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آسیب شناسی نظام آماری کشور به روایت مرکز پژوهش ها

 مرکز آمار
یا بانک مرکزی؟

تا پیش از این عموما این گونه اس��تدالل می شد كه اختالف آمار حساب های ملی و شاخص های قیمت دو نهاد 
مركز آمار ایران و بانك مركزی، ناش��ی از تفاوت س��ال های پایه این دو نهاد )1376 و 1383( است. با این حال، 
آمارهای جدید نش��ان می دهد كه حتی یكسان س��ازی سال پایه دو نهاد به سال 1390 نیز نتوانسته است مشكل 
را تقلیل دهد. بعضا هم چنین اس��تدالل می شود كه اختالف این آمارها ناشی از تفاوت در نمونه گیری است. این 

استدالل، نه تنها نگرانی از وضعیت نظام آماری را كاهش نمی دهد بلكه تا حد زیادی عمق اغتشاش آماری را...

جهانگیری: تحوالت بازار ارز و سکه مثبت است

تکلیف جدید 
ارزی بانک ها
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چه کسانی دالر 4200 تومانی گرفتند؟ 

7 راهکار برای بهبود رابطه خود با همکاران در سال 2018 
8 نکته برای واقعی کردن صدای برند 

چرا کسب وکار شما باید به بازاریابی محتوا بپردازد؟ 
چطور نرخ تبدیل به مشتری را برای خودتان حساب کنید؟ 

چگونه یک برند ماندگار داشته باشیم؟ 
داستان هایی به یاد ماندنی از هشت برند مطرح

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 کشورهایی با باالترین بهبود
در شاخص جهانی کارآفرینی

2

فرصت امروز: شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود، به 
کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن یکم برای بافت فرسوده 

و سـایر مناطق شـهری رأی مثبت داد تا نرخ سود 
این تسهیالت برای متقاضیان بافت فرسوده از...

 گزارش »فرصت امروز«
از جزییات کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن یکم

وام خانه اولی ها چقدر ارزان شد؟ 

یادداشت
دولتی که مالیات بیشتری 
می گیرد، پاسخگوتر است

حلق��ه  مالیات��ی  عدال��ت 
مالیاتی  سیاس��ت های  مفقوده 
بخ��ش  دولت هاس��ت.  ام��روز 
ای��ران  اقتص��اد  از  عم��ده ای 
مالیات نمی پردازند و با اتكا به 
با شركت های  مالیاتی  معافیت 
بخش خصوصی رقابت می كنند 
ش��ركت ها  ای��ن  درحالی ك��ه 
پرداخ��ت كنند.  مالی��ات  باید 
ام��ا اكن��ون و با توج��ه به در 
نظ��ر گرفتن ش��عار حمایت از 
كاالی ایران��ی باید ش��رایط را 
تغیی��ر داد و در مورد كس��انی 
كه مالی��ات پرداخت نمی كنند 
شفاف س��ازی كرد.  گس��ترش 
هرچ��ه بیش��تر چت��ر مالیاتی 
مهم تری��ن اقدام��ی اس��ت كه 
دولت ها ب��رای تامی��ن عدالت 
در این زمین��ه می توانند دنبال 
كنن��د. بخش ه��ای مختلف��ی 
در اقتص��اد ای��ران ب��ه عنوان 
بخش های تاریك و خاكستری 
كه  می شوند  ش��ناخته  اقتصاد 
مالیات نمی پردازند و متأسفانه 
دولت ها ساالنه درصد زیادی از 
درآمدهای مالیاتی شان را بدون 
در نظ��ر گرفتن این بخش ها از 

می گیرند. تولیدكننده 
3از سوی دیگر با حجم...

عباس آرگون
 عضو هیأت نمایندگان 

اتاق تهران

فرصت امروز: رئیس جمهور با تأكید بر اینكه برجام یك 
جمله كم یا اضافه نمی شود، گفت: آمریكا خودش به دلیل 
عدم عمل به تعهداتش در برجام روی صندلی اتهام است. 

حجت االسالم حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست 
خبری پایان س��فرش به آذربایجان شرقی گفت: اگر اروپا 
عالقه مند به راضی كردن ترامپ است، باید از جیب خودش 

خرج كند و نمی تواند دست در جیب مردم ایران كند. 
او اضافه كرد: حضور آمریكا در منطقه هیچ وقت نتیجه ای 
جز ایجاد ناامنی نداشته است و این در حالی است كه جان 
مردم همه كش��ورهای منطقه برای ما مهم اس��ت. سخن 
ترامپ به اعراب كه پول به من بدهید تا زنده بمانید، تحقیر 

مردم جهان اسالم است. 
دستاوردهای سفر به آذربایجان شرقی

به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دول��ت، رئیس  جمهور 
همچنین با تشریح دستاوردهای سفر به استان آذربایجان 
ش��رقی گفت: افتتاح 3 هزار میلیارد توم��ان طرح و پروژه 
و آغ��از عملیات اجرایی طرح هایی ب��ا اعتبار حدود 6 هزار 
میلیارد تومان، نش��ان دهنده تحرک بس��یار خوب استان 
در مس��یر توس��عه اس��ت و دولت به طور كامل از این روند 
حمایت می كند.  روحانی افزود: در این سفر طرح های بسیار 
خوبی در بخش بهداشت و درمان و پروژه های متعددی در 
زمینه های صنعتی، گردش��گری و كشاورزی، آغاز شد كه 
نشان دهنده ظرفیت های باالی استان در این زمینه هاست 

كه باید هر چه بیشتر تقویت شود. 
رئیس جمهور خاطرنشان كرد: از ۲3 طرحی كه در سفر 
قبلی به استان آذربایجان شرقی به تصویب رسید، 18 طرح 
به طور كامل اجرایی شده و پنج طرح نیز حدود 60 درصد 
پیشرفت فیزیكی داشتند كه مقرر شد در روند تكمیل آنها 

تسریع شود. 
روحانی با اش��اره به اینك��ه یك��ی از اولویت های اصلی 
استان آذربایجان شرقی پروژه راه آهن است، گفت: یكی از 
اولویت ها و اقدامات اصلی دولت، تكمیل خطوط راه آهن در 
سراسر كشور است و امسال نیز گام های خوبی در این راستا 
برداشته خواهد شد و خط آهن به بستان آباد خواهد رسید. 
همچنین امس��ال خط آهن اردبیل افتتاح خواهد شد و در 
تالش هستیم بهره برداری از خط آهن قزوین به رشت نیز 

هر چه زودتر آغاز شود. 
رئیس جمهور اضافه كرد: دولت به تكمیل خطوط راه آهن 
اهتمام ویژه ای دارد، چرا كه از لحاظ سیاس��ی، اقتصادی و 

ترانزیتی از اهمیت باالیی برای كشورمان برخوردار است. 
او با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری 
جهان اس��الم، ادامه داد: ش��هر زیبا و تاریخ��ی تبریز این 
اس��تعداد را دارد كه قطب گردش��گری برای جهان باشد. 
البت��ه این موضوع نیازمند انجام اقدامات زیادی اس��ت كه 
باید با سرعت انجام دهیم و از فرصتی كه امروز برای تبریز 
به وجود آمده برای ایجاد تحرک در بخش گردشگری استان 

استفاده كنیم. 

بازدید سرزده روحانی از بازار کفش تبریز
رئیس جمهور تبریز را قطب فرش و صنعت چرم و كفش 
دانست و با اشاره به بازدید سرزده خود از بازار كفش تبریز 
گفت: دولت ب��ه حمایت از صنایعی مانن��د كفش اهتمام 
وی��ژه ای دارد و خود را حامی ای��ن صنعت می دانیم و باید 
حمایت و پش��تیبانی كنیم تا مش��كالت ای��ن نوع صنایع 
برطرف ش��ود.  روحانی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره 
اقدامات دولت برای حمایت از كاالی ایرانی، اظهار داش��ت: 
در زمینه حمایت از تولیدات و كاالی ایرانی همه دستگاه ها 
باید همكاری و كمك كنند تا شاهد تحول خوبی در كشور 
باشیم و دولت نیز مصمم است گام های بلندی در این زمینه 

بردارد. 
رئیس جمه��ور ب��ا اب��راز خرس��ندی از فع��ال ب��ودن 
بخش خصوصی واقعی در تبریز و استان آذربایجان شرقی، 
گفت: بخش خصوصی واقعی می تواند اقتصاد را به پیش برده 
و در ب��ازار منطقه ای و جهانی رقاب��ت ایجاد كند، بنابراین 
دولت در حمایت از این بخش كامال جدی است و آن را در 

مسیر توسعه كشور مفید می داند. 
روحان��ی با اش��اره به تصمیم دول��ت در رابطه با كنترل 
التهابات بازار ارز، اظهار داشت: در این تصمیم با جلوگیری 
از قاچ��اق بخ��ش زی��ادی از ارز و نیز اطمینان بخش��ی به 
تولیدكنندگان و واردكنندگان در خصوص ثبات قیمت ارز، 
كمك بزرگی به تولید داخلی ش��د، ضمن اینكه از توطئه 
واشنگتن مبنی بر اینكه بخواهد اقتصاد و بازار ارز كشورمان 

را بهم بریزد، جلوگیری كردیم. 
برنامه های دولت در زمینه دریاچه ارومیه

 رئیس جمهور در پاسخ به سؤالی درباره برنامه های دولت 
در زمینه دریاچه ارومیه، اظهار داشت: دولت از ابتدا اهمیت 
ویژه ای برای دریاچه ارومیه قائل بود، چرا كه معتقد بودیم 
اگر وضعیت دریاچه ارومیه به مانند س��ابق رها می ش��د و 
دولت برای احیای آن بودجه و س��تاد تشكیل نمی داد، این 

دریاچه در سال 96 به طور كامل خشك می شد. 
روحانی گفت: اقدامات دول��ت در زمینه احیای دریاچه 
ارومیه ب��رای س��رمایه گذار داخلی و خارج��ی و امنیت و 
سالمت حدود ۴میلیون نفر كه تحت تأثیر این دریاچه قرار 
دارند، بس��یار مؤثر بوده است و این اقدامات كاری بزرگ و 

استراتژیك برای كشور محسوب می شود. 
او ادام��ه داد: دولت تاكنون بیش از ۲هزار میلیارد تومان 
برای احیای دریاچه ارومیه هزینه كرده است و ستاد احیای 
دریاچه ارومیه در گزارش اخیر خود قول داده اس��ت كه تا 
پایان دولت دوازدهم، سطح آب این دریاچه نسبت به سال 
9۲ یك متر افزایش خواه��د یافت و به مردم آذربایجان و 
شمال غرب كشور اطمینان می دهم كه دولت اهداف خود 
را ب��رای احیای دریاچه ارومیه ادامه خواهد داد و نخواهیم 

گذاشت كه این دریاچه خشك شود. 
برجام؛ نه یک جمله اضافه یا کم

 روحانی در پاسخ به سؤالی در خصوص برجام و واكنش 

ایران نس��بت به اقدام��ات دولت آمریكا درب��اره آن گفت: 
درباره برجام حرف و دیدگاه ما كامال روش��ن اس��ت برجام 
توافق چند جانبه ای است كه هفت كشور، پس از مذاكرات 
طوالنی متنی را به امضا رساندند و این توافق به مانند بنایی 
است كه حدود 1۴ سال یعنی از سال 81 تا سال 9۴ طول 
كش��یده تا این بنا ایجاد ش��ود و امروز به خاطر تهدیدات و 
ادعای فردی برای خروج از این بنا كه صرفا یكی از اتاق های 
آن را در اختیار دارد، نمی توان یك بنای 1۴ س��اله را بهم 
زد. برجام توافقی است كه در شورای امنیت سازمان ملل به 
تأیید رسیده است و نمی توان قراردادی را كه جنبه جهانی 

و بین المللی دارد مدام تغییر داد. 
رئیس جمه��ور با بیان اینكه یك جمل��ه به برجام اضافه 
یا كم نخواهد ش��د، تصریح كرد: توافق برجام یا می  ماند یا 
نمی ماند، اما بنا برماندن بود به طور كامل خواهد ماند و اگر 
نمان��د، همه باید از آن خداحافظ��ی كنند و این موضوعی 
اس��ت كه در گفت وگوهای متعدد خود با آقای مكرون نیز 
صراحت��ا اعالم كرده و گفت��ه ام كه حتی یك جمله به این 
تواف��ق اضافه و كم نخواهیم كرد و او هم به صراحت گفته 
ك��ه این موض��وع را قبول دارد.  روحان��ی تصریح كرد: اگر 
اروپایی ه��ا قصد دارند ترام��پ را راضی نگه دارند، باید این 
كار را از جی��ب خود انجام دهند و م��ا اجازه نمی دهیم از 
جیب ملت ایران آقای ترامپ را راضی كنند. ایران تا جایی 
در برجام می ماند كه منافع ملت ایران در آن تضمین شود.  
رئیس جمهور خاطرنش��ان كرد: امروز آقای ترامپ و دولت 
آمریكا در صندلی اتهام ق��رار دارند كه چرا توافق برجام را 
به طور دقیق اجرا نكرده ان��د و در مواردی تأخیر و كوتاهی 
نسبت به آن داشتند.  وی همچنین در پاسخ به سؤالی در 
خص��وص برنامه های دولت برای حمایت از نخبگان، اظهار 
داش��ت: حمایت از سرمایه ملی و انس��انی را یك ضرورت 
می دانیم، ل��ذا برنامه های متع��ددی در این خصوص طی 
سال های گذشته داشته ایم كه به واسطه آن نخبگان زیادی 

به كشور ما بازگشتند كه بسیار ارزشمند است. 
رئیس جمهور خاطرنشان كرد: امسال در روز هسته ای 80 
نوع پروژه جدید افتتاح كردیم و در یك بخش پیچیده علمی 
دستاوردی داش��تیم كه دنیا دچار حیرت شد. امروز آقای 
ترامپ تصور می كند ك��ه ما در خصوص واكنش های خود 
شعار می دهیم، اما اگر برجام بر هم بخورد با سرعت باالیی 
فعالیت ه��ای خود را در پیش خواهی��م گرفت و تهدیدات 
آمریكا نس��بت به ملت ایران را بسیار بی ارزش می دانیم.  او 
تصریح كرد: اگر بخواهند برجام را زیر پا بگذارند، تصمیمات 
و اقدامات بسیار متفاوت تر از گذشته در زمینه فعالیت های 

صلح آمیز خود اتخاذ خواهیم كرد. 
رئیس جمهور در پایان گفت: به عنوان كسی كه در عرصه  
سیاست خارجی و مذاكرات تجربیاتی دارم، اعالم می كنم 
ك��ه اگر به فرض تصمیمات غلطی در رابطه با برجام اتخاذ 
كنند، این تصمیمات بسیار زودگذر خواهد بود و خیلی زود 

از ما خواهش خواهند كرد كه با آنها مذاكره كنیم. 

بازدید سرزده رئیس جمهور از بازار کفش تبریز

روحانی: برجام یک جمله کم یا اضافه نمی شود
مشاور سازمان برنامه و بودجه: نوسان قیمت دالر به حداقل می رسد

آغاز مدیریت صف تقاضای ارز
مش��اور س��ازمان برنامه و بودجه با بیان اینكه صف 
تقاضای ارزی در كش��ور مدیریت خواهد ش��د، گفت 
نوس��انات نرخ دالر بع��د از یكسان س��ازی، به حداقل 

می رسد. 
ای��رج ندیمی در گفت وگو با مه��ر گفت: تاكنون دو 
بار تجربه تك نرخی كردن ارز در كش��ور وجود داشته 
ك��ه این امر، چند دس��تاورد دارد؛ از جمله آنكه باعث 
می ش��ود صف تقاضا درست نش��ود، به خصوص اینكه 
دیگ��ر عده ای دنبال این نیس��تند كه از نظر رابطه ها و 
ارتباطات، در دور زدن مالی و مانند آن به نرخ دیگری 

برسند. 
 مش��اور سازمان برنامه و بودجه افزود: دومین فایده 
این اس��ت كه درآمد كش��ور یك حد تعریف ش��ده ای 
پیدا می كند، زیرا ما می دانیم كه خروجی های كش��ور 
چیست، بنابراین شفافیت را در داخل به همراه خواهد 
داش��ت، ضمن اینكه فایده سوم در رابطه با نظام تولید 
هزینه ها است كه هزینه ثابتی را تعریف می كند یعنی 
ما دائما با نوس��ان در هزینه های تولی��د و به تبع آن، 

بازار، خرید، فروش و مانند آن روبه رو نخواهیم شد. 
وی تصریح كرد: چهارمی��ن فایده تك نرخی كردن 
ارز ای��ن خواهد بود ك��ه در رابطه ب��ا مباحث مربوط 
ب��ه ح��وزه آورد ارزی و درآمده��ای ارزی به نس��بت 
درآمده��ای ریالی بودجه می تواند آثار خود را داش��ته 

باش��د و تصمیم گیران و تصمیم سازان چه دولت و چه 
مجل��س را از آن جهت یاوری دهد كه مباحث مربوط 

به حوزه تراز و مباحث دیگر تعریف شود. 
ندیم��ی از دیگ��ر مزای��ای ت��ك نرخی ك��ردن ارز 
را مدیری��ت ان��واع مفاس��د، رش��وه، اخت��الس، انواع 
كالهبرداری ها، زیرمیزی ها دانس��ت و اظهار داش��ت: 
ارز تك نرخی، ش��یوع این مفاسد را مدیریت می كند، 
بنابرای��ن در ه��ر ح��ال، رویكرد تك نرخ��ی می تواند 
درست باش��د، اگرچه طبیعی است كه دولت می تواند 

حمایت های خود را از راه های دیگری تعریف كند. 
وی افزود: این حمایت می تواند با افزایش و كاهش سود 
گمركی روبه رو شود یا اینكه نسبت به در اختیار گذاشتن 
تس��هیالت ریالی كمك شود یا می تواند در رابطه با انواع 
یارانه ها و وجوه اداره ش��ده كمك ش��ود، پس اگر دولت 
بخواه��د كمك كند می تواند به نس��بت موضوع و پروژه 
از بعضی فعالیت ها حمایت های��ی را صورت دهد، به این 
معنا كه یك كاالی اساسی مانند دارو اگر قرار است مورد 
حمایت واقع شود، الزم نیست در نرخ ارز تغییری ایجاد 
ش��ود، بلكه دولت می تواند از راه های دیگری در رابطه با 
مس��ائل مربوط به حوزه صادرات و واردات یا موضوع نرخ 
واردات یا مباحث مربوط به حوزه های در اختیار گذاشتن 
سرمایه های در گردش یا كاهش نرخ تسهیالت ریالی، به 

آن كمك می كند. 
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فرصت امروز: ش��ورای پول 
و اعتبار در آخرین جلسه خود، 
به كاهش نرخ س��ود تسهیالت 
مسكن یكم برای بافت فرسوده 
و س��ایر مناط��ق ش��هری رأی 
مثب��ت داد ت��ا نرخ س��ود این 
تسهیالت برای متقاضیان بافت 
فرسوده از 8 درصد به 6 درصد 
و در سایر مناطق شهری از 9.5 
درصد به 8درصد برسد. بنابراین 
ب��ا كاه��ش س��ود تس��هیالت 
صندوق پس انداز مس��كن یكم، 
اقس��اط پرداختی و س��ود این 
وام ب��رای متقاضیان نس��بت به 
گذش��ته به صرفه تر شد و مبلغ 
اقساط پرداختی خانه اولی ها نیز 
تا سقف 170هزار تومان كاهش 

یافت. 
و  ه��زار  در  تصمی��م  ای��ن 
دویس��ت و چه��ل و هفتمی��ن 
جلس��ه ش��ورای پ��ول و اعتبار 
و  راه  وزارت  پیش��نهاد  ب��ا  و 
شهرس��ازی برای تحرک بخشی 
ب��ه ب��ازار مس��كن و حمای��ت 
بازس��ازی  و  اولی ه��ا  خان��ه  از 
بافت های فرس��وده گرفته ش��د 
و كاهش نرخ س��ود تس��هیالت 
مس��كن یكم در دو حوزه بافت 
فرسوده و س��ایر مناطق شهری 
به تصویب رسید. بر اساس این 
تصمیم ش��ورای پ��ول و اعتبار، 
نرخ س��ود تس��هیالت صندوق 
پس انداز مسكن یكم در مناطق 
شهری با یك ونیم واحد كاهش 
از 9.5 درص��د به 8 درصد و در 
باف��ت فرس��وده از 8درص��د به 
6 درصد رس��ید تا مبلغ س��ود 
پرداختی گیرندگان تس��هیالت 

مسكن یكم كاهش یابد و خانه 
اولی ها هر ماه اقساط سبك تری 

بپردازند. 
گفتنی اس��ت افزای��ش مبلغ 
تسهیالت مس��كن یكم، كاهش 
نرخ س��ود و همچنی��ن افزایش 
دوره بازپرداخت این تسهیالت، 
وزارت  خواس��ته های  ازجمل��ه 
راه و شهرس��ازی ب��وده كه در 
این میان، در ح��ال حاضر تنها 
با پیش��نهاد كاهش نرخ س��ود 

موافقت شده است. 
همه چیز درباره صندوق 

پس انداز مسکن یکم
صن��دوق پس ان��داز مس��كن 
یك��م طرحی ب��ود ك��ه بعد از 
رایزنی های بس��یار میان وزارت 
راه و شهرس��ازی، بانك مسكن 
و بان��ك مرك��زی در نهایت د ر 
سال 139۴ در بانك مسكن به 
مرحله اجرا درآمد. این وام ابتدا 
تا سقف ۴0 تا 80 میلیون تومان 
بود و شرایط آن به گونه ای بود 
كه متقاض��ی باید برای دریافت 
این تس��هیالت ب��رای دوره یك 
ساله س��پرده گذاری كرده و در 
نهایت مبلغ مورد نظر را دریافت 

می كرد. 
دوره  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
تس��هیالت  ای��ن  بازپرداخ��ت 
س��ود  و  س��ال   1۲ حداكث��ر 
پرداخت��ی در ابتدای ش��روع به 
كار صندوق ح��دود 1۴ درصد 
ب��ود، ام��ا در ادامه ب��ا تغییرات 
پرداخ��ت  در  گرفت��ه  ص��ورت 
پس انداز  صن��دوق  تس��هیالت 
یكم، مبل��غ وام ب��رای زوجین 
وی��ژه  ش��د و بین 80 ت��ا 160 

میلیون تومان تغییر كرد. 
ب��ر ای��ن اس��اس مبل��غ وام 
مس��كن  پس ان��داز  صن��دوق 
یكم ب��رای انف��رادی در تهران 
ش��هرهای  تومان،  80میلی��ون 
ب��االی ۲00 ه��زار نفر جمعیت 
60 میلیون و برای سایر مناطق 
تا ۴0 میلیون تومان است. برای 
زوجی��ن نیز در ته��ران تا 160 
میلیون تومان، ش��هرهای باالی 
۲00 ه��زار نف��ر 1۲0 میلیون 
و س��ایر مناطق ت��ا 80 میلیون 
تومان اختصاص پیدا می كند. به 
این ترتی��ب متقاضی اگر به طور 
اقدام كن��د، می تواند  انف��رادی 
نص��ف مبل��غ وام م��ورد نظر را 
ب��رای یك دوره س��پرده گذاری 
كرده و در سررس��یدیك س��اله 
مبل��غ خ��ود را دریاف��ت كند. 
ب��ه عن��وان مث��ال متقاضی وام 
تومان  میلیون  80میلیونی، ۴0 
س��پرده می خواهد و بعد از یك 
س��ال 80 میلیون وام به اضافه 
شده  سپرده گذاری  میلیون   ۴0

را دریافت می كند. 
اما در حدود س��ه س��الی كه 
از راه اندازی صن��دوق پس انداز 
مس��كن یك��م می گذرد س��ود 
اختص��اص یافته به تس��هیالت 
آن به تدریج كمتر ش��د تا اینكه 
ابت��دای  1۴درص��د  ح��دود  از 
دوره به 9.5 درصد رس��ید. این 
در حال��ی اس��ت كه بر اس��اس 
مصوب��ه جدید ش��ورای پول و 
اعتبار در روز سه ش��نبه همین 
هفته، سود تسهیالت این بخش 
مج��ددا كاهش یافت��ه و از 9.5 
به 8درصد رس��یده اس��ت. این 

اختالف 1.5درص��دی بار دیگر 
موج��ب كاه��ش اقس��اط دوره 
و در نهایت س��ود كل��ی كه به 
تس��هیالت آن اختص��اص پیدا 
می كند، خواهد ش��د. همچنین 
بر اس��اس مصوبه ش��ورای پول 
و اعتب��ار س��ود وام تس��هیالت 
یكم  صندوق پس انداز مس��كن 
در بافت های فرس��وده نیز از 8 
به 6 درصد كاهش یافته است. 

جزییات کاهش سود 
تسهیالت مسکن یکم

اما با كاهش س��ود تسهیالت 
مس��كن  پس ان��داز  صن��دوق 
یكم، میزان اقس��اط تس��هیالت 
پرداختی در مناطق ش��هری با 
نرخ س��ود 8 درص��د ماهانه 67 
هزار تومان نس��بت به قبل كم 
می ش��ود. در واقع رق��م ماهانه 
اقساط برای پرداخت تسهیالت 
80میلیونی از 933 هزار تومان 
ب��ه ح��دود 866 ه��زار تومان 
با این حساب میزان  می رس��د. 
س��ود پرداخت��ی درمجموع نیز 
كاه��ش خواهد یاف��ت و تفاوت 
س��ود پرداخت��ی در پایان دوره 
حدود 10 میلیون تومان خواهد 

بود. 
ب��ه گ��زارش اتاق ای��ران، در 
خص��وص زوجین نی��ز تا پیش  
از ای��ن متقاضیان وام مس��كن 
صندوق یك��م در ته��ران برای 
وام 160 میلیون تومانی ماهانه 
یك میلی��ون و 860 هزار تومان 
با  ك��ه  می پرداختن��د  اقس��اط 
س��ود 8 درصد، اقس��اط جدید 
یك میلی��ون و 730 هزار تومان 
خواهد بود كه حدود 130 هزار 

توم��ان كاهش می یاب��د. جمع 
مبلغ س��ود وام مسكن زوجین 
نی��ز در پایان دوره ب��ا نرخ 9.5 
درصد حدود 110میلیون تومان 
بود كه با كاهش نرخ به 8 درصد 
در بازپرداخت 1۲ س��اله ساده 
سود تس��هیالت به كمتر از 90 

میلیون تومان كاهش می یابد. 
اقس��اط تس��هیالت در بافت 
فرس��وده نیز ب��رای وام انفرادی 
80 میلیون تومانی تا 780 هزار 
توم��ان در ماه تن��زل می یابد و 
مجموع س��ود پرداخت��ی با نرخ 
س��ود جدید نی��ز در مقایس��ه 
ب��ا ن��رخ س��ود قبل��ی ح��دود 
1۲میلی��ون تومان كمتر خواهد 
ش��د. اقس��اط ماهانه وام 160 
تومان��ی زوجی��ن در  میلی��ون 
بافت فرس��وده نیز یك میلیون و 
560 هزار تومان خواهد شد كه 
مقایس��ه این رقم با اقساط وام 
با نرخ 8درصد حاكی از كاهش 
حدود 170 هزارتومانی قس��ط 
ماهانه است. همچنین كل سود 
این تس��هیالت با نرخ 6 درصد 
با بازپرداخت 1۲ ساله به شیوه 
س��اده 6۴ میلیون و 800 هزار 
تومان است كه در مقایسه با وام 
8 درصدی ح��دود ۲6 میلیون 

تومان كاهش می یابد. 
در جدول ه��ای زی��ر، مبل��غ 
وام ه��ای ۴0 ت��ا 160 میلیون 
تومان��ی صن��دوق پ��س ان��داز 
یك��م بعد از تغییر نرخ س��ود از 
9.5 ب��ه 8درصد ب��ا فرض دوره 
بازپرداخت 1۲ ساله و همچنین 
جزییات میزان كاهش اقس��اط 

محاسبه شده است. 

گزارش »فرصت امروز« از جزییات کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن یکم

وام خانه اولی ها چقدر ارزان شد؟ 
اقتصادایران

 »سامانه جامع خزانه داری الکترونیک« به 
روایت یک کارشناس

شفافیت و دشمنان آن
یك كارشناس اقتصادی می گوید باید بسیاری از ارگان ها 
مانند خزانه كشور در صدد انتشار اطالعات اقتصادی كشور 
برآین��د تا با ایجاد ش��فافیت از فعالیت آزادان��ه دالالن و 
رانت خواران جلوگیری ش��ود.  مهدی پازوكی در گفت وگو 
با ایس��نا، درباره اقدام وزارت اقتصاد در زمینه ایجاد خزانه 
آنالین گفت: به عنوان كسی كه اعتقاد دارم اقتصاد ایران به 
شفافیت نیاز دارد، از آنالین شدن خزانه استقبال می كنم و 
معتقدم شفافیت برای اقتصاد ما از نان شب واجب تر است. 
وی ادام��ه داد: یك��ی از اصالح��ات مه��م اقتصادی در 
ایران باید ایجاد ش��فافیت باشد و اطالعات مالی در سطح 
كالن كش��ور به صورت آنالین منتشر شده و در دسترس 
عم��وم قرار بگیرد. اگر مبادله اطالعات ب��ه صورت آزادانه 
در چرخ��ه اقتصاد ق��رار بگیرد، می توانی��م امید به برخی 
امور كشور داشته باش��یم.  این كارشناس با بیان اینكه با 
پیش��رفت تكنولوژی انتظار این می رود كه امكانات شفاف 
ش��دن فضای اقتصادی كشور فراهم شود، ادامه داد: اینكه 
دولت چقدر عوارض می گیرد، چقدر از محل مالیات درآمد 
دارد، چقدر واردات و صادرات داریم، می توانند مس��تقیماً 
در ش��فافیت اقتصادی كشور مؤثر باشند.  وی با اشاره به 
معلق بودن موضوع س��امانه مربوط به دستمزد و مزایای 
حقوق و كاركنان بانك ها و ش��ركت های دولتی این را هم 
گفت كه این س��امانه هنوز راه اندازی نشده و پیشنهاد من 
این اس��ت كه در راستای ایجاد شفافیت بیشتر این حوزه 
س��اماندهی شوند.  پازوكی با بیان اینكه همیشه شفافیت 
دش��منانی دارد، گفت: رانت خواران و كسانی كه به دنبال 
فرصتی برای پولش��ویی هس��تند، از ایجاد ش��فافیت در 
بخش های مختلف اقتصاد كشور ابراز نارضایتی می كنند، 
در نتیجه علیه آن نیز ممكن اس��ت اقداماتی انجام دهند. 
نباید اقتصاد ما بهش��ت رانت خواران و دالالن ش��ود. باید 
جلوی كسانی كه مخالف آزادی اطالعات هستند ایستاد. 
اكن��ون و برای اقتصاد ما هر گونه ابزاری كه به ش��فافیت 
كمك كند، ضروری است.  این كارشناس ایجاد شفافیت 
را مؤثر در بهبود تولید كشور دانست و گفت: اكنون فضای 
كسب وكار كشور بس��یار نامناسب است و هر گونه تالش 
در جهت بهبود شفافیت به رونق گرفتن تولید در اقتصاد 

ایران كمك می كند. 
وی ایجاد سامانه های نظیر انتشار اطالعت خزانه را مؤثر 
در روابط بانكی كشور دانست و گفت: اكنون یكی از دالیلی 
كه بانك های اروپایی و ژاپنی با ما كار نمی كنند، این است 
كه در برخی امور شفافیت وجود ندارد. این در حالی است 
كه ما برای مبادالت بین المللی ناگزیریم با برخی نهادها از 
جمله FATF مراودات داش��ته باشیم و این مراودات نیز 
از كانال ارتقای ش��فافیت می گذرد.  این كارشناس با بیان 
اینكه اقتصاد ایران قربانی قاچاق و رانت است، اضافه كرد: 
ما خودمان بابت نبودن ش��فافیت هزینه داده ایم و اكنون 
باید به هر گونه تالش برای ارتقای شفافیت در سطح نظام 
بین الملل را مفید بدانیم و به آن كمك كنیم.  وی بسیاری 
از مشكالت اقتصاد ایران را ناشی از نبودن شفافیت دانست 
و بیان كرد: اكنون نوس��اناتی برای ارز رخ داد، غیرمرتبط 
با موضوع شفافیت نبود. بخش��ی از نوسانات ارز به خاطر 
نقدینگی بود كه موسس��ات غیرمتش��كل پولی داش��تند 
و اطالعات ش��فافی از آنها وجود نداش��ت. ببینید مدت ها 
نمی دانستیم موسسات مالی را چه كسانی اداره می كنند؟ 
چق��در پول در آنها جابه جا می ش��ود؟ هنوز هم اطالعات 
مربوط به آنها ش��فاف نیس��ت و این خود از عوامل ایجاد 
مش��كالت اقتصادی در ایران است.  او به موضوع افزایش 
درآمد مالیاتی به دنبال ایجاد شفافیت اشاره كرد و افزود: 
در اقتصاد ایران نس��بت مالیاتی به GDP 8 درصد است 
این در حالی اس��ت كه در كشور همس��ایه ما تركیه، این 
شاخص ۲0 درصد است و در كشورهای حوزه اسكاندیناوی 
مانند نروژ، فنالند و س��وئد این نس��بت 50درصد است. اگر 
شفافیت در اقتصاد ایران ارتقا یابد این موضوع منجر به افزایش 
نسبت مالیاتی به تولید ناخالص داخلی )GDP( هم خواهد 

شد و این به نفع كل كشور است. 

مالیات پرداختی در سرفصل »ثروت« در ایران
ثروت چقدر مالیات پرداخت؟ 

از ابتدای س��ال گذش��ته تا پایان آذرم��اه،  »ثروت« 
نزدیك به دو هزارو پانصد میلیارد تومان مالیات در ایران 
پرداخ��ت كرد.   به گ��زارش خبرآنالین، میزان مالیات 
پرداختی در س��رفصل »ثروت« در ایران در چهار سال 
گذشته از دو هزار و 600 میلیارد تومان فراتر نرفته است 
اما با این حال دولت انتظار داشت در سال گذشته رقمی 
نزدی��ك به 3 هزار میلیارد تومان مالیات از محل ثروت 
دریاف��ت كند. مالیات بر ارث، مالی��ات بر نقل و انتقال 
سرقفلی، مالیات نقل و انتقال سهام، مالیات نقل و انتقال 
امالک، حق تمبر و اوراق بهادار در س��رفصل مالیات بر 

ثروت در ایران جای می گیرند. 
 بر اساس بررسی های آماری، میزان مالیات پرداختی 
در س��رفصل ثروت در ایران به بی��ش از ۲ هزار و 500 
میلیارد تومان رس��یده است كه هر چند افزایشی قابل 
توجه را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد 
اما با این حال همچنان از برآوردهای صورت گرفته در 
قالب بودجه عقب تر اس��ت.   دولت در س��ال های اخیر 
در تالش اس��ت با كاهش وابستگی به نفت، درآمدهای 
مالیات��ی و درآمدهای ناش��ی از ص��ادرات غیرنفتی را 
افزای��ش دهد. میزان درآمده��ای مالیاتی افزایش قابل 
توجهی در این دوره زمانی یافته اس��ت اما با این حال 
همچنان وابستگی به درآمدهای نفتی در ایران باالست 

و این سیاست الزم است تداوم یابد. 

اقتصادجهان

تبعات جنگ تجاری به روایت فوربس
جنگ تجاری به ضرر کدام 

کشورهاست؟ 
فوربس در گزارشی به پیامدها و تبعات جنگ تجاری میان 
چین و آمریكا پرداخته و معتقد است كه این جنگ تجاری 
می تواند به مالزی، تایوان و كره جنوبی هم كشیده شود.  به 
گزارش فوربس، تعرفه های وارداتی تا به حال 1333 كاالی 
چین��ی را كه به ایاالت متحده می رود و حداقل 106 كاالی 
باارزش آمریكا را كه به مقصد چین فرس��تاده می شود دچار 
مشكل كرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده 

مدعی است كه چین ناعادالنه معامله می كند. 
كش��ورهای مختلفی در این بین از جنگ تجاری تأثیر 
خواهند پذیرفت، ازجمله مالزی و كره جنوبی تحت تأثیر 
ق��رار خواهند گرفت. به هر حال چین و ایاالت متحده دو 
اقتصاد بزرگ جهان به راحتی می توانند بازارهای كوچك 
را ب��ا اقدامات خ��ود تحت تأثیر قرار دهند؛ كش��ورهایی 
وابسته به تجارتی كه ش��اید حتی هدف اقدامات این دو 
اقتصاد بزرگ نباش��د.  كارشناسان معتقدند مقیاس این 
جنگ تجاری، جهانی اس��ت. به هرحال یكسری شركت 
در سراسر جهان در زنجیره تأمین قرار دارند كه به دست 
چین اداره می شوند. فوربس به چهار كشوری پرداخته كه 
به طور خاص تحت تأثیر افزایش تعرفه ها قرار می گیرند.  

برزیـل: جن��گ تجاری ممكن اس��ت باع��ث افزایش 
موج��ودی بیش از ح��د در چین و ایاالت متحده ش��ود. 
تولیدكنن��دگان دو كش��ور به دنب��ال مكان های دیگری 
برای ارس��ال كاالهای خود هستند. لوبیا سویا یكی از این 
محصوالت است. اما اگر این محصول به دنبال بازار جدید 
باش��د، كشورهای دیگر كه در حال تولید و صادرات لوبیا 
سویا هستند، با رقابت ناگهانی مواجه می شوند. این كشور 
سوم كه تحت تأثیر قرار می گیرد، برزیل است. این كشور 
آمریكای جنوبی، 30 درصد از ذخایر لوبیا سویای جهان 
را تولید می كند و بعد از ایاالت متحده در جایگاه دوم قرار 

دارد. چین رتبه چهارم را دارد.
مالزی: این كشور آسیای جنوب شرقی به لحاظ تاریخی 
وابس��ته به صادرات نفت و روغن پالم است. اما این اقتصاد 
در ح��ال حاضر 3۴1 میلی��ارد دالر هم صادرات وس��ایل 
الكترونی��ك، ماش��ین آالت و قطعات دارد ك��ه به هر دو 
كشور چین و ایاالت متحده صادر می كند. طبق داده های 
جمع آوری شده، بیشترین صادرات مالزی به این دو كشور 
در سال گذشته، مدارهای الكترونیك و قطعات بوده است. 
اما حاال صادرات مالزی تحت تأثیر قرار می گیرد و احتماال 
شركت های چینی و آمریكایی یا سفارشات خود را كاهش 

می دهند یا برای كاهش قیمت درخواست می دهند.
کره جنوبـی: اگر تعرفه های چین و آمریكا ادامه پیدا 
كند، ارزش ص��ادرات مدارهای الكتریكی كره جنوبی به 
چین می تواند در سال ۴ میلیارد دالر كاهش یابد. به گفته 
كارشناس��ان، اگر اقدامات حمایت گرایانه ادامه پیدا كند، 
اقتصادهای وابس��ته به تجارت مانند تایوان، كره و مالزی 

تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
تایوان: تولیدكنندگان تایوانی، قطعات س��خت افزاری 
كامپیوتری را برای مونتاژ نهایی یا صادرات مجدد به چین 
می فرستند، اما اگر بازار صادراتی بهم بریزد، صادرات این 

كشور هم دچار مشكل می شود. 

نقش زنان در اقتصادهای آسیایی
جنگیدن با دست های بسته

گزارش تازه مؤسسه مكنزی نشان می دهد اقتصادها 
در منطقه آس��یا- اقیانوس��یه در صورت ارتقای برابری 
جنسیتی می توانند ۴.5 هزار میلیارد دالر تا سال ۲0۲5 
ب��ه تولید ناخالص داخلی ش��ان اضافه كنن��د. گزارش 
مؤسس��ه مكنزی می گوی��د منطقه آسیا-اقیانوس��یه 
پویاتری��ن منطقه اقتصادی جهان اس��ت ام��ا زنان در 
بس��یاری از كش��ورهای این منطقه با رفتارهای نابرابر 

كاری و اجتماعی در مقایسه با مردان روبه رو هستند. 
در ای��ن بین بنگالدش و هن��د بزرگ ترین فاصله های 
جنسیتی را تجربه می كنند. این فاصله جنسیتی به اقتصاد 
این كش��ورها از نظر فقدان فعالیت نیروی كار زن آسیب 
زده است. حتی در كشورهای توسعه یافته تری مثل ژاپن 
و كره جنوبی هم مش��اغل با س��طح درآمد باال در فضای 
نابرابر جنسی توزیع می شود. مؤسسه مكنزی درباره چین 
نوش��ته است كه این كشور با وجود استفاده از نیروی كار 
زن هنوز در سطح مدیریتی در استفاده كافی از زنان ناكام 
مانده است. این گزارش كشورهایی مثل فیلپین، نیوزیلند 
و سنگاپور را به دلیل تالش برای كاهش نابرابری جنسیتی 
در بازار كار تحسین كرده است.  تحقیقات مؤسسه مكنزی 
نش��ان می دهد كه در این باره تالش بیشتری الزم است. 
گزارش این مؤسسه نشان می دهد افزایش تعداد زنان در 
جمعیت فعال اقتصادی امتیاز بزرگ اقتصادها برای رشد 
بیشتر اس��ت. بر این اس��اس اقتصادها باید برای افزایش 
س��اعت كاری زنان و ایفای بیشتر نقش های مولد توسط 
آن��ان در اقتصاد تالش كنند.  چین دومین اقتصاد بزرگ 
جهان بیشترین سود را از كاهش نابرابری های جنسیتی 
كسب می كند كه معادل ۲.6 هزار میلیارد دالر است. هند 
هم در جایگاه بعدی قرار دارد كه براساس گزارش مكنزی 
می تواند 770 میلیارد دالر از فعالیت اقتصادی بیشتر زنان 
س��ود ببرد.  گزارش مؤسسه مكنزی از سیاستگذاران در 
منطقه آسیا-اقیانوسیه می خواهد قدم های بیشتری برای 
ارتقای نقش زنان در اقتص��اد و بازار كار بردارند كه یكی 
از آنها تغییر دیدگاه درباره نقش زنان در جامعه و ارتقای 
دسترس��ی آنها به مراقبت از كودكان اس��ت. این گزارش 
می گوید از نظر اقتصاد، تالش برای رشد بدون استفاده از 
تمام ظرفیت كه شامل زنان هم می شود، مثل جنگیدن با 

دست های بسته است.
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تا پیش از این عموما اینگونه استدالل 
می ش��د كه اخت��الف آمار حس��اب های 
مل��ی و ش��اخص های قیم��ت دو نه��اد 
مرك��ز آمار ایران و بانك مركزی، ناش��ی 
از تف��اوت س��ال های پایه ای��ن دو نهاد 
)1376 و 1383( اس��ت. ب��ا ای��ن حال، 
آمارهای جدید نش��ان می دهد كه حتی 
یكسان سازی س��ال پایه دو نهاد به سال 
1390 نیز نتوانسته است مشكل را تقلیل 
دهد. بعضا هم، چنین اس��تدالل می شود 
ك��ه اختالف این آمارها ناش��ی از تفاوت 
در نمونه گی��ری اس��ت. این اس��تدالل، 
نه تنها نگران��ی از وضعیت نظام آماری را 
كاهش نمی دهد بلكه تا حد زیادی عمق 
اغتش��اش آم��اری را نش��ان می دهد كه 
چگونه دو نمونه گیری استاندارد می تواند 
به عنوان مثال تفاوت حدود 1۴درصدی 

را موجب شود.«
اینها س��طرهای ابتدایی گزارشی است 
ك��ه مرك��ز پژوهش های مجل��س درباره 
آسیب شناسی نظام آماری كشور از منظر 
اختالف آمارهای كلی��دی میان دو نهاد 
مركز آمار و بانك مركزی منتش��ر كرده 
اس��ت. اینكه ارائ��ه آم��ار و اطالعات در 
كش��ور با مش��كل مواجه است و همیشه 
در ارائ��ه آنه��ا نقص وجود دارد، ش��كی 
نیس��ت. فقط كافی اس��ت بخواهید یك 
شاخص را برای 10س��ال پیگیری كنید 
تا متوجه شوید، پیدا كردن آمار 10ساله 
كار بسیار طاقت فرسایی است. در بیشتر 
مواقع به طور كلی آماری وجود ندارد. در 
بعضی موارد هم كه اعدادی منتشرشده، 
از یك شاخص حتی از طرف یك سازمان 

به طور مستمر دیده نمی شود. 
ب��ا این همه، حت��ی اگر آماره��ا به طور 

مس��تمر از طرف یك س��ازمان منتش��ر 
می شود، اما مس��ئله مهم تر آن است كه 
در سازمان معتبر دیگری، همان شاخص 
با رقمی دیگر عنوان می ش��ود؛ اتفاقی كه 
همیشه در شاخص های كلیدی اقتصادی 
كشور كه از س��وی بانك مركزی و مركز 
آمار منتشر می ش��ود، می توان به راحتی 

مشاهده كرد. 
اختالف آماری یا اغتشاش آماری؟ 

ح��اال مرك��ز پژوهش ه��ای مجلس به 
آسیب شناس��ی نظام آماری كشور از منظر 
اختالف آمارهای كلیدی پرداخته اس��ت. 
طب��ق این گزارش، موض��وع تفاوت برآورد 
آماره��ای كلی��دی اقتصادی نظی��ر تولید 
)حس��اب های مل��ی( و تورم ب��رآوردی دو 
نهاد مرك��ز آمار ای��ران و بان��ك مركزی، 
هم��واره یك��ی از چالش ه��ای اصلی نظام 
برنامه ری��زی در ایران بوده اس��ت. با وجود 
تالش ه��ا و به خصوص بحث های متعدد و 
طوالنی صورت گرفته، این اختالفات نه تنها 
برطرف نش��ده بلكه بعضا تشدید هم شده 

اس��ت. یكی از ای��ن اختالف��ات مربوط به 
آمارهای بس��یار كلیدی حساب های ملی 
اس��ت كه عملكرد رشد اقتصادی و اجزای 
آن را در س��طح بخش ها نش��ان می دهد. 
این آمار تصویر وضعیت موجود بخش های 
عرضه یا تقاضای كشور را نشان می دهد و 
پایه ای ترین ابزار برای برنامه ریزی در حوزه 
تولید محسوب می ش��ود. هرگونه خطا در 
ب��رآورد این آمارها به ط��ور بالقوه می تواند 
سیاس��ت گذار و حتی فعال اقتصادی را به 

كلی منحرف كند. 
ب��ا دق��ت در برآوردهای ای��ن دو نهاد 
مشخص می شود كه در عمده بخش های 
اقتص��اد ایران تصویر روش��نی از رش��د 
اقتصادی ارائه نش��ده و تف��اوت در ارقام 
رشد برآوردی دو نهاد نسبتا اساسی است. 
درواقع برای یك كارش��ناس اقتصادی یا 
آماری، توجی��ه اینكه این دو آمار مربوط 
به یك كش��ور و یك دوره زمانی اس��ت 
بس��یار دش��وار و حتی گیج كننده است! 
ب��ه عنوان مثال، همانط��ور كه در جدول 

پیش رو مشخص است، در آمارهای بانك 
مرك��زی بخش های صنعت، كش��اورزی، 
آب، برق و گاز وضعیت بهتری را نش��ان 
می دهن��د، به طوری كه اختالف آمار آب، 
ب��رق و گاز این نهاد با مرك��ز آمار ایران 
نزدیك 7درصد اس��ت. در آمارهای مركز 
آمار بخش های ساختمان، خدمات و نفت 
رشد باالتری را نشان می دهند، به طوری 
ك��ه آم��ار بان��ك مرك��زی رش��د بخش 
س��اختمان را زیر یك درصد )0.8درصد( 
و مركز آمار ۴.5درصد نش��ان می دهد. با 
توجه به اهمیت راهبردی وضعیت رش��د 
بخش ساختمان )درواقع سرمایه گذاری( 
در سال های اخیر می توان به اهمیت این 
اختالف )حدود 3.7درصد( در این بخش 

پی برد. 
پیشنهادهای مرکز پژوهش ها

مرك��ز پژوهش های مجل��س در پایان 
ای��ن گ��زارش، دو پیش��نهاد كوتاه مدت 
و بلندم��دت برای اصالح نظ��ام آماری و 
كاهش اختالفات آماری ارائه كرده است. 
قانون  تدوی��ن  بلندمـدت:  راهـکار 
نظام آماری ایران با رویكرد تقس��یم كار 
آماری دس��تگاه های اجرای��ی و افزایش 
مس��ئولیت پذیری دس��تگاه ها، افزای��ش 
تعامل نظام آماری با سامانه های اطالعاتی 
و آمارهای ثبتی، افزایش اس��تانداردهای 
كمی و كیفی آماری، افزایش پاسخگویی 

نهادهای آماری. 
تش��كیل كمیته  راهکار کوتاه مدت: 
اخت��الف  آسیب شناس��ی  كارشناس��ی 
آمارهای كلیدی از سوی باالترین مرجع 
تصمیم گیری اجرایی یعنی رئیس محترم 
جمهوری اسالمی ایران به منظور بررسی 
دالیل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی، 
اختالف آمارهای كلیدی اقتصادی و ارائه 
راهكاره��ای اجرای��ی الزماالجرا توس��ط 

نهادهای آماری و دستگاه های اجرایی. 

درحالی كه بانك مرك��زی از تخصیص 
بیش از ۲میلیارد دالر ارز ۴۲00 تومانی 
ب��رای واردات ط��ی دو هفت��ه اخیر خبر 
داده اس��ت، بخش��ی از فعاالن اقتصادی 
می گوین��د »هنوز دالری ب��ا این نرخ به 
آنه��ا اختصاص داده نش��ده و از س��وی 
دیگر به دلیل مشكالت موجود در سامانه 
ثبت س��فارش روند ثبت كاالی وارداتی 
با موانعی همراه اس��ت«. البته آنطور كه 
از س��وی اتاق بازرگانی اعالم شده برخی 
از تجار كه سال قبل ثبت سفارش انجام 
داده اند، توانس��ته اند دالر ۴۲00 تومانی 

دریافت كنند. 
به گزارش ایس��نا، دو هفته پیش دالر 
براس��اس تصمیم س��تاد اقتصادی دولت 
تك نرخی و رق��م ۴۲00تومانی برای آن 
اعالم ش��د و طبق ای��ن تصمیم، هر نرخ 
دیگری به غیر از ۴۲00تومان غیرقانونی 

است. 
ام��ا پس از اعالم این تصمیم از س��وی 
بانك مرك��زی، برخی فع��االن اقتصادی 
خب��ر از ای��ن دادن��د ك��ه تاكن��ون دالر 
۴۲00 تومان��ی ب��رای واردات اختصاص 

نیافته و واردكنندگان نتوانسته اند از این 
ارز برای ثبت س��فارش اس��تفاده كنند. 
محمدحس��ین برخ��وردار - عضو هیأت 
نماین��دگان اتاق بازرگان��ی ایران - یكی 
از كس��انی است كه این موضوع را مطرح 

كرده است. 
احتم��اال  اس��ت  معتق��د  وی 
مس��ئوالن دولت��ی و بانك��ی می خواهند 
دستورالعمل هایی را مجددا تعیین كنند؛ 
چون ب��ه علت محدودی��ت ارزی مجبور 
هس��تند كنترل ه��ای بیش��تری در ثبت 

سفارش ها انجام دهند. 
 همچنی��ن محم��د طحان پور - رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی - اعالم 
ك��رده ك��ه تاكن��ون دالر ۴۲00 تومانی 
برای واردات لوازم خانگی تخصیص داده 
نشده و اگر این ارز داده شود قیمت لوازم 
خانگی كه اكن��ون افزایش یافته افزایش 

مجددی نخواهد داشت. 
این اظهارات در حالی مطرح می ش��ود 
كه بانك مركزی به تازگی اعالم كرده كه 
در دو هفت��ه اخیر بیش از ۲میلیارد دالر 
آمریكا به نرخ ۴۲00 تومان برای واردات 

اختصاص یافته است. 
طبق گفته رئی��س كل بانك مركزی از 
زمان ابالغ سیاس��ت جدید ارزی دولت، 
بانك مركزی در بازه زمانی ۲1 فروردین 
الی سوم اردیبهشت ماه سال جاری برای 
تخصیص ارز واردات كاال نسبت به صدور 
9۲10 فق��ره گواهی ثبت آماری به مبلغ 
مع��ادل ۲ میلی��ارد و 36۲ میلیون دالر 

اقدام كرده است. 
 در می��ان ای��ن اظه��ارات، یك��ی از 
مشكالت به وجود آمده ایجاد اختالل در 
سامانه ثبت س��فارش است كه از طریق 
س��امانه تجارت به ش��كل مطلوب امكان 

ثبت سفارش وجود ندارد. 
در این باره فرهاد احتش��ام زاد، رئیس 
در  واردات  فدراس��یون  هیأت مدی��ره 
گفت وگو با ایس��نا، اظهار ك��رد كه ثبت 
س��فارش هایی كه انجام می شده باید در 
س��امانه تجارت ص��ورت می گرفته، ولی 
س��امانه تج��ارت هنوز به ص��ورت كامل 
راه ان��دازی نش��ده و ثبت س��فارش برای 
خیلی از كاالها با مش��كل روبه رو اس��ت 
و امكان ثبت س��فارش وج��ود ندارد، اما 

كس��انی كه از سال گذشته ثبت سفارش 
داش��ته اند بعض��ا در كااله��ای اساس��ی 
توانس��ته اند ثبت س��فارش جدید انجام 
بدهند و در س��ال جدید موفق ش��ده اند 

تخصیص ارز داشته باشند. 
ب��ه گفت��ه احتش��ام زاد، روی كاالهای 
اساسی براساس همان یارانه ای كه اعالم 
ش��ده ثبت س��فارش انجام گرفت��ه و با 
قیمت پایین تر یعنی 38۴0 تومان موفق 
ش��ده اند ارز تخصیصی را دریافت كنند، 
ام��ا در كاالهای دیگر مبنای قیمت ارزی 
۴۲00 تومان است. ولی از آنجا كه مبادله 
طبق ارز دالر ممنوع است و باید براساس 
س��ایر ارزها باش��د ضریب تبدیلی كه در 
اینج��ا در نظ��ر گرفته می ش��ود متفاوت 

است. 
رئیس هیأت مدیره فدراس��یون واردات 
گف��ت: این ضریب تبدیل متفاوت، زمانی  
كه ب��ا ارز تخصیص یافت��ه در نظر گرفته 
می شود، هزینه ارز مبادله ای باالتر از نرخ 
۴۲00 تومانی اس��ت كه اعالم شده ،لذا 
امیدواریم در اسرع وقت این شفاف سازی 

از طریق بانك مركزی انجام شود. 

چه کسانی دالر 4200 تومانی گرفتند؟ 

آسیب شناسی نظام آماری کشور به روایت مرکز پژوهش ها

مرکز آمار یا بانک مرکزی؟
ارتباطات

ممنوعیت ارز مجازی در کشور
 تکلیف ارز دیجیتال داخلی

چه می شود؟ 
ارزهای مجازی از آن دسته مقوالتی هستند كه عالوه 
بر ویژگی های منحصر به فرد و تسهیالتی كه می توانند 
ایجاد كنند، همچنین می توانند حامل مخاطراتی برای 
سیستم های پولی و امنیتی كشورها هم باشند؛ امری كه 
در ادبیات مسئوالن كشور هم خود را نشان داده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، »به كارگیری اب��زار بیت كوین 
)Bit Coin( و س��ایر ارزهای مج��ازی در تمام مراكز 
پولی و مالی كش��ور ممنوع اس��ت«. این خالصه ای از 
اطالعیه ای است كه روابط عمومی بانك مركزی اخیرا 
)۲ اردیبهشت( در مورد ارزهای مجازی در سایت خود 
ق��رار داد. در این اطالعیه اما به ارزهای مجازی كه قرار 
بود پست بانك به نمایندگی از وزارت ارتباطات بررسی، 
پیاده س��ازی و عرضه كند، اشاره ای نشده و گفته نشده 
است كه تكلیف بانك مركزی به عنوان رگوالتوری امور 
بانكی و پولی كش��ور با ارزهای الكترونیكی داخلی چه 

می شود؟ 
تعامل برای راه اندازی ارز دیجیتالی

پیش از این وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود 
ب��ه ارزهای دیجیتالی و اهمیت آنه��ا در دنیای كنونی 
اشاره كرده و نوشته بود: دنیا در حال تحول است و یكی 
از ای��ن تحوالت، »ارزهای دیجیتال« هس��تند. رویكرد 
انفعال��ی درباره فناوری و انتظار دس��تگاه ها از یكدیگر 
طبیعتا باعث عقب ماندگی و در نهایت انفعال حاكمیت 
خواهد شد.  محمدجواد آذری جهرمی همچنین گفته 
بود: بر این اس��اس و با استفاده از ظرفیت های موجود 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات در عرص��ه بانكداری و 
نظام مالی كشور و نیز ظرفیت باالی جوانان كشور، در 
جلسه ای كه با هیأت مدیره پس��ت بانك ایران داشتم، 
مقرر شد این بانك با اعالم فراخوان و شناسایی نخبگان 
كش��ور در این عرصه، اولین ارز دیجیتال طراحی شده 
را به صورت آزمایش��ی پیاده س��ازی و این مدل را برای 

بررسی و تأیید به نظام بانكی كشور عرضه كند. 
او همچنی��ن در نشس��ت خب��ری آنالین خ��ود از 
پیاده سازی آزمایشی اولین ارز دیجیتالی كشور توسط 
پست بانك و عرضه به نظام بانكی برای تأیید خبر داده 
و گف��ت كه بانك مركزی تالش  خوبی برای حمایت از 
فین تك ها داش��ته است. اما نظام بانكی ما جدا از بانك 
مركزی و دس��تگاه های نظام مالی، الزم اس��ت نسبت 
به تح��والت فین تك ها و ارز دیجیتال آگاهی داش��ته 
باشند. تعامالتی با پست بانك و پژوهشگاه پولی و بانكی 
داشته ایم تا نمونه ای از ارز دیجیتال را پیاده سازی كرده 

و برای مسئوالن كشور آن را معرفی كنیم. 
مواجهه اتحادیه اروپا با بیت کوین

اما یكی از دالیلی كه بسیاری از دالالن و تاجران از ارز 
دیجیتالی و رمزنگاری ش��ده بیت كوین، برای معامالت 
غیرمعمول و غیرقانونی استفاده می كنند، آن است كه 
تب��ادل پول با این ارز، در هیچ جایی ثبت نمی ش��ود و 
هیچ هویت و نام و نشانی از طرفین معامله نیز در آن به 
چشم نمی خورد و سازمان های امنیتی نیز قادر نخواهند 
بود مجرم��ان و دالالن را ردگیری و قراردادهای آنها را 
پیگیری كنند. بنابراین برای این افراد پولش��ویی و فرار 
مالیاتی بسیار آسوده و راحت صورت خواهد گرفت، اما 
از آنجای��ی كه نمی توان به طور كل��ی جلوی وقوع یك 
پدیده جدید را گرفت، می توان با وضع مقرراتی جدید، 

نحوه استفاده از آن را محدود و كنترل كرد. 
در این راستا انگلستان قصد دارد با همكاری اتحادیه 
اروپ��ا، قوانین��ی را وضع كند تا بدین وس��یله، تاجران، 
دالالن و طرفی��ن معامله در مبادله ب��ا ارز بیت كوین 
مجبور باشند اطالعات خود را وارد و ثبت كنند. بدین 
ترتی��ب، می توان گفت ت��ا حد زی��ادی از فعالیت ها و 
معامالت غیرقانونی و غیرمجاز سالح، دارو، مواد مخدر 
و تجهیزات تروریس��تی در جهان و به خصوص در اروپا 
جلوگی��ری به عمل خواهد آمد.  پول های مجازی و در 
صدر آنه��ا بیت كوین، درواقع پ��ردازش مبادالت مالی 
بر بس��تر یك فناوری به نام »بالک چین« هستند كه 
زنجیره بلوک هم تعریف می شود و مبتنی بر رمزنگاری 
اس��ت. با اس��تفاده از این فناوری یك پ��ول مجازی به 
وجود می آید كه در فضای اینترنتی قابل انتقال اس��ت 
و این امكان را به كاربران می دهد كه بدون نیاز به هیچ 
بانكی مبادالت مالی خود را انجام می دهد، ضمن اینكه 
ناش��ناس هم باقی بماند.  برخی كارشناسان معتقدند 
مس��ئله مهم در ارتباط با این فناوری های مالی جدید 
این است كه اگر قرار باشد همه مردم به سمت استفاده 
از این پول ه��ای الكترونیك��ی و مخصوصا بیت كوین 
بروند، درنهایت ممكن اس��ت كاهش ارزش پول ملی را 
داشته باشیم، چراكه مردم از طریق دالر نسبت به تهیه 
بیت كوین اقدام می كنند و زمانی  كه تقاضا نس��بت به 
دالر زیاد از حد ش��ود، ارزش ری��ال در برابر آن كاهش 
پیدا می كند و می تواند تبعاتی داشته باشد؛ درحالی كه 
در كش��وری مثل آمریكا و تركیه یا هند، یك دالر هم 
یك دالر اس��ت و نگرانی نیز از بابت كاهش یا افزایش 

ارزش آن نسبت به پولی دیگر هم وجود ندارد. 
به کارگیری انواع ارزهای مجازی ممنوع است

اما بانك مركزی در اطالعیه ای، به كارگیری ابزار بیت 
كوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراكز پولی و مالی 
كشور را ممنوع اعالم كرد. اكنون این سوال ایجاد شده كه 
آیا طرح عرضه اولین نمونه ارز دیجیتال در كشور كه مقرر 
شده بود پست بانك با اعالم فراخوان و شناسایی نخبگان 
كشور در این عرصه، آن را طراحی  و به صورت آزمایشی 
پیاده س��ازی و برای بررسی و تأیید به نظام بانكی كشور 

عرضه كند،  منتفی شده یا همچنان پابرجا خواهد بود. 

یادداشت

دولتی که مالیات بیشتری می گیرد، 
پاسخگوتر است

عدالت مالیات��ی حلقه مفقوده سیاس��ت های مالیاتی 
امروز دولت هاست. بخش عمده ای از اقتصاد ایران مالیات 
نمی پردازن��د و با اتكا به معافیت مالیاتی با ش��ركت های 
بخش خصوصی رقابت می كنند درحالی كه این شركت ها 
بای��د مالی��ات پرداخت كنند. اما اكنون و ب��ا توجه به در 
نظر گرفتن ش��عار حمایت از كاالی ایرانی باید شرایط را 
تغییر داد و در مورد كسانی كه مالیات پرداخت نمی كنند 
شفاف سازی كرد.  گس��ترش هرچه بیشتر چتر مالیاتی 
مهم ترین اقدامی اس��ت كه دولت ها ب��رای تامین عدالت 
در این زمینه می توانند دنبال كنند. بخش های مختلفی 
در اقتصاد ایران به عنوان بخش های تاریك و خاكستری 
اقتصاد شناخته می شوند كه مالیات نمی پردازند و متأسفانه 
دولت ها ساالنه درصد زیادی از درآمدهای مالیاتی شان را 
بدون در نظر گرفتن این بخش ها از تولیدكننده می گیرند. 
از سوی دیگر با حجم عمده ای از قاچاق كاال به كشور در 
عم��ل دولت از عوارض و مالیات بزرگ متعلق به عملكرد 
فعالیت غیررس��می اقتصادی محروم می ماند.  اس��تقرار 
نظ��ام جامع مالیاتی پایانی بر بی عدالتی هاس��ت. افزایش 
درآمدهای مالیاتی به كمك دولت در توسعه زیرساخت ها 
خواهد آمد. مالیات ریشه بسیاری از خدمات اجتماعی در 
جوامع مختلف است و ش��كل عملی مشاركت اقتصادی 
مردم در توس��عه كش��ورها، مبارزه با فقر، توزیع درآمد و 

افزایش فرصت های شغلی است. 
دولت ها متناس��ب ب��ا مالیاتی كه دریاف��ت می كنند، 
پاسخگو تر خواهند بود. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از 
ناحیه مردم به معنی بهبود خدمات در بخش های عمومی 
است. صرف مالیات برای تأمین هزینه های بدنه سنگین 
و بزرگ دولت ها یعنی ه��دردادن تالش مردم در نتیجه 
افزایش بهره وری و كوچك س��ازی دولت از گام های موثر 
در تحقق عدالت مالیاتی است. دولت ها باید شفاف سازی 
كنند كه مالی��ات دریافتی از مردم را كجا هزینه كرده اند 
تا مردم انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات پیدا كنند.  
در مورد عدالت مالیاتی باید از ش��عار عبور كرد و به عمل 
رسید. تمام فعالیت های اقتصادی اشخاص در نظام بانكی 
منعكس شده است. هیچ فعالیت اقتصادی بزرگی نیست 
كه نظام بانكی از آن بی اطالع باشد. تمام جریان های پولی 
در نظام بانكی ثبت می شود. اشخاص حقیقی و حقوقی با 
گردش مالی باال باید متناسب با حجم عملیات شان مالیات 
پرداخت كنن��د. رابطه متقابل گردش مال��ی و پرداخت 
مالیات به منظور استقرار نظام جامع مالیاتی مورد بررسی 
قرار گرفته و زیرساخت های آن نیز فراهم است. چند صد 
میلیارد برای آماده س��ازی این زیرساخت ها هزینه شده و 

اكنون زمان برداشت فرا  رسیده است. 

در بخشنامه تازه سازمان تأمین  اجتماعی ابالغ شد
فرمول تعیین میزان کسر حق بیمه 

در سال 1397
براساس بخشنامه سازمان تأمین  اجتماعی، دستمزد 
مبنای كس��ر حق بیمه در س��ال 1397 ابالغ شد.   به 
دنبال تصویب تعیین حداقل دس��تمزد روزانه سال 97 
و سایر سطوح دس��تمزدی و حداقل مزایای پرداختی 
به كارگران مش��مول قانون كار از سوی وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی، س��ازمان تامین  اجتماعی نیز طی 
بخشنامه ای میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای كسر 

حق بیمه در سال جاری را ابالغ كرد. 
براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای 
وصول حق بیمه بیمه ش��دگان مش��مول قانون تأمین 
 اجتماعی )به اس��تثنای رانندگان حمل و نقل عمومی 
بین ش��هری و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع( در 
س��ال 1397 مبلغ 370 هزار و ۴۲3 ریال اعالم ش��ده 
است.  همچنین سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین 
دستمزد روزانه سال 1396، معادل 10/۴درصد به عالوه 
رقم ثاب��ت روزانه ۲8 ه��زار و ۲08 ریال طبق فرمول: 
مزد روزانه ش��غل در س��ال 1397= )۲8/۲08+1/10۴ 
*آخری��ن مزد روزانه ش��غل در س��ال 1396( افزایش 
می یاب��د.  كارفرمایان و صاحبان كس��ب وكار می توانند 
ب��رای اط��الع از جزییات بخش��نامه س��ازمان تأمین 
 اجتماعی درخصوص دستمزد مبنای كسر حق بیمه در 

سال 1397 به لینك پیوست مراجعه كنند. 

بانک مرکزی اعالم کرد
تورم فروردین ماه 9.2درصد شد

نرخ ت��ورم در 1۲ماه منتهی ب��ه فروردین ماه 1397 
نس��بت به 1۲ماه منتهی به فروردین ماه 1396 معادل 
9.۲درصد است.  به گزارش روابط عمومی بانك مركزی، 
خالصه نتایج به دس��ت آمده از شاخص بهای كاالها و 
خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال 

پایه 100=1395 به شرح زیر است: 
* بر این اساس شاخص بهای كاالها و خدمات مصرفی در 
مناطق شهری ایران در فروردین ماه 1397 به عدد 115.6 

رسید كه نسبت به ماه قبل 0.8درصد افزایش یافت. 
* شاخص مذكور در فروردین ماه 1397 نسبت به ماه 
مشابه سال قبل معادل 7.9درصد افزایش داشته است. 
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فرصت امروز: به گفته معاون 
بانك ه��ا  رئیس جمه��ور،  اول 
موظف شده اند مابه التفاوت نرخ 
ارز كاالهای اساسی و دارو را به 
ازای ه��ر دالر، ۴00 توم��ان به 
تجار و واردكنن��دگان پرداخت 
كنند؛ این آخرین خبری بود كه 
اس��حاق جهانگیری روز گذشته 
در جلسه ستاد ساماندهی ارزی 
اعالم كرد و گفت روند بازگشت 
ارز ناش��ی از صادرات به چرخه 

اقتصاد كشور مناسب است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
رئیس جمه��وری،  اول  مع��اون 
روز  جهانگی��ری  اس��حاق 
چهارش��نبه در ادام��ه سلس��له 
جلس��ات اقتصادی س��اماندهی 
ام��ور ارزی با اش��اره ب��ه تداوم 
ورود كاالهای اساسی به كشور 
گفت: دول��ت ما به التف��اوت ارز 
كااله��ای اساس��ی و دارو را به 
س��رعت پرداخت خواهد كرد و 
بانك ها موظف ش��ده اند نسبت 
ب��ه پرداخ��ت مابه التف��اوت ارز 
كاال ه��ای اساس��ی و دارو را به 
ازای ه��ر دالر ۴00 توم��ان به 

تجار و واردكنن��دگان پرداخت 
كنند و واردكنن��دگان نباید در 
ای��ن زمین��ه هیچ گون��ه نگرانی 

داشته باشند. 
از  خرس��ندی  اب��راز  ب��ا  او 
تحوالت اخیر بازار ارز و با بیان 
اینكه تحوالت بازار ارز و س��كه 
مثبت اس��ت، ادام��ه داد: ورود 
اقتصادی به  بنگاه های  تدریجی 
ارزی  معامالت  یكپارچ��ه  نظام 
)نیم��ا(، بازگش��ت ارز حاص��ل 
از ص��ادرات به چرخ��ه اقتصاد 
كشور، شیب نزولی قیمت سكه، 
كاه��ش قاچاق ل��وازم خانگی و 
قطعات خ��ودرو، بهبود مدیریت 
ارز كش��ور از نتای��ج مطل��وب 
ارزی است  سیاس��ت های نوین 
كه باید بادقت و س��رعت ادامه 

یابد. 
جهانگیری با اشاره به گزارش 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
مبنی بر تأمی��ن كاالهای مورد 
نیاز جامع��ه به ویژه ب��رای ماه 
پرب��ودن  و  رمض��ان  مب��ارک 
اساس��ی  كااله��ای  از  انباره��ا 
ابراز امی��دواری كرد با توجه به 

تح��والت اخی��ر و حمایت های 
دول��ت از صادركنندگان میزان 
صادرات كش��ور در سال 97 از 

سال قبل پیشی گیرد. 
مع��اون اول رئیس جمه��وری 
افزود: كارگ��روه ویژه رصد بازار 
ارز باید روزانه تش��كیل جلس��ه 
ده��د و برای حل مس��ائلی كه 
ممكن اس��ت در خ��الل اجرای 
سیاس��ت ها پیش بیای��د راهكار 
تهیه و بالفاصل��ه تصمیم گیری 
و ب��رای اج��را به دس��تگاه های 

ذی ربط ابالغ كند. 
با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
تاكید بر اینكه هیچ كمبودی در 
كشور در زمینه تامین كاالهای 
اساس��ی و دارو ایج��اد نخواهد 
اجرای سیاست های  شد، گفت: 
ایج��اد  ضم��ن  ارزی  جدی��د 
ش��فافیت در تج��ارت خارجی، 
واردات كااله��ای م��ورد نیاز به 
داخل كش��ور را تسهیل خواهد 

كرد. 
در ای��ن جلس��ه وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت نیز ب��ا ارائه 
از رون��د ص��ادرات و  گ��زارش 

رون��د  گف��ت:  كش��ور  واردات 
واردات و صادرات كش��ور روند 
مطل��وب و مناس��بی اس��ت و 
میزان واردات كاالهای اساس��ی 
قابل توج��ه اس��ت و هیچ گونه 
نگرانی از بابت كاالهای اساسی 
نیاز  به خصوص كااله��ای مورد 
جامعه برای ماه مبارک رمضان 
نداری��م و انباره��ای كش��ور از 
كااله��ای اساس��ی پر اس��ت و 
مش��كل خاصی در ای��ن زمینه 
وجود ندارد. ضمن آنكه س��تاد 
تنظیم بازار نیز بر قیمت كاالها 
نظارت كافی دارد و با متخلفان 

برخورد خواهد كرد. 
و  درم��ان  بهداش��ت،  وزی��ر 
آم��وزش پزش��كی نی��ز در این 
جلس��ه گفت: هیچ گونه مشكلی 
برای تامین و واردات دارو وجود 
ندارد و با مصوبه دولت مبنی بر 
پرداخت ما به التفاوت ارز واردات 
دارو، م��ردم نگ��ران كمب��ود و 

افزایش قیمت دارو نباشند. 
در این جلسه كه وزرای جهاد 
و  معدن  صنع��ت،  كش��اورزی، 
تجارت، اقتصاد، نفت، بهداشت، 

درم��ان و آم��وزش پزش��كی و 
روس��ای كل بان��ك مرك��زی و 
سازمان برنامه و بودجه و معاون 
و  رئیس جمه��وری  اقتص��ادی 
مع��اون حقوقی رئیس جمهوری 
نیز حضور داشتند ضمن تاكید 
بر پرداخ��ت مابه التفاوت ارز به 
واردكنندگان كاالهای اساس��ی 
و دارو از طریق س��از و كار های 
موجود مقرر ش��د بانك مركزی 
در اس��رع وقت نس��بت به ابالغ 
بخش��نامه الزم ب��ه بانك ه��ای 
عامل برای پرداخت مابه التفاوت 
ارز به واردكنندگان اقدام كند. 

بحث و تبادل نظر درخصوص 
واردات در برابر صادرات، تامین 
ارز م��ورد نی��از ش��بكه حم��ل 
ارز  و نق��ل بین المللی كش��ور، 
هم��راه مس��افران در مرزه��ای 
زمین��ی، واردات خودرو از دیگر 
موضوع��ات این جلس��ه بود كه 
تصمیمات الزم در این خصوص 
اتخاذ و مقرر ش��د بانك مركزی 
ب��ه فوری��ت نس��بت ب��ه ابالغ 
مصوبات جلس��ه و اطالع رسانی 

الزم اقدام كند. 

جهانگیری: تحوالت بازار ارز و سکه مثبت است

تکلیف جدید ارزی بانک ها  مسیر توسعه صنعت پرداخت
و حذف بستر یو. اس. اس. دی

در بهمن م��اه س��ال گذش��ته، بان��ك مركزی در 
بخش��نامه ای سیاس��ت ها و محدودیت های جدیدی 
ب��رای ارائ��ه خدم��ات پرداخ��ت از طری��ق بس��تر 
USSD اعالم كرد. به دنبال این بخش��نامه، ش��اهد 
موضع گیری های مختلفی از جانب دس��ت اندركاران 
صنعت پرداخت و ش��ركت های ارائه دهنده خدمات 

ارتباطی بودیم. 
مخالف��ان ای��ن بخش��نامه، ب��ا این اس��تدالل كه 
قط��ع ناگهان��ی ای��ن س��رویس منجر به خس��ارات 
جبران ناپذیری برای كش��ور می شود، خواهان توقف 
اجرای بخش��نامه جدی��د بودند. چراكه ب��ر مبنای 
ادعای آنه��ا پایین ب��ودن ضریب نف��وذ اینترنت در 
مناطق كمتر برخوردار، باعث شده افراد از این كدها 
برای پرداخت قبوض و خرید ش��ارژ اس��تفاده كنند. 
درحالی كه موافقان با اش��اره ب��ه ضعف های امنیتی 
این بس��تر، خواهان اجرای ف��وری آن بودند. نظر به 
حساس��یت موضوع و تعلیق موقت اجرای بخشنامه، 
در این یادداش��ت میزان تاثی��ر آتی محدودیت های 

اعمال شده ارزیابی می گردد. 
در س��ال 1396 برمبن��ای گزارش��ات اقتص��ادی 
شاپرک، حدود 17 میلیارد تراكنش موفق با حجمی 
بالغ بر 5/17 میلیارد میلیون ریال ثبت ش��ده است. 
از این اعداد س��هم بستر USSD حدود 9درصد به 
لح��اظ تعدادی و از نظر مبلغی نیز حدود نیم درصد 
از تراكنش ها اس��ت. در این بس��تر، به طور میانگین 
ح��دود 6500 تومان ب��ه ازای هر تراكن��ش انتقال 
یافته اس��ت. با توجه به میانگین پرداخت و ماهیت 
كاربرد این بستر برای خرید شارژ و پرداخت قبوض، 
می توان استدالل كرد كه بستر USSD بیشتر برای 

پرداخت های خرد استفاده می شود. 

نگاهی به رشد تعداد تراكنش های موفق پرداخت 
قبض و خرید شارژ اسفندماه سال جاری در مقایسه 
با مدت مش��ابه سال گذشته، نش��ان می دهد اقبال 
عمومی بیش��تر به اس��تفاده از درگاه های اینترنتی 
برای پرداخت قبوض و خرید ش��ارژ است. برمبنای 
گزارش��ات درگاه پای��ش جامعه اطالعاتی كش��ور، 
53درصد از جمعیت روس��تایی ایران تحت پوشش 
خدمات اینترنت پهن باند و 73درصد تحت پوش��ش 
ش��بكه تلفن همراه قرار دارند. همچنین در اس��تان 
سیستان و بلوچس��تان، به عنوان ضعیف ترین استان 
كش��ور از لحاظ توس��عه فناوری، ۴1درصد جمعیت 
این استان به اینترنت دسترس��ی دارند. درحالی كه 
به ط��ور میانگی��ن 6۲درصد كل كش��ور به ش��بكه 
اینترنت متصل هس��تند. همچنین میزان استفاده از 
تلفن همراه در این اس��تان ۴9درصد اس��ت كه در 
مقایس��ه با ضریب نفوذ 71درصدی در كل كش��ور، 
 USSD می ت��وان نتیجه گیری كرد، قطع س��رویس
تأثیر چندانی بر استفاده افراد نخواهد داشت. چراكه 
ضعف زیرساختی به  لحاظ پوشش تلفن همراه تقریبا 
با پوشش اینترنت در این استان به یك میزان است. 
ب��ر مبنای گزارش س��ال 139۴ نظام پایش فناوری 
اطالعات و ارتباطات، بیش��ترین درصد سفارش��ات 
و خدمات خریداری ش��ده در بی��ن كاربران از طریق 
بس��تر اینترنت مربوط به خدمات خرید ش��ارژ )اعم 
از اش��تراک اینترنت و تلفن همراه، ش��ارژ اینترنت، 
موبایل و . . .( بود. در این بین اس��تان  سیس��تان و 
بلوچس��تان به  عنوان یكی از اس��تان های با باالترین 

درصد استفاده معرفی شده است. 
به ط��ور كلی با توج��ه به الزام های كنونی كش��ور 
جهت ارتق��ای ضریب نفوذ اینترنت در روس��تاها و 
مناطق كمتر توسعه یافته و روند رو به رشد استفاده 
از بستر اینترنت برای خرید شارژ و پرداخت قبوض، 
رش��د 8۲درص��دی در س��ال 1396، الزم اس��ت تا 
بخش��نامه جدید با جدیت بیش��تری پیگیری شود، 
چراكه عدم امنیت ذاتی بس��تر USSD باعث بروز 
ریس��ك های جدی در آینده نه چندان دور می شود. 
قطع س��رویس های پرداخت در این بس��تر آس��یب 
چندانی برای رش��د صنعت پرداخت نخواهد داشت. 
بلكه با اعمال این محدودیت ها، مس��یر برای رقابت 
شركت های ارائه دهنده خدمات پرداخت در طراحی 
راهكارهای پرداخت خرد و افزایش بهره وری ش��بكه 

موجود هموار می شود. 
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یادداشت

دبیر کانون بانک های خصوصی و موسسه های 
اعتباری اعالم کرد

بانک های خصوصی برای خرید 
کاالی ایرانی تسهیالت می دهند

دبی��ر كان��ون بانك های خصوصی و موسس��ه های 
اعتباری اعالم كرد امسال صدور كارت های اعتباری 
ب��رای خری��د كاالی ایران��ی در اولوی��ت بانك های 

خصوصی قرار دارد. 
محمدرضا جمش��یدی در گفت وگو با ایرنا، درباره 
نتایج نخس��تین جلس��ه كانون بانك های خصوصی 

در س��ال 97 گفت: در این جلسه موضوع شعار سال 
و چگونگ��ی حمایت بانك ها از خری��د كاالی ایرانی 
مطرح و مقرر ش��د از طریق اعطای تسهیالت خرید 
كاال، تولید ایرانی حمایت ش��ود به ش��كلی كه خرید 

كاالی ایرانی در اولویت قرار گیرد. 
از  حمای��ت  بانك ه��ا،  دیگ��ر  گام  اف��زود:  وی 
تولیدكنن��دگان خواهد بود؛ برای این كار كارگروهی 
در كانون بانك های خصوصی و موسسه های اعتباری 
تش��كیل می ش��ود تا از طریق پرداخت تسهیالت به 
كمك تولید بیایند.  جمش��یدی ادامه داد: قرار است 
تولیدكنندگانی كه كاالهای خود را مطابق استاندارد 
تولید و خدمات پس از فروش به مش��تریان عرضه و 
یا كاالهای خود را صادر می كنند، در اولویت دریافت 

تسهیالت قرار گیرند. 
درخواست از بانک مرکزی

دبی��ر كان��ون بانك های خصوصی و موسس��ه های 
اعتباری، بررس��ی سیاست یكسان س��ازی نرخ ارز را 
موضوع دیگر این جلس��ه بیان ك��رد و گفت: یكی از 
مش��كالتی كه در این حوزه می تواند ب��رای بانك ها 
ایجاد شود، سررسید شدن وام های ارزی، فاینانس ها 
و گشایش های اعتباری مشتریان است كه در گذشته 
ب��ا ن��رخ ارز 3700 تومانی انجام ش��ده و اكنون در 
سررس��ید آن باید با نرخ ۴۲00 توم��ان بازپرداخت 

شود. 
جمش��یدی گفت: ممكن اس��ت واردكننده بگوید 
ك��ه كاالی خ��ود را پی��ش از ای��ن وارد ك��رده و در 
بازار فروخته اس��ت و دیگر امكان افزایش قیمت آن 
را ن��دارد و از ای��ن رو باید بان��ك مركزی و دولت در 
این زمینه چاره جویی كنند تا اختالف حس��اب ارزی 

سال های 90 و 91 تكرار نشود. 
وی یادآور شد: اختالف حساب ارزی بانك مركزی 
و بانك ه��ا در س��ال 90 و 91 همچنان به قوت خود 
پابرجا بوده و هنوز رفع نش��ده اس��ت؛ درحالی كه در 
آن زمان شبانه از حساب بانك ها برداشت شد؛ برخی 
سیس��تم بانكی را متهم می كنند كه در زمان بحران 

ارزی سودهای كالن به دست آورده اند. 
جمش��یدی خواستار آن ش��د كه دولت در جریان 
بررس��ی ابعاد یكسان س��ازی نرخ ارز ك��ه این روزها 
به ط��ور متن��اوب در دس��تور كار بان��ك مرك��زی و 
س��تاد اقتصادی دولت اس��ت، این موارد را نیز مورد 
رسیدگی قرار دهد تا واردكنندگان، استفاده كنندگان 

از تسهیالت ارزی و بانك ها متضرر نشوند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲00دالر آمریكا

6.73۴یورو اروپا

7.691پوند انگلیس

1.۴97درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

7۴1.000مثقال طال

171.300هر گرم طالی 18 عیار

1.7۲7.500سكه بهار آزادی

1.770.000سكه طرح جدید

866.000نیم سكه

533.500ربع سكه

351.000سكه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

یك استاد دانشگاه درباره سیاست های 
جدی��د ارزی دول��ت گفت: ای��ن تصمیم 
دول��ت مانعی ب��زرگ در مقاب��ل خروج 
بی روی��ه ارز از كش��ور اس��ت. ارزی ك��ه 
یك عده محتكر از سیس��تم بانكی تهیه 
ك��رده و تبدیل ب��ه ویال در كش��ورهای 
دیگ��ر می كردن��د و ی��ا س��ود حاصل از 
مابه التف��اوت قیمت دالر دولت��ی و آزاد 
نصی��ب ویژه خواران می ش��د تا حدودی 

كنترل می شود. 
عب��اس هش��ی، اقتص��اددان و اس��تاد 
دانش��گاه در گفت وگو با ایلنا، درخصوص 
ت��الش دولت برای تك نرخ��ی كردن ارز 
گفت: سیاست جدید بانك مركزی باعث 
یك طرفه ش��دن جاده ارزی شد و تعیین 
نرخ ارز از طریق نیروهای عرضه و تقاضا 
منتفی ش��د. البته در سال 80 با تصمیم 
آق��ای نوربخش ارز تك نرخی ب��ا اتكا به 

مبانی عرضه و تقاضا اعالم شده بود. 
 وی یادآور شد: پیش از این نظام ارزی 
به صورت مدیریت بازار ارز بود زیرا بخش 
عمده منابع ارزی حاصل از صادرات نفت 
بود ك��ه در انحص��ار دولت ب��ود. به این 
ترتیب ب��ازار اولیه كامال در اختیار دولت 
بود تا سال 1383 كه با ایجاد صرافی های 
مجاز، مدیریت بخش جزئ��ی بازار ارز از 

بازار اولیه به بازار ثانویه منتقل شد. 
هش��ی ادام��ه داد: ای��ن روند تا س��ال 
1389 ادام��ه داش��ت ت��ا اینك��ه ضعف 
بان��ك مركزی در حف��ظ ارزش پول ملی 
و از س��وی دیگر تحری��م بانك ها و بانك 
مركزی موج��ب افزایش ن��رخ مرجع به 
1۲۴0 تومان ش��د و از سال 1390 رشد 
قیم��ت بازار آزاد به 5000 تومان موجب 
معرف��ی ارز مبادل��ه ای ۲5000 ریال در 
مس��یر سقوط ریال شد و با بستن بودجه 
139۲ ب��ا دالر ۲500 تومانی )ارز مرجع 

در بودجه س��ال قبل 1۲60 تومان بود( 
عمال یك كاهش یواش��كی را در راستای 

جبران كسری بودجه ورق زدند. 
 وی تصریح كرد: البته همزمانی شروع 
كار دول��ت دهم و قرار گرفتن س��یف در 
ریاس��ت بانك مركزی با مذاكرات برجام 
تا حدودی ارزش پول ملی با اعالم قیمت 
دالر ۲700 تومان حفظ و حمایت ش��د 
و بانك مركزی در این پنج س��ال بازار را 
مدیری��ت كرد و این رون��د تا مهر 1396 
بدون مشكلی ادامه داشت كه در راستای 

منافع ویژه خواران نبود. 
این اس��تاد دانش��گاه ضم��ن حمایت 
از اقدام��ات بان��ك مركزی در راس��تای 
شفاف سازی گفت: البته بانك مركزی در 
این مدت ش��فافیت در گزارشگری مالی 
بانك ها را اجرا كرد و شناسایی صندوق ها 
و موسسات مالی غیرمجاز، حذف یا تحت 
نظ��ارت قرار دادن آنها را در دس��تور كار 
ق��رار داد كه از دهه 70 هیچ رئیس بانك 

مركزی موفق به كنترل آن نشده بود. 
وی ادام��ه داد: ای��ن موسس��ات مالی 
غیرمجاز با مكیدن س��پرده های مردم به 
عنوان س��رطان نظام پول��ی و اقتصادی 

كشور عمل می كردند. 
هشی با اشاره به مزایای سیاست جدید 
ارزی گفت: این تصمیم دولت مانعی بزرگ 
در مقابل خروج بی رویه ارز از كشور است. 
ارزی كه یك عده محتكر از سیستم بانكی 
تهیه كرده و تبدیل به ویال در كش��ورهای 
دیگ��ر می كردن��د و ی��ا س��ود حاص��ل از 
مابه التفاوت قیمت دالر دولتی و آزاد نصیب 
ویژه خ��واران می ش��د تا ح��دودی كنترل 
می شود. در ضمن صندوق بین المللی پول 
هم نس��بت به خروج بی رویه ارز از كش��ور 

هشدار داده بود. 
وی ادام��ه داد: البت��ه نبای��د فراموش 

كرد ب��ا كاه��ش ارزش ۲0درصدی پول 
ملی، درآمد اضافی به ارزش 700 تومان 
ب��ه ازای ه��ر دالر از ای��ن رهگذر نصیب 
دولت ش��ود و به نوعی به پیشواز كسری 
بودجه س��ال 1397 و جبران بخش��ی از 
آن برود و تجربه نشان داده دولت منتفع 
اصلی نوس��انات ارزی است؛ البته شاید با 

قربانی كردن رئیس كل بانك مركزی. 
این اقتصاددان در مورد تاثیر این سیاست 
بر موضوع پولشویی گفت: با توجه با اینكه 
ناظر بین المللی در خردادماه گزارش خود را 
در این مورد ارائه خواهد كرد، بنابراین این 
سیاست می تواند تاثیر مثبتی بر رفع شبهه 
پولشویی داشته باش��د و البته اگر موردی 
در این زمینه متوجه كش��ور باشد به نوعی 
از روی انتخ��اب نبوده و از روی جبر زمانه 
اتفاق افتاده است. البته بحث پولشویی در 
بخش های زیرزمینی و رانتی ما ریش��ه در 
عدم شفافیت و فقدان حسابرسی مستقل 
در بازار ه��ا داش��ت.  وی ادام��ه داد: ام��ا 
بخش ارز و انتقاالت پول برای واردات از 
بخش های شفاف اقتصاد كشور بود، چون 
تمام دریافتی ها از بانك مركزی از طریق 
ثبت س��فارش و گش��ایش ال سی میسر 
بود و هیچ اتهامی در زمینه پولشویی در 
بخش خرید خارجی متوجه كشور نبود. 

وی یادآور شد: از سال 80 تا 90 تقریبا 
90درصد واردات در اختیار بانك مركزی 
و بانك ه��ای عام��ل ب��ود و تنه��ا بخش 
كوچكی از آن در اختیار صراف ها بود، اما 
از س��ال 90 كه ال سی های ایرانی مورد 
پذیرش هیچ ب��ازاری نبود، بانك مركزی 
بخش��ی از مسئولیت خود را به صرافی ها 
منتقل كرد و چون ورودی و خروجی ارز 
در صرافی ها از سازوكار شفافی برخوردار 
نبود و از نقاط ابهام زا به ش��مار می رفت 

اتهام پولشویی تشدید شد. 

هش��ی افزود: با این وج��ود، اصالحات 
بانك مرك��زی و قان��ون مالیات��ی كه از 
س��ال 9۴ آغاز ش��ده، با ایجاد ش��فافیت 
در حس��اب های مالی تا حدودی از اتهام 
پولش��ویی كاس��ت و این سیاست جدید 
ارزی نیز می تواند با خشكاندن ریشه های 
قاچ��اق ارزی عام��ل مهمی در راس��تای 

مبارزه با پولشویی باشد. 
این اس��تاد دانش��گاه م��ردم را متضرر 
اصلی نوس��انات دانس��ت و گفت: تبعات 
منفی نرخ دس��توری ارز ب��ر دوش مردم 
خواهد ب��ود و منطق حك��م می كند هر 
زم��ان ارز تجدی��د ارزیابی و نس��بت به 
گذشته گران می شود افرادی با دستاویز 
قرار دادن این افزایش نرخ دالر، اقدام به 
افزای��ش قیمت كاالهای خ��ود می كنند. 
این افراد به بهای تحمیل گرانی به آحاد 
جامع��ه، س��ود هنگفتی از ای��ن رهگذر 

كسب می كنند. 
وی افزود: تنه��ا چند روز پس از اعالم 
ن��رخ ۴۲00تومان��ی ب��رای دالر، قیمت 
كااله��ای معیش��تی مردم مانن��د مرغ و 
گوش��ت با افزایش ۲0درص��دی روبه رو 
بوده ان��د درحالی كه ن��رخ دالر نمی تواند 
در ای��ن مدت كوت��اه بر م��واد اولیه آنها 
تاثیرگذار باش��ند. البته در این ش��رایط 
دولت ه��ا ب��ا اس��تفاده از س��ازوكارهای 
خود نباید اجازه كس��ب س��ود بی مورد و 

بادآورده را بدهند. 
هشی یادآور شد: در سال 136۲ وقتی 
دالر ترجیحی )۴۲5 ریالی( برای واردات 
كارخانه ه��ا در كن��ار دالر هف��ت تومانی 
عرضه ش��د، س��ازمان مالكیت واحدهای 
تولی��دی كه بعدا به س��ازمان حمایت از 
تولید كننده تبدیل شد با رصد موجودی 
تمام تجار و كارخانجات این مابه التفاوت 
را محاسبه و به حساب خزانه واریز كرد. 

خشکاندن ریشه های قاچاق ارزی از نگاه یک اقتصاددان

جاده ارزی یک طرفه

حامد هاشمی
کارشناس صنعت پرداخت

پنجشنبه
6 اردیبهشت 1397

شماره 1050
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درحالی كه بورس تهران در ركود نسبی 
به س��ر می برد، قیمت برخی س��هم های 
شاخص س��از ب��ا احتیاط رش��د ك��رد تا 
دماسنج بازار س��رمایه به تراز 9۴ هزار و 
796 واحدی برس��د. در واقع، در آخرین 
روز كاری هفته، همه شاخص های اصلی 
ب��ازار س��رمایه روند صعودی داش��تند و 
شاخص كل بورس نیز با ۲19 واحد رشد 

در پله 9۴ هزار و 796 واحدی ایستاد. 
به گزارش ایس��نا، روز سه شنبه حسن 
روحان��ی رئیس جمهوری در س��خنرانی 
خود بار دیگر به قیمت دالر اشاره كرد و 
گفت كه تمام نیازمندی های كشور با ارز 
۴۲00 تومانی تأمین می شود و كاالهای 
اساسی با همان قیمت قبل تأمین خواهد 
ش��د و مردم نباید هیچ گونه نگرانی برای 
واردات داش��ته باشند، چرا كه اگر واردات 
در گذشته 50 میلیارد دالر بوده و امسال 
60 میلی��ارد دالر باش��د، هی��چ نگرانی 

نخواهیم داشت. 
این صحبت ها ش��اید تا حدودی بتواند 
به ص��ورت مقطعی اف��كار عمومی را در 
جه��ت مثبت بب��رد، اما ت��ا زمانی كه ارز 
مورد نی��از كش��ور تأمین نش��ود و بازار 

ارز ب��ه حال��ت كام��اًل ع��ادی بازنگردد 
سرمایه گذاران در تصمیم گیری های خود 
م��ردد باقی خواهند مان��د و این موضوع 
ارتباط مس��تقیم با رش��د ارزش و حجم 

معامالت دارد. 
از طرف��ی دول��ت باره��ا اع��الم كرده 
اقتص��ادی اش،  سیاس��ت های  رأس  در 
ساماندهی بازار ارز، كنترل عرضه و تقاضا 
و اش��راف ب��ر گ��ردش ارزی و همچنین 
ح��ذف معامالت غیرضروری ق��رار دارد. 
بان��ك مركزی مدعی اس��ت كه به بخش 
عم��ده ای از این هدف از طریق س��امانه 
الكترونیكی نظام یكپارچه معامالت ارزی 
موس��وم به »نیما« دس��ت یابد. باید دید 
عملكرد این سامانه تا چه حد می تواند در 
روزهای آینده نتایج مثبتی را رقم بزند. 

ام��ا در آخری��ن روز كاری هفت��ه برای 
دومین روز پیاپی بازار س��هام ش��اهد رشد 
هم��راه ب��ا احتی��اط قیمت س��هم ها بود، 
به طوری كه ش��اخص كل ب��ازده نقدی و 
قیمتی ۲19 واحد رش��د كرد و به رقم 9۴ 
هزار و 796 رس��ید. همچنین شاخص كل 
ه��م وزن با 30 واحد رش��د رقم 16 هزار و 
836 را تجربه كرد. ش��اخص آزاد شناور با 

11۴ واحد رش��د رقم 100هزار و 839 را 
تجربه كرد و ش��اخص ب��ازار اول و دوم هر 
یك به ترتیب ۲3۴ و 55 واحد رشد كردند. 
خدم��ات  اصفه��ان،  مبارك��ه  ف��والد 
انفورماتیك و پاالیش نفت بندرعباس هر 
ی��ك 86، 7۲ و ۴9 واح��د تأثیر افزاینده 
روی دماس��نج بازار سرمایه داشتند. ملی 
صنایع مس ایران، پتروش��یمی پردیس و 
كش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران هر 
ی��ك به ترتی��ب ب��ا 75، 31 و ۲5 واحد 
تأثیر كاهنده در كاهش شاخص های بازار 

سرمایه نقش آفرینی كردند. 
همچنی��ن در گ��روه فرآورده های نفتی، 
كك و س��وخت هس��ته ای ش��اهد رش��د 
یكدست نمادها بودیم، البته نفت بهران تنها 
نمادی بود كه در این گروه با اندكی كاهش 

قیمت نسبت به روز گذشته مواجه شد. 
اما در گروه رایانه و فعالیت های وابسته 
به آن ش��اهد اف��ت تمام نماده��ا غیر از 
خدمات انفورماتی��ك بودیم كه این افت 
عمدتا كمتر از ی��ك درصد بود. در گروه 
فلزات اساسی نیز تقریباً بیش از نیمی از 
س��هم ها با رش��د در قیمت پایانی مواجه 
ش��دند. در این گروه 53 میلیون سهم به 

ارزش بیش از 1۲میلیارد تومان مورد داد 
و ستد قرار گرفت. 

در گ��روه خودرو و س��اخت قطعات نیز 
روند قیمت س��هم ها مخصوصا س��هم های 
شاخص س��از عمدتا كاهنده ب��ود. در این 
 گ��روه 9۲ میلیون س��هم ارزش نزدیك به
9 میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
109 میلیارد و 800 میلیون تومان رسید 
كه این رقم ناشی از دست به دست شدن 

887 میلیون سهم و اوراق مالی بود. 
ش��اخص فرابورس نیز روز چهارشنبه 
در جا زد و با كمتر از یك واحد رش��د به 
رقم یك هزار و 61 واحدی رسید. ارزش 
معامالت فراب��ورس ایران ب��ه رقم 106 
میلیارد تومان بالغ شد كه این رقم ناشی 
از معامله 19۴ میلیون سهم و اوراق مالی 
بود. نمادهای سرچش��مه )سرمایه گذاری 
مس سرچش��مه(، ش��اوان )پاالیش نفت 
الوان(، ش��پاس )نفت پاسارگاد( و بساما 
)بیم��ه س��امان( در معام��الت دی��روز، 
بیش��ترین تأثی��ر مثب��ت را بر ش��اخص 
داش��تند، اما مارون )پتروشیمی مارون( 

بیشترین فشار منفی را وارد كرد. 

تقویت 219 پله ای بورس در آخرین روز کاری هفته

رشد همراه با احتیاط
نگاه

از سوی مدیرعامل سابق بورس مطرح شد
 قراردادهای آتی

و مزایای آن برای اقتصاد
توسعه ابزارهای مالی، ریسك سرمایه گذاری را كاهش 
می دهد و مانع از ورود تقاضاهای س��فته بازی به بخش 
واقعی بازارها می ش��ود؛ لذا باید ابزارهای مالی را آنقدر 
گسترش و متنوع كنیم تا نیاز همه سرمایه گذاران در 
بازارهای مالی برآورده شود و به بخش فیزیكی و واقعی 

اقتصاد لطمه وارد نشود. 
عل��ی رحمان��ی در گفت وگو با ایس��نا، ب��ه مزایای 
بازاره��ای آت��ی و اینكه كس��انی  كه وارد بازار س��كه 
می شوند انگیزه های متفاوتی دارند اشاره كرد و گفت: 
ع��ده ای برای تأمین نیازهای خ��ود و عده ای دیگر نیز 
با انگیزه های س��رمایه گذاری وارد این بازار می ش��وند. 
همچنین افرادی كه با انگیزه سرمایه گذاری وارد بازار 
طال می ش��وند لزوم��ا به خود دارایی عالقه نداش��ته و 
به مش��تقات آن نیز عالقه مندند؛ به عبارتی فردی كه 
با هدف س��رمایه گذاری و كسب س��ود وارد بازار سكه 
می شود، بازار آتی سكه نیز می تواند تقاضای مورد نیاز 
او را تأمین كند.  وی با بیان اینكه اگر بازار آتی س��كه 
وجود نداشت، حجم تقاضای این بازار برای خرید سكه 
وارد ب��ازار واقعی می ش��د و برقراری تع��ادل به مراتب 
س��خت تر از ش��رایط فعلی بود، ادامه داد: از طرفی ما 
نمی توانیم منك��ر تقاضای س��رمایه گذاری موجود در 
بازار س��كه شویم، لذا توس��عه بازارهای مالی همچون 
قراردادهای آتی كه در كل دنیا نیازهای سرمایه گذاری 

را تأمین می كنند باید در كشور ما نیز رقم بخورد. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه الزهرا با بیان اینكه باید 
ابزارهای مالی در حوزه سكه متنوع تر شود، تأكید كرد: 
بازار آتی س��كه بازاری منسجم و متشكل در بازار طال 
و ابزاری بس��یار كارا و ضروری اس��ت و تأكید می كنم 
كه اگ��ر این بازار وجود نداش��ت، تنظیم ب��ازار طال و 
س��كه بسیار سخت می ش��د.  به گفته وی، با سركوب 
بازارهای مالی نه تنها مش��كالت حل نخواهد شد، بله 
ریس��ك س��رمایه گذاری افزایش یافت��ه و تقاضاهای 
سفته بازی راهی بخش واقعی بازارها می شود؛ لذا باید 
ابزارهای مالی را آنقدر گس��ترش و متنوع كنیم تا نیاز 
همه سرمایه گذاران در بازارهای مالی برآورده شود و به 

بخش فیزیكی و واقعی اقتصاد لطمه وارد نشود. 
رحمان��ی عن��وان ك��رد: نخب��گان باید در مس��یر 
نوآوری های مالی با س��رعت بیش��تری حركت كنند 
ك��ه البته در حوزه ابزارهای مالی طال بازار منس��جم و 
متش��كل وجود دارد. بنابراین با توسعه ابزارهای مالی 
در حوزه بازار مش��تقه، شفافیت معامالتی و اطالعاتی 
حاصل می شود و تنظیم بازارها نیز راحت تر خواهد شد. 
وی با بیان اینكه تصمیم گیران و متولیان اقتصادی 
كش��ور نیز می توانند از ابزارهای جدید مالی در حوزه 
سكه بهره مند ش��وند، تصریح كرد: متأسفانه در حال 
حاضر همچن��ان از روش های س��نتی و كهنه در این 
بازارها اس��تفاده می كنی��م و می خواهیم به متقاضیان 
سكه نقدی بدهیم؛ درحالی كه با این حجم از نقدینگی 

و تقاضا، از عهده این كار بر نمی آییم. 
این اقتصاددان تأكید كرد: به همین منظور است كه در 
كشورهای پیشرفته دنیا بازارهای مشتقه بسیار گسترده 
ش��ده و س��رمایه گذاران محصوالت مورد نظر خود را به 
صورت آت��ی خریداری می كنند، به طوری كه اگر فردی 
بخواهد در بازار نفت س��رمایه گذاری كن��د، قرارداد آتی 
نفت خریداری می كند و در بازار نقدی وارد نمی ش��ود.  
رحمانی خاطرنش��ان كرد: در حال حاضر معامالت آتی 
طال یك ابزار مالی است كه سال هاست در بورس كاالی 
ایران معامله شده و بانك مركزی هم می تواند از این ابزار 

برای اعمال سیاست های خود استفاده كند. 

بازار سرمایه انحصاری نیست
 توسعه بازار مالی

با توسعه دانش مالی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، توسعه بازار مالی را 
بدون توسعه دانش مالی و مبانی آن غیرممكن دانست.  
رضا تهرانی، مدیر گروه مالی دانشكده مدیریت دانشگاه 
تهران در گفت وگو با س��نا، بازار مالی را بازاری متكی به 
دانش توصیف كرد و گفت: كسانی می توانند در این بازار 
خوب كار كنند و به آن رونق دهند كه از دانش و مبانی 
مالی مناس��بی برخوردار باشند.  وی افزود: توسعه بازار 
مالی بدون توس��عه دانش مالی ممكن نیس��ت و زمانی 
بازار ما می تواند به خوبی توسعه پیدا كند كه دانش مالی 
مخصوصا در زمینه سرمایه گذاری و ابزارهای آن توسعه 
پیدا كن��د.  وی در عین حال تأكید ك��رد: بازار مالی و 
بازار سرمایه در انحصار عده ای نیست كه فقط دوره های 
مالی دیده باش��ند و دكترای مالی گرفته باشند.  مدیر 
گروه مالی دانش��كده مدیریت دانش��گاه تهران افزود: از 
آنجا كه بازار مالی بازاری است كه همه افراد می خواهند 
در آن حض��ور یابند و تصمیم گیری كنند، لذا مبانی آن 
به ش��كل های مختلف باید آموزش داده شود.  تهرانی، 
مخاطبان بازار مال��ی را طیف های مختلف مردم اعم از 
پزش��ك، روحانی، دانش آموز و دانشجو دانست و گفت: 
مقدمات ورود به این بازار از طریق فیلم های آموزش��ی، 
رس��انه ها و دوره های آموزش��ی باید آموزش داده و در 
خصوص آن فرهنگ س��ازی ش��ود.  عضو هیأت علمی 
دانش��گاه ته��ران در پایان تصریح ك��رد: زمانی كه افراد 
بدانند ب��ازار مالی و بازار س��رمایه جای مطمئنی برای 
س��رمایه گذاری است و ریس��ك آن كنترل می شود، به 
س��وی این بازار حركت می كنند و سرمایه های خود را 

به سمت آن سوق خواهند داد. 

سال روشن بورس

ش��رایط بازار سرمایه در دوس��ال اخیر همراه با بهبود 
نس��بی عالئم اقتصاد جهانی، بهبود قیمت نفت و فلزات 
اساس��ی و س��ایر عوامل تأثیر گ��ذار اقتص��ادی، نیاز به 
تحلیل های دقی��ق و بنیادی ب��رای پیش بینی وضعیت 
آتی بازار س��رمایه را رقم زده اس��ت. ف��ارغ از عوامل باال، 
آنچه جهت بازار سرمایه كشور را مشخص می كند صرفاً 
عوامل اقتصادی نیس��تند. در بازاری كه مردم مستقیماً 
در بازاره��ای س��رمایه گذاری حض��ور دارند و ش��خصاً 
مدیریت ث��روت و مدیریت س��رمایه گذاری های خود را 
انجام می دهند، حساسیت به بازارهای سرمایه دوچندان 
می شود، لذا تمامی بازارهای سرمایه گذاری رصد می شوند 
و مرتباً توسط سرمایه گذاران مورد ارزیابی قرار می گیرند. 
بنابراین ش��اهد گ��ردش باالی نقدینگی بی��ن بازارهای 

پربازده و كم ریسك )از منظر سرمایه گذاران( هستیم. 
سایه روشن سال 97

اقدامات ترامپ در راستای تهدید برجام اگرچه بر بازار 
سرمایه س��ایه افكنده و قدرت پیش بینی بازار را كاهش 
داده اس��ت، اما بای��د توجه كرد در ح��ال حاضر هم كه 
برجام پابرجاست تعامالت مالی چندانی در حوزه بانكی 
بین الملل اتفاق نیفتاده و همچنان رویه سابق پابرجاست 
و م��راوده ای در حوزه بانكی بین المللی برای ش��ركت ها 
ش��كل نگرفته اس��ت. بنابراین خروج آمریكا از برجام در 
ابتدا ضربه ای برای كلیت اقتصاد كشور محسوب نخواهد 
شد و صرفاً موضوع روانی آن برای مدت كوتاهی در بازار 
س��رمایه وجود خواهد داش��ت و بعد از مدتی بازار به آن 
واكسینه خواهد شد. با توجه به محدودیت شدید فعالیت 
در بازار ارز و قاچاق خوانده شدن نگهداری و خریدوفروش 
ارز، به نظر می رسد این بازار كم كم جای خود را به عنوان 
یك بازار س��رمایه گذاری در كشور از دست خواهد داد و 
منابع آن آماده ورود به بازار دیگری خواهد شد، بنابراین 
یكی از بازارهای س��رمایه گذاری ك��ه احتماال با حمایت 
دولت همراه خواهد ش��د، بازار س��رمایه است كه بخش 
قاب��ل توجهی از نقدینگی بازار ارز و بازار س��كه و طال را 
به س��مت خود جذب خواهد كرد، زیرا با عدم نوس��انات 
ارزی، جذابیت بازار طال كه بر اس��اس نوسانات ارز تغییر 
می كرد نیز كاهش خواهد یافت. بنابراین توصیه می شود 
بازار س��رمایه در س��ال 97 را با جدیت بیش��تری دنبال 
كنید، پتانس��یل گردش نقدینگی قابل توجهی در سال 
97 برای بازار سرمایه وجود دارد و عملكرد قابل قبولی از 

شركت های بورسی در سال 97 مورد انتظار است. 
معرفی گروه های پیشرو

با ورود نقدینگی، كلیت بازار س��رمایه با رش��د قابل 
توجهی روبه رو خواهد ش��د، اما در این بین گروه هایی 

هستند كه با سرعت بیشتری رشد خواهند كرد. 
صنایع پتروشیمی، فلزات و فوالدی سودآوری باثباتی 
نس��بت به سال 96 خواهند داش��ت و به نظر می رسد 
س��ودآوری ای��ن صنعت همانند س��ال 96 ب��ا اندكی 
تلرانس محقق شود. در این گروه ها كه جزو بزرگ ترین 
گروه های سرمایه گذاری هستند همچنان امكان ورود 
پول های بزرگ و رشد قیمتی در سال 97 وجود دارد و 

جزو گزینه های رشد در سال 97 هستند.
گروه خودرویی و قطعه ساز ها: خودرویی های بزرگ 
ب��ه دلیل افزایش نرخ مبادل��ه ای در صورتی كه نتوانند 
قیمت ه��ای خودروهای تولی��دی را باال ببرند با كاهش 
سود مواجه می شوند، از طرفی به دلیل واردات خودرو، 
شرایط رقابتی سخت تری را تجربه می كنند، قطعه سازها 
اما ش��رایط بهتری خواهند داش��ت، ب��ا افزایش قیمت 
واردات قطع��ات به دلیل افزایش قیم��ت ارز مبادله ای، 

عماًل وضعیت رقابتی قطعه سازها بهتر خواهد شد. 
گروه قندوشکر را به خوبی زیر نظر داشته باشید، با 
توجه به كم آبی در سال 96 و كاهش ذخایر آب، عماًل 
شاهد كاهش كشت چغندر و به تبع آن كاهش عرضه 
قند و ش��كر در سال 97 خواهیم بود. با افزایش قیمت 
ارز مبادله ای عماًل قیمت ش��كر واردات��ی نیز افزایش 
خواهد یافت و قیمت شكر داخلی نیز به این دو دلیل 
افزای��ش می یابد. عمده نمادهای گروه قندو ش��كر در 

شرایط خوبی از نظر تكنیكالی قرار دارند. 
گروه مسکن: این گروه را نیز زیر نظر داشته باشید، 
زیرا ممكن اس��ت نقدینگی س��رگردان بازار ارز و طال 
امسال این بخش را با رونق مواجه كند و نمادهای این 
گروه را كه چند س��الی است در كما به سر می برند با 

رونق مواجه كند. 

یادداشت

یك كارشناس بازار سرمایه قراردادهای 
آتی طال را امری مرس��وم در بورس های 
دنی��ا برش��مرد و گف��ت بازار آتی س��كه 
فرصتی برای سرمایه گذار فراهم می كند 
كه ریس��ك معام��الت خ��ود را در بازار 

سرمایه پوشش دهد. 
به گ��زارش ایرنا، در روزهای گذش��ته 
و پ��س از نوس��انات ن��رخ ارز و س��كه، 
گمانه زنی های��ی درباره وضعیت معامالت 
فیزیكی و آتی سكه در بورس مطرح شد؛ 
در ای��ن میان انجام معامالت پیش فروش 
سكه در بانك با انتقاد برخی كارشناسان 
روبه رو ش��د چرا كه به اعتقاد آنها، انجام 
پیش ف��روش در خ��ارج از ب��ورس كاال، 
كاركرد بورس كاال و انجام معامالت آتی 
سكه در این بورس را زیر سوال می برد. 

همچنی��ن توقف موق��ت معامالت آتی 
س��كه در ب��ورس كاال نی��ز واكنش هایی 
را می��ان س��رمایه گذاران و كارشناس��ان 

برانگیخت. 
كارشناس��ان معتقدند اتخاذ تصمیمات 
غیركارشناس��ی مانن��د توق��ف معامالت 
آتی س��كه در ب��ورس كاال، موجب لطمه 
زدن به اعتبار بازار سرمایه و بی اعتمادی 
سرمایه گذاران به بازارهای كشور می شود. 
رادپ��ور،  میث��م  زمین��ه  همی��ن  در 
كارشناس اقتصادی با تشریح كاركردهای 
بازار آتی سكه به عنوان بازار جذاب برای 
سرمایه گذاران پرداخت و گفت: معامالت 
در ب��ورس كاال به دو نوع ب��ازار فیزیكی 
)نقد( و مش��تقه )غیرنقدی( تقسیم بندی 
می ش��وند؛ از جمل��ه ابزار مش��تقه باید 
ب��ه معامالت آتی س��كه اش��اره كرد كه 
نخس��تین ابزار این بازار ب��وده و فرصتی 
را برای س��رما یه گذاران فراهم می كند تا 

ریسك معامالت خود را پوشش دهند. 
وی اف��زود: معام��الت آت��ی س��كه از 
انواع ابزارهای بازار س��رمایه است كه به 
معامله گران كمك می كن��د بدون اینكه 
كل ارزش خری��د خود را وارد بازار كنند 

به معامله بپردازند و مانند آن اس��ت كه 
ب��ازار به معامله گ��ران وام  دهد، چون در 
این نوع معامله كافی است كسری از پول 
به نام وجه الضمانت پرداخت شود و باقی 

آن را بازار وام دهد. 
وی درباره مزایای بازار آتی س��كه نیز 
گف��ت: قراردادهای آتی طال در دنیا برای 
رفع نیاز سرمایه گذارانی ایجاد شد كه به 
دنبال حفظ س��رمایه های خود در مقابل 
نوسانات نرخ ارز و طال بودند. به عبارتی، 
مهم تری��ن كارك��رد این ب��ازار كمك به 

پوشش ریسك است. 
ای��ن كارش��ناس اقتص��ادی ب��ا بیان 
اینكه نوس��انات نرخ ارز سرمایه گذاران 
را در همه كش��ورها نگ��ران می كند، اما 
برای آنها مسئله س��از نمی شود، گفت: 
به عن��وان نمونه، اگر یك س��رمایه گذار 
آمریكای��ی بخواهد از كش��ورهای حوزه 
یورو واردات انجام دهد و نگران نوس��ان 
ن��رخ این ارز باش��د، می توان��د در بازار 
مشتقه ریسك را پوشش و نگرانی خود 

را كاهش دهد. 
وی یادآور ش��د: به این ترتیب مشاهده 
می كنیم كه قرارداده��ای آتی )فیوچرز( 
در دنی��ا دارای اعتب��ار و كارای��ی باالیی 
هس��تند و امروز باید ب��رای رفع دغدغه 
فعاالن اقتصادی و پوش��ش نوسانات نرخ 
ارز و كااله��ا، این گونه ابزارها را توس��عه 

داد. 
به گفت��ه رادپور، در سراس��ر دنیا بازار 
مش��تقه در مقایس��ه ب��ا ب��ازار معامالت 
فیزیكی بس��یار بزرگتر و ای��ن معامالت 
و ابزاره��ای جدید مال��ی هر روز در حال 

گسترش است. 
این كارش��ناس اقتصادی در پاس��خ به 
این پرس��ش كه آیا در زمان های نوسان 
قیمت طال و سكه، تضعیف مقطعی بازار 
قراردادهای آتی س��كه برای ایجاد ثبات 
در بازار گزینه مناسبی است؟ گفت: خیر، 
به تازگی شاهد اعالم نظرها و تصمیمات 

غیركارشناس��ی هس��تیم ك��ه نمونه آن، 
افزایش ناگهانی نرخ سود سپرده بانك ها 
بود ك��ه هن��وز در حال پاس��خگویی به 

تبعات آن تصمیم هستیم. 
وی اف��زود: مطرح ش��دن بحث توقف 
معام��الت آتی س��كه نیز لطم��ه زدن به 
اعتبار بازار س��رمایه و اص��ول اقتصادی 
اس��ت زیرا با این كار در واقع بخش��ی از 
معامله گ��ران و س��رمایه گذاران را نادیده 

می گیریم و این اتفاق منطقی نیست. 
رادپور گفت: مردم و س��رمایه گذارانی 
كه تحت فش��ار تصمیمات اینچنینی، كه 
نمونه آن نیز در ماه های اخیر كم نیست، 
قرار می گیرند به بازارهای كشور بی اعتماد 
می شوند؛ به این ترتیب سیگنالی كه این 
تصمیمات در پی دارد این است كه وقتی 
از ترس جلوی نوع��ی از معامالت گرفته 
شود، بی اعتمادی و واكنش منفی بازارها 

تنها نتیجه آن است. 
این كارش��ناس اقتصادی ب��ر این باور 
است، س��ودی كه بانك مركزی از طریق 
ح��راج س��كه در بان��ك كارگش��ایی به 

خریداران رس��اند، 16 درصد در یك ماه 
ب��ود درحالی كه در دنیا میزان س��ود در 
مدت یك سال نیز به این عدد نمی رسد. 
وی گف��ت: در ای��ن میان، تأثی��ر بازار 
آتی س��كه به اندازه خودش است و چون 
معامالت ای��ن بازار در مقابل 50 میلیون 
س��كه ای كه در ب��ازار نقدی ب��ه فروش 
می رس��د، محدودت��ر اس��ت، جلوگیری 
از معام��الت آن ب��ه جز فش��اری كه بر 
س��رمایه گذاران وارد می كن��د، تأثی��ری 

نخواهد داشت. 
گفتنی اس��ت ش��اپور محمدی، رئیس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار هفت��ه 
گذش��ته در مواجهه با ابهامات متعددی 
كه درباره بازار آتی سكه در بورس مطرح 
ش��ده بود، از تداوم انج��ام معامالت آتی 
سكه و همچنین انجام معامالت سكه در 
ب��ورس كاال خبر داد. ب��ه گفته وی، قرار 
شده است معامالت سكه از طریق بورس 
كاال انجام شود. محمدی درباره معامالت 
آتی س��كه نی��ز گفته ب��ود معامالت آتی 
سكه در بورس كاال تداوم خواهد داشت. 

یک تحلیلگر بورس: 

بازار آتی سکه فرصتی برای پوشش ریسک سرمایه گذاران است

محسن عباسی
 مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری اماکو 
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عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
ته��ران با بیان اینكه س��ازوكار تخصیص 
واردات  ب��رای  3800تومان��ی  ارز 
كاالهای اساسی مش��خص نیست، گفت 
واردكنن��دگان كاالی اساس��ی با نرخ ارز 

۴۲00تومان ثبت سفارش می كنند. 
كاوه زرگ��ران در گفت وگو با خبرگزاری 
ف��ارس، گف��ت: به رغ��م اینكه براس��اس 
بخش��نامه های منتشرش��ده در روزه��ای 
اخی��ر ن��رخ ارز ب��رای واردات كااله��ای 
اساس��ی 3800تومان تعیین ش��ده است، 
اما واردكنندگان كاالهای اساسی از جمله 
روغن خام، ثبت سفارش خود برای واردات 
این كاال را با ارز ۴۲00تومان انجام داده اند. 
عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
تهران افزود: البته در جلسه دو روز پیش 
س��تاد تنظیم بازار عنوان ش��ده است كه 
واردكنندگان كاالهای اساسی فعال برای 
را  ۴۲00تومان��ی  دالر  هم��ان  واردات، 
پرداخت كنند و بعدا دولت تصمیم گیری 

مابه التف��اوت  چگون��ه  ك��ه  می كن��د 
۴00تومانی را به آنها پس دهد. 

وی اف��زود: دو روز پی��ش ه��م محمد 
ش��ریعتمداری، وزی��ر صنع��ت، مع��دن 
اول  و تج��ارت خب��ر داد ك��ه مع��اون 
رئیس جمه��ور ط��ی بخش��نامه ای اعالم 
ك��رده كه بان��ك ب��رای واردات كاالهای 
اساسی نرخ ارز را بر مبنای 3800تومان 
محاس��به می كند، اما مابه التفاوت آن به 
واردكننده را یا خود دولت می پردازد و یا 

اینكه بانك مركزی بدهكار می شود. 
زرگران اظهار داشت: البته تا این لحظه 
چنین بخشنامه ای را دریافت نكرده ایم. 

گرانی محصوالت پتروشیمی 
عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
تهران با اشاره به گران شدن دو محصول 
پتروشیمی گفت: براساس قانون، فرمول 
قیمت عرضه محصوالت پتروش��یمی در 
ب��ورس قیم��ت جهان��ی آن محصول در 
ن��رخ ارز اس��ت و از آنجا ك��ه عرضه این 

محص��والت ب��ا دالر ۴۲00توم��ان برای 
ش��ركت های خصولت��ی  مقدور نیس��ت، 
بنابرای��ن دو محص��ول پ��پ و PET به 
می��زان ۲۲00تومان در ب��ازار آزاد گران 
ش��ده اس��ت.  وی افزود: در حال حاضر 
عرضه ای��ن دو محصول پتروش��یمی در 
بورس كم ش��ده و قیمت آن از 5700به 
5900تومان در بازار س��یاه افزایش یافته 
اس��ت.  وی افزود: همچنین شركت های 
متع��ددی وج��ود دارد ك��ه از یوزان��س 
خارج��ی اس��تفاده و كاال به كش��ور وارد 
كرده ان��د.  زرگ��ران بی��ان داش��ت: این 
شركت ها بخش��ی از پول كاالی وارداتی 
خود را پرداخ��ت می كنند و بخش دیگر 
را در ی��ك بازه زمانی مش��خص س��ه یا 
شش ماهه باید پرداخت كنند كه اكنون 
مشخص نیست این شركت ها باید با چه 
نرخی بدهی خود را به فروشنده خارجی 

بپردازند. 
به گزارش فارس، براس��اس بخش��نامه 

اس��حاق  رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
جهانگی��ری، س��ازمان برنام��ه و بودجه 
كشور مكلف است، مبلغ 30 هزار میلیارد 
ریال ب��ه تدری��ج و از طری��ق تخصیص 
تنخواه گردان در حس��اب ویژه ای كه نزد 
بانك مرك��زی جمهوری اس��المی ایران 

افتتاح می شود، واریز كند. 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت با 
هماهنگ��ی بان��ك مرك��زی جمه��وری 
اس��المی ایران مكلف است، س��از و كار 
ثبت سفارش را به نحوی تنظیم كند كه 
كاالهای مشمول دریافت یارانه به صورت 
خ��ودكار در ب��رگ )فرم( ثبت س��فارش 
مش��خص و جه��ت تخصی��ص یارانه به 
صورت سیس��تمی به بانك مذكور ارسال 
ش��ود.  بانك مركزی یاران��ه این اقالم را 
ب��ه ازای ه��ر دالر ۴000ری��ال در زمان 
گش��ایش اعتبار به بان��ك عامل از محل 
اعتب��ار تخصیص یافت��ه از حس��اب ویژه 

مذكور پرداخت می كند. 

رئی��س فدراس��یون واردات آخری��ن 
وضعیت سامانه تجارت برای انجام ثبت 
س��فارش  كاال را تشریح و اعالم كرد كه 
این سامانه هنوز به طور كامل راه اندازی 
نش��ده و خیل��ی از كااله��ا ب��رای ثبت 

سفارش با مشكل روبه رو هستند. 
پس از نوسانات ارزی و تصمیم جدید 
دول��ت مبن��ی ب��ر تعیی��ن دالر ۴۲00 
تومانی به عنوان دالر تك نرخی، این ارز 
با قیمت اعالم ش��ده صرفا به متقاضیان 
قانون��ی اع��م از تج��ار تخصی��ص داده 

می ش��ود كه رئیس كل بان��ك مركزی 
روز گذشته اعالم كرد »از ۲1 فروردین 
تاكن��ون حدود 9۲10 فق��ره ارز ۴۲00 
تومانی معادل ۲میلیارد و 360 میلیون 
دالر تخصی��ص یافته اس��ت و برخالف 
برخی اعالم ه��ا، روند صادرات و واردات 
متوقف نشده و ارز اختصاص یافته است. 
همچنین س��ایر متقاضیان كه به دنبال 
تهیه دالر هس��تند باید فعال صبر كنند. 
از س��وی دیگر براس��اس بخشنامه های 
اعالم ش��ده در زمین��ه واردات كاال ثبت 

س��فارش ها باید از طریق س��امانه ثبت 
تجارت انجام ش��ود«؛ س��امانه ای كه به 
گفت��ه رئی��س هیأت مدیره فدراس��یون 
واردات هن��وز به طور كام��ل راه اندازی 
نشده است و بسیاری از كاالها با مشكل 

ثبت سفارش روبه رو هستند. 
فره��اد احتش��ام زاد در گفت وگ��و با 
ایس��نا، اظه��ار كرد: اتفاق��ی كه پس از 
تعطیالت ن��وروز در وهل��ه اول رخ داد 
ش��وک ارزی بود كه به بازار وارد شد و 
بعد از این شوک هم، دالر ۴۲00تومانی 

مطرح ش��د.  به گفته وی، این اتفاق به 
خودی خود خبر مثبت��ی بود كه باعث 
ثبات قیم��ت ارز می ش��ود، ولی در پی 
آن با س��امانه تج��ارت صنعت، معدن و 
تجارت روبه رو شدیم، چون در بخشنامه 
اولیه بانك مركزی اعالم ش��ده كه الزاما 
تمامی كاالها باید ثبت س��فارش شوند. 
البته قبل از این هم باید ثبت س��فارش 
انجام می ش��د كه به نظر می رس��د این 
تأكید مجدد به دلیل برخی موارد خاص 

بوده است. 

وجود مشکل در ثبت سفارش کاالها

ای��ران به لطف برخ��ورداری از منابع عظیم گازی، 
در مس��یر راه ان��دازی ی��ك مجتمع جدی��د گداخت 
آلومینیوم در اوایل س��ال آینده ق��رار دارد كه میزان 
تولی��د آلومینیوم این كش��ور را 70درص��د افزایش 
خواه��د داد و ایران را در این خصوص به خودكفایی 

خواهد رساند. 
ب��ه گزارش تس��نیم ب��ه نق��ل از رویت��رز، مهدی 
كرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران 
در كنفرانس آلومینیوم س��ی آر ی��و در لندن گفت، 
عملیات س��اخت مجتمع گداخت شركت آلومینیوم 
جنوب كه قرار است در فاز نخست ساالنه 300 هزار 

تن تولید داشته باشد در جریان است. 
كرباس��یان همچنی��ن ریاس��ت س��ازمان ایمیدرو 
)س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 
ای��ران( را برعهده دارد كه مالك ۴9درصد از س��هام 
ش��ركت آلومینیوم جنوب اس��ت. 51درص��د مابقی 
س��هام این شركت متعلق به ش��ركت سرمایه گذاری 

غدیر ایران است. 
به گفته میرچی، مدیر موسس��ه مشورتی آئوریس 

كانادا، كه به ش��ركت آلومینیوم جنوب )س��الكو( نیز 
مش��اوره می ده��د، هرچند ای��ران هم اكن��ون در دو 
مجتمع تولیدی خود ساالنه اندكی بیش از ۴00هزار 
تن آلومینیوم تولید می كند، اما میزان مصرف داخلی 

حدود 600 تا 700 هزار تن است. 
به گفته وی، مجتمع گداخت آلومینیوم س��الكو در 
منطقه وی��ژه اقتصادی المرد در جن��وب ایران و در 
نزدیكی س��احل خلیج فارس در حال س��اخت است؛ 
جایی كه یك بندر آب عمیق نیز در آنجا در دس��ت 

احداث است. 
ای��ن مجتمع 1.۲میلیارد دالری توس��ط ش��ركت 
مهندسی و س��اخت خارجی صنعت فلزات غیرآهنی 

چین در حال احداث است. 
به گفته میرچی، مجتمع گداخت آلومینیوم سالكو 
ابتدا قرار بود به صورت س��رمایه گذاری مش��ترک با 
شركت آلكان كانادا ساخته شود، اما این شركت پس 

از تحریم های آمریكا ایران را ترک كرد. 
كرباس��یان همچنین گفت، ای��ن مجتمع گداخت 
انرژی مورد نیاز خ��ود را از یك نیروگاه گازی تأمین 

خواهد كرد و ایران امیدوار اس��ت با استفاده از منابع 
عظی��م گازی خ��ود صنع��ت فلزات خ��ود را بیش از 
پیش توسعه بدهد. ایران در كنار روسیه، بزرگ ترین 

دارندگان ذخایر گازی جهان به شمار می روند. 
وی افزود، مجتمع س��الكو میزان تولید آلومینیوم 
كش��ور را تا س��ال ۲0۲5 به یك میلیون تن در سال 
افزایش خواهد داد و بخش فوالد ایران نیز قصد دارد 
تولید خود را تا س��ال ۲0۲5 از 31 میلیون تن فعلی 

به 55 میلیون تن برساند. 
كرباس��یان گفت، تولید فوالد ایران در سال ۲013 
می��الدی ۲0 میلیون تن بود و م��ا تنها یك میلیون 
تن صادرات داش��تیم. در سال گذشته صادرات فوالد 

ایران به حدود 9 میلیون تن رسید. 
میرچ��ی گفت، وج��ود ذخای��ر گازی و تولید برق 
ارزان قیمت از نظر قیمتی نیز به مجتمع سالكو كمك 
می كند. »من انتظار دارم هزینه تولید مجتمع سالكو 

زیر 1۲00 دالر در هر تن باشد.«
قیمت ش��اخص هر تن آلومینی��وم در بازار بورس 

لندن، روز گذشته حدود ۲۲30 دالر بود. 

ایران امسال در تولید آلومینیوم به خودکفایی می رسد

 سازوکار تخصیص ارز ۳۸۰۰تومانی
برای واردات کاالی اساسی مشخص نیست

خبر

نارضایتی کشاورزان از ثبات نرخ خرید 
تضمینی گندم

کمبود منابع مالی دولت در بخش 
کشاورزی آوار شد

با وجود افزایش چند برابری هزینه های تولید، 
كش��اورزان از دولت انتظار داشتند كه نرخ خرید 
تضمین��ی گندم برحس��ب تورم اعالم ش��ود، اما 
س��خنگوی دولت خبر از ثبات ن��رخ خرید داده 

است. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، اعالم نرخ 
خرید تضمینی گندم در س��ال زراعی 97-96 به 
یكی از پرچالش ترین بحث ها تبدیل ش��ده است، 
چراكه بعد از گذش��ت هفت م��اه تأخیر در اعالم 
نرخ این محصول اس��تراتژیك، س��خنگوی دولت 
اعالم كرد كه دولت فع��ال توان پرداخت بیش از 

1300 تومان برای خرید گندم را ندارد. 
این درحالی است كه براساس قانون، همه ساله 
دولت نرخ خرید تضمینی محصوالت كش��اورزی 
را قب��ل از ش��روع كش��ت در پایان ش��هریورماه 
باید اعالم كند، درحالی كه با تاخیر بی س��ابقه تا 
امروز خب��ری از اعالم نرخ جدی��د این محصول 

استراتژیك نیست. 
 با همه این تفاس��یر، یك ماه است كه برداشت 
گندم در برخی مناطق كش��ور آغاز شده و وزارت 
جهاد كشاورزی به صورت علی الحساب، در حال 

خرید تضمینی محصول از كشاورزان است. 
با وج��ود افزایش چند برابری هزینه های تولید 
و نگران��ی كش��اورزان از ثبات ن��رخ خرید انتظار 
م��ی رود كه ش��ورای اقتص��اد به منظ��ور رعایت 
حقوق جامعه كش��اورزی، نرخ خرید محصوالت 
كش��اورزی از جمل��ه گن��دم را بر حس��ب تورم 
اعالم كند ت��ا تولیدكنن��دگان بتوانند جوابگوی 
هزینه های تولید و معیش��ت خانوار خود باش��ند 
و نس��بت به ادامه كش��ت و كار در سال های آتی 

دلگرم شوند. 
علیقل��ی ایمانی، رئی��س بنیاد توانمند س��ازی 
گندمكاران با انتقاد از نقض قانون خرید تضمینی 
گندم اظهار كرد: براساس قانون خرید تضمینی، 
قبل از شروع س��ال زراعی جدید باید نرخ خرید 
تضمینی گندم اعالم شود، درحالی كه دولت پس 
از گذش��ت هفت م��اه انتظ��ار، آب پاكی را روی 

دست كشاورزان ریخت. 
وی با اشاره به اینكه تاخیر در اعالم نرخ خرید 
تضمینی گندم به معنای فریب كشاورزان در این 
ایام ب��ود، افزود: با وجود آنكه س��خنگوی دولت 
پس از گذش��ت هفت ماه از ش��روع سال زراعی 
جدی��د، از ثبات نرخ خری��د تضمینی گندم خبر 
داد، باید گفت كه این امر اخالقی نیست، چراكه 
باید این تصمیم دولت قبل از س��ال زراعی جدید 
اعالم می ش��د تا كش��اورزان می توانستند نسبت 
به انتخاب كش��ت محصول تصمیم گیری الزم را 

اتخاذ كنند. 
ایمان��ی ادامه داد: گندم��كاران در فضای كنونی 
اقتص��اد كه ه��ر روز قیمت نهاده ها روب��ه افزایش 
اس��ت، مش��غول فعالیت هس��تند؛ بنابرای��ن تورم 
تمام ش��ده تولید بیش از نرخ 9 و 10درصد اس��ت، 
برای مثال قیمت یك نوع سم علف كش كه در سال 
زراعی گذشته لیتری 85 هزارتومان بود، امسال به 
165 هزار توم��ان و قیمت مرگ موش برای حفظ 
و نگه��داری انبارها ۲0درصد افزایش یافته اس��ت، 
درحالی كه س��خنگوی دولت از افزایش سه برابری 

نرخ خرید نسبت به سال 91 خبر می دهد. 
رئیس بنیاد توانمند س��ازی گندمكاران با اشاره 
به اینكه افزایش سه برابری قیمت گندم طی این 
س��ال ها برای جبران خأل قانون در دولت گذشته 
بود، بیان كرد: ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در 
س��ال زراعی 85 و 86، واردات بیش از 6 میلیون 
تن گندم را به همراه داش��ت ك��ه مطمئنا ثبات 
ن��رخ خرید تضمینی در س��ال زراع��ی 96-97، 
خودكفای��ی گندم را تحت تاثیر خود قرار خواهد 

داد و مجددا واردكننده خواهیم شد. 
ب��ه گفته وی، برخی از مافیای واردات از روزی 
ك��ه در تولید گندم خودكفا ش��دیم ب��ه عناوین 
مختلف از جمل��ه ارزان بودن گندم خارجی، نبود 
منابع مال��ی الزم برای خرید و كیفیت نداش��تن 
گن��دم تولی��د داخ��ل درص��دد آن بودن��د ك��ه 
خودكفایی این محصول استراتژیك را زیر سوال 

ببرند. 
ایمانی با انتقاد از عدم رعایت حقوق گندمكاران 
در سال زراعی جدید افزود: با توجه به آنكه معاون 
اول رئیس جمه��ور از افزایش 50درصدی حقوق 
كارمن��دان و وزیر تعاون از افزایش 19.5درصدی 
حقوق كارمندان خبر می دهند، چطور می ش��ود 
كه س��خنگوی دولت از ثبات نرخ خرید تضمینی 

گندم خبر می دهد؟ 
رئی��س بنی��اد توانمند س��ازی گندم��كاران از 
افزایش 7درصدی نرخ گندم در بازارهای جهانی 
خبر داد و گفت: وزارت جهاد كشاورزی به عنوان 
متولی تولید، نرخ تمام ش��ده هزینه های تولید را 
آنالی��ز كرد كه قیمت این محصوالت چند درصد 
افزایش می یابد، بنابراین از دولت تقاضا داریم كه 
برای حفظ تولید و اش��تغال تالش كند تا با اعالم 
هرچه س��ریع تر نرخ خرید بر حسب قانون خرید 

تضمینی، حقوق كشاورزان ضایع نشود. 

اخبار

واردات 45میلیون دالر گوشی 
تلفن همراه به کشور در یک ماه

در نخس��تین ماه س��ال جاری ۴5 میلیون و ۴1۴ 
هزار دالر گوش��ی تلفن همراه وارد كش��ور ش��د كه 
نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته ۲۲9درصد 

افزایش داشته است. 
به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از گم��رک ایران، در 
نخس��تین ماه س��ال جاری تعداد ۲۴9 هزار و 15۴ 
دستگاه گوش��ی تلفن همراه به ارزش ۴5 میلیون و 
۴1۴ هزار دالر وارد كش��ور شده است كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته از نظر تعداد 96درصد و 
از حیث ارزش ۲۲9درصد افزایش را نشان می دهد. 
در فروردین م��اه س��ال96 تع��داد 1۲7 ه��زار و 
18دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 13 میلیون 

و 790 هزار دالر به كشور وارد شده بود. 
این در حالی است كه طی فروردین ماه سال جاری 
تع��داد یك ه��زار و 3۴ دس��تگاه خ��ودرو به ارزش 
۲3میلی��ون و 651 هزار دالر به كش��ور وارد ش��ده 
كه نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل از نظر تعداد 
73درصدی و از حیث ارزش 77درصد كاهش داشته 
اس��ت.  گمرک ایران به واردكنندگان گوش��ی تلفن 
همراه مس��افری و تجاری هشدار داد تا در ثبت كد 
شناس��ه بین المللی)IMEI(  گوش��ی ها در سامانه 
گمرک دقت كنند چراكه در صورت هرگونه مغایرت 
و اش��تباه در ثبت این كد با مشخصات گوشی تلفن 
همراه امكان فعال سازی و رجیستری وجود نخواهد 

داشت. 

تکلیف جدید دولت به صادرکنندگان
 دالرهای تان را به »نیما« بسپارید

معاون وزیر صنعت با اش��اره به اینكه سیاس��ت های 
جدید ارزی دولت محدودیتی را برای شركت های خرد 
و متوس��ط ایجاد نمی كند، گفت: تا 80درصد صادرات 
غیرنفتی ما باید در فواصل س��ه ماهه به سمت سامانه 

نیما هدایت شود. 
به گزارش تسنیم، مجتبی خسروتاج كه در كمیسیون 
تلفیق مجلس سخن می گفت با اشاره به اینكه بیشتر 
شركت های صادراتی ما خرد هستند، گفت: از مجموع 
11 هزار ش��ركت فعال در صادرات تنها حدود ۲800 
شركت با صادرات باالی یك میلیون دالر در سال داریم 
كه اینها 90درصد صادرات كشور را به خود اختصاص 

می دهند. 
معاون وزیر صنعت با اش��اره به اینكه سیاس��ت های 
جدید ارزی دولت محدودیتی را برای شركت های خرد 
و متوس��ط ایجاد نمی كند، گفت: تا 80درصد صادرات 
غیرنفتی ما باید در فواصل س��ه ماهه به سمت سامانه 

نیما هدایت شود. 
وی در تشریح بیشتر سیاست های جدید ارزی دولت 
گفت: از آنجا كه بسیاری از داد و ستدهای با طرف های 
عراقی و افغانی به ریال انجام می ش��ود تا اطالع ثانوی 
صادركنن��دگان به ای��ن دو كش��ور از بازگرداندن ارز 

صادراتی به سامانه نیما معاف شدند. 
رئیس سازمان توسعه تجارت همین طور تصریح كرد: 
صادركنندگان ما می توانند 5درصد درآمدهای صادراتی 
خ��ود را صرف موارد م��ورد نیاز خود از جمله تبلیغات 

كنند. 
خس��روتاج گف��ت: آنچ��ه صادركنن��دگان تعهد به 
بازگش��ت درآمدهای ارزی خود دارند براس��اس فوب 
بنادر ایران محاسبه می شود، لذا هزینه حمل نیز جزو 

استثناهاست كه جزء بازگشت ارز است. 
وی همین طور به نسیه فروش��ی و مدت دار فروش��ی 
برخی صادركنندگان اش��اره كرد و گفت: این بخش از 
فعاالن اقتصادی نیز تا شش ماه مهلت قانونی دارند تا 
درآمد ارزی خود را به چرخه اقتصادی كشور بازگردانند. 
رئیس سازمان توسعه تجارت به سرمایه گذاری برخی 
صادركنن��دگان در مقاصد صادراتی نیز اش��اره كرد و 
گفت: از آنجاكه این س��رمایه گذاری ها موجب افزایش 
و تقویت صادرات می شود برای آن نیز پیش بینی هایی 
صورت گرفته و دس��تورالعمل آن در حال تهیه اس��ت 
ضمن آنكه هیچ صادركننده ای موظف نیس��ت درآمد 
ارزی خود را كه ص��رف واردات مواد اولیه اش می كند، 

باز گرداند. 
به گزارش تسنیم، س��امانه نظام یكپارچه معامالت 
ارزی )نیما( برای س��اماندهی معامالت ارزی عملیاتی 
شد. به گفته مسئوالن بانك مركزی این سامانه قابلیت 
تنظیم ش��وندگی و سیاست گذاری دارد و تمام منابع و 
مصارف ارزی كشور در سامانه جمع می شود و براساس 
ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار عرضه و 

تقاضا صورت می گیرد. 
س��امانه نیما ابزار اطالعاتی برای رصد لحظه ای بازار 
ارز اس��ت و از این طریق امكان سیاس��ت گذاری فوری 
و مداخل��ه موثر را برای حاكمی��ت فراهم می كند. این 
س��امانه می تواند ب��ا پیش بینی قبل از وق��وع التهابات 
ب��ر ب��ازار ارز، نیازمندی ها و مناب��ع ارزی را با توجه به 
سیاس��ت های كالن كشور كنترل و مصارف ارزی را به 

صورت سیستماتیك در اختیار بگیرد. 
در ساختار س��امانه نیما، چهار بازیگر عمده تعریف 
ش��ده كه شامل: واردكنندگان كاال و خدمات به عنوان 
متقاضی��ان ارز، صادركنندگان كاال و خدمات ش��امل 
دولت به عنوان صادر كننده نفت و واس��طه گران شامل 
بانك ها و صرافی ها و سیاس��ت گذار ارزی كه براساس 
پیش بینی منابع و مص��ارف نرخ و دامنه آزادی نرخ ها، 

اولویت ها و سقف مصارف را كنترل می كند. 

پنجشنبه
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ایران خودرو  اسبق  مدیرعامل 
ب��ا تأكید ب��ر ل��زوم تجدیدنظر 
خودروس��ازان در سیاس��ت ها و 
برنامه هایش��ان ب��ه نف��ع مردم، 
گف��ت ك��ه توس��عه هم��كاری 
از  اس��تفاده  و  خارجی ه��ا  ب��ا 
توانمندی ه��ای آن��ان در تحقق 
مطالبات مردم، به جای محدود 
ك��ردن ورود خودروها كارس��از 

خواهد بود. 
 »منوچهر منطقی« در پاسخ 
به این پرس��ش كه آی��ا تحقق 
شعار »حمایت از كاالی ایرانی« 
با خری��د كااله��ای كم كیفیت 
افزود:  داخلی محقق می ش��ود، 
شعار مطرح ش��ده توسط رهبر 
برای  انق��الب، فرصت��ی  معظم 
خودروس��ازان داخلی است تا با 
كاهش قیم��ت و بهبود كیفیت 
استفاده  تولیدات خود، ُحس��ن 
را از اقبال عمومی كه نسبت به 

آنها شده نشان دهند. 
به گفته وی، اگر خودروسازان 
ش��یوه های  كماكان  بخواهن��د 
قدیمی و پیش��ین خ��ود را در 
پی��ش بگیرن��د، به ط��ور قطع و 
یقی��ن ای��ن مزیت را از دس��ت 
خواهن��د داد؛ مزیت��ی كه نقطه 
بازگش��تی نیز برای آن متصور 

نیست. 
دبی��ر س��تاد توس��عه صنایع 
دانش بنی��ان هوایی و هوانوردی 
معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری خاطرنش��ان ك��رد: 
تحق��ق ای��ن مه��م راهكارهای 

متع��ددی دارد، از جمله اینكه 
به ج��ای محدود ك��ردن ورود 
خودروهای خارجی به كش��ور، 
ب��ا آنها ب��ه مذاكره نشس��ت و 
به ط��ور مثال در قبال در اختیار 
گذاش��تن بازار ب��زرگ ایران، از 
آنها در مقوله های كاهش قیمت 
تم��ام ش��ده و افزای��ش كیفی 

خودروها كمك بگیریم. 
وی تصری��ح ك��رد: نام گذاری 
امس��ال فرصت مغتنم��ی برای 
خودروس��ازان اس��ت تا به نفع 
سیاست هایش��ان  در  م��ردم 
تجدی��د نظر كنند، زی��را مردم 
قیمت  و  باكیفی��ت  خودروهای 
مناس��ب می خواهند، اما تحقق 
آن ب��ه تنهایی و با ش��یوه های 
خودروسازان  س��وی  از  قدیمی 

میسر نیست. 
ام��روز  داد:  ادام��ه  منطق��ی 
با ش��رایطی مواجهی��م كه اگر 
یا تحوالتی  خودروسازان تحول 
را ب��ه نفع مردم انج��ام ندهند، 
نارضایتی از آنها بیش��تر خواهد 
ش��د كه خود به معنای سریع تر 
و راحت ت��ر ش��دن فرآیند ورود 
خودروهای خارجی خواهد بود. 
وی ی��ادآوری كرد: اس��تفاده 
از فناوری ه��ای قدیمی، یكی از 
علل و عوامل ب��اال بودن قیمت 
تمام شده قطعات یا خودروهای 
ایرانی اس��ت، به عنوان مثال در 
خودروهای  مدل ه��ای  برخ��ی 
ایران��ی از 17 ب��رد الكتریك��ی 
اس��تفاده می ش��ود، درحالی كه 

ب��ا فناوری های م��درن امروزی 
می ت��وان همه آنه��ا را در قالب 
یك برد تجمیع كرد كه بس��یار 

ارزان تر تمام می شود. 
ایران خودرو  اسبق  مدیرعامل 
تأكید كرد: بر این اس��اس باید 
و  روز  فناوران��ه  تح��والت  ب��ه 
اینكه چگونه می شود از آنها در 
راس��تای كاهش قیمت و بهبود 
كیفیت خودروها بهره جس��ت، 

توجه داشت. 
اولویت ه��ای  بی��ان  در  وی 
این مس��یر، به تجربه هندی ها 
اش��اره ك��رد كه به ای��ن نتیجه 
رس��یدند كه برای ب��ازار بزرگ 
خود، خودروهایی با اس��تاندارد 
و كیفیت م��د نظر، اما با قیمت 
۲500 دالر از خارجی ها مطالبه 
كنند و در این راه توفیق یافتند. 
منطقی اضافه ك��رد: با وجود 
ب��ازار ب��زرگ ایران ب��ا ظرفیت 
ساالنه یك میلیون و 600 هزار 
دس��تگاه خودرو و ب��ا در پیش 
و  جمع گرای��ی  روش  گرفت��ن 
تقس��یم كار بین خودروسازان و 
قطعه سازان داخلی با خارجی ها، 
دس��تیابی به این مهم ش��دنی 

است. 
وی ادغام خودروس��ازان را در 
این پیوند ناصحیح توصیف كرد 
و گفت: این كار تنها یك فرآیند 
فیزیكی چند س��اله بوده، زد و 
خوردهای خاص خود را دارد و 
در نهایت منظور مدنظر حاصل 

نمی شود. 

وی تصری��ح كرد: ام��روز در 
همكاری ه��ای  بح��ث  جه��ان 
اس��تراتژیك مط��رح اس��ت كه 
چگون��ه می ت��وان ه��م اقتصاد 
خودروس��ازان و ه��م كیفی��ت 
خودروها را ارتق��ا داد و در این 
مس��یر وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ای��ران )ایدرو( 

نقش كلیدی دارند. 
رهب��ر  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
ش��عار  اس��المی  انقالب  معظم 
از  »حمای��ت  را   1397 س��ال 
كردند.  اع��الم  ایران��ی«  كاالی 
در هفته ه��ای گذش��ته و متاثر 
هم��ه  ارز،  ن��رخ  تغیی��رات  از 
فعالیت های اقتصادی و از جمله 
فعالی��ت واردكنن��دگان خودرو 

تحت تأثیر قرار گرفت. 
 كوروش مرشد سلوک، رئیس 
انجم��ن واردكنن��دگان خودرو 
گف��ت: به دلیل بس��ته ش��دن 
اكنون  س��فارش،  ثبت  س��ایت 
متقاضی��ان خودروهای خارجی 
در ش��وک ب��ه س��ر می برن��د و 
نمی دانن��د باید خودرو بخرند یا 

خیر؟ 
وی اظهار داش��ت: مش��خص 
ش��دن ن��رخ نهای��ی تعرفه های 
در  خ��ودرو  واردات  گمرك��ی 
مجل��س، نی��ز عام��ل دیگ��ری 
اس��ت كه می تواند بازار آشفته 
خودروهای خارجی را به تعادل 

نزدیك كند. 
مجلس  نمایندگان  همچنین، 

یكش��نبه  علن��ی  جلس��ه  در 
ش��ورای  مجلس  ج��اری  هفته 
اسالمی ابتدا با طرح دوفوریتی 
تعیی��ن ضوابط حق��وق ورودی 
خودروه��ای س��واری وارداتی و 
س��اماندهی بازار خودرو با 1۴۲ 
رأی مواف��ق، 76 رأی مخال��ف 
مجم��وع  از  ممتن��ع  رأی   7 و 
۲51 نماینده حاضر در جلس��ه 

مخالفت كردند. 
در ادام��ه ی��ك فوری��ت این 
طرح به رأی گذاش��ته ش��د كه 
نماین��دگان با 16۲ رأی موافق، 
68 رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع 
از مجم��وع ۲51 نماینده حاضر 

با آن موافقت كردند. 
در م��اده واح��ده ای��ن طرح 
آمده است: به منظور ساماندهی 
واردات خ��ودرو و تعیین حقوق 
ورودی مؤثر با هدف دس��تیابی 
و  رقابت پذی��ری  افزای��ش  ب��ه 
تولی��د  خودروه��ای  كیفی��ت 
اس��تانداردهای  افزایش  داخل، 
ایمنی و زیست محیطی، كاهش 
مص��رف  آالیندگ��ی،  كاه��ش 
س��وخت و مدیریت ب��ر واردات 
و ب��ازار خ��ودرو، دول��ت مكلف 
است حقوق ورودی خودروهای 
سواری را براساس حجم موتور، 
میزان مصرف س��وخت و میزان 
آالیندگی به ص��ورت پلكانی و 
هدفمند تا سقف حقوق ورودی 
55 درصد ظرف مدت س��ه ماه 
پس از ابالغ ای��ن قانون تعیین 

كند. 

الیحه نرخ كرایه تاكس��ی در كمیسیون 
عمران ش��ورای ش��هر تهران ب��ه تصویب 
رس��ید و در نوبت طرح در صحن ش��ورای 
شهر تهران اس��ت.  به گزارش مهر، الیحه 
نرخ كرایه تاكسی در نوبت طرح در صحن 
علنی ش��ورای شهر مانده است. این الیحه 
ك��ه ۲0 فروردی��ن ماه به ش��ورای ش��هر 
تهران رسیده، هفته گذشته در كمیسیون 
تخصصی به تصویب رسید اما هنوز در صف 
بررسی در صحن علنی شورای شهر تهران 
اس��ت. این روزه��ا رانندگان تاكس��ی های 
گردشی نرخ های مصوب خود را می گیرند 
و مس��ئوالن ترافیكی ش��هر هم هش��دار 
می دهند دریافت كرایه اضافه خالف قانون 
است و با رانندگان متخلف برخورد می شود. 
الیح��ه نرخ كرایه تاكس��ی امس��ال با 
س��ال های گذش��ته تفاوت های اساس��ی 
دارد. فرم��ول جدید مدیریت ش��هری بر 

اساس هزینه رانندگان تاكسی است. 
 ورودی تاکسی 6072 ریال

بدون مسافت آزاد 
بر اس��اس الیح��ه تعیین ن��رخ كرایه 
انواع تاكس��ی در س��ال 97 ب��رای ورود 

607۲ ری��ال ب��دون مس��افت آزاد و در 
ازای ه��ر 100 متر 3۲1 ریال پیش��نهاد 
ش��د. همچنین در س��رعت كمتر از 15 
كیلومتر در س��اعت مس��افت طی ش��ده 
لحاظ نمی شود و به ازای هر دقیقه 80۲ 
ریال محاس��به می ش��ود، همچنین برای 
نرخ كرایه در نوبت ش��ب از س��اعت ۲۲ 
تا 6 بام��داد معادل ۲0درصد به نرخ های 

تعیین شده اضافه می شود. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، ش��هرداری تهران 
موظف اس��ت تاكس��یمتر تاكس��ی های 
دارای نرم اف��زار جابه جای��ی مس��افر در 
ش��هر را تنظی��م و بر اج��رای آن نظارت 
كن��د. مبلغ ورودی ۴7 هزار و 907 ریال 
بدون مسافت آزاد اس��ت. همچنین نرخ 
كرایه س��فر در ازای ه��ر یكصد متر 83 
ریال پیشنهاد شده است. در سرعت های 
كمتر از 15 كیلومتر در س��اعت مسافت 
طی ش��ده محاسبه نمی ش��ود و به ازای 
ه��ر دقیقه ۲هزار و 600 ریال محاس��به 
می ش��ود. همچنین برای سفرهای خارج 
از محدوده مناطق ۲۲ گانه ش��هر تهران 
به می��زان 10 كیلومتر 30 درصد به نرخ 

كرایه اضافه می شود. 
همچنین در ماده شش��م این الیحه به 
نرخ كرایه تاكسی های راه آهن و ترمینال 
اشاره شده كه بر اساس آن مبلغ ورودی 
53 هزار و 896 ریال بدون مس��افت آزاد 
و نرخ كرایه س��فر به ازای هر یكصد متر 
ه��زار و 16۴ ریال اس��ت. در ماده 9 این 
الیح��ه آمده اس��ت س��ازمان مدیریت و 
نظارت بر تاكس��یرانی ش��هر تهران مجاز 
است كرایه انواع تاكسی های شهر تهران 
را ب��ا توجه ب��ه ش��رایط آب و هوایی در 
مواق��ع باران و برف حداكثر تا ۲0 درصد 
برای كلیه خدمات تاكسی افزایش دهد. 
ای��ن افزایش تنها ش��امل تاكس��ی هایی 
خواهد بود ك��ه دارای یكی از روش های 
پرداخ��ت الكترونیك كرایه بوده و امكان 
تعیین نرخ ب��ه صورت متمركز با در نظر 
گرفتن ش��رایط زمانی و مكانی محدوده 
فعالیت برای آنها وج��ود دارد. همچنین 
در م��اده 10 این الیحه افزایش كرایه در 
زمان اوج سفر پیش بینی شده و سازمان 
تاكس��یرانی مجاز اس��ت كرای��ه خدمات 
تاكس��ی خطی را در ساعات اوج ترافیك 

یعن��ی از س��اعت 17 ت��ا ۲0 ب��ه میزان 
10درص��د برای تاكس��ی هایی كه دارای 
یك��ی از روش های پرداخ��ت الكترونیك 

می باشند افزایش دهد. 
در این الیحه تهیه برچس��ب و تنظیم 
تاكسیمتر تاكسی ها تا سقف ۴ میلیارد و 
500 میلیون ریال پیش بینی شده است. 

تمام تفاوت های نرخ کرایه های 
تاکسی97

در دوره های پیش��ین سیاس��ت گذاری 
بر مبنای محاس��به درص��د افزایش نرخ 
به نس��بت س��ال پیش��ین بود، در روش 
پیش��نهادی جدید ابتدا هزینه های ثابت 
و متغیی��ر و تابع كلی هزینه –مس��افت 
راننده تاكس��ی محاس��به و ن��رخ كرایه 
متوسط هر كیلومتر به دست آمده است. 
بر اس��اس متوس��ط قیمت هر كیلومتر و 
مفروضات اولیه درباره هر نوع از خدمات 
و سیاست های مدیریت شهری نرخ كرایه 
هر یك از خدمات محاس��به خواهد شد، 
بر اس��اس روش های محاس��باتی قبل از 
تغییرات میزان كرایه با باال رفتن مسافت 

طی شده كمتر بود. 

اعالم جزییات نرخ کرایه تاکسی ها در سال 97

مدیرعامل اسبق ایران خودرو:

خودروسازان در برنامه های خود تجدید نظر کنند
دریچه

دولت یا واردکنندگان؛ کدام یک در 
واردات خودرو تخلف کردند؟

در حالی رئیس س��ازمان توس��عه تجارت تخلف ثبت 
س��فارش واردات خودرو در زمان توقف ثبت س��فارش را 
تایید كرده اس��ت كه رئیس انجمن وارد كنندگان خودرو 
قبال از بازار س��یاه ثبت س��فارش خودرو توس��ط افرادی 
كه خود را در ارتباط با س��ازمان توس��عه تجارت معرفی 

می كردند، خبر داده بود.
به گزارش فارس، سامانه ثبت سفارش واردات خودرو 
س��ال گذش��ته از اواخر تیرماه تا دهم دی ماه براساس 
اعالم س��ازمان توس��عه تجارت متوقف شد، اما علیرغم 
ای��ن توقف در ثبت س��فارش واردات خ��ودرو، موضوع 
ثبت سفارش های شبهه دار توسط مركز حراست وزارت 

صنعت مطرح شد.
پیرو این موض��وع، دفتر جرائم س��ازمان یافته گمرک 
ای��ران در ابالغیه ای ب��ه گمركات اجرای��ی اعالم كرد كه 
واردات بی��ش از 6۴00 خودرو به دلیل اس��تفاده از ثبت 

سفارش های جعلی مشمول مقررات كاالی قاچاق است. 
براین اس��اس كلیه خودروهای كه ثبت س��فارش آنها 
در زمان توقف ثبت س��فارش خودرو انجام شده، به دلیل 
شائبه دار بودن مشمول مقررات كاالی قاچاق شده است. 

مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت هم به 
عنوان یك مقام دولتی و مسئول در بخش ثبت سفارش ها 
با تایید موضوع مطرح شده و با اعالم ارسال پرونده تخلفات 
واردات خودرو به دستگاه  قضایی افزود: اعالم كرده ایم كه 
كدام ش��ركت ها و كدام واردكنندگان چه تخلفاتی انجام 
داده اند.  وی با تایید تخلف در واردات خودرو اظهار داشت: 
این اشكال ممكن اس��ت هم در سیستم و هم در افرادی 
باش��د كه در ارتباط با ثبت س��فارش بوده اند، اما  پاس��خ 
شركت ها در این باره هم این بوده است كه كارمندان ثبت 

سفارش انجام داده اند و ما از آن بی خبریم.
خس��روتاج با بیان اینكه موضوعات��ی كه در مورد ثبت 
سفارش واردات بیش از 6۴00 خودرو در زمان بسته بودن 
س��ایت ثبت سفارش عنوان ش��ده خارج از تایید سازمان 
است، گفت: سازمان توسعه تجارت هیچ گونه ثبت سفارش 
را در سیس��تم ثبتارش انجام نداده اس��ت. وی افزود: این 
مورد مورد رسیدگی قرار می گیرد و گمرک هم باید تعداد 
خودروهای ترخیص شده، پس از اعالم توقف ثبت سفارش 
را اع��الم كند.  میثم رضایی، رئیس انجمن واردكنندگان 
خودرو شهریور ماه سال گذشته از بازار سیاه فروش مجوز 
ثبت س��فارش خودرو ب��ا قیمت های 15 ت��ا 30 میلیون 

تومانی خبر داده بود. 
رضایی با بیان اینكه  این پیش��نهادات از س��وی برخی 
اف��راد با ادعای ارتباط با س��ازمان توس��عه تجارت مطرح 
می شود، افزود: در حال حاضر ثبت سفارش واردات خودرو 
برای اش��خاص حقیقی و حقوقی بس��ته است، اما در این 

شرایط نورچشمی ها می توانند خودرو وارد كنند.
البته این اظهارات انجمن واردكنندگان خودرو در مورد 
ثبت سفارش های ش��ائبه دار محدود به این موضوع نبود 
تا اینكه در روزهای اخیر فرهاد احتش��ام زاد، نایب رئیس 
انجمن واردكنندگان خودرو هم اعالم كرد طبق اطالعات 
انجمن در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از 15 هزار 

دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است. 
براساس این گزارش، سازمان توسعه تجارت در واكنش 
ب��ه ادعای مطرح ش��ده در م��ورد واردات 15هزار خودرو 
اعالم كرده كه نای��ب رئیس انجمن وارد كنندگان خودرو 
كه اطالعات دقیق تری از واردات غیرقانونی و كار متخلفان 
خودرو دارند، هر چه س��ریع تر این اطالعات را در اختیار 
مقامات نظارتی و امنیتی كشور برای رسیدگی قرار دهند، 
زیرا در غیر این صورت شائبه افزایش تخلف واردات توسط 
خود اعضای انجمن به ذهن متبادر می شود.  علی مویدی، 
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هم از تشكیل گروه 
ویژه ای برای بررس��ی ثبت سفارش بیش از 6۴00 خودرو 
در زمان بس��ته بودن سیاست ثبت سفارش خودرو  خبر 
داده اس��ت.   به گزارش فارس، در حالی كه س��ایت ثبت 
س��فارش واردات خودرو به طور مستقیم زیر نظر سازمان 
توس��عه تجارت بوده اس��ت،  در دوره توقف ثبت سفارش 
تخلفاتی صورت گرفته كه هیچ گونه برخوردی  با آن نشده 
اس��ت تا جایی كه  گفته می ش��ود طی این مدت 6۴00 
خوردو ثبت س��فارش شده و از طرفی این سازمان مدعی 
است كه شركت ها و واردكنندگانی كه این تخلفات را انجام 

داده اند به محاكم قضایی معرفی كرده است؟

طرح »ساماندهی بازار خودرو« 
تاثیر منفی بر بازار ارز دارد

 فرب��د زاوه در گفت وگو با ایس��نا اظه��ار كرد طرح 
ساماندهی واردات خودرو فقط یك فوریتش در مجلس 
تصویب شده و به همین دلیل به این زودی ها در صحن 
مجلس مطرح نمی شود. وی با بیان اینكه به جای ارائه 
چنین طرح هایی باید دیدگاه ها اصالح شود، خاطرنشان 
كرد: به عنوان مثال اگر طبق آنچه در این طرح مطرح 
شده، تعرفه واردات خودرو را كاهش دهیم باعث ایجاد 

مشكل در بازار ارز می شود.
این كارش��ناس صنعت خودرو ادام��ه داد: درواقع با 
كاهش تعرفه واردات خ��ودرو، به تقاضای خودروهای 
وارداتی دامن زده و باعث افزایش واردات این محصول 

می شویم كه این موضوع تاثیر منفی بر بازار ارز دارد.
وی اف��زود: هر طرح دو فوریتی كه در مجلس مطرح 
می ش��ود باید دارای یك ویژگی اصلی باشد كه همان 
ام��كان اجرایی بودن آن اس��ت. بر فرض تصویب طرح 
س��اماندهی واردات خودرو در مجل��س، آیا در صورت 
اجرایی ش��دن آن و كاهش تعرف��ه واردات خودرو، ارز 

مورد نیاز برای واردات این محصول وجود دارد!؟.

اخبار

کاهش تعرفه واردات خودرو بازار را 
آرام می کند؟

فعاالن بازار خودرو معتقدند در صورت تصویب طرح 
تازه مجلس، تعرفه واردات خودرو به روال گذش��ته 55 
درصد بازمی گردد و س��االنه ب��ه میزان 5 درصد از رقم 
تعرفه فعلی كاسته می شود تا در نهایت تعرفه روی ۲0 
درصد ثابت بماند. ساماندهی بازار خودرو این روزها در 
شرایطی محل بحث دولت و مجلس قرار گرفته كه این 
بازار روزهای آرام��ی را نمی گذراند. پس از توقف ثبت 
سفارش خودروهای وارداتی در تیرماه سال گذشته و در 
شرایط آمپاس قرار گرفتن واردات خودرو و نیز تالطم 
ب��ازار ارز در ماه های اخیر، در حال حاضر روند قیمتی 
خودروهای وارداتی رو به باالس��ت و این بازار در ركود 
عمیقی قرار گرفته است، به طوری كه بنا به گفته رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، عالوه بر 
ای��ن كه تقاضا كم اس��ت، خودرو نیز در ب��ازار موجود 
نیس��ت و در صورتی كه كس��ی در این شرایط خودرو 
خری��داری كند، با باالترین قیمت به دس��تش خواهد 
رسید. به همین دلیل در شرایط كنونی بیشترین ضرر 
نصیب مصرف كننده می ش��ود. به گزارش خبرآنالین، 
آن طور كه بررس��ی ها نشان می دهد، در سال گذشته 
تعرف��ه واردات خودرو بین 15 تا 61 درصد نس��بت به 
سال 95 افزایش یافت؛ همین تغییر نرخ تعرفه ها و عدم 
ثبات در این بخش، موجب ش��د كمیس��یون اصل 90 
مجلس طرح دوفوریتی ضوابط حقوق ورودی خودروها 
و ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را ارائه كند كه با 
استقبال نمایندگان در صحن علنی مجلس مواجه شد.  

تعرفه ها به کجا رسید؟
در حال��ی نماین��دگان به دنبال كاه��ش تعرفه های 
واردات خ��ودرو بودند كه دیوان عدالت اداری به عنوان 
زیرمجموعه قوه قضاییه، دستور داده بود مصوبه دولت 
برای ش��ش ماه تعلیق ش��ود تا این دیوان، رای نهایی 
درب��اره تعرفه های جدید را اع��الم كند. با این حال، بر 
اساس اعالم گمرک، خودروهای سواری كمتر از 1500 
سی سی مشمول 55 درصد حقوق و عوارض گمركی، 
خودروهای س��واری بی��ن 1500 تا ۲000 سی س��ی 
مش��مول 75درص��د و خودروهای س��واری ۲000 تا 
۲500 سی سی هم مشمول 95درصد حقوق و عوارض 
گمركی می شدند. همچنین حقوق ورودی خودروهای 
هیبرید تا 1500 سی س��ی حق��وق ورودی ۲5 درصد 
ارزش گمركی، 1501 تا ۲000 سی سی حقوق ورودی 
۴5 درص��د ارزش گمركی، ۲001 تا ۲500 سی س��ی 
حق��وق ورودی 65 درصد ارزش گمركی و بیش��تر از 
۲500 سی س��ی، حق��وق ورودی 100درص��د ارزش 

گمركی تعیین شد.
افزایش تعرفه برای صنعت خودرو چه 

دستاوردی دارد؟
اقتص��ادی،  برخ��ی تحلیلگ��ران  ای��ن می��ان،  در 
صاحب نظران و كارشناس��ان بازار خودرو معتقد بودند 
افزایش تعرفه واردات، دستاوردی برای صنعت خودرو 
ندارد. به گفته احمدی، نایب رییس كمیسیون صنایع 
مجل��س، »افزایش تعرف��ه واردات خ��ودرو، یك طرح 
ریاضتی است و حاصلی برای پیشرفت كشور ندارد. بنا 
ب��ه تاكید وی، هر گونه افزای��ش قیمت كه به تورم در 
جامعه منتهی ش��ود، به طور مستقیم به اقشار پایین 
جامعه آس��یب می رس��اند. احمدی تاكید دارد: مالک 
قرار دادن میزان حجم موتور خودروهای وارداتی برای 
تنظیم تعرفه واردات، یك اشتباه است. این رفتار یعنی 
ما هنوز به تولید نگاهی سنتی داریم؛ دریغ كه مفهوم 
تولید تغییر كرده است. امیرحسن كاكایی، عضو هیات 
علمی دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد 
اس��ت: لزوما تعرفه واردات ب��ه معنای حمایت از تولید 
داخل نیست. برای سرمایه گذاری باید فضای امن ایجاد 
كرد؛ نه این كه تعرفه افزایش یابد. در حال حاضر صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی حدود 5میلیارد دالر سرمایه 
خارجی نیاز دارد كه در شرایط فعلی، اعتماد خارجی ها 

به راحتی جلب نمی شود.

بحران مالی در صنعت خودرو در 
راه است

عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه عل��م و صنعت از 
سرمایه گذاری خودروسازان داخلی بر روی 5 پلتفرم 
جدی��د خبر داد و گف��ت بحران مال��ی و فروش در 

صنعت خودرو در راه است.
به گ��زارش »عصرخودرو«، امیرحس��ن كاكایی در 
پنجمین نشس��ت تخصصی برنام��ه ملی آینده نگاری 
عل��م و فناوری صنعت خودرو با بیان این خبر افزود: 
خودروس��ازان در عین حال در حال س��رمایه گذاری 
روی موتورهای جدید هستند این در حالی است كه 
امروز قطعات اصلی برق��ی و الكترونیكی خودروها از 
خارج وارد و در نهایت مونتاژ می ش��ود و قطعه سازان 
داخلی توانایی تولید ECU  و TCU كه مغز قطعات 
الكترونیكی است را ندارند. عضو هیات علمی دانشگاه 
علم و صنعت اظهار كرد: معنای داخلی سازی در ایران 
مبهم اس��ت و تفاوت میان داخلی سازی و خصوصی 
سازی مشخص نیست كه الزم است سیاست گذاری 

خاصی در این زمینه انجام شود.
كاكای��ی تاكید ك��رد: هرگونه به نتیجه رس��یدن 
س��رمایه گذاری در صنعت خودرو نیاز به بازه زمانی 
پنج تا 10 ساله دارد و ابتدا الزم است سرمایه گذاری 
در زمینه اقتصاد، قوانین و تعرفه انجام شود و سپس 
در حوزه صنعت خودرویی اقدام به سیاس��ت گذاری 

كنیم.

پنجشنبه
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معاون نوآوری و تجاری س��ازی فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری از راه اندازی 66مركز نوآوری در دانشگاه ها خبر 
داد و گف��ت این مراكز به ایده پردازان در راس��تای اجرایی ش��دن 

طرح شان مشاوره می دهد. 
ب��ه گزارش مه��ر، دكتر محمود ش��یخ 
زین الدین، اظهار كرد: یكی از برنامه های 
ما در معاون��ت علمی، راه ان��دازی مراكز 
نوآوری اس��ت ك��ه كار آن كامال متفاوت 

از مراكز رشد است. 
وی با بیان اینكه مراكز نوآوری می توانند 
در مراك��ز دانش��گاهی و غیردانش��گاهی، 
مراكز تحقیقاتی خصوصی و غیرخصوصی 
و. . . راه اندازی ش��وند، عنوان كرد: تاكنون 
توانسته ایم در كل كشور 66 مركز نوآوری 
را با هدف حمایت از كسب و كارهای جدید 

حمایت كنیم. 
وی خاطرنش��ان ك��رد: مراكز ن��وآوری می توانند ش��ركت های 
دانش بنیان و كسانی را كه ایده ای دارند برای به دست آوردن بازار 

مشاوره دهند. 

ش��یخ زین الدین بیان داش��ت: تاكنون 117هزار متر مربع مركز 
نوآوری به فضای در اختیار ش��ركت های دانش بنیان اضافه ش��ده 
اس��ت؛ همچنین حدود ۲هزار هس��ته و گروه فناوری و ش��ركت 

دانش بنیان در آنها مستقر شده اند. 
ایج��اد  مزی��ت  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
مراك��ز ن��وآوری گف��ت: بدین واس��طه 
فارغ التحصیالن بعد از اتمام درس خود 
با دانش��گاه ارتباط دارند و عالوه بر آن 
وابس��ته به اس��تخدام دولت��ی نخواهند 

ماند. 
به گفته وی، مراكز نوآوری در مقایسه 
با مراكز رش��د، سرعت بیشتری دارند و 
ب��ه دلیل اینكه ب��ا بخش های خصوصی 
در ارتباط هس��تند بهت��ر می توانند به 
ش��ركت ها و ایده پ��ردازان درخص��وص 

بازارشان مشاوره ارائه كنند. 
زین الدین بیان كرد: كسب و كار راه اندازی شده به واسطه مراكز 
نوآوری، نزدیك به 5هزار نفر را در این مراكز مشغول به كار كرده 

است. 

آلفابت گزارش مالی مربوط به س��ه ماهه اول س��ال ۲018 میالدی را 
منتشر كرده كه نشان از افزایش سوددهی این كمپانی همزمان با افزایش 

هزینه های آلفابت دارد. 
به گ��زارش زومیت، آلفابت گ��زارش مالی 
مربوط به زمس��تان ۲018 را منتش��ر كرده 
كه براس��اس آن سوددهی غول جست وجو با 
وجود نگرانی های مطرح شده در رابطه با حریم 
خصوصی كاربران، بیش از پیش افزایش پیدا 
كرده اس��ت. عالوه بر افزایش درآمد آلفابت از 
فروش تبلیغات در گوگل، سرمایه گذاری غول 
جست وجو در سایر استارتاپ ها نیز باعث شده 
س��وددهی این كمپانی بیش از پیش افزایش 
پیدا كند. از جمله اس��تارتاپ های درآمدزای 

آلفابت باید به اوبر اشاره كرد. 
سود خالص كسب ش��ده توسط اسپاتیفای 
با افزایش 7۴.3درصدی در مقایس��ه با مدت 

مشابه سال گذشته بیش از 73درصد افزایش پیدا كرده و از 5.۴ میلیارد 
دالر به 9.۴ میلیارد دالر رس��یده كه پیش��رو بودن این كمپانی در زمینه 
تبلیغات دیجیتال در بازار جهانی را نشان می دهد. رشدی كه آلفابت طی 

زمستان سال جاری شاهد آن بوده، برای اولین بار پس از رشد فزاینده طی 
سه ماهه چهارم سال ۲009 میالدی اتفاق افتاده است. 

درآمد تبلیغاتی آلفابت كه تقریب��ا بخش بزرگی از درآمد این كمپانی 
را ش��امل می شود در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته بیش از ۲۴درصد افزایش یافته 
و به ۲6.6 میلیارد دالر رس��یده است. سایر 
درآمده��ای آلفابت كه ش��امل خودروهای 
خ��ودران ویمو نیز می ش��ود بی��ش از 150 
میلیون دالر اعالم ش��ده كه در مقایس��ه با 
زمستان س��ال ۲017 نزدیك به 1۴درصد 

افزایش پیدا كرده است. 
گ��وگل در حال��ی طی زمس��تان س��ال 
جاری ش��اهد افزایش درآم��د خود بوده كه 
رگوالتوری ها نظارت خود برای حفظ هرچه 
بیش��تر حریم خصوصی را روز به روز بیشتر 
می كنند. از جمله این رگوالتوری ها باید به 
اتحادیه اروپا اشاره كرد كه در نظر دارد جریمه ای معادل ۴درصد از درآمد 
ساالنه كمپانی را در صورت زیرپاگذاشتن حریم خصوصی كاربران تعیین 

كند. 

افزایش 73درصدی سود آلفابت طی زمستان 2018مراکز نوآوری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی راه اندازی می شود

فناوری اطالعات و ارتباطات كه خصوصاً در حال حاضر سهم بسزایی 
در بازار اقتصاد دیجیتال دارد، اگرچه ممكن اس��ت در مواردی موجب 
اش��تغال زدایی سطح خرد در كسب وكارهای س��نتی شود، اما با سهم 
۲.5 درصدی از اقتصاد كشور، اشتغال زایی گسترده ای را در پی خواهد 

داشت كه از مهم ترین اهداف مسئوالن به شمار می رود. 
به گزارش ایس��نا، معموالً یكی از اولین وعده های انتخاباتی دولت ها، 
ایج��اد اش��تغال و كاهش ن��رخ بیكاری اس��ت؛ طبق قانون س��ازمان 
بین الملل��ی كار هر فرد باالی 10 س��ال كه در طول هفته حداقل یك 
س��اعت فعالیت اقتصادی داش��ته باشد، شاغل محس��وب می شود. در 
نس��خه اصلی قانون، افراد دانش��جو و جویای كار جزو دس��ته بیكاران 
محسوب می شوند در صورتی كه در ایران این موضوع برعكس است و 

جزو شاغالن محسوب می شوند. 
اگرچه برخی كارشناسان حتی اشتغال زدایی فضای مجازی را بیش 
از اش��تغال زایی آن می دانند، اما تجربه ای مانند تاكس��ی های اینترنتی 
نش��ان داده كه این فرضیه درس��ت نیس��ت و فضای مجازی علی رغم 
اش��تغال زدایی های س��طح خ��رد ام��ا در س��طح كالن می تواند باعث 

اشتغال زایی گسترده هم بشود. 
چشم امید به فناوری اطالعات و ارتباطات

در ش��رایط كنونی یك��ی از امیدهای دولت ، رس��انه ها و مردم برای 
مقابله با معضل بیكاری در صنعتی به نام فناوری اطالعات و ارتباطات 
خالصه می ش��ود. هرچند س��هم بازار ICT ای��ران در دنیا در بهترین 
حال��ت ب��ه 0.3 درص��د از بازارهای جهانی می رس��د اما طب��ق آمار و 
اطالعات منتشرشده در تمام سال های پس از انقالب این صنعت رشد 
ساالنه 19درصدی داش��ته و در نهایت سهمی ۲.5 درصدی از اقتصاد 

كشور را از آن خود كرده است. 
محمدج��واد آذری جهرم��ی -وزیر فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات- 
باره��ا در صحبت های خود اعالم كرده اس��ت كه باید بتوانیم س��االنه 
یك صدهزار ش��غل در ای��ن حوزه ایجاد كنیم. به  نظر می رس��د دولت 
ت��الش می كند با حمایت از كس��ب وكارهای نوپا ش��رایطی پدید آورد 
كه تحقق این امر دور از ذهن نباش��د. البته باید به این موضوع توجه 
ك��رد كه حمایت این وزارتخانه به  تنهایی نمی تواند تأثیر ش��گرفی در 
كس��ب وكارهای نوپا و جهش اقتصادی این حوزه داش��ته باشد و سایر 
بازوهای دولت و سایر دستگاه ها نیز باید نیم نگاهی به این حوزه داشته 

باشند. 
حرکت روی لبه فناوری

افزای��ش پهن��ای باند داخلی، توس��عه زیرس��اخت ها و ش��بكه های 
موبایل��ی و اس��تقبال مردم از گوش��ی های هوش��مند زمین��ه را برای 
رونق كس��ب وكارهای حوزه تجارت الكترونیك مهیا كرده است. طبق 
صحبت های وزیر ارتباطات در دومین كنگره س��المت شیراز، در سال 
95 بیش از یك صد میلیون دس��تگاه گوش��ی هوشمند در كشور ثبت 
ش��ده اس��ت. به خوبی می توان این موضوع را در جامعه به خصوص در 

كالنشهرها حس كرد. 
ای��ن روزه��ا ش��هرهای ب��زرگ از بیلبورده��ا و عناص��ر تبلیغات��ی 
كس��ب وكارهای نوپایی مملو شده است كه سعی می كنند به نوبه خود 
س��همی در اشتغال زایی و ایجاد مشاغل جدید داشته باشند و مردم را 
به اس��تفاده از سرویس خود متقاعد كنند. اسنپ، دیجی كاال، الوپیك، 
تپس��ی، شیپور و هزاران كس��ب وكار آنالین دیگر در تالشند تا با ارائه 

خدمات به كاربران درآمدزایی و به تبع آن اشتغال زایی كنند. 

در بین كسب وكارهای تجارت الكترونیك بیشترین سهم اشتغال زایی 
به كس��ب وكارهای برهم زنن��ده )Disruptive( تعلق می گیرد كه بر 
پایه اقتصاد اش��تراكی )Sharing Economy( به وجود آمده است. 
به عن��وان مثال می توان به تاكس��ی های اینترنتی در ای��ران از جمله 
اسنپ اشاره كرد. چندی پیش مسئوالن این سامانه در نشستی خبری 
اعالم كردند كه تعداد مس��افرانش از مرز 10 میلیون كاربر عبور كرده 
و در 33 ش��هر كوچك و بزرگ تحت پوش��ش خود بیش از 300 هزار 

راننده فعال دارد. 
ب��ه اعتق��اد برخی كارشناس��ان، این اع��داد همگی محص��ول تفكر 
بخش خصوصی و برهم زنندگی اقتصاد اش��تراكی اس��ت. یونیكورن یا 
همان تك ش��اخ به استارتاپی اطالق می ش��ود كه ارزش آن به بیش از 

یك میلیارد دالر برسد. 
اش��تغال زایی یك پروژه به دو دس��ته »مس��تقیم« و »غیرمستقیم« 
تقسیم می شود. اشتغال مستقیم به شغل هایی گفته می شود كه با آغاز 
فعالیت یك پروژه ایجاد و منجر به استخدام افراد به عنوان نیروی كار 
در آن مجموعه می ش��ود و اشتغال غیرمستقیم، شغل ها و فعالیت های 
وابسته ای هستند كه در كنار شغل های مستقیمی كه به خاطر فعالیت 
ی��ك پروژه به وجود می آیند، ایجاد می ش��ود. به این ترتیب مقوله كار 
ك��ردن در جایی مانند تاكس��ی اینترنتی را باید به دو بخش اش��تغال 
مس��تقیم و غیرمستقیم تقسیم و هركدام را به صورت جداگانه بررسی 

كرد. 
ب��ه عن��وان نمونه و طبق صحبت های مدیران ارش��د این س��رویس 
تاكس��ی یاب اینترنتی، این ش��ركت اكنون بیش از 900 نیروی كار را 
به اس��تخدام خود درآورده كه حاكی از ایجاد شغل مستقیم برای این 
افراد است. در مقابل رانندگان كه با اعالم این شركت، كاربران سامانه 
محسوب می ش��وند، نتیجه پروژه بوده و در دسته اشتغال غیرمستقیم 
ق��رار می گیرن��د. در نتیجه رانندگی درواقع جزو مش��اغلی اس��ت كه 
ساعات كاری دلخواه دارند و بسیاری از افراد به عنوان شغل دوم خود 

فعالیت می كنند. 
در هر حال، امروز گوش��ی هوش��مند دیگر ی��ك كاالی لوكس به 
حساب نمی آید؛ با ورود برندهای متعدد و رشد عرضه و تقاضا برای 
گوش��ی های مقرون به صرفه و همچنین ظهور استارتاپ های مبتنی 
بر فناوری، این دس��تگاه ها اكنون به وس��یله ای برای كس��ب درآمد 
تبدیل شده اند. از طرفی دستگاه های قانون گذار و اجرایی باید توجه 
بیش��تری به حوزه كس��ب وكارهای نوپا به خصوص اس��تارتاپ های 
حوزه فناوری داش��ته باش��ند و فضایی پدید آورند كه امكان رش��د 
و شكوفایی ش��ركت های موفق افزایش پیدا كند، زیرا اگرچه برخی 
كارشناسان حتی اشتغال زدایی فضای مجازی را بیش از اشتغال زایی 
آن می دانن��د، اما تجربه تاكس��ی های اینترنتی نش��ان داده كه این 
فرضیه درس��ت نیس��ت و فضای مجازی علی رغم اشتغال زدایی های 
سطح خرد اما در س��طح كالن می تواند باعث اشتغال زایی گسترده 

هم بشود. 
اكنون اهمیت فعالیت و رش��د استارتاپ های حوزه فناوری به سبب 
رش��د سریع و ساختار چابك شان در كش��ورهای مختلف افزایش پیدا 
كرده و نیاز اس��ت ایران نیز به جرگه این كش��ورها بپیوندد و امكانات 
و قوانینی در نظر گرفته ش��ود كه این كس��ب وكارها بتوانند با آزادی 
عمل بیشتری فعالیت كنند تا سهم این كسب وكارها از اقتصاد داخلی 

افزایش پیدا كند و به دنبال آن شغل های جدید به وجود آیند. 

ش��اخص كارآفرینی ایران در س��ال ۲018 با 13 رتبه بهبود به جایگاه 7۲ در میان 137 كشور 
جهان رس��ید و از این منظر پنجمین كش��ور جهان در بهبود امتیاز است.  به گزارش مهر، شاخص 
جهانی كارآفرینی )GEI( اندیكاتوری اس��ت كه س��المت اكوسیس��تم كارآفرینی در یك كشور را 

از طریق اندازه گیری كیفیت كارآفرینی در دو سطح فردی و نهادی مورد ارزیابی قرار می دهد. 
براس��اس آمار منتشرشده از شاخص جهانی كارآفرینی، رتبه كارآفرینی ایران در سال ۲018 با 

افزایش 13 رتبه ای در میان 137 كشور جهان به 7۲ رسیده است. 

گزارش منتشرش��ده نش��ان می دهد رتبه كارآفرین��ی ایران در منطقه منا )خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا( به 11 رسیده است كه در مقایسه با سال قبل، سه رتبه بهبود یافته است. 

ایران ۴/7 بهبود امتیاز را در س��ال ۲018 تجربه كرده و از این منظر پنجمین كش��ور جهان در 
بهبود امتیاز اس��ت، اما متاس��فانه، گلوگاه های موجود در اكوسیستم كارآفرینی كشور كماكان در 

وضعیت نامطلوبی به سر می برند. 
اركان ش��اخص جهان��ی كارآفرینی ایران در س��ال های ۲018-۲017 عبارتند از: درک فرصت، 

تجارت الکترونیک؛ سپر دفاعی مقابله با بیکاری

 کشورهایی با باالترین بهبود
در شاخص جهانی کارآفرینی

نگـــاه

مدیركل ورزش و جوانان قزوین گفت تعداد س��من های )سازمان های مردم  نهاد( 
حوزه جوان اس��تان در دولت تدبیر و امید نسبت به دولت قبل۴00درصد افزایش 
داش��ته و از 15 به 63 سمن رسیده است.  به گزارش ایرنا، عباس عالیی مقدم روز 
چهارشنبه در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه كه به مناسبت هفته جوان برگزار 
شد، افزود:  ستاد ساماندهی جوانان تمهیدات الزم را برای برگزاری برنامه های هفته 
جوان در سطح استان تدارک دیده است.  وی با بیان اینكه پیشرفت و توسعه میهن 
اس��المی در گرو تالش جوانان و وابسته به فعالیت های این قشر است، اظهار كرد: 
از ابتدای انقالب اس��المی تاكنون در همه عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی و دفاعی شاهد فعالیت های جوانان برای خدمت به كشور بوده و هستیم. 

تعداد سمن های جوان قزوین 
400درصد افزایش یافته است

پنجشنبه
6 اردیبهشت 1397
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مجتمع فناوری ربع رشیدی با حضور رئیس صندوق نوآوری و شكوفایی 
كش��ور افتتاح شد.  به گزارش مهر، مجتمع فناوری ربع رشیدی هفتمین 
برج فناوری كشور و اولین برج فناوری استان محسوب می شود. ظرفیت برج 

فناوری ربع رشیدی، ۲۴ واحد بوده و ساختمان 
آن توسط صندوق نوآوری و شكوفایی تأمین 
ش��ده اس��ت، این برج به ش��رط تملیك، به 
شركت های دانش بنیان واگذار می شود.  بهزاد 
سلطانی طی مراسم افتتاح مجتمع فناوری  ربع 
رش��یدی اظهار كرد: باید سعی كنیم نیازهای 
ش��ركت های دانش بنیان را روز به روز بیشتر 
فهمیده و خدم��ات جدیدی برای آنها تعریف 
كنی��م، اختصاص وام اش��غال زایی ۴درصد به 
هر شركتی كه پنج نفر نیروی جدید بیمه ای 
بگیرد و تخصیص وام 300میلیونی برای برخی 
ش��ركت های دانش بنیان از خدمات ارائه شده 
به این ش��ركت ها اس��ت، با ف��روش دفتر به 

ش��ركت هایی كه در لبه مرگ قرار دارند، وضعی��ت را بدتر می كنیم، اگر 
با یك س��ال صبر، وضعیت بهتر شد، آن شركت می تواند برای خرید دفتر 
اقدام كند.  وی با برشماری مزایای تاسیس برج های فناوری گفت: بعضی از 

شركت ها اگر به تنهایی عمل می كردند، نمی توانستند دفتر بخرند. داشتن 
صرف��ه اقتصادی و ام��كان تعامل و هم افزایی ش��ركت ها از مزایای تامین 
ساختمان و برج های فناوری به شمار می آیند.  سلطانی با تاكید بر اینكه 
برای نماد سازی جریان دانش بنیان در كشور 
كاری نكرده ایم، تصریح كرد: كشور چاره ای 
جز حركت به سمت دانش بنیان شدن ندارد، 
ما برج هایی مانند برج وكال و پزشكان داریم، 
ام��ا برجی به نام فناوری در س��طح ش��هر و 
خیاب��ان نداریم و ج��وان فارغ التحصیل باید 
ببین��د كه فناوری در كش��ور مه��م و قابل 
ح��س كردن اس��ت، باید با تم��ام وجود به 
دنبال تحقق و فرهنگ سازی برای حركت به 
سمت فناوری باشیم.  وی با تاكید بر ضرورت 
حمایت بیمه ای از ش��ركت های دانش بنیان 
گفت: تمام مالكان شركت های بزرگ در دنیا، 
چندین بار شكست خورده اند و هر شكست، 
موفقیت بعدی را رقم زده است، از این رو با در نظر گرفتن بیمه بیكاری، 
اف��راد این فضا را راح��ت پذیرفته و جوانان نیز به تأس��یس و فعالیت در 

شركت های دانش بنیان تشویق می شوند. 

دانش��گاه تهران بنا دارد جشنواره ای در راستای ایجاد استارتاپ های 
حوزه لوازم خانگی برگزار كند. 

به گزارش مهر، تولید محصوالت 
جدید همواره زمینه ساز گسترش 
و توس��عه بازار برای ش��ركت های 
تولی��دی بوده اس��ت. از طرفی با 
توجه به اینك��ه توجه به ایده های 
جدید متناس��ب با نیازهای بازار، 
یكی از عوام��ل اصلی موفقیت در 
ای��ن فرآیند اس��ت و همچنین با 
توجه به نامگذاری س��ال 1397، 
به س��ال حمایت از كاالی ایرانی، 
پ��ارک عل��م و فناوری دانش��گاه 
تهران با هم��كاری انجمن علمی 
تهران  مهندسی مكانیك دانشگاه 
همایش س��وم جش��نواره صنعتی 
ب��ا موض��وع »راه ان��دازی  رس��م 

استارتاپ های لوازم خانگی« را برگزار می كند. 
روی��داد س��االنه مكانیك »رس��م«، ایده بازاری اس��ت ك��ه با هدف 

جم��ع آوری ایده های برتر و معرفی آنها به صنعت، موضوع و محوریت 
رویداد امس��ال خود را حوزه »لوازم خانگی« گذاش��ته اس��ت. جهت 
ارائه هرچه بهتر ایده ها توس��ط 
همای��ش  س��ه  ایده پ��ردازان، 
موضوع��ات  ب��ا  مهارت آم��وزی 
شریك پذیری«،  و  »ایده پردازی 
»راه ان��دازی كس��ب و كار ه��ای 
تولیدی« و »همایش ویژه لوازم 
خانگ��ی« در نظر گرفته ش��ده 

است. 
همای��ش  دو  تاكن��ون 
»ایده پردازی و ش��ریك پذیری« 
و »راه ان��دازی كس��ب و كار های 
تولی��دی« - ك��ه ب��ا اس��تقبال 
چشمگیر عالقه مندان همراه بود 

– برگزار شده است. 
 ای��ن همایش روز پنجش��نبه
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تهران برگزار می شود. 

در دانشگاه تهران مجتمع فناوری ربع رشیدی افتتاح شد

جشنواره استارتاپ های لوازم خانگی برگزار می شود

مدیر شدن مستلزم سرمایه گذاری مداوم در كسب مهارت ها و رفتارهای جدید 
اس��ت. هرم مهارت های مدیریتی )كامی هایِنس( ابزاری مناسب برای توصیف 
مجموعه  مهارت های گوناگونی اس��ت كه مدیران موفق در ش��غل خود پرورش 

و توسعه می دهند. 
این مقاله، مقدمه ای بر موضوع پرورش مهارت های مدیریتی اس��ت و مروری 

كلی از هرم مهارت های مدیریتی ارائه می دهد. 
فهم نقش یک مدیر

در س��یر تن��د و دائماً در ح��ال تغییر س��ازمان های ام��روزی، مدیران نقش 
دش��واری دارند. با اینكه مهارت های مدیریت در ذات تمام شغل های مربوط به 
رهبری هست، برچسب مدیر اغلب به افرادی اشاره دارد كه مسئولیت تیم ها و 
فعالیت های عملیاتی و انبوهی از كارهای س��ازمان را به عهده دارند. مدیران در 
خطوط مقدم، در نقش های رودررو با مش��تری و در سراس��ر سازمان در سطوح 

میانی و ارشد حضور دارند. 
مسئولیت های اصلی مدیران عبارتند از: 

- ارائه راهنمایی های روزانه به گروه ها و تیم ها به منظور به انجام  رساندن كارها 
یا وظایفی خاص در حمایت از برنامه های عملیاتی یا راهبردی سازمان 

- تضمین هم راستا بودن خطوط مشی، فرآیندها و استانداردهای عملكردی و 
رفتاری با اهداف كار روزانه 

 ،)coaching( حمایت از پرورش تیم ه��ا و اعضای آنها از طریق مربیگری -
بازخورد و هدف گذاری 

- مشاركت در استخدام، ارزشیابی، آموزش و اخراِج هر از چند گاهی اعضای 
تیم ها 

- ارائه بازخورد درباره عملكرد گروهی و انفرادی به  مدیران مافوق از طریق ارائه 
گزارش و جلسه های توجیهی. 

- مش��اركت با مدیران همتای خود در س��ایر گروه های كاركردی برای حل 
مسائل به شیوه چندتخصصی و ارتقای سازمانی

- مش��اركت با سایر گروه ها و مدیریت ارش��د در نوآوری برای توسعه اهداف 
و راهبردها. 

هرم مهارت های مدیریتی: 
برای موفقیت، مهارت های بس��یاری هست كه یك مدیر باید در خود پرورش 
دهد. هدف از ارجاع به یك ساختار هرمی، این است كه نشان دهیم مهارت هایی 
كه در هر س��طح باید فرا  بگیرید، دش��وارتر از س��طح قبل می شوند و نیز اینكه 
نشان دهیم این مهارت های مدیریتی چگونه روی هم استوار شده اند تا به شما 
در دس��تیابی به موفقیت در حرفه مدیریتی خود كمك كنند. نتیجه كار، هرم 
مهارت های مدیریتی است كه در اینجا نشان داده شده است. هر یك از سطوح 

مهارت های مدیریتی در زیر فهرست شده اند. 
هرم مهارت های مدیریتی، سطح1: 

س��طح اول هرم حاوی مهارت های مقدماتی است كه مدیر باید برای حصول 
اطمینان از انجام  ش��دن كار س��ازمان با سرعت، كیفیت و هزینه درست، آنها را 

فرا  بگیرد. 
این مهارت ها پایه  و اساس شغل مدیریت هستند: 

- برنامه ریزی: تعیین منابع موردنیاز و سرمایه گذاری های ضروری؛ زمان بندی 
فعالیت ها و تیم های كاری و برنامه ریزی برای نیازهای آینده. 

- سازماندهی: نظم  بخشیدن به تیم های كاری، تعیین ساختار گزارش دهی، 
ایجاد فرآیندهایی برای همكاری.

- هدایـت: ارائ��ه راهنمای��ی روزانه به منظور تضمین همس��ویی عملكرد با 
استانداردهای شركت 

- کنترل: پایش، پیگیری و گزارش درباره خروجی، كارایی، هزینه و كیفیت. 
هرم مهارت های مدیریتی، سطح 2: 

ب��ا ب��اال رفتن در هرم و گذر از وظایف مدیریتی اولیه و نظارتی در س��طح 1، 
حال باید مهارت های مدیریت افراد را در خود پرورش داده و تقویت كنید. غالباً 
به این دس��ته از مهارت ها در ادبیات مدیریت و رهبری »مهارت های نرم« گفته 
می ش��ود كه مهارت های س��طح دوم هرم را نیز تعریف می كنند. این دسته، از 
جمله مهارت هایی هس��تند كه از آنها برای پرورش و انگیزه  بخش��ی به كاركنان 
بهره می برید. در مدیریت به مهارت های ویژه بسیاری نیاز است كه در سطح دوم 
هرم مورد بحث قرار گرفته اند، اما می توان آنها را در دسته بندی های زیر جای داد: 
- انگیزه: چگونگی ایجاد فضایی كه افراد را برای مش��اركت و انجام بهترین 

كار خود تشویق كند. 
- آمـوزش: چگونگ��ی حص��ول اطمین��ان از اینكه اعضای تی��م از دانش و 

مهارت های پایه ای الزم برای انجام وظایف اداره یا كار شما برخوردارند. 
- مربیگری: نحوه كمك به اعضای تیم در كش��ف راه های بهبود عملكرد و 

رفتار، با هدف دستاوردهای فردی و گروهی باالتر. 
- مشـارکت دادن کارمندان: نحوه تشویق برای همكاری در حل مسئله و 

نوآوری در وظایف كاری روزمره. 
هرم مهارت های مدیریتی، سطح 3: 

همانطور كه در س��طوح پایین تر هرم توانایی های خ��ود را تقویت می كنید، 
اهمیت خودسازی خودتان هم بیش ازپیش فزونی می گیرد. مهارت های مدیریتی 

در سطح سوم عبارتند از: 
- مدیریـت خود: چگونگی انگیزه یافتن، مش��اركت با دیگ��ران و راهبری 

چالش های روزمره در كار و زندگی مدیریتی 
- مدیریت زمان: چگونگی و محل سرمایه گذاری زمان خود در طول روز. 

مدیریت زمان، دسته بندی منحصر به خود را دارد چرا كه برای موفقیت شما 
در تمام مهارت های دیگر حائز اهمیت است. 

هرم مهارت های مدیریتی، باالترین سطح: 
هرم  مهارت های مدیریتی، مهارت رهبری را در رأس خود قرار می دهد. رهبران 
بسیاری از وظایف مدیران را انجام می دهند، در واقع مدیران می توانند به عنوان 
یك رهبر عمل كنند. رهبران بیش از آنكه تمركز خود را بر حصول اطمینان از به  
انجام رسیدن تمام وكمال كارهای روزانه مؤسسه بگذارند، بر تعیین مسیر راه در 
قالب نگرش های سازمان و بر تضمین همسو بودن راهبردها با نگرش و مأموریت 

مؤسسه تمركز می كنند. 
هرم و پرورش مهارت های مدیریتی: 

با اینكه هرم مجموعه مهارت های مدیریتی سهل الوصولی را پیشنهاد می دهد، 
اما در واقعیت افراد به طور هم زمان در چند س��طح از هرم حضور دارند. تمامی 
شغل های مدیریتی مستلزم مؤلفه هایی از همه سطوح هرم هستند. رشد و ترقی 
ش��ما لزوماً به صورت عادی و از پایین به باالی هرم نخواهد بود، بلكه بیش��تر 
در قالب مش��اركت مقطعی در فعالیت ها و تجربیات یادگیری در تمام س��طوح 

خواهد بود. 
حرف آخر: می گویند »هیچ كس مدیری كه نتواند رهبری كند و رهبری كه 
نتواند مدیریت كند را نمی خواهد«. بهتر است از ابزاری مانند »هرم مهارت های 
مدیریتی« به عنوان یك راهنمای كلی اس��تفاده كنید تا به شما نشان دهد كه 
باید تالش های خود را به كجا معطوف كنید. موفق ترین مدیران، خودسازی خود 
را جدی می گیرند و بر یادگیری و بهبود مداوم در محل كار خود تمركز می كنند. 
thebalance :منبع

گزارش منتشرش��ده نش��ان می دهد رتبه كارآفرین��ی ایران در منطقه منا )خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا( به 11 رسیده است كه در مقایسه با سال قبل، سه رتبه بهبود یافته است. 

ایران ۴/7 بهبود امتیاز را در س��ال ۲018 تجربه كرده و از این منظر پنجمین كش��ور جهان در 
بهبود امتیاز اس��ت، اما متاس��فانه، گلوگاه های موجود در اكوسیستم كارآفرینی كشور كماكان در 

وضعیت نامطلوبی به سر می برند. 
اركان ش��اخص جهان��ی كارآفرینی ایران در س��ال های ۲018-۲017 عبارتند از: درک فرصت، 

مهارت  كسب و كارهای نوپا، پذیرش ریسك، شبكه سازی، پشتیبانی فرهنگی، كسب و كار مبتنی 
بر فرصت، جذب فناوری، سرمایه انسانی، رقابت، نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند، رشد باال 

در كسب و كارها، بین المللی سازی، سرمایه ریسك پذیر و درک فرصت. 
براساس اطالعات گزارش شاخص جهانی كارآفرینی، امسال ایران افزایش چشمگیری در امتیاز 
شاخص فرعی گرایش كارآفرینانه )ATT( نسبت به سال قبل را تجربه می كند، این افزایش ناشی 

از تغییر ناگهانی در ركن مهارت راه اندازی كسب وكارهای نوپا است. 

آشنایی با هرم مهارت های مدیریتی

 کشورهایی با باالترین بهبود
در شاخص جهانی کارآفرینی

یادداشـت

 مهم تری��ن موان��ع كس��ب و كار در پاییز و زمس��تان 96 از زبان س��ه اتاق 
بازرگانی، تعاون و اصناف اعالم شد. 

به گزارش تسنیم، در مطالعه ای كه سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف كشور 
انج��ام داده اند، م��واردی مانند بی ثباتی و غیرقاب��ل پیش بینی بودن قیمت ها 
)مواد اولیه و محصوالت(، دشواری تامین مالی از بانك ها، بی ثباتی سیاست ها، 
مق��ررات و رویه های اجرایی ناظر به كس��ب و كار، رویه ه��ای غیرمنصفانه و 
ناعادالن��ه ممی��زی و دریافت مالی��ات و موانع اداری كس��ب و كار )ادارات و 
دس��تگاه های اجرایی مرتبط با كس��ب و كار( مهم ترین موانع كسب و كار در 

بازار كار است. 

 5 مانع اصلی
کسب و کار چیست؟ 

مترجم: نسیم حسینی
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چگون��ه می توانیم برندم��ان را از یك 
طل��وع و اوج زودگذر، ب��ه برندی تبدیل 
كنی��م كه س��ال ها در ذهن م��ردم باقی 

می ماند؟ 
ام��روزه همه م��ردم دنی��ا، بالفاصله با 
دیدن لپ تاپی كه پش��ت آن لوگوی یك 
سیب گاززده نقش بسته است، برند آن را 
تش��خیص می دهند؛ همانطور كه عالمت 
روی كفش های كتانی نایك، امضای این 
برند اس��ت. این برندها به جایگاه نمادین 
رسیده اند، یعنی نه تنها در سراسر جهان 
شناخته شده  هس��تند، بلكه برای دهه ها 
در همی��ن جای��گاه ایس��تاده اند، اما راز 

دستیابی به چنین وضعیتی چیست؟ 
س��ون یو، مش��اور طراح��ی و نوآوری 
ش��ركت هایی نظیر نورث فیس، تیمبرلند 
و رنگل��ر ك��ه فارغ التحصی��ل دانش��كده 
بازرگانی استنفورد است، در كتاب جدید 

خود به این سؤال پاسخ می دهد: 
سؤالی كه همیشه در ذهن داشتم، این 
بود كه چ��را برخی از برنده��ا به نمادی 
جهان��ی تبدیل می ش��وند و برخی دیگر 
در گذر زمان كامال به دس��ت فراموش��ی 

سپرده می شوند. 
ی��و بی��ش از 50 ش��ركت مختل��ف را 
مورد بررس��ی قرار داد تا اس��رار رسیدن 
ب��ه جایگاه برتر یك صنعت را درک كند. 
او پس از اتمام تحقیقاتش، پیشنهادهای 

خود را به اشتراک گذاشت.
منحصربه فرد باشید

ب��ه عقی��ده ی��و، اولی��ن و مهم تری��ن 
فاكتوری كه ش��ركت ها باید مدنظر قرار 
دهند،  »شناخته شدن« است. محصولی 
كه عرضه می كنید باید الاقل حاوی یك 
عنصر متمایز باشد، یعنی ویژگی خاصی 
كه آن را از س��ایر رقبا پی��ش می اندازد. 
به عنوان  مثال وج��ه تمایز نایك، كارایی 

فوق الع��اده محصوالت آن در فعالیت های 
فیزیكی بود. این شركت در سال 1987، 
اولین سری Nike Air Max را به بازار 
عرضه كرد: كتانی هایی كه كپسول هوای 

لژ آنها، قابل  رؤیت بود. 
بیشتر كفش های اسپرت ۴0درصد از لژ 
خود را در طول زمان از دست می دهند؛ 
ولی كتانی های كپسول دار نایك فرم خود 
را ت��ا به آخر حفظ می كنند. همانطور كه 
س��ون یو اش��اره می كند، این كفش ها به 
امضای نایك تبدیل ش��دند و مزیت برتر 
محص��والت آن را به نمایش گذاش��تند. 
رس��توران  زنجیره ای این-آن-اوت اعتبار 
خود را از اولوی��ت دادن به مواد مصرفی 
تازه و باكیفیت به دس��ت آورد؛ تا جایی 
كه حت��ی غذا را جلوی مش��تریان آماده 
می كردن��د. اینه��ا عناصری هس��تند كه 
برندهای پیشرو را در رقابت ها، به جایگاه 

برتر می رسانند. 
جذابیت ذهنی و روانی

پس از عنص��ر متمایزكننده محصول، 
دومین فاكتور مهمی كه ش��ركت ها باید 
به آن توجه كنند »حفظ برتری« اس��ت. 
در دنیای واقع��ی، محصوالت و خدماتی 
پای��دار و ماندگارند ك��ه ارزش و مفهوم 
خاصی برای مشتریان دارند؛ نه برندهایی 
ك��ه صرف��ا م��د روز را دنب��ال می كنند. 
به عن��وان  مث��ال زمانی كه گ��وگل موتور 
جس��ت وجوی خود را معرفی كرد، نه تنها 
نتایج جست وجوی بهتری ارائه می داد و 
نیاز مردم را برطرف می كرد، بلكه طراحی 
صفحه بسیار ساده ای داشت. این طراحی 
ساده حاكی از آن بود كه استفاده از این 
محصول بسیار آسان اس��ت و بالطبع، با 
احساس��ات و روحیه مردم ارتباط برقرار 
می كرد. اگر می خواهید برند قدرتمندی 
داشته باشید، چه به لحاظ علمی و چه به 

لحاظ احساس��ی، استراتژی های مناسبی 
در پیش بگیرید. 

به نوآوری ادامه دهید
س��ون یو به برندهایی ك��ه در معرض 
فراموشی یا افول هستند توصیه می كند 
به عناصر و رویكردهایی بازگردند كه آنها 
را در ابتدای مس��یر به محبوبیت رسانده 
بود. یكی از اشتباهات شركت های قدیمی 
این اس��ت كه روی محصوالتی كه زمانی 
برگ برنده آنها محسوب می شد، متمركز 
می ش��وند. آنها گاهی این محصوالت را با 
كمی اصالح��ات جزئی به عنوان محصول 
جدی��د عرض��ه می كنند، اما ب��ه نوآوری 
جدیدی دس��ت نمی زنند. از اینكه فراتر 
از محصوالت پرفروش خود قدم بردارید، 
نترسید. مردم تالش شركت ها را تحسین 
می كنن��د و همین امر اعتم��اد آنها را به 
برند بیشتر می كند. نایك پس از موفقیت 
كفش ه��ای Air Max، به نوآوری خود 
ادام��ه داد و با تغییر م��واد تولیدی، این 
ب��ار Power Pockets را به محصوالت 
خود اضافه كرد. به همین دلیل است كه 
رقبایی نظیر ریب��اک پامپ نمی توانند از 
نایك پیش��ی بگیرند، زیرا نایك همیشه 
نقاط قوت خود را با نوآوری ارتقا می دهد. 

مشتریان وفادار را به سفیران خود 
تبدیل کنید

بس��یاری از شركت ها، به اش��تباه روی 
تبلیغات تجاری متمركز می شوند و هزینه 
زیادی بابت آگهی های بازرگانی رسانه ها 
می پردازن��د. ولی بودجه ب��االی بازاریابی 
لزوما به معنی بازاریابی مؤثرتر نیست. به 
گفته س��ون یو، بهتر است شركت ها روی 
یك��ی از محصوالتی كه مورد اس��تقبال 
مشتریان قرار گرفته است متمركز شوند 
و علل عالقه و اش��تیاق مردم را دریابند. 
اگ��ر یكی از محصوالت ش��ما برای 100 

نفر از مردم كاالیی ض��روری و غیر قابل  
اجتناب باش��د، بهتر از این است كه یك  
میلیون نفر، فقط نام ش��ما را در تبلیغات 

تجاری شنیده باشند. 
اگ��ر م��ردم محصوالت ش��ما را الزم و 
ضروری بدانند، یعنی مش��تریان وفاداری 
به دس��ت آورده اید. به لطف ش��بكه های 
اجتماع��ی، همین مش��تریان ب��ا توصیه 
محص��والت عالی به دیگ��ران، مؤثرترین 

بازاریابان شما خواهند بود. 
به عن��وان  مث��ال، اپ��ل در ه��ر یك از 
جعبه های كامپیوتر، یك بس��ته استیكر 
گذاش��ت. ای��ن اس��تیكرها تقریب��ا هیچ 
هزینه ای برای اپل نداشتند، اما مشتریان 
آنه��ا را به همه وس��ایل خود )پوش��ه ها، 
كالس��ور، دیوار، كمد( می چسباندند و به 
همین سادگی تبلیغات بسیار تأثیرگذاری 

برای این برند انجام دادند. 
یک لوگوی خیره کننده تنها رمز 

موفقیت نیست
لوگوها عناصر مهمی هس��تند، زیرا مغز 
انسان همیش��ه آماده تشخیص عالمت ها 
نش��ان   MITدانش��گاه مطالعات  اس��ت. 
می ده��د كه مغز به كمك تصاویر، مفاهیم 
را در 13 میلی ثانیه تش��خیص می دهد، اما 
اگر پش��ت یك لوگو، داس��تان پرمفهومی 
وجود نداشته باش��د، قدرت خود را تا حد 
زیادی از دس��ت می دهد. اگ��ر فكر كنید 
لوگو، همه چیزی اس��ت ك��ه برای تبدیل  
شدن به یك برند ماندگار نیاز دارید، بازی 
را خواهی��د باخت. اپل در ابتدای كار خود، 
به دنبال بازار آموزش بود و لوگوی س��یب، 
از ای��ده »جل��ب  توجه بچه ه��ا« و »هرروز 
برای معلم یك سیب بیاورید« حاصل شد. 
به این ترتیب لوگوی ش��ما مفهومی فراتر از 

یك آرم تجاری كسب وكار خواهد داشت. 
inc/zoomit :منبع

چگونه یک برند ماندگار داشته باشیم؟   داستان هایی به یاد ماندنی
از 8 برند مطرح )2(

استفاده از یك خط داستانی گیرا در وب سایت شركت، 
به فرهن��گ جدیدی در عرصه بازاریابی اینترنتی تبدیل 
شده است.  در گذشته، برندها به صورت سنتی به نحوی 
كامال منطقی و ریاضی وار به تبلیغات می پرداختند. هدف 
وب سایت این بود كه تمام نكات فنی را به گوش مخاطب 
برس��اند، اما امروز دیگر مردم عالقه چندانی به شنیدن 
ویژگی ه��ای فنی یك كاال ندارند.  این به آن معناس��ت 
ك��ه باید با روش ه��ای منحصر به فرد ت��ری با مخاطب 
وارد تعامل ش��د و مخاطب را خواندن مطالب تا انتهای 
صفحه ترغیب كرد.  در اینجاس��ت كه اس��تفاده از هنر 
داستان سازی به خصوص برای كسب وكارهای B۲B  به 
كمك خواهد آمد. برای این نوع كس��ب وكارها، استفاده 
از ی��ك خط داس��تانی اغلب فراموش می ش��ود، چراكه 
مخاطبان معموال اشخاص حقوقی هستند. اما مهم است 
به خاطر داشته باشیم كه نهایتا كسی كه در مورد خرید 
كاال یا خدمات شما تصمیم می گیرد یك انسان است كه 
اگر ش��ما را نشناسد یا با خواندن مطالب وب سایت شما 
جذب نش��ود، به معامله با شما اقدام نخواهد كرد.  برای 
الهام گرفتن در این زمینه، در ش��ماره قبل با هم مروری 
كردی��م بر مثال ه��ای موفقی از خلق خطوط داس��تانی 
توسط برندهای مطرح كس��ب وكارهایB۲B. اكنون به 

مرور چند نمونه دیگر خواهیم پرداخت. 
Kelser

شركت كلسر با استفاده از وب سایتش خود را به عنوان 
ش��ركتی مطرح ك��رده كه راه حل های س��اده ای را برای 
غلبه ب��ر چالش های مربوط به حوزه فن��اوری اطالعات 
)IT(  در اختیار ش��ما قرار می دهد. این شركت از روش 
داستان پردازی برای نشان دادن مشكالت كار با فناوری 
استفاده می كند و سهولت استفاده از ابزارها و نرم افزارهای 
این ش��ركت را ب��رای حل اینگون��ه چالش ها به نمایش 
می گذارد.  فیلم كوتاهی كه در صفحه اصلی وب س��ایت 
این ش��ركت قرار داده شده نشان می دهد كه صرف نظر 
از اندازه كسب وكار ش��ما، این شركت می خواهد به طور 
شخصی با شما همكاری كند تا راه حل های مناسبی برای 
مسائل مربوط به حوزه فناوری اطالعات به شما ارائه دهد. 
این امر به كاربران وب س��ایت اجازه می دهد كه احساس 
راحتی داشته و بدانند كه این شركت می خواهد در تمام 
مسیر كش��ف و رفع مش��كالت، در كنار مشتری باشد.  
نح��وه بیان و لحن مطالب در تمام صفحات وب س��ایت، 
این حس را به كاربر می دهد كه این شركت از همكاری 
و شفافیت كاری در ارتباط با مشتریانش لذت برده و به 
هر قیمتی كه شده، كار با نرم افزارش را برای خریداران به 

تجربه ای ساده و لذتبخش تبدیل می كند. 
Freshdesk

شركت فِِرش دسك خدماتی شبیه به شركت ِذندسك 
ارائه می دهد و نرم افزاری برای مدیریت ارتباط با مشتریان 
تولید كرده و به میزان رضایتمندی مشتریان را به بهترین 
نحو اندازه می گیرد.  این شركت اصوال بر این نكته تأكید 
دارد كه نرم افزار آنها می تواند بر احساس رضایت مشتری 
تأثیر بگذارد. در تمام صفحات وب س��ایت این شركت از 
تصاویر كودكان بامزه و خندان اس��تفاده شده تا به شما 
كمك كند حس رضایتی را كه می خواهید مشتری تجربه 
كند ابتدا در خود ش��ما ایجاد كن��د. با دارا بودن بیش از 
50هزار كاربر كه با استفاده از این نرم افزار به موفقیت های 
چشمگیری در زمینه ارتباط با مشتریان نائل شده اند، هر 

كسی به استفاده از این نرم افزار ترغیب می شود. 
MyMoriam

ش��ركت مای موریام بر حس امی��د كاربرانش برای 
تحقق رؤیاها و اهداف بزرگ و خلق خاطره های ماندنی 
تمركز كرده است. با استفاده از این برنامه، می توانید یك 
فهرست آرزوها برای خودتان تهیه و برای رسیدن به آنها 
برنامه ریزی كنید.  بازدید از وب سایت این شركت باعث 
می شود حس كنید كه هیچ كاری برای شما غیرممكن 
نیس��ت؛ حتی كارهای��ی كه هیچگاه فك��ر نمی كردید 
بتوانید آنها را به انجام برس��انید.  خواندن داستان های 
رضایت كاربران قبلی و فعلی این برنامه به شما فرصت 
می ده��د تا ببینید دیگران با اس��تفاده از این برنامه به 
چه اهداف و رؤیاهایی دس��ت پی��دا كرده اند. این روش 
)انتشار نظرات سایر كاربران(، برای به هیجان آوردن و 
امیدوار كردن خواننده برای استفاده از این برنامه بسیار 

كارساز است. 
Weirdly

ش��ركت ویردلی به ش��ما این ام��كان را می دهد تا با 
اس��تفاده از یك برنامك نمونه )Demo(، نحوه استفاده 
از نرم افزار اس��تخدامی این ش��ركت را تجربه كنید.  از 
آنجایی كه وب سایت این شركت، فرهنگ سازی در زمینه 
استخدام را جزو اولویت های خود قرار داده است، طراحی 
خالقانه و رنگارنگی برای وب س��ایت این شركت در نظر 
گرفته شده تا حس زندگی را به بیننده القا كند. در این 
وب سایت همچنین تصاویر افرادی با احساسات و حاالت 
روحی مختلف به نمایش گذاشته شده تا اهمیت توجه به 
شخصیت كاركنان در روند استخدام را به تصویر بكشد. 

فیلم��ی كه در صفحه اصلی این وب س��ایت قرار داده 
ش��ده هم ب��ه كاربر نش��ان می دهد كه اس��تفاده از این 
نرم افزار، چقدر ساده، سرگرم كننده، سریع و جذاب است 
و با استفاده از این نرم افزار، نیاز به خواندن صدها رزومه 

به سنتی منسوخ تبدیل می شود. 
impactbnd :منبع

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

واقعیت تبلیغات )12(
طراحان ویترین

بررس��ی پروفایل صدها كمپین نشان داد كه اكثر 
كمپین ه��ای تبلیغات��ی معتبر در آمری��كا، صرفا بر 

نمایش ویترین تمركز دارند. 
در ای��ن تبلیغ��ات، ویترین و مغازه بس��یار بزرگ، 
درخش��ان، رنگارن��گ و غالب��ا دارای اجناس��ی زیبا 

هستند. 
ول��ی ای��ن تبلیغات فق��ط محص��والت را نمایش 
می دهند. آنها محصول را به مشتری ارائه می كنند و 

سپس در انتظار فروش می نشینند. 
خ��ود را در جل��وی ویتری��ن یك��ی از بزرگ ترین 
مغازه ه��ای دنی��ا فرض كنی��د. نوره��ا و رنگ ها در 
پیش چش��مان ش��ما می درخش��ند، پ��س زمینه ها 
به دس��ت ماهرتری��ن هنرمندان طراحی ش��ده اند و 
محصوالت در پش��ت شیش��ه ها با ش��كوه و جلوه ای 
خاص خودنمایی می كنند. اینجا مكانی عالی برای به 
نمایش گذاشتن لباس ها و جواهرات گران بها است. 
دستبندهایی ش��یك كه به دست هنرمندان شركت 
ش��لومبرگ، یا كارتیر، یا فان كلیف و آرپلز س��اخته 
ش��ده اند و در دستان دس��تكش  پوش مانكن ها مانند 
س��تاره می درخش��ند. احتماال ویترین برای نمایش 
محصوالت��ی مثل صنایع دس��تی، قالیچه، جواهرات، 

لباس، كفش و عطر كافی است. 

این محصوالت لوكس و گران قیمت، در نظر اكثر 
ما »كاال« محسوب نخواهند شد. تمایل به خرید این 
محصوالت تقریبا ذاتی است؛ آنها برای افرادی خاص 
ساخته می ش��وند و مردم عادی به ندرت توان خرید 

چنین كاالهایی را دارند. 
حاال تم��ام این محصوالت لوك��س و گران قیمت 
را كنار بگذارید و در پش��ت شیش��ه همین ویترین، 
محصوالت��ی س��اده و ارزان مث��ل ق��رص و ش��ربت 
س��رماخوردگی، بطری های ش��امپو، پودینگ، پودر 
كیك، خمیر ریش تراش، خمیردندان، سیگار و مواد 

غذایی قرار دهید. 
اكنون 50 نفر را در جلوی این ویترین قرار دهید. 
نكت��ه ب��ه قدری واضح اس��ت كه ش��اید نیازی به 

توضیح نباشد. 

چنانچ��ه ای��ن برنده��ای رقی��ب همگی یكس��ان 
باش��ند، چه چیزی باعث خواهد ش��د كه مردم آنها 
را یكسان فرض نكنند؟ اگر مردم از مزایای محصول 
اطالعی نداش��ته باش��ند، چه چیزی مزایا را به آنها 
نشان خواهد داد؟ چنانچه مردم از قبل به محصولی 
عالقه مند باش��ند، چه چیزی آنها را مجاب به خرید 

محصولی متفاوت خواهد كرد؟ 
آی��ا هنر طراح ویتری��ن جایگزینی ب��رای كمپین 
است؟ آیا مردم را متقاعد خواهد كرد؟ بررسی های ما 
نشان می دهد كه چنین تبلیغاتی مؤثر نخواهد بود. 

مشتری جذب نخواهد شد. 
به زبان س��اده، هنر ط��راح ویترین ش��اید هنری 

نمایشی باشد، ولی هنر تبلیغات نیست. 
ادامه دارد. . . 
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»بازاریاب��ی محتوا یك پویش تبلیغاتی 
نیست، بلكه یك تعهد درازمدت است.«

ه��ر بازاری��اب دیجیتالی ب��ا جان هال 
)John Hall(  هم عقی��ده اس��ت ك��ه 
بازاریابی محتوا اگر به خوبی اجرا ش��ود 
می تواند به یكی از قوی ترین سرمایه های 
كسب وكار تبدیل ش��ود. هدف بازاریابی 
محتوا ایجاد محتوایی اس��ت كه افراد را 
به وب سایت ش��ركت جذب كند و سبب 
ایج��اد ارتباط آنها با ش��ركت می ش��ود. 
ارائه محتوای  آگاهی بخش و مناس��ب به 
مخاطب��ان و مش��تریان بالقوه یك روش 
تضمین ش��ده برای ایجاد س��ریع و مؤثر 
ارتباطی قوی با مخاطب اس��ت. بازاریابی 
محتوا به شما فرصت می دهد كه دانش و 
تخصص خود را نشان داده و به خألهای 
فكری و سؤاالتی كه حتی خود مخاطب 
هم از وجود آنها آگاه نبوده پاسخ دهید. 

دیده شدن
ب��ه كارگی��ری ی��ك راهبرد س��ئوی 
قوی باع��ث بهتر دیده ش��دن محتوا در 
موتورهای جس��ت وجو خواهد ش��د و در 
مقابل، اعتبار و ش��هرت كلی ش��ركت را 
از لح��اظ ارائه اطالعات معتب��ر افزایش 

خواهد داد. 
بازاریابی محتوا به ش��ما این فرصت را 
می دهد كه سؤاالت مطرح شده از جانب 
مخاطب��ان را در طی مراحل خریدش��ان 
پاس��خ دهی��د؛ یعنی محتوایی كه ش��ما 
می آفرینی��د دقیق��ا ب��ه حل مش��كالت 
خری��داران می پردازد. هر ق��در در روند 
تولید محتوا، كلیدواژه های طوالنی تری را 
مدنظر قرار دهید، احتمال كس��ب امتیاز 
باالتر در رده بندی موتورهای جست وجو 
را از آن خود خواهید كرد. محتوای خود 
را طب��ق میزان ارزش آن برای خریداران 
و ارتب��اط آن با مرحل��ه خاصی از خرید، 
دس��ته بندی كنید. نكته مهم آن اس��ت 
كلیدواژه هایی را كه بیش��تر جس��ت وجو 
ش��ده اند در محتوای تان بگنجانید )برای 
شناسایی این كلیدواژه های پرجست وجو 
می توانی��د از ابزارهای خاصی اس��تفاده 
كنید(. البت��ه باید اطمینان حاصل كنید 
كه محتوای تولیدی ش��ما واقعا مشكلی 

را حل می كند یا حاوی اطالعات مفیدی 
است. 

ترافیک ارجاعی
تولی��د محتوا در حوزه ه��ای تخصصی 
كسب وكار ش��ما باعث می شود كه افراد 
دیگ��ر از محتوای ش��ما نقل قول كنند و 
این محتوا به یك منبع تبدیل ش��ود. اگر 
محتوای خوبی تولید كنید، وب سایت های 
دیگر ب��ا حجم بازدید باالت��ر از محتوای 
ش��ما نقل ق��ول ك��رده و مخاطبان خود 
را ب��ه آن ارجاع می دهن��د و خوانندگان 
آنها به احتمال زیاد به وب س��ایت ش��ما 
رجوع می كنند. هر قدر به محتوای ش��ما 
ارجاعات بیش��تری داده شود، رتبه بندی 
آن محتوا در موتورهای جس��ت وجو ارتقا 
پیدا می كند. همچنی��ن بازدیدكنندگان 
محتوا افزایش می یابد و اعتبار وب سایت 

به طور كلی باالتر می رود. 
رشد شبکه های اجتماعی

كارب��ری  حس��اب های  از  اس��تفاده 
اجتماع��ی  ش��بكه های  در  كس��ب وكار 
ب��رای نش��ر محت��وا باعث بیش��تر دیده 
ش��دن آن محتوا خواهد شد. شبكه های 
اجتماع��ی، مخاطبان ش��ما را از فرصت 
به اش��تراک گذاری محتوا با دوستان شان 
بهره من��د می كنن��د و همی��ن موض��وع 
باعث می ش��ود كه مخاطبان به كس��ب 
اط��الع از آخرین اخب��ار و اطالعاتی كه 
ش��ما ارائه می دهید، تش��ویق شوند و به 
دنب��ال ك��ردن صفحات اجتماعی ش��ما 
عالقه نش��ان دهن��د. به م��رور زمان و با 
به اش��تراک گذاری محتوای شما، تعداد 
افرادی كه ش��بكه های اجتماعی شما را 
دنب��ال می كنند افزایش یافته و ش��ما با 
افزایش میزان مطالع��ه محتوا و افزایش 

بازدیدكنندگان مواجه می شوید. 
هدایت افکار جمعی

هدای��ت اف��كار جمعی یك��ی از نتایج 
بازاریاب��ی ق��وی محتواس��ت.  مطل��وب 
رهب��ران فك��ری توس��ط دنی��س بروس 
)Denise Brosseau(  ب��ه عنوان »... 
رهبرانی مطلع و تهاجمی و كاریزماتیك 
در حوزه كاری شان« توصیف شده است. 
با انتش��ار محتوای آگاهی بخش، شركت 
ش��ما می توان��د ب��ه عنوان رهب��ر فكری 
صنعت كاری ش��ما شناخته ش��ود. این 
موضوع بسیار سودمند و اعتبارآور است. 
در واق��ع چنین ش��هرتی باع��ث افزایش 
دیده ش��دن محتوا می شود. جایگاه خود 

را به عنوان قوی ترین منبع اطالع رسانی 
اینترنت��ی در ح��وزه كاری ت��ان تثبی��ت 
كنید؛ این كار باعث اعتمادسازی در بین 
مخاطبان ش��ده و هدایت افكار مخاطبان 
را تسهیل می كند. ش��ما به منبع انتشار 
اطالعات جریان ساز و معتبر تبدیل شده 
و می توانید پاسخگوی سؤاالت مشتریان 

باشید. 
اعتمادسازی در بین مشتریان

اعتمادس��ازی بین مشتریان با اختالف 
زیاد از س��ایر دالی��ل، مهم تری��ن دلیل 
ایجاد ی��ك برنام��ه راهب��ردی بازاریابی 
محتواس��ت. روش های س��نتی تبلیغات 
می توانن��د باعث افزای��ش آگاهی جمعی 
در مورد یك برند ش��وند، اما این روش ها 
نمی توانن��د تجرب��ه ش��خصی و آموزنده 
بازاریابی محتوا را خل��ق كنند. محتوای 
هدف-محور و آگاهی بخشی كه به دست 
مخاط��ب صحیح برس��د، ب��ه آنها بینش 
عمیقی در مورد وسعت دایره دانش شما 
و راه حل های��ی كه ش��ما ارائ��ه می دهید 

خواهد داد. 
70 درصد مصرف كننده ه��ا در نتیجه 
بازاریاب��ی محت��وا به ش��ركت نزدیك تر 
ش��ده و این رابطه باعث افزایش احتمال 
خرید آنها خواهد شد. با ایجاد یك رابطه 
ش��خصی با مصرف كنن��ده و ارائه راه حل 
ب��رای مش��كالت آنه��ا، ش��ما می توانید 
طرفداران��ی ب��رای برندتان ایج��اد كنید 
ك��ه تجربه خ��ود را در اختیار س��ایرین 
گذاش��ته و برند ش��ما را به طیف جدید 
از مصرف كنندگان بالقوه معرفی خواهند 
ك��رد. جذب طرفداری مش��تریان، هدف 
اصلی بازاریابی محتواس��ت و در مقایسه 
با روش های سنتی بازاریابی، باعث ایجاد 

مشتریان راغِب بیشتری خواهد شد. 
بازگشت سرمایه عالی

با در نظر گرفتن این نكته كه بازاریابی 
محتوا در مقایس��ه با سایر انواع بازاریابی، 
بازده سرمایه بیش��تری به همراه خواهد 
داش��ت، بازاریابی محتوا می تواند نس��بتا 
كم هزینه باش��د. برون س��پاری كار تولید 
محت��وا می تواند باع��ث افزایش هزینه ها 
ش��ود، اما تولید محتوا در داخل شركت 
باعث پایین نگه داش��تن هزینه ها ش��ده 
و ای��ن اطمین��ان را به ش��ما می دهد كه 
مخاطب��ان، صحیح تری��ن و ب��ه روزترین 

محتوا را دریافت می كنند. 
بازده س��رمایه باید به ص��ورت كل نگر 

محاس��به ش��ود. گرچه ارقام ف��روش از 
اهمی��ت زی��ادی برخوردارند، ام��ا تأثیر 
بازاریاب��ی محت��وا ب��ر رده بندی س��ئو یا 
افزایش تعامل مخاطبان در ش��بكه های 
اجتماعی و افزای��ش طرفداری از برند را 
نیز باید در این محاسبات در نظر گرفت. 
طرف��داری مخاطبان یك��ی از معیارهای 
مهم موفقیت اس��ت و نادیده گرفتن این 
معیاره��ای كیفی باعث بروز اش��تباه در 
تحلیل و بررس��ی راهبرده��ای بازاریابی 

می شود. 
بازاریابی محتوا بدون چالش نیست

بازاریابی محتوا یك كار روزمره آس��ان 
نیس��ت. باید وقت زیادی صرف آن كرده 
و اطمینان حاص��ل كنید كه دانش الزم 
برای تولید مس��تمر محت��وای باكیفیت 
را در اختی��ار دارید. باید در نظر داش��ته 
باشید كه آیا منابع مالی و انسانی، زمان و 
دانش الزم برای تولید چنین محتوایی را 
در اختیار دارید یا خیر. اگر فكر می كنید 
كه در این راه به چالش بر می خورید، به 

فكر برون سپاری این كار باشید. 
ممكن اس��ت نتایج بازاریابی محتوا را 
به س��رعت مش��اهده نكنید. جمع آوری 
طرفدار و ج��ذب مخاطب، روندی زمانبر 
اس��ت و نتای��ج آن یك ش��به به دس��ت 
نمی آی��د. البته اگر زم��ان الزم را صرف 
بازاریابی محت��وا و جذب مخاطب كنید، 
ق��ادر خواهید ب��ود كه بیش��ترین بازده 

سرمایه را به دست آورید. 
مجبور نیستید به بازاریابی محتوا 

بپردازید
ام��ا اگر این كار را بكنی��د ما به دالیل 
گوناگونی اتخاذ یك راهبرد منسجم را به 
شما توصیه می كنیم. یك برنامه راهبردی 
به شما كمك می كند كه در مورد انتشار 
محتوا و بس��ترهای مورد اس��تفاده برای 
ارتباط ب��ا مخاطب��ان برنامه ریزی كنید. 
ش��ما بای��د محتوایی تولی��د كنید كه به 
مخاطبان شما مرتبط است، بنابراین باید 
وقت كافی برای تحقیق در مورد نیازهای 
مخاطبان صرف كنی��د. راهبرد بازاریابی 
محتوا ممكن اس��ت با س��ایر راهبردهای 
بازاریابی ش��ما متف��اوت باش��د و البته، 
داش��تن یك برنامه راهب��ردی با اهداف 
مشخص و خروجی معین، باعث می شود 
كه معیارها و چگونگی اندازه گیری بازده 

سرمایه )ROI( شفاف تر شود. 
stormid :منبع
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متفکران استراتژیک هستند )2(

زم��ان و ان��رژی زی��ادی ب��رای ایج��اد و حف��ظ 
پویش های بازاریابی موفق صرف می ش��ود. البته به 
عنوان یك متفكر راهبردی، باید نكات بیش��تری را 
در مورد ایج��اد یك پویش بازاریابی در نظر بگیرید. 
به هر حال ما همیش��ه در جس��ت وجوی روش هایی 

برای بقا در عرصه رقابت هستیم. 
البته گاهی اوقات تالش های ما نافرجام هس��تند 
و به بن بس��ت می رسیم. اگر در چنین شرایطی قرار 
گرفتید، بهتر اس��ت با به كار بردن یك یا چند مورد 
از اس��تراتژی هایی ك��ه در این مقال��ه توضیح داده 
می ش��ود، خالقیت را در وجودتان بی��دار كنید. در 
ش��ماره قبل به چند مورد اش��اره كردی��م و اكنون 

تعددی دیگر را مرور می كنیم. 
5- به مشتریان اجازه تعامل بدهید

ص��رف نظر از كاال یا خدماتی ك��ه ارائه می كنید، 
مش��تریان شما می خواهند با ش��ما - یا دست كم با 
س��ایر مشتریان - تعامل داش��ته باشند. برای مثال، 
ش��ركت ای. ام. س��ی )AMC(  با اس��تفاده از یك 
اب��زارک برخ��ط به مش��تریانش اج��ازه می دهد كه 
با ه��م گفت وگو كنند. ش��ركت امریكن اكس��پرس 
مالكی��ن  ب��ه  ه��م    )Amercian Express(
كس��ب وكارهای كوچك اجازه می دهد كه از طریق 
بستر كاربری این شركت به نام فوروم با یكدیگر و با 

مشاوران شركت در ارتباط باشند. 

6- بسترها و کانال های ارتباطی جدید را 
امتحان کنید

 در امتحان كردن بس��ترهای ارتباطی جدید برای 
ارتقای برندتان تردید نكنید. در این زمینه، كلیر مك 
درموت )Clare McDermott(، س��ردبیر نشریه 
  )Chief Content Officer( مدیر تولید محت��وا
  )SoloPortfolio( و مالك شركت سولو پورتفولیو
در مقاله ای در گزارشی از مؤسسه تولید محتوا اشاره 
می كند، ش��ركت هتل ه��ای زنجی��ره ای چهارفصل 
)Four Seasons(، برنام��ه هتل��داری جدید خود 
به ن��ام پین. پگ. گ��و )Pin. Pack. Go(  را ابتدا 
  )Pinterest( از طریق ش��بكه اجتماعی پینترست
معرفی ك��رد. این اولین برنامه هتل��داری بود كه به 
مهمانان اجازه می داد برنامه سفرشان را با همكاری 
ای��ن ش��ركت برنامه ری��زی ك��رده و آن را از طریق 
پینترس��ت با سایر كاربران این ش��بكه اجتماعی به 

اشتراک بگذارند. 
7- از سیب اپل هم یک گاز بزنید

اپل نیازمند توجه ویژه اس��ت، چ��را كه این برند 
توانسته یك نس��ل طرفدار مادام العمر برای خود به 
وجود بیاورد. اما این ش��ركت چطور به این موفقیت 
رس��ید؟ زمان��ی را كه آی پاد معرفی ش��د به خاطر 
داری��د؟ اپل در ی��ك اقدام مبتكرانه و بی س��ابقه، با 
اس��تفاده از تصاویر هزاران نفری كه از آن اس��تفاده 
می كردند، ب��ا بهره گیری از ح��س همذات پنداری، 
توجه و عالقه مخاطبان را برانگیخت. ش��اید آی پاد 
بهترین دستگاه جیبی پخش موسیقی نبود، اما برای 
این برند هویت س��ازی كرد و  به تثبیت جایگاه برتر 

اپل در بازار  انجامید. 
8- کمی از جدیت فاصله بگیرید

احتماال تا قبل از انتشار ویدئوی تبلیغاتی شركت 
دوالر ش��یو كالب )Dollar Shave Club(  در 
یوتیوب اصال اس��م این ش��ركت به گوشتان نخورده 
بود. این ش��ركت هنوز هم در صنعت تولید وس��ایل 
 Taco( اصالح در حال پیش��رفت اس��ت. تاكوبِ��ل
Bell(  و اول��د اس��پایس )Old Spice(  از دیگ��ر 
شركت هایی هستند كه در پویش های بازاریابی شان 
رگه هایی از طنز و سرگرمی به چشم می خورد. حتی 
ش��ركت هایی كه فكرش را هم نمی كنید به استفاده 

ازین روش روی آورده اند. 
مثاًل ش��ركت كاترپی��الر )Caterpillar(  كه در 
زمینه س��اخت ماشین های ساختمانی مشهور است، 
در ی��ك ویدئ��وی تبلیغات��ی )Built for It(، پنج 
جرثقیلش را در حال انجام بازی تعادلی برج هیجان 

)Jenga(  در مقیاس بزرگ نشان می دهد. 
9- کارکنان را در بازاریابی دخیل کنید

اجازه دهید كارمندان شما مهم ترین مبلغان برند 
شما باش��ند. ویدئویی تبلیغاتی شركت خودروسازی 
هم از همین روش اس��تفاده می كند. برای س��اخت 
این ویدئوها از كارمندان خود ش��ركت استفاده شده 
و همین موضوع آنها را تش��ویق كرد تا این ویدئوها 
را با دوستان و خانواده های شان به اشتراک بگذارند. 
ادامه دارد. . . 
inc :منبع

چطور نرخ تبدیل به مشتری را 
برای خودتان حساب کنید؟ 

وقتی به دنبال مدیریت بازگش��ت سرمایه گذاری یا 
به طور ساده تر بازگشت سرمایه یا عملكرد یك وب سایت 
هس��تیم، مش��خص كردن اهدافی در رابطه با تبدیل 
)تبدیل بازدید كننده به مش��تری( یكی از ساده ترین و 
بهترین روش ها برای اندازه گیری نتایج اس��ت. اهداف 
س��اده در رابطه با تبدیل به مش��تری می تواند توسط 
ابزارهایی از قبیل گوگل آنالیتكز مقرر شود. یك فرآیند 
»تبدیل به مشتری« می تواند هر بار كه یك بازدید كننده 
از وب سایت شما كار خاصی را در وب سایت شما انجام 

می دهد، مورد اندازه گیری قرار بگیرد. 
هدف از مقرر کردن تبدیل به مشتری

هدف از این كار دنبال كردن رخدادهای منحصربه فرد 
یا آس��تانه رخدادهای اینچنینی اس��ت ك��ه به عنوان 
معیاری برای عملكرد وب س��ایت ش��ما در نظر گرفته 
می ش��ود.  به طور ایده آل، ای��ن تبدیل ها باید به عنوان 
معیاری از چگونگی عملكرد حداقلی كس��ب وكار شما 
در نظ��ر قرار بگیرد. به عنوان مثال، اگر وب س��ایتی در 
ط��ول یك ماه 100 مورد تبدیل به مش��تری را تجربه 
كند، مدیر آن وب س��ایت یا مسئول بازاریابی آن اصوال 
انتظار باالتری برای آن ماه بعدی خواهد داشت.  اگر هر 
زمانی آنها ش��اهد افت نرخ تبدیل به مشتری برای این 
وب سایت باشند، این افت نرخ می تواند نشانه ای مبنی 
بر وجود اش��تباهی در پیام وب س��ایت، فرآیند هدایت 
مشتری به محصول، تجربه كاربر یا تأثیرگذاران بیرونی 
از قبیل افت رتبه در نتایج موتورهای جست وجو باشد. 
شناس��ه های تبدیل به مشتری»تبدیل به مشتری« 
می تواند توس��ط موارد چندی بر اس��اس اهمیت آنها 
طبق نظر مدیر وب س��ایت یا تیم بازاریابی و همچنین 
بر اس��اس اهداف تعریف شده برای وب سایت مشخص 
شود. یك تبدیل به مشتری می تواند شامل رویدادهای 
مختلف از قبیل پر ش��دن یك فرم آنالین توسط یك 
بازدیدكنن��ده، یك خرید یا معی��ار دیگری مثل مدت 
زمان باقی ماندن یك بازدید كننده در وب س��ایت برای 
مدت��ی معین یا بازدید از تعداد صفحاتی معین در نظر 
گرفته ش��ود.  به عنوان مثال، وب سایتی كه به فروش 
لباس زنانه مش��غول اس��ت ممكن اس��ت معیار اصلی 
تبدیل به مشتری خودش را فروش های خودش در نظر 
داش��ته باشد یا تعداد دفعاتی را در نظر داشته باشد كه 
یك نفر س��بد خرید خود را تس��ویه كرده است. با قرار 
دادن یك هدف معین برای تبدیل به مشتری بر اساس 
وارد شدن مش��تری به یك صفحه خاص برای تسویه 
حساب، بازاریابان می توانند هر ماه یا هر سال میزان كل 
فروش خود را به راحت��ی اندازه گیری كنند تا از میزان 

رشد مستمر فروش خود اطمینان كسب كنند. 
تحلیل تبدیل به مشتری به عنوان یک ابزار بازاریابی

این فرآیند می تواند برای بازاریابان فرصتی باشد تا روند 
حركت آنها از معرفی تا تبدیل به مشتری شدن را مرور 
كنند. یعنی بررس��ی كنند و ببینند آن دسته از افرادی 
كه به مش��تری تبدیل شدند، چگونه و از چه روندی به 
آدرس صفحه تسویه حساب سبد خرید خود رسیده اند. 
از ای��ن طریق بفهمند از چه منابعی بیش��ترین ورودی 
بازدید كننده را داش��ته اند و سرمایه گذاری های بیشتری 
را بر روی آن منابع داش��ته و از صرف سرمایه و تبلیغات 
در منابع دیگر كه اثربخش��ی ندارند، خودداری كنند.  یا 
مثال بررس��ی كنند و ببینند بازدیدكنندگانی كه تبدیل 
به مشتری شدند چه مقدار خرید كرده اند و چه رفتاری 
از لحظه ورود به س��ایت تا زمان وارد ش��دن به صفحه 
تسویه حساب داشته و چه كارهایی را انجام داده اند و بر 
اساس آن اقدام به برنامه ریزی برای بازاریابی و تبلیغات 
خود بكنند.  این موضوع تحلیل می تواند برای مثال یك 
وب س��ایت خبری، به جای تحلیل مق��دار خرید یا … 
تحلیل مدت زمان باقی ماندن در سایت یا بازدید از تعداد 
صفحات خاصی از سایت باشد كه در نتیجه می تواند به 
تهیه گزارشی ختم شده كه به سفارش دهندگان تبلیغات 
ارائه ش��ود.  در مجموع یك فرآیند تبدیل به مش��تری 
می توان��د به عنوان معیاری برای ه��ر هدف كوتاه مدت 
یا بلند مدت بازاریابی در نظر گرفته ش��ود. این موضوع 
بستگی به بازاریاب مورد نظر دارد كه توجه داشته باشد 
كه اهداف مرتبط با تبدیل ش��دن به مش��تری همگی 

بخشی جامع از یك طرح بازاریابی دیجیتال است. 
چگونه نرخ تبدیل به مشتری شدن را برای 

خودتان محاسبه کنید
نرخ تبدیل به مش��تری وب سایت شما برابر با تعداد 
بازدید كنندگانی است كه به سایت شما آمده و چیزی 
را خری��داری می كنن��د. در واق��ع فرآین��د تبدیل یك 
بازدید كننده به یك خریدار اس��ت. به منظور محاسبه 
نرخ تبدیل به مش��تری خودتان، باید فرآیند پیگیری 
بازدید كننده در وب س��ایت داشته باش��ید تا اطالعات 

مورد نیاز شما در وب سایت جمع آوری شود. 
روند انجام کار

ابتدا باید مش��خص كنید كه نیاز به محاس��به نرخ 
برای تولید س��رنخ دارید یا فروش محصوالت، سپس 
باید اطالعات مورد نظر را از طریق ابزار تحلیل آماده 
ش��ده بر روی وب س��ایت جمع آوری كنی��د. در قدم 
بعدی از طریق فرمول ارائه شده در زیر نرخ تبدیل را 

برای خودتان محاسبه كنید. 
فرمول بر اساس تولید سرنخ

تعداد سرنخ های به دس��ت آمده / مجموع ترافیك 
سایت * 100 = نرخ تبدیل

فرمول بر اساس فروش
تعداد فروش انجام ش��ده / تع��داد بازدید كننده از 

وب سایت * 100 = نرخ تبدیل
ibazaryabi :منبع
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مهم ترین مهارت ارتباطی که 
مدیران کمتر به آن توجه می کنند

به عنوان یك رهبر یا مدیر، طبیعی است كه بخواهید 
هوش تجاری ت��ان را ب��ه همكاران تان نش��ان دهید. اما 
اگر همیش��ه در حال ارائه دیدگاه ه��ای خود و مدیریت 
گفت وگوها هستید، ممكن است ایده های منحصربه فردی 
را كه سایرین در به اشتراک گذاشتن آنها مردد هستند از 
دست بدهید. در عصری كه هر شخص به نحوی در تالش 
برای نش��ان دادن قدرت رهبری خود است، ممكن است 
خیل��ی راحت گوش دادن به دیگ��ران را فراموش كنیم. 
گوش دادن یكی از قوی ترین ابزارهای ارتباطی است كه 
رهبران تجاری می توانند در ایجاد تعامل و اعتمادسازی از 
آن بهره ببرند. من اخیرا به نقل قول جالبی از اَل كارنسیل 
)Al Carensale(، مشاور س��ابق شركت یو.سی.ال.اِی 
)UCLA( برخوردم كه اظهار داشته: »وقتی كه در سمت 
مدیریت هستید معموال به شما به چشم باهوش ترین فرد 
گروه نگاه می شود و س��ایرین سعی خواهند كرد از شما 
پیروی كنند. ش��ما باید در مقابل این وسوس��ه مقاومت 
كنید. تنها به این طریق است كه می توانید از مواهب خرد 

جمعی استفاده كنید.«
متكلم وحده بودن در گفت گوها دامی اس��ت كه اكثر 
رهب��ران تج��اری در آن گرفتار می ش��وند. هنگامی كه 
مدیریت یك كس��ب وكار به عهده شماس��ت به مشاوره 
دادن ب��ه دیگران و راهنمایی كاركن��ان عادت می كنید. 
در نتیجه ممكن اس��ت حس كنید كه باید دائما افكار و 
ایده ه��ای جالب و جدیدی را به عنوان خوراک فكری در 
اختیار كاركنان قرار دهید و همین موضوع باعث می شود 
ك��ه آنها به این روند عادت كنند. البته ش��ما نمی توانید 
همزمان در همه بخش های شركت حضور داشته باشید. 
كارمندان مستقیم شما و سایرین ممكن است از مسائل 
و فرصت هایی مطلع باش��ند كه شما از آنها آگاه نیستید 
و ب��رای موفقیت ش��ركت، صدای این اف��راد، نگرانی ها و 
افكارش��ان باید شنیده ش��ود. به عبارت دیگر، اگر شما با 
اعضای گروه تان همكاری نكنید، به احتمال زیاد گروهی 
از افراِد »بله قربان«گو را به دور خود جمع خواهید كرد و 
با این روش نمی توانید به توسعه یك كسب وكار مبتكرانه، 

متنوع و موفق دست پیدا كنید.
گوش دادن به صحبت های كاركنان به شما و سایرین 
ی��ادآوری می كند كه نظر همه افراد ارزش��مند اس��ت و 
كوچك ترین حركت مثبتی در موفقیت كل شركت مؤثر 
است. گفت وگو یك مسیر یكطرفه نیست، بلكه یك تعامل 

چند بعدی بین شما و تمام كاركنان است.
با اس��تفاده توصیه های زیر می توانید اطمینان حاصل 
كنید ك��ه گفت وگوهای صورت گرفته بی��ن كاركنان و 

مدیران شركت سازنده و تعاملی خواهند بود؛
کارکنان را در مسیر موفقیت قرار دهید

از هم��ه بخواهید كه با ایده های مكتوب به جلس��ات 
بیایند. شركت كننده ها را تشویق كنید كه ایده های شان 
را بیان كنند، حتی خنده دارترین و غیرممكن ترین ایده ها. 
بعضی اوقات یك ایده غیر قابل اجرا می تواند باعث ایجاد 
زمینه گفت وگویی س��ازند ش��ده و ای��ده جدیدی از دل 

گفت وگوها خلق شود.
محیطی مناسب برای شنیدن و تعامل ایجاد کنید

لپ ت��اپ را خاموش كنید و گوش��ی هوش��مندتان را 
كنار بگذارید. تمام توجه خود را به كس��ی معطوف كنید 
ك��ه در حال صحبت اس��ت و در مواقع لزوم از او س��ؤال 
بپرس��ید. كاری كنید كه همه افراد حاضر در جلسه هم 
فعاالن��ه گوش دهند و هم در گفت وگوها ش��ركت كنند. 
تنها مدیران نیس��تند كه از ش��نیدن سود می برند؛ بهتر 
ش��نیدن به تمام كاركنان كمك می كند كه كسب و كار و 

چالش های آن را را بهتر بشناسند.
سؤاالت خوب بپرسید

طرح پرسش های هوش��مندانه باعث دریافت ایده ها و 
پاسخ های بكر می شود. پرس��یدن سؤاالت هوشمندانه و 
چالش برانگیز به ش��ناخت بهتر همكاران كمك كرده و 
جنبه هایی از كسب و كار را كه كمتر در آن دخیل هستید 
برای شما ملموس تر می كند. طرح سؤاالت تفكربرانگیز به 
ف��رد مقابل نیز كمك می كند كه نكاتی را كه قبال به آن 

توجه نكرده اند مورد بررسی بیشتر قرار دهند.
کاری کنید که مسائل به وجود آمده به افرادی 

محول شوند که توانایی حل آنها را دارند
اولویت ها را به گونه ای شفاف س��ازی كنید كه هركس 
بداند چه مش��كالت یا مس��ائلی مهم تر هستند. در مورد 
اولویت بندی مسائل از افراد ذی صالح كمك گرفته و آنها 

را به ارائه نظرات شان تشویق كنید.
کارکنانی را که ایده ها یا راه حل های جدید ارائه 

می دهند شناسایی کنید
فراهم كردن امكانات الزم برای افرادی كه ایده پردازی 
ك��رده و ایده ها را به عمل در می آورند باعث بهتر ش��دن 

تعامل آنها با شما خواهد شد.
خوب ش��نیدن از ش��ما مدیر بهتری می سازد و باعث 
می ش��ود كه بتوانید روابط مستحكم تری با كاركنان تان 
داش��ته باش��ید. با این كار می توانید اعتمادسازی كرده و 
ارتباطات درون سازمانی را تقویت كنید و به تحقق اهداف 
و آرمان های س��ازمان نزدیك تر شوید. با خوب شنیدن و 
توج��ه به نظرات و ایده های كاركنان، می توانید آنها را در 
جهت ارائه راهكارهای جدید برای مش��كالت پیش روی 
كس��ب وكار تقویت كنی��د. در نهایت با ای��ن روش، همه 

می آموزند و همه نفع می برند.
entrepreneur :منبع

در صورت��ی ك��ه بخواهید در 
بپردازید  فعالی��ت  به  ش��ركتی 
یك��ی از الزام��ات مه��م آن در 
اختیار داش��تن مه��ارت ارتباط 
مناسب با سایرین است. درواقع 
شما در پس��ت خود در شركت 
تنها نیستید و همكارانی دارید، 
تحت این ش��رایط عملكرد شما 
تعیین كننده ج��و حاكم خواهد 
ب��ود. درواق��ع ش��ما می توانید 
محی��ط كار را به مكانی ایده آل 
و حتی به كابوس واقعی تبدیل 
كنید. بدون تردی��د با توجه به 
اینك��ه افراد زم��ان زیادی را در 
محل كار خود سپری می كنند، 
نبود این عام��ل در نهایت به از 
دس��ت دادن فرصت شغلی شما 
منتهی می ش��ود. ب��دون تردید 
مدی��ران راندمان ش��ركت خود 
را ف��دای عملك��رد ناشایس��ت 
ش��ما نخواهند كرد و برای آرام 
نگه داش��تن اوضاع شما گزینه 
ح��ذف خواهی��د ب��ود. درواقع 
بای��د با این واقعی��ت كه ارتباط 
مناس��ب با همكاران از الزامات 
كسب وكار حال حاضر محسوب 
می ش��ود كنار بیایید و با قبول 
ای��ن واقعی��ت درص��دد بهبود 
خ��ود در این زمینه باش��ید. در 
ادامه به بررس��ی هف��ت راهكار 
معرفی ش��ده در این زمینه در 
س��ال جدید می��الدی خواهیم 

پرداخت. 
1- رابطه ای ساده و به دور از 
توقعات گوناگون پایه گذاری 

کنید
هم��واره  اف��راد  از  برخ��ی 
در ارتب��اط ب��ا س��ایرین دچار 
مش��كالتی هس��تند. درواقع در 
موارد كمی مشاهده شده است 
كه ف��ردی با رواب��ط اجتماعی 
ب��اال در ارتب��اط برق��رار كردن 
با هم��كار جدید خ��ود ناموفق 
ظاهر ش��ود. با این حال در این 
خصوص قانونی كلی وجود دارد 
كه می گوید الزم اس��ت ارتباط 
خود را كامال ساده ایجاد كنید. 
درواق��ع در این رابط��ه نیاز به 
انجام هیچ كار عجیبی نیس��ت و 
تنها كافی است با طرح سؤاالتی 
نه چندان ش��خصی، مس��یر را 
برای بهبود رابط��ه خود هموار 
س��ازید. همچنین توجه داشته 
باشید كه هر چیزی زمان خاص 
خود را نی��از دارد و نباید انتظار 
داشته باش��ید كه رابطه و حتی 
دوس��تی ش��ما با هم��كار خود 
از هم��ان روز اول در س��طحی 
مطلوب قرار داش��ته باشد. نكته 
دیگ��ر ك��ه در ای��ن رابطه الزم 
است مورد توجه قرار دهید این 
است كه اگرچه كمك كردن به 
یكدیگ��ر از جمل��ه الزامات كار 
تیمی محس��وب می شود، با این 
حال هر یك از ش��ما در جایگاه 
خود از حجم كاری مش��خصی 

برخ��وردار هس��تید ك��ه باعث 
می ش��ود توقعات بی��ش از حد 
و كام��ال بی جا زمینه س��از بروز 

نارضایتی های بسیاری شود. 
2- فروتن و قدردان باشید 

نتایج تحقیقات متعدد نش��ان 
می دهد ك��ه افراد در راس��تای 
انجام بهتر كارهای خود نیاز به 
مشوق دارند. اگرچه در نگاه اول 
این موض��وع مختص به مدیران 
اس��ت و آنها باید در این زمینه 
فكری بكنن��د، با این حال هیچ 
دلی��ل منطقی وج��ود ندارد كه 
خود ش��ما نی��ز روحیه بخش به 
هم��كار خ��ود باش��ید. درواقع 
ی��ك قانون س��اده در ارتباطات 
وج��ود دارد كه به هر نحوی كه 
با فرد مقابل خ��ود رفتار كنید، 
وی نی��ز با ش��ما مش��ابه همان 
رفت��ار را خواهد داش��ت. با این 
ح��ال در این زمین��ه خود را به 
ح��د خاص��ی محدود نك��رده و 
الزم اس��ت مرات��ب قدردانی از 
اقدامات��ی را ك��ه برای ش��ما از 
جانب همكاری ص��ورت گرفته 
اس��ت به ص��ورت جدی ت��ر به 
عمل آورید. همچنین الزم است 
توجه خود را به این امر معطوف 
س��ازید كه ارتباط معمولی شما 
با همكاران بهتر است در نهایت 
به دوستی مناسبی منتهی شود. 
درواقع ش��ما باید در همه چیز 
رشد داشته باش��ید و ارتباطات 
ش��ما نیز ش��امل ای��ن موضوع 
خواه��د ش��د. به همی��ن دلیل 

بای��د توجه داش��ته باش��ید كه 
هیچ فردی تمایل ب��ه برقراری 
ارتباط با ف��ردی مغرور نخواهد 
داشت و این باعث خواهد شد تا 
در بهترین حالت ارتباط شما با 
هم��كاران خصوصا همكاری كه 
بیش��ترین اشتراک كاری را با او 
دارید، در ح��دی كامال ابتدایی 
باق��ی بماند. در ای��ن خصوص 
تمرین فروتنی از جمله الزامات 
مهم محسوب می شود كه افراد 
برای دس��ت یافتن ب��ه آن باید 

تالش كنند. 
3- صرفا شنونده یا گوینده 

نباشید
ارتباط ش��ما با همكاران الزم 
اس��ت تا كامال حالتی دوجانبه 
داش��ته باش��د تا از استمرار آن 
اطمین��ان یابی��د. اگرچ��ه ه��ر 
متفاوتی  خصوصیت های  فردی 
ب��ا ف��ردی دیگ��ر دارد، ب��ا این 
ح��ال این ام��ر نبای��د بهانه ای 
برای عدم رش��د و ترقی ش��ما 
محس��وب ش��ود. برای موفقیت 
الزم اس��ت الگوی رفتاری خود 
را با مواردی مناس��ب تش��كیل 
دهید یا حتی بازس��ازی كنید. 
توجه داشته باشید كه تغییرات 
ویژگی های كسب وكار  از جمله 
ام��روزی محس��وب می ش��ود و 
در این رابطه تنه��ا نباید موارد 
كلی ش��ركت را در نظر گرفت. 
به همین خاطر بس��یار ضروری 
است تا با همكاران خود صحبت 
و متقاب��ال به ح��رف آنها گوش 

كنی��د. در این زمین��ه احتمال 
دارد با همكاری مواجه شوید كه 
به صحبت كردن عالقه بیشتری 
نسبت به ش��ما دارد. تحت این 
ش��رایط الزامی وجود ندارد كه 
حتما خود را به وی شبیه كنید، 
بلكه تنها كافی اس��ت شما نیز 
در ای��ن رابطه فعالیت هایی را از 
خود نشان داده و با این اقدام به 
تقویت ارتباط خود كمك كنید. 

4- صادق باشید، حتی 
زمان هایی که انجام آن 

بسیار دشوار است
توج��ه داش��ته باش��ید كه به 
مرور زمان اعتمادی میان ش��ما 
و همكارتان شكل خواهد گرفت 
كه تنها یك عامل و آن هم عدم 
صداقت كافی باعث خواهد شد 
اقدامی كه برای ش��كل گرفتن 
آن مدت ه��ا ت��الش كرده اید با 
مواجه ش��ود.  تهدیدی ج��دی 
توصیه  دلیلزهم��واره  همین  به 
می ش��ود تا با همكار خود حتی 
در زمان هایی كه كار اش��تباهی 
را انج��ام داده ای��د و بی��ان آن 
ممكن اس��ت به دلخ��وری وی 
منتج ش��ود، نیز صداقت خود را 
بروز دهید. ب��دون تردید حتی 
اگ��ر هم��كار ش��ما از اقدام تان 
دلخور هم ش��ود، ای��ن ناراحتی 
مقطعی بوده و نحوه رفتار ش��ما 
و صداقت��ی ك��ه از خود نش��ان 
داده اید در بهبود س��ریع اوضاع 
كمك ش��ایانی خواه��د كرد. با 
این حال این امر به معنای بیان 

تمامی موارد زندگی خود نبوده 
و تنه��ا ب��ه این اش��اره دارد كه 
باید به هر می��زان كه با همكار 
خود ارتباط و صمیمیت دارید، 
ب��ه همان میزان ب��ا وی به دور 
از هرگون��ه پنهان كاری یا دروغ 

باشید. 
5- توقعاتی مشخص از 

یکدیگر داشته باشید
ب��رای مدیران اینك��ه تأثیری 
مثبت در ش��ركت شكل گیرد، 
بسیار مطلوب محسوب می شود. 
به همین دلیل الزم نیس��ت كه 
ارزش های  دادن  نش��ان  ب��رای 
خ��ود هم��واره به دنب��ال انجام 
درواقع  باش��ید،  بزرگ  كارهای 
حت��ی یك ق��دم كوچ��ك نیز 
می تواند به خوبی تأثیر مناسبی 
روی مدیریت ش��ركت داش��ته 
باشد. به همین دلیل در صورتی 
ك��ه در رابط��ه با بهبود س��طح 
كار تیم��ی و سرعت بخش��ی به 
آن اقدامات��ی را ص��ورت دهید، 
كار مدیری��ت را آس��ان تر كرده 
و بدون ش��ك این اقدام ش��ما 
از نظ��ر آنه��ا دور نخواهد ماند. 
از جمل��ه اقداماتی كه به بهبود 
كار تیمی ش��ما كم��ك خواهد 
كرد این اس��ت كه توقعات خود 
را از یكدیگر به خوبی مش��خص 
ك��رده و از اضافه ك��ردن به آن 
بدون هماهنگی با سایرین جدا 

خودداری كنید. 
6- بدانید که تیم کاری شما 

متشکل از انسان ها و نه 
روبات ها است

ابن بخ��ش درواقع اختصاص 
ب��ه مدی��ران دارد. در خصوص 
و  كارمن��دان  رابط��ه  بهب��ود 
اعضای تی��م كاری مدیران نیز 
كه  داش��ت  خواهند  نقش هایی 
نباید به بهانه انجام آن توس��ط 
خود اعض��ا از آن غافل ش��وند. 
به همین دلیل توصیه می ش��ود 
همواره تیم خ��ود را حتی برای 
نیز  كسب موفقیت های كوچك 
تش��ویق و از اعمال فش��ارهای 
بیش از حد روی آنها خودداری 
كنی��د. اگرچه ممكن اس��ت در 
برخی از ش��رایط نیاز به اعمال 
س��خت گیری های بی��ش از حد 
باش��د، با این حال این موضوع 
نبای��د به ع��ادت رفتاری ش��ما 
تبدیل شده و تیم خود را از این 

طریق خسته كنید. 
7- تفاوت های فردی را به 

خوبی درک کنید
هر فردی دارای محدودیت ها، 
عالیق و مواردی است كه نسبت 
به آنها عمال تمایلی ندارد، با این 
حال در برخی موارد مش��اهده 
ش��ده اس��ت كه افراد تمایل به 
تغییر در یكدیگر پیدا می كنند. 
این موضوع كامال اش��تباه است 
و تنه��ا زمان��ی می  تواند اقدامی 
سودمند محسوب شود كه تنها 

در قالب یك پیشنهاد باشد. 
cnbc :منبع

نگاه7 راهکار برای بهبود رابطه خود با همکاران در سال 2۰1۸ 

رمز موفقیت در مدیریت عملکرد 
که تنها 20درصد شرکت ها از آن 

مطلع هستند

سال هاست كه رتبه بندی های عملكردی سازمان ها را به 
ستوه آورده است. جلسات س��االنه ای كه در آن كاركنان 
رتبه بن��دی عملكردش��ان را دریافت می كنن��د، هم برای 
مدیران و هم برای كاركنان به یك كابوس تبدیل ش��ده 
اس��ت، اما اكنون باالخره كارفرمایان ب��ه ناكارآمدی این 

رتبه بندی ها پی برده اند. 
 Global( در گ��زارش چش��م انداز رهب��ری جهان��ی
Leadership Forecast( س��ال ۲018 ك��ه توس��ط 
 Development Dimensions( مؤسسه دی. دی. ای
International(  منتش��ر می شود با همكاری شركت 
از  بی��ش  عملك��رد    )Ernst & Young( وای  ای. 
۲8500 شركت در سرتاسر جهان بررسی شده است. این 
تحقیق نشان داده كه ۲0درصد این شركت ها استفاده از 

رده بندی های عملكرد كاركنان را متوقف كرده اند. 
نكت��ه جالب توجه این اس��ت كه اكثر این ش��ركت ها 
مدیران زن بیش��تری داشته و كیفیت كلی مدیریت این 

شركت ها بهتر بوده است. 
اما قبل از اینكه بخواهید ارزیابی عملكرد كاركنان را به 
كلی تعطیل كنید، باید ابتدا بدانید كه چه روش هایی در 

این زمینه موفقیت آمیز بوده است. 
ارزیابی کیفیت عملکرد را به یک عدد تقلیل ندهید

برنامه های ارزیابی عملكرد معموال حاصل ماه ها تالش 
و فعالی��ت یك فرد را در ی��ك عدد خالصه می كنند و به 
همین دلیل شكس��ت می خورند. برای مثال، امتیازدهی 
ب��ه مهارت های ارتباط��ی یك كارمند با ع��دد »3«، فراز 
و نش��یب های رفت��اری وی را به كلی نادی��ده می گیرد و 
همچنین به ارزیابی های مغرضانه و دور از بی طرفی منجر 
می شود.  به همین دلیل است كه سامانه مدیریت عملكرد 
رفلكتیو )Reflektive( هیچگاه از رده بندی كمی استفاده 
نمی كند. در خود این شركت هم مدیران به صورت فصلی 
با كاركنان جلس��ه برگزار می كنن��د و بازخوردهای كمی 
و كیفی عملكرد را به آنها ارائه می دهند.  ریچل ارنس��ت 
)Rachel Ernst( رئیس بخش منابع انسانی این شركت 
می گوید: »ما عقیده داریم كه ضرر سیس��تم های سنتی 
ارزیابی عملكرد بیش از سودش��ان است. كاركنان معموال 
وقتی كه با سیس��تم های كمی و عددی ارزیابی عملكرد 

سنجیده می شوند، عملكرد خوبی ارائه نمی دهند.«
به جای اینكه به كاركنان بگوییم قبول یا رد شده اند باید 
روش هایی در اختیار مدیران قرار دهیم كه بتوانند بر ابعاد 
مختلف عملكرد كاركنان نظارت داشته باشند. استفاده از 
داده های مس��تند به از بین بردن اشتباهات و سوگیری ها 
كمك كرده و به ما امكان می دهد كه منصفانه بودن نتایج 
را به كاركنان نشان دهیم. باید اطمینان حاصل كنیم كه 
همه كاركنان از نحوه ارزیابی هریك از معیارها مطلع بوده 
و از تأثیر این ارزیابی بر جایگاه سازمانی شان آگاه هستند. 
سپس باید بین مدیران و كاركنان گفت وگو برقرار كنیم. 
مدیران باید بر پیش��رفت كاری كاركنان در جهت اهداف 
س��ازمان متمركز ش��وند و از هر فرد در مورد انگیزه های 
شغلی و موانع عملكردشان سؤال كنند. این كار به كاركنان 
نشان می دهد كه نظام رده بندی عملكرد بیش از آنكه به 
دنبال محكوم كردن آنها باشد، در پی ارائه راه حل و بهبود 

جریان امور است. 
سازگاری فرهنگی را ارزیابی کنید

ارزیاب��ی عملكرد فقط در مورد رفتار كاركنان نیس��ت، 
بلك��ه باید تصویری ك��ه هر فرد از ش��ركت ارائه می دهد 
نیز مورد س��نجش و ارزیابی قرار گیرد.  ویلیام وندربلومن 
)William Vanderbloemen(، مؤسس و مدیرعامل 
شركت وندربلومن توصیه می كند كه ارتباط هر كارمند با 

ارزش های اصلی شركت نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. 
او می گوی��د: »ضمن توج��ه به ش��اخص های كلیدی 
عملكرد )KPI(، شركت ما ارتباط هر كارمند با ارزش های 

اصلی شركت را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد.« 
وندربلومن می گوید كه در نتیجه این خط مشی، بازدهی 
شركت او بیش��تر و حجم معامالت مرجوعی كمتر شده 
اس��ت. هر كارمند این شركت، ارزش های اصلی شركت را 
می شناس��د و به آنها متعهد اس��ت.  نكته اصلی این كار، 
تعیین انتظارات در مورد عملكرد مبتنی بر ارزش هاست. 
از مدیران ش��ركت بخواهید كه با كاركنان وارد گفت وگو 
شده و ارزش های اصلی سازمانی را برای آنها توضیح دهند. 
مدیران باید از كاركنان بخواهند كه برداشت خودشان از 
ارزش های اصلی س��ازمان و نقش خودشان در تحقق این 
ارزش ها را توضیح دهند. سپس هر دو طرف می توانند در 
مورد مسئولیت های كارمند در رابطه با این ارزش ها وارد 
گفت وگو شوند. این روند به تعیین انتظارات واقعی و مورد 

توافق طرفین كمك می كند. 
نظرسنجی کنید

اغلب كاركنان بیشتر وقت كاری شان را با همكاران شان 
می گذارنن��د و بنابراین درک بهتر و واقعی تری از عملكرد 
یكدیگر دارند. به همین دلیل اس��ت كه من در ش��ركتم 
از كاركن��ان می خواهم به صورت ناش��ناس، بازخوردهای 

مكتوبی در مورد كار سایر همكاران شان ارائه دهند. 
من از هریك از كاركنان می خواهم كه در مورد عملكرد 
یكی از كاركنان دیگر نظرش را ارائه داده و پیشنهاداتش را 
نیز بیان كند. این روش به من كمك می كند كه از عملكرد 
ه��ر فرد، تصویر دقیق ت��ری داش��ته و بتوانم گفت وگوی 

سازنده تری در مورد عملكردشان با آنها داشته باشم. 
entrepreneur :منبع
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تنها چیزی كه صاحبان كس��ب و كار و كاركنان آنها، 
خانواده ه��ا و حتی مش��تریان هم در آن وجه اش��تراک 
دارند، چیس��ت؟ خب در ابتدایی  ترین س��طح تمام آنها 
انسان هس��تند. بنابراین، چرا در برخی موارد به نمایش 
درآوردن آن در تالش های بازاریابی ش��ركت  ها به عنوان 
چالش درنظر گرفته می ش��ود؟ اهمیت شناخت و ایجاد 
ش��خصیت برند و انس��انی ك��ردن پیام برن��د در چنین 

شرایطی آشكار می شود. 
ش��اید برخ��ی اف��راد نمی خواهند هی��چ تعصبی كه 
ممكن اس��ت منجر به تحذیر ش��دن از هر نوع هدایت 
بالقوه ای ش��ود، نش��ان دهند. ش��اید برخ��ی بخواهند 
خ��ود را به عن��وان برندی اكیداً حرفه ای نش��ان دهند. 
س��ایرین ممكن اس��ت اصاًل به صدای برند خود توجه 
نكنن��د، اما ممكن اس��ت میل بیش��تری ب��رای تمركز 
ب��ر یافتن كلمات كلیدی درس��ت برای ق��رار دادن در 
پلتفرم های خود داش��ته باش��ند. عده ای ممكن اس��ت 
حتی متوجه این امر نشوند كه صدای برندشان به واقع 
چقدر مصنوعی اس��ت. به بیان��ی دیگر، حقیقت امر آن 
اس��ت كه: شخصیت بخش��یدن به برند و انسانی كردن 
آن دیگ��ر به عنوان یك گزین��ه انتخابی در نظر گرفته 
نمی ش��ود، برای هر كسب و كاری به عنوان یك ضرورت 
به حس��اب می آید. افراد به برقراری ارتباط عالقه دارند. 
آنه��ا لذت می برند كه زمان و پول خود را صرف افرادی 
كه می  دانند در طرف آنها قرار دارند، بكنند و انجام آن 
چیزی اس��ت كه در موردش گزارش می دهند. بنابراین 
در دنی��ای پررقابت عصر حاض��ر، این مورد قطعاً در هر 
كسب و كاری بهترین منفعت را جهت یافتن راهی برای 
برقراری ارتباط با مش��تریان رقم می زند و برندها را به 
سمت انسانی شدن هدایت می كند، بدون توجه به آنكه 
ش��ما در چه صنعتی فعالیت می  كنید. در واقع شما در 
ه��ر صنعتی كه فعالی��ت كنید از این قاعده مس��تثنی 

نخواهید بود. 
در ادام��ه چن��د نكته مفی��د را بازگو خواهی��م كرد تا 
بدانید فرآیند ویژگی انس��انی بخشیدن به برند و واقعی 
و طبیعی تر كردن صدای برند خود را چگونه آغاز كنید: 

از ذات و درون شخصیت برند خود شروع کنید
ب��ه عب��ارت دیگ��ر، ب��ا ایج��اد فرهنگی خ��وب برای 
كس��ب و كار خود این فرآیند را آغاز كنید. رئیس اجرای 
كس��ب وكار شما و مدیران رده باال این پتانسیل را دارند 
كه این فرهنگ را مانند جرقه در سازمان پراكنده كنند، 
و به تیم ش��ما اجازه می ده��د كه همان حامیان حقیقی 

كه می خواهید، باشید. 
س��پس در مورد آن مطلب بنویس��ید. اگر كسب و كار 
ش��ما به موفقیتی دس��ت یافت، در صفح��ات اجتماعی 
شركت عكسی از خوشحالی كاركنان به دلیل كسب این 
موفقیت به اش��تراک بگذارید. اگر محل كار كس��ب و كار 
ش��ما در عین بانشاط بودن بر حسب رنگ و تم برندتان 
دكور شده، در وب س��ایت خود یك فیلم ویدئویی از آن 
به اش��تراک بگذارید. یا اگر تیم ش��ما به تازگی مدرک 
ی��ا جای��زه ای دریافت ك��رده، در م��ورد آن در صفحات 

اجتماعی صحبت كنید. 
اعضای تیم كاری خود را در وب س��ایت و پلتفرم های 
ش��بكه اجتماعی خود به نمای��ش بگذارید و فراتر از آن 
بروی��د كه صرف��اً وارد موارد ابتدایی ش��وید. و وقتی كه 
طرف��داران – دنبال كنندگان – بازدیدكنندگان س��ایت 
ش��ما و... ببینند كار كردن در شركت شما چقدر خوب 
اس��ت، تمایل بیش��تری برای اعتم��اد ب��ه توانایی های 

حرفه ای شما نشان می دهند. 

صدای برند خود را شخصی، جذاب و ملموس کنید
برای بسیاری از كسب و كارها، توصیف كردن خود به 
عنوان رهبران صنعت ضروری است تا بتوانند راهنماهایی 
ایجاد كنند و اعتبار كس��ب كنن��د. و درحالی كه این امر 
یكی از اجزای تعیین كننده پازل است، نیاز به المان های 
انسانی در شخصیت برند را منتفی نمی كند. واقعیت آن 
است كه ش��ما همچنان می  توانید محتواهای تخصصی، 
آموزش��ی یا حتی محتواهایی در س��طح فنی باال داشته 
باش��ید كه منجر به ایجاد صدای برندی جذاب، بامزه و 

مورد توجه می شود. 
اگ��ر بتوانید به برند خود ش��خصیت انس��انی و بامزه 
بدهی��د؛ به دنبال آن اعتم��اد، اعتبار و نهایتاً وفاداری به 

برند از جانب مشتریانتان را به دست خواهید آورد. 
به زبان مخاطبان خود صحبت کنید

ش��ما ممكن اس��ت بیش��تر از یك گروه از افرادی كه 
ش��الوده مشتریان ش��ما را می  سازد، داش��ته باشید. اما 
هی��چ كدام از آن گروه ها نمی خواهند در مورد زبان فنی 

شركت و میزان فروش آن بخوانند یا بشنوند. 
اگر ش��ركت ش��ما در حوزه )B2B( فعالیت می كند، 
با مخاطبان خ��ود از طریق آموزش��ی و آموزنده ارتباط 
برقرار كنید. اگر هم جزو ش��ركت های )B2C( هستید، 
بر مواضع هیجانی و احساس��ی پافشاری كنید. هرچه در 
آموختن زبانی ك��ه بر مخاطبانتان اثرگذاری بیش��تری 
دارد، بهت��ر باش��ید؛ در نظر آنها بیش��تر در دس��ترس و 

انسانی می نمایید. 
 بیشتر بر منابع پیشنهادی برند تمرکز کنید

تا به فروش رساندن محصول
داخل��ی بازاریاب��ی  ب��ا  تاكن��ون  ش��ما   اگ��ر 
)inbound marketing( آش��نا نشده اید، بدانید كه 
عب��ارت باال ضرورتا لب كالم بازاریابی داخلی اس��ت. به 

بازدیدكنن��دگان خود چیزی ارزش��مند )ب��دون جنبه 
پیش��نهادی ب��رای فروش( بدهی��د، این گون��ه آنها اكثر 
تالش های ش��ما را دنب��ال می كنند. تمام ای��ن گام در 
فرآیند تعیین ش��خصیت برند، در م��ورد ایجاد ارتباطی 
بر مبنای اعتماد اس��ت كه با فراهم كردن منابع مفید و 

معتبر توسط شما به وجود می آید. 
بازاریاب��ی داخل��ی همچنی��ن ب��ا صحب��ت ب��ه زبان 
مخاطبانت��ان ب��ا آنها ارتب��اط برقرار می كن��د. در حین 
پیش��نهاد دادن این منابع، اطمین��ان حاصل كنید این 
كار را ب��ه طریقی انجام دهید كه صحبت با مخاطبانتان 
را اثربخش تر س��ازد. ش��ما همچنین باید مطمئن شوید 
كه مواد مناس��ب را كه مش��تریان به دنبال آن هس��تند 

پیشنهاد دهید. 
مهم نیست تالش های بازاریابی داخلی شما در فرآیند 
تعیین ش��خصیت برند شامل چه چیزهایی باشد، تالش 
كنید آنها بر چگونگی سودرس��انی ب��ه كاربران متمركز 

باشند نه كسب منفعت برای شركت.
وبالگ سایت خود را جهت آشنایی کاربران با 

شخصیت برندتان فعال نگه دارید
نمایش دادن جنبه های انسانی و شناساندن شخصیت 
برن��د ب��ه مخاطبان یك روش مجانی، آس��ان و بس��یار 
بااهمیت اس��ت. ب��ا این كار نه تنها وب��الگ خود را فعال 
نگه می دارید بلكه به ترقی سئو )SEO( خود نیز كمك 
خواهید كرد، با استفاده از عناوین مربوط به صنعت خود 
و مبتنی بر هدف س��اختن تالش هایتان به روز خواهید 
ماند، و به همین صورت به نشان دادن جنبه های انسانی 

برندتان نیز كمك می  كند. 
با فعال نگه داش��تن وبالگ خود به خوانندگان نش��ان 
می دهی��د كه در جری��ان و متناوب، فع��ال و فرهیخته 
هس��تید، این امر به شما اعتبار بیش��تری می بخشد. به 

عالوه، همانطور كه در نكته قبلی مطرح شد، فعال بودن 
وبالگ به واسطه فراهم كردن خوانندگانی با اطالعات یا 
نظرهای كارشناسی كه در میان موضوعات به جست وجو 
می پردازند، به بازاریابی داخلی برند ش��ما كمك فراوانی 
می كن��د. قرار گرفتن در چنین موضعی حالت برد – برد 

برای هر كسی را فراهم می كند. 
 )community manager( مدیر روابط عمومی

خود را در معرض نمایش قرار دهید
اگر در كس��ب و كار ش��ما مدیر روابط عمومی یا نقشی 
ش��بیه به آن وجود دارد، به او )یا آنه��ا( اجازه دهید به 
واس��طه حضور در پلتفرم های بازاریاب��ی اینترنتی و در 
معرض دید قرار گرفتن در صحنه نمایش برندینگ شما 
وارد ش��وند. عكس مدیر یا مدی��ران روابط عمومی خود 
را به همراه اطالعاتی در مورد موقعیت ش��غلی و عالیق 
ش��خصی آنها، در صفحات اجتماعی برند خود به نمایش 

بگذارید. 
آدرس ایمی��ل یا صفح��ات اجتماعی در دس��ترس و 
عموم��ی آنه��ا را به نمای��ش بگذارید ت��ا خوانندگان در 
صورت نیاز و زمانی كه س��ؤال یا نگرانی دارند به سهولت 
به آنها دسترس��ی داش��ته باش��ند. معرفی یك چهره به 
م��ردم به عن��وان مدیر روابط عمومی، س��بب می ش��ود 
مخاطبان با برند ش��ما احساس راحتی داشته باشند كه 
به ایجاد رابطه ای قدرتمند بین برند و مخاطبانش كمك 

حائز اهمیتی می كند. 
در موقع لزوم »عذرخواهی« و »تشکر« کنید

همانط��ور كه هر كس��ی می  داند همه م��ا نقص هایی 
داریم و گاهی اوقات اش��تباه می كنیم اما وقتی نوبت به 
كسب وكارمان می  رس��د، اغلب سعی می كنیم از شهرت 
و آوازه برن��د خود به هر قیمت��ی محافظت كنیم، حتی 
اگر كس��ب و كار ما تماما اش��تباه باش��د. نباید فراموش 

كنی��م كه كس��ب و كارهایمان بر پایه افراد و انس��ان  ها 
بنا شده است. 

بنابرای��ن اگر در ح��وزه كاری خود دچار اش��تباه یا 
خطایی شدید، از مشتریان خود ارادتمندانه عذرخواهی 
و راه حلی برای اش��تباه رخ داده پیش��نهاد كنید. مردم 
ارائه راه حل توس��ط ش��ما برای رفع مشكل پیش آمده 
را محترم می ش��مارند، و اگر غی��ر از این عمل كنید با 
حجمی از ش��كایات و انتق��ادات از جان��ب آنها مواجه 

خواهید شد. 
آنچ��ه بی��ش از عذرخواهی كردن اهمی��ت دارد آن 
اس��ت كه ش��ما باید از طرفداران – دنبال كنندگان – 
حامیان و غیره متش��كر باش��ید. گاهی نمود عینی آن 
می تواند به سادگی انتشار مطلبی در صفحات اجتماعی 
و تحت عنوان جشن رس��یدن به 5000 طرفدار باشد، 
به ای��ن ص��ورت از مخاطبان و طرفداران خود تش��كر 
كنید خصوصاً برای كمك به ش��ما در گذر از این مسیر 
طوالنی یا برای مش��تریان فعلی و گذش��ته یك ایمیل 
»سپاسگزاری« بفرستید و مراتب قدردانی خود را برای 
آنچه انجام داده  اند ش��رح كنید. این كار روش��ی دیگر 
اس��ت برای آنكه مخاطبانتان ببینند برند شما همانند 
انسانی است كه به آنها )مشتریان( به عنوان یك انسان 
اهمیت می دهد، نه اینكه صرفاً یك ش��ركت تشنه پول 
باش��د كه به برقراری ارتباط با مشتریان خود عالقه ای 

ندارد. 
برند شما باید در دسترس باشد

در دس��ترس بودن فقط گزینه ای ب��رای مدیران رده 
باالی سازمان و حتی دپارتمان خدمات مشتریان نیست، 
در دس��ترس بودن باید در تمام اعضای تیم كاری ش��ما 
و در هر بخش از ش��خصیت برند آنالین تان نمود داشته 

باشد. 
جنبه های انسانی بخشیدن به یك برند نمی  تواند بدون 
افراد حقیقی كه آن را انجام می دهند امكان پذیر باش��د. 
برای مثال، اگر كسی در كسب وكار شما مرتبا در پلتفرم 
ش��بكه اجتماعی  تان پیام بگ��ذارد، باید برای جوابگویی 
ب��ه تمام طرفداران و نظرات دنبال كنندگان، س��ؤاالت و 
بازنگری و... نیز در دس��ترس باش��د. كسب و كارهایی كه 
به س��ادگی مطالب ماهانه خ��ود را زمان  بندی می كنند، 
اهمیت تعامل مداوم مخاطبان با برند را نادیده می گیرند. 
همانطور كه در مقاله فوربس تحت عنوان »پنج راه برای 
بهبود خدمات مش��تریان« مطرح شده از ما در كسب وكار 
خود، برای تعامالت چهره به چهره با مشتریان ارزش قائل 
هس��تیم، چیزی كه در عصر حاضر به ن��درت مورد توجه 
واقع می ش��ود. چه در حال مسافرت در سراسر كشور برای 
نمایش ه��ای تجاری باش��یم یا تخصیص زم��ان برای یك 
استراحت سریع و صرف قهوه و چای، ارتباطات قوی خود 
را با مشتریانمان حفظ می كنیم و به صورت مداوم با آنها در 

تماس خواهیم بود. «
شناخت ش��خصیت برند و نمایش آن فرصت مناسبی 
اس��ت تا نشان دهید كسب وكار ش��ما جنبه های انسانی 
دارد كه تمایل دارد به كاربران اطالعات بدهد، ایده هایی 
را به اش��تراک بگذارد تا احساس خوبی در مورد ارتقای 

برندسازی و برندتان داشته باشید. 
در نهایت، انس��انی كردن برندت��ان منافع چندگانه ای 
را در برمی گیرد كه ش��امل كس��ب اعتبار برندتان شده 
و كمك می كند صدای برندتان ش��نیده شود. با استفاده 
از این هش��ت نكته همین امروز تعیین ش��خصیت برند 

و جنبه های انسانی بخشیدن به برندتان را آغاز كنید. 
belovedmarketing :منبع

ویژگی انسانی بخشیدن به شخصیت برند

۸ نکته برای واقعی کردن صدای برند 
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تبریز – اسد فالح: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام 
جمعه تبریز گفت: تس��ریع اقدامات احیاء دریاچه ارومیه و احداث 
كارخانه ذوب در معدن مس سونگون و توجه به راه های مواصالتی 
و راه آهن اس��تان نیازمند دستور رئیس جمهور است تا وعده های 
دولت در آذربایجان ش��رقی محقق شود. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شرقی، حجت االس��الم والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در 
ورزشگاه تختی تبریز و در مراسم استقبال از رئیس جمهور با بیان 
اینكه توس��عه آذربایجان ش��رقی در حوزه های مختلف به دستور 
رئی��س جمهور نیاز دارد، گفت: دریاچه ارومیه كه روزی در منطقه 
می درخشید، اكنون با خش��كی فاصله چندانی ندارد امید است با 
دستور ویژه رئیس جمهور اقدامات تس��ریع شود تا دریاچه ارومیه 
احیاء ش��ود. امام جمعه تبریز افزود: پروژه راه آهن تبریز- میانه 18 
س��ال است آغاز شده و باید 11 س��ال قبل به پایان می رسید تازه 
امسال می گویند راه آهن تا بستان آباد مورد بهره برداری قرار می گیرد 
و از آنجا به تبریز با اتوبوس مسافران منتقل خواهند شد. وی در ادامه 
با تاكید بر یك كارخانه ذوب در ورزقان گفت: وجود كارخانه مس 

سونگون در ورزقان و استحصال سنگ آهن مس از این معدن ایجاد 
كارخانه ذوب در این منطقه ضروری كرده است تا دستاورد كارگران 
در این منطقه، مورد بهره برداری قرار گیرد. وی در بخش دیگری از 

س��خنان خود با تقدیر از اقدامات وزارت بهداشت و درمان در تبریز 
گفت: تبریز بخشی برای بیماران كبدی ندارد و آنان مجبور هستند 
برای مداوا به ش��یراز بروند كه ایجاد این بخش نیز در بیمارس��تان 
های تبریز نیازمند توجه ویژه دولت است. امام جمعه تبریز از دكتر 
روحانی خواست پروژه های اتوبان تبریز- سهند، بزرگراه اهر- تبریز 
و اتوب��ان تبریز- مرند – بازرگان را م��ورد توجه قرار دهند. حجت 
االسالم والمسلمین آل هاشم با بیان اینكه آذربایجان 10 هزار شهید 
در دفاع مقدس و ۲0 شهید مدافع حرم تقدیم نظام اسالمی كرده 
است، گفت: تبریز شهر شهیدان محراب آیت اهلل قاضی طباطبایی و 
آیت اهلل شهید مدنی است و جا دارد در این ایام كه سالگرد ارتحال 
عالم وارس��ته و فقیه بزرگوار آیت اهلل ملكوتی اس��ت یاد و خاطره 
ایشان را گرامی بدارم و از خدمات آیت اهلل مشكینی و خدمات ۲۲ 
ساله آیت اهلل مجتهد شبستری قدردانی كنم. نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی با بیان اینكه شهر تبریز سرسربلند ایران، سرزمین 
شهدای ۲9 بهمن، خانه عاشورائیان لشكر عاشورا، شهر هنردوست و 
ورزش دوست است، تشریف  فرمایی رئیس جمهور به خطه آذربایجان 

را خیرمقدم گفت.

اهواز - شـبنم قجاوند- مدیرعامل ش��ركت ب��رق منطقه ای 
خوزستان گفت: از دو سال پیش برای توسعه زیرساخت های صنعت 
برق، برق منطقه ای خوزستان به یك قرارگاه سازندگی تبدیل شده 
است و در صورت پشتیبانی وزارت نیرو و توانیر ظرف سه سال آینده 

به یك شركت پیشرو و برند در صنعت برق كشور تبدیل می شود.
محمود دش��ت بزرگ در جلسه ارزیابی عملكرد سال 96 معاونت 
بهره برداری با حضور تیم ارزیاب شركت توانیر، اظهار كرد: بر اساس 
آمار و ارقام سال 97، خشك ترین سال در نیم قرن اخیر است و این 
خشكسالی به خصوص در خوزستان بر صنعت برق تاثیر گذار است. 
برای عبور از این شرایط باید یك بازتعریف در فعالیت های خودمان 
داش��ته باشیم و با شرایط اقلیمی كه عالئم نش��ان از پایداری آن در 
آینده دارد منطبق و س��ازگار ش��ویم. وی ادامه داد: در سال گذشته 
ب��رای مقابله با گرمای 5۴ درج��ه و ریزگردهایی با چندین برابر حد 
مجاز، اقدامات خوبی برای پایداری شبكه انجام شده كه نتایج و نقطه 
عطف آن را در سال 97 كه همراه با رشد مصرف و گرمای هوا است 
خواهیم دید. مدیرعامل شركت برق منطقه ای خوزستان اضافه كرد: 
در چنین شرایطی یكی از اقدامات مهم، بحث های مدیریت مصرف 

است كه همه اركان برق باید به آن توجه كنند و آن را تنها مختص 
شركت های توزیع ندانند، چرا كه اگر مدیریت صحیح مصرفی صورت 
نگیرد همه بخش های صنعت برق از تولید تا توزیع درگیر آن خواهند 
شد. دشت بزرگ با بیان آنكه مصرف صحیح نیازمند یك كار مدیریتی 
مش��اركتی با همكاری مش��تركین و مصرف كنندگان است، افزود: 
مدیریت مش��اركتی می گوید كه كار مناسب را توسط افراد مناسب 
و در زمان مناسب انجام دهیم، در ارتباط با صنعت برق كار مناسب 
همین مدیریت مصرف اس��ت و زمان مناسب هم همین امروز است 

كه سخت ترین سال به لحاظ خشكسالی است. وی بیان كرد: امروزه 
صنعت برق نیازمند یك تغییر، تحول و طراحی الگوی توسعه خدمات 
نوین در صنعت برق بوده و نیازمند پیاده كردن الگوی حكمرانی خوب 
در ارتباط با صنعت برق و شاخص های آن است، یكی از شاخص های 
این حكمرانی خوب محصولی كردن خدمات و رساندن برق با كیفیت 
به مشتركین است. مدیرعامل شركت برق منطقه ای خوزستان یكی 
از شاخص های كیفی صنعت برق را توسعه انرژی های تجدید پذیر 
دانس��ت و افزود: 60 درصد تولید خوزستان از نیروگاه های برق آّبی 
است كه با خشكسالی اخیر و كاهش آورد ۴8 درصدی سدها نسبت 
به سال قبل و 66 درصدی نسبت به بلند مدت برای ما به یك تهدید 
تبدیل شده است، برای مقابله با این شرایط باید انرژی های تجدید 
پذیراز نوع خورش��یدی و بادی با مشاركت كل كشور و همه شركت 

های برق منطقه ای جایگزین برق آبی ها شود.
دشت بزرگ گفت: انرژی های تجدید پذیر در خوزستان می تواند 
همزمان چند هدف تامین انرژی با كیفیت، جایگزینی برای برق آبی 
ها، تثبیت گرد و خاک، جذب سرمایه گذاری و اشتغال زایی را دنبال 

كند.

اصفهان - قاسـم اسد- رییس كمیسیون تجارت اتاق بازرگانی 
اصفهان مهمترین تاثیر نوسان ناگهاني ارز را بروز بی نظمی در مدیریت 
و  اختالل در برنامه ریزی  بنگاه های اقتصادی  برشمرد و گفت:یك 
بنگاه اقتصادی برای فعالیت روزمره و توسعه بخش های خود به پیش 
بیني در بازار ارز نیاز دارد كه این قبیل نوسانات امكان برنامه ریزی را 
از فعاالن اقتصادی می گیرد. مسعود گلشیرازی در جلسه هیات رییسه 
كمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان  با اشاره به نوسانات نرخ ارز 
طییك ماه اخیر گفت:با توجه به تراز تجاری مثبت كشور نباید نگران 
كمبود ارز در بازار بود زیرا میزان صادرات از واردات بیش��تر اس��ت و 
كسری ارز نخواهیم داشت. گلشیرازی خاطر نشان كرد:هرچند افزایش 
تدریجي و برنامه اي نرخ ارز بنفع تولید و صادرات اس��ت اما نوسانات 
پاندولي اخیر تجارت را با چالش جدی روبرو می س��ازد و امیدواریم 
آرامش به بازار ارز بازگردد زیرا هیچ فعال اقتصادی نمی تواند تصمیم 
منطق��ی برای ادام��ه فعالیت بگیرد. وی تصریح كرد:نوس��انات ارزی 
باعث برهم خوردن برنامه حضور فعاالن اقتصادی در نمایش��گاه های 
اختصاصی خارجی و اعزام هیات های تجاری و عقد قراردادهاي بین 

المللي و قبول تعهداتي از این دست  شده است . وی با اشاره به قاچاق 
اعالم كردن  معامالت ارزی خارج از ش��بكه بانكی گفت:از مشكالت 
حاد اعالم شده تولیدكنندگان برای واردات مواد اولیه و ماشین آالت 
و لوازم یدكی كه قبال اعتباري وارد نموده اند و باید رفع تعهد نمایند 
چگون��ه می توانند ارز  مورد نیاز خود را تامین كنند در حالی كه هر 
گونه معامله ارزی خارج از ش��بكه بانكی قاچاق اعالم ش��ده است . از 
مهمترین گله مندي هاي فعاالن اقتصادي رفتار دوگانه بخشنامه هاي 
بانك مركزي در قبال تولید كنندگان و سپرده گذاران ارزي است كه 

متاسفانه مجددا صفحه ترازو بنفع سپرده گذاران ارزي در مقابل تولید 
كنندگاني كه جهت خرید م��واد اولیه خود از بانكها خرید ارز نموده 
اند و طبق بخشنامه هاي اخیر مشمول پرداخت مابالتفاوت شده اند 
كه ا مباني حمایت از تولید داخلي تطابق ندارد وی در بخش دیگری 
از سخنان خود نقطه مثبت افزایش نرخ ارز را ایجاد محدودیت برای 
قاچاقچیان كاال عنوان كرد و گفت:نرخ ارز  نقش مهمی در افزایش��یا 
كاهش قاچاق به كشور داردو افزایش نرخ ارز باعث كاهش  قاچاق كاال 
به داخل كشور می شود. كریم سلیمی معاون معاونت بازرگانی سازمان 
صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان گفت:طی دو هفته اخیر بیش از 
11 بخش نامه از سوی بانك مركزی در موضوع ارز صادر شده است. 
ایرج كاظمی عضو كمیسیون تجارت در این جلسه با انتقاد از آمار ارایه 
ش��ده ازتراز تجاری كشور گفت:آمار صادرات و واردات كاال و خدمات 
كشور  شفاف نیست و به نظر می رسد كه باالنس ارزی كشور منفی 
است. وی اضافه كرد:قیمت ارز به صورت آزاد از طریق دو شهرسلیمانیه 
عراق و هرات افغانستان قیمت گذاری می شود و این دو شهر به عنوان 

كریدور ورورد و خروج ارز ایران شناخته می شود. 

اراک- مینو رسـتمی- مهندس سید مهدی مقدسی نماینده 
محترم مردم شریف شهرستانهای اراک،كمیجان و خنداب در مجلس 
شورای اس��المی باحضور در جلسه هیات رییسه شركت گاز استان 
مركزی از روند گازرسانی در حوزه انتخابیه خود و عملكرد شركت گاز 

استان مركزی بازدید بعمل آوردند. 
 برپایه این گزارش در ابتدای این جلس��ه كه در س��الن كنفرانس 
این ش��ركت برگزار گردید پس از قرائ��ت آیاتی چند از قرآن مجید 
،محمدرضا س��میعی مدیر عامل ش��ركت گاز استان مركزی ضمن 
عرض خیر مقدم به مهمانان ارجمند به ارائه گزارش عملكرد شركت 
گاز اس��تان مركزی پرداخت و در این خص��وص گفت: بهره مندی 
100درصدی شهرها و 98درصدی روستاهای استان از عمده فعالیتها 

و عملكرد این شركت می باشد و گازرسانی به نقاط محروم و كمتر 
توسعه یافته استان از برنامه های آتی شركت گاز استان مركزی است 
كه با تالش شبانه روزی كاركنان پرتالش این مجموعه این هدف هم 

دست یافتنی می باشد و خدمت رسانی به مردم شریف استان مركزی 
در س��رلوحه كارهای ش��ركت قرار دارد.درادامه جلسه سید مهدی 
مقدسی نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای اراک،كمیجان و 
خنداب در مجلس ش��ورای اسالمی ضمن تقدیر و تشكر از كاركنان 
خدوم و زحمت كش ش��ركت گاز استان مركزی در ارائه خدمات به 
مردم استان گفت:كاركنان این شركت در خیلی از روستاهای استان 
و مسیر های صعب العبور گازرسانی انجام داده اندوبا شناختی كه از 
سمیعی مدیرعامل جدید این شركت دارم كه توانمندی الزم برخوردار 
می باش��ند امید آن می رود كه مجموعه شركت گاز استان مركزی 
باكمك ومساعدت همه همكاران همچنان در ارائه خدمات ارزشمند 

به مردم شریف استان بدرخشد .

تبریز – فالح: همزمان با سفر دكتر روحانی به استان آذربایجان 
ش��رقی و افتتاح رس��می رویداد تبریز ۲018، مع��اون اداری و مالی 
س��ازمان تأمین اجتماعی در تبریز حض��ور یافته و ضمن حضور در 
جلسات هیأت دولت و ش��ورای اداری آذربایجان شرقی، از اداره كل 
و مدیری��ت درمان تأمین اجتماعی اس��تان بازدید ك��رد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی اداره كل تامین اجتماعی 
آذربایجان ش��رقی، رحیم اردالن، معاون اداری و مالی سازمان تأمین 
اجتماعی، نقش سازمان تأمین اجتماعی در تحقق شعار سال مبنی 
ب��ر "حمایت از كاالی ایرانی"  را به جهت س��هم این س��ازمان در 
توزیع مجدد درآمدها و نیز س��رمایه گذاری در حوزه های اقتصادی 
را بسیار حائز اهمیت دانست و اذعان داشت: سازمان تأمین اجتماعی 
با عملك��رد بودجه 8۴ هزار میلیارد تومانی در س��ال 96 و پرداخت 
ماهانه بیش از شش هزار و ۲00 میلیارد تومان از بابت تعهدات، نقش 
محوری در تأمین معاش بازنشستگان و مستمری بگیران و نیز ایجاد 
گردش مالی در اقتصاد كش��ور ایفا می كند كه این امر ضمن تأمین 
امنیت و آرامش خاطر نیروی كار جامعه، بس��تری  جهت حمایت از 
تولیدات داخلی و رونق تولید و اشتغال فراهم می آورد. معاون اداری 

و مالی س��ازمان تأمین اجتماعی، توسعه خدمات بیمه ای و درمانی 
س��ازمان تأمین اجتماعی، علیرغم تمامی چال��ش های پیش روی 
سازمان از جمله كمبود نقدینگی، ركود اقتصادی، افزایش روز افزون 
تعهدات به جهت ساختار جمعیتی و تركیب سنی بیمه شدگان، طی 
س��الهای اخیر را حائز اهمیت دانست و تصریح كرد: توسعه خدمات 
الكترونیك، تسهیل و روانسازی امور مخاطبین و شفافیت در قوانین و 
ضوابط اجرایی از جمله مهمترین اقدامات سازمان به جهت پاسخگوئی 
مطلوب به شركای اجتماعی سازمان بوده است كه طی سالهای اخیر 
روند رو به رش��دی را تجربه كرده اس��ت. وی با بیان اینكه پایداری 

منابع سازمان تأمین اجتماعی، الزمه ایفای تعهدات به هنگام است، 
رونق تولید و به تبع آن افزایش اشتغال را ازمهمترین عوامل دستیابی 
س��ازمان ب��ه منابع پایدار اع��الم  و تصریح كرد: با روند س��المندی 
جمعیت، بحران صندوقهای بازنشستگی به عنوان چالشی جدی برای 
هر كشور محسوب می شود و كشور ایران نیز از این قاعده مستثنی 
نمی باشد و لذا اتخاذ تدابیر صحیح جمعیتی و حفظ توزیع منطقی 
سنی جمعیت در كشور، یكی از اساسی ترین و مهمترین موضوعات 
مطرح در مجامع علمی و اجتماعی می باشد. رحیم اردالن، با اشاره 
به رویداد تبریز ۲018 و معرفی تبریز به عنوان پایتخت گردشگری 
كشورهای اسالمی، این رویداد را بستری برای رونق اشتغال و تحقق 
توسعه پایدار منطقه ای و ملی و نیز فرصتی جهت معرفی جاذبه های 
گردشگری و فرهنگی استان آذربایجان شرقی و رونق توریسم داخلی 
عنوان كرد و افزود: صنعت گردش��گری به عنوان یكی از پیشرانهای 
اقتصادی كشور است كه فرصتهای شغلی زیادی را ایجاد می كند و 
هر چه بستر مناسب در این زمینه فراهم گردد، ضمن كسب درآمد 
برای كشور، موجب اشاعه و معرفی فرهنگ غنی ایرانی- اسالمی به 

جهانیان خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز عنوان کرد

توسعه آذربایجان شرقی و احیای دریاچه ارومیه نیازمند دستور رئیس جمهور

محمود دشت بزرگ:

شرکت برق منطقه ای خوزستان به یک قرارگاه سازندگی تبدیل شده است

در جلسه ویژه نوسانات ارز کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد
مهمترین تاثیر نوسان ناگهاني ارز  بروز بی نظمی در مدیریت و  اختالل در برنامه ریزی  بنگاه های اقتصادی است

بازدید سید مهدی مقدسی نماینده اراک،کمیجان و خنداب در مجلس از شرکت گاز استان مرکزی 

معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی :

رویداد تبریز 2018 بستری برای رونق اشتغال و تحقق توسعه پایدار منطقه ای و ملی است

نشست صمیمی جمعی از روحانیون با استاندار ایالم 
ایالم- هدی منصوری- قاسم سلیمانی دشتكی، استاندار ایالم در دیدار نوروزی با جمعی از طالب، روحانیون، اساتید حوزه و  
دانشگاه، ائمه جمعه و فعاالن عرصه فرهنگ در استان ایالم، یكی از وظایف روحانیت را گسترش فرهنگ و سنت های خوب  مردم 
عنوان كرد و ادامه داد: با وجود سرمایه های بسیار، منابع غنی نفت و گاز و جوانان تحصیل كرده اما در استفاده از این  ظرفیت ها ناتوان 
بوده ایم.    وی مباحث فرهنگی در استان را نیازمند فرهنگ سازی بیشتری دانست و گفت: بخش زیادی از آسیب های اجتماعی در 
استان ایالم ناشی از تعصبات و فرهنگ های سنتی نابجاست.   استاندار ایالم در بخش دیگری از سخنانش بودجه های اختصاص یافته 
به حوزه های علمیه را خوب عنوان كرد و ادامه داد: از هر جایی كه ممكن باشد برای مسائل فرهنگی و حوزه اعتبار تأمین خواهیم كرد 
و كمك های خوبی به زیرساخت های فرهنگی، مساجد، مصلی و زائرسراها می شود .  سلیمانی دشتكی با بیان اینكه درتالش هستیم 
یك فرهنگ سرای بزرگ در استان ایالم ایجاد شود، تصریح كرد: تالش ما افزایش اعتبارات فرهنگی، تامین اعتبار و آماده سازی برج 
فرهنگی استان در سریعترین زمان ممكن است .  در این نشست حجه االسالم حسن شهیدی مدیركل اوقاف و امور خیریه استان با 
تاكید بر تبدیل بقاع متبركه به قطب فرهنگی، اظهار داشت: اداره كل اوقاف و امور خیریه استان ایالم طی سالهای اخیر اقدامات مهمی 

را در عرصه عمران و فرهنگ در امامزادگان آغاز كرده كه نیازمند حمایت مسئولین استانی و دولت محترم می باشد. 

مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران خبرداد
بدهی میلیاردی مشترکان به شرکت گاز مازندران

سـاری – دهقان : مدیرعامل شركت گاز اس��تان مازندران خبر داد : مشتركان گاز مازندران در 
مجموع ۲00 میلیارد تومان به ش��ركت گاز این اس��تان بدهكار هس��تند كه این مبلغ شامل بدهی 
مشتركین خانگی، ادارات و شهرک های صنعتی است. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی ش��ركت گاز مازندران، "جعفر احمدپور" مدیرعامل شركت گاز مازندران ، با بیان اینكه 80 
درصد مطالبات به هدفمندی یارانه ها تعلق می گیرد ، تصریح كرد: مشتركین بدهكار در یك فرجه 
یك ماهه فرصت دارند تا قبوض خود را پرداخت نمایند در غیر اینصورت با قطع گاز مواجهه خواهند 
شد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر این مطلب كه " وصول مطالبات یك اصل مهم در شركت گاز مازندران است 
"گفت: اگر گازبهای مشتركان پرداخت نشود یك اخطاریه برای آنها صادر می شود و در صورت عدم توجه در نوبت اول ۲۴ ساعت و 
در نوبت دوم گاز مشتركان ۴8 ساعت به طور موقت قطع می شود. احمدپور با اشاره به متنوع سازی روش های پرداخت قبوض گاز 
مشتركان خانگی و تجاری، گفت: در حال حاضر تمامی مشتركان خانگی و تجاری برای پرداخت قبوض می توانند از روش هایی 
همچون تلفن همراه، شبكه اینترنتی، تلفن بانك، خودپرداز و پایانه فروشگاه ها برای پرداخت قبوض گاز استفاده كنند. وی درباره 
آنچه باید مشتركان بدهكار گاز بدانند افزود: طبق آیین نامه با مشتركینی كه بدهی دارند و بدهی آنها از یك حد باالتر می رود برخورد 
قانونی می شود. یكی از برخورد های قانونی قطع گاز است و طبیعتا اگر مشترک هزینه ی گاز را پرداخت نكرده باشد و شرایط قطع 
گاز را داشته باشد، باید تعجیل كند. سیستم به صورت اتوماتیك پیش می رود و براساس آیین نامه اقدامات بعدی صورت می گیرد. 
مدیرعامل شركت گاز مازندران با بیان این كه وصولی قبوض با یك روز تاخیر به شركت گاز اعالم می شود اظهار كرد: اگر فرد هزینه  
گاز را دیرتر از مهلت مجدد پرداخت كرده باشد، هنگام مراجعه مامورین برای وصول مطالبات و یا برخورد مشترک می تواند مستند 
قبض گاز را نشان داده و یا با شماره تلفنی كه در قبض است تماس گرفته، خبر پرداخت هزینه گاز را بدهد. احمدپور ضمن قدردانی 
از مشتركینی كه قبوض خود را بموقع پرداخت می كنند ، ادامه داد: وصول بموقع قبوض گاز و به تبع آن استمرار فعالیت در بخش 

گازرسانی را در پی داشته و در این زمینه همیاری و مشاركت مردم بسیار اهمیت دارد .

مدیرعامل گاز گیالن: 
پاسخگویی به بیش از 3 هزار شکایت و درخواست در سال 96 

رشـت- مهناز نوبری - مدیرعامل ش��ركت گاز استان گیالن اظهار داشت: در سال گذشته بالغ بر 3300 پیام شامل شكایت، 
درخواس��ت، پیش��نهاد و اطالع رسانی از طرق مختلف واصل و در سامانه رسیدگی به شكایات ثبت گردید كه این تعداد نسبت به 
سال قبل تر از آن حدود ۲ درصد افزایش داشته است. مهندس اكبر ادامه داد: از این تعداد پیام هاي ورودي در سال 96، بالغ بر ۴9 
درصد در زمینه شكایت، ۴8 درصد درخواست، ۴ درصد اطالع رساني و یك درصد پیشنهاد بوده است.وي افزود: تمامی شكایات و 
درخواستهای وارده در سامانه رسیدگی به شكایات شركت ثبت و كد رهگیری به آن تخصیص می یابد و پاسخ آن از طریق مسؤولین 
ذیربط در كمتر از 3 روز كاري به متقاضیان ارائه می شود.مدیرعامل شركت گاز استان گیالن تصریح كرد: با توجه به اهمیت بررسی 
دقیق شكایات و در خواست ها، كمیته رسیدگی به شكایات بصورت ماهانه تشكیل و اهم موارد دریافتی و پاسخهای ارسالی، مورد 
بررسی و تحلیل قرار می گیرد و اقدامات بهبود الزم مورد تصویب قرار می گیرد.حسین اكبر ادامه داد: در سال گذشته در راستاي حل 
مشكالت مربوط به عدم توزیع، توزیع اشتباه و یا توزیع با تأخیر صورتحساب های گاز، پروژه هاي بهبودي از قبیل پروژه تولید و صدور 
صورتحساب آنالین، خط اختصاصي تلفني 3۴15 جهت دریافت، پرداخت صورتحساب و اعالم كاركرد كنتور و اپلیكیشن اختصاصي 
شركت گاز گیالن ) با نام خدمات الكترونیكي گاز گیالن( راه اندازی گردید كه بحمداهلل سبب افزایش سطح رضایتمندی مشتركین 
محترم شده است.مدیرعامل گاز گیالن اظهار داشت: شركت گاز استان برای دریافت شكایات و درخواستهای مردم و مشتركین عزیز 
راههای متعددی از قبیل تلفن گویای 3۴1۴، اپلیكیشن، سایت، سامانه پیامكی، دفاتر پیشخوان و ایمیل را معرفي كرده اما عمده موارد 

دریافتی از طریق تلفن گویا 3۴1۴ می باشد كه حدود 91 درصد موارد ورودي را به خود اختصاص داده است. 

سرپرست شرکت گازاستان گلستان :
نصب افزون بر  280   هزار انشعاب گاز در استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس رحیمی در گفتگو با پایگاه اطالع رسانی گازگلستان تعداد انشعاب نصب شده استان 
در س��طح ش��هرها و روستاهای  استان  را  تا پایان سال 96 تعداد ۲81 هزار ۲76 علمك اعالم نمود. وی افزود:انشعابات مذكور در 
بخشهای مختلف خانگی ، تجاری ، صنعتی و اداری در شهرها و روستاهای استان  نصب شده است.  رحیمی افزود: درهمین راستا 
درسالی كه گذشت ، شركت گازاستان گلستان تعداد  985۲ انشعاب را نصب  نمود كه از این میزان 1918 انشعاب شهری و 793۴  
انشعاب نیز روستایی بود.   سرپرست شركت گازاستان گلستان اظهار داشت:روند نصب انشعاب در سال جاری نیز همچنان ادامه دارد 

و تالش داریم تا خدمات خود را به نحو مطلوبی انجام دهیم.

تعویض 899 کنتور خراب و فرسوده مشترکین شهر کردکوی در سال گذشته
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور آب و فاضالب منطقه كردكوی گفت در سال گذشته 899 كنتور خراب و فرسوده در 
شهر كردكوی با هدف كاهش هدررفت آب تعویض شده است.به گزارش روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان گلستان، مهندس 
"احمد حسینی آزاد" در گفتگو با پایگاه خبری شركت، افزود: تعویض كنتورهای خراب و فرسوده یكی از اولویت های كاری شركت 
آب و فاضالب استان می باشد.به گفته وی، اصالح و توسعه یك هزار و 775 متر از شبكه توزیع آب رفع 567 مورد اتفاقات انشعاب، 
رفع 7۲ مورد اتفاقات شبكه و خط انتقال، شستشوی ۲۴ كیلومتر از شبكه و خط انتقال از اقدامات انجام شده در سال گذشته می 
باشد.وی افزود: 66 فقره تعویض انشعاب فرسوده، 85 مورد استانداردسازی انشعاب و اصالح شبكه، 37 كیلومتر بازرسی چشمی شبكه 
آب، نصب 15۴ فقره انشعاب جدید، جابه جایی 8۴ كنتور، رفع گیر ۴3 كنتور بخشی از اقدامات انجام شده در شهر كردكوی می باشد.
مدیر امور آب و فاضالب منطقه كردكوی اظهار داشت: رفع نشتی ۴7 كنتور، مرئی كردن 38 مورد شیرآالت شبكه آبرسانی، قطع ۴ 
مورد انشعاب غیرمجاز، خرید و نصب ۴ كنتور مغناطیسی، خرید و نصب 5 دستگاه فشارسنج آنالین، بهسازی و تعویض الكتروپمپ 
۲ حلقه چاه، دو هزار و 880 مورد كلرسنجی بخش دیگری از عملكرد امور آب و فاضالب منطقه كردكوی در سال گذشته می باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گزارش داد
بوشهر جزو 3 استان برتر در اقامت های نوروزی 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  مدیركل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت در ایام نوروز در 
شبكه راه های استان، آمار اعالم شده حكایت از رشد 1۲ درصدی سفرها و كاهش تلفات منجر به فوت 
دارد. فرزاد رستمی در خصوص تشریح اقدامات نوروزی در سال 97 اظهار كرد: در طرح نوروزی كه از 
۲7 اسفند آغاز و تا هفدهم فروردین به طول انجامید 9.3 میلیون خودرو در استان بوشهر تردد داشتند 
كه این افزایش تردد نسبت به سال گذشته افزایش 1۲ درصدی را نشان می دهد. استان بوشهر در 
نوروز 97 یكی از پربازدیدترین استان های كشور بود و در رده سوم استان های پر بازدید قرار گرفت.وی 
افزود: در ایام نوروز توزیع سفر گردشگران نوروزی مناسب و به گونه ای بود كه تمام نقاط مختلف استان مورد استقبال گردشگران قرار 
گرفت. در ایام تعطیالت این استان با ثبت 7 میلیون و 500 هزار نفر اقامت نوروزی، جزو سه استان برتر كشور معرفی شد.  مدیركل 
راه و شهرسازی استان بوشهر با تأكید بر نگاه ویژه به اقدامات صورت گرفته در راستای ایمنی سفرهای نوروزی گفت: در بحث ایمنی 
برنامه های ویژه ای تدارک دیده شد تا سفرهای امنی را برای مسافران نوروزی شاهد باشیم. ازجمله این مباحث حضور فعال پلیس 
به صورت محسوس و نامحسوس در شبكه راه ها بود.  بحث بعدی به آشكارسازی نقاط حادثه خیز و پر تصادف برمی گشت كه این نقاط 
از سال های قبل شناسایی شده بودند و برای سال جدید سعی كردیم وضعیت روشن تری را برای این نقاط ایجاد كنیم. وی ادامه داد: در 
ادامه این طرح در خصوص كاهش تصادفات به خصوص تصادفات منجر به فوت ایجاد ایستگاه های امنیت سالمت بود. این ایستگاه ها 
در شبكه های راه های استان در 31 ایستگاه ایجاد شد. این ایستگاه ها كه دستگاه های خدمت رسان ازجمله هالل احمر، اورژانس و 
راهداری به طور هم زمان در آن ها حضور داشتند، اقدام ساده اما تأثیرگذاری را انجام دادند. رستمی بابیان این كه اقدامات صورت گرفته 
در خصوص ایمنی جاده ها منجر به كاهش آمار تلفات فوتی در شبكه های راه استان بوشهر در نوروز 97 نسبت به مدت مشابه سال 
قبل شده است، تصریح كرد: در كنار افزایش سفرها در استان و حجم سفرها كه تقریباً باالی 1۲ درصد از سفرهای كل كشور را در 

شبكه راه های كشور داشتیم، خوشبختانه شاهد كاهش تلفات در این مدت نسبت به سال گذشته بودیم.
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مدیر هر ش��ركت یا س��ازمان، پی��ش از حضور در 
ش��بكه های اجتماع��ی باید هدف دقی��ق و بلندمدت 

شركت را از این فعالیت ها روشن كند. 
هم��ه كس��ب وكارها می خواهن��د نفوذ زی��ادی در 
رس��انه های اجتماعی داشته باش��ند، زیرا رسانه های 
اجتماعی سطح آگاهی از برند و اعتبار آن را به شدت 
ارتقا می دهند. مسئله این است كه چگونه می توان به 
چنین هدفی دست یافت؟ تیموتی سایكس، كارآفرین 
و متخصص ارتباطات كسب وكار، در مقاله ای با تأكید 
ب��ر اینك��ه تاكنون اس��تراتژی های مختلف��ی را برای 
افزایش تعامالت امتحان كرده اس��ت، دو نكته س��اده 

را در این زمینه به اشتراک می گذارد: 
محتوای منحصربه فرد و شخصی سازی شده

ش��اید فكر كنید كه این مسئله بدیهی است. همه 
كارشناس��ان و مش��اوران در مورد اهمی��ت محتوای 
منحصربه فردی كه ویژگی های خاص برند ش��ما را به 
تصویر می كشد، صحبت می كنند. اما در عمل چگونه 
می توان چنین محتوایی تولید كرد؟ تیموتی سایكس 
می گوید كه تصاویر و ویدئوهایی را از زندگی شخصی 
خود ارسال می كند كه در آنها نكته ای برای كمك به 
دیگران وجود داش��ته باشد. درنتیجه كسی نمی تواند 
ای��ن محتوا را كپی كند و مخاطب��ان فقط با مراجعه 

به صفحات رسانه های اجتماعی او می توانند محتوای 
مذكور را ببینند.  ش��ما ه��م می توانید همین روال را 
برای كس��ب وكار خود در پیش بگیرید. توجه داشته 
باشید كه هدف از به اشتراک گذاشتن تصاویر زندگی 
واقعی، شوآف نیست، بلكه باید به طور واضح و شفاف 
نش��ان دهید چگونه كار می كنید. چه پروسه هایی را 
برای پیشبرد پروژه ها در پیش می گیرید، چگونه كار 
باكیفی��ت به موفقیت ش��ما منجر می ش��ود. مطمئن 
ش��وید ك��ه محت��وای ش��ما مفی��د، منحصربه فرد و 
كاربردی است. همیشه پیش از آنكه دكمه »ارسال« 
را فش��ار دهید، از خودتان بپرس��ید آیا كسی، در هر 

گوشه دنیا، از این محتوا سود می برد؟ 
استراتژی هوشمندانه ای برای حضور در 

رسانه های اجتماعی داشته باشید
چرا می خواهید نفوذتان را در رس��انه های اجتماعی 
افزای��ش دهی��د؟ این س��ؤال به قدری بدیهی اس��ت 
كه ش��ركت های ب��زرگ، هرگ��ز مجبور نمی ش��وند 
به آن پاس��خ دهن��د. اما جالب اینجا اس��ت كه اغلب 
مدیران، واقعا پاس��خ این سؤال را نمی دانند. آنها فقط 

می خواهند موج روز را دنبال كنند. 
ش��ما چرا می خواهید در رس��انه های اجتماعی نفوذ 
مؤثری داش��ته باش��ید؟ جلب توجه دیگران، به تنهایی 

پاس��خ قانع كننده ای نیس��ت. اغل��ب كامنت هایی كه 
دریافت می كنید، حتی یك ش��هرت ربع ساعته نیز به 
برند شما نمی دهند. به این موضوع فكر كنید كه چگونه 
باید كانال های رسانه های اجتماعی را با استراتژی كلی 
كسب وكار خود همس��و و هماهنگ كنید. هدف اصلی 
ش��ما از حضور در رس��انه های اجتماعی چیست؟ این 
فعالیت ه��ا باید به افزایش فروش و س��ود ش��ما منجر 
ش��ود.  بنابراین پیش از اینكه محتوای خود را طراحی 
كنی��د، به این موضوع فكر كنید ك��ه از بازار هدف چه 
می خواهید. ش��اید می خواهید مشتریان با شما تماس 
بگیرند، یا بخشی از محتوای شما را از وب سایت شركت 
دانل��ود كنند. درک و مرور هدف اصلی به ش��ما كمك 
می كند محتوایی خلق كنید كه برای پلتفرم وب اصلی 

شما مناسب باشد. 
پس اس��تراتژی ویژه ای برای حضور در رسانه های 
اجتماع��ی تنظی��م و تاكتیك ه��ای آن را ب��ه ط��رح 
كسب وكار شركت وارد كنید.  این دو نكته، به روشنی 
توضی��ح می ده��د ك��ه چ��را و چگون��ه می توانید در 
رس��انه های اجتماعی ب��ه موفقیت برس��ید. به عالوه 
درک واضح اهداف نیز به ش��ما كمك می كند تمركز 

دقیق تری روی ایده های محتوایی داشته باشید. 
entRePReneUR/zoomit :منبع

محتوا و استراتژی، شروط الزم نفوذ در رسانه ها ی اجتماعی

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 951 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: این مدیر در هنگام استخدام 
كارمن��دان خ��ود این موضوع را باید ب��رای آنها به 
خوبی توجیه كند و بگوید كه اگر برخی از وظایف 
با سرعت انجام نشود، س��ازمان از مسیر اصلی اش 
منحرف خواهد شد. این اتفاق دقیقا مانند عملكرد 

آزمایشگاه ها اس��ت. معموال آزمایشگاه های مستقر 
در بیمارستان ها باید به سرعت پاسخ مراجعان خود 
را بدهند تا بیماران دچار مش��كل نش��وند. بدیهی 
اس��ت كه هیچ راهكاری برای سرعت بخشیدن به 
كارهای س��ازمان ها وجود ندارد، ولی در این میان 
می توان دو پیشنهاد را به این كسب وكار داد. یك: 
در جهت حذف كاره��ای غیرضروری یا كم ارزش 

تالش كند. برای مثال از مدیران زیر دس��ت خود 
بخواه��د كه گزارش فعالیت تی��م كاری خود را به 
ج��ای هفتگی، ماهانه به او بدهند. دوم: پروژه ها را 
با اولویت بندی و نظم بیش��تری انجام دهند. بهتر 
اس��ت این مدیر با تیم س��ازمانی خود در این باره 
مش��ورت و چند نكته مهم دیگر را با همفكری آنها 

شناسایی كند.

کسب و کار سریع

پرسـش: کسـب وکاری را مدیریت می کنم که در آن برای جذب مشـتریان باید پروپوزال هایی را در حداقل زمان 
برای سـازمان های مختلف طراحی کنیم. این مسـئله فشار کاری کارمندان و سرعت کار را باالبرده و از آنجایی که 
بعضا پروژه ها دیر به نتیجه می رسـند یا اصال تایید نمی شوند، در کارمندان ایجاد نارضایتی می کند. پیشنهاد شما 

برای بهبود وضعیت کسب وکار من چیست؟ 
کلینیک کسب و کار

10 راه غلبه بر ترس  های روزانه
از قدیم گفته اند كه از هرچه بترسید بر سرتان می آید. 
شاید ترس های روزانه، زندگی برخی افراد را به جهنمی 
تبدیل كرده باشد كه آنها به هیچ وجه توان مقابل با آن 
را ندارند. راه هایی وج��ود دارد كه می توانند نگرانی های 
روزانه این دسته از افراد را كم كرده تا آنها بتوانند بدون 
ترس به زندگی روزمره شان بپردازند. اگر شما هم از این 
دسته افراد هس��تید، می توانید با اس��تفاده از 10 روش 
غلبه بر ترس  های روزانه زیر، زندگی راحتت ری را تجربه 

كنید. 
1. برای غلبه بر ترس  های تان وقت بگذارید

زمانی ك��ه در حال غرق ش��دن در دریای��ی از ترس و 
اضطراب هس��تید، بس��یار س��خت اس��ت كه به كارها و 
اتفاقات پیرامون تان فكر كنید. اولین و مهم ترین كار این 
است كه برای غلبه بر ترس  های تان وقت بگذارید و سعی 

كنید در زمان مناسب به سراغ آنها بروید. 
ب��رای 15 دقیق��ه ترس ه��ا و نگرانی های ت��ان را كنار 
بگذاری��د و حواس تان را پرت كنی��د. پیاده روی، خوردن 
چ��ای یا یك حمام گرم انتخاب های مناس��بی برای این 

موضوع به شمار می رود. 
2. با تنفس نگرانی ها را رها کنید

زمانی كه ضربان قلب ش��ما باالتر می رود یا دس��ت تان 
عرق می كند، بهترین راه این است كه با آن مقابله نكنید. 
سر جای تان بنشینید و تنها سعی كنید با نفس كشیدن 
حواس تان را پرت كرده و روی تنفس تان تمركز كنید. 

كف دس��ت تان را روی شكم بگذارید و به آرامی نفس 
بكش��ید. هدف این است كه به مغزتان توانایی تطبیق با 
ش��رایط استرس زا را بدهید تا بتواند خود را سر و سامان 

دهد. 
3. با ترس  های تان روبه رو شوید

ف��رار كردن از ترس ها موجب می ش��ود كه آنها روز به 
روز ترسناک تر شوند. اگر شما بتوانید با ترس تان روبه رو 
ش��وید، آنه��ا كم كم از بین می روند. پس بهتر اس��ت به 

سراغ شان بروید و راه غلبه بر ترس  تان را پیدا كنید. 
4. بدترین نتیجه را تصور کنید

س��عی كنید بدترین نتیجه را به عنوان عاقبت كارتان 
در نظ��ر بگیرید. مثال فكر كنید هر لحظه ممكن اس��ت 
تحت تأثیر اس��ترس باال سكته كنید. پس از آن خواهید 
دی��د كه چیزی برای از دس��ت دادن نخواهید داش��ت و 

به راحتی می توانید كارهای تان را انجام بدهید
5. منطقی باشید

در برخ��ی مواقع بهتر اس��ت منطقی ب��ود و با كمك 
مس��تندات به س��راغ ترس ها رفت. برای مثال اگر از گیر 
كردن در آسانس��ور می ترس��ید، بهتر اس��ت از خودتان 
بپرسید آیا كسی را می شناسید كه چنین اتفاقی برایش 
افتاده باش��د. حتی می توانید از خودتان بپرس��ید كه آیا 
دوس��ت دیگری را می شناس��ید كه چنین ترسی داشته 
باش��د. امكان دارد با پرسیدن این سؤال ها از خودتان به 

خنده بیفتید و به كلی ترس های تان را فراموش كنید. 

6. کمالگرای مطلق نباشید
زندگی پر از استرس های گوناگون است، بسیاری از ما 
حس می كنیم كه باید همیشه در زندگی بهترین بوده و 
بدون نقص باشیم. تمامی انسان های كره زمین روزهای 
خ��وب و بد زیادی دارند. مهم ترین قضیه این اس��ت كه 
در آن لحظ��ات به یادآوریم ك��ه حال مان مقطعی بوده و 

می تواند تغییر كند. 
7. تصور کنید در یک محل امن و شاد حضور دارید
چشمان خود را ببندید و یك محل امن و آرام را تصور 
كنید. این محل می تواند س��احلی زیبا، یك خاطره شاد 
در كودك��ی یا روی تخ��ت كنار گربه تان باش��د. در این 
محل، دیگر چیزی برای نگرانی وجود نخواهد داش��ت. با 
تصور كردن این محل ش��اد خواهید توانست لحظه ای به 

آرامش سپری و ذهن تان را مرتب كنید. 
 8. درباره ترس های تان صحبت کنید

ب��ا آدم ه��ای قابل اعتمادت��ان درب��اره ترس های خود 
صحبت كنید. اگر نمی توانید با دوست، همكار یا عضوی 
از خانواده ت��ان صحبت كنید، به مش��اور یا روان ش��ناس 
روی آورید تا مش��كالت تان را بازگو كرده و از قدرت شان 

بكاهید. 
9. به خواب و خوراک تان اهمیت بدهید

بس��یاری از مردم به سراغ سیگار و مخدر های مختلف 
می روند تا اس��ترس خود را حل و راحت تر زندگی كنند 
كه این مسئله شرایط را بدتر می كند. بهتر است به جای 
این كار ها، به خواب و خوراک تان برس��ید. هشت ساعت 
در شبانه روز بخوابید، س��ه وعده غذای مناسب بخورید 
و ب��ه رژیم غذایی ت��ان، میوه و س��بزی را اضافه كرده تا 

سالم تر زندگی كنید. 
10. به خودتان جایزه بدهید

وقتی توانس��تید با اس��ترس تان كنار بیاید، به خودتان 
جایزه بدهید. برای مثال می توانید موفقیت تان را جشن 
بگیری��د. س��فر بروید، خود را به یك ش��ام دعوت كنید. 
حت��ی می توانید كتاب ، فیلم یا ی��ك هدیه كوچك برای 

خودتان بخرید. 
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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

آمازون در حال توسعه یک روبات 
خانگی است

كمپانی آمازون در حال توسعه روباتی خانگی است كه 
از دید كامپیوتری برای ناوبری بهره برده و می توان آن را 

الكسای متحرک نامید. 
 ،»Lab1۲6« به گ��زارش دیجیاتو، این پروژه ك��ه در
مركز تحقیق و توسعه آمازون در دست توسعه قرار دارد، 
ب��ا ك��د »Vesta« به معنی »خدای اج��اق و خانه داری 

رومی ها« شناخته می شود. 
هن��وز اطالعات خاصی در مورد طراحی یا قابلیت های 
ای��ن روبات ارائه نش��ده اما برخی رس��انه ها آن را نوعی 
الكس��ای متحرک می دانند كه ف��رد را دنبال می كند تا 
ام��كان صحبت كردن با ای��ن اس��پیكر در تمامی نقاط 

محیط برای كاربران مهیا باشد. 

بر اس��اس گزارش ها، نمونه اولیه این روبات با استفاده 
از دوربی��ن و نرم افزارهای خاص از دید كامپیوتری بهره 
می ب��رد و انتظار می رود كه آمازون تا پایان س��ال جاری 
می��الدی این روبات را در اختی��ار كاركنانش قرار داده و 

در اوایل سال آتی آن را به صورت عمومی عرضه كند. 
  ب��ر اس��اس اطالعات ان��دک فعلی نمی ت��وان برآورد 
دقیق��ی از قابلیت های این روبات داش��ت، با این حال به 
احتمال قریب به یقین محصول جدیدالكس��ا قرار نیست 
مجموعه ای از وظای��ف خانه داری را بر عهده بگیرد، چرا 
كه هن��وز فناوری تجاری به چنین س��طحی نرس��یده، 
هرچند كمپانی هایی از قبیل »بوستون داینامیكس« در 

حال كار روی آن هستند. 
بنابراین روبات آمازون احتماال دستیاری مجازی است 
كه در یك ابزار بیرونی تعبیه ش��ده اس��ت. در سال های 
اخیر شاهد توسعه روبات های زیادی از این دست بوده ایم 
 Mayfield كه شامل »هاب« ال جی، »كوری« كمپانی

Robotics و »جیبو« Cynthia Breazeal است. 
ب��ا این وجود الكس��ای متحرک می توان��د كاربردهای 
زیادی داش��ته باش��د، برای مثال جمع آوری و تجزیه و 
تحلی��ل اطالعات محیط��ی در عملكرد بهت��ر آن نقش 
 ،iRobotایف��ا می كن��د. مدیرعام��ل كمپان��ی مؤثری 
تولید كننده جاروبرقی های هوش��مند »رومبا« نیز تأكید 
می كند كه اگر روبات از نقش��ه خانه اطالع داشته باشد، 
استفاده از دس��توراتی از قبیل چراغ آشپزخانه را روشن 
كن، منطقی خواهد بود. از نظر وی روبات های خانگی در 
آینده اهمیت بیشتری پیدا می كنند و نقش پر رنگ تری 

را در زندگی ما برعهده خواهند گرفت. 
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