ت وی بر بانک 
مرکزی ن��رخ تورم مهار ش��ده 
و از 40 درص��د ب��ه 9.۶ درصد 
رس��یده اس��ت. میزان وام های 
15درصد  با  نش��ده  بازپرداخت 
کاه��ش ب��ه 2۶.۶ میلیارد دالر 
ح��دود  هم اکن��ون  و  رس��یده 
11درصد کل وام های اعطایی را 
شامل می شود.  اما نگرانی ایران 
در م��ورد بازگش��ت تحریم های 
آمری��کا ب��ا خ��روج ترام��پ از 
برج��ام، موجب بروز آش��فتگی 
در بازاره��ای ارز در طی دو ماه 
گذشته ش��ده و ارزش ریال در 
براب��ر دالر به ش��دت افت کرده 

است. 
ب��ه گفت��ه رفعت��ی، در ای��ن 
وضعیت یک قربانی الزم اس��ت 
و چه کس��ی مناسب تر از رئیس 
بانک مرکزی که مسئولیت بازار 

ارز را بر عهده دارد. 

تحلیل شوک ارزی ایران در رسانه های غربی گام بلند بانک پاسارگاد در حمایت 
از تولید ملی

بانک پاس��ارگاد در راستای حمایت از تولید ملی، 
اقدام��ات مؤثری را در حوزه ه��ای فناوری اطاعات، 
صنای��ع معدنی، نفت، گاز و انرژی های نو انجام داده 

 است. 
به گزارش رواب��ط عمومی بانک پاس��ارگاد، برای 
اولی��ن بار در جهان تولی��د کاتد مس به روش تانک 
بایو لیچینگ )استحصال مس با استفاده از باکتری( 
در مجتم��ع مس و کاتد مس��ی ش��رکت بابک مس 
ایرانیان توس��ط هلدینگ میدک��و و با حمایت بانک 
پاسارگاد انجام  گرفته  اس��ت. از مزایای اصلی روش 
تان��ک بایولیچین��گ می ت��وان به ح��ذف کوره های 
ذوب و در نتیج��ه کاهش قابل ماحظه آالیندگی و 
همچنی��ن صرفه جویی در مصرف آب و منابع انرژی 
در راستای حمایت از محیط زیست و مسئولیت های 

اجتماعی اشاره کرد. 
ش��رکت فوالد بوتیای ایرانیان یکی از 1۷ شرکت 
زیرمجموعه ش��رکت توسعه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیان��ه )هلدینگ میدکو( اس��ت ک��ه در زمینه 
تولی��د گندله فعال ب��وده و در آینده ای نزدیک آهن 
اس��فنجی و انواع مقاط��ع خاص ف��والدی را تولید 
خواه��د کرد. این ش��رکت، 19کیلومت��ر خط ریلی، 
محوط��ه مانوری و تخلی��ه و بارگیری مجتمع فوالد 
بوتیای ایرانیان را در اسفند ماه سال گذشته افتتاح 
کرد. اتصال ریلی مجتمع ف��والد بوتیای ایرانیان به 
خط راه آهن جمهوری اس��امی ای��ران گامی بزرگ 
و مؤث��ر در رونق اقتصادی منطقه کرمان اس��ت که 
در چارچوب توافق اصولی ش��رکت هلدینگ میدکو 
ب��ا رجا، جهت حمل و نقل م��واد اولیه و محصوالت 
تولیدی آن با مشارکت اداره راه آهن کرمان و شرکت 

فوالد بوتیای ایرانیان اجرا شد. 
همچنی��ن ب��رای اولی��ن بار در کش��ور، ش��رکت 
گس��ترش انرژی پاس��ارگاد به عنوان یک ش��رکت 
داخلی توانسته اس��ت با امضای ق��رارداد 2.4میلیارد 
دالری، توسعه میادین نفتی سپهر و جفیر را برعهده  
بگیرد که دستیابی به تولید روزانه حداکثر 110هزار 
بش��که و تولی��د تجمعی حدود 512میلیون بش��که 
طی 20 س��ال آینده با برآورد هزینه های سرمایه ای 
مس��تقیم معادل مع��ادل 2میلی��ارد و 42۷میلیون 
دالر و هزینه های غیرمس��تقیم معادل 41۳میلیون 
دالر را محقق می س��ازد. این ق��رارداد تحولی بزرگ 
و بی س��ابقه جهت حضور ش��رکت های داخلی ایجاد 

خواهد کرد. 

پروژه های متعددی که با حمایت بانک پاسارگاد، 
در نق��اط مختل��ف کش��ور اجرا ش��ده ی��ا در حال 
اجراس��ت، برای کاس��تن از وابس��تگی ایران، بستر 
اشتغال س��الم و مولد را در محروم ترین نقاط کشور 
ب��ه ویژه اس��تان های مرزی فراهم س��اخته  اس��ت. 
ای��ن پروژه ه��ا عبارتن��د از: نی��روگاه ۳50 مگاواتی 
گازی خ��وی، نیروگاه 950 مگاوات��ی گازی و 480 
مگاواتی بخش بخار س��یکل ترکیبی نیروگاه ارومیه 
در اس��تان آذربایجان غربی، احداث خط لوله ششم 
سراس��ری برای انتقال روزانه 40میلیون مترمکعب 
گاز از پایتخت انرژی ایران )عس��لویه( به استان های 
خوزس��تان، ایام و کرمانش��اه تا مرز ع��راق، تولید 
ساالنه 14هزارتن محصوالت اکریات ها در ماهشهر 
)خوزس��تان(، احداث پاالیشگاه سیراف، پتروشیمی 
پارس��یان، همکاری با ش��رکت نفت ف��ات قاره در 
حف��اری چاه های می��دان گازی پ��ارس جنوبی در 
بستر خلیج فارس )استان بوشهر(، ارائه سرویس های 
عملی��ات حفاری در جزیره کیش به همراه س��اخت 
اس��کله ۷0هزارتنی حراء جهت بارگیری مواد جامد 
و میعانات هیدروکربوری در جزیره قش��م )اس��تان 
هرم��زگان(، احداث پاالیش��گاه نفت فوق س��نگین 
جزیره قشم به ظرفیت ۳5 هزار بشکه در روز، پروژه 
نی��روگاه 500 مگاواتی س��یکل ترکیب��ی و نیروگاه 
۷0 مگاوات��ی گازی و تجهیزات آب ش��یرین کن در 
جزیره قشم، تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه 
ُمکران استان سیستان و بلوچستان، ساخت نیروگاه 
25مگاواتیCHP سیرجان و تولید زنجیره متانول، 
نی��روگاه 500مگاواتی ش��ریعتی به هم��راه نیروگاه 
250مگاواتی سیکل ترکیبی و نیروگاه 150مگاواتی 
گازی در اس��تان خراس��ان رض��وی ک��ه همگی با 
تسهیات مالی بانک پاسارگاد سرمایه گذاری شده و 
یا در حال تکمیل است.  عاوه بر این بانک پاسارگاد 
کوچ��ک  مقی��اس  نیروگاه ه��ای  اج��رای  ب��رای 
25/۳مگاوات��ی )گنبد ی��ک(، 2۶مگاواتی )گنبد2(، 
1۶مگاواتی )اتمس��فر(، 1۶ مگاوات��ی )کهریزک( و 
یک نیروگاه خورشیدی 10مگاواتی در مرکز کشور، 
موافقت اس��تفاده از تسهیات ارزی صندوق توسعه 

ملی را اخذ کرده است. 
اجرای این طرح ها به طور مس��تقیم و غیرمستقیم 
برای ه��زاران نفر ایجاد اش��تغال می کن��د و زمینه 
افزایش فرصت های ش��غلی در صنایع پایین دستی 

زنجیره های تولیدی بعد را فراهم خواهد کرد. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک 4

بانکنامه

افزایش 70 هزار تومانی قیمت سکه
بازار سنتی طال و جواهر در رکود

در هفته گذشته بعد از یک مقطع با ثبات، بازار سکه 
به طور نس��بی دچار نوساناتی ش��د و تا ۷0 هزار تومان 
افزایش قیمت داشت که برخی توقف پیش فروش سکه 
را دلیل این اتفاق می دانس��تند اما محمد کشتی آرای 
عضو هیأت مدیره اتحادیه طا و جواهر خاف این نظر را 
دارد و معتقد است که بازار داخلی سکه از روال و ثبات 
نسبی برخوردار شده است، اما بازار سنتی طا و جواهر 

در رکورد به سر می برد. 
او در گفت وگو با ایس��نا بیان کرد: در هفته گذش��ته 
شرایط سیاسی در دنیا به گونه ای بود که قیمت جهانی 
طا با افزایش روبه رو ش��د و تا ح��دود 20دالر افزایش 
قیمت پیدا کرد که علت اصلی آن تحوالت در خاورمیانه 

و ادامه جنگ تجاری آمریکا و چین است. 
عضو هیأت مدیره اتحادیه طا و جواهر درباره وضعیت 
بازار داخلی گفت: در بازار داخلی از التهابات کاسته شده 
اس��ت و قیمت طا و س��که به یک روال ثابت رسیده 
اس��ت. پیش فروش س��که حالت تعادلی در بازار ایجاد 
کرده اس��ت و همین تعادل باعث ش��ده که یک ثبات 

قیمتی در بازار ایجاد شود. 
کشتی آرای افزود: این در حالی است که بازار سنتی 
طا و جواهر هیچگونه درخواست و تقاضای خاصی در 
آن وجود ندارد و همچن��ان در حالت رکود قرار دارد و 
مردم بیشتر میل شان به سمت سرمایه گذاری و خرید 
س��که و طا جهت سرمایه گذاری اس��ت و بازار طای 
اصلی در حالت رکورد قرار دارد. همچنین قیمت سکه 
از یک میلیون و ۷90 هزار تومان تا یک میلیون و 8۶0 

هزار تومان در نوسان است. 
به گفته وی توقف پیش فروش یک ماه سکه تأثیری 

در افزایش نسبی قیمت سکه نداشته است. 
افزایش ۷0 هزار تومانی قیمت سکه در هفته گذشته
اما قیمت س��که در هفته گذشته مجددا با نوساناتی 
همراه بود به طوری که سکه تمام در اواسط هفته حدود 

۷0هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. 
بر اساس این گزارش، در هفته ای که گذشت قیمت 
سکه روند افزایش��ی پیدا کرد. این در حالی بود که در 
هفت��ه پیش از آن به دنبال تعدی��ل نرخ دالر و تعیین 
قیمت 4200 تومانی برای آن به عنوان ارز تک نرخی، 
قیمت س��که از حدود 2میلیون تومان با کاهش 200 
هزار تومانی روبه رو شده بود اما مجددا در هفته گذشته 

شیب صعودی پیدا کرد. 
در ش��روع هفته س��که تمام با نرخ ی��ک میلیون و 
۷85هزار تومان در بازار معامله شد. در میانه های هفته 
به یک میلیون و 85۶هزار تومان رسیدتا به یکباره بیش 
از ۷0 ه��زار تومان افزایش قیمت پیدا کرده باش��د. هر 
چند در انتهای هفته تا حدودی کاهش��ی شد و به یک 

میلیون و 829هزار تومان رسید. 
ش��رایط در مورد س��ایر اقام س��که نیز مش��ابه بود 
به طوری که نیم سکه از 8۷5 هزار تومان به 891 هزار 
تومان رسیدو ربع سکه از 541 هزار تومان به 559 هزار 

تومان افزایش یافت. 
به ط��ور کلی طی هفته های گذش��ته ط��ا و دالر با 
نوسانات رو به باال همراه بود و این موضوع قیمت سکه 
بهار آزادی را در ب��ازار افزایش داد، به طوری که قیمت 
معامات سکه آتی را نیز در بورس کاال تحت تأثیر قرار 
داد. افزایش قیمت قراردادهای آتی سکه طا باعث شد 
ک��ه وجه تضمین اولیه این قراردادها طی فروردین ماه 

1۳9۷ بیشتر و بیشتر شود. 
افزایش قیمت تمام س��که در این روزها باعث ش��ده 
معامات مشتقه این سکه نیز با نوساناتی همراه باشد، 
به ط��وری که بورس کاالی ایران حداقل وجه تضمینی 
که باید معامله گران به صورت اعتبار داشته باشند طی 
چند روز گذشته چندین بار افزایش یافته و به 5میلیون 

و 400هزار تومان رسیده است. 
همچنی��ن در هفت��ه گذش��ته در اقدام��ی غیرقابل 
پیش بینی بانک مرکزی دس��ت به توقف پیش فروش 

یک ماهه سکه زد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

۶.۷۷5یورو اروپا

۷.941پوند انگلیس

1.498درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۷۳5.۶00مثقال طا

1۷0.۳55هر گرم طای 18 عیار

1.۷۶5.500سکه بهار آزادی

1.8۳5.000سکه طرح جدید

89۳.000نیم سکه

5۶۳.500ربع سکه

۳58.000سکه گرمی

نرخنــامه

بازارسکهوطال

بی نظمی های اخیر در برگزاری حراج 
س��که و توقف چند جلس��ه ای این طرح 
ظاهرا نش��ان از تعطیل��ی حراجی دارد، 
البت��ه بان��ک مرکزی رس��ما ای��ن توقف 
را تأیی��د نکرده، ولی فع��ا هم خبری از 
برگزاری حراجی های س��که به روال قبل 

نیست. 
به گزارش ایس��نا، آذر ماه سال گذشته 
بود که بان��ک مرکزی با توجه به افزایش 
قابل توجه قیمت س��که و حبابی ش��دن 
آن ک��ه ت��ا ح��دود 250 ه��زار توم��ان 
پیش بینی می ش��د طرح حراج س��که در 
بانک کارگش��ایی را اجرای��ی کرد. بر این 
اس��اس س��ه روز در هفته و در روزهای 
زوج متقاضیان می توانستند با مراجعه به 
بانک کارگشایی در حراجی سکه شرکت 
کرده و بس��ته های 20، 50 و 100 تایی 
که اخیرا تا بسته های 200 تایی نیز پیش 
رفت��ه بود را خریداری کنند. روال به این 
منوال بود که در ه��ر روز حراجی، بانک 

مرکزی قیمت پایه را به بانک کارگشایی 
اع��ام و حراج در باالتری��ن قیمت انجام 
می ش��د که متقاضی بای��د عاوه بر مبلغ 
نهایی 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را 

پرداخت می کرد. 
گرچه در برگزاری حراج، قیمت سکه در 
بازار کاهشی نداشت و حتی گران تر شد و 
در روزهای اخیر تا مرز یک میلیون و 900 
هزار تومان هم پیش رفت و با همین قیمت 
در حراجی فروخته ش��د، اما بانک مرکزی 
معتقد ب��ود که اگر حراج برگزار نمی ش��د 

به طور حتم قیمت سکه حبابی تر بود. 
با این وج��ود افزایش قیم��ت دالر در 
اواخر سال گذش��ته یکی از عوامل اصلی 
گران ش��دن قیمت س��که معرفی شد و 
تأکی��د بر ای��ن بود که با وج��ود افزایش 
قیمت، حباب در حال تخلیه شدن است، 
به طوری که حتی حباب حدود 250 هزار 
تومانی پیش بینی ش��ده در دوران رکورد 
شکنی قیمت سکه در پایان سال قبل تا 

کمتر از 50 هزار تومان تخمین زده شد. 
اما در آستانه نوروز، حراج سکه متوقف 
شد و در س��ال جدید برگزاری آن کاما 
بی نظم انج��ام گرفت و در معدود دفعات 
برگزار ش��د و حتی وقتی ق��رار بود برای 
یک هفت��ه حراج را به ط��ور روزانه انجام 
دهند، طولی نکش��ید ک��ه کاما متوقف 
شد. در هفته ای که گذشت هیچ حراجی 
انجام نش��ده و پیگیری ه��ا حاکی از آن 
اس��ت که فعا هیچ زمانی برای ش��روع 

مجدد مشخص نشده است. 
ب��ر این اس��اس بعید به نظر می رس��د 
که بانک مرک��زی به زودی تصمیم برای 
برگزاری حراج س��که داش��ته باشد، چرا 
که در س��ویی دیگ��ر برای ط��رح پیش 
فروش س��که که در اواخر س��ال گذشته 
از کان��ال بانک ملی در حال اجرا اس��ت، 
نی��ز وقفه های��ی ایجاد ش��ده و در برخی 
سررس��یدهای تعیین ش��ده برای پیش 
فروش توقف اعام ش��ده است. به طوری 

که در سررسید هفت مرحله ای که بانک 
مرک��زی اخیرا به مرحله اجرا در آورد در 
حدود یک هفته نگذش��ت که سررس��ید 

یک ماهه متوقف شد. 
برخ��ی  در  توق��ف  اصل��ی  دلی��ل 
سررس��یدهای پیش ف��روش و همچنین 
ح��راج س��که ظاه��را ب��ه حج��م باالی 
سکه های فروش رفته برمی گردد. با وجود 
اینکه بانک مرکزی هیچ اعام مشخصی 
اخی��را در مورد تعداد س��که های فروش 
رفته در ح��راج و همچنین پیش فروش 
نداش��ته است، اما برخی منابع از افزایش 
چش��مگیر فروش س��که در این دو طرح 
در هفته های گذش��ته به ویژه بعد از تک 
نرخی ش��دن قیمت دالر خبر داده اند. بر 
این اساس به نظر نمی رسد بانک مرکزی 
دیگ��ر تمای��ل چندانی به ادام��ه حراج و 
حتی پیش ف��روش به دلیل فروش بیش 
از اندازه سکه های طا که جزئی از منابع 

طای کشور هستند داشته باشد. 

تا اطالع ثانونی

سکه از حراج خارج شد

شنبه
اول اردیبهشت 1397

شماره 1045
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به گفته یک اقتصاددان، تصمیم دولت 
در مورد تعیین دستوری نرخ ارز از روی 
ناچ��اری بوده و در اص��ل دولت چاره ای 
ج��ز این کار ب��رای کنت��رل افزایش نرخ 
ارز در ای��ن ش��رایط اضطراری نداش��ته 
اس��ت. او همچنین معتقد است که برای 
نیازهای کمتر مه��م و نیازهای لوکس و 
غیرضروری در ح��وزه ارز باید تمهیداتی 
بیندیش��یم و یکی از راه ها این اس��ت که 

بورس ارز را ایجاد کنیم. 
لطف عل��ی  بخش��ی در گفت وگ��و ب��ا 
در  تک نرخ��ی  ارز  گف��ت:  خبرآنای��ن 
ایران سال هاس��ت ک��ه تبدیل ب��ه آرزو 
شده اس��ت. در حال حاضر تأمین  کننده 
اصل��ی و دارنده اصلی ارز دولت اس��ت و 
مصرف کنن��ده ارز نی��ز عاوه ب��ر دولت، 
بخش خصوص��ی و. . . و حتی قاچاقچیان 
هس��تند. در واق��ع مصرف کنن��دگان ارز 
ش��امل گروه های مختلفی می ش��وند. در 
واقع اینکه ارز را یک نرخ کنیم و به همه 
متقاضیان نیز آن را به یک نرخ بپردازیم، 

در عمل یک خواب و خیال است. 
این کارش��ناس اقتص��ادی تصریح کرد: 
دولت در حقیقت باید بتواند برای نیازهای 
اساس��ی کش��ور ارز را تأمین کن��د. برای 
م��واردی که از نظر مص��رف ارز و تعهدات 
اجتماعی آن  چنان ض��رورت ندارد، مانند 
س��فرهای تفریحی خارجی و خرید برخی 
کاالهای خارج��ی غیرض��روری و. . . باید 
تمهیداتی بیندیش��د؛ البته با نرخ هایی که 
توجیه داش��ته باش��د. در مقابل، کاالهای 

ضروری کشور نیز قرار دارد. 
بخش��ی متذکر ش��د: به نظر می رسد 
دولت در ح��ال حاضر ای��ن کار را انجام 
داده اس��ت. ب��ه عن��وان مث��ال، ب��رای 
دانش��جویان هزار دالر در نظر می گیرند؛ 
هرچن��د اگر دانش��جویی بیش��تر از این 

می��زان ارز خواس��ت و خان��واده اش نیز 
تمکن مالی داش��ت، چه کاری باید انجام 

دهد؟ باید راه را باز کرد. 
وی ادامه داد: برای س��فرهای خارجی 
500 و هزار یورو در نظر گرفته اند که به 
نظر بنده زیاد هم هس��ت، اما اگر کس��ی 
خواست در سال سه مرتبه به خارج سفر 
کند، باید مکانیزمی فراهم کرد که دولت 
در واقع ارز گران بها را با یک قیمت ثابت 
به همه ای��ن نیازها اختصاص ندهد، زیرا 
این نیازها مش��ابه نیس��تند و با یکدیگر 
فاصل��ه فراوان��ی دارند و ب��ا طبقه بندی 
ضرورت ها برای اقتصاد کشور، این موارد 

در گروه های مختلفی قرار می گیرند. 
این کارش��ناس اقتص��ادی تأکید کرد: 
الزم اس��ت برای نیازه��ای کمتر مهم و 
نیازه��ای در واقع لوک��س و غیر ضروری 

تمهیداتی بیندیشیم. 
بورس ارز ایجاد شود

بخش��ی با بیان اینکه یکی از راه ها این 
است که بورس ارز ایجاد کنیم و هرکس 
با هر قیمتی خواست، ارز بخرد و بفروشد، 
گفت: دولت باید بتواند با ارزی که ناشی 
از فروش نفت و صادرات اس��ت، کاالهای 
اساسی و مورد نیاز کشور را با نرخ معقول 
وارد کند. به عبارت دیگر، این که یک نرخ 
برای تمام نیازها داش��ته باشیم که حتی 
بخشی از آنها به ضرر اقتصاد کشور است، 
یک مقداری شوخی است و در عمل باید 

جور دیگری به مسئله نگاه کرد. 
وی با بیان اینک��ه دولت ها نیز باید به 
جمع بندی برسند و نیازهای غیرضروری 
را ببینند و برای آن راهکاری بیندیشند، 
افزود: کارشناس��ان می گوین��د نباید نرخ 
ارز به ش��یوه دس��توری تعیین شود، اما 
در حقیق��ت نرخ ارزی که در بازار تعیین 
ش��ود، پیش نیازهایی دارد که هیچ کدام 

در اقتصاد ایران وجود ندارد. 
این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: 
ت��ا مکانیزم اقتص��ادی و روش اقتصادی 
ما همین روش اس��ت، ن��رخ ارز هم باید 
دس��توری تعیین ش��ود. اگ��ر اقتصاد ما 
درست ش��د و در واقع سیستم اقتصادی 
درست داشته باش��م، پیامد آن می تواند 
س��پردن تعیین نرخ ارز ب��ا بازار عرضه و 
تقاضا باش��د. اما در واقع فاصله ما با یک 
اقتصاد آزاد بسیار دور است و تا زمانی که 
اقتصاد ما درست شود، نرخ ارز دستوری 

خواهد بود. 
بخشی عنوان کرد: برای نرخ دستوری 
نی��ز باید مکانیزمی تعری��ف کرد تا مردم 
بدانن��د چ��ه کار می خواهن��د کنند؟ به 
عنوان مث��ال، نرخ ارز را به تورم و قیمت 
نفت وصل کنیم، اما باید روش��ی باشد تا 
م��ردم بدانند چ��ه کاری می توانند انجام 

دهند. 
وی متذکر ش��د: دولت در حال حاضر 
روش دس��توری را پیش می برد و تاش 
می کن��د ای��ن روش را جا بین��دازد. این 
روش را می توان کمی تلطیف کرد و کمی 
روش ه��ای آن را بهینه کرد، به طوری که 
اقتصاد بتواند روی آن برنامه ریزی کند و 
همچنین بخش خصوصی و مردم بتوانند 
برای کارهای اقتصادی خود روی نرخ ارز 

برنامه ریزی داشته باشند. 
چگونه نرخ 4200 تومان در بازار 

حفظ می شود؟ 
گف��ت:  اقتص��ادی  کارش��ناس  ای��ن 
دولت اگ��ر بر موضع خ��ود و ممانعت از 
خری��د و فروش نرخ ارز توس��ط صرافان 
و... اص��رار ورزد، ب��ه حت��م می تواند نرخ 
دس��توری خ��ود را در ب��ازار حفظ کند، 
ام��ا در واقعیت این گون��ه نمی توان ادامه 
داد. باالخ��ره نیازه��ای غیرض��روری در 

یک کانال��ی درصدد تأمین نیازهای خود 
برمی آیند و ارز م��ورد نیاز خود را فراهم 
می کنند؛ حتی از مبادی غیرقانونی و در 
این بازارهای غیرقانونی به حتم نوس��ان 

خواهیم داشت. 
 بخش��ی اف��زود: در رابط��ه ب��ا ن��رخ
4200 تومان ب��رای ارز، اگر دولت بتواند 
پای این قیمت بایس��تد و عمل کند، این 
نرخ ممکن است نوسان های جزیی داشته 
باش��د. ارزی که در بازار قاچاق رد و بدل 
می ش��ود، به طور قط��ع نوس��ان فراوانی 

خواهد داشت. 
وی تصری��ح کرد: اگر ت��اش کنیم تا 
نوس��انات غیرمعق��ول روی قیمت ه��ای 
داخلی ما اثر نگذارد، خیلی خوب اس��ت، 
زیرا اگر آن نوس��انات روی قیمت های ما 
اثر بگذارد، وارد دوره تورمی می شویم که 
تمام دستاوردهای دولت را به باد خواهد 

داد. 
این کارش��ناس اقتص��ادی عنوان کرد: 
دولت وقتی 4200 تومان را برای نرخ ارز 
تعیین ک��رد، آقای جهانگیری یک جمله 
دیگ��ری را نیز گفت ک��ه هیچ کس حق 
ن��دارد به خاطر قیم��ت ارز قیمت کاالها 
را افزایش دهد. در واقع دولت می خواهد 
تاش کن��د ب��ا ارز 4200 تومانی اجازه 
ندهد قیمت ها افزایش یابد و قیمت ها را 
تثبیت کند؛ حاال تا چه حد موفق ش��ود، 

باید منتظر نتیجه ماند. 
بخش��ی متذک��ر ش��د: متأس��فانه ب��ا 
روش ه��ای نادرس��تی ک��ه در دهه های 
گذشته و در اقتصاد در پیش گرفتیم، ارز 
یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد ایران شد 
و این متغیر در همه موارد اثرگذار اس��ت 
و دولت الزم است با سیاست بسیار دقیق 
و درس��ت و علمی و حس��اب شده ای راه 
خود را در پیش بگیرد و آن را رها نکند. 

چگونه نرخ 4200 تومان در اقتصاد حفظ می شود؟ 

گمانه زنی برای راه اندازی بورس ارز
بورسکاال

 پیش فروش سکه
به بورس کاال می آید؟ 

در حالی روز چهارش��نبه هفته گذش��ته پیش فروش 
س��که در بانک ها متوقف ش��د، که رئیس سازمان بورس 
در این باره گفت: با بانک مرکزی وارد مذاکراتی ش��ده ایم 
که معامات س��که به بورس کاال بیاید.  به گزارش ایسنا، 
روز چهارشنبه گذشته خبرهایی رسید که بانک مرکزی از 
بخشی از سیاست خود درباره پیش فروش سکه منصرف 
ش��ده و به توقف پیش فروش یک ماهه دس��ت زده است. 
در حالی گمانه زنی هایی درباره توقف پیش فروش سکه در 
سررسید سه ماهه وجود داشت که برخی معتقدند افزایش 
قیمت س��که در روزهای اخیر که ت��ا یک میلیون و 8۷0 
هزار تومان در روز چهارشنبه پیش رفت و جای اختاف 
قیمت با پیش فروش یک ماهه ک��ه حدود یک میلیون و 
590 هزار تومان و س��ه ماهه که یک میلیون و 540 هزار 
تومان است، می تواند از عوامل توقف سررسید یک ماهه و 
احتماال سه ماهه باشد، چراکه تقاضا برای خرید سکه را باال 
برده است. در عین حال که برخی منابع از چند میلیونی 
شدن تعداد سکه های پیش فروش شده خبر داده اند که این 
روند موجب تحت تأثیر قرار دادن ذخایر ارزی می ش��ود.  
اما در این باره رئیس س��ازمان بورس گفته که س��ازمان 
بورس با بانک مرکزی وارد مذاکراتی ش��ده است که تمام 
معامات س��که به بورس کاال بیاید، اما این موضوع هنوز 

قطعی نیست. 
رئیس س��ازمان بورس اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه 
در تاش اس��ت معامات س��که را با کمک بانک مرکزی 
به بورس کاال بیاورد. شاپور محمدی در حاشیه نمایشگاه 
بورس اظهار کرد: خوشبختانه صحبت ها و تعاماتی با بانک 
مرکزی برای این موضوع انجام  ش��ده است. از آنجایی که 
شفافیت بازار سرمایه باالست کمک می کند تا قیمت سکه 
واقعی شده و به صورت منظم تری معامله شود.  محمدی 
ادام��ه داد: از این حیث بانک مرکزی و دولت معتقدند با 
تعامل می توانند ش��رایط مطلوبی را به وجود آورند. امید 
است با تمرکز بر بورس کاال معامات کل سکه کشور در 
ش��رایط مناسبی انجام شود تا بتوانیم به کسانی که قصد 
س��رمایه گذاری مناس��ب دارند کمک کنیم تا از این بازار 
بهره مند شوند. دبیر شورای عالی بورس در رابطه با فروش 
سکه از طریق بانک ها گفت: این یک مکانیسم است. بانک 
مرکزی روی این موضوع هم سیاس��ت گذاری هایی دارد، 
می توانیم با تعامل ای��ن ارتباط را هم برقرار کنیم. تاش 
این است که فروش سکه در وضعیت با سامانی انجام  شده 

و در بورس کاال حضور داشته باشد. 

مدیرعامل بورس کاال: 
حمایت از کاالی ایرانی می تواند 

عرصه رقابت را فراهم سازد
مدیرعامل بورس کاال گفت: زمانی می توانیم حمایت از 
تولید کاالی ایرانی را داشته باشیم که عرصه رقابت در این 
کاال ها فراهم ش��ود.  حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس 
کاال در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
ش��عار حمایت از کاالی ایرانی در بورس کاال، اظهار کرد: 
مأموری��ت بورس کاال برای حمایت از کاالی ایرانی، ایجاد 
شفافیت و رقابت به همراه تأمین مناسب مواد اولیه تولید 
اس��ت که امسال از هیچ گونه تاشی به منظور مهیاکردن 
بس��تری قابل اتکا برای صنایع باالدس��ت و پایین دست 
دریغ نخواهیم کرد.  سلطانی نژاد با بیان اینکه بورس کاال 
محلی برای رقابت بر س��ر کیفیت با قیمت است، یادآور 
شد: به نظر می رسد افرادی که کاالی باکیفیت تری تولید 
می کنند به مراتب ارزش گذاری آن مناس��ب تر می شود و 
این امر می تواند به شفافیت آن محصول منجر شود.  این 
مقام مسئول یادآور شد: حمایت از کاالی ایرانی می تواند 
چالش های بسیاری همچون بیکاری، رکود و . . . را بگیرد 
و بورس کاال هم در تاش است بتواند کاال هایی باکیفیت 
عرضه کند تا بتواند توس��عه ص��ادرات را مورد هدف قرار 
دهد.  مدیرعامل بورس کاال در پایان یادآور ش��د: عرضه 
زعفران در بورس کاال مزایایی همچون ش��فافیت، ایجاد 
چرخ��ه درآمد، پس انداز و س��رمایه گذاری را دارد، ضمن 
آنکه می تواند ش��کاف قیمت بازار داخلی و صادراتی را از 

بین ببرد. 

مدیرعامل فرابورس ایران عنوان کرد
83 استارتاپ در فین استارز فاینکس 

یازدهم
مدیرعامل فرابورس ایران در اختتامیه فین استارز 2018 
با بیان اینکه از چندین ماه قبل برای برگزاری این رویداد 
بزرگ برنامه ریزی و تاش کرده ایم گفت: از ماه های قبل 
تیم های استارتاپ، مربیان، مشاوران و سرمایه گذاران برای 
حضور در فین استارز ثبت نام کردند و با برگزاری چندین 
نشست تخصصی با فعاالن حوزه فین تک، سرمایه گذاران 
و حسابرسان نتایج بسیار کیفی تری از فین استارز 2018 
در مقایسه با فین استارز 201۷ به دست آمد.  به گزارش 
سنا، امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران گفت: در این 
دوره اهمیت ورود تکنولوژی های نو به حوزه حسابداری و 
حسابرس��ی مطرح و مفهوم باک  چین برای ورود به این 
حوزه تبیین ش��د.  وی تصریح کرد: تعداد 8۳ استارتاپ 
 برای حضور در فین اس��تارز امس��ال ثبت ن��ام کردند که

14 تای آنها از استارتاپ های شاخص سال گذشته بودند. 
همچنین 22 کارگاه تخصصی با حضور 5۳0 نفر توس��ط 
مرکز مالی ایران در رویداد فین اس��تارز امسال برگزار شد 
و 9 کارگاه تخصص��ی دیگر نیز ب��ا موضوع باک چین با 

استقبال ۳۶0 نفر، میزبان مخاطبان بود. 

تداوم افت قیمت سهام در آخرین 
هفته فروردین ماه

بورس تهران در هفته ای که گذش��ت ش��اهد تداوم 
افت قیمت س��هم ها ب��ود، به طوری ک��ه نماگر اصلی 
بازار س��رمایه با کاهش ۷۶۳ واحدی روبه رو ش��د.  به 
 گ��زارش ایس��نا، در پای��ان معام��ات هفت��ه منتهی

به 29 فروردین ماه 1۳9۷، ش��اخص کل بازده نقدی و 
قیمتی با ۷۶۳ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 
95 هزار و 524 واحد رس��ید. شاخص بازار اول با 442 
واح��د کاهش به رقم ۶۷ هزار و ۶2۷ واحد بالغ ش��د 
و ش��اخص بازار دوم با 214۶ واحد کاهش عدد 204 
هزار و ۶11 واحد کاهش را تجربه کرد و به این ترتیب 
شاخص بازار اول با 0.۶درصد و شاخص بازار دوم با یک 
درصد کاهش نس��بت به هفته قبل مواجه شدند.  در 
چهار روز کاری این هفت��ه، ارزش کل معامات اوراق 
بهادار به 4۳۳1 میلیارد ریال بالغ ش��د که نس��بت به 

هفته قبل 52درصد کاهش یافته است. 
در ضم��ن تعداد 1910 میلیون انواع اوراق بهادار در 
بی��ش از 149 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به 
ترتیب 54درصد و 52درصد کاهش را نسبت به هفته 
گذشته تجربه کردند.  این در حالی است که تعداد ۳8 
میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله 
در ب��ورس تهران به ارزش کل بی��ش از 401 میلیارد 
ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 4۷درصد و 
45درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. 

در بازار سرمایه صورت گرفت
داد و ستد 9 میلیارد سهمی بورس 

از ابتدای امسال
9 میلی��ارد س��هم و حق تق��دم، از ابتدای امس��ال 
تاکن��ون در م��دت 15 روز معاماتی در ب��ورس اوراق 
بهادار دادوس��تد شده است.  به گزارش سازمان بورس 
و اوراق به��ادار، از ابت��دای امس��ال تاکن��ون در مدت 
15روز معاماتی تعداد 9میلیارد و ۷۷4میلیون س��هم 
و حق تقدم ب��ه ارزش 20هزار و 9۳4میلیارد ریال در 
۷20 هزار و 520دفعه مورد معامله قرار گرفته اس��ت.  
همچنین بررس��ی معامات بازار سهام به تفکیک بازار 
نش��ان می دهد در این مدت ۶میلیارد و 80۷ میلیون 
س��هم به ارزش 11 هزار و 22۶ میلیارد ریال در ۳۳۷ 
هزار و 204 نوبت در بازار اول؛ 2میلیارد و ۷95میلیون 
س��هم به ارزش 5 هزار و 492میلی��ارد ریال در ۳۷۳ 
هزار و ۷۶ نوبت در بازار دوم؛ 2میلیون س��هم به ارزش 
2ه��زار و 481 میلیارد ریال در یک هزار و 88۳ نوبت 
در بازار بدهی؛ 5 میلیون س��هم به ارزش یک میلیارد 
ریال در ۷5 نوبت در بازار مشتقه و 1۷0میلیون واحد از 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران 
به ارزش ی��ک هزار و ۷۳4میلیارد ری��ال در 8 هزار و 
282نوبت مورد معامله قرار گرفته اس��ت.  این گزارش 
می افزاید: شاخص کل نیز که معامات امسال بورس را 
از ارتفاع 9۶ هزار و 289 واحد آغاز کرده است تاکنون 
با ۷۶۶ واحد افزایش معادل 0.8درصد رشد را به ثبت 
رس��انده و به ارتفاع 95هزار و 524واحد رسیده است. 
ش��اخص بازار اول نی��ز در این مدت با 49۷ واحد افت 
و ش��اخص بازار دوم با یک ه��زار و 8۷۶واحد کاهش 

مواجه شده اند. 

با حضور رئیس سازمان بورس
سامانه جامع اطالعات مشتریان 

بورس رونمایی شد
با آغ��از به کار این س��امانه، دیگر از س��هامداران 
فرمی برای احراز هویت دریافت نمی شود و در مقابل 
سرمایه گذاران با ثبت نام در این سامانه می توانند به 

تمام خدمات بازار سرمایه دسترسی داشته باشند. 
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه، این س��امانه 
برنامه ای جامع و متمرکز خواهد بود که تمام اطاعات 
س��هامداران را به ص��ورت یکپارچ��ه دربرمی گیرد.  در 
همین زمینه ش��اپور محمدی، رئیس س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار رونمایی از این س��امانه را به فال نیک 
گرفت و گفت: با سامانه سجام )سامانه جامع اطاعات 
مش��تریان(، گامی در جهت برگ��زاری مجازی جامع 

برداشته می شود. 
وی بی��ان کرد: فعاالن در این س��امانه با تنها یکبار 
واردک��ردن اطاعات، می توانند از دیگر مزایای س��ایر 
ارکان و ش��رکت ها اس��تفاده کنند. این بدان معناست 
که دیگ��ر نیازی ب��ه واردک��ردن اطاع��ات در دیگر 
نهاد ه��ا وجود ندارد.  با آغاز به کار این س��امانه، دیگر 
از سهامداران فرمی برای احراز هویت دریافت نمی شود 
و در مقابل س��رمایه گذاران با ثبت نام در این س��امانه 
می توانن��د به تمام خدمات بازار س��رمایه دسترس��ی 
داشته باشند.  براساس این گزارش، سامانه جامع ثبت 
اطاعات مشتریان »سجام«، مسئولیت خودکار فرآیند 
جمع آوری و مدیریت اطاعات مشتریان بازار سرمایه را 

برعهده خواهد داشت. 
به این ترتیب، با راه اندازی این س��امانه نه تنها شاهد 
تسهیل در گردآوری اطاعات سهامداران هستیم، بلکه 
با تجمیع اطاعات و سوابق معاماتی، شفافیت بازار نیز 

با رشد قابل توجهی همراه خواهد شد. 
سجام در دسته سامانه های زیرساختی بازار سرمایه 
است و به هیچ عنوان سامانه ای تجاری نیست؛ بنابراین 
هدف آن کسب درآمد نخواهد بود و به لحاظ گستردگی 

ارائه خدمات نیز سامانه ای ملی محسوب می شود. 

دریچه

ی��ک تحلیلگر بازار س��رمایه گفت: در 
هفته ای که گذش��ت؛ بازار بورس عمدتا 
تحت تأثیر سیاس��ت ارزی بانک مرکزی 
ق��رار گرف��ت.  امیرعل��ی امیرباق��ری در 
گفت وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
با اش��اره ب��ه وضعیت بازار س��رمایه طی 
هفت��ه گذش��ته اظهار ک��رد: در هفته ای 
که گذش��ت؛ ب��ازار ب��ورس عمدتا تحت 
تأثیر سیاس��ت ارزی بان��ک مرکزی قرار 
گرفت. ن��رخ پیش فروش س��که طا در 
سررس��ید های مختل��ف و نی��ز بازدهی 
مؤثر اوراق بدهی بدون ریس��ک بورس��ی 
مانند س��خاب سررس��ید، به ویژه پس از 
تصمیم ارزش��مند بانک مرک��زی مبنی 
بر عدم افزایش س��ود بانکی، اهرم فش��ار 
بر قیمت ها در بازار س��هام بود. از طرفی 
وج��ود ابه��ام در ن��رخ ارز ش��رکت های 
ص��ادرات محور، منجر ب��ه اتخاذ دیدگاه 
محافظ��ه کاران��ه فعاالن بازار ش��د.  وی 
ادامه داد: در روز یکشنبه 2۶ فروردین ماه 
در بازار بورس و فرابورس به ترتیب تعداد 

485 و 20۷ میلیون برگه اوراق بهادار به 
ارزش ۷50 و 19۷4 میلی��ارد ریال مورد 
داد و س��تد قرار گرفت. در این روز اکثر 
ش��اخص های مطرح بازار ب��ا افت روبه رو 
شدند. به طوریکه شاخص کل بازار با افت 
۳1 نقط��ه پایه، به س��طح 95988 واحد 
رس��ید. ش��اخص کل هم وزن نیز با افت 
51 نقط��ه پایه به س��طح 1۶۶۷8 واحد 
بازگش��ت. در این میان آیفکس با رش��د 
14 نقطه پایه مواجه شد و به رقم 10۶۶ 
واحد رس��ید. نماد های ف��ارس، فملی و 
جم بیش��ترین تأثیر منفی را بر شاخص 
داش��تند و نماد ه��ای وبصادر، فاس��مین 
و خ��کاوه در ص��در ارزش معامات قرار 
گرفتند.  امیرباقری در ادامه تصریح کرد: 
دوش��نبه 2۷ فروردین ماه در بازار بورس 
تعداد 4۳2میلیون برگ��ه اوراق بهادار به 
ارزش 892میلی��ارد ریال م��ورد معامله 
واقع شد. بازار فرابورس نیز میزبان معامله 
180میلیون برگه به ارزش 1850میلیارد 
ریال بود. در این روز تمامی شاخص های 

عم��ده بازار ریزش��ی ب��وده و آیفکس با 
ریزش 1.14 درصد بیش��ترین کاهش را 
تجرب��ه کرد. ش��اخص کل نیز با افت 50 
نقطه پایه به سطح 9550۶ واحد رسید. 
نماد های فوالد، جم و شپدیس بیشترین 
تأثیر منفی را بر شاخص نهادند. نماد های 
ف��والد، وبصادر و فملی بیش��ترین ارزش 
معام��ات را از آن خ��ود کردن��د.  ای��ن 
تحلیلگر بازار س��رمایه یادآورشد: در روز 
سه ش��نبه 28 فروردین ماه در بازار بورس 
و فراب��ورس به ترتیب تعداد ۳91 و 1۷2 
میلی��ون برگه اوراق بهادار به ارزش ۶91 
و ۳528میلی��ارد ری��ال معامله ش��د. در 
این روز ش��اخص های عمده بازار نسبت 
ب��ه روز های گذش��ته، وضعی��ت بهتری 
داش��تند. به ط��وری که ش��اخص کل با 
افزای��ش 2 نقطه پایه به س��طح 9552۳ 
واح��د رس��ید. آیفکس نیز با رش��د 28 
نقطه پایه مواجه ش��د و به سطح 105۶ 
واحد دست یافت. نماد های جم و همراه 
بیش��ترین تأثیر منفی و نماد های کگل و 

شپدیس بیشترین اثر مثبت را بر شاخص 
داش��تند. بیش��ترین ارزش معامات در 
اختی��ار نماد های ف��والد، وبصادر و کگل 

قرار گرفت. 
امیرباق��ری در پایان گف��ت: در آخرین 
روز هفته 29 فروردین م��اه در بازار بورس 
تهران، شاخص کل با رشد یک واحدی به 
رقم 95524 واحد دس��ت یافت. ش��اخص 
کل ه��م وزن نی��ز ب��ا رش��د 44 واحد، به 
س��طح 1۶۷۳5 رس��ید. در این بازار تعداد 
42۷ میلی��ون برگه اوراق به��ادار به ارزش 
1119 میلیارد ریال مورد داد و س��تد واقع 
ش��د. نماد های کگل و فخوز، بیشترین اثر 
مثبت و نماد های فملی و فارس بیشترین 
تأثیر منفی را بر ش��اخص داشتند. در بازار 
فرابورس نیز تعداد 212 میلیون برگه اوراق 
بهادار ب��ه ارزش 1۷۳۶ میلیارد ریال مورد 
معامله واقع ش��د. نماد های مارون و هرمز 
بیشترین اثر مثبت را بر آیفکس داشتند. در 
این بازار بیشترین ارزش معامات در اختیار 

اوراق بدهی و تأمین مالی قرار گرفت. 

همگام با سیاست های جدید بازار ارز

تاالر شیشه ای تحت تأثیر تصمیم ارزی

شنبه
اول اردیبهشت 1397

شماره 1045
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معاون خان��ه معدن ایران با بیان اینکه 
عوامل مختلفی از سیاس��ت های صادرات 
و واردات گرفت��ه تا مش��کات مدیریتی 
به خصوص در رأس سیاست گذاری حوزه 
معدن چشم انداز خوشایندی را برای این 
بخ��ش در آینده پیش روی ما نمی گذارد، 
معتقد اس��ت که این احتمال وجود دارد 
در ص��ورت وض��ع موجود ت��ا 50درصد 

معادن کوچک تعطیل شوند. 
به گزارش ایس��نا، با وجود اینکه تصور 
می ش��د بخش معدن از جمله حوزه هایی 
باش��د ک��ه از افزایش قیمت دالر س��ود 
می برد و فعاالن این حوزه از این موضوع 
استقبال می کنند، اما روی دیگری از این 
س��که نیز وجود دارد که باید به آن توجه 

شود. 
در حوزه هایی مانند س��رب و روی که 
عما بیش از 90درص��د بازار آن مربوط 
به صادرات اس��ت بح��ث افزایش قیمت 
ارز مورد اس��تقبال قرار می گیرد، چراکه 
در س��ال های گذش��ته ب��ه خاط��ر عدم 
افزایش نرخ ارز همراه با نرخ تورم ساالنه 
هزینه های تولید این واحدها افزایش پیدا 
کرد درحالی ک��ه قیمت ه��ا در بازارهای 

جهانی ثابت باقی مانده است. 
 در همی��ن رابط��ه حس��ن حس��ینقلی
- رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
صنایع و معادن س��رب و روی - به ایسنا، 
گفته بود »هر مقدار قیمت ارز افزایش پیدا 
کند به نفع معادن صادراتی از جمله سرب 
و روی اس��ت، زیر ارزبری ما در این بخش 

کمتر از 8درصد است«. 
از س��وی دیگ��ر معادنی وج��ود دارند 
که ش��اید بخش عم��ده معادن کش��ور 
را ب��ه لحاظ عددی تش��کیل دهند و آن 
معادن کوچک و متوس��ط هستند که به 
نظر می رس��د از قیمت ارز متاثر ش��ده و 
در م��واردی حتی کارش��ان ب��ه تعطیلی 

کشیده است. 
نمود ب��ارز تأثیرگذاری ن��رخ ارز روی 
هزینه های تولید صنایع��ی مانند صنایع 
مع��دن، ماش��ین آالت صنعت��ی و معدن 
اس��ت؛ به طوری که ب��ه گفته فعاالن این 
حوزه فقط از پیش از س��ال جدید قیمت 

یک بیل مکانیکی متوس��ط ۷00 میلیون 
تومان��ی تا ی��ک میلی��ارد و 100میلیون 
توم��ان افزایش پیدا کرده اس��ت که این 
میزان برای برآورد حجم س��رمایه گذاری 

در یک طرح معدنی قابل توجه است. 
ام��ا بیژن پناه��ی زاده - معاون معدنی 
خان��ه مع��دن ای��ران - درب��اره وضعیت 
هزینه ه��ای تولید در مع��دن، بیان کرد: 
یکی از مش��کات اساس��ی معادن تأمین 
ماشین آالت معدنی است، به گونه ای که 
در پنج س��ال گذشته قیمت ماشین آالت 
راهس��ازی و معدنی ش��ش تا هفت برابر 
افزایش پیدا کرده است و این رقم حتی با 
در نظر گرفتن حقوق ورودی و تعرفه های 

گمرک��ی از میزان تورم و افزایش نرخ ارز 
نیز باالتر است. 

وی ادامه داد: متأس��فانه در این حوزه 
مش��کات و موانع زیادی وجود دارد که 
از جمله آنها بحث تحریم هایی اس��ت که 
همچنان ادامه دارد و باعث شده برندهای 
معتبر مانند کوماتس��و و هیوندا مستقیما 

نتوانند وارد این بازار شوند. 
مع��اون معدن��ی خانه معدن ای��ران با 
بیان اینکه تصمیمات یک شبه در حوزه 
ارزی این مشکات را افزایش داده است، 
اظهار کرد: از نظ��ر اقتصادی باید بگویم 
حت��ی ن��رخ 4200 تومان اعام ش��ده از 
سوی دولت برای دالر برای بخش معدن 

به خص��وص تولیدکنن��دگان  کوچ��ک و 
متوسط زیاد است. 

پناهی زاده تصری��ح کرد: گله ای که در 
این حوزه وجود دارد نه از بابت تک نرخی 
ش��دن ارز یا مقدار افزایش صورت گرفته 
بلک��ه به خاط��ر اتخ��اذ تصمیم های یک 
شبه و افزایش قیمت های ناگهانی است، 
چراک��ه اکنون عم��ا تم��ام برآوردهای 
اقتص��ادی طرح ه��ای معدن��ی بی ارزش 
شده اس��ت و این برآوردها باید در حوزه  

اقتصادی مجددا بررسی شود. 
وی ادامه داد: معموال طرح های معدنی 
برآورده��ای اقتصادی خود را برای س��ه 
تا چهار س��ال انجام می دهند و برای آن 
قیمت ماش��ین آالت، نیروی انسانی و . . .  
را محاس��به می کنند که با وضعیت فعلی 
عمر فنی این محاس��بات به دو - سه ماه 

رسیده است. 
معاون خان��ه معدن ایران با اش��اره به 
موضوع استقبال برخی واحدهای معدنی 
از افزای��ش نرخ ارز، بیان کرد: واحدهایی 
که در حوزه صادرات فعال هس��تند شاید 
به نس��بت دیگر واحده��ای معدنی فقط 
حدود 10 تا 15درصد باشند، درحالی که 
معادنی ک��ه به خاط��ر هزینه های تولید 
ناش��ی از نوس��انات غیرمنطق��ی نرخ ارز 

متضرر می شوند بسیار بیشتر هستند. 
 پناه��ی زاده تصری��ح کرد: به ش��کل 
ج��دی این هش��دار را می دهی��م که اگر 
وضعیت کنونی ادام��ه پیدا کند و دولت 
و مجلس ش��ورای اسامی فکری به حال 
ضرر و زیان تولیدکننده ها نکند و شرایط 
را از ط��رق مختل��ف از جمله حمایت در 
تس��هیات یا تس��هیل صادرات و واردات 
فض��ا را منعطف تر اداره نکنند در س��ال 
جدی��د باید آم��اده تعطیل��ی 50درصد 

معادن کوچک کشور باشد. 
مس��تقیم  مس��ئول  ک��رد  بی��ان  وی 
تعطیلی های��ی که در معدن اتفاق خواهد 
افت��اد و بیکاری هایی که به وجود خواهد 
آمد دولت و مجلس هس��تند، چراکه هر 
دو می توانن��د از این مس��ئله جلوگیری 
کنن��د درحالی که تاکن��ون در این زمینه 

کم کاری صورت گرفته است. 

به رغم شکس��ت طرح نوسازی و بهسازی صنایع در 
سال گذشته مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از مجلس ش��ورای اسامی درخواست کرده اند که در 
اس��تمرار طرح مذکور طی س��ال جاری آنها را یاری 
کند.  به گزارش ایس��نا، سال 1۳9۶ دومین سالی بود 
که ش��بکه بانکی برای حمایت از بنگاه های کوچک و 
متوس��ط و تأمین مالی ویژه ب��رای تولید ورود کرد و 
در کنار تس��هیات عمومی که به بخش های مختلف 
اقتصادی در طول سال پرداخت می کند این بخش ها 
مورد توجه قرار گرفت و از س��هم مشخصی برخوردار 

شدند. 
در عین حال س��ال گذش��ته اولین س��الی بود که 
طرح نوس��ازی و بهسازی در دس��تور کار قرار گرفت؛ 
هرچن��د که ب��ه نوعی ط��رح مذکور در پایان س��ال 
شکست خورده تلقی شد و از زمان آغاز طرح نوسازی 
و بهس��ازی صنایع تا پایان سال 1۳9۶ در مجموع به 
185 واح��د صنعتی رقمی معادل ۶20میلیارد تومان 
 پرداخت شد؛ طرحی که قرار بود براساس آن تا سقف
10 ه��زار میلیارد تومان تس��هیات بانکی به 5000 

واحد صنعتی متقاضی پرداخت شود. 
ام��ا محمد ش��ریعتمداری- وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت- اجرای طرح نوسازی و بهسازی صنایع را در 
س��ال گذشته شکست خورده ندانست و معتقد بود که 
از س��وی صنعتگران تقاضایی برای آن وجود نداشته 
است. حال سوال است که به چه دلیل وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت اصرار به اج��رای طرحی دارد که در 

سال اول پیاده سازی آن متقاضی نداشته است؟ 
در ابتدای سال گذشته در مجموع قرار بر این بود که 
به منظور حمایت از بنگاه های کوچک و متوس��ط سه 

طرح حمایتی تحت عناوین »رونق تولید«، »بهسازی 
و نوس��ازی صنایع« و »حمایت از تولید و اشتغال« با 
اعتب��اری معادل 50 هزار میلی��ارد تومان مدنظر قرار 
 گیرد. ای��ن طرح ها به ترتیب مربوط ب��ه رونق تولید
10 هزار واح��د صنعتی با اعتب��اری معادل 20 هزار 
میلی��ارد توم��ان، نوس��ازی و بهس��ازی 5000واحد 
صنعتی با اعتباری مع��ادل 10 هزار میلیارد تومان و 
حمایت از تولید و اش��تغال 10 هزار بنگاه اقتصادی و 
تأمین مالی ۶000 واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی 

حداقل ۶0درصد بود. 
نوس��ازی و بهس��ازی صنای��ع یک��ی از برنامه های 
اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در س��ال جاری 
تلقی و بر اجرای آن توس��ط مسئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت تأکید ش��د؛ مس��ئله ای ک��ه به گفته 
آنها نیاز جدی و مبرم صنعت کش��ور اس��ت، چراکه 
با فرسوده ش��دن بس��یاری از تجهی��زات و واحدهای 
صنعت��ی ام��کان رقابت تولی��دات صادرات گ��را برای 
واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این 

زمینه با چالش جدی روبه رو شده است. 
ش��رایط ب��ه گون��ه ای پی��ش رف��ت ک��ه محم��د 
ش��ریعتمداری - وزیر صنعت، مع��دن و تجارت - به 
صراح��ت در مراس��م روز مل��ی ص��ادرات از وضعیت 
واحده��ای تولی��دی انتقاد تأکید ک��رد که 95درصد 

واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند. 
به گفته وی، واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای 
تأمین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته اند 
درحالی که باید با توسعه صادرات  محور شود، بنابراین 
نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت 
قرار می گرفت؛ مسئله ای که در عمل به مرحله اجرایی 

نرسید.  شریعتمداری با تأکید بر اینکه اگر به نوسازی 
صنعتی تحت عنوان موضوعی حاد نگاه نش��ود صنایع 
ایران با بحران عمیقی روبه رو می ش��وند، بیان کرد که 
تصمیم��ات فوری می تواند بس��یاری از این واحدها را 
در مسیر درس��ت قرار دهد و در قدم بعدی به سمت 
بازس��ازی و نوسازی و اصاح تکنولوژی بروند، چراکه 
اکثر ماش��ین آالت مربوط به ده��ه ۷0 بوده و نیازمند 

بازسازی جدی هستند. 
وی اولویت اول در راس��تای نوس��ازی و بهس��ازی 
صنایع را تأمین یارانه سود تسهیات اعطایی بازسازی 
و نوسازی بنگاه ها دانست و خاطرنشان کرد که راه حل 
اول نهضت بازسازی و نوسازی صنعت ایران، نیازمند 
یک ردیف اعتباری برای کمک های س��ود تس��هیات 

اعطایی به واحدهای تولیدی است. 
بنابراین تصور می شد با توجه به این نیاز واحدهای 
صنعتی به نوس��ازی و بهس��ازی طرح مذکور مورد 
اس��تقبال قرار گی��رد و از همان ابتدای س��ال کلید 
بخورد، اما متأسفانه نه تنها این طرح با تأخیر فراوان 
در اج��را روبه رو ش��د و در فصل پایانی س��ال کلید 
خورد بلکه به هیچ وجه تسهیات درخوری از سوی 
نظ��ام بانکی به این طرح اختصاص نیافته و عاوه بر 
این با استقبالی از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی 
به منظور نوس��ازی و بهس��ازی صنایع روبه رو نشده 

است. 
ام��ا نکت��ه جال��ب اینک��ه از س��وی دیگ��ر محمد 
ش��ریعتمداری- وزیر صنعت، معدن و تجارت- اجرای 
طرح نوس��ازی و بهس��ازی صنایع را در سال گذشته 
شکس��ت خورده ندانس��ت و معتقد بود که از س��وی 

صنعتگران تقاضایی برای آن وجود نداشته است. 

وزارت صنعت چه در سر دارد؟ 

احتمال تعطیلی نیمی از معادن کوچک
اخبار

تولید برنج 10درصد افزایش می یابد
دبیر انجمن برنج گفت با توجه به وضعیت مس��اعد 
بارندگ��ی در مازن��دران و گیان پیش بینی می ش��ود، 
می��زان تولید با احتس��اب دوباره کش��ت و رتون 5 تا 
10درصد افزایش پیدا کند.  جمیل علی زاده شایق، دبیر 
انجمن برنج در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با 
اع��ام این خبر که تولید برن��ج 5 تا 10درصد افزایش 
دارد، اظهار کرد: اگرچه خزانه گیری برنج کاران در اواخر 
اسفند مورد تأیید کارشناسان نبود، اما خوشبختانه به 
س��بب نبود سرمای شدید لطمه ای به تولید وارد نشد.  
وی از آغاز نش��اکاری در استان های شمالی خبر داد و 
افزود: با توجه به وضعیت مساعد بارندگی در مازندران 
و گیان پیش بینی می ش��ود که اگر اتفاق خاصی رخ 
ندهد، میزان تولید با احتساب دوباره کشت و رتون 5 تا 

10درصد افزایش یابد. 
علی زاده ش��ایق ادام��ه داد: بنده ب��ه نمایندگی از 
جامعه برنج کاران، حمایت همه جانبه از کشاورزان را 
ام��ری موثر در جهت حمایت از تولید داخل می دانم 
و به نظر می رس��د و باید به طور جدی از تولید داخل 
حمایت کنیم.  دبیر انجمن برنج با اش��اره به آخرین 
وضعیت واردات برنج، تصریح کرد: در گذشته برخی 
اف��راد به راحت��ی اقدام ب��ه واردات برن��ج می کردند 
درحالی که با نوس��ان ارزش دالر و نبود رقابت، دیگر 

بی حساب و کتاب برنج وارد نمی شود. 

اجرای 88 طرح صنعتی با 
سرمایه گذاری خارجی

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گف��ت: 49 هزار و 
91۶ طرح در حال اجرا در کش��ور داریم و 88 طرح 
صنعتی با س��رمایه گذاری مستقیم خارجی در حال 
اجراس��ت .  به گزارش ایس��نا، محمد شریعتمداری 
در نشس��ت هم اندیشی با رئیس و اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسامی اظهار کرد: 
با اتکا به سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، اسناد 
باالدس��تی، برنامه ششم توس��عه و برنامه راهبردی 
ریاس��ت جمه��وری، برنامه یک س��اله تدوی��ن و به 

معاونت ها جهت اجرا اباغ شده است. 
وی با اشاره به نامگذاری سال 9۷ به سال حمایت 
از کاالی ایرانی توس��ط رهبر معظ��م انقاب، افزود: 
ب��رای حمای��ت از کاالی ایران��ی از دل ای��ن برنامه 

یک ساله یک اقدام راهبردی طراحی کردیم. 
ش��ریعتمداری با تأکید بر اینکه تمایل نس��بت به 
خری��د کاالی ایران��ی باید در دل هم��ه مردم ایجاد 
شود، گفت: حتی اگر کاالی ایرانی از لحاظ استاندارد 
و کیفیت با نمونه خارجی اش برابری نکند، باید برای 
حمای��ت از تولید ملی و اش��تغال جوانان نس��بت به 
خری��دش اقدام کنی��م و در این مس��یر پویش های 
متعددی از جمله »آری به تولید ملی« طراحی شده 
و در حال اجراس��ت.  وزی��ر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه در حوزه فرهنگ س��ازی برای استفاده 
از کاالی ایرانی مس��ئولیت های مهمی داریم، تصریح 
ک��رد: ارتقای کیفیت در محص��والت و افزایش توان 
رقابت پذی��ری کاالی ایرانی مس��ئولیت اصلی ما در 
حوزه صنعت و معدن اس��ت.  ش��ریعتمداری تولید 
با صنع��ت و تکنولوژی به روز را مهم ترین ش��اخصه 
تولید کاالی قابل رقابت در بازارهای جهانی دانس��ت 
و اضافه کرد: پتروشیمی به عنوان یک صنعت به روز 
می تواند الگویی در این زمینه باش��د.  وی با اشاره به 
اینکه نیازمند نوس��ازی و بهس��ازی صنعتی هستیم، 
گف��ت: حدود 2 هزار و ۷00 واح��د صنعتی را برای 
نوس��ازی رص��د کردیم و مجلس ش��ورای اس��امی 
تصویب کرد که از نرخ س��ود تسهیات اعطایی برای 

بازسازی خطوط تولید استفاده کنیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جلسات 
مختلفی با نظام بانکی و ش��ورای پول و اعتبار برای 
اس��تفاده از کارت های اعتباری به سبک کشورهای 
توس��عه یافته داشتیم، افزود: بسته قابل اباغ شورای 
پول و اعتبار صادر شده است و مذاکرات برای حل و 

فصل نواقص آن در حال انجام است. 
ش��ریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با 
اش��اره به اینکه در حوزه صادرات نیز اقدامات خوبی 
انجام شده اس��ت، گفت: 1۳00 میلیارد تومان برای 
حمایت از ص��ادرات غیرنفتی در قالب مش��وق های 
صادرات��ی در نظر گرفته ش��ده اس��ت.  وی با تأکید 
ب��ر لزوم تأس��یس مراک��ز تجاری خارج از کش��ور و 
گس��ترش رایزنی های تجاری با کشورهای مختلف، 
تصریح کرد: تأسیس مراکز تجاری در خارج از کشور 

نیازمند انعطاف پذیری قوانین است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه 
حق امتیاز در بورس کاال برای شفاف سازی و سهولت 
معامات قدم بزرگی اس��ت ، گفت: با کمک موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مطالعات راهبردی 
توس��عه صنایع صادراتی و رقابت��ی را پیش می بریم، 
همچنین با کمک سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدن��ی برخی مقررات معدنی را در س��ال 9۷ احیا 
می کنی��م ک��ه از جمله آنها واگ��ذاری مجدد معادن 

واگذارشده ای است که غیرفعال هستند. 
وی تصری��ح کرد: در 12 ماهه پارس��ال 20 هزار و 
۷۶۷ فقره جواز تأس��یس جدید صادر شده است که 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل از آن 22.2درصد 
افزایش داشته اس��ت که این نشانگر امید و اقبال به 
کار و تاش در کش��ور اس��ت و باید این امید را زنده 

نگه داریم. 
 

قاچاق

لوازم خانگی در صدر قاچاق
برای معیشت 75هزار کوله بر باید 

فکری کرد
مدیرکل پیش��گیری و نظارت کاال و ارز س��ازمان 
تعزیرات حکومتی با بیان اینکه در سال 9۶، ۷0هزار 
پرونده مربوط به قاچاق در این س��ازمان رس��یدگی 
ش��د، گفت: بزرگ ترین پرونده ها مرب��وط به قاچاق 

لوازم خانگی است. 
ب��ه گزارش تس��نیم، ولی ملکی عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��امی در برنامه 
گفت وگ��وی ویژه خب��ری با بیان اینک��ه نمایندگان 
مجل��س نمی توانند با کاهش مالیات بر ارزش افزوده 
برای دولت کاهش درآمد ایجاد کنند، افزود: این کار 
نیاز به جایگزینی منابع درآمدی دیگری برای دولت 

دارد که این منابع مشخص نیست. 
وی گفت: دول��ت برای کمک ب��ه تولیدکنندگان 
می توان��د خودش الیح��ه کاهش مالی��ات بر ارزش 

افزوده به مجلس ارائه دهد. 
ملکی با ابراز اینکه نوسانات نرخ ارز سرمایه گذاری 
را تهدید و برای تولیدکنندگان مشکل ایجاد می کند، 
تأکید کرد: همه باید برای استفاده از کاالهای داخلی 
تعصب داشته باش��ند و در این زمینه فرهنگ سازی 

شود. 
وی گف��ت: ۷5 ه��زار نف��ر از مرزنش��ینان از راه 
کوله ب��ری امرارمع��اش می کنند و اگ��ر بخواهیم از 
فعالی��ت آنه��ا جلوگیری کنی��م باید فک��ری برای 

معیشت آنها داشته باشیم. 
عبدالمجی��د اجته��ادی، مدی��رکل پیش��گیری و 
نظارت کاال و ارز س��ازمان تعزیرات حکومتی نیز در 
این برنامه با اعام اینکه در سال 9۶، ۷0هزار پرونده 
مربوط به قاچاق در این سازمان رسیدگی شد، گفت: 
بزرگ ترین پرونده ها مرب��وط به قاچاق لوازم خانگی 
است.  وی اضافه کرد: براساس قانون و آیین نامه های 
اجرایی دولت امکان عرضه مجدد کاالهای قاچاق در 
جامع��ه وجود ندارد و باید به خارج از کش��ور صادر 
ش��ود، مگر اینک��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
تشخیص دهد که به این کاالها در کشور نیاز جدی 

وجود دارد. 
اجته��ادی گفت: تاکن��ون هیچ ک��دام از کاالهای 
قاچاق ضبط شده وارد بازار نشده و تراکم این کاالها 

در انبارها بر این اساس است. 
وی همچنی��ن گفت: تاکن��ون زمینه صادرات این 

کاالها نیز فراهم نشده است. 
اجته��ادی با بی��ان اینک��ه واردات ل��وازم خانگی 
به وس��یله کوله بران به دلیل حجم این لوازم کم است 
در عین حال بر لزوم ساماندهی کوله بران تأکید کرد. 
حبی��ب اهلل انصاری، دبیرکل انجم��ن صنایع لوازم 
خانگ��ی ایران نیز در این برنامه صنعت لوازم خانگی 
را یکی از 11 صنعت شتاب دهنده پیشرفت اقتصادی 
کش��ورها دانس��ت و اضافه کرد: با توج��ه به رویکرد 
مدی��ران این صنعت به افزای��ش کیفیت محصوالت 
اکنون ۷5درصد نیاز جامعه به وسیله تولیدکنندگان 

داخلی تأمین می شود. 
وی گفت: فرهنگ سازی برای استفاده از کاالهای 
ایرانی مهم است، اما پیش از آن باید موانع پیش روی 
تولیدکنن��دگان از جمل��ه بحث قاچ��اق و مالیات بر 

ارزش افزوده رفع شود. 
انص��اری یادآور ش��د: ضب��ط کاالی قاچاق هدف 
نیست بلکه باید از واردش��دن آن به بازار جلوگیری 

شود. 
وی با طرح این سوال که کاالهای قاچاق ضبط شده 
ت��ا چه زمانی می خواهند در انبارها نگهداری ش��وند، 
گفت: زمانی که کاالی قاچاق کش��ف می ش��ود حتما 

باید معدوم شود. 
انصاری تأکید کرد: مالیات بر ارزش افزوده را باید 
مصرف کننده بپردازد ن��ه اینکه آن را از تولیدکننده 

دریافت کنند. 
وی گفت: باید کارت های اعتباری در اختیار مردم 
ب��رای خرید کاالهای ایران��ی و حمایت از تولید قرار 

دهند. 
محمد طحان پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگ��ی نیز در ای��ن برنامه گفت: مالی��ات بر ارزش 
افزوده تولید کش��ور را با چالش روبه رو کرده اس��ت 
و اگ��ر دولت می خواه��د تولید رونق بگی��رد باید از 
تولیدکنن��ده این مالی��ات را نگیرند یا به آن تخفیف 

دهند. 
وی اضافه کرد: تولیدکنندگان داخلی برای رقابت 
ب��ا کاالهای وارداتی باید خدمات پس از فروش خود 

را به بهترین شکل انجام دهند. 
طحان پور گفت: کارخانه ه��ای تولید لوازم خانگی 
ارج و آزمایش اگر تعطیل شدند به دلیل دولتی بودن 
آنه��ا بود درحالی که 50 کارخان��ه بهتر از آنها وجود 

دارد. 
وی خواس��تار برخورد جدی تر س��ازمان تعزیرات 
حکومتی با مس��ئله قاچاق شد و افزود: دو پرونده با 
شواهد و مدارک کامل درباره قاچاق کولرهای گازی 
وج��ود دارد که قاضی های ای��ن پرونده ها مدارک را 

نپذیرفتند. 
سلطان حس��ین فتاحی، تولیدکننده لوازم خانگی 
نی��ز در ای��ن برنامه با بی��ان اینکه برای اس��تفاده از 
کاالهای ایرانی باید فرهنگ س��ازی شود، گفت: طرز 
فکری در کشور است که کاالی ایرانی کیفیت ندارد، 
اما در کشور تولیدکنندگان لوازم خانگی وجود دارند 

که جزو 10 برند برتر دنیا در این زمینه هستند. 

یک مقام مسئول گفت وضعیت کنونی 
ارز، ب��ازار نهاده ه��ای دام��ی را ب��ا رکود 
مواجه کرده، به طوری که تأمین س��ویا و 
ذرت م��ورد نیاز تولیدکنندگان، با اخال 

روبه رو شده است. 
کمالی سروس�����تانی،  محمدعل�����ی 
اتحادیه مرغداران گوش��تی  مدیرعام��ل 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، 
با اشاره به تأثیر س��ردرگمی بازار ارز در 

نرخ نهاده های دامی اظهار کرد: وضعیت 
کنونی ارز، بازار نهاده های دامی را با رکود 
مواجه کرده اس��ت، به ط��وری که تأمین 
س��ویا و ذرت مورد نیاز تولیدکنندگان با 

اخال روبه رو شده است. 
وی نرخ هر کیل��و ذرت را هزار و2۷0 
و س��ویا 2 هزار و ۳90 تومان اعام کرد 
و گف��ت: با توجه به نوس��ان نرخ نهاده ها 
و نگران��ی مرغ��داران به واس��طه تأمین 

نهاده ه��ا، کاهش جوجه ریزی را به همراه 
داشته است. 

کمال��ی ادامه داد: ام��روز نرخ هر کیلو 
مرغ زنده 5هزار و 550 تومان، مرغ آماده 
به طبخ در کش��تارگاه ۷ه��زار و 800 و 
خرده فروشی 8 هزار و ۶00 تومان است. 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوش��تی 
قیمت مرغ در ب��ازار را پیش بینی کرد و 
افزود: با استمرار نوس��ان نرخ نهاده های 

دام��ی و افزایش هزینه های تولید، عرضه 
هر کیلو مرغ زنده کمتر از ۶ هزار و ۶00 
توم��ان به قیم��ت زیان و ورشکس��تگی 

مرغداران تمام می شود. 
به گفت��ه وی، هم اکنون در عرضه مرغ 
تغییری ایجاد نش��ده اس��ت که با وجود 
تعلل مرغ��داران در جوجه ری��زی انتظار 
می رود هرچه س��ریع تر ب��ازار نهاده های 

دامی ساماندهی شود. 

سردرگمی بازار ارز، عاملی برای اخالل در تأمین نهاده های دامی

شنبه
اول اردیبهشت 1397

شماره 1045
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سال هاس��ت مصرف کنندگان 
خودروهای  کیفی��ت  از  ایرانی، 
و  هس��تند  ناراض��ی  داخل��ی 
آزردگی به بخشی از تجربه آنها 
از خری��د این محصوالت تبدیل 
ش��ده و این در حالی است که 
هیچ یک از خودروسازان داخلی 
نیز نتوانس��ته اند اقدام الزم در 
این باره انجام داده و از حیثیت 

خودروی ایرانی دفاع کنند. 
به گزارش »تابناک«، این در 
حالی است که مصرف کنندگان 
ایران��ی ح��ق دارن��د پ��س از 
میلی��ون  ده  چن��د  پرداخ��ت 
تومان برای خرید یک خودروی 
داخل��ی، راح��ت و بی دغدغه از 
وس��یله نقلیه خریداری شده به 

بهترین شکل استفاده کنند. 
با وجود ای��ن، دولت و برخی 
دیگر ش��رایط را نیز به گونه ای 
رق��م زده اند که اگر کس��ی هم 
بخواه��د از اس��تفاده خودروی 
کن��د،  نظ��ر  ص��رف  داخل��ی 
نمی تواند و یا باید مبالغ کانی 
را ک��ه گاه��ی از س��ه برابر ارز 
واقعی یک خودرو بیشتر است، 
هزین��ه خری��د یک خ��ودروی 

خارجی کند. 
تعرفه  ش��به  ی��ک  افزای��ش 

خودرو به بهانه حمایت از تولید 
داخلی، باعث ش��د تا قیمت ها 
یکباره چند برابر ش��ده و جالب 
آنکه کس��ی هم معت��رض این 
موضوع نش��د؛ یعنی ب��ا اینکه 
دیوان عدال��ت در این کار ورود 
کرد، به نتیجه مشخصی نرسید 
و دول��ت از رأی دیوان تمکین 
نکرد؛ بنابراین، این عامل باعث 
نارضایتی بسیاری از نمایندگان 
مجلس شد. این در حالی است 
که حتی طرح دو فوریتی نیز از 
سوی برخی نمایندگان مجلس 
ب��رای کنترل دول��ت در زمینه 
خودرو تهیه ش��د، ول��ی هنوز 
این طرح به س��رانجام نرسیده 
و همچن��ان نمایندگان ناراضی 
به دنب��ال راهی ب��رای کاهش 

قیمت ها هستند. 
محمدرض��ا نجف��ی، نماینده 
م��ردم ته��ران در گفت وگ��و با 
تابناک در خصوص این موضوع 
اظهار داش��ت: نظ��ام تعرفه ای، 
یک نظ��ام تعرفه ای هوش��مند 
برای مدیریت بازار در ش��رایط 
کنون��ی، ض��رورت به حس��اب 
می آی��د و بهتر اس��ت از س��ایر 
گزینه ها و روش ها برای کنترل 

بازار بهره گرفته شود. 

وی گف��ت: اعتقاد م��ن این 
اس��ت ک��ه در نهای��ت باید به 
تولید  قابلی��ت  ایج��اد  س��مت 
رقابت پذی��ر ب��رای صنایع خود 
حرک��ت کنی��م تا نی��از صنایع 
م��ا ب��رای ماندگاری و توس��عه 
کاه��ش یابد و به مواردی مانند 
تعرفه گ��ذاری و امثال آن کمتر 
نیازمن��د باش��یم؛ آن هم تعرفه 

گذاری هایی با رقم باال. 
این عضو کمیس��یون صنایع 
مجلس گف��ت: اگر ای��ن اتفاق 
رخ ده��د، نه تنه��ا م��ا نی��از و 
دغدغه ای نخواهیم داشت، بلکه 
بای��د یک نگاهی ه��م به ارکان 
مقاومتی  اقتصاد  سیاس��ت های 
که توس��عه ص��ادرات را تبیین 
می کند داش��ته باشیم و در این 

مسیر گام برداریم. 
وی گف��ت: ب��رای ای��ن کار 
باید صنایع خودروس��ازی خود 
را ب��ه س��مت توس��عه ببریم تا 
خودروس��ازی های م��ا ه��م از 
نظ��ر کیفی��ت ش��رایط بهتری 
پی��دا کنند و هم طول عمر آنها 
افزای��ش یاب��د و خدمات پس 
از ف��روش آن بهتر ش��ود. تنها 
در ای��ن صورت اس��ت که این 
ران��ت و این حمای��ت چند ده 

س��اله حاکمیت از این بخش از 
صنعت کشور شکل دقیق تر به 

خود می گیرد. 
هم اکنون  افزود:  نماینده  این 
م��ا می بینی��م سال هاس��ت که 
م��ردم از ای��ن صنع��ت دف��اع 
ای��ن صنعت  ول��ی  می کنن��د، 
همچنان درج��ا می زند و همه 
ذین فع��ان از آن رضایت ندارند. 
البته هنگامی ک��ه از ذین فعان 
صحب��ت ب��ه می��ان می آی��د، 
منظ��ور، مردم��ی اس��ت که از 
این محصول اس��تفاده می کنند 
و همواره باید به خاطر حمایت 
از این محصول، زیان های بسیار 
حاص��ل از ح��وادث و تصادفات 
را که در بس��یاری از آنها منجر 
به از دس��ت دادن ج��ان آدم ها 
می شود نیز تحمل کنند؛ عاوه 
بر این آلودگی هوا، از بین رفتن 
س��وخت و... هم ب��ر آنها اضافه 

می شود. 
وی در ادام��ه ی��ادآور ش��د: 
بنابراین هم اکن��ون نیاز به یک 
تح��ول بنیادی��ن در این حوزه 
است و اگر نیاز است که حمایت 
تعرفه ای از این محصول باش��د، 
بای��د در یک دوره مش��خص با 
برنامه ری��زی مش��خص و نتایج 

مشخص صورت گیرد. مثا باید 
تعیین شود که این حمایت ها تا 
چند س��ال و با چه ویژگی هایی 
باید صورت گیرد و در هر سال 
چه میزان ارتق��ا در محصوالت 

باید رخ دهد. 
باید ای��ن کار را در این مدت 
مش��خص انج��ام داد و در آخر 
دوره ای��ن صنای��ع بتوانن��د با 
حریف��ان خارجی خ��ود رقابت 
کنن��د؛ در غی��ر ای��ن صورت، 
کمک ها قطع می شود و باید از 

خیر این صنعت گذشت. 
این عضو کمیس��یون صنایع 
این  مجلس گفت: حمای��ت به 
ش��کل که مردم مکلف باش��ند 
یک کاالی��ی را بخرند و نتیجه 
آن ای��ن ش��ود که خودروس��از 
م��ا ع��زم الزم برای رس��اندن 
خود ب��ه جایی که مس��تقل از 
ای��ن حمایت ها ب��ه حیات خود 
ادامه دهند و کاماکان اس��باب 
هزینه ه��ای س��نگین به دوش 
ملت و نظام ش��وند قابل قبول 
نیس��ت و نیازمند تغییر برنامه 
و نحوه عم��ل اس��ت، بنابراین 
مادام العمر  نمی تواند  حمایت ها 
و ب��دون هیچ حس��اب و کتابی 

صورت گیرد. 

رک��ود بر ب��ازار خ��ودروی ای��ران در 
شرایطی سایه ای س��نگین افکنده که از 
نمایندگی های فروش خودروسازان بوی 

رونق به مشام می رسد. 
به گزارش پدال نی��وز، اگر این روزها 
س��ری به بازار خودرو زده باشید، حتما 
متوجه بی رونقی و رکود سنگین حاکم بر 
نمایشگاه ها شده اید؛ رکودی که هرچند 
مدت هاس��ت رخ داده، اما در هفته های 
ابتدایی امس��ال، پررنگ تر از قبل به نظر 
می رس��د. در ب��اب چرایی ای��ن رکود، 
دالیل مختلفی مطرح می شود، از جمله 
اینکه مش��تریان معموال در ابتدای سال 
به س��راغ خرید خ��ودرو نمی روند. دلیل 
دیگری که این روزها در مورد اس��تقبال 
ضعیف مش��تریان از بازار خودرو مطرح 
می ش��ود، نوس��ان در بازار ارز است، چه 
آنکه گفته می شود نبود تصویری شفاف 
از آینده این بازار، خرید و فروش خودرو 
را نیز )در ب��ازار آزاد( تح��ت تأثیر قرار 
داده اس��ت. با این حال اما کارشناس��ان 
معتقدند اصلی ترین دلیل س��ردی بازار 
خودرو، کمب��ود نقدینگی و پایین بودن 
قدرت خرید بیش��تر مشتریان ایرانی در 

کنار باال بودن قیمت خودروها است. 
به عبارت بهتر، بخش اعظم مش��تریان 
ت��وان خری��د خ��ودروی دلخ��واه خود 
را نداش��ته و از همی��ن رو ت��وان ق��دم 
گذاشتن به بازار خودرو را ندارند. این در 
شرایطی اس��ت که از آن سو کسب و کار 

ف��روش خودروس��ازان  نمایندگی ه��ای 
ب��ا وجود رک��ود ب��ازار، از رون��ق باالیی 
برخ��وردار ب��وده و ظرفی��ت طرح ه��ای 
پیش فروش آنها به سرعت تمام می شود. 
ویژگی ب��ارز این طرح ها این اس��ت که 
مشتریان قیمت خودرو را در بیش از یک 
مرحله پرداخت می کنند، بنابراین آنهایی 
که از ت��وان مالی الزم برای خرید نقدی 
خودرو برخوردار نیستند، به سراغ چنین 
طرح هایی می روند ت��ا بتوانند خودروی 
دلخواه ش��ان را خری��داری کنن��د. نکته 
دیگر اینجاس��ت که برخی خودروسازان 
اع��ام کرده ان��د محصوالت خ��ود را با 
قیمت قطع��ی پیش ف��روش می کنند و 
این موضوع نیز نقش زیادی در استقبال 
مش��تریان از طرح های پیش فروش دارد. 
اهمی��ت این موضوع از آنجا سرچش��مه 
می گی��رد که به احتمال ف��راوان، قیمت 
خودروهای داخلی تا دو ماه دیگر افزایش 
خواه��د یاف��ت و خودروس��ازان مج��وز 
فروش محص��والت خود ب��ا قیمت های 
جدی��د را دریاف��ت خواهند ک��رد. طبق 
اعام ش��ورای رقابت، این ش��ورا قیمت 
جدید خودروهای داخل��ی را با توجه به 
ش��اخص های موجود )از جمله نرخ تورم 

بخشی( محاسبه خواهد کرد. 
بنابر پیش بینی ها و با توجه به مجموعه 
اتفاق��ات رخ داده که س��بب ب��اال رفتن 
هزینه تولید خودروهای داخلی شده اند، 
محص��والت  رس��می  قیم��ت  افزای��ش 

خودروس��ازان کش��ور، اتفاق��ی قطع��ی 
به نظر می رسد. از همین رو، اقدام برخی 
خودروسازان مبنی بر فروش محصوالت 
با قیمت قطعی، با اس��تقبال مش��تریان 
مواجه ش��ده، چ��ه آنکه آنه��ا از افزایش 
قیم��ت آتی مع��اف ب��وده و خودروهای 
موردنظ��ر خ��ود را با قیمت ه��ای فعلی 
تحویل خواهند گرفت. البته برخی دیگر 
از خودروس��ازان، در شرایط پیش فروش 
خود قی��د کرده اند که محص��والت را با 
قیم��ت روز تحویل خواهن��د داد که این 
موضوع بیش��تر، خودروه��ای کم تیراژ و 
پرتقاض��ا را در بر می گی��رد. به هر حال 
از آنجا که مشتریان این فرصت را دارند 
تا پول خودروی موردنظرش��ان را در دو 
یا چن��د مرحل��ه پرداخت کنن��د، طرح 
پیش فروش ب��ا قیمت روز نیز متقاضیان 
خ��اص خ��ود را دارد و خیلی ها آن را به 

خرید از بازار ترجیح می دهند. 
تداوم سنگینی رکود در بازار وارداتی ها 
اما در ب��ازار خودروه��ای وارداتی نیز 
هی��چ خب��ری از رونق خری��د و فروش 
خودرو نیست و س��ایه رکود، سنگین تر 
از قب��ل بر س��ر آن س��نگینی می کند. 
شرایط به ش��کلی است که حتی برخی 
نماین��دگان واردکنن��ده نی��ز از عرضه 
خودرو ب��ه بازار امتن��اع می کنند و این 
رفتار از ش��فاف نب��ودن تصوی��ر آینده 
بازار خودرو سرچش��مه می گیرد. از آن 
س��و مش��تریان نیز چند ماهی می شود 

ک��ه بازار خودروه��ای وارداتی را تحریم 
کرده ان��د. این اتف��اق به طور مس��تقیم 
با ماج��رای حکم دی��وان عدالت اداری 
مبن��ی بر کاهش تعرف��ه واردات خودرو 
در ارتباط است. زمس��تان سال گذشته 
بود ک��ه دولت ب��ا اباغ ضواب��ط جدید 
واردات خودرو، رقم تعرفه را افزایش داد 
و ش��وکی بزرگ به بازار و مشتریان وارد 
کرد. این در حالی ب��ود که چندی بعد، 
یکی از ش��عب دیوان عدالت اداری رأی 
به لغو این حکم داد و اعام کرد تعرفه ها 
باید به حالت قبل برگردند. با این حال، 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت زیر بار 
نرفت و دس��ت به تعرفه ها نزد. در حال 
حاضر نی��ز گفته می ش��ود حکم قطعی 
دیوان عدال��ت اداری تا حدود چهار ماه 
دیگ��ر اج��را خواهد ش��د و از همین رو 
مش��تریان فعا دس��ت نگه داشته و به 
امید کاهش تعرفه و پایین آمدن قیمت 
خودروهای وارداتی نشس��ته اند. این در 
حالی اس��ت ک��ه بعید به نظر می رس��د 
دیوان عدالت اداری با توجه به ش��رایط 
ارزی کش��ور، رأی اولیه خ��ود مبنی بر 
کاه��ش تعرف��ه واردات را تأیید کند. از 
طرفی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
نیز نش��ان داده که از موض��ع تعرفه ای 
خود کوتاه نخواهد آمد. در این ش��رایط، 
باید منتظ��ر ماند و دید مش��تریان چه 
زمانی تحریم بازار خودروهای وارداتی را 

خواهند شکست. 

فروش خودرو در نمایندگی خودروسازان رونق گرفت

نمی توان مادام العمر تعرفه واردات خودرو را باال نگه داشت

حمایت از خودروی داخلی، نتیجه عکس داشته است
اخبار

تبعات تالطمات ارزی و هزینه ای بر 
افزایش 30درصدی قیمت قطعات خودرو

با محاسبه افزایش نرخ ارز و نهاده های تولیدی نظیر 
افزایش سطح دستمزدها، مواد اولیه و سایر هزینه باید 
منتظر افزایش حداقل 20درص��دی قیمت خودرو در 

بازار باشیم. 
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه س��ازی 
کشور در گفت وگو با پرشین خودرو، با بیان این مطلب 
اظهار داشت: بر اساس محاسبات صورت گرفته افزایش 
40 درص��دی قیمت م��واد اولیه، 20درصدی س��طح 
دس��تمزدها و 10درصدی هزینه های س��ربار، حداقل 
۳0درصدی هزینه تولید در واحدهای قطعه س��ازی را 
افزای��ش داده اس��ت، از این رو با توج��ه به هزینه های 
ناش��ی از بخش ه��ا، انتظار می رود قیم��ت قطعات نیز 
حداقل ۳0درصد افزایش یابد.  محمد رضا نجفی منش 
همچنین با توجه به وابستگی 50درصدی خودروسازان 
به قطعات داخلی تصریح کرد: در شرایطی که قطعات 
داخل��ی حداقل 50درصد از هزینه تولید یک خودرو را 
تشکیل می دهد بنابراین برای جبران افزایش هرینه های 
ناش��ی از نرخ مواد اولیه، نرخ ارز و س��ایر هرینه ها باید 

حداقل 20درصد قیمت خودرو افزایش یابد. 
وی با اش��اره به عدم تمایل قطعه س��ازان نسبت به 
افزای��ش قیمت محص��ول نهایی خاطرنش��ان کرد: در 
صورت کنترل دولت نس��بت به جریان صعودی قیمت 
مواد اولیه و از س��ویی تاش برای تثبت نرخ ارز مسلما 
ش��رکت ها نیز نس��بت به عدم افزایش قیم��ت اقدام 
خواهن��د کرد، اما در صورت ادام��ه افزایش ها باید این 

هزینه ها برای قطعه سازان نیز جبران شود. 
به گفته نجفی منش، در ش��رایطی که بخشی از نیاز 
خودروس��ازان به صورت قطعات و م��واد اولیه از خارج 
از کش��ور تأمین می شود، بنابراین با یکسان سازی نرخ 
ارز و تبدی��ل ارز ۳۷00 ب��ه 4200 توم��ان طبعا این 
افزایش در قیمت تمام شده محصول مؤثر بوده و به طور 
منطق��ی بر قیمت نهایی خودرو نیز تأثیر قابل توجهی 
خواهد گذاش��ت.  وی با تأیید فش��ار ناشی از افزایش 
قیمت خ��ودرو بر مصرف کنندگان ب��ه راهکار موجود 
در این زمینه در س��ایر کش��ورها پرداخت و گفت: در 
دنیا هیچ متقاضی از محل پس��انداز خودرو خریداری 
نمی کن��د، بلکه از محل درآمدهای آتی هزینه خرید را 
تأمین می کند، بنابراین در ش��رایط کنونی الزم اس��ت 
که سیس��تم بانکی پا پیش گذاشته و با ارائه تسهیات 
بلندمدت از متقاضیان خودروهای داخلی حمایت کند، 
بی ش��ک با این اقدام بانک ها، خرید خودرو برای اقشار 
کم درآمد نیز س��خت نخواهد بود بلکه موجب توسعه 

تولید در صنعت خودرو نیز خواهد شد. 

 اجرای طرح ترافیک
از 15 اردیبهشت

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران با 
تأکید بر اینکه با همکاری پلیس و ش��هرداری طرح 
ترافیک از 15 اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، گفت: 
تا امروز 100 هزار نفر در س��امانه طرح ترافیک برای 
دریاف��ت طرح ثبت ن��ام کرده اند.  به گ��زارش پایگاه 
خبری »عصر خودرو« ، محس��ن پورس��یدآقایی در 
نشس��ت خبری خود با تأکید مج��دد بر اینکه طرح 
ترافیک س��ال 9۷ از 15 اردیبهش��ت ماه اجرا خواهد 
ش��د، گفت: تغیی��ری در ای��ن زمان بن��دی صورت 
نمی گی��رد، ضم��ن اینکه تم��ام زیرس��اخت ها برای 

اجرای طرح در سال جاری فراهم شده است. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه مس��ئولیت اج��رای طرح 
ترافیک بهعهده ش��هرداری تهران است، اظهار کرد: 
معاون��ت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران به 
عن��وان معاونت تخصصی این مس��ئولیت را به عهده 
دارد، البته در این زمینه سایر بخش ها از جمله شورا 

و شورای عالی ترافیک همکاری را داشته اند. 
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران در 
پاس��خ به این پرس��ش که آیا ط��رح ترافیک 9۷ در 
دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار گرفته است و در 
این زمینه ش��کایت شده است یا خیر، گفت: در کل 
دیوان عدالت اداری در خصوص بسیاری از مصوبات 
ش��ورا اظهار نظر می کند که البته کمیته مخصوص 
ای��ن موضوع در دیوان عدالت اداری وجود دارد و در 
واق��ع دیوان نمی تواند عدم و ی��ا در خصوص اجرای 

مصوبه ای اظهارنظر کند. 
پورسیدآقایی ادامه داد: در طرح ترافیک 9۷ تاش 
ش��ده اس��ت که عدالت اجتماعی فراهم شود ضمن 
اینکه در طرح امس��ال س��همیه همه دستگاه ها 40 
درصد و سهمیه ش��هرداری 50درصد طرح ترافیک 
کاه��ش پیدا کرده اس��ت و این نمون��ه ای از عدالت 
خواهد بود.  وی گفت: در زمانی که نجفی شهرداری 
وق��ت تهران بود بنده موضوع کاهش س��همیه طرح 
ترافیک ش��هرداری را مطرح ک��ردم و وی نیز با آن 
موافقت کرد و منطق ما این بود که باید سخت گیری 
بیشتری را در خصوص س��همیه کارکنان شهرداری 

داشته باشیم. 
مع��اون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران 
در پاس��خ به این پرس��ش که آیا در س��ال 9۷ طرح 
شناور از سوی ش��هرداری توزیع خواهد شد یا خیر، 
گف��ت: در این زمینه ما هیچ بنای��ی را تحت عنوان 
طرح ش��ناور نداریم و طرحی به عنوان طرح س��یار 
پیش بینی و اجرا خواهد شد که در این طرح تعدادی 
از مجوزهای ورود به طرح به نهادها و س��ازمان های 

امنیتی و حفاظتی داده خواهد شد. 

اخبار

 تولید خودروی ارزان قیمت
با کیفیت در گرو اعطای تسهیالت 

بانکی با بهره پایین است
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسامی با اش��اره به اهمیت نظارت در حوزه صنعت 
خودرو گفت: : برای حمایت از کاالی ایرانی در حوزه 
خودرو ابت��دا باید نظارت بر تولی��د افزایش یابد که 
این نظارت موجب شود خودرویی با کیفیت مناسب 

تولید شده و به دست مردم برسد. 
ب��ه گ��زارش خبر خ��ودرو، جواد حس��ینی کیا در 
گفت وگو با خبرخودرو گفت: همچنین خودروسازان 
باید تاش کنند که خودرو ارزان قیمت تولید کنند 
که البته برای دستیابی به این امر باید منابع بانکی با 
بهره پایین به خودروسازان اعطا شود که خودروسازان 
بتوانند خ��ودرو را با قیمت ارزان تر به دس��ت مردم 
برسانند.  وی در ادامه افزود: خودروسازان همچنین 
باید با برند های برتر خودروسازی دنیا که دانش فنی 
را انتق��ال می دهند هم��کاری و از این طریق دانش 
فنی آنها را بومی س��ازی کنند.  حس��ینی کیا اظهار 
داش��ت: در حوزه خودرو نیاز ب��ه یک نوآوری جدی 
داری��م تا از این طریق خودروهایی را تولید کنیم که 
نارضایت��ی مردم را از بین ب��رده و یک رضایتمندی 

عمومی ایجاد شود. 
وی خاطرنشان کرد: خودروهای تولیدی باید آنقدر 
باکیفیت باش��ند که در زم��ان گارانتی نیاز به تعمیر 
پی��دا نکند و اگر هم نیاز پیدا کرد در مراکز خدمات 
پس از فروش با تکریم ارباب رجوع و استفاده از کادر 

مجرب و کارآزموده خودرو تعمیر شود. 

مشکل اصلی واردات خودرو 
چیست؟ 

یک کارش��ناس صنعت خودروی کش��ور با اشاره 
ب��ه مزایای واردات خ��ودرو و تأثیر آن بر محصوالت 
داخلی گف��ت: واردات خودرو می توان��د باعث ایجاد 
رقابت با خودروهای داخلی شود و این رقابت می تواند 
محرک و مش��وقی برای بهب��ود کیفیت خودروهای 
داخلی باش��د و از سوی دیگر به مصرف کننده آزادی 
انتخاب می دهد ک��ه می تواند کاالیی به غیر از آنچه 
در داخل تولید می شود خریداری کند. علی جزایری 
در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو اظهار داش��ت: 
چنانچ��ه واردات خودرو طبق اصول و با برنامه انجام 
ش��ود قطعا اث��رات مثبتی خواهد داش��ت و محرکی 
ب��رای خودروس��ازان داخل��ی خواهد بود ت��ا بدانند 
مصرف کنن��ده گزینه دیگری نی��ز برای انتخاب دارد 
و چنانچ��ه در محصوالت خود بهب��ود کیفیت ایجاد 

نکنند خریدار گزینه دیگری برای خرید دارد. 
وی با اش��اره به اهمیت مدیری��ت واردات خودرو 
گفت: مقوله واردات خودرو نیاز به مدیریت و هدایت 
منس��جم دارد و چنانچه واردات خودرو به درس��تی 
مدیریت ش��ود می تواند از نظر ارتقای کیفیت به نفع 
تولید داخلی و کش��ور باشد، عاوه بر اینکه نیازهای 
مصرف کننده را نیز متناسب با سلیقه تأمین می  کند.

وی با اش��اره ب��ه بی برنامگ��ی در واردات خودرو و 
تأثی��ر آن بر بازار گفت: متأس��فانه در مقطعی تعداد 
بی رویه ای خودرو وارد کش��ور می شود و در مقطعی 
واردات خودرو به طور کامل متوقف می ش��ود که این 
موارد نش��ان دهنده بی برنامگی مس��ئوالن در حوزه 

واردات است. 

نساجی و خودروسازی ایران از قرارداد 
تعرفه ترجیحی زیان  جدی دیده اند

رئی��س ات��اق بازرگان��ی ای��ران گف��ت: پارلم��ان 
بخش خصوصی تبعات منفی قرارداد تعرفه ترجیحی 

ایران با ترکیه را تا دو هفته آینده منتشر می کند. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری »عصر خ��ودرو« ، 
غامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران با اعام 
این مطلب گفت: انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه 
و چندجانبه میان کش��ورها می تواند حضور مثبت و 
مؤثر کش��ورها را در عرصه تج��ارت جهانی تضمین 
کند، اما ق��رارداد تعرفه ترجیحی ک��ه میان ایران و 
ترکیه منعقد ش��د، دارای چنین مشخصه ای نیست.  
وی اف��زود: با توجه به عدم رعای��ت منافع اقتصادی 
ایران در تدوین قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و 
ترکیه و عدم استفاده از نظرات کارشناسان و فعاالن 
اقتصادی ش��اهد آثار بس��یار منفی این قرارداد روی 

اقتصاد کشور هستیم. 
رئیس ات��اق بازرگانی ایران تصری��ح کرد: قرارداد 
تعرفه ترجیحی که میان ایران و ترکیه منعقد ش��ده 
اس��ت، موجب شده تا تراز تجاری میان دو کشور به 
نفع ترکیه مثبت ش��ود.  ش��افعی با بیان اینکه اتاق 
بازرگان��ی ایران تبعات 10 ماهه اخیر اجرای قرارداد 
تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه را بررس��ی کرده 
اس��ت، ادام��ه داد: نتیجه این بررس��ی ها تا دو هفته 
آینده منتش��ر می ش��ود، ت��ا تبعات اج��رای چنین 

قراردادی بر روی اقتصاد ایران مشخص شود. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اجرای 
قرارداد تجارت آزاد و تعرفه ترجیحی میان کشورهای 
همس��ایه راهکاری برای مقابله با قاچاق اس��ت، اما 
چگونگی تدوین و انعقاد و اجرای این قراردادها مهم 
است. متأسفانه قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه 

دارای چنین ویژگی نیست. 
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دبیر س��تاد کارآفرینی وزارت بهداش��ت با اش��اره به ظرفیت باالی ایجاد 
اشتغال در حوزه سامت، از تدوین هشت سرفصل برای ایجاد کسب و کارهای 
نوین در حوزه سامت خبر داد.  به گزارش ایسنا، محمد میرزابیگی در اولین 

نشست خبری ستاد کارآفرینی وزارت بهداشت 
درباره فعالیت های این ستاد توضیح داد و گفت: 
از سال گذش��ته موضوع اشتغال به دستور کار 
مهمی برای دولت تبدیل ش��د و ستاد اقتصاد 
مقاومتی تش��کیل شد. س��هم وزارت بهداشت 
در میان س��ایر دس��تگاه ها در زمینه اش��تغال 
برجس��ته تر اس��ت؛ چراکه فعالیت های آن به 
صورت تولید به مصرف به ویژه در حوزه اشتغال 
ص��ورت می گیرد. ما س��االنه ۳5 ت��ا 40هزار 
فارغ التحصیل در رشته های مختلف حوزه های 
س��امت داریم که خود وزارت بهداشت متولی 
ایجاد اش��تغال برای آنها اس��ت.  میرزابیگی با 
بیان اینکه از فعالیت استارت آپ ها در این حوزه 

استقبال می کنیم، افزود: به زودی اجماع خوبی میان وزارتخانه های بهداشت 
و ارتباطات و همچنین تشکل های شاغل مجازی و همچنین صاحب نظران 
آن باید صورت گیرد. این موضوع یکی از ضروریات حوزه س��امت اس��ت، 

اما پیش از آن باید زیرس��اخت آن را فراهم کنیم.  وی درخصوص وضعیت 
فعالی��ت مراکز مراقبت  در منزل در کش��ور نیز توضی��ح داد و گفت: طبق 
استانداردهای جهانی باید به ازای هر 2۷ تا ۳0 هزار نفر یک مرکز مراقبت 
 در من��زل ایجاد ش��ود، ام��ا ما ب��ه عدد هر

50 ه��زار نف��ر ی��ک مرک��ز در کش��ور خود 
رس��یده ایم. ب��ه ای��ن ترتیب ب��ه ۶00 مرکز 
مراقبت در منزل نیاز داریم، اما تاکنون بیش از 
1000 مرکز برای فعالیت در این زمینه مجوز 
گرفته اند. تعرفه های این خدمات نیز به تصویب 
شورای عالی بیمه رسیده و پوشش بیمه ای آن 
نیز در دس��تور کار بیمه ها قرار گرفته اس��ت.  
وی یکی از مش��کات فعالیت ای��ن مراکز را 
حضور افراد حقیقی غیرمتخصص دانس��ت و 
گفت: این افراد تخصصی ندارند و پرس��تارنما 
هستند و به صورت شخصی با بیماران ارتباط 
برقرار می کنند که باعث مشکاتی برای مردم 
می ش��وند. برای همی��ن توصیه می کنیم که پیش از انتخ��اب نیرو از مراکز 
مراقبت در منزل، مکان فیزیکی آنها، مسئوالن فنی، مجوز وزارت بهداشت، 

صاحیت حرفه ای و شماره نظام پرستاری آنها در نظر گرفته شود.

معاون توسعه و کارآفرینی وزارت کار اعتقاد دارد که برای ایجاد اشتغال 
پایدار در روستاها نیاز به مداخات توسعه ای احساس می شود. 

به گزارش ایس��نا، عیسی منصوری اظهار کرد: در ایران 9۷ هزار آبادی 
و 4۳ هزار روس��تا وج��ود دارد که مداخات 
توس��عه ای در همه آنها وجود ن��دارد؛ وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی برای توس��عه 
روستاها به شناسایی روستاهای کانونی اقدام 
کرده تا از این طریق روس��تاهای اطراف آنها 
نیز پیشرفت کنند.  منصوری تأکید کرد: برای 
ایجاد اشتغال باید به ظرفیت های هر منطقه 
توجه ش��ود؛ به طور مثال در استان فارس که 
دچار خشکسالی است، باید اشتغال غیروابسته 
به منابع طبیع��ی و آب در اولویت قرار بگیرد 
و بیشتر به گردشگری توجه شود.  وی افزود: 
باید در روس��تاها به سمت صنعت و خدمات 
رفت زیرا با توجه به وضعیت منابع آب، تولید 

کش��اورزی زیاد موضوعیت ندارد و ما بیش��تر به دنبال صنایع فرآوری و 
تکمیلی کشاورزی و باالبردن بهره وری هستیم.  معاون توسعه و کارآفرینی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در ارائه تسهیات روستایی 

و فراگیر باید سرعت بیشتری داشته باشیم؛ تأکید رئیس جمهوری بر لزوم 
معرفی تمام طرح های تأییدشده متقاضیان به بانک های عامل تا تیرماه را 
یادآور ش��د.  او اضافه کرد: دستگاه های اجرایی طرح های پیشنهادشده را 
معطل نکنند و هرچه سریع تر تکلیف طرح ها 
را مش��خص کنند. مناب��ع مالی این طرح ها 
نباید چار انحراف شود، لذا باید در پرداخت 

تسهیات دقت کافی را لحاظ کرد. 
وی اضافه کرد: چهار صندوق ضمانت برای 
تأمین ضمانت طرح ها در نظر گرفته ش��ده 
زیرا بیشتر افراد روستایی و عشایر متقاضی، 
برای تأمین ضمانت بانکی با مشکل روبه رو 
بودن��د.  معاون توس��عه و کارآفرینی وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی که در جلس��ه 
کارگ��روه اش��تغال اس��تان فارس س��خن 
می گفت، با بیان اینکه اشتغال یک دستاورد 
محس��وب می ش��ود که یکی از ورودی های 
رسیدن به این دستاورد پرداخت تسهیات است، یادآور شد: این موضوع 
که اول تس��هیات پرداخت  شود و بعد انتظار ایجاد اشتغال داشته باشیم 

اشتباه است زیرا ایجاد اشتغال با پرداخت وام ممکن نیست. 

دبیر ستاد کارآفرینی وزارت بهداشت خبر داد

ایجاد اشتغال با پرداخت وام ممکن نیستاستقبال از ورود استارت آپ ها به حوزه سالمت

آیا هر ش��رکتی که ب��ا نوآوری های خود، به موفقی��ت فوق العاده ای 
دس��ت پیدا می کند و رهبری بازار را در دس��ت می گیرد، یک شرکت 

ساختارشکن است؟ 
در ط��ول یک دوره زمانی، واژه »ساختارش��کن« اصطاحی بس��یار 
قدرتمند و استعاره از شرکت هایی بود که نوآوری بسیار باالیی داشتند. 
این شرکت ها صنعت جدیدی خلق می کردند یا صنایع قدیمی را کاما 
متحول می ساختند. بعدها روزنامه نگاران و کارآفرینان از این واژه برای 
توصیف هر کس��ب وکاری که ایده ای منحصربه فرد و احتمال رش��د و 

موفقیت باالیی داشت، استفاده کردند. 
منظور ما زیر س��ؤال بردن ارزش این ش��رکت ها نیست. مسئله این 
است که این شرکت ها، نمونه و الگوی دقیق تحول و تغییر فرم صنعت 

خود نیستند. 
اوبر

اوب��ر به عن��وان یکی از مراکز مهم تکنولوژی ش��ناخته می ش��ود که 
ماهیت صنعت حمل ونقل را متحول کرده اس��ت. این اس��تارت آپ که 
س��رمایه خود را 10.۷ میلیارد دالر افزایش داده، دسامبر سال 201۷ 
بیش از ۶9 میلیارد دالر ارزش گذاری ش��د. پس چرا نمی توانیم آن را 

یک شرکت ساختارشکن بدانیم؟ 
کایتون کریستنس��ن، اس��تاد دانش��گاه 
کت��اب  در   199۷ س��ال  در  ه��اروارد، 
»معضات نوآوری« اصطاح ساختارش��کن 
را مط��رح کرد. به عقیده او ساختارش��کنی 
به معنی س��اخت کسب وکاری است که در 
یک بازار س��طح پایین به مزیت می رس��د؛ 
بازاری که در آن شرکت های غالب و رهبر، 
از جست وجوی سودآوری دست کشیده اند. 
می گوی��د،  کریستنس��ن  ک��ه  همانط��ور 
ساختارش��کنی واقع��ی به خلق ی��ک بازار 
کاما جدیدی منجر می ش��ود و مش��تریان 

کاما جدیدی را هم جذب می کند. 
اوبر در گروه ش��رکت های ساختارشکن قرار نمی گیرد. خدمات اوبر، 
خدماتی جایگزین برای بازار تاکس��یرانی بود که مش��تریان همیشگی 
خودش را داش��ت. اگرچه سرویس های اوبر ارزان تر از تاکسی ها است، 

ولی بازار جدیدی را به وجود نیاورده. 
یکی دیگر از گزینه های ساختارش��کنی، زمانی است که یک شرکت 
در یک بازار لوکس یا س��طح باال، محصوالت��ی ارزان و به صرفه عرضه 
می کند. در ادامه و در طول زمان این شرکت با محصوالت خود، چهره 

بازار را متحول می کند. 
اوبر با خدمات باکیفیت و س��طح باال )محصوالت بهتر( به یک رقیب 
قدرتمندتر و برتر تبدیل شد. بنابراین در این گروه نیز جای نمی گیرد. 

گوگل
تکنول��وژی زمینه مناس��بی برای ایجاد ساختارش��کنی فراهم کرده 
است. پیش��رفت های فناوری، خدمات ارزان تر و مفیدتری در دسترس 
عموم قرار داده و هم زمان محصوالت جدیدی عرضه می کند که پیش 
 از این وجود نداشتند. به همین دلیل اغلب مردم وقتی به فناوری های 
واقعی ساختارشکن فکر می کنند، نام گوگل یعنی موتور جست وجوی 

محبوب جهان را در ذهن خود تداعی می کنند. 

اما گوگل یک ش��رکت ساختارشکن محسوب نمی شود. گوگل اولین 
ش��رکتی نبود که مدل موتور جس��ت وجوی اینترنت��ی را عرضه کرد. 
در س��ال 1990، یک موتور جس��ت وجو به ن��ام Archie کار خود را 
ب��ا دریافت درخواس��ت های کاربر و مطابقت آنها با وب س��ایت ها، آغاز 
کرد. در س��ال 199۳، روبات ها و search crawler-ها برای ساخت 

شاخص های وب مورداستفاده قرار می گرفتند. 
زمانی که گوگل کار خود را آغاز کرد، ده ها گزینه جس��ت وجوی وب 
نظیر یاهو و Ask Jeeves  وجود داشتند. در واقع گوگل بازار جدیدی 
ایج��اد نک��رد، بلکه محصولی عرضه کرد که از هم��ه گزینه های قبلی، 

کیفیت بهتری داشت. 
گ��وگل در س��ایر حوزه ها هم ساختارش��کن نب��ود. زمانی که گوگل 
محصول نوآورانه و محبوب Gmail را توسعه داد، سرویس های ایمیل 
باکیفیت و کاربردی زیادی وجود داشتند. حتی سرمایه گذاری های این 
ش��رکت روی فناوری های آینده، نظیر اتومبیل های خودران، بر اساس 

راه حل های بهبودیافته پایگاه فعلی مشتریان ساخته  شده اند. 
تسال

رویکرد کس��ب وکار تس��ا موتورز، مبتنی ب��ر نوآوری های قدرتمند 
و دائم��ی اس��ت. ای��ن ش��رکت از زم��ان 
تأس��یس تاکنون، به ارزشمندترین شرکت 
تولیدکننده اتومبیل در آمریکا تبدیل  شده 
است. تسا مدل های جدید و مقرون به صرفه 
اتومبیل های الکتریکی را معرفی کرده و به 
معرفی مفهوم رانندگی نیمه خودکار کمک 

کرده است. 
در حقیقت تسا با س��رعت شگفت انگیز 
نوآوری ه��ای خود، از رقبا پیش��ی گرفته و 
به موفقیت های خیره کننده ای دس��ت یافته 
اس��ت، اما هنوز یک ش��رکت ساختارشکن 

نیست. 
تسا ساختارشکن نیست، زیرا محصوالت 
خ��ود را در ب��ازاری عرضه می کند ک��ه پیش ازاین نیز وجود داش��ته 
اس��ت. اتومبیل های هیبریدی و الکتریکی تسا جدید نبودند. به عاوه 
این ش��رکت صرفا ی��ک طراحی موجود را بهبود داده اس��ت، بنابراین 
خری��داران فعلی اتومبی��ل، محصوالت ارتقا یافته تس��ا را می خرند و 

مشتری جدیدی در این بازار ظهور نکرده است. 
به عاوه به یاد داش��ته باش��یم که حتی ارزان ترین مدل های تس��ا، 
حدود ۷0هزار دالر قیمت دارند و خارج از محدوده قیمتی شرکت های 
ساختارشکن )که تاش می کنند نیاز بخش های محروم بازار را تأمین 

کنند( قرار می گیرند. 
به این نکته توجه کنید: پیش از اینکه هر کسب وکاری را ساختارشکن 
بدانیم، باید مشخصات و ویژگی های آن را بررسی کنیم. اگر شرکتی یک 
مفهوم فعلی را بهبود داده، شانس دسترسی به جایگاه »ساختارشکن« را 
دارد، اما آیا بازار جدیدی خلق می کند؟ اگر این ش��رکت روی مش��تریان 
فعلی سرمایه گذاری می کند و چیزی بیش از درخواست آنها ارائه می کند، 
احتمال پیروزی خود را در رقابت باال می برد. ولی مشتریان جدیدی را که 

قبا در این بازار حضور نداشتند، جذب نمی کند. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

به گزارش وب س��ایت نکس��ت وب و براس��اس جدیدترین آمار، علی بابا 
به عن��وان محبوب ترین پلتفرم تجارت الکترونیک در دنیا از آمازون پیش��ی 

گرفته است.  داده های آمار دیجیتال سه ماهه دوم 2018 نشان می دهند که 
علی بابا، غول خرده فروشی چینی، محبوبیتی بیشتر از آمازون پیدا کرده است. 

برخی از داده های ارائه ش��ده در این آمار توس��ط پلتفرم تحلیل الکسا فراهم شده 
است. براساس آخرین رتبه بندی الکسا از برترین وب سایت های جهان، وب سایت تابائو 

متعلق به علی بابا به جایگاه دهم و یک پله باالتر از آمازون ارتقا یافته است.  به گزارش 
زومیت، آنطور که الکس��ا می گوید، این رتبه بندی ها با اس��تفاده از ترکیب میانگین روزانه 

بازدیدکنندگان و نمایش صفحات در طول ماه گذش��ته محاس��به ش��ده اند. الکسا گزارش 
می دهد که خریداران زمان بیشتری در تابائو سپری می کنند. درواقع بازدیدکنندگان روزانه 

به طور متوس��ط بیش از هش��ت دقیقه زمان صرف بازدید از پلتفرم تابائو می کنند؛ درحالی که این 
زمان برای بازدیدکنندگان از وب سایت آمازون به طور میانگین، هفت دقیقه و چهل ثانیه است. 

علی اکسپرس، محبوب ترین اپلیکیشن خرید دنیا
جدیدترین داده ها نش��ان می دهند که محصوالت علی بابا در زمینه اپلیکیش��ن های موبایل نیز دس��ت باال را دارند. براساس 

رتبه بندی وب س��ایت اپ انی از بیشترین اپلیکیشن های دانلودشده در مارس 2018، علی اکسپرس جایگاه نهم را در اختیار دارد و 
در بین 10 عنوان برتر این فهرس��ت، تنها اپلیکیش��ن اختصاصی خرید به حساب می آید.  رتبه بندی اپ انی براساس ارقام دانلود ماهانه 

از فروشگاه های گوگل پلی و اپ استور در سراسر دنیا به  دست آمده است. همچنین، این داده ها نشان می دهند که علی اکسپرس از فوریه 
2018 تاکنون 12 پله صعود کرده و یک پله باالتر از اسنپ چت قرار گرفته است. نکته جالب اینکه اپلیکیشن های موبایل فیس بوک با وجود 

رسوایی پیش آمده در ماه گذشته، همچنان در میان پردانلودترین و پرکاربردترین اپلیکیشن ها در ماه مارس قرار دارند. 
وب سایت ها، کلید اصلی تجارت الکترونیک

براس��اس یافته های بلندمدت تر در مجموعه گزارش های وب س��ایت نکست وب، محبوبیت اپلیکیشن های تجارت الکترونیک در حال افزایش 
اس��ت. همچنین داده های منتشرش��ده در گزارش اخیر »دیجیتال در 2018« نشان می دهند که اقبال مردم به خرید از طریق موبایل به طور 
مرتب افزایش می یابد.  با این حال، جدیدترین داده های وب س��ایت گلوبال وب ایندکس تأکید می کنند که مردم همچنان خرده فروش��ی های 
مبتن��ی ب��ر وب را با اختاف قابل توجهی بر اپلیکیش��ن های خرید ترجیح می دهند.  در ماه گذش��ته، میزان بازدی��د کاربران اینترنت از یک 
وب س��ایت تجارت الکترونیک نزدیک به 50درصد بیش��تر از به کارگیری یک اپلیکیش��ن خرید در دس��تگاه های موبایل بود. همچنین مردان 
عاقه بیش��تری به اس��تفاده از وب س��ایت ها دارند.  در همین حال، داده های گلوبال وب ایندکس نش��ان می دهند که در ماه گذشته نزدیک به 
س��ه چهارم تم��ام کاربران اینترنت در 40 اقتصاد برتر دنیا اقدام به خری��د اینترنتی کرده اند؛ بدین مفهوم که بیش از 80درصد کاربرانی که به 

خرده فروشی های آناین سر زده اند، ماهانه دست  کم از یکی از این فروشگاه ها خرید کرده اند. 
 

 اوبر، گوگل و تسال
شرکت هایی که برخالف تصور مردم ساختارشکن نبودند

علی بابا سرانجام
 به سلطه آمازون

 در تجارت الکترونیک
خاتمه داد

نگـــاه

عل��ی صادقی نائین��ی، معاون توس��عه کاربرد و خدمات فضایی در س��مینار 
توس��عه کسب وکارهای فضاپایه گفت: سازمان فضایی ایران در راستای توسعه 
کسب و کارهای فضاپایه و براساس نیازمندی های کشور، پنج حوزه کشاورزی، 
خدمات ش��هری، هواشناس��ی، محیط زیس��ت و مدیریت بح��ران را به عنوان 

محورهای دارای اولویت انتخاب کرده است. 
به گزارش مهر، وی گفت: در تاشیم تا با حمایت از توسعه کسب و کارهای 
موجود و توسعه کس��ب و کارهای جدید بتوانیم عاوه بر رفع نیازهای اساسی 
کشور در این حوزه ها، با ایجاد بستر مناسب، ظرفیت نیروی انسانی تحصیلکرده 
و متخصص کشور را به سمت خلق ایده های نو و ایجاد کسب و کارهای فضاپایه 

هدایت کنیم. 

 5 اولویت توسعه
کسب وکارهای فضاپایه

شنبه
اول اردیبهشت 1397

شماره 1045
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 مجمع خیران نخبه پرور فارس با همکاری شرکت فرش ذواالنواری 
اق��دام به اعط��ای جای��زه کارآفرینی اس��تاد غامرض��ا ذواالنواری به 

هنرمندان فعال در زمینه فرش و چوب کرده است. 
به گ��زارش مه��ر، ب��ه منظ��ور تکریم و 
الگوس��ازی از نخبگان، شخصیت های علمی 
و افراد صاحب نام و همچنین ایجاد روحیه 
تاش و خودباوری در میان همگان، مجمع 
خیران نخبه پرور اس��تان فارس همه  س��اله 
جوای��زی را به نام اف��راد حقیقی و حقوقی 
در  درخش��ان  س��ابقه  دارای  و  خوش��نام 
زمینه های مختلف تعریف، اعام و متناسب 
با رش��ته تخصصی آنها به افرادی که دارای 
فعالیت ه��ای خاص و اثرگذار باش��ند، اعطا 
می کن��د.  در ای��ن راس��تا مجم��ع خیران 
نخبه پرور فارس با همکاری ش��رکت فرش 
ذواالنواری اقدام به اعطای جایزه کارآفرینی 

اس��تاد غامرضا ذواالنواری، به پاس خدمات استاد ذواالنواری پدر گبه 
جهان به کارآفرینان برگزیده فعال در زمینه فرش و صنایع دس��تی با 
گرایش چوب کرده است.  جایزه کارآفرینی استاد غامرضا ذواالنواری 

در س��ال 1۳9۷ به نوارزش آفرین و کارآفرین برگزیده در زمینه فرش 
و صنایع دس��تی با گرایش چوب که بر مبنای مس��تندات و تشخیص 
هی��أت داوران مجمع خی��ران نخبه پرور فارس حائز بیش��ترین امتیاز 
هستند، اعطا می ش��ود. بدین منظور پس 
از وصول مس��تندات الزم از طریق سامانه 
www. shiraz-feca. ir، فرد یا افرادی 
که ش��رایط اولیه و حداق��ل امتیاز الزم را 
دارا باشند در مرحله اول برگزیده می شوند 
و پس از آن از سوی هیأت داوران، نفرات 

برگزیده انتخاب و معرفی خواهند شد. 
ش��رایط  واج��د  عاقه من��دان 
علم��ی،  س��وابق  و  م��دارک  می توانن��د 
س��امانه در  را  کارآفرین��ی  و   هن��ری 
www. shiraz-feca. ir حداکثر تا ۳1 
اردیبهشت س��ال 1۳9۷ ثبت و بارگذاری 
کنن��د تا آثارش��ان بررس��ی و برگزیدگان 
معرفی ش��وند.  به نفر اول هر یک از بخش های فرش و صنایع دستی، 
نش��ان طای برند علمی- معنوی منتخب برجس��ته کش��وری، لوح و 

دیپلم افتخار همچنین دو سکه تمام بهار آزادی اهدا می شود. 

معاون اقتصادی منطقه آزاد کیش در مراسم آغاز به کار رویداد استارت آپ 
جاده ابریشم، از توسعه بسترهای الزم برای فعالیت استارت آپ ها در کیش 
خبرداد.  به گزارش مهر، به نقل از منطقه آزاد کیش، محمدرضا سعیدی 

با تبیین اهمیت کارآفرین��ی در جهان امروز 
گفت: ایجاد فرصت های جدید، ارتقای کیفیت 
زندگی، فراهم ش��دن فرصت جدید ش��غلی و 
همچنین زمینه های اقتص��ادی، اجتماعی و 
فناوری در عرصه های ملی و ایجاد بسترهای 
تعام��ل و اش��تراک گذاری تخص��ص، تفکر و 
تجربه در عرصه های بین المللی از مزیت های 

کارآفرینی در جهان است. 
وی اف��زود: با توس��عه کارآفرین��ی و تولید 
محصوالت و خدمات جدید، کیفیت زندگی به 

پشتوانه این نوآوری ها ارتقا می یابد. 
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش 
با بیان اینکه مولفه های اصلی اکوسیستم برای 

رشد کارآفرینی شامل سیاس��ت، منابع مالی، فرهنگ، حمایت ها، منابع 
انس��انی و بازار است، تشریح کرد: مبنای فعالیت سازمان ها سیاست های 

دولت ها است که نقش مهمی در کارآفرینی دارند. 

وی افزود: از نظر بهبود اکوسیستم کارآفرینی بین المللی کشور آمریکا 
دارای رتبه نخس��ت در جهان اس��ت و پس از آن کش��ورهای سوییس، 
کانادا، انگلستان، سوئد و فرانسه قرار دارند. براساس شاخصه های جهانی 
اکوسیستم کارآفرینی، کش��ور ایران نیز در 
دهه گذشته و به خصوص سال قبل به جمع 
10 کشوری پیوسته است که رشد و جهش 

خوبی در این حوزه داشته اند. 
س��عیدی ب��ا اش��اره ب��ه رتب��ه پایی��ن 
ریسک پذیری در ایران گفت: باید در زمینه 
ارتقای میزان درک فرصت ها و فرآیند کشف 
و خل��ق فرصت ه��ا تاش کنیم ت��ا توانایی 
ریسک پذیری در کشور افزایش یابد زیرا در 

این حوزه دچار ضعف هستیم. 
مع��اون اقتصادی س��ازمان منطق��ه آزاد 
کی��ش در ای��ن روی��داد ب��زرگ و مه��م از 
بین المللی کردن به عن��وان موضوع دیگری 
یاد کرد که باید در زمینه توس��عه کارآفرینی مدنظ��ر قرار گیرد و افزود: 
دانش بازار، بازاریابی ش��بکه ای و نیاز مشتری ها، مواردی هستند که باید 

اطاعات بیشتری درخصوص آنها به دست آوریم. 

معاون اقتصادی منطقه آزاد کیش: جایزه کارآفرینی استاد غالمرضا ذواالنواری فراخوان داد

بسترهای الزم برای فعالیت استارت آپ ها در کیش فراهم می شود

مدیر به کارمند »اگر تنها اندکی از عقل س��لیم استفاده می کردی، این 
همه اشتباه احمقانه مرتکب نمی شدی.« 

آیا تا به حال کس��ی به ش��ما گفته اس��ت که باید بیشتر از عقل سلیم 
استفاده کنید یا نشان عقل سلیم در کارهای تان کم رنگ است؟ 

و یا آیا تا به حال کارمندی داش��تید که س��خنی بی جا در زمانی بی جا 
بگوید، یا از قضاوت و تصمیم گیری در مس��ائلی ناتوان باش��د که یک فرد 

عامی به صورت ذاتی و خودکار انجام می دهد؟ 
همه ما دوست داریم تصور کنیم که از عقل سلیم بهره مندیم. این قوه 
بیانگر فهم عامه اس��ت پس باید اکثر مردم از آن بهره مند باشند، درست 
است؟ اما اگر نگاهی به اطراف مان بینداریم افرادی را می بینیم که چندان 

هم عقل سلیم ندارند. 
منظور من از عقل سلیم چیست؟ فرهنگ لغت وبستر این کلمه را چنین 

تعریف می کند: 
قضاوتی صحیح و معقول بر اساس درک ساده ای از موقعیت یا حقایق. 

اما این تعریف بس��یار وابسته به تفکرات شخصی است. ممکن است 
تصور شما از »صحیح و معقول« با تصور من بسیار متفاوت باشد. اغلب 
ما وقتی عقل سلیم را ببینیم متوجه آن می شویم، یا بهتر است بگویم 
اکثر ما وقتی جای آن را خالی ببینیم، متوجه نبود آن می شویم. برای 
مثال وقتی از دوس��ت مان می پرسیم »کجا سیر میکنی؟! « به نبود آن 

اشاره می کنیم. 
بی شک همه ما چنین لحظاتی را تجربه کرده ایم. من که تجربه کرده ام. 
وقتی می گوییم شخصی عقل سلیم ندارد، منظورمان فرد خطاکاری است 
که به هر دلیلی مکررا مرتکب اشتباهاتی قضاوتی می شود که معموال یک 

فرد منطقی مرتکب نخواهد شد. 
آیا می توان عقل سلیم را یادگرفت؟ آیا می توان به دیگران آموزش داد؟ 
آیا می توان با استفاده از دوره آموزشی، کتاب، مربی، پست های وباگ، یا 

از هر شیوه دیگری عقل سلیم را آموخت؟ 
آیا در س��مت مدیر، مربی، معلم، والدین، دوس��ت، یا همکار می توانیم 
کاری انجام دهیم تا به افرادی که از قوه عقل سلیم بی بهره اند کمک کنیم 
بهتر تصمیم گیری کنند؟ مهم تر از آن، راهی هست که به خودمان کمک 

کنیم تا قوه عقل سلیم در ما تقویت شود؟ 
اگر کسی تمایل به پیشرفت داشته باشد و در جست وجوی کمک باشد، 
آیا می توانیم به آنها کمک کنیم؟ آیا می توان عقل سلیم را بیاموزیم و به 

دیگران یاد بدهیم؟ 
اگر چ��ه من در روان شناس��ی تخصصی ندارم، گام هایی ک��ه در ادامه 
پیش��نهاد می کنم می توانید برای تقویت عقل س��لیم خودتان یا دیگری 

به کار ببندید. 
هشت گام

بپذیرید که مشکلی دارید 
اولین گام این است که دریابیم مشکلی هست، سخت ترین و مهم ترین 
گام همین اس��ت. با بازخوردهای مداوم و دلس��وزانه -و پس از اینکه فرد 
چندبار از یک سوراخ گزیده شد- احتمال می رود فرد به خودآگاهی رسیده 
و قدم پیش بگذارد و اعتراف کند که »من عقل س��لیم ندارم و به کمک 

نیاز دارم!«

بدون برداشتن نخستین قدم، متأسفانه هیچ امیدی به بهبودی نیست. 
شما، کارمندتان، یا همکارتان شغلی سرشار از اشتباهات احمقانه خواهید 

داشت. 
سرعت تان را کم کنید

بس��یاری از خطاهای قضاوتی در اثر تصمیمات عجوالنه و آنی )بی فکر 
قبلی( رخ می دهند. اگر می دانید که عقل س��لیم شما مشکلی دارد، باید 
س��رعت تصمیم گیری را فدای کیفیت آن کنید. اگر به موضوعی ش��ک 
دارید، تصمیم گیری را به فردا موکول کنید، ش��اید به دو روز بعد و شاید 

یک هفته بعد. 
حرف های تان را مزه مزه کنید 

اگر تردید دارید که آنچه می خواهید بگویید ممکن است باعث سوءتفاهم 
ش��ود یا شما را به دردسر بیندازد، از گفتن آن خودداری کنید. بله، کمتر 
حرف خواهید زد، کمتر شوخی خواهید کرد و مدام حرفی ناگفته خواهید 

داشت، اما خیلی بهتر از آن است که مدام حرف های بی خودی بزنید. 
دس��ت کم گمان می کنم هردو مورد حرف زدن زیادی و حرف نزدن به 

یک اندازه ناراحت کننده است. 
از دیگران بازخورد بگیرید 

قبل از ارسال ایمیل، شروع مکالمه، خرج کردن پول یا هر چیز دیگری 
را که ممکن است به نابودی بکشید، از نظرات و مشورت دیگران استفاده 
کنی��د و تصمیمات خود را با مدیرتان، هم ردیفان تان، مش��اوران یا با هر 
ش��خص دیگری که می تواند بازخوردی صادقانه و س��ازنده به شما بدهد 

در میان بگذارید. سپس مطمئن شوید که به بازخوردها گوش می کنید. 
از تست های ارزیابی شخصیتی استفاده کنید 

از تس��ت های ارزیابی ش��خصیتی مانن��د دیس��ک )DISC(، هوگان 
)Hogan(  یا دیگر تس��ت های معتبر استفاده کنید تا بتوانید گرایشات 
و تمایات طبیعی خود را بهتر شناسایی کنید و دریابید که این تمایات 
چطور بر ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری شما تأثیر می گذارد. حتی ممکن 
است الزم شود از یک متخصص بخواهید تا در تفسیر نتایج به شما کمک 

کند. 
یک راهنما برای خود انتخاب کنید 

در این مورد باید بگویم بهتر اس��ت از فردی کمک بگیرید که پیشینه 
بالینی داش��ته باشد، کسی که بتواند به شما کمک کند تا فرآیند فکری 
خود را تحلیل و بررس��ی کنید؛ عاملی برای بررسی عقاید تا با کمک وی 
تصمیمات بعدی تان را مورد آزمون قرار دهید و خطاهای تان را به ش��ما 

گوشزد کند. 
یک الگو پیدا کنید 

ش��خصی را بیابید که همیش��ه وی را به  دلیل تصمیمات درس��تی که 
می گیرد تحسین می کنید و از او بپرسید چطور درست تصمیم می گیرد. 
چن��د نمون��ه از تصمیمات این فرد را مورد بررس��ی قرار دهی��د و از وی 

بخواهید فرآیند طی شده را توضیح دهد. 
کتاب بخوانید 

درم��ورد موضوعاتی چون قضاوت، تصمیم گیری، حل مس��ئله یا تفکر 
انتقادی مطالعه کنید. 

آی��ا یکی از این م��وارد کارگر خواهد بود؟ نمی ت��وان ضمانت کرد، من 
معتقدم رفتارهای فرد به ژنتیک متصل نیس��ت. اگر افراد بخواهند و اگر 

تمایل به کار کردن روی مسئله ای داشته باشند، می توانند تغییر کنند. 
thebalance :منبع

8 راهکار برای پرورش عقل سلیم علی بابا سرانجام
 به سلطه آمازون

 در تجارت الکترونیک
خاتمه داد

یادداشـت

نمایشگاه موضوعی کتاب روز ملی کارآفرینی در کتابخانه عمومی حسینیه 
ارشاد برپا می شود. 

 به گزارش مهر، نمایش��گاه موضوعی کتاب روز ملی کارآفرینی روز دوشنبه
۳ اردیبهشت، در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برپا می شود. 

ام��روزه در دنی��ا بیش از یک میلیارد جوان 15 تا 24س��اله وجود دارند که 
18درص��د جمعیت جهان را تش��کیل می دهند. زنان و م��ردان جوان، نقش 
مهمی به عنوان ش��هروندان، کارگ��ران مولد، کارآفرین��ان، مصرف کنندگان، 
اعض��ای جامعه مدنی و عامان تغییر ایفا می کنند. انرژی و ظرفیت آنها برای 
نوآوری، منابع گرانبهایی اس��ت که هیچ کشوری حاضر به از دست دادن آنها 

نیست. 

نمایشگاه کتاب روز کارآفرینی 
برگزار می شود

مترجم: سعیده کریمی
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امروزه برندها تمرک��ز خود را بر جلب 
توج��ه مش��تریان خان��م گذاش��ته اند و 
دلی��ل خوبی هم ب��رای ای��ن کار دارند. 
طب��ق تحقیق��ات صورت گرفته توس��ط
Nielsen، خانم ه��ا به واقع توانایی قابل 
ماحظه ای در خرید دارند که ساالنه 5 تا 

15 تریلیون دالر را شامل می شود. 
ای��ن حقیق��ت ب��ه آن معن��ی اس��ت 
ک��ه برندس��ازی )نام  گ��ذاری( و طراح��ی 
بس��ته بندی، ت��م خرده  فروش��ی فصل��ی، 
ویژگی های محصول و … نه تنها الزم است 
خانم  ها را به سمت خود جذب کنند، بلکه 
الزم است این کار به گونه  ای صورت گیرد 

که توجه مردها را نیز از دست ندهیم. 
برندسازی برای خانم ها می تواند بیشتر 
اقشار جامعه را شامل شود. در ادامه پنج 
نوع از بهترین ویژگی های برندسازی برای 
خانم ها را که در تحقق این موضوع ش��ما 

را یاری خواهند کرد معرفی می کنیم. 
صورتی گذشته است

با وجود تغییرات بس��یار در محصوالت 
»صورتی« به عنوان میانبری پیش فرض 
برای جل��ب توجه خانم ه��ا در دهه های 
متوالی شناخته می شود. چه  کسی اولین 
گوش��ی موبایل صورتی و لذتی را که در 
وج��ود گزینه های مختل��ف برای انتخاب 

رنگ وجود داشت به خاطر نمی آورد؟ 
اگرچه بیش��تر خانم  ها رنگ صورتی را 
دوست دارند، به یاد داشته باشید که این 
تنوع بی��ن گزینه های انتخابی در رنگ ها 
اس��ت که جذابیت ایجاد می کند، نه یک 
رنگ خاص. اگر ش��ما برای ارائه پیشنهاد 
در مورد گزینه  های رنگ مورد اس��تفاده 
فضا دارید، از ترکیبی از رنگ های س��فید 

با قرمز، نارنجی یا آبی استفاده کنید. 
عاوه بر گزینه های مختلف برای رنگ، 
محصوالتی که مخصوص خانم ها ساخته 
می ش��ود، منفعت معناداری را به زندگی 
روزمره آنها می رس��اند. برای مثال، ارائه 

ی��ک نمونه س��بک از ی��ک محصول در 
ترکیب  های رنگی مختلف، می تواند برای 
خانم ها بس��یار جذاب باش��د، اما احتماال 
آقایان را نیز ب��ا خود همراه می کند، چرا 
که هردو آنها می توانند از این ویژگی های 

جدید سود ببرند. 
ایجاد جذابیت در ظاهر

خانم ها جذب زیبایی می ش��وند و ما هم 
ب��ه دنبال ایجاد زیبای��ی در محیط اطراف 
خود هستیم. ما می خواهیم محصوالتی که 
به محیط خود می  آوریم زیبا به نظر بیایند.  
برخی از آقایان ممکن است به شکل فعال 
متوجه جنبه های زیبایی نشوند، اما وقتی 
برندسازی جامع باشد، آنها هم منفعت آن 
را دریافت خواهند کرد. آنها همچنین از این 
برند خریداری می کنند، چراکه آن چیزی 
است که در خانه از آن استفاده می کنند و 

آن را خواهند دید. 
منفعت های اصلی و کلیدی مشخص 

است 
الزم اس��ت پیام  سازی بس��ته بندی به 
گونه ای باشد که به خانم ها کمک کند به 
س��رعت با فاکتوری که بیشتر از همه به 
آن اهمیت می دهیم، ارتباط برقرار کنند، 
اما این ام��ر باید به صورتی انجام ش��ود 
ک��ه به جذابیت  های ظاه��ری لطمه وارد 
نکند. حتی اگر می خواهید بخش مختلف 
عملکردی را جدا کنید، یادتان باشد این 

زیبایی است که اهمیت دارد. 
ام��ا اصلی  تری��ن چی��زی ک��ه خانم ها 
محص��والت  از  بدانن��د،  می خواهن��د 
بهداشتی گرفته تا محصوالت غذایی، این 
است که: »آیا این محصول سالم است؟«

اینکه محصول ارگانیک اس��ت، محلی 
اس��ت، طبیعی بودن، غیرس��می بودن، 
ب��دون ش��ربت ذرت، با فروکت��وز باال، یا 
پایین ت��ر از 500 کالری ب��ودن، مطمئن 
ش��وید اطاعاتی از ای��ن قبیل را در پیام 
بسته بندی ذکر خواهید کرد، این ارتباط 

از طریق پیام بس��ته بندی نشان می دهد 
برند ش��ما دقیقا به چه صورت از سامت 

ما و خانواده  های ما محافظت می کند. 
جذاب بودن برای هر دو بخش ذهن

طبق تحقیقات ص��ورت گرفته خانم  ها 
بیش��تر از آقای��ان و از ط��رق مختلف��ی 
چیزه��ای مختلف را به یاد می س��پارند. 
تصمیم گی��ری  فرصت  ه��ای  الیه بن��دی 
احساسی با اس��تفاده از اطاعات عقایی 
میل به خرید را افزایش می دهد و قدرت 
چسبندگی برند شما را افزایش می دهد. 
خانم  ها هر دو نوع اطاعات )احساسی 
و عقایی( را برای گرفتن تصمیمات زیر، 

ترکیب می کنند: 
- آیا من به آن نیاز دارم؟ حتی شکات 
به عنوان یک نیاز باید واجد شرایط باشد 
اگ��ر در موقعیت درس��تش ق��رار بگیرد. 
حتی در پیام های خ��ود باید این پیام را 
به آنها برسانیم که دلیل نیاز به محصول 

چیست؟ 
- آیا زندگی من را بهبود می بخش��د؟ 
مطمئن باش��یم که عاوه بر اینکه عنوان 
کردی��م محصول چیس��ت، بیان کنیم به 
چه دلیل اهمیت دارد. در واقع محصوالت 
خ��ود را به نحوی به چیزی مهم در ذهن 
مخاطبان رب��ط دهید مثل س��امتی یا 

محافظت یا مواردی از این دست. 
- آیا زندگی من را آسان تر می کند؟ اگر 
بگویید یک محصول به  طور ویژه منجر به 
صرفه جویی در زمان می ش��ود، آنگاه این 
محصول در صدر لیس��ت مخاطبان قرار 

خواهد گرفت. 
وقت��ی منفع��ت پیش��نهادات ش��ما با 
ترکیب مناس��بی از پیام ارتب��اط برقرار 
کند، تصمیم گیری برای مخاطبان بسیار 
بیش��تر به سمت عایق ش��ما میل پیدا 
خواهد کرد. وقتی ش��ما بر پیام رسانی از 
طریق قسمت چپ ذهن تأکید می کنید، 
ممکن اس��ت حتی بتوانید تصمیم گیری 

آقایان را نیز به س��مت م��ورد نظر خود 
میل دهید. 

 مثبت است
مغز خانم  ها ب��ه گون��ه ای برنامه  ریزی 
ش��ده که هارمون��ی اجتماع��ی را حفظ 
کند، بنابراین پیام رسانی باید مثبت باشد 
و نباید ب��ر جنبه های منفی مقایس��ه یا 

ائتاف ها تمرکز کند. 
ای��ن مورد به آن معنا اس��ت که وقتی 
مخاطب��ان در مورد ش��رکت هایی که به 
آنها انگیزه ای داده ان��د که به آن اهمیت 
می دهند، آشنا می ش��وند از آن انگیزه و 
عنوان به وس��یله پول خ��رج کردن برای 
آن شرکت یا محصول، حمایت می کنند. 
همچنین وقتی با برند به خوبی آش��نا 
می ش��وند، می خواهند این یافته خود را 
ب��ا دوس��تان و آشنایان ش��ان و از طریق 
شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند و 
محصوالت و خدماتی را که با آنها تجربه 
مثبت��ی داش��ته اند به دیگران پیش��نهاد 

دهند. 
برنده��ای باه��وش ب��رای مخاطب��ان 
خ��ود فرصت ه��ای بس��یاری ب��رای ب��ه 
اش��تراک گذاری اطاعات فراهم می کنند 

و این کار را برای آنها ساده می کنند. 
فهمیدن آنکه خانم  ها واقعا به چه  چیزی 
اهمیت می دهند یکی از گام  های ابتدایی 
مه��م در برق��راری ارتباط ب��ا مخاطبان 
اس��ت، آن هم به روشی که نه تنها توجه 
مخاطبان خان��م را به خود جلب کنید و 
حمای��ت آنها را به دس��ت آورید، بلکه بر 

روی آقایان هم اثرگذار باشید. 
برق��راری ارتب��اط ب��ا خانم هایی که به 
عنوان خریدار، کس��انی اند ک��ه به دنبال 
محصوالت��ی برای بهب��ود زندگی خود و 
افراد اطراف شان هس��تند، می تواند برای 
برن��د وفاداری کامل را به همراه داش��ته 
باشد و در واقع یک بازی برد – برد است. 
belovedmarketing :منبع

چگونه در برندینگ بدون از دست دادن آقایان، خانم ها را جذب کنیم 

5 ویژگی برندسازی  ویترین داروخانه سوئدی جایی 
برای نوردرمانی

 در ش��مال اروپا، زمستان می تواند واقعا طوالنی و 
نور خورش��ید در آنجا کمیاب باشد. تحقیقات نشان 
می دهد که نیمی از جمعیت سوئد از کمبود ویتامین
D  در زمس��تان رنج می برند و بسیاری از آنها نیز در 

ماه فوریه احساس خستگی می کنند. 
با توج��ه به ای��ن موض��وع، گ��روه داروخانه های 
زنجی��ره ای Apotek Hjartat"  تصمی��م گرفت 
ویترین های یک��ی از داروخانه های خود را به صحنه 
نوردرمان��ی تبدیل کند. در طول م��اه فوریه، بیرون 
یکی از داروخانه هایApotek Hjartat  در مرکز 
اس��تکهلم، رهگذران می توانس��تند فقط با ایستادن 
جلوی ویترین ها، انرژی خ��ود را افزایش دهند. این 
ویترین ها از المپ های فلورسنت مخصوص و مطابق 
با ش��رایط موج��ود برای شبیه س��ازی ن��ور طبیعی 
اس��تفاده می کنن��د. این س��ازه به س��ادگی با عبور 

رهگذران از کنار ویترین ها فعال می شود. 
تبلیغات��ی  آژان��س  محص��ول  ف��وق،  کمپی��ن 
Wenderfalck تازه تری��ن اق��دام برن��د خارج از 
محیط خانه اس��ت ک��ه همگان را تح��ت تأثیر قرار 
می دهد؛ از جمله دیگر نمونه های تأثیر گذار می توان 
به بیلبورد سرفه کننده سال گذشته و کمپین پوستر 
2014 اش��اره کرد که در آن موی یک زن به بیرون 
آم��دن قطار از تونل مترو واکنش نش��ان می داد. هر 
 Akestam Holst دو آنها توسط آژانس تبلیغاتی

ساخته شدند. 

لکسوس جدید از جنس نامه های 
تشکرآمیز اوریگامی

 اخی��را در قالب ی��ک کمپین بازاریاب��ی جدید با 
هدف تجلیل از تجربه مهمان لکس��وس، از یک سازه 
سه بعدی موس��وم به »نامه ها«، اثر پیشگام در هنر 
ادراکی، مایکل مورفی، رونمایی شد. این قطعه هنری 
5 متری، آویزان از شش عدد پانل سقفی و یک قاب 
ف��والدی، بی��ش از 2000 قطع��ه اوریگامی معلق را 
نش��ان می دهد که هر کدام از آنه��ا حاوی نامه های 
تشکرآمیز مهمانان به نمایندگی های لکسوس است. 
نقط��ه قوت این اقدام، در حالی س��اخت نمونه ای از 
خودروی مدل س��دان 2018 کاما جدید لکسوس 
با استفاده از قطعات هنری اوریگامی است که نقطه 
قوت دیگر آن ش��کل گیری لوگوی لکسوس به شمار 
می رود. برای نمایش این سازه، لکسوس یک ویدئوی 
۶0 ثانیه ای را س��اخته اس��ت که مهمان��ان را حین 
خواندن نامه های دست نویس خود به نمایندگی ها به 
تصویر می کش��د. در عین حال یک صنعتگر با دقت 

هر کدام از آنها را تا زده و آویزان می کند. 

خداحافظی تلخ مارتین سورل از 
WPP

دوش��نبه 1۶ آوریل پایان دوران مارتین سورل در 
WPP بود. 

بزرگ تری��ن ش��رکت تبلیغاتی دنی��ا در بیانیه ای، 
کناره گیری س��ورل را ب��ه عن��وان مدیرعامل اعام 
کرد. س��ورل ۳۳ سال این عنوان را در WPP یدک 

می کشید. 
در بیانیه هلدینگ آمده است: »سر مارتین سورل 
از سمت مدیرعامل WPP کناره گیری کرده است.« 
راب��رت کوارتا تا زم��ان انتخ��اب مدیرعامل جدید، 

جایگزین سورل شده است. 
اقدام س��ورل در پی تحقیقاتی بود که ماه گذشته 
با موضوع سوءاس��تفاده از اموال شرکت و سوءرفتار 
ص��ورت گرفت��ه بود. براس��اس بیانی��ه WPP  این 

کناره گیری نتیجه تحقیقات مذکور بوده است. 
سورل ۷۳ ساله همه  این اتهامات را رد کرده است. 
او در اظهارات��ش ب��ه کارکنان WPP گفته اس��ت: 
»تحقیق��ات انجام گرفته، فش��ارهایی غیرضروری بر 
کسب وکارش��ان است و او به نفع شرکت و مشتریان 
از کار کناره گیری می کند.« او همچنین گفته است: 
»به عنوان یکی از بنیانگذاران WPP باید بگویم این 
ش��رکت مسئله مرگ و زندگی نیست و از آن مهم تر 
اس��ت.« طعم تلخ جدایی در خداحافظی او مش��هود 
ب��ود؛ ترک امپراتوری ای با بی��ش از 400 آژانس در 
112 کشور دنیا و با حدود 200 هزار کارمند. او گفت 
که تمام روزهای ۳۳ سال گذشته را به اندیشیدن در 

مورد آینده شرکت گذرانده است.  
mbanews :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات )7(
امید به زندگی تبلیغات

ملکه سرخ، در کتاب آن سوی آینه، فردی به شدت 
بدخلق بود، اما شاید دلیلی برای آن داشت: او مجبور 
بود ب��رای باقی ماندن در همان جای��گاه، با حداکثر 

سرعت ممکن بدود. 
هر تبلیغ کننده، چه بداند یا نه، ش��باهت زیادی با 
ملکه سرخ دارد، زیرا تا زمانی که تبلیغ و کار می کند، 
حتی زمانی که واقعا با حداکثر س��رعت می دود، باید 
ب��رای حفظ جایگاه خ��ود با حداکثر س��رعت بدود. 
م��ردم، حافظه بس��یار ناپایداری دارن��د؛ چیزی که 
میلیون ها دالر برای آن صرف ش��ده، می تواند مانند 
مه صبحگاهی ناپدید ش��ود و بسیاری از واقعیت های 

تبلیغات، از این حقیقت آغاز می شوند. 
همان گون��ه که آرتور نیلس��ن می گوی��د: »ما تمام 
زندگ��ی خود را ص��رف پر کردن یک ظرف س��وراخ 

کردیم.«
بگذارید داستانی بگویم: 

چند س��ال پیش، آزمایشی انجام دادیم تا امید به 
زندگی نفوذ را مش��خص کنیم. ی��ک فرد، چه مدت 
ی��ک کمپین را به یاد می آورد؟ چ��ه زمانی تبلیغات 

دیگر آن را از سر فرد بیرون می کنند؟ 
ما تعداد دقیق افرادی را که تبلیغ یک برند بزرگ 
را به یاد می آورند به دس��ت آوردیم. 50درصد با آن 
آش��نا و 50درصد ناآش��نا بودند. ما اسامی و آدرس 
ای��ن افراد را نگه داش��تیم )کاری ک��ه معموال انجام 
نمی ش��ود( و ش��ش ماه بعد دوباره به س��راغ همین 

افراد رفتیم. 
به خاطر داش��ته باش��ید که آن کمپین، هنوز هم 

وجود داشت. 
با کمال تعجب مش��اهده کردیم که نیمی از افراد 
آش��نا با داس��تان، آن را کاما فرام��وش کرده بودند 
و نیم��ی از اف��رادی ک��ه آن را نمی ش��ناختند، حاال 

می توانستند آن را توصیف کنند. 
اگر به دنبال تصویری س��اده ام��ا ناراحت کننده از 

»نمایش گذرا« هستید، به این بخش توجه کنید: 
از روی قسمت سمت چپ نمودار، خواهید دید که 
50درصد افراد در زمان انجام مطالعه، با داستان آشنا 
بودند. اما حاال به س��مت راس��ت نمودار نگاه کنید. 
ش��ش ماه بعد، 50درصد هنوز داس��تان را می دانند، 
ام��ا نیمی از گروه قدیمی آن را از یاد برده اند و گروه 

دیگری جای آنها را گرفته است. 

باز هم باید بدانیم که این یک آزمایش جدا و تنها 
مخت��ص به ی��ک برند خاص نب��وده و در مورد تمام 
برنده��ا صدق می کن��د و یک نتیجه مه��م در اینجا 

وجود دارد: 
تبلیغ کنن��ده مثال باال، در این فکر بود که با ادامه 
دادن همان داستان و ادامه دادن همان میزان هزینه 
تبلیغات، همان میزان نفوذ را حفظ کند. اگر داستان 
خود را تغییر یا فشار مالی تبلیغات را کاهش می داد، 
بن��ا بر یک��ی از این دالیل ی��ا هر دو آنها، کاهش��ی 

ناگهانی و دردناک را تجربه می کرد. 
اخیرا داس��تانی از یک تبلیغ کننده مشاهده کردیم 
که ب��ا اس��تفاده از مفهوم��ی قدرتمند، ب��ه نفوذی 
۶5درص��دی و فروش باالیی دس��ت یافت. س��پس 
کمپین ه��ا را تغیی��ر داد. در ع��رض 18 م��اه، نفوذ 
۶5درصدی او به 2.2درصد کاهش یافت و به عبارت 

دیگر، کاما نابود شد. 
همان گون��ه که بعدا خواهید دید، این تغییر مداوم 
نفوذ، پیامدهای بس��یاری در واقعیت تبلیغات دارد. 
م��ا را مجبور به انج��ام کارهای خوب��ی می کند که 
در غی��ر این صورت انجام نمی دهی��م. باید به خاطر 
بسپاریم که 12میلیارد دالر در سال برای نفوذ هزینه 
می ش��ود. این جمع هنگفت ۳0 میلیون دالر در روز 
اس��ت که در تاش��ی ناگزی��ر هزینه می ش��ود تا در 
حافظه مصرف کننده، جای��ی برای برند بیابد. او یک 
مصرف کننده مس��تاصل و سردرگم است که از سوی 
تلویزیون و کتاب و رادیو و پوسترها مورد حمله قرار 
می گیرد. تاش برای یادآوری بس��یار سخت خواهد 

بود، چون مصرف کننده ما مستعد فراموشی است. 
نفوذ، فرار است. 

می تواند مانند بخار، در هوا ناپدید شود. 
 نف��وذ، مانند جی��وه بارومتر، تحت فش��ار بوده و 
منظ��ور از فش��ار همان داس��تان و فش��ار پول های 
تبلیغات اس��ت و زمانی که فش��ار از بی��ن می رود یا 
داس��تان تغییر می کند، بارومتر نفوذ سقوط کرده و 
شانس شما برای اعمال طرح جذب مشتری خود، به 

سرعت پایین می آید. 
ادامه دارد. . . 
Reality In Advertising منبع: کتاب
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ان��واع  محت��وا  بازاریاب��ی  اش��تباهات 
مختلفی دارد.  گرچه بیش��تر ما می دانیم 
که بازاریابی نی��روی محرکه موفقیت در 
کس��ب وکار اس��ت، اما بعضی افراد هنوز 
اهمیت این حوزه را دس��ت کم گرفته و 
آن را ب��ه عنوان یک عنص��ر فرعی تلقی 
کرده ی��ا دقت الزم را در ای��ن زمینه به 

کار نمی برند. 
همانطور که می ش��ود ح��دس زد، این 
دیدگاه مخرب باعث بروز عوارض جانبی 
و اشتباهاتی جدی در بازاریابی می شود. 
برای اینکه عملکردهای بازاریابی تان را 
از این قبیل اشتباهات مصون نگه دارید، 
بهتر اس��ت اش��تباهات رایج در بازاریابی 
را بشناس��ید و راه حل ه��ای پیش��نهادی 
را ب��رای رفع عوارض این اش��تباهات به 
کار گیری��د. راهبرده��ای تولید محتوا را 
با اس��تراتژی های کل��ی بازاریابی تطبیق 
دهید و قبل از ش��روع به فعالیت وسیع، 

اصاحات الزم را اعمال کنید. 
سرسری گرفتن استراتژی بازاریابی 

محتوا
داشتن استراتژی، راه اصلی رسیدن به 
موفقیت اس��ت. البته یک استراتژی باید 
ب��ه نحوی جام��ع و کامل طراحی ش��ود 

وگرنه با خطر شکست مواجه می شود. 
طب��ق نتایج نظرس��نجی س��ال 2015 
بازاریاب��ی محت��وا، ۷۷درص��د  مؤسس��ه 
شرکت های فروش مستقیم )B2C(  دارای 
یک استراتژی بازاریابی محتوا هستند، اما 
نکته غم انگیز آن اس��ت که تنها 2۷درصد 
از شرکت های مورد مطالعه، این استراتژی 
را مکتوب کرده اند. در بین مابقی شرکت ها، 
نیمی از آنها فاقد استراتژی مکتوب هستند 
و نیمی دیگر هم به کلی فاقد اس��تراتژی 

هستند. 

داش��تن ی��ک اس��تراتژی »ذهن��ی« 
در واق��ع مثل فقدان اس��تراتژی اس��ت. 
اس��تراتژی های ذهنی مبه��م و غیرقابل 
اعتماد هس��تند. برای پرهیز از اشتباهات 
بازاریاب��ی، ی��ک برنام��ه عم��ل دقیق و 
متمرکز تهیه کنید. کار خود را با تعیین 
معیارهای دقیق و اس��مارت )مش��خص، 
قاب��ل اندازه گی��ری، واقع گرایانه و دارای 
چارچوب زمانی(، ش��روع کرده و سپس 
برنامه های عم��ل دوره ای )کوتاه مدت – 
میان مدت – بلند مدت( را برای رس��یدن 
به این اهداف بنویس��ید. برنامه شما باید 
به سؤاالت اساسی نظیر »چه کسی؟ چه 
چیزی؟ چه وقتی؟ و کجا؟« پاسخ دقیق 

و روشن بدهد. 
عدم تمرکز بر داده ها

رای��ج  از اش��تباهات  مث��ال دیگ��ری 
بازاریاب��ی، کار ک��ردن بر مبن��ای قضا و 
قدر اس��ت.  همانط��ور که ب��رای تعمیر 
یک ماش��ین، با ح��دس زدن اینکه کدام 
قس��مت ایراد دارد به جایی نمی رس��ید، 
فعالیت های ش��ما در زمینه بازاریابی هم 
اگر فقط مثل پرتاب »تیری در تاریکی« 

باشند به جایی نخواهند رسید. 
شما باید بتوانید عوامل اصلی موفقیت 
را شناس��ایی کنی��د و داده های مرتبط با 
آنها را جمع آوری، تحلیل، تفسیر کرده و 
نتیجه را در اصاح و بازنگری اس��تراتژی 

خود اعمال کنید. 
ی��ک راه کس��ب اطمین��ان از اعتب��ار 
محتوا آن اس��ت که استراتژی خود را به 
نح��وی داده محور طراحی کنید؛ یعنی از 
م��دل بازاریابی و اندازه گی��ری دیجیتال 
)DMMM(  استفاده کنید. استفاده از 
رویکرد داده محور در بازاریابی از اهمیت 
بس��یار باالیی برخوردار اس��ت و یکی از 
زیبایی های بازاریابی دیجیتال آن اس��ت 
ک��ه می توانید تقریب��ا هر چی��زی را به 
آسانی اندازه گیری کنید، پس این فرصت 

را از دست ندهید! 

ابتدا مشخص کنید که با چه هدفی به 
توس��عه فعالیت های بازاریابی می پردازید 
و س��پس اهداف جزء، معیارهای کلیدی 
ارزیابی عملکرد، و برنامه نظارتی را تعیین 
کنید تا بتوانی��د نتایج فعالیت های تان را 

تحلیل و بررسی کنید. 
عدم شناخت خریدار

ع��دم تعیی��ن و ش��ناخت خری��داران 
باعث می ش��ود که گروه هدف را از دست 
بدهید و به حاشیه بروید. بدون تعیین و 
شناخت خریدار، فعالیت های بازاریابی با 

شکست مواجه می شوند. 
خری��داران را ب��ا توج��ه ب��ه نیازه��ا، 
س��ایق، اولویت ها، زبان ارتباطی و نحوه 
فعالیت ش��ان در ش��بکه های اجتماع��ی 

مختلف دسته بندی کنید. 
مش��خص کنی��د که ه��ر ی��ک از این 
دس��ته ها چه مش��خصه هایی دارند و چه 
چی��زی آنها را جذب ش��ما می کند. تنها 
با انجام این کار اس��ت که می توانید واقعا 
رویکردی خریدارمحور داش��ته باش��ید و 
احتمال دستیابی به نتیجه را باال ببرید. 

هیچکس دوس��ت ندارد ساعت ها وقت 
ص��رف طراح��ی و تولید یک اس��تراتژی 
بازاریاب��ی محتوا ک��رده و در نهایت تنها 
تعداد مح��دودی مخاطب جذب کند که 
چن��دان هم به محتوای دریافتی اهمیتی 

نمی دهند. 
آن چی��زی که ه��ر کس��ب وکاری به 
دنب��ال آن اس��ت، مخاطبانی اس��ت که 
مطال��ب را بخوانند و در م��ورد آنها نظر 
بدهن��د و ب��ه اش��تراک بگذارن��د. تولید 
حج��م انبوهی از محت��وا و قرار دادن آن 
در وب سایت و وباگ شرکت، کمکی به 
افزایش تعداد و کیفیت مخاطبان نخواهد 
کرد. پس بهتر اس��ت به ج��ای این کار، 
با اس��تفاده از اس��تراتژی ارتقای کیفیت 
محت��وا، بازخورد محت��وا را از نظر کیفی 
و کم��ی افزایش دهید. مش��خص کنید 
که چه مطالبی برای چه کس��انی اهمیت 

دارند، محتوای تولیدی را در ش��بکه های 
اجتماعی پرطرفدار منتشر کنید تا حوزه 
تأثیر کس��ب وکار را توس��عه داده و برای 

مخاطب، قابل دسترس شوید. 
زمان بندی غلط، بستر نادرست، 

ساختار اشتباه
یک��ی دیگ��ر از اش��تباه های رای��ج در 
زمینه بازاریابی محتوا، انتش��ار زودهنگام 
یا دیرهنگام مطالب یا انتش��ار مطالب در 

بستر نامناسب است. 
اهمی��ت اطاعات��ی منتش��ره کاما به 
زمان انتش��ار بس��تگی دارد. در بیش��تر 
موارد، منتشر کردن یک مطلب ویژه عید 
در ماه اردیبهش��ت چن��دان باعث توجه 
کس��ی نمی شود، اما همین مطلب اگر در 
ماه اسفند منتشر می شد، بازخورد بهتری 

می داشت. 
به همین ترتیب توجه به بس��تر انتشار 
مطلب نیز مهم اس��ت. انتشار یک مطلب 
در فیس ب��وک درحالی ک��ه مخاطبان آن 
بیش��تر در توییت��ر فعال هس��تند، یک 
اش��تباه محض اس��ت. پس باید بهترین 
زمان و بهترین بس��تر انتش��ار محتوا در 

شبکه های اجتماعی را بشناسید. 
ساختار شکلی محتوا هم نقش کلیدی 
در جذب مخاطب دارد. بعضی افراد ویدئو 
یا داده نم��ا )اینفوگرافیک( را به نوش��ته 
ترجی��ح می دهند. در این مثال، محتوای 
مکتوب شما ممکن اس��ت نادیده گرفته 
ش��ود و مخاطب به س��راغ مطلبی برود 
که با س��لیقه اش س��ازگارتر است. سعی 
کنی��د محتوا را با س��اختارهای متفاوتی 
مجددا منتش��ر کنید تا بتوانید بازخورد 
مخاط��ب را ارزیاب��ی کنی��د.  البته اینها 
تنها توصیه های آغازین راه هس��تند، اما 
برای ایجاد یک اس��تراتژی قوی بازاریابی 
محتوا و پرهیز از اش��تباهاتی که بسیاری 
از کس��ب وکارها را ب��ا شکس��ت مواج��ه 
کرده اند، باید به این توصیه ها توجه کرد. 
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 رایج ترین اشتباهات در حوزه بازاریابی محتوا
و چگونگی اجتناب از آنها

26راهکار برای بهبود وضعیت خود 
در بازاریابی شبکه های اجتماعی )3(

در ش��ماره های گذشته به بررسی 18 مورد از 2۶ 
راهکار در راس��تای بهبود وضعیت ش��رکت خود در 
بازاریاب��ی ش��بکه های اجتماعی پرداختی��م. در این 
مقال��ه و در ادام��ه باقی موارد را مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
19- از اینستاگرام استفاده کنید

امروزه هیچ ش��بکه اجتماعی را نمی توان به اندازه 
اینس��تاگرام محبوب دانست. به همین خاطر توصیه 
می شود تا همواره آدرس پیج خود را در تبلیغات تان 
ذکر و از امکانات بی نظیر آن استفاده کنید. همچنین 
توجه داش��ته باش��ید که بهتر است در هر نسخه آن 
ویژگی های جدید را م��ورد مطالعه قرار دهید. برای 
مثال اخیرا اینس��تاگرام امکان قیمت گذاری بر روی 
تصاوی��ر محص��ول و در نهایت ف��روش آن را فراهم 
آورده که خود فضا را برای کارهای تجاری مناسب تر 

کرده است. 
20- اسنپ چت نیز می تواند مفید باشد

ویژگی اصلی اسنپ چت در ثابت نماندن تصاویر 
ارس��الی اس��ت و این امر محیطی جذاب را به آن 
بخشیده است. به همین دلیل حضور در این شبکه 
اجتماعی نیز بدون فایده نخواهد بود. توجه داشته 
باش��ید که میزان تعامل در این شبکه اجتماعی به 
نسبت اینس��تاگرام بیشتر است و می تواند در کنار 
آن فعالیت جامعی را برای ش��ما به همراه داش��ته 

باشد. 
21- از وین استفاده کنید

Vine یک س��رویس موبایلی است که کاربرانش 
می توانن��د فیلم ه��ای کوت��اه خود را ب��ا کمک آن 
منتش��ر و روی فیس بوک و توییتر با دوستان شان 
به اش��تراک بگذارند. به همین خاطر در راس��تای 
عملکردی جامع نیاز است تا این سیستم نیز مورد 

توجه قرار گیرد. 
22- استراتژی خاص خود را داشته باشید

اگرچ��ه ام��روزه ش��بکه های اجتماع��ی امکانات 
بی نظی��ری را برای انج��ام کارهای اقتص��ادی برای 
برنده��ای مختلف به ارمغان آورده اند، با این حال در 
این رابطه مسئله مهم نحوه انتخاب شرکت ها است. 
به همین دلیل وجود اس��تراتژی ای مطمئن در این 

رابطه ضروری به نظر می رسد. 
23- از توییتر به شکل غیرمستقیم استفاده 

کنید
هم��واره دلیلی وجود ندارد که خود در ش��بکه ای 
حضور داشته باشید. این موضوع که از دیگر پیج های 
مطرح بخواهید کارهای تبلیغاتی شما را انجام دهند 
نیز می تواند سیاس��تی کارآمد محسوب شود. توییتر 
نیز از جمله ش��بکه های اجتماعی  اس��ت که حضور 
مس��تقیم در آن نمی تواند نیازهای اقتصادی شما را 
به شکل کامل برطرف کند. به همین دلیل اقدامات 
ش��ما در این رابطه همواره با ریس��ک همراه خواهد 
بود، بنابراین ورود غیرمستقیم به آن بهترین انتخاب 

ممکن است. 
24- قبل از هر اقدامی تجربه کسب کنید

همواره این احتمال وجود دارد که اقدامات ش��ما 
با شکس��تی غیرمنتظره مواجه ش��وند. دلیل عمده 
این امر را می توان در عدم آمادگی افراد و دس��تیابی 
به دید همه جانبه دانس��ت، به همین دلیل ضروری 
است تا برای خود مجموعه تحلیل ها و آزمایشاتی را 
طراحی کنید  تا نس��بت به درستی کارتان اطمینان 
الزم را به دس��ت آورید. از جمله نرم افزارهای رایگان 
در این زمینه می توان به تحلیلگر گوگل اش��اره کرد 
که اطاعات مفیدی را در رابطه با سیاس��ت شما در 
اختیارتان قرار خواه��د داد. این موضوع خصوصا در 
زمینه سئو کمک بسیاری خواهد کرد. همچنین هر 
ش��بکه اجتماعی  از اپلیکیشن هایی جانبی برخوردار 
اس��ت که این کار را به خوبی انج��ام خواهد داد، به 
همین دلیل همواره مجموعه اپلیکیشن های کمکی 

را نیز مدنظر داشته باشید. 
25- ایده های افراد را خریداری کنید

برخ��ی از افراد در زمینه تفک��ر و یافتن راه حل از 
ذهن��ی خاق برخوردار هس��تند. با ای��ن حال نبود 
امکان��ات ب��رای اجرایی کردن آن باعث می ش��ود تا 
بس��یاری از اف��راد به مرور زمان دیگ��ر وقت خود را 
به این کار اختصاص ندهند. در همین راستا توصیه 
می شود همواره امکان ارائه انتقادات و پیشنهادات را 
فراهم آورده و از م��وارد منتخب قدردانی الزم را به 
عمل آورید. این امر در نهایت به بهبود عملکرد شما 

منجر خواهد شد. 
26- اگر کلیپی را تولید کرده اید نباید یوتیوب 

را فراموش کنید
اگرچه امروزه شبکه اجتماعی ای نظیر اینستاگرام 
با ایجاد صفحات بیش��تر در یک پست امکان ارسال 
ویدئوهای طوالنی تر را فراهم آورده است، با این حال 
س��هولت کار با یوتیوب باعث شده است تا همچنان 
به عنوان بزرگ ترین وبگاه بارگذاری و مشاهده ویدئو 
باش��د. به همین خاطر حضورتان در آن بدون شک 
شما را در معرض دیدگان افراد بسیاری قرار خواهد 
داد که در نهایت به ش��هرت بیشتر برند شما خواهد 

انجامید. 
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ایجاد مشتری راغب روندی است که طی آن مشتریان با 
هدف جذب به مرحله خرید به قیف فروش وارد می شوند. 
اگر می خواهید بازگشت سرمایه ناشی از فعالیت های تولید 
محتوا را به مدیریت ش��رکت نش��ان دهید و تأمین مالی 
پروژه های آتی را تضمین کنید، باید برای ایجاد مشتریان 
راغب تاش کنید.  در فهرس��ت زیر انواع متنوعی از فنون 
بازاریابی بین کس��ب وکارها)B2B(  بیان شده که از طریق 
آنها می توان از اطاعات ارزشمندی نظیر نام، ایمیل، شرکت 

و حوزه فعالیت بازدیدکنندگان محتوا مطلع شد. 
1- استناد به شبکه های اجتماعی برای تشویق به 

اشتراک خبرنامه شرکت 
حجم زیاد محتوا و خبرنامه ها انتخاب را برای مخاطبان 
دش��وار کرده و اعتماد آنها برای اش��تراک در خبرنامه های 
ش��رکتی را کاهش داده اس��ت. بازاریاب ه��ا باید در زمینه 
جذب مش��ترکان جدید هوشمندانه عمل کنند. استناد به 
ش��بکه های اجتماعی کلید موفقیت در این زمینه اس��ت.  
برای مثال، آیا ش��ما هم تش��ویق نمی شوید خبرنامه ای را 
که شرکت های مهمی به ش��رح زیر مشترک آن هستند، 

دریافت کنید؟ 
2- امتیاز یا کوپن ویژه ای برای دریافت کنندگان 

ایمیل قرار دهید 
هی��چ چیز مث��ل هدایای مجان��ی و امتیاز ش��رکت در 
قرعه کشی، کاربران را به اشتراک گذاری محتوا با دوستان، 
خانواده و همکاران ش��ان تشویق نمی کند.  اما حتی اگر در 
موقعیتی نیستید که هدایای مجانی نظیر ماگ و تی شرت 
ب��ه همه مش��ترکان بدهید، هن��وز از روش ه��ای دیگری 

می توانید آنها را به اشتراک گذاری محتوا تشویق کنید. 
3- از روش های برخط برای تعامل با 

بازدیدکنندگان استفاده کنید 
با روش های قدیمی تب��ادل پیام خداحافظی کنید و به 
کاربران نزدیک تر شوید. ابزارهای مثل دریفت)Drift(  به 
شما اجازه می دهند که بدون نیاز به نرم افزارهای ارتباط با 
مشتری، با هر یک از کاربران مستقیما ارتباط برقرار کنید.  
این کار س��اده باعث بهبود کیفیت تجربه کاربر می ش��ود. 
تنها باید مطمئن ش��وید که ارتباط پس از فروش در زمان 
مناسب و ظرف 24 ساعت پس از فروش صورت می گیرد. 

4- با همکاری شرکت های دیگر تخفیف ها و 
پیشنهادهای ویژه را در وب سایت های دیگر تبلیغ کنید

تصور کنید که از یک سایت بازدید می کنید و به صفحه 
پرسش های متداول وارد می ش��وید. در حال خواندن تک 
تک س��ؤاالت و جواب ها هس��تید که ناگه��ان یک پیام بر 
صفحه ظاهر می ش��ود.  یک کد تخفیف از یک برند دیگر 
در ای��ن صفحه جدید قرار گرفته که توجه ش��ما را جلب 
می کند. احتمال انتخاب های ش��ما زیاد است و به اشتراک 
گذاشته شدن کد تخفیف می تواند حتی مخاطبان جدیدی 

را جذب کند. 
5- سطوح مختلفی از محتوا برای مصارف مختلف 

تولید کنید
در م��ورد معایب و مزایای تولید محتوایی با دسترس��ی 
مح��دود زی��اد بحث ش��ده، ام��ا حقیقت این اس��ت که 
بازاریاب های بین کس��ب وکارها )B2B(  هنوز به شدت به 
این روش به عنوان منبعی برای ایجاد مشتری راغب وابسته 
هس��تند.  با به کار بردن کمی ش��فافیت، خاقیت و چند 
روش تشویقی ساده، می توان مشتریان مردد و کسانی را که 
صرفا به دنبال اطاعات هستند هم به مطالعه محتوا تشویق 
کرد. فرض کنیم که به تازگی یک مطالعه تحقیقاتی انجام 
داده اید و می خواهید یافته های آنها را مخاطبان به اشتراک 

بگذارید. سه رویکرد برای این کار قابل تصور است: 
- کوچ��ک: یک داش��بورد یا مجموعه اس��اید از نکات 
مهم این تحقیق تهیه کنید که برای انتش��ار در بسترهای 

رسانه ای متفاوت مناسب باشد. 
- متوس��ط: برخی از مهم ترین یافته های این تحقیق را 
به همراه ش��واهد آنها به صورت ی��ک مطلب در وباگ یا 

وب سایت شرکت منتشر کنید. 
- ب��زرگ: کل تحقیق انجام ش��ده و یافته های آنها را به 
صورت ی��ک پرونده پ��ی دی اف )PDF(  که پس از ثبت 
ایمی��ل در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت، در وب س��ایت 
ش��رکت ق��رار دهید.  هر تک��ه از محتوا ه��دف خاصی را 
دنبال می کند و نهایتا کلیت محتوا باید اشتها و کنجکاوی 
خوانندگان را به نحوی برانگیخته کند که به دنبال مطالعه 
کل تحقیق منتش��ره در فایل پی دی اف باشند و برای این 

منظور، ایمیل شان را در وب سایت ثبت کنند. 
6- در همان مراحل اولیه با کاربران پیشگام وارد 

تعامل شوید تا موانع موفقیت را بشناسید
ب��رای خلق بهترین تجرب��ه برای کارب��ران، برندها باید 

بیاموزند که بازدیدکننده ها را درگیر محتوا کنند. 
برای رس��یدن به این هدف س��عی کنید از صفحه فرود 
و صفحات پربازدید وب س��ایت، در ازای دریافت اطاعات 
تم��اس مخاطبان، دس��تیابی رایگان به اطاع��ات، کارت 
هدی��ه و ثبت نام رایگان را به مخاطبان ارائه کنید. ش��اید 
باورتان نش��ود، اما اغلب افراد حاضرند در ازای دریافت هر 
چیز رایگان��ی اطاعات تماس خودش��ان را در اختیارتان 
قرار دهند.  برای ارزیابی تجربه کاربر می توانید به کارهای 
مختلفی نظیر سنجش فایده محتوا دست بزنید یا سؤاالت 

زیر را از کاربران بپرسید: 
- آیا محتوا برای شما مفید بود؟ 

- آیا چیزی را که در جست وجوی آن هستید پیدا کردید؟ 
ادامه دارد. . . 
outbrain :منبع
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4 مدیر که از شم خود پیروی 
کردند و پیروز شدند 

تعداد قابل توجهی از روان شناسان و اندیشمندان 
رفت��ار ب��ر اس��اس ش��م و غری��زه را نقط��ه مقابل 
انتخاب ه��ای آگاهانه و س��نجیده ای می دانند که بر 
مبن��ای تعقل و تفکر اتخاذ می ش��ود. ب��رای نمونه، 
س��ونیا چوک��ت مش��اور ش��هودی گرا و نویس��نده 
کت��اب پرفروش »در کار به احساس��ات خود اعتماد 
کن« می گوید: »وقتی از ش��م درون��ی خود پیروی 
می کنید، عنصری طبیعی به کارتان می بخشید. شم 
درونی تان ش��ما را از آس��تانه فراتر می برد و شما را 
به جایی می رس��اند که بیانگر پرش��ورترین عایق و 

سرشت شماست.«
هم��ه چیز خوب پیش می رود ت��ا اینکه پول وارد 
بازی می ش��ود. رهبرانی که بر اس��اس ش��م درونی 
تصمیمات مهمی اتخاذ می کنند )حتی اگر در کنار 
شم بر تحقیقات و گزارش ها هم تکیه داشته باشند( 
در یافته اند که وقتی صحبت از س��ود، س��هم بازار و 
قیمت سهام به میان می آید افراد مضطرب می شوند. 
وقتی ب��ر اس��اس تحقیق��ات و گزارش��ات اقدام 
می کنید، انتخاب های تان را بر مبنای آمار پایه ریزی 
می کنید- تصوری که هم��ه افراد دیگر هم دارند – 
و در کار تیم��ی نوآوری رخ نمی ده��د. اما وقتی بر 
اس��اس ش��م درونی عمل می کنید، قابل پیش بینی 
نیس��تید. ش��ما از منط��ق فراتر می روی��د و متوجه 
ارتباطاتی می ش��وید ک��ه دیگران نمی بینند. ش��م 
درونی به ش��ما کمک می کند ت��ا فراتر از آنجایی را 
ببینید که امروز کس��ب وکارتان هست و دریابید که 
فردا به کجا خواهد رسید. این نکته بخش مهمی از 

تفکر است که من آن را »گونه نادر« می نامم. 
اش��تباه متوجه نشوید، شم درونی همیشه درست 
از آب در نمی آی��د. علوم ش��ناختی نش��ان می دهد 
که ش��م درونی درصورتی مفید اس��ت که بر اساس 
آگاه��ی و تجربه فراوان در حوزه تخصص فرد ایجاد 
ش��ود. همان اندازه که ش��هود قدرتمند است، اگر با 
برنامه ری��زی، مهارت و مدیریت ق��وی آن را دنبال 
نکنی��د، یک ایده جذاب روی تخت��ه وایت برد تمام 

چیزی است که نصیب تان می شود. 
و اما تبلی��غ معروف اپل با عن��وان »متفاوت فکر 
کن« وقتی می گوید »کسانی که آنقدر دیوانه اند که 
تصور می کنند می توانند دنیا را تغییر دهند، باالخره 
ای��ن کار را می کنند.« درس��ت تی��رش را به هدف 
می زن��د. در چه��ار نمونه زیر نش��ان می دهم چطور 
تفکر »عقلت را از دست داده ای« این افراد جسور را 

به موفقیت های بزرگ می رساند: 
- آدام ورب��اخ مدیرعام��ل س��یریا )یک س��ازمان 
حفاظ��ت از محیط زیس��ت( بود ک��ه تصمیم گرفت 
مش��اور ش��رکت وال مارت ش��ود، ش��رکتی که از 
طماع ترین شرکت های کره زمین است. همکاران او 
که همگی از حافظان محیط زیست بودند، او را خائن 
و وطن فروش خواندن��د و طردش کردند، اما ورباخ 
قصد داش��ت از درون تفاوت ایجاد کند و موفق هم 
ش��د: وی به ش��رکت وال مارت کمک کرد تا پروژه 
توسعه پایدار ش��خصی را راه اندازی کند، این پروژه 
به بیش از 40درصد کارمندان ش��رکت کمک کرده 
است تا در فعالیت های توسعه شخصی شرکت کنند. 
- هن��ری فورد در س��ال 1914 ب��ا تقاضای رو به 
کاه��ش و جابه جای��ی فراوان کارگر روبه رو ش��د. او 
دس��ت به اقدامی زد که دیگر بزرگان عرصه صنعت 
را از پ��ا انداخت. او دس��تمزد کارکنانش را دو برابر 
کرد. دیوانگی نیس��ت؟ اما در عرض یک سال میزان 
جابه جایی کارگران بی��ش از 20درصد کاهش پیدا 
کرد درحالی که قابلیت تولید تقریبا دو برابر شده بود 
و تقاضا برای ماشین های فورد بیشتر شده بود، چون 
کارمندان شرکت فورد خود قادر به خرید محصولی 

بودند که تولید می کردند. 
- بی��ل آلن در ده��ه 1950 مدیرعامل ش��رکت 
بویینگ بود، زمانی که ش��رکت ب��رای صنایع دفاعی 
هواپیما می س��اخت. اما آلن ایده احمقانه ای داشت. 
او تصمی��م داش��ت هواپیمای جت تجاری بس��ازد 
ک��ه خدم��ات نوینی ارائ��ه می ک��رد و مطمئن بود 
ای��ن خدمات به زودی صنعتی پررونق خواهد ش��د: 
هواپیمای مس��افرتی غیرنظام��ی. بدین ترتیب او بر 
سر آینده شرکت بویینگ ریسک کرد و هیأت مدیره 
را قان��ع کرد 1۶ میلی��ون دالر روی هواپیمای قاره 
پیمای ۷0۷ س��رمایه گذاری کنند. اقدام او ش��رکت 
بویینگ و صنعت مسافرت هوایی را دگرگون کرد. 

- تراوی��س کاالنی��ک زمانی ک��ه اوبر )س��رویس 
آناین هم س��فریابی( افزایش ناگهانی قیمت هایش 
را آغ��از کرد با مخالفت های ش��دیدی روبه رو ش��د. 
کدامیک س��خت تر اس��ت: وقتی تقاضا به باالترین 
حد رس��یده، مش��تریان هزینه بیش��تری پرداخت 
کنند یا خودش��ان رانندگی کنن��د؟ انتظار می رفت 
این اقدام جنجال برانگیز مدیرعامل موجب خش��م و 
کاهش مش��تریان شود. درست اس��ت که این اقدام 
با مقاومت های بس��یاری روبه رو ش��د، اما اوبر بر سر 
تصمیم خود پافشاری کرد و به قانون عرضه و تقاضا 
پایدار ماند و تنها در زمان مناس��ب ش��یوه افزایش 
قیمت هایش را اصاح کرد و حاال قیمت گذاری پویا 
بخش پذیرفته ش��ده ای از این کس��ب وکار اس��ت و 
حتی شرکت هایی چون دیزنی در حال آزمودن این 

استراتژی هستند. 
inc :منبع

ه��ر مدیری در ط��ول دوران 
فعالیت��ش حداق��ل یک ب��ار با 
ف��رد یا گروهی که انگیزه ش��ان 
را از دست داده اند، مواجه شده 
است. بی تردید چنین تجربه ای 
با اخت��اف معن��اداری بدترین 
خاط��ره دوران حرفه ای مدیران 
را تش��کیل می ده��د. کاه��ش 
انگی��زه  روی م��واردی نظی��ر 
به��ره وری افراد تأثیر آش��کاری 
دارد. با این حال مسئله دردناک 
ماج��را مواجه��ه روزان��ه با فرد 
ی��ا افرادی اس��ت که احس��اس 
خوش��حالی، سرزندگی و شور و 
شوق شان را از دست داده اند. هر 
فردی در صورت مشاهده چنین 
مس��ئله ای عاقه من��د کمک به 
طرف مقابل است. به عنوان یک 
مدیر نی��ز نمی ت��وان بی تفاوت 
نس��بت به عملکرد اعضای تیم 
بود. برهمین اساس هدف اصلی 
مدی��ران در چنی��ن ش��رایطی 
بی انگیزه  کارمندان  بازگرداندن 
ب��ه حالت قبلی و مناسب ش��ان 

است. 
نخس��ت  ن��گاه  در  ش��اید 
نگاه  ماج��را  س��اده ترین بخش 
به ش��رایط از دی��دگاه افراد کم 
انگیزه باش��د. بس��یاری از افراد 
گمان می کنن��د همذات پنداری 
با چنین کارمندانی بسیار ساده 
است. اگرچه درک اینکه فردی 
عاقه و انگیزه اش را نس��بت به 
امری که قبا دوس��ت داشته از 
دس��ت بدهد، تا حدی س��اده و 
راحت است، با این حال نباید از 
پیچیدگی ه��ای ویژه هر فرد به 
هنگام تجربه چنین مس��ئله ای 

غافل شویم. 
در عین حال که توجه باال به 
مسئله ناامیدی و کمبود انگیزه 
ضروری اس��ت، پیچیده س��ازی 
بی دلی��ل موضوع کمکی به حل 
آن نخواه��د کرد. اج��ازه دهید 
بحث را با اش��اره ب��ه یک نکته 
زیست ش��ناختی )و ت��ا ح��دی 
نیز روان ش��ناختی( ادامه دهم. 
همه ما به عنوان انس��ان در پی 
کش��ف معنا و انگیزه برای ادامه 
زندگی هس��تیم. این امر شامل 
کارهایی که در ط��ول روز و به 
صورت عادی انجام می دهیم نیز 
می شود. در واقع بخشی در مغز 
به نام »سیس��تم جس��ت وجو« 
وظیفه تقویت انگیزه در انس��ان 
به منظور اس��تقبال از چالش ها 
و تجربیات تازه را برعهده دارد. 
هنگام��ی که ای��ن بخش از مغز 
ب��ه خوب��ی فعالیت کن��د، بدن 
انس��ان دوپامین ترش��ح خواهد 
ک��رد. دوپامی��ن ی��ک ترکیب 
آلی اس��ت که نقش��ی اساس��ی 
در ادامه زیس��ت مطل��وب مغز 
دارد. ای��ن ترکی��ب آل��ی باعث 
احس��اس لذت و ش��ادی روانی 
در افراد می شود. به این ترتیب 
سیستم جست وجو مغزی انسان 
فعالیت��ش افزای��ش می یاب��د و 

انگیزه اف��راد برای انج��ام امور 
مختلف تقویت خواهد شد. 

و  آزمای��ش  جس��ت وجو، 
یادگیری روش های مورد عاقه 
اغل��ب اف��راد ب��رای فعالیت در 
محیط کار اس��ت. ب��ا این حال 
مشکل اصلی در این میان شیوه 
متف��اوت س��ازماندهی محی��ط 
کار اس��ت. به این ترتیب امکان 
تجربه فرآیند مطلوب یادش��ده 
ب��رای اغلب کارمن��دان و حتی 
مدیران ارشد از بین می رود. به 
عنوان مثال اجازه دهید ماجرای 
یکی از دوس��تانم را برای ش��ما 
نقل کنم. تام یک توسعه دهنده 
وب اس��ت که من چندی پیش 
در یک ش��رکت حس��ابداری با 
وی آشنا ش��دم. هنگامی که او 
در آن ش��رکت اس��تخدام شد، 
فارغ التحصیل  دانش��گاه  از  تازه 
ش��ده بود. او انگیزه زیادی برای 
فعالیت در شرکت داشت. دلیل 
اصلی ای��ن امر نی��ز توضیحات 
انس��انی در  مدیر بخش نیروی 
ورد ش��رایط فعالی��ت به عنوان 
حس��ابدار ب��ود؛ محیطی که در 
آن امکان ه��ای گس��ترده برای 
یادگیری و پیشرفت وجود دارد. 
ب��ا این حال رویای تام به زودی 
بر ب��اد رفت: »به زودی دریافتم 
بخ��ش عاقه  ک��ه سرپرس��ت 
چندان��ی به فعالی��ت کارمندان 
خ��ارج از چارچوب ه��ای جاری 
ن��دارد. در واق��ع در ش��رکت از 
آزمایش و تجربه مس��ائل جدید 
از س��وی کارمن��دان اس��تقبال 
نمی شد«. تام در مورد علت این 
رفتار اینگون��ه توضیح می دهد: 
»گمان می کنم سرپرست بخش 
از اینکه آزمای��ش و تجربه امور 
جدی��د نتیج��ه مطلوب ب��ه بار 

نیاورد، وحشت داشت.«
در ابت��دا ت��ام در تاش برای 
تزریق ایده های جدید به محیط 
کار ب��ود. اما فش��ار سرپرس��ت 
بخ��ش ب��ه منظ��ور دس��تیابی 

تیم توس��عه وب ب��ه معیارهای 
کمی جاری ب��ه زودی تام را از 
آرمان گرایانه اش دور  ایده ه��ای 
س��اخت. تنها یک ماه الزم بود 
تا ت��ام نی��ز تبدیل ب��ه یکی از 
کارمندان کاما معمولی شرکت 
شود. به همین سادگی داستان 
ماجراجویی تام در کمتر از یک 

ماه به پایان رسید. 
بی تردید نباید تام را به دلیل 
واکنش اش مورد س��رزنش قرار 
داد. در واقع عمل تام واکنش��ی 
کاما طبیعی و تا حدی درست 
به مشکل پیش رو بود. سیستم 
روانی انسان در صورت مواجهه 
ب��ا محیط های غیرپوی��ا پس از 
م��دت زم��ان اندکی دس��ت از 
تاش برداشته و ایده سازگاری 
ب��ا جریان ع��ادی را پیش��نهاد 
می کند. ب��ه این ترتی��ب دیگر 
خب��ری از انگیزه باالی افراد در 

محیط کار نخواهد بود. 
ب��رای مدیران  کلید موفقیت 
یافت��ن  ش��رایطی  چنی��ن  در 
راه هایی برای تحریک سیس��تم 
است.  کارمندان  جس��ت وجوی 
پرسش اصلی در اینجا چگونگی 
اس��ت.  کاری  چنی��ن  انج��ام 
بی تردی��د اگر جای سرپرس��ت 
تام بودیم، امکان مدیریت بهینه 
به س��ادگی فراهم نمی ش��د. در 
واقع سرپرست تام با فشارهایی 
برای انجام امور به شیوه معمول 
مواجه بود که خارج از کنترلش 
قرار داشت. غلبه بر فرآیندهای 
رایج سازمانی بسیار سخت تر از 

آنچه به نظر می رسد، است. 
اگرچه تغییر شرایط سازمانی 
برای مدی��ران همیش��ه راحت 
و حت��ی امکان پذیر نیس��ت، اما 
ای��ن امر به معن��ای عدم امکان 
سیس��تم  تحری��ک  و  تقوی��ت 
نیست.  کارمندان  جست وجوی 
در واقع همیشه امکان دستیابی 
ب��ه اه��داف س��ازمانی در کنار 
توجه به زندگی و نحوه فعالیت 

براین  دارد.  وج��ود  کارمن��دان 
اساس در ادامه سه راهکار اصلی 
برای تقویت انگیزه کارمندان در 
محی��ط کار مورد بررس��ی قرار 

خواهد گرفت. 
خودبیانگری

فیلس��وف ها از هزاران س��ال 
پیش بر این نکته تأکید دارند که 
انسان عاقه مند به نمایش خود 
حقیقی اش به دیگران اس��ت. با 
اندکی توج��ه در خواهیم یافت 
که زندگی س��ازمانی این هدف 
را به طور کام��ل از بین می برد. 
نگاهی س��اده به روند فعالیت و 
کس��ب ترفیع در سیس��تم های 
بوروکراتیک به خوبی این مدعا 
را ثابت می کن��د. در این زمینه 
نیز  پیش��رفته  کشورهای  حتی 
به حل وفصل موفقیت آمیز  قادر 

این مشکل نبوده اند. 
از م��ا  بی تردی��د هیچک��دام 
تمایل��ی به انج��ام رفتارهای از 
پیش برنامه ریزی شده به صورت 
م��داوم نداری��م. در واقع حتی 
تصمیم گیری  ب��ا  اینک��ه  تصور 
آزادان��ه باعث موفقیت ش��رکت 
ش��ویم هم برای م��ا لذت بخش 
اس��ت. این تصور دقیق��ا بیانگر 
خواست نمایش توانایی های مان 
به دیگران است. تحقیقات نشان 
داده اس��ت هنگامی که افراد از 
توانایی های منحصر به فردشان 
در محیط کار استفاده می کنند 
بیشتری  س��رزندگی  احس��اس 

خواهند داشت. 
نق��ش مدی��ران در کمک به 
خودبیانگ��ری اف��راد غیرقاب��ل 
چشم پوش��ی اس��ت. در واق��ع 
تغییر  ب��دون  می توانن��د  آنه��ا 
ساختارهای رایج در محیط کار 
کارمندان شان  انگیزه  تقویت  به 
مث��ال  عن��وان  ب��ه  بپردازن��د. 
ب��ه  کارمن��دان  از  درخواس��ت 
پیش��نهادهایی  ارائ��ه  منظ��ور 
در س��طح خ��رد ب��رای بهبود 
ای��ن  جمل��ه  از  کار  محی��ط 

می ش��ود.  محس��وب  فعالیت ها 
به طور کلی ه��ر فعالیتی که به 
کارمندان احس��اس ارزشمندی 
و تعیین گ��ری را منتق��ل کند 
در تقویت انگیزه شان تأثیرگذار 

خواهد بود. 
ایجاد موقعیت انجام آزمایش

دومی��ن راهکار ب��رای مدیران 
ایجاد محیط ام��ن برای آزمایش 
ام��ور جدید از س��وی کارمندان 
است. اگرچه درخواست برای ارائه 
توصیه ها که در بخش قبل بیان 
شد، نقش مهمی در تقویت روحیه 
کارمندان دارد، اما بی تردید یکی 
از خواس��ته های اصلی آنها یعنی 
امکان آزمایش و یادگیری از دل 
آن را مرتف��ع نخواهد کرد. با این 
ح��ال باید توجه داش��ت که این 
فرآیند را ب��ه گونه ای برگزار کرد 
که ش��رکت را با ریس��ک جدی 
مواجه نسازد. بی تردید کارمندان 
نی��ز درخواس��ت رویاروی��ی ب��ا 
موقعیت هایی که انجام آزمایش و 
مسئولیت باالیی را طلب می کند، 
ندارن��د. در واقع آنها فقط در پی 
یادگیری امور جدید هس��تند. به 
این ترتیب ایجاد تاقی مناس��ب 
میان امکان آزمایش کارمندان و 
مس��ئولیت پذیری آنها به تقویت 
انگیزه ش��ان کم��ک خواهد کرد. 
ای��ن امر از آنجای��ی اهمیت دارد 
که کارمندان را با فشارهای ناشی 
از مسئولیت پست های مدیریتی 
آش��نا خواهد کرد. به این ترتیب 
درک مش��ترک می��ان ش��ما و 
کارمن��دان تقویت خواهد ش��د. 
همچنین امکان ارتقای کارمندان 
به جایگاه های مدیریتی با چنین 

پشتوانه آموزشی راحت تر است. 
هدفمندی

از  فقط  هدفمندی  احس��اس 
دل انجام کارهای بزرگ بیرون 
نمی آید. در واق��ع اینکه بدانیم 
تاش م��ان به عنوان بخش��ی از 
ورودی سیستم نقشی تأثیرگذار 
در نتیج��ه نهایی دارد، به اندازه 
کاف��ی رضایت بخ��ش خواه��د 
بود. ب��ه عنوان مثال، بس��یاری 
دانش��جویان  از  ش��رکت ها  از 
انجام  ب��رای  بازاریاب��ی  رش��ته 
ام��ور جزئ��ی بازاریابی و فروش 
خود اس��تفاده می کنند. در این 
می��ان برخی از این ش��رکت ها 
در پای��ان س��ال ب��ا برگ��زاری 
مراس��م ویژه از این دانشجویان 
به خاطر زحمات ش��ان قدردانی 
می کنند. در این م��ورد اگرچه 
ش��اید مقدار زحم��ت و تاش 
اعتنا  قابل  دانش��جویان چندان 
نباشد، اما تش��کر از آنها نقشی 
اساس��ی در آینده حرفه ای شان 
خواهد داشت. همچنین جایگاه 
ش��رکت مزبور نیز به دلیل این 
اقدام پس��ندیده در نگاه دیگران 
ارتقا خواهد یافت. به این ترتیب 
ب��دون نیاز ب��ه انج��ام کارهای 
عجیب وغریب و تغییر س��اختار 
شرکت به راحتی می توان روحیه 
و انگی��زه کارمن��دان را تقویت 

کرد. 
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راهکارهای پاسخگویی مدیران به یک پرسش پیچیده

چرا کارمندان انگیزه شان را از دست می دهند؟ 
مدیریتامروز

راهنمای کسب وکارهای کوچک در 
کمک های نیکوکارانه

به گزارش اسمال بیزینس آسوسیشن، حدود ۷5درصد از 
کسب وکارهای کوچک هرساله به سازمان های خیریه کمک 
می کنند. عاوه بر اینکه سازمان خیریه از کمک های شما بهره 
می برد، شرکت شما نیز با اعطای زمان و پول به منافع مالی در 

کنار دیگر منافع دست خواهد یافت. 
چرا کمک کنیم؟ با جامعه ارتباط برقرار می کنید

صادقان��ه بگوییم، کمک های نیکوکارانه ش��ما برای روابط 
عموم��ی مفید اس��ت و حس خوبی برای کس��ب وکار ایجاد 
می کند، به ویژه برای کس��ب وکارهای کوچک که برای رونق 
کارشان به اجتماع اطراف خود وابسته اند.  کریستین فوزارو-
پیزو مالک مجموعه بث، بادی، کندل مومنتز می گوید »آنچه 
ش��رکت های کوچک را از شرکت های وسیع متمایز می کند 
ارتباط با اجتماع است. مردم دوست دارند از کسب وکارهای 
کوچک خرید کنند چون کسب وکارهای کوچک به تک تک 
ایشان و به آنچه برای ایشان اهمیت دارد، اهمیت می دهند.«

کمک های نیکوکارانه ثابت می کند که ش��ما درآمدتان را 
به اجتماع برمی گردانید و تنها برای کس��ب س��ود مالی کار 
نمی کنی��د. هرچند به عنوان یک کس��ب وکار کوچک مقدار 
بخش��ودگی مالیاتی تان به اندازه سرمایه داران و شرکت های 
بزرگ نیس��ت، اما از منافع دیگری ک��ه می توانید با کارهای 
انسان دوستانه کسب کنید غافل نمانید.  برد شویگ، معاون 
س��انی لند فرنیچر می گوی��د »از آنجا که ما یک فروش��گاه 
خرده فروش هس��تیم، کمک کردن به اجتماع برایمان بسیار 
اهمیت دارد. واقعیت این اس��ت که هیچ بخشودگی مالیاتی 
ب��رای ما وجود ندارد، بنابراین به نفع ماس��ت که بخش��ی از 
جامعه باشیم. از جنبه بازاریابی این مسئله به ما کمک می کند 
تا به مردم نش��ان دهیم که ما کس��ب وکاری محلی هستیم، 
اعضای تیم ما محلی هستند و ما می خواهیم برای بهتر شدن 

اجتماع اطراف خود کمک کنیم.«
کمک ه��ای نیکوکارانه راه��ی برای ایجاد پیون��د با دیگر 
س��ازمان ها و ایجاد یک ش��بکه ارتباطی از افرادی است که 

احتمال می رود شریک ما شوند. 
بهترین اقدامات

برای آنکه از کمک های نیکوکارانه خود منفعت بیش��تری 
ببرید، س��ازمان مناس��بی را برای کمک انتخ��اب کنید. اگر 
می خواهید کمک های ش��ما جهت کسر مالیات مورد تأیید 
قرار بگیرد، باید س��ازمانی را برای کم��ک انتخاب کنید که 
واجد ش��رایط مربوطه باش��د. از موتور جست وجوی سازمان 
مالیات استفاده کنید تا مطمئن شوید شرکت مدنظرتان ثبت 
ش��ده باشد. برای کس��ب وکار کوچکی که به اجتماع وابسته 
اس��ت بهتر است گروهی محلی و بومی را برای اهدای کمک 
برگزیند.  ش��ویگ می گوید »ما سعی می کنیم به گروه های 
محلی کوچک تر توجه کنیم تا سازمان های ملی، چون معموال 
شرکت های بزرگ توجهی به گروه های کوچک تر نمی کنند.«

اگر می خواهید بدانید پولی که اهدا کرده اید کجا صرف شده 
است، به وب سایت چریتی فایندر سری بزنید. این وب سایت 
رتبه بندی ها و مش��کات مالی صدها سازمان غیرانتفاعی را 
لیست کرده است و شما می توانید مطمئن شوید که پول تان 

در راه درستی به کار گرفته شده است. 
فوزارو-پیزو پیش��نهاد می کند س��ازمانی را انتخاب کنید 
که با محصول تجاری ش��ما در یک راس��تا باشد. برای مثال 
شرکتی که محصوالت س��احلی تولید می کند بهتر است با 
س��ازمان هایی همکاری کند که برای پاکیزگی آب یا حیات 
اقیانوس فعالیت می کند.  خوب اس��ت ش��رکتی را که برای 
کمک انتخاب کرده اید، از برنامه های تان مطلع سازید. اغلب 
س��ازمان ها برای توس��عه کسب وکارش��ان نمایندگانی دارند 
که می توانید با ایش��ان تم��اس برقرار کنید و هماهنگی های 
الزم  را ب��رای اهدای کمک های ت��ان انجام دهید. اگرچه این 
شرکت ها غیرانتفاعی هستند، اگر بخواهید از نام تجاری شان 
به هر ش��کلی در مطبوعات استفاده کنید یا به مشتریان تان 

اطاع رسانی کنید، باید اجازه ایشان را کسب کنید. 
چقدر کمک کنیم؟ 

ب��ه گ��زارش اس��مال بیزینس آسوسیش��ن، ش��رکت ها 
حدود ۶درصد از سودش��ان را صرف ام��ور خیریه می کنند. 
بخش��ودگی های مالیاتی که در قبال کمک های تان دریافت 
می کنید به مقدار کمک و درآمد کسب وکارتان بستگی دارد. 
مختارید هرچقدر می خواهید کمک کنید، اما به خاطر داشته 
باش��ید که در قبال کمک های نیکوکاران��ه تنها تا 50درصد 
میانگین درآمد ناخالص کس��ب وکارتان از بخش��ودگی های 
مالیاتی برخوردار خواهید ش��د. بسته به س��ازمانی که بدان 
کمک می کنید استثنائات اندکی هم در این قانون وجود دارد 
که مشارکت های فردی را تا 20 یا ۳0درصد از درآمد ناخالص 
کسب وکارتان محدود می کند. می توانید این قوانین را در کد 
مالیاتی سازمان مالیات پیدا کنید.  بهتر است تمام جزییات 
کمک های اهدایی تان را برای بخش��ودگی مالیاتی نگهداری 
کنید. اکثر س��ازمان های غیرانتفاعی فرمی استاندارد به شما 

خواهند داد که می توانید برای اهداف مالیاتی کامل کنید. 
کس��ب وکارتان را تنه��ا به اهدای پول مح��دود نکنید. در 
قبال کارهای داوطلبانه هم می توانید بسیاری از منافع مشابه 
کمک ه��ای مالی را دریاف��ت کنید و با کاره��ای داوطلبانه 
بیانیه ای مثبت و محکم برای مشتریان و محیط اجتماعی که 

مقر کسب وکارتان است، ارسال خواهید کرد. 
ب��ا این ح��ال تنه��ا می توانی��د هزینه های خاص��ی را در 
بخشودگی مالیاتی منظور کنید نه کار واقعی را. بدین ترتیب 
نمی توانید وقت کارمندان تان را که صرف کارهای داوطلبانه 
در پناهگاه حیوانات ش��ده اس��ت منظور کنید اما می توانید 
برس ها و غذایی را که برای حیوانات خانگی خریداری کردید 

و مسافتی را که طی کردید، درنظر بگیرید. 
businessnewsdaily :منبع
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کارآفرینان عالقه مند به سفر، با راه اندازی کسب وکارهای متنوع و ارائه ایده ای خالقانه، توانسته اند از این طریق درآمد کسب کنند. 
اغلب ما زمانی که می خواهیم کمی از محیط کار فاصله بگیریم یا استراحت کنیم، به سفر می رویم. سفر کردن به اندازه ای لذت بخش است که برخی ترجیح می دهند از کار روزانه خود استعفا دهند و کل دنیا را از نزدیک ببینند. برخی دیگر ترجیح می دهند سفر کردن را به 

کارشان تبدیل کنند و با انجام کار مورد عالقه خود، درآمد کسب کنند. همانطور که می دانید، راه های زیادی برای انجام این کار وجود دارد و کارآفرینان زیادی موفق شده اند شرکت مسافرتی خود را راه اندازی کنند و از کاری که انجام می دهند لذت می برند. 
در ادامه این مقاله  به معرفی پنج نفر از این کارآفرینان و داستان آنها می پردازیم. از فارغ التحصیل دانشگاهی که توانست کسب وکار خودش را با ایمیل کردن قرارداد پرواز به دوستانش راه اندازی کند تا فردی که توانست با استفاده از علم داده انقالب بزرگی در برنامه ریزی 

سفر ایجاد کند. این افراد داستان شکل گیری کسب وکار خود را توضیح داده اند و گفته اند اگر به عقب برمی گشتند چه تغییراتی را اعمال می کردند. 

 Scott’s Cheap اسکات کیز، بنیان گذار شرکت
Flights

 زمینه فعالیت شـرکت: این شرکت در زمینه ارسال 
خبرنامه های ایمیلی کار می کند. خبرنامه های این شرکت 
به دو دس��ته رایگان و غیررایگان تقسیم می شوند و اخبار 
مرتبط با پروازهای ارزان را در اختیار افراد عاقه مند قرار 
می دهند. این شرکت توانسته است تا به حال یک میلیون 
دالر در هزینه ه��ای پرواز مش��تری های خود صرفه جویی 
کند.  داس��تان ش��کل گیری کس��ب وکار: کی��ز می گوید:  
»نی��از، مادر اخت��راع اس��ت.« زمانی که کیز از دانش��گاه 
فارغ التحصیل ش��د به عنوان روزنامه نگار فعالیت می کرد و 
آرزو داشت بتواند به نقاط مختلف سفر کند، اما پول کافی 
برای انجام این کار نداشت. او برای رسیدن به آرزوی خود 
تمام راهنمایی های الزم برای پیدا کردن پروازهای ارزان 
را مطالعه کرد و توانس��ت در سال 201۳ ارزان ترین پرواز 
را از نیویورک به میان با قیمت تنها 1۳0 دالر پیدا کند. 
او بافاصله بلیت را خریداری کرد و توانس��ت با پرداخت 
این مبلغ کم به یکی از مکان های مورد عاقه خود س��فر 
کند. بعد از بازگش��ت کیز از سفر تمام همکاران او از این 
موضوع اس��تقبال کردند و از او خواستند دفعه بعد آنها را 

نیز در جریان ارزان ترین پروازها قرار دهد. 
بنابراین کیز یک لیس��ت از ایمیل دوستان و همکاران 
خود تهیه ک��رد و اطاعات پروازه��ای ارزان را برای آنها 
ارس��ال ک��رد. او در 18 م��اه اول ای��ن کار هیچ درآمدی 
نداش��ت و تنها به چشم یک سرگرمی به آن نگاه می کرد. 
تا اینکه در س��ال 2015 لیست ایمیل به اندازه ای طوالنی 
ش��د که کیز مجبور بود برای ارس��ال ایمیل به این تعداد 
مخاطب، به ش��رکت خدمات ایمیل پ��ول پرداخت کند. 
درنتیجه تصمیم گرفت از 25 نفری که در لیس��ت حضور 

داشتند ماهانه دو دالر پول بگیرد. 
شـرکت چگونه به سوددهی رسـید: دغدغه اصلی 
کیز این بود که مردم حاضر نش��وند باب��ت اطاعاتی که 
می توانند رایگان به دس��ت آورند، پول��ی به آنها پرداخت 
کنن��د. درنتیج��ه قرار ش��د در ابتدا تنه��ا دو دالر در ماه 
از مش��تری ها دریافت ش��ود. هفته های اول سود چندانی 
نداشت اما کیز موفق شد چند هفته بعد 100 دالر درآمد 
کسب کند. بعد از چند ماه او و دیگر بنیانگذار شرکت به 
این نتیجه رسیدند شرکت های صادرکننده کارت به ازای 
هر تراکنش درصد باالیی از حساب مشتری کسر می کنند 
و این موضوع به ضرر آنها است. درنتیجه تصمیم گرفتند 
خدمات طوالنی مدتی را به منظور کاهش هزینه مشتری ها 
به آنها ارائه دهند: 15 دالر برای س��ه ماه، 25 دالر برای 
ش��ش ماه و ۳9 دالر برای یک سال.  راز موفقیت: کیز در 
رابطه با راز موفقیت کسب وکار خود می گوید:  »همه ما به 
خودمان قول می دهیم زمانی که کارها به نقطه مشخصی 
رس��یدند به خودمان استراحت دهیم و کار سخت را کنار 
بگذاریم. این موضوع شاید در مورد درآمدهای گذرا مانند 
فروش کتاب صحت داش��ته باشد، اما در مورد کسب وکار 
این طور نیست. هرقدر کس��ب وکار رشد بیشتری داشته 
باش��د، یعنی مردم بیشتر روی شما حساب باز می کنند و 

مسئولیت های تان بیشتر از گذشته خواهد شد.«
نکته شـروع کسـب و کار: کیز در مورد این س��ؤال 
گفت:  »اگر قصد دارید کسب وکار خود را راه اندازی کنید 
بهتر است زودتر از موعد از شغل روزانه و ثابتی که دارید 
اس��تعفا ندهید. کارآفرینانی که این کار را انجام می دهند 
بعد از مدتی با مش��کات مالی مواجه می ش��وند.« او این 
موضوع را همیشه در ذهن داشت که اغلب استارتاپ ها به 
همین دلیل شکست می خورند؛ درنتیجه تصمیم گرفت از 
لحاظ مالی عاقانه رفتار کند. او تا ش��ش ماه بعد از اینکه 
کس��ب وکار خودش را راه اندازی کرد از شغل قدیمی خود 
استعفا نداد. کیز معتقد اس��ت تا زمانی که نیاز بازار برای 
خدمات و محصوالتی که ارائه می دهید ثابت نش��ده است 

بهتر است شغل قبلی خود را کنار نگذارید. 

نکته ای برای مصرف کنندگان: واقعیتی که ش��اید کمتر 
با آن آش��نایی داشته باشید این اس��ت که اگر پروازی را 
مس��تقیما از طریق خطوط هواپیمایی رزرو کنید، قانون 
این اجازه را می دهد که بعد از گذش��ت 24 ساعت بدون 
پرداخت هیچ هزینه ای آن را کنس��ل کنی��د )مگر اینکه 
زمان پرواز کمتر از یک هفته باش��د(. اگر قرارداد مناسبی 
پی��دا کردی��د می توانید بلیت را بخری��د، قیمتش را برای 
خودت��ان ثاب��ت نگه دارید و س��پس تصمی��م بگیرید آیا 
می خواهی��د آن را بفروش��ید یا خیر. به ط��ور کلی هرقدر 
قیمت بلیت پایین تر باشد، زودتر به فروش خواهد رسید. 

Points Guy برایان کلی، بنیان گذار شرکت
 زمینه فعالیت شـرکت: این شرکت یک وب سایت 
مس��افرتی دارد که نکات س��فر، نقد دیگ��ران، نکاتی 
در م��ورد نحوه افزای��ش امتیاز کارت ه��ای اعتباری و 

راهنمای سفر به نقاط مختلف را منتشر می کند. 
داس��تان ش��کل گیری کس��ب وکار: پدر کلی مشاور 
ب��ود و مجبور بود ب��ه مکان های مختلفی س��فر کند. 
آنها معموال مس��افتی را که پدرش��ان ط��ی کرده بود 
در کت��اب تعطیات خانوادگی یادداش��ت می کردند و 
همی��ن موضوع کلی را به س��فر عاقه مند کرد. او بعد 
از فارغ التحصیلی نیمی از س��ال را به س��فر می رفت و 
در مورد هتل ها و خطوط هواپیمایی اطاعات کس��ب 
می کرد. اما بعد از بحران اقتصادی و مشکات مالی که 
پیش آمد دیگر ق��ادر به انجام این کار نبود. از آنجایی 
که همکارانش دائما برای برنامه ریزی سفر از او مشاوره 
می خواس��تند درنتیجه ایده جدیدی ب��رای راه اندازی 

کسب وکار به ذهن کلی خطور کرد. 
کل��ی می گوید: »م��ن در مح��ل کار به عنوان فردی 
معرفی ش��ده بودم که با نکات ریز س��فر آشنایی دارد. 
برخی مردم حتی حاضر بودند به من 50 دالر پرداخت 
کنند تا برنامه ریزی بهتری برای س��فر داشته باشند.« 
ام��ا این کار موقت بود و کلی با پیش��نهاد دوس��تانش 
تصمیم گرفت وب س��ایتی را در ای��ن زمینه راه اندازی 
کن��د تا درآمد خ��ود را افزایش دهد. در س��ال 2010 
یکی از همکاران او سایتی را به کمک وردپرس برای او 
طراحی کرد و به او گفت هر روز یک پس��ت جدید در 
وباگ منتشر کند. او هیچ اطاعاتی در مورد وردپرس 
و س��ئو نداشت و در زمان ش��روع احتمال نمی داد که 

بتواند به موفقیت برسد. 
شـرکت چگونـه به سـوددهی رسـید: کلی در 
ابت��دای کار خ��ود از هی��چ تبلیغی داخل وب س��ایت 
اس��تفاده نکرد؛ زیرا نمی خواست کیفیت را فدای پول 
کند، اما بعد از مدتی دوستانش او را مجبور کردند این 
کار را بپذیرد و در نتیجه ماهی 200دالر درآمد داشت، 
اما پیشرفت اصلی سایت زمانی حاصل شد که در سال 
2011 حدود 20هزار نفر از س��ایت بازدید کردند. بعد 
از ای��ن موضوع یکی از بانک ه��ا تصمیم گرفت به ازای 
فروش هر کارت اعتب��اری که از طریق لینک های این 
وب س��ایت انجام می ش��ود مبل��غ 150دالر را به کلی 
پرداخ��ت کند. درآمد حاصل از ای��ن کار در اولین ماه 
به 5هزار دالر رسید. زمانی که مقاله ای در رابطه با این 
موضوع در نیویورک تایمز به چاپ رسیددر عرض یک 
ماه برای او 100 هزار دالر سود داشت و باعث شد کلی 
از شغل روزانه خود استعفاد دهد. کلی این سایت را به 
 Red Ventures فروخ��ت و مدتی بعد Bankrate
آن را خریداری کرد. صاحب جدید این وب س��ایت علم 
داده و بازاریاب��ی برن��د را باهم ترکیب ک��رده و با ارائه 
اپلیکیشن، نوع سرویس دهی آن را عوض کرده است. 

راز موفقی��ت: کلی معتقد اس��ت قدرت اس��تفاده از 
شبکه های اجتماعی او را از سایر وب سایت های قدیمی 
با زمینه کاری یکس��ان متمایز ک��رد. انعطاف پذیری و 
اس��تفاده از پلت فرم های جدید همان چیزی است که 

می تواند موفقیت کسب وکارها را تضمین کند. 
نکته شـروع کسـب و کار: کلی برای اس��تخدام 
نیروه��ای جدید مردد بود و به همین دلیل به هرکدام 
از کارمندان شرکت وظایف متعددی را سپرده بود. اما 
همانطور که می دانید مردم زمانی که کارهای مختلفی 
ب��رای انجام دادن داش��ته باش��ند نمی توانند عملکرد 
خوب��ی از خ��ود ارائه دهند. مدیریت خ��وب کارمندان 
و اس��تخدام اف��راد مناس��ب برای ه��ر کار کلید اصلی 
موفقیت اس��ت. کلی در این رابط��ه می گوید: »یکی از 
بزرگ ترین اش��تباه هایی که در این مدت داش��تم و به 
آن اعتراف می کنم این است که افراد نامناسبی را برای 

برخی کارها انتخاب کردم.«
نکته ای برای مصرف کنندگان: مش��تری هایی که 
دوست دارند امتیاز کارت های اعتباری خود را افزایش 
دهند و نهایت اس��تفاده را از آنها ببرند، باید در مخارج 
خ��ود دقت کنند. اگ��ر بدهی های مربوط ت��ا آخر ماه 
پرداخت نشوند از امتیاز آنها کاسته می شود و جایزه ای 
دریافت نخواهند کرد، بنابراین باید دقت کنند که پول 
خ��ود را چگون��ه مصرف می کنن��د و در انتخاب کارت 

اعتباری دقت بیشتری داشته باشند. 

WishPoints گریس لی، بنیان گذار شرکت
زمینه فعالیت شـرکت: اپلیکیش��ن این ش��رکت 
ب��ه کاربران اج��ازه می دهد آرزوهای خ��ود را در مورد 
س��فر مورد عاقه ش��ان ثبت کنن��د و آن را با دیگران 
به اش��تراک بگذارن��د. درنتیجه می توانند س��ایر افراد 
عاقه مند به آن مکان را پیدا کنند. هر قدر تعداد افراد 
حاضر در یک سفر بیشتر باشد، شرکت های هواپیمایی 

و هتل ها تخفیف بیشتری به آنها می دهند. 
داستان شـکل گیری کسـب وکار: لی حدود 20 
س��ال در صنعت مراقبت از س��امتی کار کرده اس��ت 
و ب��ا تجزیه وتحلیل و پیش بینی داده ها آش��نایی دارد. 
او همچنی��ن عاقه زی��ادی به س��فر دارد و تا به حال 
به 85 کش��ور در سراس��ر دنیا سفر کرده است. او تمام 
س��فرهای کاری را با عاقه می پذیرد و نهایت استفاده 
را از آنها می برد. ام��ا بزرگ ترین دغدغه او این بود که 
برنامه خود را با دوس��تانش هماهنگ کند، اینکه بداند 
آنها دوس��ت دارند به کجا س��فر کنند و در طول سفر 
چه کارهایی انجام دهند. لی متوجه ش��د این موضوع 
دغدغه بس��یاری از انسان ها اس��ت و پیش زمینه او در 
صنعت تحلیل داده می تواند مش��کل را از بین ببرد. او 
زمانی که هنوز مش��غول کار قدیمی خود بود در رویداد 
اس��تارتاپی در سال 2012 ش��رکت کرد و ایده خود را 
با دیگران در میان گذاش��ت. ایده او توانس��ت باالترین 
امتیاز رویداد را در مسابقه کسب کند. درنتیجه تصمیم 
گرفت ایده خود را به عنوان یک کار جانبی پیاده سازی 
کند و نهایتا در س��ال 201۶ تمام تمرکز خود را روی 
آن گذاشت. اپلیکیشن او در این مدت توانست بیش از 

۳میلیون کاربر را به خود جذب کند. 
شـرکت چگونـه بـه سـوددهی رسـید: مدل 
کسب وکار لی کاما واضح است. او از اطاعات کاربران 
برای جمع آوری تخفیف سفر استفاده می کند. به عنوان 
مث��ال اگر 500 کاربر بخواهند از ایس��لند دیدن کنند 
اپلیکیش��ن او پیش��نهادهای جالبی در مورد خدمات 
پ��رواز و هتل به کاربران ارائه می دهد. درنهایت رقابتی 
که میان شرکت های هواپیمایی به وجود می آید باعث 
می ش��ود کاربران از حداکثر می��زان تخفیف بهره مند 

شوند. 
راز موفقیت: لی در رابطه با راز موفقیتش می گوید: 
»همیش��ه اتفاقات غیرمنتظره ای در زمینه کار، روابط 
و ام��ور مال��ی رخ می دهند که روند پیش��رفت را کند 
می کنند، اما برداشتن قدم های آهسته به سمت هدف 
اصلی رمز موفقیت و رشد یک کسب وکار است. نیازی 

نیس��ت تمام کارها در یک روز تکمیل شوند و می توان 
هر روز بخش کوچکی از کار را پیش برد.«

نکته شـروع کسب وکار: راه اندازی یک کسب وکار 
یک چالش ذهنی است و شباهت زیادی به دوی ماراتن 
دارد. لی می گوید: »یک کارآفرین زمانی که ش��غل 20 
س��اله خود را رها می کند تا یک کار جدید را آغاز کند 
هر روز این سؤال را از خودش می پرسد که آیا تصمیم 
درستی گرفته است یا خیر. این عدم اطمینان می تواند 
ب��ا نگاه رو به جلو تبدیل به یک قدرت ذهنی ش��ود و 

آینده کسب وکار را رقم بزند.«

 Black تام مارچانت، هم بنیان گذار شرکت
 Tomato

زمینه فعالیت شـرکت: این ش��رکت مسافرتی در زمینه 
برنامه ریزی س��فر کار می کند و تجرب��ه منحصربه فردی برای 
مشتری های خود رقم می زند.  داستان شکل گیری کسب وکار: 
مارچان��ت با دو همکار تجاری خود زمانی آش��نا ش��د که در 
دانشگاه نیوکاسل مشغول تحصیل بود. در آن زمان هر سه نفر 
آرزو داشتند که بتوانند روزی کسب وکار خودشان را راه اندازی 
کنن��د، بنابراین تصمیم گرفتند ای��ن کار را با هم انجام دهند 
و س��فر کردن موضوعی بود که هر س��ه به آن عاقه داشتند. 
مارچانت و یکی از هم��کاران آینده اش بعد از فارغ التحصیلی 
تصمیم گرفتند به منطقه جنگلی برزیل سفر کنند. آنها یک 
روز از س��فر را ب��ه ماهیگیری و کباب ک��ردن آن پرداختند و 
در همان روز هدف اصلی کسب وکارش��ان را مشخص کردند. 
آنها تصمیم گرفتند با پیشنهاد دادن مناطق خاص برای سفر، 
تجرب��ه منحصربه فردی برای مش��تری های خ��ود رقم بزنند. 
مارچانت در رابطه با این موضوع گفته اس��ت: »ما می خواهیم 
مردم احساس کنند سیاح هس��تند نه توریست.« آنها بعد از 
اینک��ه در مورد تجربه خود در مورد س��فر صحبت کردند به 
این نتیجه رس��یدند که دوست دارند همیشه در سفر باشند؛ 
درنتیج��ه تصمیم گرفتند ایده خود را به کس��ب وکار تبدیل 

کنند.  شرکت چگونه به سوددهی رسید: 
شرکت Black Tomato در اتاق خواب 
مارچانت راه اندازی شد. آنها می دانستند 
که برای رش��د کس��ب وکار خود به یک 
وب س��ایت عالی و برقراری ارتباط با کل 
دنیا احتیاج دارند، بنابراین تصمیم گرفتند 
همزمان روی هر دو موضوع تمرکز کنند. 
آنها در این زمینه خوش ش��انس بودند و 
به واس��طه آشنایی که داشتند، توانستند 
خودش��ان را در مقال��ه ای به عنوان آینده 
س��فر معرف��ی کنند و ن��ام خ��ود را به 
گوش مردم برس��انند. می ت��وان این طور 
نتیجه  گیری کرد ک��ه بازاریابی دهان به 
دهان یک��ی از دالیل اصلی موفقیت آنها 
بود.  راز موفقی��ت: مارچانت و دو همکار 
دیگ��رش هیچ تجربه ای در زمینه س��فر 
نداش��تند و این چالش به آنها کمک کرد 
ای��ده خاقانه ای ارائ��ه دهند و همچنین 
پیشنهادهای جالبی برای خدمات قبل و 
بعد از س��فر به مشتری ها ارائه دهند. آنها 
خأل ایده خود را در صنعت گردش��گری 
احس��اس کردند و تصمیم گرفتند از این 
فرصت به نفع خودش��ان استفاده کنند.  
نکته شروع کسب وکار: مارچانت می گوید: 
»ما در روزهای ابتدایی بسیار بلندپرواز و 
هیجان زده بودیم. اگر می توانستم به عقب 
برگ��ردم، به خودم توصیه می کردم کمتر 
استرس داش��ته باشم و به هدف نهایی و 

ایده ای که داشتیم بیشتر اعتماد کنم.«
نکته ای برای مصرف کنندگان: سعی 
کنید مسافرت خود را خارج از فصل انجام 

دهید، زیرا برخی مقاصد گردش��گری در برخی فصل ها بسیار 
شلوغ هس��تند. س��فرهای خارج از فصل به معنای جمعیت 
کمتر و همچنین آب وهوای خوب اس��ت. مارچانت همچنین 
توصیه می کند بهتر است مردم به جست وجوهای آناین اکتفا 
نکنند و در طول سفر برای گرفتن اطاعات با دیگران صحبت 
کنند. گاهی اوقات صحبت کردن با افراد محلی چشم اندازها و 
فرصت های جدیدی را برای مسافران باز می کند و به طور کلی 

کمک می کند تجربه بهتر داشته باشند. 
دارل وید، هم بنیانگذار

Intrepid Travel شرکت
زمینه فعالیت شرکت: Intrepid Travel شرکت کوچکی 
است که در زمینه برنامه سفر در بیش از 120 کشور فعالیت 
می کند. این شرکت تجربه خاصی برای مشتری ها رقم می زند 
و ب��ه آنها فرصت می دهد هن��گام خوردن و خوابیدن فرهنگ 
م��ردم محلی منطقه را تجربه کنند.  داس��تان ش��کل گیری 
کس��ب وکار: وید زمانی که شش سال داشت برای اولین بار به 
هاوایی سفر کرد و بعد از این همه سال هنوز هم خاطرات آن 
را به وضوح به یاد می آورد. او بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه 
و بعد از گذشت ش��ش هفته از استخدامش متوجه شد هیچ 
عاق��ه ای به کار کردن برای دیگران ن��دارد و هرگز نمی تواند 
کارمند خوبی باش��د. پدر و مادر او ه��ر دو کارآفرین بودند و 
خصوصی��ات کارآفرینی به او هم به ارث رس��یده ب��ود.  او در 
س��ال 1998 زمانی که با یکی از دوستانش در مورد راه اندازی 
کسب وکار جدید صحبت می کرد متوجه شد دلش می خواهد 
وارد صنعت گردشگری و سفر شود.  او چندین بار تنها با یک 
کوله پشتی س��فر کرده بود؛ یعنی فاصله مورد نظر را با قطار، 
اتوبوس و حتی حیوانات طی می کرد و بعد از رسیدن به مقصد 
در خوابگاه ها، پارک ها و مسافرخانه ها اقامت می کرد. تجربه این 
سفرها به اندازه ای برایش دلپذیر بود که تصمیم گرفت دیگران 
را در آن س��هیم کند و درنتیجه همین ایده به کسب وکارش 

تبدیل شد.  
شـرکت چگونه به سوددهی رسید: وید می گوید: »من 
و دیگر بنیانگذار ش��رکت هر دو در زمینه کسب وکار تحصیل 
کرده بودی��م، اما به هیچ ک��دام از درس هایی که یاد گرفتیم 
عمل نکردیم. اولین اش��تباه م��ا این بود که ب��رای راه اندازی 
کسب وکارمان به اندازه کافی پول ذخیره نکرده بودیم، بنابراین 
مجبور ش��دیم چند س��ال اول را با سرمایه دیگران کار کنیم. 
هر س��فر خرج زیادی برای ما داش��ت و ما تا س��ه س��ال اول 
درآمد زیادی برای خودمان نداش��تیم، اما بعد از آن شرکت به 

سوددهی رسید و درآمد ما نیز افزایش پیدا کرد.«
راز موفقیت: وید دلیل اصلی موفقیت ش��رکت را مهارت 
پایین خ��ودش و دیگر بنیانگذار ش��رکت در انجام هر کاری 
می دان��د.  درنتیجه همین موضوع باعث ش��د برای هر بخش 
کارمندان مناس��بی را با مهارت های باال استخدام کنند.  وید 
در این رابطه می گوید: »کارمندان ما بسیار بااستعداد هستند 
و خیل��ی بهتر از من می دانند که کاره��ا را چگونه باید انجام 

دهند.«
نکته شـروع کسـب وکار: امتحان کردن و ارزیابی بسیار 
ارزشمند اس��ت و وید معتقد است شکست بهترین معلم هر 
انسانی است؛ درنتیجه هیچ پش��یمانی بابت گذشته ندارد. او 
در این رابطه می گوید: »مردم معموال بیش��تر از شکس��ت ها 
درس می گیرند و هرقدر بیشتر شکست بخورند تجربه بهتری 

خواهند داشت.«
ENTREPRENEUR/zoomit منبع

داستان موفقیت 5 کسب وکار در زمینه گردشگری
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اصفهان- قاسـم اسد- در این نشست مهندس محمد مهدی 
عس��گری مدیر دفتر مدیریت مصرف ش��رکت توزیع برق اصفهان 
گفت : بزرگترین دغدغه فکری امروز صنعت برق مدیریت و بهینه 
مص��رف نمودن و به عبارتی گ��ذر ازپیک مصرف با کمترین میزان 
خاموشی است و این مهم نیازمند همکاری  ؛ همفکری  تمام دست 
اندرکاران این صنعت و کلیه مردم در هر صنف و مجموعه ای است  
وی به برنامه های جدید در س��ال جاری اشاره کرد و گفت :  به 
کار گیری  50 هزار دانش آموز آموزش دیده در س��ال گذش��ته ؛ 
توان تبلیغی ما را افزایش می دهد به طوری که با اطاع رسانی به 
مدارس از دانش آموزان خواسته شده تا با آموزش به دیگر همساالن 
خود در مدرس��ه یا خانواده و ضب��ط یک دقیقه ای از آموزش خود 
هرم اطاع رس��انی ما را افزایش دهند. وی در ادامه گفت: در سال 
جاری می توانیم با اس��تفاده از آموزش های انجام شده توسط این 
گروه سنی به افزایش فراگیران  بپردازیم. وی کانال اطاع رسانی و 
کانال های دوستی و خانوادگی را یکی از راههای موثر اطاع رسانی 
مطرح کرد و خاطر نشان نمود : مدیران این کانال های اطاع رسانی 
می توانند در این عرصه کمک رس��ان مناس��بی باشند  وی تصریح 
کرد: در ه��ر امور اجرایی   رابطین مدیریت مصرف و فرهنگی می 
توانند افزایش اطاع رس��انی را در محدوده و حوزه آن امور به کار 
گیرند و فرایند مدیریت مصرف را ارتقادهند و  با بررسی کانون های 
پر مخاطب در محله ها فرآیند فرهنگ سازی و آموزش را با کمک 
افراد ریش سفید محله و همچنین امام جماعت مساجد پیش ببرند 

. در ادامه این جلسه مهندس محمد علی اکبری مدیر روابط عمومی 
به اهمیت طرح های تشویقی اشاره کرد و گفت : با ایجاد روش های 
تشویقی در بین مش��ترکین خانگی و بخصوص تجاری می توانیم 
پیک مصرف را کنترل نماییم و ارتباط با فرهنگ سراها و آموزش به 
اعضا از دیگر راههایی است که  این  مسیر را هموار می نماید . در 
تکاپوی پایان سال گذشته تمام دست اندر کاران و متولیان  شهری 
تاش خود را برای زیبا سازی مبلمان شهری به کار گرفتند و از آنجا 
که شهر اصفهان نگین تمام شهرهای تاریخی ایران است مورد توجه 
بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی به خصوص در فصل بهار می 
باشد شرکت توزیع برق اصفهان نیز به عنوان متولیان روشنایی ؛ در 
ایجاد روشنایی تمام همت خود را به کار گرفته گاهی پیاده سازی 
روش��نایی با توجه به موقعیت مکان  از اهمیت بیشتری برخوردار 

اس��ت ازجمله ورودی های شهر و یا رینگ های عبوری  در همین 
راستامدیریت امور برق جنوب ش��رق در یک فوریت کوتاه و زمان 
محدود بر اس��اس درخواست شهرداری اصفهان مبنی بر  روشنایی 
میدان آزادی ) دروازه شیراز ( پس از احداث قطار شهری ، سرعت 
عمل ؛ تخصص و مهارت خویش را به کار گرفته و در زمانی کمتر 
از ده روز روشنایی و زیبایی را به  جنوبی ترین نقطه شهر اصفهان 
هدی��ه نمود. مهندس مهران نصر مدیر امور برق جنوب ش��رق در 
خصوص این پروژه گفت: نزدیک به یک کیلومتر شبکه فشار ضعیف 
و  25 پایه روشنایی 12 متری با المپ های 250 وات بخار سدیمی 
از مش��خصات فنی این پروژه بوده اس��ت . گفتنی است هزینه این  
پروژه بالغ بر 2 میلیارد ریال بوده اس��ت . "حمایت از کاالی ایرانی 
و کمب��ود آب در اصفهان" دو موضوع مهم��ی بود که مدیر روابط 
عمومی در اولین جلس��ه با کارشناسان این مجموعه مطرح نمود.
وی  به کاهش نزوالت آس��مانی در اصفهان نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته اش��اره کرد و گفت : از آنجا که این شهر در فات 
مرکزی ایران است با مشکات خشکسالی روبرو است و  از آنجا که 
وابستگی آب و انرژی برق بر هیچ کس پوشیده نیست هر کدام از ما 
به عنوان یک شهروند مطلع ؛ باید تمام تاش خود را برای  درست 
مصرف کردن آب  به کار بگیریم  تمام تاش ما در س��الهای اخیر 
رضایتمندی مردم بوده و باید تاش کنیم تا با اطاع رسانی صحیح  
و یک عزم جمعی تابستان سال جاری  را با کمترین میزان خاموشی 

سپری نماییم.

تبریز - فالح- حجت االس��ام والمس��لمین دکتر آل هاشم در 
دیدار با اعضای هیئت مدیره و سرپرست جدید شرکت آب منطقه ای 
آذربایجان شرقی، بر ضرورت فرهنگسازی از طریق رسانه های جمعی 
و نمازه��ای جمعه و جماعات تأکید ک��رد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، امام جمعه تبریز با اشاره به مصرف آب در بخش های سه گانه 
ش��رب، کش��اورزی و صنعت، گفت: با توجه به مصرف 90 درصدی 
آب در بخش کش��اورزی، صرفه جوی��ی 10 درصدی در مصرف آب 
کشاورزی آثار مطلوبی در سایر بخش ها نیز خواهد داشت. نماینده 
ولی فقیه همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن اعام آمادگی 
برای برگزاری جلس��ات مشترک بین مدیران ارشد بخش آب استان 
با ائمه جمعه و ضرورت اس��تمرار فعالیت های فرهنگس��ازی اظهار 
داش��ت: اینجانب به عنوان امام جمعه از بدو فعالیت در استان بارها 

در ابت��دای خطبه های نماز جمعه به موضوع آب و محیط زیس��ت 
تأکی��د داش��ته ام و با توجه به وضعیت منابع آب و محیط زیس��ت 
استان این رویه را ادامه خواهم داد. پیش از سخنان امام جمعه تبریز 

یوسف غفارزاده، سرپرست شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، 
گزارشی از وضعیت بارندگی و ذخایر آب پشت سدها ارائه و ضرورت 
مدیریت مصرف بهینه آب را مورد تأکید قرار داد. الزم به ذکر اس��ت 
به دنبال بازنشستگی هاشمی، مدیرعامل قبلی شرکت آب منطقه ای 
آذربایجان ش��رقی، یوسف غفارزاده از سوی مشاور وزیر و مدیرعامل 
ش��رکت مدیریت منابع آب ایران به عنوان سرپرس��ت این ش��رکت 
معرفی شد. یوسف غفارزاده با 25 سال سابقه، دانش آموخته مقطع 
کارشناس��ی ارشد رشته عمران با گرایش آب، پیش از این به عنوان 
معاون برنامه ریزی، نماینده مجری طرح های س��د قیزقلعه س��ی و 
ش��بکه خداآفرین، آیدوغموش و طرح احیا و تعادل بخشی آب های 
زیرزمینی، رئیس اداره منابع آب شهرستانهای بستان آباد و میانه در 

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی فعالیت داشته است.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصـت امـروز- مدی��رکل بنادر و 
دریان��وردی هرمزگان از ثبت 19 میلیون نفر س��فر دریایی و رونق 
تجارت دریایی کاالهای نفتی و غیرنفتی در بنادر تجاری این استان 
طی یکسال گذش��ته خبر داد.  به گزارش خبرنگار واحد اطاعات و 
اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "اله مراد 
عفیفي پور" ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه کل بنادر تجاری 
و مسافری اس��تان هرمزگان طی دوازده ماهه 9۶ که سال "اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اش��تغال" نامیده ش��ده بود، اظهار کرد: طی سال 
گذشته، در مجموع 10۷ میلیون و 984 هزار و 59۶ تن کاالی نفتی 
و غیر نفتی در بنادر این استان تخلیه و بارگیری شد که در همسنجی 
با مدت مش��ابه سال پیش از آن ۷.4 درصد افزایش یافته است . وی 
اضافه کرد: از مجموع کاالهای جابجا شده در این بنادر، ۷2 میلیون و 
89 هزار و ۷5 تن مربوط به کاالهای غیر نفتی و ۳5 میلیون و 895 
هزار و 521 تن به فرآورده های نفتی اختصاص دارد که به ترتیب 8.۶ 

و 5.1 درصد افزایش داشته است.
صادرات 40 میلیون تن کاالی غیرنفتی

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در ادامه حجم صادرات 

کاالهای غیرنفتی از طریق بنادر تجاری این استان طی سال گذشته 
را 41 میلیون و 50۶ هزار و ۷44 تن با رشد 9.2 درصدی اعام کرد. 
این مقام مس��ئول خاطرنشان کرد: بالغ بر سه میلیون و 458 هزار و 
41۷ تن کاالی غیرنفتی از طریق این بنادر ترانش��یپ ش��د که 5۳ 

درصد افزایش را شاهد بودیم.
رشد 23 درصدی ترانزیت غیرنفتی

عفیفي پور بیان کرد: طی مدت یاد شده، 5 میلیون و519 هزار و 
15 تن انواع کاالی غیر نفتی از طریق بنادر تجاری اس��تان ترانزیت 
ش��ده است که رشدی معادل 22.8 درصد به ثبت رسید.  وی اضافه 

کرد: طی دوازده ماهه س��ال گذشته، بیش از 10 میلیون و ۳9 هزار 
و 902 تن کاالی غیر نفتی وارد بنادر استان هرمزگان شد که تغییر 

چندانی نسبت به سال پیش از آن ندارد.
صادرات نفتی حدود 4 درصد افزایش یافت

مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان در بخش دیگری 
از س��خنان خ��ود حج��م کاالهای صادر ش��ده در بخ��ش نفتی 
 را 1۳ میلی��ون و 901 ه��زار و 4۶8 ت��ن اعام ک��رد و از افزایش

۳.۷ درص��دی این بخ��ش از عملیات بندری خب��ر داد.    وی از 
ترانزی��ت 4۳ ه��زار و 1۳5 تن انواع ف��رآورده های نفتی از طریق 
پایانه های بنادر این اس��تان طی دوازده ماهه سال گذشته و ثبت 
کابوتاژ بیش از 19 میلیون تن از این گونه محموله های تجاری با 

رشد 9.۶ درصدی خبر داد.
جابجایی 2.6میلیونTEU کانتینر

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: طی دوازده ماهه 
سال گذشته، دو میلیون و ۶4۷ هزار و TEU 924 کانتینر در پایانه 
های بنادر تجاری استان تخلیه و بارگیری شد که 15.5 درصد افزایش 

را در این زمینه شاهد بودیم.

تبریـز - فالح- مدیر ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی با اشاره به خدمات مطلوب سوخت رسانی 
در ایام تعطیات نوروزی گفت: مصرف فرآورده بنزین در بازه زمانی 
مذکورنسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 10 درصد رشد داشته 
است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی، ابوالفضل 
روح اللهی با اش��اره به افزایش حجم تردد و مسافرت های نوروزی با 
توجه به رویداد تبریز 2018 مصرف فرآورده بنزین در ایام تعطیات 
نوروزی در س��ال جدید به بیش از 82 میلیون لیتر رسید که نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل بیش از 10 درصد رشد داشته است. وی 
افزود: مصرف فرآورده نفتگاز بخش حمل و نقل در همین مدت زمان 

حدود ۳۷ میلیون و 500 هزار لیتر بوده که شاهد کاهش مصرف 4.۷ 
درص��دی در این بخش بودیم. ابوالفضل روح اللهی ادامه داد: با انجام 
برنامه ریزی، پیش بینی و کنترل های الزم در ایام تعطیات نوروزی 

هیچ مش��کلی جهت تأمین و توزیع مورد نیاز مسافران و میهمانان 
نوروزی و ش��هروندان محترم نداشتیم. در این راستا جهت کنترل و 
حفظ موجودی فرآورده جایگاه های عرضه  س��وخت و ارائه خدمات 
مطلوب رفاهی و سوخت رسانی در ایام تعطیات نوروزی اکیپ های 
گشت کنترل و نظارت نوروزی تشکیل و در مسیرهای تعیین شده به 
انجام مأموریت پرداختند. وی افزود: با همکاری ۳0 نفر از کارشناسان 
منطقه  و طی برنامه ریزی انجام یافته از تاریخ 24 اسفند 9۶ تا تاریخ 
1۷ فروردین 9۷ روزانه ۳ گروه در مس��یرهای پرتردد و مسافرپذیر، 
مأموریت های محوله را با مسئولیت پذیری و به نحو شایسته انجام 
دادند که حاصل آن 1۶5۶ نفر س��اعت بازدید و کنترل آیتم های در 

نظر گرفته شده در چک لیست های ویژه کنترل و نظارت بود.

ساری - جرگونی - مدیر امور آب و فاضاب نور و رویان گفت: در 
سال جاری به منظور تامین آب شرب شهرهای نور، رویان، ایزدشهر 
و چمس��تان تهیه زمین، حفر و تجهیز سه حلقه چاه در دستور کار 
قرار گرفت. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل شرکت آبفاشهری 
مازندران، مهندس محمد یحیی پور در سخنانی به تشریح عملکرد 
این امور در س��ال گذشته پرداخت و افزود: در این مدت 8500 متر 
اصاح و توس��عه ش��بکه آبرسانی انجام ش��د. وی، با اشاره به حفر و 
تجهیز چاه شماره ۳ پارک جنگلی با آبدهی ۷ لیتر درثانیه، تصریح 
ک��رد: در این مدت چاه تیرک��ده رویان برای افزایش دبی به میزان ۶ 
لیتردر ثانیه، چشمه نیف و چشمه بطاهرکا شهر بلده نیز بهسازی 
ش��د. مدیر امور آبفاشهری نور و رویان، تعویض الکتروپمپ چاه های 
شماره 1 بلده ، 2 پارک جنگلی و 2 کردآباد و پمپ دستگاه کلرزنی 
پارک جنگلی، بازس��ازی ایستگاه پمپاژ چاه ش��ماره 1 چمستان و 
کلنگ زنی ساختمان اداری چمستان به مساحت ۳00 مترمربع را از 
دیگر اقدامات انجام شده در این امور دانست و اظهار داشت: به منظور 
تامین آب شرب مشترکین شهر چمستان مجوز حفر یک حلقه چاه 
در زمینی به مس��احت 40 متر مربع نیز اخذ ش��د. مهندس یحیی 

پور، با بیان اینکه منابع جدید ش��امل چشمه های قلندر و زردکمر 
در بلده برای جبران کمبود منابع تامین آب ش��رب شناس��ایی شد، 
گفت: به منظور حفر و تجهیز یک حلقه چاه در خش��ت س��ر برای 
تامین آب ش��رب با آبدهی 25 لیتر درثانیه زمینی به مساحت 400 
متر توسط دهیار و اعضای شورای اسامی اهدا وپس از حفر وتجهیز 
وارد مدار بهره برداری گردید. وی، با اش��اره به شس��ت و ش��وی 40 
کیلومتر شبکه توزیع و 8500 متر مکعب مخازن این امور ادامه داد: 
با تاش همکاران آزمایشگاه، 5۶20 مورد کلرسنجی از شبکه توزیع 
، 588 مورد آزمون میکروبی و۳8 مورد آزمون شیمیایی از از مخازن، 

منابع و شبکه توزیع انجام شد. مهندس یحیی پور، به 4۶۷ مورد رفع 
اتفاقات در شبکه توزیع و 1244 مورد رفع اتفاقات در انشعابات اشاره 
کرد و افزود: در این مدت ۶5۳ فقره انشعاب با942 آحاد واگذار شد. 
مدیر امور آبفاش��هری نور و رویان، بازنگری مطالعات طرح فاضاب 
شهرهای نور و رویان و الحاق شهر ایزدشهر و ارسال به سازمان برنامه 
وبودجه کشور جهت طرح در کمیسیون ماده 2۳)اخذ ردیف اجرایی(، 
انتخاب پیمانکار برای اجرای سیستم حفاظتی هوشمند تاسیسات 
آبرسانی شهرهای نور،رویان وساختمان اداری نور وایزدشهر را از دیگر 

فعالیتهای این امور در سال 9۶ عنوان کرد.
مهندس یحیی پور، در بخش دیگری از سخنانش، به اقدامات انجام 
ش��ده در ایام نوروز اشاره و تصریح کرد: پیگیری وهماهنگی الزم در 
اس��تفاده از چاه آب روستای سیدکا به منظور جبران کمبود منابع 
 تامین با جایگزینی چاه مرکز تحقیقات گیاهی چمس��تان به میزان
25 لیتر در ثانیه انجام شد. وی، ادامه داد: به منظور تقویت فشار آب 
شرب و استفاده از چاه آب نهالستان چمستان در شرایط اضطراری با 
آبدهی 22 لیتر در ثانیه، ۷00 متر لوله گذاری از طریق هماهنگی با 

منابع طبیعی شهرستان نور اجرا شد.

سومین نشست راهکارهای مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان، در سال ۹۷  برگزار شد 

تأکید نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز بر فرهنگسازی مدیریت مصرف آب

عفیفي پور اعالم کرد

هرمزگان با 19 میلیون نفرسفر؛ پایتخت سفرهای دریایی ایران

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی اعالم کرد

خدمت رسانی مطلوب توزیع سوخت و افزایش 10 درصد مصرف بنزین در ایام نوروز 97 

به منظور تامین آب شرب شهرهای نور، رویان، ایزدشهر و چمستان: 

3 حلقه چاه حفر و تجهیز می شود

تقدیر از تالش های صورت گرفته در جذب سرمایه خارجی
اهواز - شـبنم قجاوند- معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان 
با اهدای لوح تقدیری از محسن ارفاق، شهرام گوهرچین و محمد نورالدین موسی پرسنل 
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان به پاس ارائه خدمات موثر و ارزنده در راستای ارتقای 
سرمایه گذاری خارجی استان خوزستان در سال 9۶ تقدیر و تشکر کرد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، عبدالقاسم غوابش در لوح های تقدیر 
اهدایی آورده است: از تاش و همکاری جنابعالی در مرکز خدمات سرمایه گذاری و ارائه 
خدمات موثر و ارزنده در راستای ارتقاء سرمایه گذاری خارجی در سال 9۶ کمال تقدیر و تشکر را می نمایم و از خداوند متعال برای 

حضرتعالی عزت و سامت مسئلت می نمایم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از منطقه قزوین 
بازدید کرد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- سیدرضا موسوی خواه مدیر عامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران به همراه مدیر بازرگانی این شرکت طی سفری یک روزه 
از ستاد و انبار نفت منطقه قزوین بازدید کرد. بنا بر گزارش روابط عمومی منطقه قزوین 
سید رضا موسوی خواه مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به همراه 
مدیر بازرگانی این شرکت طی سفری یک روزه از ستاد و انبار نفت منطقه قزوین بازدید 
نمود. وی در این بازدید پس از دیدار با مدیر منطقه قزوین ابتدا از واحدهای مختلف 
ستادی منطقه قزوین بازدید نمود و در میان کارکنان واحدهای مربوط حاضر شد و ضمن شنیدن توضیحات کارکنان در مورد وضعیت 
و روال کاری ایشان، جهت تسهیل و تسریع و ایمنی در کار به کارکنان توصیه هایی نمود.مدیرعامل شرکت ملی پخش از تاسیسات 
عملیاتی و مهندسی انبار نفت دیدن نمود و ضمن بررسی وضعیت کلی انبار نفت با توضیحات روسای واحدهای مربوطه از نزدیک در 
جریان روند پیشرفت پروژه های در حال احداث انبارمنطقه قرار گرفت.  در ادامه این سفر یک روزه ایشان با استاندار قزوین ماقات 
نموده و ضمن تقدیر و تشکر از استاندار و استانداری قزوین در خصوص سوخت رسانی در شرایط حساس فصلی و تعامل هر چه بهتر 

میان این شرکت و استانداری گفتگو کردند. 

برگزاری دومین جلسه شورای معاونان سازمان جهاد کشاورزی گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دومین جلسه شورای معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به ریاست دکتر مختار 
مهاجر رییس این س��ازمان و اعضای ش��ورای معاونان سازمان امروز 28 فروردین 9۷ در محل دفتر رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان گلستان برگزار شد.در این جلسه بعد از بررسی مصوبات جلسه توسط دبیر و اعضای شورا و بحث و تبادل نظر؛ معاون بهبود 
تولیدات گیاهی سازمان در خصوص آخرین وضعیت کشت محصوالت کشاورزی استان و بارندگی اخیر گزارشی ارایه کرد.دکتر مهاجر 
در پایان با جمع بندی جلسه سطح سبز محصوالت را چنین برشمرد:کلزا در سالجاری را 5۶ هزارهکتار ،گندم را افرون بر ۳۷1 هزار 
هکتار وجو را افزون بر ۷2 هزار هکتار در مزارع استان گلستان اعام کرد.وی از مبارزه با ملخ در سطح ۷۷0 هکتار در شهرستان های 
گنبد ،آق قا، مراوه تپه تاکنون خبر داد.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان به ارایه مستندات فعالیت های سازمان در 
جشنواره شهید رجایی سال آینده؛ کشت و ارتقای تولیدات کشاورزی، کشت پنبه ، سویا و... ، آبیاری نوین ،صندوق زنان روستایی، 
کشت نشایی، تولید محصوالت پروتیینی، پیگیری اعتبارات ملی و برنامه های اجرایی سال 9۷ سخن گفت و برای اجرای آن در سال 

حمایت از کاالی ایرانی تاکید کرد.

نشست مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان با امام جمعه اهل سنت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در راستای تبیین کمپین خرید کاالی ایرانی، نشست مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت 
شهرک های صنعتی استان گلستان با امام جمعه اهل سنت بندرترکمن برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های 
صنعتی استان، حجت اله خلیل زاده در این نشست اظهار داشت: این کمپین با هدف تبیین ضرورت توجه مردم به خرید کاالی 
ایرانی تشکیل و انتظار است با این اقدام رونق حوزه کسب و کارها افزایش یابد.وی با تاکید بر اینکه خرید کاالی ایرانی سبب افزایش 
اشتغال در کشور می شود، افزود: این امر همچنین تاثیر زیادی در رونق اقتصادی دارد.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
گلستان  ادامه داد: راه اندازی چنین کمپینی به طور حتم از هر جهت که فکر کنید؛ به نفع نظام، کشور و ایرانیان خواهد بود.وی 
گفت: پدیده هایی چون قاچاق کاال و ورود اجناس خارجی به کشور و فرهنگ نهادینه شده در جامعه برای خرید کاالی خارجی باعث 
شده بخشی از بنگاهها و کارگاههای تولیدی در ادامه فعالیت با مشکل مواجه شوند.خلیل زاده یادآور شد: باید تاش کرد تا مردم را 
به حمایت از خرید کاالی ایرانی ترغیب کرد و از آن طرف تولیدکنندگان نیز در ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی خود تاش کنند.

سالی بدون مرگ خاموش با عبور از مرز یک میلیون مشترک گاز در گیالن
رشت- زینب قلیپور - مهندس اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیان با اشاره به ثبت سالی بدون مرگ خاموش در استان، 
اجرای موفق پروژه های کیفی مختلف مانند پروژه قرائت و چاپ همزمان صورتحساب و نیز دریافت تقدیرنامه پنج ستاره سرآمدی و 
بهبود مستمر صنعت نفت، سال 9۶  را سالی موفق برای گاز گیان عنوان نمود.مدیرعامل شرکت گاز استان گیان اظهار داشت: گاز 
گیان در سال 9۶ توانست بیش از ۶00 کیلومتر عملیات شبکه گذاری را انجام دهد و مجموع میزان شبکه وخط تغذیه گاز در سطح 
استان را به بیش از 2۳ هزار کیلومتر برساند.وي در همین راستا ادامه داد: همچنین در سال گذشته 1۶ هزار  و هفتصد انشعاب گاز در 
استان نصب شده که با احتساب آن مجموع انشعابات گاز در استان به بیش از 5۶۷ هزار افزایش یافته است.مهندس اکبر افزود: این میزان 
شبکه و انشعابات نیازمند بررسی و نشت یابی مستمر هستند و شرکت گاز برای تأمین امنیت تأسیسات و تجهیزات خود تا درب منازل 
مشترکین عزیز عاوه بر نشت یابی بالغ بر 22 هزار کیلومتر شبکه و خط تغذیه گاز در 4۷ شهر استان، بیش از 500 هزار انشعاب گاز 
را در سال 9۶ مورد بازرسی و نشت یابی قرار داده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیان گفت: در سال 9۶ با جذب بالغ بر 50 هزار 
مشترک جدید، مجموع مشترکین گاز در گیان به یک میلیون و 15 هزار مشترک افزایش یافته و متوسط بهره مندی خانوارهای شهری 
و روستایی استان از نعمت گاز به 9۷.۶ درصد رسیده است.وی با اعام این خبر افزود: علیرغم جذب مشترکین جدید، مجموع مصرف گاز 
در سال 9۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 5 درصد افزایش داشته است.مهندس اکبر ادامه داد: مصرف گاز در بخش خانگي با وجود 
افزایش 5 درصدي تعداد مشترکین، بیش از 1۶۶ میلیون مترمکعب کاهش داشته که این مهم نشان از نهادینه شدن فرهنگ مصرف 
بهینه و ایمن گاز طبیعي در سراسر استان دارد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیان افزود: با توجه به صرفه جویي هاي صورت گرفته 
توسط مشترکین فهیم گیاني، شرکت گاز استان گیان توانست در سال گذشته بالغ بر 500 میلیون مترمکعب گاز بیشتر به بخش 
های صنعتی و نیروگاهی استان تزریق نماید و این حمایت از صنایع استان نقش مهمی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا نموده است

دیدار نوروزی مدیرعامل با کارکنان امور توزیع برق شهرستان ایالم
ایالم- هدی منصوری- دکتر هادی شیرخانی مدیرعامل شرکت توزیع برق ایام دیروز به اتفاق جمعی از معاونین و مدیران 
ارشد شرکت با پرسنل معاونت بهره برداری و امور توزیع برق شهرستان ایام دیدار کرد. دکتر شیرخانی در این دیدار با تقدیر از تاش 
همکاران در ایام نوروز و پایداری شبکه ها در این مدت گفت: تاش در جهت آسایش مردم کمتر از جهاد در دراه خدا نیست و خدمت 
در صنعت برق بی شک یک سعی مقدس است.  وی ادامه داد: سال9۶ با تمام فراز و نشیب ها سر شد ودر سال جدید باید در راستای 
تغییرات مثبت بکوشیم و سعی کنیم تا به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز برسیم . مدیرعامل شرکت توزیع برق ایام خاطر 
نشان کرد: تامین برق، ایجاد بسترهای توزیع  برای تولید و حمایت از کاالی ایرانی یکی از رویکرد های مهم این شرکت در سال 9۷ 
است و در این راستا نباید از هیچ تاشی فروگذار بود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تاش همه شما عزیزان امسال شاهد کاهش 

چشمگیر تلفات انرژی الکتریکی نیز خواهیم بود.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر اعالم کرد
اشتغال زایی برای 2477 مددجوی بوشهری در سال 96

 بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل کمیته امداد اس��تان بوش��هر گفت: برای 24۷۷ 
مددجوی تحت حمایت این نهاد در س��ال 9۶ با اعتباری بالغ بر 49 میلیارد و 110 میلیون تومان 
اش��تغال زایی ایجاد شد.  احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر، در تشریح فعالیت های 
اشتغال زایی این نهاد گفت: بر اساس آخرین آمار موجود، در سال گذشته دو هزار و 4۷۷ طرح اشتغال 
با اعتباری بالغ بر 49 میلیارد و 110 میلیون تومان برای مددجویان تحت حمایت ایجاد شده است. 
لطفی در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته  89 درصد تحقق برنامه در حوزه اشتغال داشته ایم، افزود: 
این طرح های اشتغالی در رشته های شغلی مختلف از جمله، کشاورزی، دام پروری، شیات، صنایع دستی و خدمات بوده است. مدیر 
کل  کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان از مهم ترین دغدغه های این نهاد است گفت: قبل از 
اجرای طرح اشتغال و در طول زمان اجرای آن، سطح دانش و آگاهی فنی و حرفه ای مددجویان افزایش داده می شود تا بتوانند در 
ادامه بدون اتکا به حمایت های امداد خودکفا شوند. وی در خصوص مددجویان خودکفا شده در سال گذشته بیان کرد: سه هزار و 
۳1۷ خانوار تحت حمایت که در سالهای گذشته تسهیات اشتغال دریافت و کسب و کار راه اندازی کردند، به تدریج به مرز خودکفایی 
و استقال مالی رسیدند که در سال 9۶ دیگر نیاز به حمایت کمیته امداد نداشتند و از سیستم حمایتی خارج شدند. لطفی با تاکید 
بر اهمیت ضریب موفقیت طرح های اشتغال مددجویان گفت: آموزش مهارت های شغلی مددجویان با هدف ارتقاء سطح مهارت های 
کارآفرینی آنان، اعطای تسهیات ارزان قیمت، ارائه مشاوره شغلی و افزایش نظارت بر طرح های اجرایی از مهم ترین حمایت های این 

نهاد از کار آفرینان در طول دوره کارآفرینی است.
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 »ریچ��ارد برانس��ون« بنیانگ��ذار گ��روه ویرجین، 
کلی��د خوش��حالی و موفقیت را تنه��ا در یک جمله 
س��اده خاصه می کند؛ در چالش های پیش روی تان، 
فرصت ه��ای دس��ت یافتنی پی��دا و س��عی کنید از 

پس شان بربیایید. 
او معتق��د اس��ت ک��ه راه رس��یدن ب��ه موفقیت، 
خوشحالی اس��ت و دراین باره می گوید اگر به توانایی  
خود باور داش��ته و از کار خود لذت ببرید، پس حتما 
از انجام درس��ت وظایف تان خوش��حال شده و موفق 

خواهید شد. 
وی ب��اور دارد ک��ه با خودخواه نب��ودن و کمک به 
دیگران می توان از لحاظ ذهنی سالم تر و خوشحال تر 
زندگی ک��رد. ذهنیت دگرخواهی می تواند به ش��کل 
توج��ه به دیگران، ایجاد حس امنیت و عزت نفس در 

آنها نمود بیرونی پیدا کند. 
به گفته او، روش هایی وجود دارند که با استفاده از 
آنها می توان به صورت همزمان هم خوش��حال بود و 
هم کارایی باالی خود را حفظ کرد. از نظر وی، س��ه 
راهکار روزانه س��اده موجود اس��ت که باعث می شود 

نگرش دگرخواهی در انسان ها به وجود بیاید: 
1- صبور باشید و برای توجه به دیگران وقت 

بگذارید
ممکن اس��ت روزهای زیادی س��پری ش��وند و شما 
نتوانید برای توجه به دوستان تان وقت بگذارید، اما باید 
صب��وری به خ��رج دهید و وقتی برای ای��ن کار در نظر 
بگیرید. صحبت در زمان ناهار، عصرانه  ای دوستانه، یک 
شام صمیمانه یا حتی یک تماس تلفنی می تواند زمان 

مناسبی باشد تا با افراد مهم زندگی تان وقت بگذرانید. 
2- به صحبت دوستان تان گوش بدهید

حین وقت گذراندن با دوس��تان تان، تاش کنید با 
گوش دادن به گفته های ش��ان، به آنها اهمیت بدهید. 
وقتی کسی با ش��ما حرف می زند، به جای آنکه صبر 
کنی��د تا بافاصله جوابی دندان ش��کن به آنها بدهید، 
س��عی کنید ب��ه تمام حرف های ش��ان گ��وش داده، 
تجربی��ات یا حس های مش��ابه خودت��ان را با آنها در 
میان بگذارید. با دوس��تان تان همدردی کرده، درک 
کنی��د که آنها در چه حالی به س��ر می برند و نیاز به 
ش��نیدن چه حرف ه��ا و توصیه هایی دارن��د. در نظر 

داش��ته باش��ید که در این مکالمات تنها خواس��ت و 
رضایت شما مهم نیست، بلکه آنها نیز اهمیت دارند. 

3- به توصیه های دیگران عمل کنید
وقت��ی فهمیدید ک��ه در زندگی  دوس��تان تان چه 
می گذرد و آنها به چه چیزهایی احتیاج دارند، ببینید 
که چه کارهایی می توانید برایشان انجام دهید. شاید 
آوردن لبخند روی لبان شان می تواند تنها کاری باشد 
ک��ه می توانید انج��ام دهید. پس در ای��ن کار تردید 
نکرده، س��عی کنید باری از روی دوش ش��ان بردارید، 
زندگی را به کام آنها و برای خودتان قدری شیرین تر 

کنید. 
تغییر و رسیدن به این نوع نگرش، نیازمند تغییرات 
کوچکی است که می توانید بدین شکل برای خودتان 
و دیگران، خوش��حالی و موفقی��ت همزمان به ارمغان 
بیاوری��د. یک روز این کار را امتحان کرده و تجربیات 
خود را با دوس��تان تان به اش��تراک بگذارید. مطمئنا 
دیگ��ران نیز از تأثی��ر این تغییر نگرش، ش��گفت زده 

می شوند و روند تفکرات خود را تغییر خواهند داد. 
businessinsider/digiato :منبع

بنیانگذار گروه ویرجین 3 روش برای خوشحالی و موفقیت همزمان معرفی کرد

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 946 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: تحقیقاتی که روی حرکت چشم 
خریداران صورت گرفته، نشان می دهد که حدود یک 
سوم بسته های درون قفسه ها توسط خریداران نادیده 
گرفت��ه می ش��ود. از این رو به ش��ما توصیه می کنیم 
محصوالتی را که می خواهید زودتر به فروش برسد، در 
معرض دید خریداران قرار بدهید. بر خاف باور عمومی 

که همه فکر می کنند فروشگاه های دارای محصوالت 
متنوع، پرطرفدارترند، نتیجه تحقیقات نشان داده که 
اگر تنوع محصوالت با دقت و پس از انجام بررسی های 
دقی��ق کاهش پیدا کند، فروش باالتر می رود. بهتر آن 
اس��ت که قفسه های شما کاالهای مناسب و پرخریدار 
را به ص��ورت گلچین ش��ده ب��ر مبنای نوع و س��لیقه 
مخاطبان تان به نمایش بگذارند و اصراری بر ارائه همه 

محصوالت موجود در بازار نداشته باشید.

بهت��ر آن اس��ت پیام ه��ای تصویری خ��ود را در 
س��مت چپ راهروه��ا و پیام های نوش��تاری خود را 
در س��مت راس��ت نصب کنید. همچنی��ن راهروها 
باید حتی االمکان پهن باش��ند ت��ا مراجعه کنندگان 
ب��ا هم برخورد نکنن��د. توجه به نکات��ی مانند رنگ 
دیوارهای فروشگاه، اضافه کردن بوی خوش به فضا 
و نورپردازی مناس��ب نیز می توان��د تجربه خرید را 

برای مشتریان لذت بخش تر کند.

طراحی فروشگاه

پرسش: یک سوپرمارکت بزرگ را در یکی از مناطق خوب تهران مدیریت می کنم. تصمیم دارم چیدمان فروشگاه 
را از حالت سنتی به مدرن تغییر بدهم. چه توصیه هایی برای من دارید؟  کلینیک کسب و کار

روش های آسان برای برنامه ریزی 
هفتگی

اف��راد زیادی وج��ود دارند ک��ه مزای��ای برنامه ریزی را 
می دانن��د، اما از آن متنفر هس��تند. آش��نایی با روش های 
ساده، انجام این کار را راحت تر خواهد کرد.   مدیرعامل ها، 
دکترها، وکیل ها و مدیران شرکت ها افرادی بسیار پرمشغله 
و متنفر از برنامه ریزی هس��تند، ام��ا برنامه ریزی روزانه از 
روی فعالیت های هفتگی بس��یار آس��ان اس��ت و پیشنهاد 
می ش��ود اگر ش��ما هم رابطه خوبی با برنامه ریزی ندارید، 
از ای��ن روش اس��تفاده کنید.  این روش س��اده ترین فرم 
برنامه ریزی برای طوالنی مدت اس��ت که برای افراد متنفر 
از برنامه ری��زی نیز ج��واب می ده��د. برنامه ریزی هفتگی 
دید خوب��ی از وظایف کاری به ش��ما می دهد و به همین 
دلیل برنامه ریزی روزانه را راحت تر می کند. انجام این کار 
همچنی��ن برنامه ریزی برای طوالنی م��دت را بدون نیاز به 
درگیری ذهنی و صرف زمان زیاد تسهیل می کند. بسیاری 
از ما به این دلیل از برنامه ریزی بلندمدت متنفر هس��تیم 
ک��ه نمی توانیم تمام اتفاقات یک م��اه آینده را پیش بینی 
کنی��م. همچنین اتفاقات غیرمنتظ��ره ای که در این مدت 
پی��ش می آیند، اجازه نمی دهند فرد ب��ه برنامه ریزی خود 
پایبند باش��د و درنتیجه ممکن است احساس بدی نسبت 
ب��ه این موضوع پیدا کند و برنامه ریزی را کا کنار بگذارد. 
اما برنامه ریزی هفتگی این مش��کل را حل کرده اس��ت و 
نیازی به پیش بین��ی اتفاقات احتمالی برای یک ماه آینده 
ن��دارد. در ادامه این مقاله  گام ه��ای الزم برای برنامه ریزی 

هفتگی را به طور کامل توضیح خواهیم داد. 
قدم اول: با دنبال کردن اهداف طوالنی مدت شروع 

کنید
اکثر ما به طور کلی می دانیم در هفته پیش رو باید روی 
چ��ه موضوعی تمرکز کنیم، اما به ط��ور دقیق نمی دانیم 
چه کارهایی باید انجام شوند. از طرفی زمانی که کارهای 
پیش بینی نش��ده اتفاق می افتند، نمی دانیم چه واکنشی 
باید نش��ان دهیم. برای اینکه این کارها شفاف تر شوند، 
بهتر اس��ت چش��م انداز خ��ود را کمی وس��یع تر کنید و 
نگاهی به لیس��تی از اهداف طوالنی مدت داش��ته باشید. 
کارهای��ی که به طور طبیعی در برنامه ریزی هفتگی جای 

نمی گیرند. 
برای انجام این کار یک لیس��ت مادر تهیه کنید. برای 
نوشتن این لیس��ت می توانید از هر اپلیکیشنی استفاده 
کنید و نام آن را اهداف بلندمدت بگذارید. در این لیست 
اهداف��ی قرار می گیرند که به ط��ور واقع بینانه نمی توانند 
ط��ی هفته جاری یا هفته بعد از آن تکمیل ش��وند. قدم 
بعدی این است که کارهای ریزتر مربوط به اهداف بزرگ 
را به لیس��ت اضافه کنید. اغلب اهداف بلندمدت به چند 
دسته اهداف شغلی، سامتی، تناسب اندام، تفریح، توجه 
ب��ه خود، مال��ی و یادگیری مهارت جدید تقس��یم بندی 
می شوند. به عنوان مثال بازدید از اسپانیا، هدف بلندمدت 
یک فرد است. کنار گذاشتن بودجه الزم، یادگیری زبان 
اس��پانیایی و آش��نایی نس��بی با مکان ها دیدنی اهداف 

جانبی آن هستند. 
با اس��تفاده از این روش می توانید روزهای خالی هفته 
را با انجام بخش��ی از اه��داف طوالنی مدت پر کنید. بعد 
از مدتی مش��اهده خواهید کرد ک��ه بخش قابل توجهی 
از اهداف بلندمدت انجام ش��ده  اس��ت و دیگر نیازی به 
رسیدگی ندارد. مزیت برنامه ریزی به این روش این است 
که می توانید هفته خود را با انجام کارهای مفید س��پری 
کنید و مطمئن باشید که با انجام دادن این کارها، نه تنها 
زمان ت��ان هدر نرفته، بلکه بخش��ی از کارهای آینده نیز 

انجام شده است. 
قدم دوم: هر جمعه برنامه ای برای هفته آینده 

داشته باشید
در این مرحله باید یک دفترچه یادداش��ت تهیه کنید 
و در آخری��ن روز هفته، برای هفته ای که پیش رو دارید 
برنامه ری��زی کنی��د. دفترچه ای که تهی��ه می کنید بهتر 
است کاغذی باش��د تا یادداشت کردن روی آن راحت تر 
باش��د. 10 دقیقه زمان بگذارید و ه��ر کاری را که برای 
هفته بعد به ذهن تان می رسد یادداشت کنید. انجام این 
کار بس��یار ساده است و برای ساده تر شدن آن می توانید 

یک دسته بندی ۶ تایی برای ایام هفته داشته باشید: 
- کارهای روزانه ای که باید انجام شوند

- کارهای مرتبط با محیط کار
- تفریح و توجه به خود

- سامتی و تناسب اندام
- یادگیری

- کمک به دیگران
برای کامل کردن هر بخش نگاهی به عملکرد خود در 
هفته های گذشته داشته باش��ید. ببینید چه کارهایی را 
به ط��ور کامل انجام داده اید، چه کارهایی ناتمام مانده اند 
و برای پیش��رفت در هفته آینده چ��ه برنامه ای خواهید 
داش��ت. انجام این کار کمک می کند ه��ر هفته با انجام 
کاره��ای مرتبط ی��ک گام به اه��داف بلندم��دت خود 

نزدیک تر شوید. 
قدم سوم: هنگام برنامه ریزی روزانه نگاهی به 

لیست هفتگی داشته باشید
ه��ر روز صب��ح یا هر ش��ب پی��ش از اینک��ه بخوابید، 
کارهایی انجام ش��ده را در ذهن ت��ان مرور کنید و اهداف 
هفتگی را نیز در نظر داشته باشد. سپس کارهای مهم تر 
را در اولوی��ت قرار دهید و برنام��ه روز بعد را با توجه به 
آن تنظی��م کنید. فراموش نکنید ک��ه برنامه روزانه باید 
شامل پنج کار ضروری باشد که باید تا آخر آن روز انجام 
ش��وند. کارهایی که ضرورتی بر انجام شان نیست باید در 
پایین لیست قرار بگیرند و از آنجایی که اهمیت کمتری 
دارند می توانند به یک روز دیگر موکول ش��وند. لیس��ت 
کاره��ای انجام ش��ده می تواند ش��امل تصمیم گیری های 
مهم نیز باش��د. به عنوان مثال محدود کردن ش��بکه های 
اجتماعی و اس��تفاده کمتر از پیام رس��ان ها، تصمیم های 
مهمی هس��تند که زمان الزم برای رسیدگی به کارهای 

مهم تر را افزایش می دهند. 
FASTCOMPANY/zoomit :منبع
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

علی بابا تکنولوژی ماشین های 
خودرانش را در بزرگراه های چین 

آزمایش خواهد کرد
به تازگ��ی گروه علی باب��ا اعام کرده ک��ه تکنولوژی 
ماش��ین های خودرانش را در بزرگراه های چین آزمایش 
خواهد کرد و قصد دارد 50 کارشناس حوز ه ماشین های 

خودران را به استخدام خود درآورد. 
به گزارش دیجیاتو، طی یک ماه گذش��ته، رقبای علی 
بابا یعنی کمپانی ها »بایدو« و »تنس��نت« سعی کرده اند 
که تکنولوژی ماش��ین های خودرانشان را در بزرگراه های 
ش��هر پکن به آزمایش بگذارند. این مسئله موجب شده 
که علی بابا سعی کند از قافله عقب نمانده و در راستای 
آزمایش تکنولوژی  ماشین خودران جدیدش تصمیماتی 
اساس��ی بگیرد.  ای��ن کمپانی تا به حال با ماش��ین های 
خودرانش، آزمایش های زیادی در سطح خیابان ها انجام 
داده و به گفته این گروه، اکنون به مرحله ای رس��یده که 
می تواند آنها را روانه بزرگراه های کش��ور چین کند. علی 
بابا توانس��ته  س��طح 4 تکنولوژی ماشین های خوردان را 
توسعه دهد تا ماشین های شرکایش بتوانند بدون هدایت 

انسان، مسیر های مشخص را طی کنند. 
ای��ن ش��رکت تا ب��ه ح��ال فعالیت ه��ای زی��ادی در 
ح��وزه ماش��ین های خ��ودران انجام داده و موفق ش��ده 
 Dongfeng و   SAIC Motor ش��رکت های  ب��ا 
Peugeot Citroen  قرارداد های��ی امض��ا کن��د ت��ا 
ماشین های این سازندگان را به سیستم عامل مخصوص 

خود یعنی AliOS مجهز کند. 
البته این تنه��ا فعالیت گروه علی بابا در بخش خودرو 
نیس��ت، چراکه پیش از ای��ن، گروه یاد ش��ده در تولید 

خودروهای الکتریکی نیز سرمایه گذاری  کرده است. 
سال گذشته یکی از استارت آپ های چینی ماشین های 
الکتریکی به نام »شیائوپنگ موتورز« همزمان با رونمایی 
از نس��خه مفهومی خ��ودروی »Xpeng Beta«، اعام 
ک��رد که »گروه علی بابا« و چند ش��رکت دیگر از جمله 
»تنس��نت«، »فاکسکان« و »ش��یائومی« سرمایه الزم را 

برای تولید Xpeng Beta تأمین کرده اند. 
در آن زمان س��خنگوی گروه علی باب��ا اعام کرد که 
اهداف این گروه خودروس��ازی با سیاس��ت های آنها در 
راس��تای حفظ محیط زیس��ت همسو اس��ت و به همین 
خاطر اس��ت که در این کمپانی سرمایه گذاری کرده اند. 
حال باید دید س��رمایه گذاری ها اخیر گ��روه علی بابا در 
خودرو های الکتریکی و آزمایش تکنولوژی ماش��ین های 

خوردان به کجا خواهد رسید. 

 بارش شهابی این هفته را
از دست ندهید

بارش ش��هابی خیره کننده ش��لیاقی، طبق معمول هر 
س��ال، ای��ن هفته آغاز خواهد ش��د. این پدی��ده دیدنی 
اصوال هر س��اله از 2۷ فروردین تا 5 پنجم اردیبهش��ت 
رخ می ده��د، چرا که در این زم��ان، کره زمین در میان 

گستره ای از ستاره های دنباله دار قرار می گیرد. 
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، ب��ا اینکه نمی ت��وان بارش های 
ش��هابی را به درس��تی پیش بینی کرد اما بهترین زمان 
برای مشاهده این پدیده ، دوم اردبیهشت ماه خواهد بود. 
در این زمان، ماه کامل نیس��ت و پدی��ده مذکور به اوج 
خود خواهد رسید. به همین دلیل است که عاقه مندان 
می توانن��د در ای��ن زمان، پدی��ده  مذک��ور را به وضوح 
مشاهده کنند.  اگر عاقه دارید که بارش شهابی شلیاقی 
را مش��اهده کنید بهتر اس��ت یکش��نبه از اتاق های خود 
بیرون آمده و به آس��مان چش��م بدوزی��د. از آنجایی  که 
در س��اعت اوج این بارش، 10 تا 20 ستاره  دنباله دار از 
آس��مان رد خواهد شد، مسلما قادر خواهید بود تعدادی 

از آنها را مشاهده کنید. 
بارش ه��ای ش��هابی را می توان با چش��م غیر مس��لح 
نیز مش��اهده کرد و ممکن اس��ت اس��تفاده از دوربین یا 
تلس��کوپ، نمای زیبایی آس��مان ش��ب را از شما بگیرد. 
پس بهتر اس��ت ش��ب یکش��نبه آینده، محلی به دور از 
آلودگی و س��اختمان های بلند پیدا کنید ت��ا بتوانید به 

تماشای آن بپردازید. 
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