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 در آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشریح شد

 11 برنامه محوری
برای اقتصاد مقاومتی

فرصت امروز: معاون اول رئیس جمهور از کلیه دس��تگاه های اجرایی خواس��ت تا برنامه های اولویت دار اقتصاد 
مقاومتی در سال 97 را بر محوریت حمایت از تولید داخلی، جذب سرمایه گذاری و افزایش صادرات قرار دهند. 
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که ظهر دوشنبه به ریاست وی برگزار شد با اشاره 
به سیاست های جدید ارزی دولت و روند مثبت اجرای این سیاست ها، گفت: یکی از مهم ترین دالیل موفقیت...

 نوبخت: سخنان رئیس جمهور
به معنای تغییر در کابینه نیست

 برنامه دولت
برای مقابله با تنش آبی

2

3

7

چرا قرارداد رنو در ایران اجرایی نمی شود؟ 

به کدام نظریه پرداز کالسیک مدیریت شباهت دارید؟
تعامل و الهام بخشی به کارمندان در فضای غیررسمی

چرا بازاریابان درک درستی از مشتری ندارند
10 فرمان بازاریابی

سه جاده بزرگ به شهر ُرم
بررسی روش های تبلیغاتی بر پایه تلفن همراه

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیرعامل شیائومی سهوا
 Mi Band 3 از دستبند سالمتی 

رونمایی کرد

فرصت امروز: معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از اعالم 
سیاست های ارزهای رمزنگار تا اواسط سال خبرداد و گفت: 

بخشـنامه ممنوعیت اسـتفاده از ارزهـای مجازی، 
موضع بانک مرکزی نیست.  ناصر حکیمی درباره...

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خبر داد

سیاست کشور در حوزه ارزهای 
رمزنگار اواسط امسال اعالم می شود

یادداشت
فرهنگ سازی مالیاتی چگونه 

محقق می شود؟ 

همه ما به عنوان ش��هروندان 
ایرانی اذعان داریم که پرداخت 
مالیات، موجب توس��عه و رونق 
اقتصادی کش��ور می ش��ود، اما 
مسئله اینجاس��ت که به عنوان 
پیام هایی  اقتص��ادی  فعال  یک 
را از فض��ای کس��ب وکار جامعه 
دریافت می کنی��م که می گوید 
اگر نظ��ام مالیاتی به درس��تی 
اجرای��ی نش��ود، می توان��د آثار 
منف��ی ب��ر بدنه اقتصاد کش��ور 
نهای��ت  در  و  ک��رده  تحمی��ل 
کلی��ه ذی نفع��ان ی��ک فعالیت 
یعن��ی مصرف کننده،  اقتصادی 
واردکنن��ده،  تولیدکنن��ده، 
توزیع کنن��ده و در نهایت دولت 
را متضرر سازد. این موضوع، هم 
در حوزه مالیات بر درآمد و هم 
در حوزه مالیات بر ارزش افزوده 
ص��ادق اس��ت.  دول��ت چه در 
بخش مالیات بر درآمد و چه در 
بخش مالی��ات بر ارزش افزوده، 
تنه��ا می توان��د از بخش ه��ای 
واردکننده  نظیر  شناس��نامه دار 
و  اف��راد  ی��ا  و  تولیدکنن��ده  و 
واحدهای مرتبط با آنها مالیات 
فعالیت ه��ای  از  ول��ی  بگی��رد، 

نظی��ر داللی،  نامول��د 
3سفته بازی...

محمدحسین 
برخوردار

عضو هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانی تهران
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حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
صبح دوش��نبه در آس��تانه روز کار و کارگ��ر، در دیدار 
ه��زاران نفر از کارگران و کارآفرینان، اصلی ترین طراحی 
کنون��ی برای مقابله با نظام جمهوری اس��المی را جنگ 
اقتصادی دانس��تند و با تأکید بر اینکه تنها راه مقابله با 
این جنگ، حمایت از کاالی ایرانی و تکیه بر توانایی ها و 
ظرفیت های داخلی و چش��م ندوختن به بیگانگان است، 
گفتند: وظیفه دولت و مسئوالن، برطرف کردن مشکالت 
و موانع کارآفرینان و کارگ��ران و افزایش ظرفیت تولید 
واحدهای تولیدی است و وظیفه مردم نیز تصمیم و عزم 

جدی برای خرید کاالی ایرانی است. 
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم 
رهبری، رهبر انقالب همچنین با اشاره به جنگ و ناامنی 
و خونریزی ناش��ی از حض��ور آمری��کا در منطقه تأکید 
کردند: آن کسی که باید از منطقه غرب آسیا خارج شود، 
آمریکاس��ت و نه جمهوری اسالمی و همانگونه که چند 

سال قبل گفتم، دوران »بزن، در رو« تمام شده است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با گرامیداشت 
عید بزرگ نیمه شعبان و با تأکید بر لزوم مغتنم شمردن 
ایام پربرکت و معنوی ماه ش��عبان، گفتند: نیمه شعبان 
مظه��ر امید به آینده و امید به وع��ده تخلف ناپذیر الهی 
برای اصالح نهایی جهان و تغییر شرایط ظالمانه کنونی 

به وسیله حضرت صاحب الزمان )عج( است. 
ایش��ان در ادامه، نیروی انس��انی بخ��ش تولید به ویژه 
کارگ��ران را ثروتی عظیم خواندن��د و افزودند: مهم ترین 
ویژگی نیروی کار در ایران، این است که هنر و اندیشه و 
انگیزه و خالقیت او از سطح متوسط جهانی باالتر است. 
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به بازدید چند ساعته 
عصر یکش��نبه خود از نمایش��گاه محص��والت ایرانی در 
حس��ینیه امام خمینی )ره(، تأکی��د کردند: به رغم همه 
فش��ارها و تحریم ه��ا و همه مش��کالتی که مس��تکبران 
ایجاد می کنند اما تولیدات داخلی که در این نمایش��گاه 
عرضه ش��ده بود، برجس��ته و ممتاز بود و باید در مقابل 
نیروی کار ایرانی سر تعظیم فرود آورد و به همین دلیل 
باید دس��ت هنرمند کارگر ایران��ی را که یکی از بهترین 

کارگران دنیاست، بوسید. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای افزودند: با وج��ود این 
برجس��تگی و هنرمندی نیروی کار ایرانی، اما متأسفانه 
ع��ده ای در داخ��ل، حمای��ت از کاالی ایران��ی را یا باور 

نمی کنند و یا به آن عمل نمی کنند. 
ایش��ان حمایت از کاالی ایرانی را به معنای حمایت از 
نیروی کار و تولید داخل دانس��تند و خاطرنشان کردند: 
این حمایت، همه جانبه و بر عهده مسئوالن و همچنین 

مردم است. 
رهبر انقالب اس��المی با اشاره به گالیه ها و مشکالتی 
ک��ه از جانب تولیدکنندگان و کارگران مطرح می ش��ود، 

گفتند: وظیفه دولت و مس��ئوالن برای حمایت از کاالی 
ایران��ی، برطرف ک��ردن کامل موانع همچون مش��کالت 

بیمه، بانکی، مالیاتی و کمبود نقدینگی است. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای تأکی��د کردن��د: اگر این 
مشکالت برطرف شوند، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که 
کارخانه ای با یک س��وم ظرفیت خود کار کند زیرا خالی 
ب��ودن ظرفیت یک کارخانه به معنای بیکاری متراکم در 

داخل است. 
ایش��ان با تأکید بر اینکه حمایت از کاالی ایرانی، مانع 
از بیکاری کارگران خواهد ش��د و زمینه اشتغال جوانان 
تحصیل کرده را نیز در بخش ه��ای مختلف تولید فراهم 
خواه��د کرد، گفتند: وظیفه م��ردم در حمایت از کاالی 
ایرانی تصمیم جدی برای خرید تولیدات داخلی است. 

رهبر انقالب اس��المی با انتقاد از خرید کاالی خارجی 
به رغ��م وجود مش��ابه با کیفی��ت داخل��ی، افزودند: چرا 
ع��ده ای بر خری��د کاالی خارجی اص��رار دارند، این چه 
بدفهم��ی و مرضی اس��ت؟ همه دس��تگاه های دولتی و 
همچنی��ن همه مردم باید تصمی��م بگیرند که از کاالی 

ایرانی استفاده کنند. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای یکی از نتای��ج حمایت از 
کاالی ایران��ی را جلوگیری از تبع��ات اجتماعی، امنیتی 
و اخالقی ناشی از بیکاری دانستند و خاطرنشان کردند: 
حمای��ت از کاالی ایران��ی، یکی از بهتری��ن و مؤثرترین 
شیوه های مقابله با طراحی اقتصادی دشمنان است زیرا 
آن��ان متوجه ش��ده اند که در جنگ س��خت و نظامی به 

نتیجه نخواهند رسید. 
ایش��ان افزودند: البته من در چند سال قبل و در زمان 
رئیس جمهور دیگر آمریکا که همانند رئیس جمهور فعلی 
بداخ��الق و َهجوگو بود، گفتم ک��ه دوران »بزن در رو« 
گذشته اس��ت و می دانند که اگر وارد درگیری نظامی با 

ایران شوند، چند برابر ضربه خواهند خورد. 
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: آنها اکنون 
تمرک��ز خ��ود را بر جن��گ اقتصادی و جن��گ فرهنگی 
گذاش��ته اند و اتاق جن��گ اقتصادی با نظ��ام جمهوری 

اسالمی، وزارت خزانه داری آمریکا است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه راه مقابله با 
جنگ اقتصادی، تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های داخلی 
است، گفتند: من معتقد به قطع ارتباط با دنیا نیستم اما 

تکیه به بیرون مرزها نیز غلط اندر غلط است. 
ایش��ان افزودند: ما حتماً باید با هوش��یاری و زرنگی و 
جدیت با دنیا ارتباط داش��ته باشیم، اما این را هم بدانیم 
که دنیا فقط آمریکا و چند کش��ور اروپایی نیس��ت، دنیا 

بزرگ است و باید با کشورهای مختلف ارتباط داشت. 
ایش��ان تأکید کردند: ارتباط با دنیا به معنای چش��م 
دوختن به عنصر خارجی نیس��ت، بلک��ه باید به نیروی 

داخلی چشم دوخت. 

رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردن��د: اگر مردم 
ببینند که مس��ئوالن اصرار دارند مشکالت را با تکیه بر 
ظرفیت های داخلی حل کنند، مش��کالت و سختی ها را 
نیز تحمل خواهند کرد، بنابراین مس��ئوالن توجه داشته 

باشند که نباید به خارج تکیه کرد. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای یکی دیگر از ش��یوه های 
آمریکا برای مقابله با نظام آزادیخواه و مستقل جمهوری 
اسالمی ایران را تحریک برخی دولت های کم فهم منطقه 
و ایجاد اختالف و درگیری در درون منطقه دانس��تند و 
گفتند: آمریکایی ها تالش دارند تا با تحریک س��عودی ها 
و برخی کش��ورهای منطقه، آنه��ا را در مقابل جمهوری 
اس��المی قرار دهند اما اگر آنها عقل داشته باشند نباید 

فریب آمریکا را بخورند. 
ایشان با تأکید بر اینکه آمریکایی ها می خواهند هزینه 
مقابله با نظام جمهوری اس��المی و ملت مقتدر ایران را 
خودشان متحمل نشوند و آن را به دوش برخی دولته ای 
منطق��ه بیندازن��د، افزودن��د: برخی کش��ورهای منطقه 
بدانند، اگر با جمهوری اسالمی ایران روبه رو شوند، قطعاً 

ضربه و شکست می خورند. 
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ناامنی و جنگ و درگیری 
ناشی از حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا تأکید کردند: به 
همین دلیل باید پای آمریکایی ها از این منطقه قطع شود و 

باید از منطقه غرب آسیا بیرون بروند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ب��ا تأکید ب��ر اینکه آن 
کس��ی که بای��د از منطقه بیرون برود، آمریکاس��ت و نه 
جمهوری اسالمی ایران، افزودند: ما اهل اینجا هستیم و 
خلیج فارس و غرب آسیا، خانه ما است اما شما، بیگانه و 

به دنبال اهداف خباثت آمیز و ایجاد فتنه هستید. 
ایش��ان تأکید کردند: بدانید، آمریکا و برخی کشورها 

نظیر آن، پایشان از این منطقه قطع خواهد شد. 
رهبر انقالب اس��المی در بخش پایانی س��خنان خود 
به موضوع واردات بی رویه و همچنین قاچاق کاال اش��اره 
کردند و گفتند: شکایت و گله بسیاری از تولیدکنندگان 
و س��رمایه گذاران و کارگران همین دو موضوع است که 

دولت، باید با این مقوله مقابله کند. 
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، علی ربیعی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان گزارشی از سیاست ها 
و اقدامات این وزارتخانه ب��رای بهبود وضعیت کارگران، 
ایجاد اشتغال و فقرزدایی، گفت: می توانیم کاالی ایرانی 
را به چنان س��طحی از کیفی��ت و رقابت پذیری در دنیا 
برس��انیم که بتواند سهمی شایس��ته از بازارهای جهانی 

را از آن خود کند. 
ربیعی برنامه س��ال جاری وزارت کار را توسعه امنیت 
ش��غلی کارگران و ثبات مش��اغل خواند و افزود: با تمام 
توان برای بهبود سیاس��ت های اشتغال و افزایش قدرت 

خرید کارگران عمل خواهیم کرد. 

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان: 

بهترین مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، حمایت از کاال و تولید ایرانی است
 »جنس��ش ترکه«،  »خودم از ترکیه وارد می کنم« 
و... جمالتی از این دس��ت در بوتیک های پوشاک زیاد 
شنیده می شود. حتی در خیابان استقالل، مرکز خرید 
ترکیه هم ایرانی ه��ای زیادی حضور دارند که دیالوگ 
بس��یاری از آنها، خرید و فروش پوشاک با قیمتی چند 
برابر در ایران است. البته میزان پوشاکی که این گروه 
از ترکیه به ص��ورت چمدانی می آورن��د، در برابر رقم 
قاچاق پوشاک رقم چندانی نیست. مجتبی خسروتاج، 
قائم مق��ام وزیر صنعت، مع��دن و تجارت چندی پیش 
گفته بود واردات رس��می پوش��اک ۶میلی��ون دالر و 
قاچ��اق ۲ میلی��ارد دالر اس��ت. بدین ترتی��ب قاچاق 
پوش��اک بیش از 300 برابر واردات رس��می است. این 
در حالی اس��ت که براساس آمار جهانی ارزش پوشاک 
کش��ور 15میلیارد دالر است که در سال ۲0۲5 به ۲5 

میلیارد دالر خواهد رسید. 
اما حاال قرار است ورق برگردد. روز گذشته معاونان 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در نشس��ت مش��ترکی 
بر ضرورت س��رمایه گذاری وتوس��عه صنعت نساجی و 
پوش��اک در کش��ور با محوریت ایجاد شهرک صنعتی 

تأکید کردند. 
طرح توس��عه تولید پوشاک کش��ور و ایجاد شهرک 
تخصصی در ای��ن خصوص یک��ی از برنامه های اصلی 
س��ازمان صنایع کوچک وش��هرک های صنعتی ایران 
بوده و در اولویت سیاس��ت های وزارت صنعت، معدن 

و تجارت قرار گرفته است. 
براس��اس گ��زارش ش��اتا، پایلوت طرح مل��ی تولید 
پوش��اک در مناطق روس��تایی در پنج اس��تان تعیین 
ش��ده و محصوالت تولیدی هر استان از طریق انجمن 
پوشاک با توجه به پتانس��یل و توانایی سرمایه گذاران 

استانی مشخص شده است. 
دولت این طرح را به منظور اش��تغال زایی در مناطق 
 روستایی، جلوگیری از واردات بی رویه، قاچاق و توسعه 

صادرات در نظر گرفته است. 
ب��ه گفت��ه رحمان��ی، معاون ط��رح وبرنام��ه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، تولید پوش��اک در کشور باید 
برندس��ازی شود و به سمت س��ودآوری حرکت کند تا 
بتوانیم سهمی در بازار صادراتی کشور به دست آوریم. 
محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هم در این نشس��ت مش��ترک با اشاره 
به اینکه ایده توس��عه صنعت پوش��اک و چرم از حدود 
دوس��ال پیش توس��ط انجمن پوش��اک مطرح شد که 
پس از برگزاری جلس��ات متعدد این موضوع به شکل 
مناس��بی تبیین شد، بیان کرد: اگر می خواهیم صنعت 
پوش��اک در کش��ور به صورت گس��ترده انجام شود و 
برندس��ازی صورت گیرد و سودآوری داشته باشد و به 
صادرات بیانجامد، باید ساختارس��ازی انجام ش��ود. به 
گفت��ه او، این ساختارس��ازی می تواند به صورت ایجاد 

برند خاصی باشد و به صورت متمرکز صورت گیرد که 
در حال حاضر برخی برندها در کشور با متمرکز سازی 
و ایجاد برند توانس��ته اند به س��ودآوری برسند. اما اگر 
بخواهیم موضوع پوش��اک به صورت عام در سطح کل 
کش��ور اجرایی کرد باید یک شرکت پشتیبان مرکزی 
در نظر گرفته ش��ود و س��پس به تبع آن شرکت های 
اس��تانی نیز ایجاد شود تا در نهایت واحدهای صنعتی 
ش��کل بگیرند و تولید محص��والت در مراحل مختلف 

انجام شود. 
اعداد و ارقام پوشاک و نساجی

بر اس��اس اعالم دفتر مطالعات آم��اری و راهبردی 
انجمن صنایع نساجی مطابق با آمار گمرک جمهوری 
اس��المی ایران طی س��ال 1395، کل صادرات صنایع 
نساجی کش��ور با احتساب رنگ، ماشین آالت و فرش 
دس��تباف بال��غ ب��ر 1.013 میلیارد دالر ب��وده که در 
مقایس��ه با سال گذشته رش��د 8درصدی داشته است. 
ص��ادرات محصوالت صنایع نس��اجی بدون احتس��اب 
رنگ، ماشین آالت و فرش دستباف طی سال 95 برابر 
با ۶۲0.۲43 میلیون دالر بوده که در مقایس��ه با سال 

94 رشد 1 درصدی داشته است. 
کفپوش با صادرات ۲84.۶ میلیون دالر صدرنش��ین 
ص��ادرات محصوالت نس��اجی بوده اما در مقایس��ه با 
ص��ادرات این محصول در س��ال 94 اف��ت 3درصدی 
داش��ته اس��ت. براس��اس این گزارش عمده ترین اقالم 
صادراتی پس از کفپوش های نساجی طی سال گذشته 
از نظ��ر ارزش به ترتیب عبارتن��د از: انواع نخ به ارزش 
۶4.5میلیون دالر، ان��واع الیاف به ارزش۶1.3 میلیون 
دالر و پس از آن پوشاک به ارزش 48.3 میلیون دالر و 
سپس پارچه به ارزش 39.۶ میلیون دالر در رتبه های 

بعدی قرار دارند. 
براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران طی سال 
1395 کل واردات نساجی کشور با احتساب ماشین آالت 
و رنگ با رشد 30درصدی نسبت به سال گذشته به رقم 
۲.044 میلیارد دالر رسیده است. واردات صنایع نساجی 
کش��ور بدون احتساب رنگ و ماشین آالت، در این مدت 
بالغ بر 1.۶47 میلیون دالر بوده که در مقایس��ه با سال 

گذشته 43درصد رشد داشته است. 
در س��ال 95 واردات ان��واع پارچ��ه بال��غ بر 495.۶ 
میلی��ون دالر ب��وده که در مقایس��ه با واردات س��ایر 
محصوالت نس��اجی در رتبه نخست قرار گرفته است. 
پس از آن واردات الیاف به ارزش 433.5 میلیون دالر 
در رتبه بعدی قرار دارد. واردات پارچه نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذشته رش��د ۶8 درصدی داشته است. 
واردات نخ به ارزش ۲97 میلیون دالر پس از پارچه و 
الیاف بیش��ترین واردات را در میان محصوالت نساجی 
داشته اس��ت. مقدار آن نسبت به س��ال 94 رشد 11 

درصدی داشته است. 

صنعت پوشاک و نساجی رونق می گیرد؟ 

طرح توسعه تولید پوشاک کشور کلید خورد

میالد حضرت قائم)عج( مبارک 



فرصت امروز: »بررسی منابع 
تأمین آب شرب در کشور نشان 
آب  53.8درصد  ک��ه  می ده��د 
شرب شهری از منابع زیرزمینی 
و 48درصد آن از منابع سطحی 
تأمی��ن می ش��ود. همچنین در 
روس��تاها 87.1درص��د مناب��ع 
زیرزمینی و تنها 1۲.9درصد از 
منابع س��طحی، آب شرب مورد 

نیاز را تأمین می کنند...«
این بخش��ی از گزارشی است 
ک��ه وزارت نی��رو ب��ا موض��وع 
»بررس��ی وضعی��ت آب ش��رب 
یکش��نبه  در جلس��ه  کش��ور« 
عصر هی��أت دولت به ریاس��ت 
و  داد  ارائ��ه  رئیس جمه��ور 
ب��ارش در دوره های  میانگی��ن 
ماهان��ه  تغیی��رات  و  مختل��ف 
بارندگ��ی کش��ور از س��ال 9۶ 
تاکنون مورد بررسی قرار گرفت. 
در همین زمینه، س��خنگوی 
دول��ت در نشس��ت هفتگ��ی با 
رس��انه ها، با اش��اره ب��ه مصوبه 
دول��ت  هی��أت  یکش��نبه  روز 
در خص��وص تصوی��ب برنام��ه 
پیش��نهادی گروه ملی آب برای 
مقابل��ه با تنش آبی، گفت:  »در 
این برنامه که از س��وی کارگروه 
مل��ی آب تهی��ه ش��ده و حاوی 
برنام��ه ای ب��رای مقابله با تنش 
آب��ی بوده، ش��ورای آب و نهایتاً 
هیأت دولت آن را تصویب کرد 
و 1۶00 میلی��ارد توم��ان برای 
این طرح پرداخت خواهد ش��د 
ک��ه 700 میلی��ارد آن از منابع 
میلی��ارد   900 و  نی��رو  وزارت 
تومان نیز توسط سازمان برنامه 

و بودجه پرداخت خواهد شد.«
ام��ا برنامه ریزی ب��رای مقابله 

ب��ا تن��ش آب��ی، تنه��ا موضوع 
نبود  نوبخت  محمدباقر  صحبت 
و س��خنگوی دولت در نشست 
هفتگ��ی خود ب��ا خبرن��گاران، 
اخی��ر  اظه��ارات  درب��اره 
رئیس جمهور درباره ناامید بودن 
برخی وزرا و گمانه زنی هایی که 
درباره تغییر کابینه به راه افتاده، 
گفت: »افراد بسته به خصلت ها 
و سوابق ش��ان نزد رئیس جمهور 
دسته بندی شده اند، اما سخنان 
تغییر  ب��ه معنای  رئیس جمهور 
در کابین��ه نیس��ت. البته آقای 
بس��یار  انس��ان  رئیس جمه��ور 
زیرکی هس��تند و اگر احساس 
کنند برای عم��ل به وعده هایی 
که به مردم داده نیاز به تغییری 
باشد، این کار را خواهند کرد.«

مهم ترین س��خنان سخنگوی 
دولت را در ادامه می خوانید: 

* امیدواریم با برنامه و همگام 
با مشارکت مردم و با قبول این 
واقعی��ت ک��ه در تنگن��ای آبی 
قرار داریم، ب��ا مدیریت صحیح 
مصرف از این تنگنای آبی عبور 
کنیم. ن��زوالت ج��وی در بهار 
توانس��ته بخش��ی از این کمبود 
آب را تأمین کن��د، اما کماکان 
با کمبود منابع مواجه هستیم. 

* 15ه��زار و 403 فقره بالغ 
ب��ر 3 میلی��ارد و 443 میلیون 
یورو تا هش��ت اردیبهش��ت به 
فع��االن اقتص��ادی دالر 4۲00 
تومان��ی اختص��اص داده ش��د. 
دولت 3 ه��زار میلی��ارد تومان 
هم برای کاالهای اساسی و دارو 
اختص��اص داد ت��ا مابه التفاوت 
تومان��ی   4۲00 و   3800 دالر 
جبران ش��ود. بنابراین گرانی از 

این بابت قابل توجیه نیس��ت و 
دستگاه های نظارتی باید نظارت 
کنند. سیاس��ت های مهار تورم 
همچنان از س��وی دولت دنبال 

می شود. 
* بر اس��اس گزارش گمرک، 
 5۲9 و  میلی��ارد   ۲ واردات 
ص��ادرات و  دالر   میلی��ون 
3 میلی��ارد و 133 میلیون دالر 
بوده اس��ت. واردات 7.7 درصد 
افزای��ش و ص��ادرات 15درصد 
نس��بت به س��ال قب��ل افزایش 
برای تاکن��ون  اس��ت.   داش��ته 

15 ه��زار و 403 فقره کاال بالغ 
ب��ر 3 میلی��ارد و 433 میلیون 
یافته اس��ت  ارز تخصیص  یورو 
و ع��الوه بر آن 3 ه��زار میلیارد 
تومان نیز برای کاالهای اساسی 
و دارو در نظر گرفته شده است. 
وظیفه ماس��ت که م��ردم را در 
سختی قرار ندهیم، ما برای 80 

میلیون نفر تصمیم می گیریم. 
* باتوج��ه به ش��وکی که به 
بازار ارز وارد ش��د ما قول دادیم 
که مهار ش��رایط را انجام دهیم 
و قصدمان محدود کردن مردم 
نیس��ت، بلک��ه مهار ش��رایط و 
شفاف سازی است. اگر معامله ای 
در بازار انجام ش��ود با نرخ هایی 
غی��ر از نرخ ه��ای اعالم ش��ده، 
نباید به کل اقتصاد تعمیم داده 
ش��ود و از نظر ما خ��ارج از این 

چارچوب غیرقانونی است. 
* ه��ر س��ال در هفت��ه معلم 
معوق��ه  پرداخت ه��ای  برخ��ی 
انج��ام  معلم��ان و فرهنگی��ان 
می ش��ود که برای امسال خرید 
خدمت آموزش��ی و حق الزحمه 
امتحانات پرداخت خواهد ش��د 

و امروز هم ب��ا خزانه هماهنگی 
الزم انجام ش��د تا این پرداخت 
ص��ورت پذی��رد. البت��ه س��ال 
گذشته 98 میلیارد تومان برای 
ای��ن موضوع پرداخت ش��د، اما 
این مبلغ در جایی دیگر هزینه 
شده بود که مسئوالن وقت نیز 

مورد توبیخ قرار گرفتند. 
سیاس��ت های  )درب��اره   *
مالیات��ی(: م��ا بای��د از افرادی 
که درآمد بیش��تری دارند اخذ 
مالیات بیش��تری داشته باشیم 
و از اش��خاصی که کمتر درآمد 
دارن��د کمت��ر دریافتی داش��ته 
باش��یم. کسانی هس��تند که از 
چتر مالیاتی ف��رار می کنند، اما 
ما سیس��تمی را طراحی کردیم 
که افراد دیگر نتوانند این کار را 

انجام دهند. 
* )درباره سرنوش��ت قرارداد 
بوئین��گ و خری��د هواپیما(: تا 
جایی ک��ه می دانم برای واردات 
هواپیم��ا که ب��ه روش اجاره به 
ش��رط تملی��ک ب��ود، تعدادی 
هواپیما وارد ش��د. تا این زمان 
وزارت راه چی��زی را منعک��س 
نک��رده، پیگی��ری می کن��م که 

مشکلی وجود دارد یا خیر. 
صحب��ت  )درب��اره   *
رئیس جمهور  ب��ا  رئیس جمهور 
فرانس��ه و اینک��ه گفت وگو بین 
دو رئیس جمه��ور در خص��وص 
برجام بوده است(: رئیس جمهور 
فرانسه بس��یار فعال است، قصد 
ای��ن تماس این بوده اس��ت که 
می خواس��تند گ��زارش دیدار با 
ترام��پ را بدهند و قصدش��ان 
بی��ان نوع نگاه ها و متغیرها بود، 
چیز متفاوتی از گذش��ته نبود. 

پاسخ ایران مشخص است. 
* موضع ما در برجام مشخص 
اس��ت، برجام یک سند است و 
هیچ سند دیگری نیست. مسائل 
نظامی  موش��کی جزو مواض��ع 
ماس��ت. ما با کشورهای منطقه 
بر سر تروریسم بحث می کنیم. 
ما درباره مباحث دفاعی با کسی 
مذاکره نمی کنیم. ما یک کشور 
مس��تقل هس��تیم و یک آزمون 
40 ساله را پشت سر گذاشتیم. 
* )درب��اره ع��وارض خ��روج 
از کش��ور(: اصالحات��ی در این 
ام��ور انجام ش��ده اس��ت، قصد 
دولت از مباحث عوارض ش��امل 
دانش��جویان نمی شود که دچار 
کارگروهی وجود  مشکل شوند. 
دارد ک��ه اوضاع را رصد می کند 
و بانک مرکزی برای پرداخت ها 

برنامه مشخص دارد. 
* )در واکن��ش ب��ه گزین��ه 
شهرداری از میان دولتی ها(: ما 
به شورای ش��هر اعتماد داریم و 
اگ��ر بخواهند گزینه ای از دولت 
داش��ته باش��ند قطع��اً ب��ا آنها 
همکاری خواهد ش��د و حضور 
شهردار در جلسات دولت نشان 
می ده��د که ب��ا آنه��ا همکاری 
داریم و مهن��دس حجتی یکی 
از گزینه های مطرح است که از 
جنس کشاورزان و بسیار مثبت 
اس��ت که از دس��ت دادن او در 
کابینه دولت درس��ت نیس��ت و 
ب��رای آن مقاوم��ت می کنیم و 
انس��ان های ش��ریف دیگری در 
لیست نامزدهاست که ان شاءاهلل 
از آنها استفاده ش��ود تا تقویت 
ش��هرداری ته��ران آس��یبی به 

بخش دیگری نزند. 

نوبخت: سخنان رئیس جمهور به معنای تغییر در کابینه نیست

برنامه دولت برای مقابله با تنش آبی

در س��ال ۲015، 193 کشور 
عضو س��ازمان مل��ل، 17 هدف 
توس��عه پایدار را تا افق ۲030 
معرفی کردند که تحقق رش��د 
اقتص��ادی و ثبات آتی منوط به 

همکاری نزدیک کشورهاست. 
به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از 
صندوق بین المللی پول، تا سال 
ان��واع جریانات  ۲017 بیش��تر 
تأمین مالی توس��عه ای افزایش 
یافته ان��د ک��ه بهب��ود اقتص��اد 
جهانی، افزایش سرمایه گذاری و 
ش��رایط حمایتی بازارهای مالی 
به این افزای��ش کمک کرده اند. 
اکنون با گذش��ت س��ه س��ال، 
برنام��ه توس��عه پایدار ب��ا مانع 
مهم��ی روبه رو ش��ده که همان 
افزایش س��طوح بده��ی برخی 
کشورهای در حال توسعه است. 
هم��ان طور ک��ه اخی��راً تائو 
ژان��گ- معاون رئی��س صندوق 

بین الملل��ی پول - گفته اس��ت: 
40درصد کش��ورهای کم درآمد 
با ریسک باالی بدهی و ناتوانی 
در پرداخت ه��ای خود مواجهند 
که ۲1درصد بیشتر از پنج سال 
پی��ش اس��ت. مش��کل کلیدی 
آنجاس��ت ک��ه بس��یاری از این 
کش��ورها در افزایش درآمدهای 
عمومی خود ناتوانند. این مشکل 
دالی��ل زیادی از جمله پایه های 
ضعیف مالیاتی به دلیل غیرقابل 
استخراج بودن مالیات از صنایع 
و مدیریت ضعیف امورمالیاتی و 

فرار مالیاتی دارد. 
صن��دوق در ادام��ه می افزاید 
اولی��ن ق��دم ب��رای اصالحات، 
افزایش درآمدهای داخل کشور 
اس��ت. با ای��ن ح��ال در جهان 
کنونی که فضای کس��ب و کار 
هر لحظ��ه جهانی تر می ش��ود، 
تالش ه��ای داخلی ب��ه تنهایی 

مؤث��ر نخواهند بود. م��ا نیاز به 
در  بین الملل��ی  همکاری ه��ای 
زمین��ه مالیات��ی داری��م و این 
خب��ر امیدوارکنن��ده ای اس��ت 
ک��ه دولت ه��ا در حال توس��عه 
جهانی  اس��تانداردهای جدی��د 
ب��رای تبادل اطالع��ات مالیاتی 
هس��تند.  صن��دوق بین المللی 
س��رمایه گذاری  ج��ذب  پ��ول، 
را  بیش��تر  مس��تقیم  خارج��ی 
از دیگ��ر راه های دس��تیابی به 
توس��عه پایدار می داند و جذب 
بخش  خصوصی  سرمایه گذاری 
را حیاتی خوانده است. صندوق 
از کش��ورهای در حال توس��عه 
خواسته است فضای کسب وکار 
خود را رقابتی ت��ر کنند که این 
بهب��ود چارچوب های  ب��ا  ام��ر 
توس��عه  و  نه��ادی  و  قانون��ی 

زیرساخت ها میسر است. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  صن��دوق 

برنامه ه��ای توزی��ع ریس��ک با 
از  خصوص��ی  س��رمایه گذاران 
دولتی  طری��ق ضمانت نامه های 
و همکاری ه��ای بخش دولتی و 
خصوصی می افزاید اگر این کار 
به درس��تی انجام شود می تواند 
قف��ل س��رمایه گذاری های الزم 
برای دس��تیابی به توسعه پایدار 

را باز کند. 
صندوق با بیان اینکه افزایش 
سطوح بدهی آن قدرها هم خبر 
بدی نیست، می گوید: دسترسی 
بهتر به بازارهای مالی بین المللی 
وام دهن��دگان  از  اس��تقراض  و 
جدید چون چین در س��ال های 
اخیر باعث ش��ده است بسیاری 
از پروژه های زیرس��اختی تأمین 
مالی شود. اگر سرمایه گذاری ها 
ظرفیت ه��ای بهره وری بیش��تر 
را فع��ال کند موج��ب افزایش 
درآمد و توان بازپرداخت بدهی 

کشورها خواهد شد. 
با این ح��ال نبای��د فراموش 
کرد که در زمان افزایش بدهی، 
وقت��ی مناب��ع مالی ب��ه دالیلی 
چون فس��اد یا ضع��ف دولت به 
درستی مصرف نشوند یا کشور 
دچار بالیای طبیعی و اقتصادی 
نظیر خروج سریع سرمایه شود، 
مشکالت بیشتر می شود. مسئله 
بع��دی این اس��ت ک��ه معموالً 
بهره  ن��رخ  جدیدت��ر  وام ه��ای 
باالت��ری نیز دارن��د درحالی که 

سررسید کوتاه تری هم دارند. 
صن��دوق در انته��ا می گوید: 
هر چند که تنها 1۲ سال دیگر 
برای دستیابی به اهداف توسعه 
پایدار اف��ق ۲030 زمان داریم، 
اما اوضاع مطلوب کنونی اقتصاد 
جهان��ی پنجره ای را ب��از کرده 
اس��ت که فرصت تحقق اهداف 

توسعه ای را فراهم می کند. 

چگونگی دستیابی به توسعه پایدار از نگاه صندوق بین المللی پول

گزارش2

دریچه

 بی آبی چطور اقتصاد
آفریقا ی جنوبی را تهدید می کند؟ 

شهری که خشکید
سی ان بی س��ی به موضوع بی آب��ی در آفریقا ی جنوبی 
پرداخته و معتقد است بانک مرکزی آفریقا ی جنوبی در 
پیش بینی های رشد اقتصادی امسال این کشور، مسئله 
خشکس��الی را لحاظ نکرده ولی حاال این بحران در تمام 

ابعاد اقتصاد حس می شود.
ب��ه گزارش آینده نگر، در این گ��زارش می خوانیم: روز 
صفر چه روزی اس��ت؟ روزی که یک ش��هر مجبور شود 
شیر آب را به روی ساکنانش ببندد. در دنیایی که تقریباً 
نیمی از جمعیتش با مشکل کمبود آب مواجهند، تصور 
چنین روزی بسیار ناراحت کننده است، اما شهر کیپ تاون 
در آفریق��ا ی جنوبی که از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی 
برای این کش��ور دارد حاال به چنین روزی نزدیک شده 
است. چهار میلیون ساکن این شهر در نزدیکی روز صفر 
مجبورن��د برای دریافت آب آش��امیدنی ص��ف ببندند و 

استفاده از آب را به شدت پایین بیاورند. 
کیپ تاون دارد سومین سال خشکسالی شدید را پشت 
سر می گذارد. خشکسالی باعث شده ذخایر آب سطحی 
که ش��هر به آن وابستگی داشت به ش��دت پایین بیاید. 
هراس از فرا  رسیدن روز صفر آب نیز بسیاری از ساکنان 
را نگران کرده اس��ت. این روز زمانی خواهد بود که سطح 
آب سدها به 13.5درصد برس��د. در آن صورت، مقامات 
شهری اعالم خواهند کرد که این آب تنها به بیمارستان ها 
و برخی موارد اس��تثنایی دیگر اختصاص خواهد یافت و 
س��ایر ساکنان این شهر نمی توانند از آن استفاده کنند و 
باید به صورت جداگانه سهمیه اندک آب خود را دریافت 
کنن��د.  بر اس��اس قوانین جدیدی که مقامات ش��هری 
کیپ تاون برای اجتناب از وقوع روز صفر تصویب کرده اند، 
ه��ر نفر روزانه می تواند تنه��ا 50 لیتر آب مصرف کند و 
اگر این مصرف بیشتر شود، باید جریمه سنگینی بپردازد. 
این یعنی دوش  گرفتن با آب بسیار کم و استفاده اندک 
از سیفون توالت. حتی در هتل های مجلل نیز تمهیداتی 
در نظر گرفته شده تا مهمانان هتل از وان استفاده نکنند. 
همچنین تعرفه هایی روی آب مصرفی شهروندان اعمال 
ش��ده تا آنها مجبور به کاهش مصرف باشند. نتیجه این 
سختگیری ها این بود که مصرف روزانه آب در کیپ تاون 
به 5۶5 میلیون لیتر کاه��ش پیدا کرد. این یعنی نصف 
مصرف آب در همین ش��هر در زمان مشابه در سه سال 
پی��ش.  اما تأثیر این بح��ران آب روی وضعیت اقتصادی 
کیپ ت��اون خیلی گس��ترده تر بوده اس��ت. دولت در این 
زمینه آمادگی درستی نداش��ته و انتقادات زیادی از این 
بابت نصیبش ش��ده است. بانک مرکزی آفریقا ی جنوبی 
در پیش بینی های رشد اقتصادی امسال این کشور، مسئله 
خشکس��الی را لحاظ نکرده ولی حاال این بحران در تمام 

ابعاد اقتصاد حس می شود. 
یان نیلسن، قائم مقام شهردار کیپ تاون در این خصوص 
می گوید: »ما مص��رف آب را محدود کرده ایم اما به هیچ 
عن��وان نمی خواهیم جلوی تداوم فعالیت کس��ب وکارها 

گرفته شود. درنتیجه به دنبال راه حل هستیم.«
این وضعیت، خبر ب��دی برای اقتصاد آفریقا ی جنوبی 
اس��ت چون رشد اقتصادی این کش��ور در سه ماهه سوم 
س��ال ۲017 تنها 0.8 درصد بود و ن��رخ بیکاری نیز در 
س��ه ماهه چهارم س��ال ۲017 به رقم باالی ۲۶.7 درصد 
رسید. نرخ بیکاری در کیپ تاون حتی از متوسط کشوری 

هم باالتر است و به 31.7 درصد می رسد. 
این در حالی است که استانی که کیپ تاون در آن واقع 
شده، 13درصد از کل اقتصاد آفریقا ی جنوبی را تشکیل 
می ده��د و کیپ تاون ه��م مهم ترین ش��هر آن از لحاظ 
اقتصادی اس��ت. بنابراین، افول کسب وکارها در این شهر 
به کل اقتصاد کش��ور لطم��ه خواهد زد. به همین جهت 
بوده که دولت برنامه هایی را برای تشویق صنایع به تداوم 

فعالیت - حتی در شرایط بحران آب- آغاز کرده است. 
جنبه دیگری از تأثیر بحران آب روی اقتصاد کیپ تاون، 
کاهش ۲0درصدی کاشت محصوالت کشاورزی در این 
منطقه اس��ت. این مس��ئله باعث شده برخی محصوالت 
غذایی از نقاط دیگر آفریقا ی جنوبی به کیپ تاون فرستاده 
شوند و قیمت آنها باال برود. اما کشاورزان می گویند حتی 
اگر امسال باران خوبی هم بیاید، مشکل آنها حل نخواهد 
شد.  عوامل اجتماعی- اقتصادی نقش مهمی در تشدید 
بحران آب کیپ تاون ایف��ا کرده اند. مثاًل اینکه در فاصله 
س��ال های ۲001 تا ۲011 جمعیت این شهر ۲.۶ درصد 
افزای��ش پیدا کرده اس��ت. درواقع مهاجرت گس��ترده از 
مناطق روستایی به شهرهای بزرگی مثل کیپ تاون باعث 
شده این شهر حتی به عنوان دومین شهر بزرگ آفریقا ی 

جنوبی قادر به مدیریت مسئله تازه واردها نباشد. 
از س��وی دیگر، مس��ئله ش��کاف بین فقیر و غنی هم 
در بحران آب بیش��تر پدیدار ش��ده اس��ت. مدیریت آب 
آشامیدنی به گونه ای است که طبقه ثروتمندتر راحت تر 
آب می خرند و طبقه فقیرتر از عهده هزینه آن برنمی آیند. 
دولت محلی که از حزب اصلی اپوزیسیون - یعنی اتحاد 
دموکراتیک- تشکیل شده به خاطر محدودیت تأمین آب 
مورد انتقاد قرار گرفته و منتقدان می گویند باید از سال ها 
پیش که ذخایر س��دها کاهش پی��دا کرد، تدابیری برای 
مقابله با بحران اندیش��یده می شد. آنها همچنین از نبود 
یک برنامه مدیریتی هماهنگ و منس��جم برای مقابله با 
بحران آب توس��ط دولت آفریقا ی جنوبی انتقاد کرده اند. 
در همین حال، پارلمان آفریقا ی جنوبی در حال بررسی 

سوء مدیریت مدیران بخش آب در این کشور است. 
مقام��ات آفریقا ی جنوبی ح��اال می گویند موقتا خطر 
وقوع روز صفر را از س��ر گذرانده اند و آن را تا سال آینده 
به تعوی��ق انداخته اند. اما تهدید بی آبی را تا کی می توان 

عقب انداخت؟ 

اقتصادجهان

جهان تجارت به کدام سو حرکت می کند؟ 
جنگ تجاری دیجیتال در آینده 

نزدیک
امنیت ملی پوش��ش جدیدی برای حمایت از تولید 
داخلی در آمریکا اس��ت. دونالد ترامپ تعرفه های فوالد 
و آلومینیوم را تحت همین عنوان نادرس��ت امضا کرد. 
اما کش وقوس های فوالد نگران کننده ترین عرصه جدید 
برای حمایت از تولید داخلی نیست. طبق اعالم مؤسسه 
»مک کنزی گلوبال«، می��زان تجارت کاالها و خدمات 
فیزیکی برای سال ها ثابت بوده اما جریان های دیجیتال 
تجارت و اطالعات در یک دهه گذشته افزایش یافته و 
45 برابر ش��ده است. جنگ تجارت نه از ترس کاالهای 
فیزیک��ی، بلک��ه از ترس فن��اوری به راه افتاده اس��ت؛ 
فن��اوری ای که ملی گراهای اقتصاددان امیدوارند بتواند 
حصار بسته ای ایجاد کند به این منظور که خطر رقبایی 

از کشورهایی مثل چین را رفع کند. 
به گزارش فایننش��ال تایم��ز، آمریکا همین حاال نیز 
تحقیق و تفحصی به نام »فصل 301« را ش��روع کرده 
اس��ت. نتایج این تحقیق و تفحص در تابس��تان روشن 
خواهد شد اما به احتمال زیاد منجر به موانع سخت تری 
بر س��ر راه س��رمایه گذاری های چینی در حوزه داده و 
فناوری اطالعات آمریکا خواهد ش��د. این امر می تواند 
مانع ورود شرکت هایی مثل »نت سنت« شود یا منجر به 
تعرفه های جدیدی در طیف گسترده تری از محصوالت 
چینی شود؛ یا حتی قوانین جدیدی درباره ارائه ویزا به 

مهاجران چینی به همراه بیاورد. 
در هفته های گذشته، کمیته سرمایه گذاری خارجی 
در آمریکا اعالم کرد که دس��ت به انجام بازرسی ای در 
معامله ای زده که طی آن، ش��رکت سازنده تراشه های 
الکترونیک��ی »براودکام« واقع در س��نگاپور ش��رکت 
»کوالکوم« را که کس��ب وکار پیشروی نیمه رسانا ها در 
آمریکاس��ت می خرد. این حرکت با فش��ارهای سناتور 
تگزاس، ج��ان کرنین و نماینده کالیفرنی��ا در کنگره، 
دون��کان هانتر، ادامه یافت؛ کس��انی ک��ه طبق اعالم 
کمیس��یون انتخابات فدرال، هر ی��ک هنگام برگزاری 
انتخاب��ات بی��ش از 15 ه��زار دالر کم��ک از کمیت��ه 
فعالیت های سیاس��ی شرکت »کوالکوم« دریافت کرده 
بوده اند. استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا نیز که 
عضو هیأت مدیره شرکت »سی فیوز« است، گفته است 
آمریکا برای استفاده از قدرت خود به منظور جلوگیری 
از این معامله که امنیت ملی را به خطر می اندازد »کاماًل 

آماده« است. 
اس��تدالل هایی که علیه این قرارداد عنوان می ش��ود 
نگرانی های زیادی را ش��امل می ش��ود از جمله نگرانی 
برای اینکه »براودکام« س��رمایه گذاری »کوالکوم« در 
زمینه های��ی ضروری مثل اینترنت نس��ل 5 را محدود 
کن��د، تا نگرانی از اینکه اگر یک ش��رکت س��نگاپوری 
مالک »کوالکوم« شود آمریکا نتواند از لحاظ دیجیتال 
رقابت پذیر و امن باقی بماند. اما این مسائل نیز طریقه ای 
را ک��ه هم صنعت فناوری آمری��کا و هم کابینه آمریکا 
ب��ا آن خ��ود را در حال حاض��ر اداره می کنند، در نظر 

نمی گیرد. 
شرکت »سی فیوز« باعث ناراحتی شرکت »براودکام« 
که 10۶ میلی��ارد دالر قرضه را برای این معامله ردیف 
می کند ش��ده است. این معامله با چنین استقراضی در 
کوتاه مدت به س��ود خواهد رسید و باعث قطع بودجه 
زیاد تحقیق و توسعه شرکت »کوالکوم« که ۲0درصد 
درآمدهای آن را کس��ب می کند می ش��ود. این نگرانی 
معقول است: سهامداران خصوصی دارای سابقه زیادی 
در کاه��ش بودجه ه��ای واحدهای تحقیق و توس��عه 
شرکت ها وقتی بار بدهی آنها باال است هستند. نظریه 
»س��ی فیوز« این اس��ت که اگر از س��رمایه گذاری در 
»کوالکوم« جلوگیری ش��ود، آمریکا یک »رقابت ملی« 

در مسابقه فناوری علیه چین را خواهد باخت. 
با این ح��ال، این اس��تدالل این واقعی��ت را نادیده 
می گی��رد ک��ه ب��ر اس��اس اع��الم مؤسس��ه تحلیل 
نیمه رساناهای»استیسی راسگون«، شرکت »کوالکوم« 
دارای »همکاری های اس��تراتژیک و اش��تراک منافع با 
چین اس��ت و همین امر نگرانی ها درباره »براودکام« را 
تحت الشعاع قرار می دهد. بسیاری از شرکت های حوزه 
فن��اوری آمریکا دارای منافع زیادی در چین هس��تند، 
حتی با اینکه برخی از آنها در ماه های اخیر، در خفا به 
سمت فکرهای ملی گرایانه ُمد روز گرایش پیدا کرده اند. 
آنها وقتی علیه افزایش ناگهانی اشتیاق به نظارت های 
اضاف��ی در جنبه های مختلف بخش فناوری، از قوانین 
ضد تراست گرفته تا حریم خصوصی، البی می کنند، از 
استدالل »ما بهتر از چین هستیم« استفاده می کنند.« 
مسئله این اس��ت که نه صنعت فناوری آمریکا و نه 
دولت این کش��ور نمی توانند در آن واح��د از دو روش 
اس��تفاده کنند. در ده��ه  80 می��الدی تحت زعامت 
رونالد ریگان، در آمریکا سیاست صنعتی منسجم تری 
در زمینه فناوری اعمال ش��د، اما به محض اینکه جورج 
دابلیو بوش قدرت را به دس��ت گرفت، این انس��جام از 
بین رفت. سپس در اواخر دهه 90، وزارت دفاع آمریکا 
نگران این بود که ژاپنی ها 9۲ درصد نمایشگرهای تخت 
را در تجهیزات ارتش آمریکا می س��ازند. این امر باعث 
ش��د تالش��ی برای ایجاد یک صنعت داخلی در زمینه 
فناوری صورت بگیرد، اما با صرف میلیاردها دالر ظرف 
چندین سال بعد، سهم ژاپنی ها در بازار 9۶درصد بود. 
البت��ه نگرانی امروز از تعرفه فوالد و آلومینیوم ش��روع 
شده است ولی به جنگ تجاری دیجیتال ختم می شود 
که آمریکا نمی تواند در آن برنده باش��د. با این حال، در 
آین��ده نزدیک چنین جنگی درخواهد گرفت و فعاالن 
این صنعت باید مراقب سرمایه گذاری های خود باشند. 
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فرهنگ سازی مالیاتی چگونه 
محقق می شود؟ 

همه ما به عنوان ش��هروندان ایران��ی اذعان داریم که 
پرداخت مالیات، موجب توس��عه و رونق اقتصادی کشور 
می ش��ود، اما مسئله اینجاس��ت که به عنوان یک فعال 
اقتصادی پیام هایی را از فضای کسب وکار جامعه دریافت 
می کنیم که می گوید اگر نظام مالیاتی به درستی اجرایی 
نش��ود، می تواند آثار منفی بر بدنه اقتصاد کشور تحمیل 
ک��رده و در نهایت کلیه ذی نفعان یک فعالیت اقتصادی 
یعنی مصرف کننده، تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده 
و در نهای��ت دولت را متضرر س��ازد. این موضوع، هم در 
ح��وزه مالیات بر درآمد و هم در ح��وزه مالیات بر ارزش 
افزوده صادق است.  دولت چه در بخش مالیات بر درآمد 
و چه در بخ��ش مالیات بر ارزش افزوده، تنها می تواند از 
بخش های شناسنامه دار نظیر واردکننده و تولیدکننده و 
یا افراد و واحده��ای مرتبط با آنها مالیات بگیرد، ولی از 
فعالیت های نامولد نظیر داللی، س��فته بازی و همچنین 
فعالیت های غیررسمی و زیرپله ای نمی تواند مالیاتی اخذ 
کن��د. این موضوع به مردم این پیام را انتقال می دهد که 
به سمت شغل های نامولد بروند.  افزایش سهم درآمدهای 
مالیاتی دولت باید با تکیه بر میزان مصرف محقق شود، 
اما این نکته نیز حائز اهمیت است که نظام مالیاتی کشور 
باید از اصولی اساس��ی نظیر عدالت، بهره مندی، توانایی 
در پرداخ��ت و مقرون به صرفه  بودن تبعیت کند. یکی از 
اهداف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بهبود فرآیند 
شفاف سازی اقتصاد بود. درواقع با اجرای مالیات بر ارزش 
افزوده، پیش بینی می ش��د منافع دو گروه از فعاالن بازار 
به طور جدی به خطر بیفتد: در گروه اول کسانی که پشت 
پرده به داللی و واس��طه گری مشغولند و دوم کسانی که 
بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه 
در مقابل مصرف کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرار 
گرفتن در مس��یر تولید تا مصرف، با خرید و فروش های 

مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می شوند. 
 گ��روه دوم ضررکننده ه��ا از قانون مالی��ات بر ارزش 
اف��زوده، قاچاقچیان بودند؛ کس��انی که خارج از مس��یر 
قانونی و رس��می واردات، کاالهای خارجی را از بازارهای 
امارات، عمان، کردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و 
پاکستان دور از چشم ماموران قانون به داخل ایران منتقل 
ک��رده و بازار ایران را مملو از کاالهای بی کیفیت خارجی 
کرده ان��د.  درواقع قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده به ضرر 
کسانی است که از ش��فافیت بازار گریزانند و منافع شان 
در بهره برداری از ش��ایعات، رانت های اطالعاتی و قاچاق 
است، اما عمال اتفاقی که افتاده آن است که قدرت رقابت 
بازرگانان شناس��نامه دار در مواجهه ب��ا تجارت پنهان و 
زیرزمینی کاهش پیدا کرده اس��ت. به همین جهت این 
موضوع یعنی حمایت از فعاالن اقتصادی شناس��نامه  دار 
باید بیش از پیش، مورد نظر سیاست گذاران قرار بگیرد.  
نکته دیگر ضرورت افزایش کارایی نظام مالیاتی از طریق 
کاهش هزینه و زمان وصول درآمدهای مالیاتی است. تا 
زمانی  که ناهماهنگی ها در نظام مالیاتی کش��ور موجب 
صرف وقت و هزینه برای فعاالن اقتصادی شود، نمی توان 
به مشارکت فعاالنه ایشان چشم امید بست. تمرکز فکری 
تأمین کنندگان کاال اعم از تولیدکنندگان و فعاالن تجارت 
خارجی باید استوار بر مباحث بازار باشد. این موضوع تنها 
و تنها در ش��رایطی امکان پذیر اس��ت ک��ه نظام مالیاتی 
پشتیبانی از فعاالن اقتصادی را در برنامه های خود لحاظ 
کن��د. وقتی نح��وه برطرف کردن مغای��رت در اظهارنامه 
مالی��ات بر ارزش افزوده دچ��ار برخی ابهامات و ایهامات 
است، چگونه می توان توقع همکاری حداکثری از اصناف 
داشت؟  تجربه جهانی نشان می دهد تمامی تالش ها در 
راس��تای اجرای کارآمد مالیات بر ارزش افزوده، بستگی 
به فرهنگ س��ازی و افزایش سطح رضایت مندی مودیان 
دارد. تغیی��ر نگاه به مالیات به عنوان تأمین  کننده عمده 
درآمده��ای بودجه ای، هرچند بدون فرهنگ س��ازی در 
س��طح جامعه و تغییر نگاه مودیان مالیاتی به این مقوله 
محقق نمی گردد، اما در مقوله فرهنگ سازی مالیاتی، گام 
اول را بای��د دولت ب��ردارد و خود را ملزم به رعایت قانون 

مالیات ها بداند.

کاالهایی که بیشترین تورم را 
تجربه کردند

بررس��ی جزییات نرخ تورم در سال گذشته نشان 
می دهد می��زان تورم خوراکی ها و آش��امیدنی ها در 
س��ال گذش��ته 4درصد بیش از تورم عمومی کشور 

بوده است. 
 ب��ه گزارش خبرآنالین، باالتر ب��ودن نرخ تورم در 
بخش خوراکی ها س��بب شده اس��ت فشار تورمی بر 
دهک های پایین درآمدی همواره بیش از دهک های 
باالی درآمدی باش��د، چراکه نیاز به غذا و مس��کن، 
از جمل��ه نیازهای��ی غیرقابل تعویق در س��بد خانوار 

محسوب می شود. 
 در گ��زارش مرکز آم��ار ایران، می��زان تورم گروه 
خوراکی و آشامیدنی برابر با 1۲.3درصد برآورد شده 
اس��ت این در حالی اس��ت که نرخ ت��ورم عمومی در 
کش��ور برابر با 8.۲درصد بوده اس��ت. ضریب اهمیت 
بخش خوراکی و آش��امیدنی در س��بد خان��وار برابر 
۲۶.۶درصد برآورد می ش��ود که این رقم نشان دهنده 

اهمیت تورم در این حوزه است. 

3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

فرصت امروز: معاون اول رئیس جمهور 
از کلیه دس��تگاه های اجرایی خواست تا 
برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در 
س��ال 97 را بر محوریت حمایت از تولید 
داخلی، جذب س��رمایه گذاری و افزایش 

صادرات قرار دهند. 
اس��حاق جهانگیری در جلس��ه س��تاد 
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومت��ی ک��ه ظهر 
دوش��نبه به ریاست وی برگزار شد با اشاره 
به سیاس��ت های جدید ارزی دولت و روند 
مثبت اجرای این سیاست ها، گفت: یکی از 
مهم تری��ن دالیل موفقیت دولت در اجرای 
این سیاس��ت ها این اس��ت که همه ارکان 
نظام از دولت در اجرای سیاست های جدید 
ارزی حمایت و پشتیبانی می کنند و صدای 
مخالفی در این زمینه شنیده نشد.  معاون 
اول رئیس جمهوری افزود: در سایر برنامه ها 
و سیاس��ت ها نیز اگر ای��ن اجماع همگانی 
وجود داش��ته باشد شاهد دس��تاوردهای 
مثبت و توفیق در مس��یر توس��عه کشور 

خواهیم بود. 
او با اش��اره به نامگذاری س��ال جدید 
تح��ت عن��وان حمای��ت از کاالی ایرانی 
اظهار داشت: رهبر معظم انقالب براساس 
پیش بینی های هوشمندانه این نامگذاری 
را انجام دادند و تحقق این شعار نیازمند 
تدوین سیاست هایی روشن و دقیق برای 

همه بخش ها است. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی معاون 
اول رئیس جمهوری، جهانگیری ادامه داد: 
البته دولت سال گذشته بسته ارتقای توان 
تولید ملی را در چارچوب مصوبات س��تاد 
فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی اب��الغ کرد و 
امروز برای تحقق ش��عار حمایت از کاالی 
ایرانی الزم است که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و نظام بانکی حمایت ها و الزامات 
مورد نیاز برای عملیاتی ش��دن شعار سال 

جدید را تدوین و ارائه کنند. 
معاون اول رئیس جمهوری با اش��اره به 
تدوین پیش نویس برنامه اقتصاد مقاومتی 

برای سال 97 که از سوی دبیرخانه ستاد 
فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی در جلس��ه 
گزارش داده شد، از دستگاه های اجرایی 
خواس��ت همکاری و هماهنگی جدی با 
دبیرخانه س��تاد داش��ته باش��ند و برای 
اج��رای برنامه های اقتص��اد مقاومتی در 

سال 97 بیش از پیش تالش کنند. 
وی اف��زود: دس��تگاه های اجرایی باید 
مکاتب��ات دبیرخان��ه س��تاد فرمانده��ی 
اقتصاد مقاومتی را به سرعت پاسخ دهند 
تا دبیرخان��ه بتواند گزارش ه��ای الزم و 
برنامه ه��ای اجرایی را با دقت بیش��تر و 

به موقع تدوین کند. 
معاون اول رئیس جمهوری تأکید کرد: 
الزم اس��ت کلی��ه دس��تگاه های اجرایی 
برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در 
س��ال 97 را بر محوریت حمایت از تولید 
داخلی، جذب س��رمایه گذاری و افزایش 

صادرات قرار دهند. 
جهانگیری همچنین با یادآوری گزارش 
فرمان��ده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء 
در جلس��ه اقدامات صورت گرفته توسط 
قرارگاه را مناس��ب توصیف کرد و گفت: 
اقدام��ات ق��رارگاه درخص��وص کارها و 
پروژه هایی ک��ه به آنها واگذار می ش��ود 

مناس��ب و به موقع اس��ت.  وی همچنین 
از اتم��ام 40 پروژه مل��ی و راهبردی در 
40 سالگی انقالب اسالمی توسط قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبی��اء قدردانی کرد و 
گفت: اتمام این پروژه ها در چهلمین سال 
انق��الب برای ملت ایران ش��یرین خواهد 
بود.  مسعود پزش��کیان، نایب رئیس اول 
مجلس شورای اسالمی هم در این جلسه 
با تأکید بر اینکه نخستین قدم این است 
که برای حف��ظ وضع موجود برنامه ریزی 
کنیم و اجازه ندهیم بخش تولید کش��ور 
آس��یب ببیند،  گفت: باید تمرکز ویژه ای 
نس��بت ب��ه آم��وزش و تربی��ت نی��روی 
انس��انی معطوف ش��ود چراکه در شرایط 
فعلی آموزش نیروی انس��انی در کش��ور 
به گونه ای اس��ت ک��ه فارغ التحصیالن و 
کس��انی که دوره های آموزش��ی دریافت 
می کنند از توانمندی کافی برای ورود به 

بازار کار برخوردار نیستند. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه بای��د پروژه های 
اصل��ی در کش��ور شناس��ایی و تمرک��ز 
س��رمایه گذاری بر ای��ن پروژه ها معطوف 
ش��ود، افزود: فعالیت دانش��گاه های کشور 
بای��د ماموریت محور باش��د و راهکارهای 
ح��ل مش��کالت کش��ور و کارخانه ها در 

دانش��گاه ها تدوین شود.  در این جلسه که 
نایب رئیس اول مجلس ش��ورای اسالمی و 
وزیران کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، 
راه و شهرس��ازی، معاون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهور، رئیس س��ازمان امور اداری و 
استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، 
رئیس اتاق بازرگانی ای��ران و رئیس هیأت 
عامل صندوق توسعه ملی و فرمانده قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االنبیاء نیز حضور داشتند، 
دبی��ر س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی 
گزارش��ی از پیش نویس برنامه های اقتصاد 
مقاومتی س��ال 97 با تأکید ب��ر حمایت از 
کاالی ایرانی ارائه کرد و گفت: در برنامه های 
تدوین ش��ده سه هدف اصلی مورد نظر بوده 
و تالش ش��ده که رش��د پوی��ای اقتصادی، 
دس��تیابی به اهداف چش��م انداز ۲0ساله و 
بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی محقق 
شود.  در این گزارش 11 برنامه پیشنهادی 
برای اقتصاد مقاومتی در س��ال 97 مطرح 
ش��د که عبارتند از: ثب��ات محیط اقتصاد 
س��رمایه گذاری،  توس��عه  کش��ور،  کالن 
پیش��برد اجرا و افتت��اح پروژه های مهم و 
کلی��دی کش��ور، حمای��ت از تولید کاال و 
خدمات ایرانی و ایجاد اشتغال، بهره وری، 
تحری��ک تقاض��ا و ترویج مص��رف کاالی 
داخل��ی، تقویت صادرات کاالها و خدمات 
داخلی )برون گرای��ی(، مدیریت واردات و 
مبارزه با قاچاق، رفع فقر مطلق و توس��عه 
عدال��ت اجتماعی، به کارگی��ری ظرفیت، 
قابلیت ه��ا و مزیت های مناطق کش��ور و 

ارتقای نظام نظارت. 
در پای��ان پ��س از بحث و تب��ادل نظر 
اقتصاد  یازده گان��ه  برنامه های  پیرام��ون 
مقاومتی در س��ال 97، مقرر ش��د کلیه 
دس��تگاه ها نظ��رات کارشناس��ی خود را 
درخص��وص ای��ن برنامه ها ب��ه دبیرخانه 
ستاد ارسال کنند و هر یک از برنامه ها به 
تفکیک در جلسات آتی ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی مورد بررسی نهایی قرار 

گرفته و برای اجرا ابالغ شود. 

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
به دلیل اینکه بانک خارجی فعال ضمانت نامه 
ص��ادر نک��رده، پیش پرداخ��ت بویینگ را 
پرداخت نکردیم و بنابراین سفارش تحویل 
نش��د، گفت: اگر تحریم ها برگردد یک ریال 
از پول ای��ران در قراردادهای خرید هواپیما 
س��وخت نخواهد شد.  به گزارش ایلنا، چند 
روز گذش��ته برخی از رس��انه های مخالف 
دولت ب��رای اش��اعه ناامیدی در کش��ور و 
خنثی جلوه دادن اثرات برجام مدعی شدند 
که یکی از دس��تاوردهای برج��ام که ورود 
هواپیماه��ای نو اس��ت، شکس��ت خورد و 
مرد ش��ماره یک خرید هواپیماهای جدید 
از س��مت خود در وزارت راه و شهرس��ازی 
اس��تعفا و کش��ور را ت��رک ک��رده اس��ت.  
درحالی که »اصغر فخریه کاش��ان« به دنبال 
حذف س��مت قائم مقامی در دس��تگاه های 
دولتی از این س��مت خارج و در حال حاضر 
به عنوان مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی در 
ام��ور بین الملل در وزارت راه و شهرس��ازی 
مشغول به کار است و تنها به مدت چند روز 
در یکی از کشورهای خارجی پیگیر درمان 
بیماری فرزند خود بود.  در این میانه شرکت 
بویین��گ هم یکی از سفارش��ات ایران را به 
ش��رکت دیگری تحوی��ل داد و این موجب 
ایجاد هیاهو در رسانه های مخالف دولت شد.  
فخریه کاش��ان ضمن توضیح درباره علت به 
تعویق افتادن تحویل سفارش ایران توسط 
بویینگ، تأکید کرد: وقوع تمام این شرایط 
در قرارداده��ای خرید هواپیماهای جدید از 
ایرباس، بویینگ و  ای تی آر پیش بینی شده 
و با بازگشت تحریم ها یک ریال از پول ایران 
در این قراردادها سوخت نمی شود.  او گفت: 
ق��رارداد خرید هواپیم��ا از بویینگ به قوت 
خود باقی است و هیچ تغییری نکرده است. 

ایران ایر پیش پرداخت برای تحویل هواپیما 
را اگرچه با کمی تاخیر، اما فراهم کرد و این 
تاخیر در مهلتی بود ک��ه قانوناً مجاز به آن 
بودی��م و این تاخیر خ��ارج از مهلت قانونی 
نبوده اس��ت.  در ق��رارداد احتیاط های الزم 
پیش بین��ی ش��ده، به طوری ک��ه اگر پولی 
پرداخت می ش��ود در مقاب��ل ضمانت نامه 
بانکی باش��د. بویینگ هم بان��ک مورد نظر 
را تعیین و متن ضمانت  نامه را ارسال کرده 
بود و متن ضمانت نامه هم مورد تأیید بانک 
مرکزی قرار گرفت، اما هفته گذشته زمانی  
که قرار ش��د این ضمانت نامه را صادر کنند 
با این مش��کل مواجه شدند بانک مورد نظر 
ص��دور این ضمانت نامه را ب��ه تاریخ پس از 
۲۲ اردیبهش��ت موکول و اع��الم کرد برای 
بررسی شرایط فعال دست نگه می دارد البته 
اعالم نکرده ک��ه قصد صدور ضمانت نامه را 
ندارد بلکه در حال بررس��ی شرایط هستند.  
در نتیجه این مس��ئله باعث شد که ما هم 
پ��ول پیش پرداخ��ت را آزاد نکنی��م چراکه 
شرط وازیر پیش پرداخت این بود در مقابل 
پرداخ��ت آن ضمانت نام��ه بانک��ی دریافت 
کنیم.  بانکی که این ضمانت نامه را تنظیم 
کرده با بانک مرکزی هماهنگ است و درباره 
متن ضمانت نامه به توافق رسیده اند، بنابراین 
تمام اقدامات انجام  شده اما در آخرین لحظه 
بانک اعالم کرد که در حال بررسی موضوع 
ضمانت نامه است. به این ترتیب پولی هم که 
بابت پیش پرداخت فراهم کرده بودیم را آزاد 
نکردیم.  حال که بویینگ در آن موعد مقرر 
پیش پرداخ��ت را دریافت نک��رده باید برای 
تاریخ های بعدی پرداخت و تحویل سفارش 
مذاکره کنی��م و تاریخ جدید تعیین کنیم، 
بنابرای��ن اتفاق خاصی نیفت��اده که عده ای 

چنین هیاهویی را به راه انداخته اند. 

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری 
اندیشه زرین پاسارگاد

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 139۶/1۲/۲۶ و تاییدیه سازمان بورس 
و اوراق بهادار، مفاد بند 10-3 امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های قابل پرداخت 
از مح��ل دارایی های صندوق تغییر یافت. همچنین مفاد بند 11 امیدنامه مبنی بر 

واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور افزایش یافت.
برای آگاهی از جزئیات بیشتر به وب سایت www.azpfund.com مراجعه فرمایید.

تشریح دالیل تعویق تحویل هواپیمای بویینگ از سوی مشاور وزیر راه و شهرسازی 

تحریم برگردد یک ریال از پول ایران 
سوخت نمی شود

در آخرین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشریح شد

11 برنامه محوری برای اقتصاد مقاومتی
مسکن

انباشت تقاضای مطلق در بازار مسکن
آم��ار خرید و فروش مس��کن در فروردین ماه 1397 
حاکی از آن است بعد از دو سال که شرایط پیش رونق 
مسکن فراهم شده بود، مجددا معامالت به سطح سال 

1394 رسیده است. 
به گزارش ایسنا، فروردین 1393 تعداد 7۲۲1 مورد 
خرید و فروش مس��کن در شهر تهران انجام شده بود. 
فروردین ماه 1394 معامالت شهر تهران به 4915 مورد 
رس��ید که 31.9درصد نس��بت به ماه مشابه سال قبل 
کاهش یافت. در فروردین 1395 اما این نزول قطع شد 
که تعداد خرید و فروش 5918 مورد بود و شاهد افزایش 
۲0.4درصدی معامالت نسبت به سال 1394 بودیم. در 
فروردین 139۶ نیز با اینکه تا حدودی از سرعت سقوط 
خرید و فروش کاس��ته شده بود و 5384 مورد معامله 
انجام ش��د، کاهش 8.5درصدی خرید و فروش نسبت 
به س��ال 1395 به ثبت رس��ید. فروردی��ن 1397 نیز 
504۶ مورد خرید و فروش مسکن انجام شد که حاکی 
از افت ۶.3درصدی نس��بت به زمان مش��ابه سال قبل 
بود.  همانطور که آمار نشان می دهد بازار مسکن بعد از 
سال 1393 در محدوده 5000 معامله باقی مانده و اثر 
افزایش تدریجی معامالت که از نیمه دوم سال گذشته 
آغاز شده بود از بین رفته است. حتی رشد یکباره قیمت 
مسکن در سه ماهه سوم سال گذشته رکود این بخش 

را نسبت به دو سال قبل عمیق تر کرد. 
رکود خرید و فروش در حالی رقم خورده که آمارهای 
س��اخت و س��از نیز چندان امیدوار کننده نیس��ت. اگر 
میانگین نیاز به یک میلیون واحد مس��کونی که طرح 
جامع مس��کن به آن تأکید دارد را م��الک قرار دهیم 
هم اکنون ساخت و ساز حدود یک سوم این رقم است. 

لذا بخش مسکن با پارادوکس هایی مواجه شده است؛ 
از یک طرف قیمت ها رش��د کرده و از طرف دیگر توان 
تقاضای مصرفی به قیمت ها نمی رس��د. از یک س��و با 
توجه به بازدهی پایین این بخش، ساخت و ساز در رکود 
قرار دارد و از سوی دیگر با توجه به حدود ۶00 تا 700 
هزار ازدواج س��االنه، تقاضای مطلق روز به روز انباشته 
می شود؛ تقاضای مطلقی که توان خرید ندارد و به اجبار 
به س��مت بازار اجاره بها حرکت می کند، لذا پیش بینی 
می شود در س��ال جاری با توجه به افزایش قیمت ارز، 
نرخ رشد اجاره بها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند. 
این در حالی است که براساس آمار سال 1395 بالغ بر 
490 هزار واحد مسکونی در تهران و ۲.۶ میلیون واحد 
مسکونی در کل کشور خالی مانده و این در حالی است 

که خبری از وضع مالیات بر خانه های خالی نیست. 

یادداشت

محمدحسین برخوردار
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

دریچه

سه شنبه
11 اردیبهشت 1397
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مع��اون  امـروز:  فرصـت 
بانک مرکزی  نوین  فناوری های 
از اع��الم سیاس��ت های ارزهای 
رمزنگار تا اواس��ط سال خبرداد 
و گف��ت: بخش��نامه ممنوعیت 
اس��تفاده از ارزه��ای مج��ازی، 

موضع بانک مرکزی نیست. 
ناصر حکیمی درباره اطالعیه 
منتشرش��ده مبنی بر ممنوعیت 
خرید و فروش ارزهای رمزنگار، 
ممنوعی��ت  اطالعی��ه  گف��ت: 
اس��تفاده از ارزهای مجازی در 
مراک��ز پول��ی و مالی از س��وی 
شورای عالی مبارزه با پولشویی، 
به معنای سیاس��ت نهایی بانک 
مرک��زی در پول های دیجیتالی 

رمزینه نیست. 
وی ادامه داد: حکم و اطالعیه 
مبنی  رس��انه ها  در  منتشرشده 
بر خرید و ف��روش بیت کوین و 
ارزهای رمزنگاری ش��ده مصوب 
شورای عالی مبارزه با پولشویی 
است و اعتقاد دارم این بخشنامه 
منتشر شده تا از ایجاد اتهامات 
ب��رای جمهوری اس��المی ایران 
پولش��ویی جلوگیری  در زمینه 
کند؛ در حقیقت این بخش��نامه 
ب��ه معنای ع��دم رگوالتوری در 
آین��ده و پژوه��ش در زمین��ه 

ارزهای رمزنگار نیست. 
به گزارش پژوهش��کده پولی 
بانک��ی، مع��اون فناوری های  و 
نوی��ن بان��ک مرکزی با اش��اره 
و  کس��ب  و  فین تک ه��ا  ب��ه 
رمزارزها،  ب��ر  مبتنی  کاره��ای 
منتشرش��ده  بخش��نامه  گفت: 
در فعالی��ت کس��ب و کاره��ای 
اختالالتی  رمزارزه��ا  بر  مبتنی 
ایجاد کرده اس��ت، اما همانطور 
که در گذش��ته نیز اعالم ش��ده 
اس��ت، بانک مرکزی جمهوری 

اس��المی ایران به عن��وان نهاد 
قانونگ��ذار این حوزه تا اواس��ط 
امس��ال درب��اره ح��وزه ارزهای 
رمزنگاری ش��ده تصمی��م نهایی 

خود را اعالم می کند. 
ممنوعیت ارزهای رمزنگار 

سیاست نهایی بانک مرکزی 
نیست

وی تأکی��د ک��رد: بخش��نامه 
ممنوعیت ارزه��ای رمزنگار که 
منتش��ر ش��ده سیاس��ت نهایی 
پول ه��ای  در  مرک��زی  بان��ک 
نیس��ت؛  رمزین��ه  دیجیتال��ی 

درواقع هیچ سیاس��تی در هیچ 
زمانی نهایی نیست و سیاست ها 
به ص��ورت بازه زمان��ی در نظر 

گرفته می شود. 
حکیم��ی ب��ا بیان اینک��ه ارز 
مل��ی موضوع جدیدی  رمزنگار 
نیس��ت، اظهار داش��ت: بس��تر 
ارزه��ای رمزنگاری ش��ده ی��ک 
پلتفرم متن باز اس��ت و همین 
مسئله باعث شده تعداد زیادی 
رمزارز ایجاد ش��ود که بخش��ی 
از آنه��ا مرب��وط ب��ه ارزه��ای 
رمزنگاری ش��ده ملی اس��ت. در 

ح��ال حاض��ر مس��ئله ای که از 
اهمیت باالیی برخوردار است به 
بحث پذی��رش این ارز و چرخه 

گردش آن مربوط است. 
مع��اون فناوری ه��ای نوی��ن 
بانک مرکزی در پاس��خ به این 
انجام ش��ده  تواف��ق  س��وال که 
ب��ا س��ازمان تنظیم مق��ررات و 
ارتباط��ات رادیوی��ی در زمینه 
کدهای دس��توری USSD در 
چه وضعیتی ق��رار دارد، گفت: 
و  مق��ررات  تنظی��م  س��ازمان 
پیش��نهادی  رادیویی  ارتباطات 

ارائه کدهای دستوری  بر  مبنی 
ب��ا افزای��ش امنی��ت ت��ا زمان 
را   M-Wallet رایج ش��ده 
ارائ��ه کرد ک��ه بان��ک مرکزی 
ای��ن مس��ئله را ب��ه بخش فنی 
به منظور پیگی��ری ارجاع داده 
اس��ت اما تا به امروز صرفا هیچ 

کار اجرایی انجام نشده است. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، در 
عالی  جلس��ه س��ی ام ش��ورای 
 مبارزه ب��ا پولش��ویی در تاریخ
9 دی م��اه 139۶، به کارگی��ری 
 )Bit Coin( بیت کوی��ن  ابزار 
و سایر ارزهای مجازی در تمام 
مراکز پولی و مالی کشور ممنوع 

اعالم شد. 
 در این مصوبه آمده است، از 
آنجایی که انواع ارزهای مجازی 
از این قابلیت برخوردار هستند 
که به ابزاری برای پولش��ویی و 
تأمین مالی تروریس��م و به طور 
کل، جابه جای��ی مناب��ع پول��ی 
ب��دل ش��وند، حوزه  مجرم��ان 
برای  بان��ک مرک��زی  نظ��ارت 
پیش��گیری از وق��وع جرائ��م از 
طری��ق ارزهای مجازی، موضوع 
ممنوعی��ت به کارگیری ارزهای 
مجازی را به بانک ها ابالغ کرده 

است. 
از ای��ن رو، با توجه به اهمیت 
موضوع، تمام شعب و واحدهای 
موسس��ات  و  بانک ه��ا  تابع��ه 
اعتباری و صرافی ها باید از انجام 
هرگون��ه خرید و فروش ارزهای 
مذکور و یا انجام هرگونه اقدامی 
که به تسهیل و یا ترویج ارزهای 
یادش��ده بینجام��د، به طور جد 
اجتن��اب کنن��د. همچنین الزم 
به ذکر اس��ت با متخلفان، برابر 
قوانین و مقررات مربوط برخورد 

خواهد شد. 

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خبر داد

سیاست کشور در حوزه ارزهای رمزنگار اواسط امسال اعالم می شود آخرین خبر از ادغام ثامن، مهر اقتصاد و انصار
نام بانک جدید مشخص شد

آخری��ن اخبار از این حکای��ت دارد که در جریان 
ادغام موسس��ه ثام��ن و بانک مهر اقتص��اد و انصار، 
احتماال تا چند روز آینده بانک جدید با نام »انصار« 
تشکیل خواهد شد.   به گزارش ایسنا، در پایان سال 
گذش��ته بود که فرشاد حیدری-معاون نظارت بانک 
مرکزی- از ادغام موسس��ه ثامن، مهر اقتصاد و بانک 
انصار خبر داد و گفت که بانک جدید در بهار س��ال 
1397 تش��کیل می ش��ود. در حالی بیش از یک ماه 
از بهار گذش��ته که آخرین اطالعات دریافتی ایس��نا 
در م��ورد وضعیت این ادغام و تش��کیل بانک جدید 
از ای��ن حکایت دارد که تا چند روز آینده و احتماال 
بعد از نیمه ش��عبان تغییرات اعم��ال و بانک جدید 
فعالیت خود را ش��روع می کند.  این در حالی اس��ت 
که قرار اس��ت در نتیجه ادغ��ام ثامن، مهر اقتصاد و 
انصار بانک جدید با نام »انصار« فعالیت کند. از این 
رو ب��ه زودی تابلوهای ثامن و مه��ر اقتصاد به انصار 

تغییر خواهد کرد. 
آنط��ور که پیش ت��ر مقامات ارش��د بانک مرکزی 
تأکید کرده ان��د در نتیجه این ادغام هیچ مش��کلی 
برای سپرده گذاران پیش نخواهد آمد و جای نگرانی 
وجود ندارد.  از سال گذشته و با جدی شدن جریان 
ادغ��ام بانک ها و همزمان با س��اماندهی موسس��ات 
غیرمجاز بحث بانک های نظامی نیز بیش از گذشته 
پررن��گ ش��د. در همین زم��ان بود که ب��ا توجه به 
حواش��ی که برای موسس��ه ثامن و مه��ر اقتصاد در 
مقطع��ی پیش آمد موضوع ادغام آن دو با موسس��ه 
مجاز کوثر مطرح ش��د و با وجود اخبار متفاوتی که 
در این رابطه وجود داش��ت و تصور ب��ر این بود که 
در نهایت در مورد این س��ه موسسه نهایی شود، در 
پایان سال گذشته اعالم معاون نظارت بانک مرکزی 
از نبود موسس��ه کوثر در این ادغام حکایت داشت و 

بانک انصار جایگزین شد. 
موسس��ه ثامن و مهر اقتصاد تا پیش از این مجوز 
رس��می فعالیت از بانک مرکزی نداش��تند و از سال 
گذشته و با حواش��ی پیش آمده به لیست موسسات 

در حال دریافت مجوز بانک مرکزی اضافه شدند. 
آنط��ور که حیدری اعالم کرده اس��ت قرار بر این 
خواه��د بود ک��ه در جری��ان س��اماندهی بانک های 
نظام��ی بعد از ادغام ثامن، مه��ر اقتصاد و انصار، در 
مرحله بع��د بانک های حکمت، قوامی��ن و کوثر نیز 
ادغام ش��ده و در مجموع دو بانک نظامی تش��کیل 
ش��ود. این در حالی اس��ت که در آینده ممکن است 
ای��ن دو بانک نیز ادغام و در نهایت یک بانک نظامی 

قوی در شبکه بانکی فعالیت کند. 

اروپایی ها چقدر پس انداز می کنند؟
دفتر آم��ار اتحادی��ه اروپا اع��الم ک��رد خانوارهای 
لوکزامبورگی ها، سوئدی ها و آلمانی ها بیش از سایرین 
پس ان��داز می کنند. به گزارش ایس��نا، تا پایان س��ال 
۲01۶، لوکزامبورگی ه��ا ۲0.8درص��د درآم��د خود را 
پس انداز کرده اند و در رده نخس��ت قرار دارند و پس از 
آنها سوئدی ها با 18.8درصد و آلمانی ها با 17.۲درصد 
قرار دارند. از سوی دیگر قبرسی ها با پس انداز منفی یک 
درصد کمترین پس انداز را در بین کش��ورهای اروپایی 
داش��ته اند و پس از آنها لیتوانی ب��ا منفی 0.4درصد و 

لتونی با ۲درصد قرار دارد.
ن��رخ پس انداز خانوارها به عن��وان پس انداز ناخالص 
خانوارها تقس��یم بر درآمد ناخال��ص قابل تصرف آنها 
تعریف می ش��ود. پس انداز زمان��ی افزایش می یابد که 
درآم��د ناخالص قابل تصرف با س��رعت بیش��تری از 
مخارج مصرفی نهایی افزای��ش یابد. همچنین از نظر 
س��رمایه گذاری خانوارها، بیش��ترین س��هم مربوط به 
خرید و یا بازس��ازی خانه بوده اس��ت. تا پایان س��ال 
۲01۶ بیش��ترین س��رمایه گذاری خانوارها متعلق به 
لوکزامب��ورگ با 11.4درص��د، هلند ب��ا 11.3درصد، 
فنالن��د با 10.8درصد، بلژیک ب��ا 10.1درصد و آلمان 
ب��ا 9.3درصد بوده اس��ت، در حالی که کمترین میزان 
سرمایه گذاری ها متعلق به لتونی با 4.5درصد و پرتغال 

با 4.4درصد بوده است.

افزایش درآمد سرانه واقعی در 
اتحادیه اروپا و منطقه یورو

در سه ماهه آخر س��ال ۲017، درآمد سرانه واقعی 
خانوارهای منطقه یورو 0.3درصد افزایش یافت.

به گزارش ایس��نا، دفتر آمار اتحادیه اروپا اعالم کرد 
این افزایش درخصوص کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا 
مش��هودتر بوده اس��ت و بعد از افزای��ش 0.۶درصدی 
س��ه ماهه سوم، در س��ه ماهه چهارم سال ۲017 نیز 
0.7درصد افزایش یافته است. همچنین سرانه مصرف 
واقع��ی خانوارها در س��ه ماهه پایانی س��ال۲017 در 
منطق��ه یورو 0.4درصد و در اتحادی��ه اروپا 0.3درصد 

افزایش یافته است.
در منطقه یورو، دس��تمزدها در س��ه ماه��ه پایانی 
سال با افزایش��ی 0.۶درصدی و درآمد خالص بر اموال 
شهروندان این منطقه 0.1درصد افزایش داشته است. 
این در حالی اس��ت که مزایای اجتماع��ی 0.۲درصد 

افزایش و مالیات ها 0.۲درصد کاهش یافته اند.

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

بانکنامه

اقتصادجهان

مشموالن سهام عدالت سود می گیرند
وراث مشموالن سهام عدالتی که قبل از پرداخت سود، 
فوت شدند و سود مالی سال 1395 را دریافت نکرده اند، 
از اوایل تیرماه س��ال جاری به بعد سود خود را به صورت 
کامل دریافت خواهند کرد.  به گزارش ایس��نا، س��ازمان 
خصوصی سازی از اواخر س��ال 139۶ شروع به پرداخت 
سود س��هام عدالت مربوط به س��ال مالی 1395 کرد و 
تا قبل از اتمام س��ال 139۶ س��ود 19 گروه از ۲0 گروه 
مش��مول س��هام عدالت را پرداخت کرد.  از ابتدای سال 
1397 نیز پرداخت سود آخرین گروه از مشموالن سهام 
عدالت آغاز ش��د و تا روز گذشته سود تمام افرادی که تا 
بهمن ماه 139۶ شماره ش��بای حساب بانکی خود را به 
سامانه اعالم کرده اند پرداخت شد.  عده ای بعد از بهمن ماه 
سال 139۶ شماره شبای بانکی خود را وارد سامانه کردند 
و عده ای نیز با اینکه قبل از بهمن ماه شماره حساب اعالم 
کرده بودند شماره شبای بانکی شان با اطالعات مشمول 

تناقص داشته یا شماره حساب مسدود شده بود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.۲00دالر آمریکا

7.00۲یورو اروپا

8.018پوند انگلیس

1.554درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

770.500مثقال طال

177.900هر گرم طالی 18 عیار

1.773.000سکه بهار آزادی

1.875.000سکه طرح جدید

900.500نیم سکه

555.000ربع سکه

35۶.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

پس از مصوب��ه دولت ب��رای افزایش بین 
۶تا1۲درص��دی حق��وق کارکنان در س��ال 
ج��اری، مجل��س تصمیم به اص��الح تبصره 
حقوق��ی بودجه گرفت��ه اس��ت. نمایندگان 
می گویند آنچ��ه که در متن قان��ون آمده با 
آنچه که هدف شان بوده متفاوت است. در این 
ش��رایط با تصویب اصالحیه مجلس حداقل 
حقوق کارمندان تا ۲0درصد افزایش می یابد. 
به گ��زارش ایس��نا، پیش��نهاد بی��ن 5تا 
10درص��دی دولت در الیحه بودجه امس��ال 
برای افزایش حق��وق کارمندان در نهایت به 
بحث های��ی در مجلس برای پیش��برد روالی 
متف��اوت از قب��ل و افزای��ش پلکانی حقوق 
منتهی شد. نمایندگان معتقد بودند که دولت 
باید حق��وق رده های پایین تر ک��ه دریافتی 
کمتری دارند بیشتر افزایش داده و رده هایی 
که دریافتی باالتری دارند از رش��د کمتر و یا 
حتی نزدیک به صفر برخوردار باش��ند. به هر 
صورت در سال جاری دولت در مصوبه ای که 
با حضور هیأت وزیران بود، افزایش حقوق را 
مشخص و تصویب کرد که بین ۶تا1۲درصد 
افزای��ش یابد و در ای��ن حالت حداقل حقوق 
کارکنان یک میلیون و ۲00 هزار تومان باشد 
یعنی هیچ کارمند دولتی کمتر از این دریافت 
نکند.  اعالم این مصوبه در پایان هفته گذشته 
با واکنش هایی از س��وی نمایندگان مجلس 
هم��راه ش��د و گفتند ک��ه این اق��دام دولت 
برخ��الف قانون بوده و بای��د حقوق کارکنان 
را حداقل ۲0درصد افزایش داد. پیگیری های 
ایسنا از سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور 
اداری و استخدامی از این حکایت داشت که 
دولت خالف قانون عمل نکرده و طبق آنچه 
که در تبصره )1۲( قانون بودجه آمده نسبت 
به افزایش حقوق اقدام کرده اس��ت؛ به طوری 
که تأکید شده حداکثر رشد ۲0درصد باشد و 
در همین دامنه نیز تغییرات اعمال ش��د. در 
عین ح��ال که انصاری -معاون رئیس جمهور 
و رئیس س��ازمان اداری و استخدامی- اعالم 
کرد ک��ه در حقیقت افزایش حقوق کارکنان 
تا 1۶درصد است نه 1۲درصد، چراکه حداقل 
حق��وق از یک میلیون و 35 ه��زار تومان به 
ی��ک میلیون و ۲00 هزار تومان افزایش پیدا 

کرده است. 
اما این اعالم هم با واکنش دیگری از سوی 
نمایندگان مجلس همراه ش��د؛ به طوری که 
پورابراهیم��ی -رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس- اع��الم کرد نگاه مجلس براس��اس 

روش پلکانی نزولی بوده تا گروه های پایین در 
سال جاری تا ۲0درصد افزایش داشته باشد، 
اما دولت تفسیر دیگری از متن قانون داشته و 
با توجه به نوشته شدن عبارت »تا ۲0درصد« 
اینگونه برداشت کرده که می تواند حقوق را تا 
1۶درص��د افزایش دهد درحالی که این اقدام 
هرچند از لحاظ محاسباتی درست است، اما از 
لحاظ محتوایی آنچه که مذاکره شده را مورد 
تأیید قرار نمی دهد.  پورابراهیمی گفته است 
که مجلس برای حقوق سال جاری و اجرای 
آنچه که مدنظر داشته اصالحیه ای را آماده و 
به نمایندگان برای تصویب ارائه خواهد کرد تا 
بتواند هدف خود یعنی افزایش حقوق های کم 

تا ۲0درصد را مصوب و عملی کند. 
این در حالی اس��ت که براس��اس آنچه که 
در تبصره )1۲( قانون بودجه آمده اس��ت در 
بند »الف« مش��خص شده که افزایش حقوق 
گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت 
علمی، کارکنان کش��وری، لشکری و قضات 
به طور جداگانه توسط دولت انجام می شود و 
به نحوی ک��ه تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 
قان��ون مدیریت خدمات کش��وری در حکم 
حقوق ب��دون تغییر باقی بمان��د. همچنین 
براس��اس جزء یک ای��ن بند قانون��ی دولت 
مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های 
مختلف حقوق بگیر را به صورت پلکانی نزولی 
و با رعایت ماده ۲8 قانون برنامه ششم توسعه 
به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از 
درصد رشد بیشتری برخوردار باشد. در ادامه 
نیز تأکید ش��ده که حداکثر می��زان افزایش 

۲0درصد خواهد بود. 
در حالی از اعالم نمایندگان مجلس اینگونه 
برمی آید که اصالحی��ه ای برای تبصره )1۲( 
قان��ون بودجه ب��ه مجلس خواه��د رفت که 
پیگیری موضوع از مدیران مربوطه نیز از این 
حکایت دارد که نماین��دگان در حال رایزنی 
بوده و به زودی ممکن است این اصالح انجام 
ش��ود. در این شرایط حداقل حقوق کارکنان 
تا ۲0درصد افزایش خواهد داش��ت و به طور 
پلکانی حقوق س��ایر کارکنان تغییر می کند، 
اما در رابطه با اینکه آیا این رش��د می تواند بر 
ب��ار مالی دولت در بودجه جاری امس��ال نیز 
اضافه کند نیز عنوان ش��د که اینگونه نیست 
و ب��ار مالی چندانی را ایجاد نمی کند، چراکه 
براس��اس آنچ��ه ک��ه در اختیار ق��رار دارد و 
پیش بینی هایی که از قبل انجام شده افزایش 

حقوق نیز اعمال خواهد شد. 

گمانه زنی ها درباره افزایش حقوق کارکنان دولت

احتمال افزایش حقوق کارمندان تا 20درصد

سه شنبه
11 اردیبهشت 1397

شماره 1054
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در حالی که بورس تهران ش��اهد افت 
قیم��ت سهم هاس��ت و بازیگ��ران ب��ازار 
سرمایه منتظر تصمیمات کالن اقتصادی 
در کش��ور و آین��ده برجام هس��تند، روز 
دوش��نبه تنها ۲3۲ میلیون سهم و اوراق 

مالی در بورس معامله شد.
به گزارش ایسنا، رکود در بورس تهران 
این روزه��ا ادامه دارد و قیمت س��هم ها 
بیشتر روند کاهش��ی را طی می کند. در 
این مدت سرمایه گذاران بورسی به راحتی 
نمی توانند تصمیمی برای سرمایه گذاری 
در بازار س��هام داشته باش��ند، از طرفی 
تصمیم ترامپ برای خروج یا عدم خروج 
از برج��ام تاثی��ر مضاعفی ب��ر تصمیمات 

بازیگران بازار سهام دارد.
روز دوشنبه ش��اخص کل بازده نقدی 
و قیمت��ی بورس اوراق بهادار تهران ۲18 
واحد اف��ت کرد و به رقم 93هزار و 58۶ 
واحدی رسید. ش��اخص کل هم وزن نیز 
ه��م جهت با ش��اخص کل چه��ار واحد 
پایی��ن رف��ت و رقم 1۶ ه��زار و ۶13 را 
تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 
اف��ت ۲18 واح��دی تا رق��م 99 هزار و 
443 پایی��ن رفت و ش��اخص بازار اول و 
دوم هر یک ب��ه ترتیب ۲35 و 34 واحد 

افت کردند.
پتروش��یمی جم، صنایع پتروش��یمی 
خلی��ج فارس و فوالد مبارکه اصفهان نیز 
هر ی��ک به ترتی��ب 79، 49 و 43 واحد 
در کاهش شاخص های بازار سرمایه تاثیر 
داش��تند و در طرف مقابل آسان پرداخت 
پرش��ین، آهنگری تراکتورسازی ایران و 
پاالی��ش نفت تهران ب��ه ترتیب 3۶، 3۲ 
و 13 واح��د به رش��د ش��اخص ها کمک 

کردند.
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی و کک و 
سوخت هس��ته ای نمادهای پاالیش نفت 
بندرعباس، پاالیش نف��ت تهران، پاالیش 
نفت تبریز، پاالیش نف��ت الوان و پاالیش 
نفت شیراز از 0.09 درصد تا 3.۶ درصد رشد 

کردند. کمترین رشد بین این نمادها مربوط 
به پاالیش نفت تبریز با رش��د 9 درصدی 
بود، اما قیمت سهام مابقی شرکت ها در این 
گروه با افت همراه بود. در گروه محصوالت 
شیمیایی شاهد افت قیمت اکثریت قریب 
به اتفاق س��هم ها بودیم، همچنین کمتر از 
نیمی از نمادها در گروه خودرویی ها با افت 

قیمت مواجه شدند.
در گروه رایانه و فعالیت های وابسته به 
آن نیز قیمت سهم ها عمدتا کاهشی بود، 
اما آس��ان پرداخت پرشین که بیشترین 
تاثیر مثبت را روی بازار س��رمایه داشت 
با صف خرید همراه ش��د و تا آس��تانه 5 
درصد در قیمت پایانی رش��د کرد. ارزش 
معام��الت بورس ته��ران به رق��م 18۲ 
میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از 
دست به دست شدن 577 میلیون سهم 
و اوراق مالی قابل معامله طی 38 هزار و 

941 نوبت دادوستد بود.

آیفک��س نیز با 1.۲ واحد رش��د تا رقم 
ارزش  ش��د،  هم��راه  واح��دی   8105۲
معام��الت فرابورس ایران ب��ه رقم 301 
میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از 
دست به دست شدن ۲3۲ میلیون سهم 
و اوراق مال��ی طی ۲8 هزار و 88۲ نوبت 

دادوستد بود.
صعود بورس های آسیایی

در  آس��یایی  بورس ه��ای  همچنی��ن 
دی��دار  از  پ��س  کاری  روز  نخس��تین 
تاریخی س��ران دو کره، به رهبری بورس 
هنگ کنگ سبزپوش شدند و ارزش وون 

کره جنوبی نیز تقویت شد.
به گ��زارش خبرگ��زاری فرانس��ه، در 
معام��الت جمعه هفته گذش��ته با وجود 
انتش��ار آمار کند شدن رش��د اقتصادی 
آمری��کا در س��ه ماهه منتهی ب��ه مارس، 
بورس وال اس��تریت ب��ا حمایت نمادهای 
تکنول��وژی نظی��ر آم��ازون، فیس بوک و 

اینت��ل کمت��ر تح��ت تاثیر آماره��ا قرار 
گرفت و شاخص »داو جونز« با 0.۲درصد 

کاهش به ۲4311.19 واحد رسید.
در لندن، ش��اخص »فوتسی 100« با 
1.1درصد افزایش  در س��طح 750۲.۲1 

واحد بسته شد.
رهب��ری مثب��ت نماده��ای تکنولوژی 
در ب��ورس آمریکا به کمک ش��رکت های 
تکنولوژی آس��یایی ش��تافت و ش��اخص 
»هانگ سنگ« هنگ کنگ با 1.۶درصد 
افزایش به 30758.13 واحد رس��ید. در 
سئول ش��اخص »کس��پی« با 0.۶درصد 
افزای��ش ب��ه ۲507.43 واحد رس��ید و 
بورس س��یدنی استرالیا 0.5درصد صعود 
کرد. در حالی که بورس س��نگاپور بیش 
از ی��ک درصد افزایش یافت، ش��اخص ها 
در ولینگتون نیوزیلن��د، مانیل فیلیپین، 
تایوان و جاکارتای اندونزی نیز باال رفتند.  
بورس ه��ای توکی��و ژاپن و ش��انگهای 
چین ب��ه دلیل تعطیالت عمومی بس��ته 
بودند. معامله گران ک��ره ای پس از دیدار 
م��ون جائ��ه ای��ن- رئیس جمه��ور کره 
جنوب��ی- و کیم جون��گ اون- رهبر کره 
ش��مالی-  ک��ه امیدها برای خلع س��الح 
هس��ته ای و برقراری صلح در شبه جزیره 
ک��ره را افزایش داده اس��ت، خوش بینی 

خود را حفظ کردند.
با بهبود چش��م انداز اقتص��اد جهانی و 
کاه��ش نگرانی ها از جن��گ تجاری بین 
چی��ن و آمری��کا، ارزش دالر در براب��ر 
اکث��ر ارزهای مهم باال رف��ت. هر پوند از 
1.3778 دالر ب��ه 1.3773 دالر کاه��ش 
یافت و یورو از 1.۲1۲5 دالر به 1.۲1۲7 
دالر رس��ید. ه��ر دالر از 107۶.70 وون 

کره جنوبی به 10۶7.45 وون رسید.
ه��ر بش��که نف��ت »وس��ت تگ��زاس 
اینترمدیت« با 8 سنت کاهش به ۶8.0۲ 
دالر در ه��ر بش��که رس��ید و نفت برنت 
دریای شمال ۲9 سنت کاهش یافت و به 

74.35 دالر در هر بشکه رسید. 

بورس تهران شاهد کاهش حجم معامالت

شاخص بورس، قرمز ماند
نگاه

موضوعات جدید در دستور کار 
کمیته فقهی سازمان بورس

دبیر کمیته فقهی س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
آخری��ن مصوب��ات این کمیت��ه در س��ال جدید را 
تشریح کرد.  مجید پیره در گفت وگو با سنا، با بیان 
اینکه اولین جلس��ه کمیته فقهی در س��ال 97 روز 
چهارش��نبه 5اردیبهشت برگزار ش��د، گفت: در این 
جلس��ه در خصوص معام��الت اوراق اختیار معامله 
تبعی صحبت ش��د. همچنین موضوع دیگری که در 
دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، موضوع استفاده 
همزم��ان از دو قرارداد اختی��ار معامله ضمن معامله 
س��هام بود.  وی اظهار داش��ت: در خصوص دستور 
جلس��ه اول کمیته فقهی، این سؤال از کمیته فقهی 
استعالم شده بود که اگر در اوراق اختیار روش تبعی، 
خری��دار اختیار فروش به مقداری بیش��تر از دارایی 
پایه قرارداد اختیار معامله نس��بت به دارایی پایه آن 
خریداری کند، آیا مقدار مازادی که خریداری شده، 
باطل اس��ت و در خصوص وجه پرداختی مش��تری 
صحبت ش��د.  دبیر کمیته فقهی س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار توضیح داد: ف��رض کنیم یک خریدار 
س��هام در کنار سهمی که خریداری می کند، اختیار 
فروش آن س��هم را هم خریداری می کند؛ به عنوان 
مثال در ازای خرید ۲00 سهم، ۲50 قرارداد اختیار 
ف��روش آن را هم خریداری می کن��د و در حقیقت، 
50 واح��د مازاد بر دارایی پایه اش، اختیار فروش آن 
دارایی را خریداری می کند. با توجه به اینکه مطابق 
دس��تورالعمل فعلی، اقدام به خرید این مقدار مازاد 
مخال��ف مفاد دس��تورالعمل اس��ت، از کمیته فقهی 
اس��تعالم ش��ده بود وجه��ی ک��ه در ازای خرید آن 

پرداخت شده، چه حکمی دارد؟ 
پیره بیان کرد: در نهایت، کمیته فقهی بعد از بررسی 
این موض��وع، این گونه جمع بندی ک��رد که آن وجه 
پرداخت��ی در ازای این معامل��ه در صورتی که موجب 
وارد آمدن خس��ارت بر کلیت بازار س��رمایه یا بر سایر 
خریداران آن اوراق اختیار معامله باشد، نهاد ناظر حق 
دارد مقررات��ی را وضع کند که به مقدار خس��ارتی که 
وارد ک��رده از مقدار مبلغی که پرداخت کرده کاس��ته 
ش��ود.  دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار 
ادام��ه داد: همچنین در صورتی که طرفین معامله در 
قرارداد اختیار ش��رط کرده باشند که وجه التزامی در 
نظر گرفته شود، این مقدار وجه التزام هم ممکن است 
مطاب��ق توافق آنه��ا از مبلغی که خری��دار بابت خرید 

اختیار فروش پرداخت کرده، کسر شود. 

معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران: 
 »آتی سبد« در سال جاری وارد 

بورس می شود
معرفی ابزار جدید »آتی س��بد« در س��ال جاری از 
برنامه های مهم شرکت بورس برای تنوع بخشی به بازار 

سرمایه است. 
علی صحرایی، معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار 
تهران در گفت وگو با س��نا درباره مهم ترین برنامه های 
س��ال 97 شرکت بورس گفت: بر اساس برنامه ریزی ها 
مقرر ش��ده در س��ال جاری 1۲ عرضه اولیه در بورس 
تهران انجام شود.  وی با اشاره به اینکه قرار است به طور 
میانگین ماهانه یک عرضه اولیه در بورس تهران انجام 
ش��ود، گفت: به تجربه ثابت شده است که عرضه های 
اولیه باعث رشد و رونق بازار می شود و به بازار سرمایه 

نشاط را تزریق می کند. 
معاون بازار شرکت بورس با تأکید بر اینکه عرضه های 
اولی��ه بزرگ و موفق باعث جذب س��رمایه های جدید 
می ش��ود، افزود: بر همین اس��اس تأکید بر پذیرش و 
عرضه های اولیه ماهانه در س��ال جدی��د از مهم ترین 

برنامه های شرکت بورس است. 
وی درباره سایر برنامه های سال جاری گفت: از دیگر 
برنامه های مه��م بورس تهران به روز رس��انی و تجهیز 
ابزارهای نظارتی این بازار بر اساس تکنولوژی های روز و 
جدید است.  صحرایی با تأکید بر اینکه تقویت ابزارهای 
نظارتی باعث افزایش اعتماد و اطمینان در بازار سرمایه 
می ش��ود، اظهار داش��ت: همچنین قرار است در سال 
جاری ابزارهای جدیدی برای سرمایه گذاری در بورس 
تهران طراحی شود که طراحی ابزارهای پوشش ریسک 

و راه اندازی »سبد آتی« جزو این برنامه ها است. 
معاون ب��ازار ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
تقوی��ت اعتماد س��ازی را از برنامه های مهم ش��رکت 
بورس دانس��ت و گفت: تقویت ابزارهای نظارتی بورس 
تهران با تکنولوژی های روز دنیا باعث اعتماد س��ازی و 

اطمینان بخشی به فعاالن بازار سرمایه می شود. 
وی همچنین از تالش شرکت بورس برای دو سویه 
کردن بازار و شناس��ایی س��ود در بازار منفی خبر داد 
و گفت: طراحی ابزارهای جدید پوشش ریسک کمک 
می کند تا س��رمایه گذاران در بازارهای نزولی نیز سود 
کنند.  صحرایی در ادامه از طراحی ابزار جدید با عنوان 
»آتی س��بد« خب��ر داد و تصریح ک��رد: از آنجایی که 
راه اندازی آتی شاخص با محدودیت های فقهی مواجه 
بود به همین دلیل بر آن شدیم تا ابزار جدیدی با عنوان 

»آتی سبد« طراحی شود. 

دریچه

سه شنبه
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گمرک در بخشنامه ای مقررات مربوط 
به مدیریت و ساماندهی ارز برای واردات 
و مناطق آزاد را به گمرکات کش��ور ابالغ 

کرد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به 
نق��ل از گمرک، علی معقول��ی، مدیرکل 
مرکز واردات و ام��ور مناطق آزاد و ویژه 
گمرک در بخش��نامه ای، مقررات گمرک 
ب��رای مدیری��ت ارز واردات و همچنی��ن 
مناطق آزاد را به گمرکات اجرایی کشور 

ابالغ کرد. 
  در ای��ن بخش��نامه به گم��رکات در 
ارتباط با س��اماندهی و مدیریت بازار ارز 
در س��ال جاری موارد مرتبط با عملکرد 
گمرک به ش��رح ذیل جه��ت اجرا، ابالغ 

و اعالم شد. 
1 - واردات کلی��ه کااله��ا ب��ه صورت 
تج��اری به کش��ور اع��م از مناط��ق آزاد 
تجاری � صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر 
مبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش 
ممنوع اس��ت، بنابراین گمرکات همجوار 
با مناطق بایستی ضمن استقرار کامل در 
ورودی کاال ب��ه مناط��ق ضمن اخذ ثبت 
سفارش جهت ورود کاال به مناطق نسبت 
به انج��ام تش��ریفات گمرک��ی کاالهای 
وارداتی به مناطق براساس مصوبه فوق و 

اعمال مقررات مناطق اقدام نمایند. 
۲ - ص��دور گواه��ی ورود کاال به این 
مناطق منوط به ارائه ثبت سفارش جهت 
ورود کاال به مناطق از س��ازمان توسعه و 
تجارت و تعیین منش��أ ارز از سوی بانک 
مرکزی و انجام تشریفات گمرکی توسط 

گمرک همجوار آن منطقه خواهد بود. 
3 - ارز مورد نی��از کلیه کاالهای ثبت 
س��فارش ش��ده و خدمات تنها از طریق 
سیس��تم بانکی و صرافی ه��ای مجاز در 
چارچوب مق��ررات ارزی بان��ک مرکزی 
جمهوری اس��المی ای��ران تأمین خواهد 

شد. 
4 -براساس مصوبات فوق الذکر تمامی 
ثب��ت سفارش��ات ص��ادره به اس��تثنای 
مواردی که به آن اش��اره خواهد ش��د با 

رویه بانکی صادر خواهد شد. 

5 - ترخی��ص کاال با هر رویه منوط به 
تعیین منشأ ارز کاالهای وارداتی )صدور 
اعالمیه فروش ارز( از سوی بانک مرکزی 
خواهد بود که به صورت سیستمی اعالم 

می گردد. 
۶ - انجام ثبت سفارش با ارز متقاضی 
در چارچوب دس��تورالعمل بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران مجاز است. 
7 - در راس��تای بن��د ۶، واردات بدون 
انتق��ال ارز صرف��ا در چارچ��وب قان��ون 
مقررات ص��ادرات و واردات و ماده )38( 

آیین نامه اجرایی آن مجاز خواهد بود. 
8 - واردات کاال از مح��ل مجوزه��ای 
صادره توسط سازمان س��رمایه گذاری و 
کمک های اقتصادی و فنی ایران از محل 
بن��د 9 ماده 38 با ارائه ثبت س��فارش با 

رویه بدون انتقال ارز خواهد بود. 

9 - در راس��تای بند 3 مصوبات جلسه 
کارگروه ماده 14 و جلس��ه کارشناس��ی 
صورت گرفت��ه مورخ 97.۲.3 درخصوص 
کااله��ای وارداتی قب��ل از 97.1.۲۲ و یا 
دارای بارنامه حمل قب��ل از تاریخ مزبور 

مراتب به شرح ذیل اقدام شود: 
- ترخی��ص کاالهای موص��وف از نظر 
ارائ��ه ثبت س��فارش بدون انتق��ال ارز با 
رعایت سایر مقررات بالمانع خواهد بود. 

- مش��مولین اس��تفاده از ای��ن بن��د 
می بایس��ت از تاریخ 97.۲.8 به مدت 15 
روز نس��بت به اخذ ثبت س��فارش اقدام 

کنند. 
- اعتبار ثبت س��فارش مش��مول این 
بند جه��ت ترخیص کاال صرف��ا تا تاریخ 
97.4.1 خواهد بود و قابل تمدید نیست. 
- مقرر ش��د ش��ماره، تاری��خ و تصویر 

بارنامه در اطالعات ثبت سفارش از طریق 
سازمان توسعه و تجارت به طور سیستمی 

در اختیار گمرک قرار داده شود. 
ارائ��ه ثب��ت س��فارش  - در ص��ورت 
مشمول این بند به آن گمرک )از طریق 
سیس��تمی(، کارشناسان موظف خواهند 
بود ضمن کنترل ش��ماره و تاریخ مندرج 
در ثب��ت س��فارش و اطالع��ات بارنام��ه 
اظه��اری، در صورت مطابق��ت از هر نوع 
نسبت به انجام تش��ریفات گمرکی اقدام 

کنند. 
10 - ن��رخ ارز به ط��ور یکس��ان برای 
همه مصارف ارزی از تاریخ 1397.1.۲۲ 
براس��اس هر دالر مع��ادل 4۲000 ریال 
تعیین می ش��ود و متعاقب��ا در چارچوب 
نظام شناور مدیریت شده و توسعه بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران اعالم و 

اعمال می گردد. 
11 - کلی��ه صادرکنندگان مکلفند ارز 
حاصل از ص��ادرات را مطاب��ق ترتیباتی 
ک��ه توس��ط بان��ک مرک��زی جمهوری 
اسالمی ایران مشخص می شود به چرخه 

اقتصادی کشور بازگردانند. 
1۲ - مس��ئولیت اجرایی کردن سامانه 
  )API( پیش��رفته اطالع��ات مس��افرین
برعهده وزارت کش��ور )نی��روی انتظامی 
جمهوری اس��المی ایران( اس��ت. وزارت 
کشور موظف اس��ت ظرف دو ماه سامانه 
ذی ربط را جهت بهره برداری آماده کند و 
تمامی دستگاه ها موظفند همکاری الزم 

را به عمل آورند. 
13 - ب��ه منظور جلوگی��ری از خروج 
س��رمایه، حوال��ه ارزی تنه��ا می توان��د 
تحت مق��ررات و نظارت بان��ک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران توسط بانک ها و 

صرافی های مجاز صورت گیرد. 
14 - ورود ارز همراه مس��افر تا سقف 
مبلغ 10هزار یورو و یا معادل آن به سایر 
ارزها مجاز و ورود مبالغ بیشتر در صورت 
اظهار طبق ضوابط اعالمی بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران بالمانع خواهد 
بود که الزم اس��ت همکاران توجه کافی 

به این موضوع داشته باشند. 

مقررات گمرک برای مدیریت ارز واردات و مناطق آزاد ابالغ شد
تولید

رشد 21.8درصدی صدور مجوز 
فعالیت واحدهای تولید در سال 96

مع��اون طرح و برنامه ری��زی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت متقاضی دریافت جواز فعالیت واحد تولید 
در س��ال گذشته نسبت به سال 95، ۲1.8درصد رشد 

داشته است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی در 
نشست خبری روز گذشته که در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برگزار ش��د، اظهار کرد: در راستای حمایت از 
تولید ملی، کارگر ملی و با توجه به نامگذاری امس��ال، 
وزارت صنع��ت اقدامات زیادی در این خصوص در نظر 
گرفته و بر این اساس چهار شورای معاونین در ارتباط 
با این موضوع تش��کیل شده اس��ت که در این شوراها 
راهبرده��ا و اهداف درخصوص حمایت از تولید داخلی 

مشخص و به معاونت ها ابالغ شده است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه پروژه های مشخص ش��ده برای 
سال97 قابلیت ارزیابی، پیگیری و پایش دارند، تصریح 
کرد: موضوع نوسازی ناوگان تجاری کشور از نمونه های 
ای��ن پروژه اس��ت، همچنین برای هر پ��روژه مدیریت 
متمرکز تعریف ش��ده ت��ا میزان بهره وری در ش��رایط 

مناسب فراهم باشد. 
رحمانی با اش��اره به اینکه تقویت صنعت پوش��اک 
یکی از پروژه های ویژه این وزارتخانه اس��ت، بیان کرد: 
صنعت پوشاک در کشور از صنایع سابقه دار و از جمله 
بخش هایی است که ظرفیت باالیی برای اشتغال زایی و 

تقویت تولید را دارد. 
این مقام مس��ئول، اذعان داش��ت: نوس��ازی صنایع 
و گس��ترش فناوری در این بخ��ش، از برنامه های مهم 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت بوده اس��ت و معاونت 
صنایع هم به عنوان مدیریت متمرکز برای این پروژه در 

نظر گرفته شده است. 
رحمان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه تع��دادی از پروژه های 
برنامه ریزی شده وزارت صنعت در سال 9۶، در سال97 
هم ادامه خواهد داش��ت، تش��ریح کرد: پ��روژه تأمین 
مالی واحدهای کوچک و متوس��ط از جمله پروژه های 
 سال 9۶ بوده که در س��ال جاری ادامه خواهد داشت.
۲8 ه��زار و 5۲9 واحد تولیدی کوچک و متوس��ط در 
سال گذشته تأمین مالی شده اند که عددی بالغ بر ۲0 
ه��زار میلیارد تومان هدف گذاری ش��ده بود، اما میزان 

منابعی که پرداخت شد بیش از این عدد بوده است. 
وی درخصوص ارائه جواز فعالیت واحد تولید تصریح 
کرد: متقاضی دریافت جواز فعالیت واحد تولید در سال 
گذشته ۲1.8درصد نس��بت به سال 95 افزایش یافته 
است که این موضوع نشان از تمایل مردم برای فعالیت 

در تولید دارد. 

خبر

 لوازم خانگی 8 تا 10درصد
گران شد

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی از 
افزایش قیمت 8 ت��ا 10درصدی قیمت کاالهای 

مربوط به این صنف در کشور خبر داد. 
به گ��زارش تس��نیم، محمد طحان پ��ور افزود: 
کارخانه های تولید داخلی و شرکت های وارداتی 
قبل از س��ال، تقاضای افزایش قیم��ت کاالها را 
مطرح ولی با ورود معاون اول ریاس��ت جمهوری 
و رئیس س��ازمان حمای��ت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان مقرر ش��د تا پای��ان فروردین ماه 
س��ال جاری قیمت کاال و خدم��ات افزایش پیدا 

نکند. 
وی همچنی��ن اظهار داش��ت: تولیدکنندگان و 
واردکنن��دگان نیز در این مدت هیچ گونه افزایش 
قیمت��ی را در بح��ث کاالها اعم��ال نکردند، ولی 
از ابتدای اردیبهش��ت ماه س��ال ج��اری کاالهای 
س��اخت داخ��ل و وارداتی به طور متوس��ط 8 تا 

10درصد افزایش قیمت پیدا کرد. 
رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان ل��وازم خانگی 
درخص��وص رد ای��ن نکته ک��ه گفته می ش��ود 
درخواس��ت افزایش قیم��ت کاال در صنف لوازم 
خانگی از س��وی رئیس اتحادیه بوده است، گفت: 
ای��ن حرف ب��ه هیچ وج��ه صحت ن��دارد، چراکه 
درخواست مدنظر از ناحیه تمامی تولیدکنندگان 

و واردکنندگان مطرح شده است. 
وی همچنین در مورد گله مندی رئیس جمهور 
مبنی بر عدم توزیع کاال در سطح کشور نیز گفت: 
کاال در ح��وزه ل��وازم خانگی ب��ا نرخ های جدید 
توزیع می ش��ود و خوشبختانه هیچ کمبودی هم 

در این حوزه وجود ندارد. 
طحان پ��ور در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که آیا 
رش��د 10درصدی قیمت ل��وازم خانگی با مجوز 
بوده اس��ت، اظهار داش��ت: قیمت گذاری کاال در 
این حوزه اجباری نیس��ت چراکه عرضه بیش از 

تقاضاست. 
وی تصری��ح کرد: اگر قیمت لوازم خانگی بیش 
از ع��رف معم��ول افزایش پیدا کند بدون ش��ک 
سازمان حمایت در این حوزه ورود خواهد کرد. 

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی یادآور 
ش��د: جدا از ای��ن تولیدکنن��دگان داخلی خیلی 
تمایل به افزایش قیمت کاال فراتر از عرف معمول 
ندارن��د چراکه ق��درت رقابتی خود را نس��بت به 
رقبای داخلی و حتی خارجی از دس��ت خواهند 

داد. 

سه شنبه
11 اردیبهشت 1397

شماره 1054
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ب��ا وجود گذش��ت ح��دود 9 
م��اه از امضای »ق��رارداد رنو«، 
این خودروس��از فرانسوی هنوز 
دور جدی��د فعالیت های خود را 
در ایران آغاز نکرده و مش��خص 
نیست سرانجام این قرارداد مهم 
خودروس��ازی ایران چه خواهد 

شد. 
نی��وز،  پ��دال  گ��زارش  ب��ه 
تابس��تان سال گذش��ته بود که 
نوسازی  و  س��ازمان گس��ترش 
ای��ران )ای��درو( و رنو  صنای��ع 
پس از ماه ها مذاکره، س��رانجام 
مش��ترک  هم��کاری  ق��رارداد 
خود را امض��ا کردند. طبق این 
قرارداد، رن��و عماًل حکم حضور 
مس��تقل در خودروسازی ایران 
را گرف��ت و بنا ش��د ب��ا فراهم 
کردن مقدمات ازس��وی هر دو 
فرانسوی  این خودروساز  طرف، 
فعالیت جدی��د و متفاوت خود 
را در کش��ور آغاز کن��د. با این 
حال، در ش��رایطی ک��ه حدود 
9 م��اه از امضای ق��رارداد مورد 
نظر می گذرد، فعاًل هیچ خبری 
از حضور مس��تقل رنو در ایران 
نیست و هیچ مقام مسئولی نیز 
نه در ایران و نه در فرانس��ه، از 
تاریخ دقی��ق اجرای قرارداد رنو 
صحبت��ی ب��ه میان نم��ی آورد. 
ش��رایط به ش��کلی اس��ت ک��ه 
هم اکن��ون حضور مس��تقل رنو 
در ای��ران در هال��ه ای از ابه��ام 
فرو رفت��ه و دالیل مختلفی نیز 
درب��اره تأخیر در اجرای قرارداد 

مربوطه مطرح می شود. 
 یکی از دالیلی که این روزها 
بر س��ر زبان افت��اده، انتظار رنو 
از  برجام  تعیین تکلی��ف  ب��رای 
سوی ایاالت متحده است. دونالد 
ترامپ ریاس��ت جمهوری آمریکا 
بارها ضمن حمل��ه به برجام، از 
احتمال لغو این سند بین المللی 

و خروج آمری��کا از آن صحبت 
ب��ه می��ان آورده اس��ت. برخی 
کارشناس��ان بر ای��ن باورند که 
هرچند ترامپ ب��ا واکنش هایی 
منفی در این مورد روبه رو شده 
و اتحادی��ه اروپا ت��ا این لحظه 
خود را پایبند به برجام می داند، 
اما به هر حال نمی توان از اثرات 
منفی خروج احتمالی آمریکا از 
برجام، ب��ر قراردادهای خارجی 
خودروسازی ایران غافل شد. به 
عبارت بهت��ر، بالتکلیفی ترامپ 
در مورد برجام، به نوعی س��بب 
ش��ده خودروس��ازان خارج��ی 
ظاه��راً  رنویی ه��ا  به خص��وص 
رفت��اری دوپهل��و را در پی��ش 

بگیرند. 
 ش��رایط به ش��کلی است که 
مسئوالن رنو از یک سو از اجرای 
ق��رارداد و فعالی��ت در ای��ران 
صحب��ت ب��ه  می��ان می آورند و 
ازسوی دیگر صحبت از پایبندی 
به قوانی��ن بین المللی می کنند. 
در واق��ع رنو اگرچه قصد ماندن 
در ایران و گسترش فعالیت خود 
را دارد، ب��ا این حال مس��ئوالن 
این ش��رکت ب��ر ای��ن نکته نیز 

قوانین  ک��ه  می کنن��د  تأکی��د 
مراع��ات خواهند  را  بین المللی 
ک��رد. در ای��ن ش��رایط، برخی 
کارشناس��ان معتقدن��د دلی��ل 
تأخی��ر در اجرای ق��رارداد رنو، 
فرانسوی  خودروساز  این  تردید 
نس��بت به آینده برجام است. به 
اعتقاد آنها، حتی احتمال اینکه 
رنو در صورت تحت فش��ار قرار 
گرفت��ن از س��وی آمریکایی ها، 
تغیی��ر و تحوالت��ی را در رون��د 
اجرایی ق��رارداد خود ب��ا ایدرو 
ایج��اد کند، منتفی نیس��ت. اما 
دلیل دیگ��ری که در مورد اجرا 
نش��دن قرارداد رنو ت��ا به امروز 
عن��وان می ش��ود، ب��ه مخالفت 
داخلی  خودروسازان  زیرپوستی 
و شرکای خارجی شان با حضور 
مستقل این خودروساز در ایران 

مربوط می شود. 
 رن��و در گذش��ته به واس��طه 
ب��ا  مش��ترک  هم��کاری 
خودروس��ازان داخلی، در ایران 
حض��ور پی��دا ک��رد و بنابراین 
هی��چ گاه نتوانس��ت لباس یک 
رقی��ب سرس��خت را در ب��ازار 
خودروی کشور بر تن کند. حاال 

ام��ا صحبت از حضور مس��تقل 
موضوعی  است،  خودروساز  این 
که خودروسازان داخلی و حتی 
را  آن  خارجی ش��ان  ش��رکای 
برنمی تابند. به اعتقاد دس��ته ای 
از کارشناسان، »رنوی مستقل« 
به معنای ظهور رقیبی جدی در 
خودروس��ازی و ب��ازار خودروی 
ایران است و این یعنی به  خطر 
افت��ادن قلم��رو آنه��ا. به عبارت 
داخل��ی  خودروس��ازان  بهت��ر، 
نمی خواهن��د  شرکای ش��ان  و 
ریس��ک بزرگ »رنوی مستقل« 
را ب��ه جان خریده و به چش��م 
خود ش��اهد از دست رفتن بازار 
بزرگ و انحصاری ش��ان باشند و 
از همین رو تالش می کنند مانع 
ش��کل گیری این اتفاق )حضور 

مستقل رنو در ایران( شوند. 
 هرچن��د ای��ن روزه��ا دالیل 
مذک��ور )مواضع ض��د برجامی 
ترام��پ و مخالفت زیرپوس��تی 
و  داخل��ی  خودروس��ازان 
شرکایشان با حضور مستقل رنو 
در ای��ران( به عنوان موانع اصلی 
اجرای قرارداد جدید رنو عنوان 
می شوند، با این حال یک منبع 

آگاه عن��وان می کند بالتکلیفی 
س��ایت تولیدی رن��و در ایران، 
عام��ل اصل��ی این ماجراس��ت. 
طبق یکی از مهم ترین بندهای 
ق��رارداد رن��و، ب��ن رو )س��ایت 
تولی��دی متعل��ق ب��ه س��ایپا و 
مس��تقر در شهرس��تان ساوه(، 
بای��د ب��ه ازای طلب ای��درو از 
س��ایپا و به عنوان آورده سازمان 
گس��ترش در قرارداد مورد نظر، 
در اختیار خودروس��از فرانسوی 

گذاشته شود. 
 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
سایپایی ها در آن مقطع زیربار 
انتق��ال ب��ن رو به رن��و نرفته 
و ب��ا مخالفت مه��دی جمالی 
مدیرعام��ل و س��هامداران این 
ش��رکت، پرون��ده م��ورد نظر 
بایگان��ی  حت��ی  مقطع��ی  در 
و مس��ئوالن ای��درو ب��ه نوعی 
قی��د آن را زدن��د. هرچند در 
مخالف  به عنوان  جمالی  ادامه، 
سرس��خت انتقال بن رو به رنو، 
از س��ایپا رفت و محسن قاسم 
جهرودی ج��ای وی را گرفت، 
با ای��ن حال این جابه جایی نیز 
در آن دوران تغییر محسوسی 
در پرون��ده بن رو ایج��اد نکرد. 
در ادام��ه ش��رایط به ش��کلی 
پیش رفت که رئیس س��ازمان 
گسترش اعالم کرد سایت های 
تولی��دی دیگ��ری ب��ه منظور 
جایگزینی بن رو، تحت مطالعه 
ق��رار گرفته و یک��ی از آنها در 
اختیار رن��و قرار خواهد گرفت. 
با این حال درست در زمانی که 
انتقال  پرون��ده  گمان می رفت 
بن رو به رنو مختومه شده، خبر 
رسید خودروس��از فرانسوی بر 
در اختی��ار گرفتن این س��ایت 
رو  همی��ن  از  و  دارد  اص��رار 
پرون��ده موردنظ��ر دوب��اره به 

جریان افتاد. 

چرا قرارداد رنو در ایران اجرایی نمی شود؟ 
نگاه

راه گریزی از افزایش قیمت خودرو 
نیست

یک کارش��ناس صنعت خودروی کشور با اشاره به 
افزای��ش نرخ ارز و تأثیر آن ب��ر صنعت خودرو گفت 
تغییرات ن��رخ ارز و تأثیر آن ب��ر قیمت خودروهای 
تولید داخل انکارناپذیر است و افزایش قیمت دالر بر 
قیمت قطعات و همچنین قیمت تمام ش��ده خودرو 
اثر گ��ذار خواهد بود.  به گزارش خبرخودرو، ش��هرام 
آزادی، ضمن اش��اره به افزایش ن��رخ ارز و تاثیر آن 
بر صنعت خودروی کش��ور گفت: تغییرات نرخ ارز و 
تاثیر آن بر قیمت خودروهای تولید داخل انکار ناپذیر 
اس��ت و حتما افزایش قیمت دالر بر قیمت قطعات و 

نهایتا قیمت تمام شده خودرو اثر گذار خواهد بود.
وی در ادامه اظهار داش��ت: از آنجا که قطعه سازان 
بخش��ی از م��واد اولی��ه و گاه برخی قطع��ات مورد 
نی��از خ��ود را از خ��ارج کش��ور تأمی��ن می کنند و 
خودروس��ازان نیز در برخی خودروهای تولید داخل، 
بخشی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز مانند قطعات 
سیستم های الکترونیکی و بسیاری از قطعاتی که در 
داخل کش��ور تکنولوژی یا امکان ساخت آن قطعات 
وجود ندارد را از خارج کشور تهیه می کنند، بنابراین 
افزای��ش قیمت دالر بر قیمت قطع��ات تولید داخل 
و به تبع آن بر قیمت تمام ش��ده خودرو های داخلی 

تأثیر گذار خواهد بود. 
وی با بیان اینکه باید راهکاری برای افزایش قیمت 
دالر و تأثیر آن بر قیمت قطعات و خودرو اندیش��یده 
ش��ود، خاطرنش��ان کرد: یک راهکار پیشنهادی این 
اس��ت که تیمی متش��کل از خودروس��ازان، وزارت 
صنایع، ش��ورای رقابت و دستگاه های نظارتی قیمت 
تمام ش��ده خودرو را محاس��به و اس��تخراج کنند و 
می��زان افزایش قیمت خودرو و تأثی��ر آن بر بازار را 
مورد بررسی قرار داده و نهایتاً به یک قیمت مطلوب 

برای ارائه به مردم برسند. 
این کارش��ناس صنعت خودروی کش��ور با توجه به 
وضعیت فعلی خودروس��ازان گفت: هم اکنون تولیدات 
خودروسازان بزرگ با سود های آنچنانی همراه نیست و 
از سوی دیگر خودروسازان با بدهی های انباشته مواجه 
هس��تند و در این شرایط نمی توان فشار بیشتری را به 
خودروسازان وارد کرد، در نتیجه برای گریز از افزایش 
قیمت خودرو راه فراری نیست. وی تصریح کرد: دولت 
زمانی که نرخ ارز را افزایش می دهد باید عواقب ناشی از 
آن را هم بپذیرد، چراکه افزایش نرخ ارز تأثیرات تورمی 

بر سایر کاالها را به همراه دارد. 
 

اخبار

افزایش ساعت اجرای طرح ترافیک 
در تهران

رئی��س پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با 
تشریح جزییات اجرای طرح جدید ترافیک در تهران 
از افزایش دو ساعته زمان اجرای طرح ترافیک تهران 
از دهم اردیبهش��ت ماه خبر داد.  به گزارش ایس��نا، 
س��ردار محمدرضا مهماندار دی��روز در مورد اجرای 
طرح ترافی��ک جدید تهران اظهار ک��رد: بنابر اعالم 
مس��ئوالن ش��هرداری طرح ترافیک جدید در تهران 
از 15 اردیبهش��ت ماه اجرایی خواهد ش��د و آن طور 
که به ما اطالع دادند س��همیه سازمان ها توزیع شده 
و افرادی که اخذ دریافت مجوز دارند نیز در س��ایت 
ثبت نام کرده اند.  وی با بیان اینکه در طرح ترافیک 
جدی��د تهران مح��دوده طرح ترافی��ک و زوج و فرد 
تغییری نکرده اس��ت، گفت: اما زم��ان اجرای طرح 
ترافی��ک تغییر ک��رده و از ۶:30 صبح آغاز ش��ده و 
تا س��اعت 19 ادامه خواهد داش��ت، بنابراین ساعت 
اجرای طرح ترافیک دو س��اعت افزایش یافته است. 
مهماندار افزود: در س��اعت اج��رای طرح زوج و فرد 

تغییری ایجاد نشده است. 

مجوزی برای گرانی صادر نشده است
رئیس ش��ورای رقابت می گوید بررسی شاخص های 
در نظر گرفته ش��ده در فرمول تعیین خودرو هنوز به 
اتم��ام نرس��یده و هنوز به هیچ یک از خودروس��ازان 
مجوزی برای گران کردن محصوالت شان صادر نشده 
اس��ت.  به گزارش پول نیوز، در حالی ولی اهلل س��یف 
رئی��س کل بانک مرکزی بع��د از افزایش قیمت دالر 
به 4۲00 توم��ان و محدودیت های جدید ارزی اعالم 
کرده هی��چ نگرانی در رابطه با تأمین ارز نیس��ت که 
ه��ر روز به بهانه گرانی دالر خب��ر گرانی کاالها روی 
کانال خروجی رسانه ها قرار می گیرد. اما در شرایطی 
این روزها دومینوی افزایش قیمت در کش��ور ش��کل 
گرفت��ه که قبل از اج��رای سیاس��ت ارز تک نرخی و 
بعد از آن، دولت اع��الم کرد تولیدکنندگان و اصناف 
نبای��د به بهانه گران��ی دالر، قیمت کاالها و خدمات را 
افزایش دهند.  حاال بعد از گرانی کاالهای اساس��ی و 
مس��کن، لوازم خانگی و کااله��ای دیجیتالی نوبت به 
خودروسازان رسیده و جاده مخصوص نشین ها قیمت 
محصوالت خود را افزایش دادند. سایپا که هفته پیش 
اعالم کرده کرده بود هیچ برنامه ای برای تغییر قیمت 
محص��والت خود ن��دارد، از افزایش 4 ت��ا 9 میلیون 

تومانی محصوالت خود خبر داد. 
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معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت علم��ی، با تأکید 
ب��ر اهمیت جامع��ه س��رمایه گذاری در کش��ور گف��ت: در حمایت از 
اس��تارت اپ ها دوره پیاده س��ازی بس��تر تس��هیالت دیگر مورد توجه 

نیست، بلکه می بایست، بستر سرمایه گذاری 
در کشور تقویت شود. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، علیرض��ا دلیری معاون توس��عه 
مدیری��ت و جذب س��رمایه معاونت علمی، 
در نشس��ت بررسی مش��کالت صندوق های 
جس��ورانه، با اش��اره ب��ه رویک��رد حمایتی 
ای��ن معاونت بی��ان کرد: معاون��ت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با اعتقاد بر اینکه 
شرکت های دانش بنیان، استارتا ها و فعاالن 
و نخب��گان حوزه عل��م و فن��اوری بیش از 
هر چیز نیازمند آن هس��تند که بروکراسی 
اداری کمرنگ تر ش��ود، به جای حمایت های 

مال��ی در جهت برداش��تن موانع و مش��کالت موجود بر س��ر راه آنها 
ت��الش می کن��د و در حال حاضر ب��ه دنبال ترغیب نهادها به س��مت 

سرمایه گذاری یا vc هستیم. 

علیرض��ا دلیری با اش��اره به نخس��تین اقدام در مس��یر پایه گذاری 
صندوق های جس��ورانه گفت: بر اساس انعقاد تفاهم نامه مشترک میان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با سازمان بورس، استارت 
ای��ن کار خورد و هم اکنون بر اس��اس نیاز 
کشور، در تالشیم که جامعه سرمایه داری 
کشور را ترغیب به بازار سرمایه کنیم و در 
این مسیر با سرعت بیشتری حرکت کنیم. 
معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه 
معاون��ت علم��ی، با اش��اره به بس��ترهای 
فراهم ش��ده در مسیر فعالیت صندوق های 
جس��ورانه گفت: معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، ب��ه منظ��ور کاهش 
ریس��ک فعاالن در حوزه س��رمایه گذاری 
در بازار س��رمایه، بسترسازی داشته است، 
که از جمله می توان به بس��تر اس��تفاده از 
س��ربازان نظام وظیفه اش��اره کرد، به این 
منظ��ور که فعاالن می توانند هم در مجموعه صندوق ها و هم از طریق 
ش��رکت هایی که سرمایه گذاری بر روی آنها صورت می گیرد، به جذب 

سربازان مشمول نظام وظیفه بپردازند. 

مع��اون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تاندار مرکزی 
گفت: دس��تگاه های اجرایی اس��تان مرک��زی در راس��تای حمایت از 
کارآفرین��ی باید همکاری با موسس��ات دانش بنیان را در دس��تور کار 

قرار دهند. 
ب��ه گزارش مهر، س��عید فرخ��ی پیش از 
ظه��ر دوش��نبه در کارگروه تس��هیل ویژه 
ش��رکت های دانش بنیان استان مرکزی در 
اراک، اظهار داش��ت: در جامع��ه امروز نیاز 
به ش��رکت های دانش بنی��ان کامال ملموس 
است و معتقد هستیم که باید شرایط برای 
گسترش فعالیت این شرکت ها فراهم شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
مناب��ع اس��تاندار مرکزی افزود: ب��رای این 
منظور باید جذب سرمایه گذاری در دستور 
کار ق��رار گیرد و به طور وی��ژه برای افزایش 
فعالی��ت این ش��رکت ها که جوان��ان دارای 

دانش فنی و کارآفرین در آن کار می کنند، اقدام کنیم. 
فرخ��ی بیان کرد: در رابطه با موسس��ات دانش بنیان، ارائه مش��اوره 
ب��رای بهبود فعالیت این ش��رکت ها، حل مش��کالت آنه��ا و همچنین 

بازاریاب��ی فروش، می طلبد که با دس��تگاه های اجرایی تفاهم نامه های 
هم��کاری ب��ه امضا برس��انند و از این طریق می ت��وان هزینه های این 

شرکت ها را هم کاهش داد. 
مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتص��ادی و 
توسعه منابع اس��تاندار مرکزی با اشاره به 
ضرورت بسترس��ازی برای تکمیل چرخه 
علم تا فناوری و فناوری تا تجاری سازی و 
علمی،  توانمندی های  همچنین شناسایی 
پژوهش��ی و فناوری اس��تان، خاطرنشان 
ساخت: تالش داریم که حمایت حداکثری 
توس��ط  دانش بنی��ان  ش��رکت های  از 
دس��تگاه های اجرایی در اس��تان مرکزی 
ص��ورت پذیرد ت��ا فعالیت این ش��رکت ها 
با روند رو به رش��دی نس��بت به گذش��ته 

پیگیری شود. 
گفتنی است، استماع و بررسی مشکالت 
تع��دادی از ش��رکت های دانش بنیان اس��تان مرکزی توس��ط معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار به منظور رفع مسائل 

این شرکت ها، بخشی از این جلسه بود. 

دلیری در نشست بررسی مشکالت صندوق های جسورانه: 

مسیر فعالیت سرمایه گذاران در بازار سرمایه نیازمند توجه است
معاون امور اقتصادی استاندار مرکزی: 

دستگاه های اجرایی همکاری با موسسات دانش بنیان را مدنظر قرار دهند

زمانی که س��خن از پول درآوردن اس��ت، تمام��ی افرادی که صاحب 
کس��ب وکارهای موفق هستند تأکید دارند که تمرکز خود را روی یک 

کسب و کار محدود کنید. 
اف��رادی که هدف خاص خود را دارند و نس��بت ب��ه کاری که انجام 
می دهند اطمینان و اعتقاد دارند می توانند به موفقیت هایی که در ذهن 
خود تصویر سازی کرده اند دست پیدا کنند. تعیین یک هدف مشخص 
و پس از آن اس��تمرار و تالش در رس��یدن به هدف های تعیین شده، 

یک��ی از رازه��ای موفقیت 
در هر کس��ب وکاری است. 
اگ��ر روی یک هدف تمرکز 
داش��ته باش��ید، ذهن شما 
دائماً نش��انه ها و پیام هایی 
را دریاف��ت خواهد کرد که 
موجب بهتر شدن وضعیت 
در کس��ب و کارتان  رونق  و 

می شود. 
اما وضعیتی را تصور کنید 
که ق��وای ذهنی خ��ود را 
موضوعات  و  مسائل  درگیر 
مختلف کرده اید، بدون شک 
افکار ش��ما م��دام در بین 
موضوعات  و  این هدف ه��ا 
مختلف س��رگردان خواهد 
ش��د. از دیگر ن��کات منفی 
چن��د  ب��ه  پرداخت��ن  در 
موضوع و هدف این اس��ت 
فرصت ها  به راحت��ی،  ک��ه 
می دهی��د  دس��ت  از  را 
و  ش��رایط  نمی توانی��د  و 
فرصت های مناس��بی را که 
پیش  شما  هدف های  برای 
می آی��د تش��خیص داده و 
به موقع اق��دام کنید. عالوه 
بر این، ش��ما زمان زیادی 
را صرف پرداخت��ن به این 
و  کرد  خواهی��د  هدف ه��ا 
نمی توانید وقت کافی برای 
داش��ته  آنها  روی  تمرک��ز 
باش��ید. نتای��ج تحقیقات و 
پژوهش های ب��ازار مختلف 

در ح��وزه موفقیت های افراد بزرگ نش��ان می دهد که همواره در طول 
زندگ��ی خود ب��ه دنبال یک هدف خاص بوده ان��د و تمام انرژی، توان، 
زمان و ثروت خود را برای رسیدن به این هدف سرمایه گذاری کرده اند. 
ممکن اس��ت بس��یاری از افراد وجود داش��ته باش��ند که به دلیل 
نیازهای مالی که دارند در چند زمینه مش��غول باشند، اما بهتر است 
همیش��ه یک هدف خاصی را در ذهن خود بپرورانید تا در ش��رایط 
مناس��ب به آن بپردازی��د. در این فرصت نیز الزم اس��ت به افزایش 

مهارت ها و دانش خود در زمینه مورد عالقه تان بپردازید. یکی دیگر 
از م��واردی که به ش��ما کمک می کند در ی��ک زمینه خاص بتوانید 
تمرکز داش��ته باشید، داش��تن دانش و تخصص کافی در آن زمینه 
اس��ت. اگر شما در یک زمینه خاصی تخصص و مهارت داشته باشید 
به راحت��ی می توانید تمام انرژی خود را صرف همان موضوع و زمینه 
کنی��د و خواهید دید که چقدر موفقیت های بیش��تری را به دس��ت 

خواهید آورد. 
به شما پیشنهاد می شود 
حتی در صورتی که مجبور 
به انجام چند کار هس��تید 
ولی س��عی کنی��د در یک 
تمرک��ز  خاص��ی  زمین��ه 
بیش��تری داش��ته باشید و 
در طول زمان س��عی کنید 
خود  مه��ارت  و  تخص��ص 
در ای��ن زمین��ه را افزایش 
دهی��د. اگ��ر با ای��ن هدف 
ب��ه پی��ش بروی��د، در هر 
کس��ب و کاری که هس��تید 
ی��ا خواهید ب��ود می توانید 
مس��یرهای موفقیت را طی 
کنید و نس��بت به موفقیت 
خود در ای��ن راه اطمینان 
داش��ته باش��ید. ع��الوه بر 
این، س��عی کنید با افرادی 
که در زمینه م��ورد عالقه 
ش��ما فعالیت دارند ارتباط 
مستمر داش��ته باشید و از 
دانش و تجربه آنها استفاده 

کنید. 
بازاریابی،  مشاوره  نظر  از 
آش��نایی و ارتب��اط با این 
به ش��ما  می توان��د  اف��راد 
کمک کند تا زمان کمتری 
را ص��رف معرف��ی خود در 
زمینه کسب وکار خود کنید 
و تجارب آنها می تواند طی 
ک��ردن این مس��یر را برای 
ش��ما کوتاه تر کند، چراکه 
دیگر نیاز ندارید بسیاری از 

این راه ها را برای کسب تجربه یا دانش کافی طی کنید. 
عالوه بر نکات باال، بهتر است همیشه نکات قوت خود و ویژگی هایی 
ک��ه به ش��ما کمک می کن��د تا بتوانید ب��ه هدف های خود برس��ید را 
بشناس��ید و از آنها در راه رس��یدن به هدف های خود اس��تفاده کنید. 
زمانی ک��ه زمینه و تخصص مورد عالقه خود را انتخاب کردید، س��عی 

کنید با شور و اشتیاق به سمت رسیدن به هدف خود حرکت کنید. 
qmpmarketing :منبع

اهمیت انتخاب یک هدف مشخص در کسب و کار

نگـــاه

کارگاه کارآفرینی و راه اندازی کس��ب وکار جدید به همت بنیاد نخبگان استان 
خوزس��تان در اهواز برگزار خواهد شد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان، در راس��تای افزایش توانایی و مهارت مس��تعدان  برت��ر برای حضور در 
عرصه های کارآفرینی و اشتغال ز ایی با رویکرد انطباق با داشته های بومی، »کارگاه 
یک روزه کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار جدید« به همت بنیاد نخبگان استان 
خوزس��تان برگزار می شود.  این کارگاه به منظور هم افزایی میان مستعدان  برتر، 
آش��نایی با داشته ها و دانس��ته های نخبگانی، آگاهی از دس��تاوردها، چالش ها و 
مشکالت موجود در منطقه و استان، شبکه سازی نخبگانی و همچنین زمینه سازی 

برای حضور اثرگذار اجتماع نخبگانی در جامعه بومی برگزار خواهد شد. 

با هدف اشترک گذاری  دانسته ها و داشته های نخبگانی

کارگاه کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار 
جدید برگزار می شود
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مش��اور وزیر بهداش��ت در امور کارآفرینی از حمایت از کارآفرینان حوزه 
س��المت خبر داد و گفت: تاکن��ون ۲7 طرح در حوزه وزارت بهداش��ت در 
س��امانه کارا به ثبت رسیده اس��ت.  به گزارش ایسنا، محمد میرزابیگی در 

نشس��تی خبری درباره بحث ایجاد اشتغال در 
نظام سالمت، گفت: در این زمینه تفاهم نامه ای 
میان وزیر رفاه و وزیر بهداش��ت در انتهای سال 
گذشته امضا شد و یکی از مواردش این بود که 
س��الی ۶0 هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم.  وی با 
بیان اینکه بر همین اس��اس سامانه کارا در این 
حوزه در کش��ور فعال است، گفت: تمام کسانی 
که بنا دارند در کشور کسب وکاری ایجاد کنند، 
می توانند وارد این س��امانه ش��وند و طرح شان 
را مطرح و درخواس��ت تسهیالت کنند. بر این 
اساس طرح های مختلف تعیین تکلیف می شوند 
و در ح��ال حاضر بیش از 108 طرح کش��وری 
در سامانه کار مطرح شده که این طرح ها منجر 

به ایجاد اش��تغال مستقیم 7300 نفر و ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای ۲1 
هزار نفر می ش��ود.  میرزابیگی با بیان اینکه قرار اس��ت هیچ طرحی بیش از 
 یک ماه و در وزارت بهداشت بیش از یک هفته معطل نباشد، گفت: تاکنون

۲7 ط��رح در حوزه وزارت بهداش��ت در این س��امانه مطرح ش��ده که هیچ 
کدام ش��ان بی��ش از یک هفته معطل نمانده و بررس��ی ش��ده اند. البته اگر 
طرحی بیش از 5میلیارد تومان ارزش داش��ته باش��د باید نظارت مسئوالن 
نظارتی اس��تان ه��م روی آن وجود داش��ته 
باش��د. همچنین طرح های ۲0میلیارد تومان 
به باال عالوه بر اس��تان در کمیته کشوری هم 
بررس��ی می شوند.  مش��اور وزیر بهداشت در 
امور کارآفرینی، هش��ت س��رفصل بهداشت و 
درمان را برای ارائه طرح در س��امانه کارا اعالم 
کرد و گفت: یکی از این س��رفصل ها، موضوع 
س��المت جامعه نگر است. بنابراین هر طرحی 
که ب��رای ارائه خدم��ت به م��ردم در مکانی 
غیر از بیمارس��تان مطرح شود، مورد حمایت 
قرار می گیرد. س��ایر سرفصل ها نیز در زمینه 
توریسم سالمت، خدمات بهداشتی غیر دولتی 
طب س��نتی، مکمل، گیاهان دارویی، مشاغل 
خانگی مرتبط با س��المت، توس��عه نرم افزارهای حوزه س��المت و صیانت از 
مش��اغل موجود به معنای توسعه مشاغل موجود است که در این زمینه در 

سراسر کشور به جز تهران تسهیالتی برای طرح ها در نظر گرفته می شود. 

دو اپراتور تی  موبایل و اس��پرینت طی ق��راردادی ۲۶میلیارد دالری با 
یکدیگر ادغام شدند و از این رو بزرگ ترین اپراتور فعال در آمریکا را تشکیل 
دادند.  به گزارش زومیت، تی  موبایل و اس��پرینت پس از انجام مذاکراتی 

ک��ه در ی��ک دوره زمان��ی چهار س��اله بارها 
انجام ش��ده بود، باالخره در هم ادغام شدند. 
بر اس��اس اطالعات ارائه ش��ده، ای��ن قرارداد 
همکاری ارزش��ی ۲۶میلی��ارد دالری دارد و 
کامال مبتنی بر انتقال س��هام بین دو شرکت 
منعقد شده است. دو شرکت اعالم کرده اند که 
ادغام باعث ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید 
خواهد شد و موضع آمریکا در برابر چین برای 
ایجاد نسل بعدی شبکه های موبایل را بیش از 
پیش تقویت خواهد کرد.  ادغام اس��پرینت با 
تی  موبایل را باید ترکیب ش��دن اپراتور سوم 
و چه��ارم آمریکا عنوان ک��رد که در مجموع 
1۲7 میلیون مشترک دارند. بر اساس آخرین 

آمارها، ورایزن به عنوان بزرگ ترین اپراتور آمریکایی، در سه ماهه اول سال 
۲018 نزدیک به 11۶ میلیون و AT&T نیز 93 میلیون مشترک دارند. 
اپراتورهای آمریکایی رقابت سنگینی با یکدیگر دارند، به طوری که هر یک 

از شرکت ها با خرید شرکت های فعال در حوزه مخابرات یا تولید محتوا 
در پی گس��ترش دامنه فعالیت و افزایش تعداد مش��ترکان خود هستند. 
ورایزن با تصاحب یاهو نشان داد که در نظر دارد فعالیت های خود را بیش 
از پیش گسترش دهد. AT&ِT  نیز چندی 
پیش با توافق 85میلیارد دالری، تایم وارنر 
را تصاحب کرد.  شرکت جدید فعالیت خود 
را تح��ت نام تجاری تی  موبایل ادامه خواهد 
داد. از جمل��ه برنامه های تی  موبایل باید به 
سرمایه گذاری 40میلیارد دالری در سه سال 
 5G آینده برای توسعه هر چه بیشتر شبکه
اش��اره کرد. هر دو ش��رکت اسپرینت و تی  
موبایل از نظر زیرساخت های 5G از ورایزن 
عقب تر هس��تند؛ حتی مجم��وع بودجه دو 
ش��رکت از بودجه در نظر گرفته شده توسط 
ورای��زن و AT&T پایین تر اس��ت. انتظار 
می رود این ادغام در نیمه اول س��ال ۲019 
نهایی ش��ود و شرکت حاصل ادغام فعالیت خود را از سال آینده میالدی 
به صورت رس��می آغاز کند. البته ش��رط اصلی برای نهایی شدن قرارداد 

همکاری دو شرکت را باید موافقت رگوالتوری ها عنوان کرد. 

مشاور وزیر بهداشت اعالم کرد

تی موبایل و اسپرینت طی قراردادی 26میلیارد دالری ادغام شدندحمایت وزارت بهداشت از کارآفرینان حوزه سالمت

راه اندازی یک کس��ب وکار بس��یار سخت اس��ت، اما اهداف و رویاها 
نباید به حس��رت تبدیل شوند و هیچ موقع تالش برای رسیدن به آنها 

دیر نیست. 
زمان��ی  که صحبت از راه اندازی کس��ب وکار جدی��د به میان می آید، 
به ط��ور ناخ��ودآگاه تصوی��ر کارآفرین��ان ج��وان در ذهن م��ان نقش 
می بن��دد. در صورت��ی ک��ه یک فرد در هر س��ن و س��الی با داش��تن 
برنامه ری��زی و اهداف دقیق می تواند کس��ب وکار م��ورد عالقه خود را 
راه ان��دازی کن��د. درواقع هیچ وق��ت برای انجام این کار دیر نیس��ت و 
 هرگز نباید با پش��یمانی زندگی کرد. لیس��ا داود، بنیانگذار رس��توران
Cheesy Street Grill اس��ت. او 3۲ س��ال در ش��رکت های بزرگ 
آمریکایی به سختی کار کرده است تا به عنوان یک زن جایگاه خودش 
را در دنیای مردس��االر پیدا کند، اما این موضوع باعث نشده است که 
آخ��ر هفته ها به انج��ام کار مورد عالقه خود نپ��ردازد. او آخر هفته ها 
آشپزی می کرد تا استرس کل ایام هفته را فراموش کند. در ادامه این 
مقاله  داس��تان راه اندازی کسب وکار او و نکاتی را که در این مسیر یاد 

گرفته است از زبان خودش می خوانیم. 
من عاش��ق آشپزی بودم و در سن 50 سالگی توانستم کامیون سیار 
غ��ذای خود را خریداری کنم. منوی غذاهای رس��توران س��یار من از 
س��اندویچ پنیر گریل شده و س��ایر غذاها با دستور العمل ساده تشکیل 
ش��ده بود. همانطور که می دانید داشتن کامیون سیار غذا چالش های 
زی��ادی دارد؛ از کاغذبازی ه��ای اداری گرفته ت��ا تحمل گرما در فصل 
تابس��تان و تحمل سرما در فصل زمستان، اما انجام این کار به اندازه ای 
برایم لذت بخش بود که حاضرم همه کارها را دوباره از ابتدا انجام دهم. 
دیدن لبخند رضایت در چهره مش��تری آنقدر برایم ارزش داشت که با 
تمام انرژی کار می کردم. بعد از دو س��ال کار با کامیون سیار توانستم 
دو مغازه در محل پررفت وآمد ماساچوس��ت افتتاح کنم. از آنجایی که 
ای��ن مغازه ها در محل پررفت وآمدی بودند و بس��یاری از مش��تری ها 
تمای��ل به همکاری داش��تند، حق امتیاز برند را ب��ه افراد عالقه مند از 

طریق فرنچایز فروختم. 
من بس��یار خوش��حالم که کس��ب وکارم را در این س��ن آغاز کردم. 
راه اندازی کسب وکار جدید بس��یار سخت و پراسترس است؛ درنتیجه 
یک کارآفرین باید اهداف و رویاهای خود را باجدیت دنبال کند. اجازه 
ندهید روزهای س��خت ش��ما را ناامید کنند، برای رسیدن به موفقیت 

باید با سختی های راه همراه شد و مشکالت را کنار گذاشت. 
1- از عقل و منطق خود استفاده کنید

این حس را ندارم که نس��بت به ۲0، 30 یا 40سالگی خود زرنگ تر 
 ش��ده ام، ام��ا احس��اس می کن��م راه اندازی یک کس��ب وکار در س��ن

50 س��الگی برایم بس��یار مفید بود. تمام درس هایی که در این مدت 
از مربی ه��ا و همکارانم یاد گرفتم اعتمادبه نفس بیش��تری به من داد. 
همچنین مهارت های حل مس��ئله ای ک��ه در این مدت آموختم به من 
کمک کرد چالش های روزانه را راحت تر پشت سر بگذارم. شما هم اگر 
قصد دارید کس��ب وکار خود را در آینده راه اندازی کنید، بهتر است در 
این مدت روی افزایش تواناهایی فکری و تقویت مهارت ها تمرکز کنید. 

2- سرمایه جمع آوری کنید
م��ن کس��ب وکارم را زمانی  که 50 س��الم بود آغاز ک��ردم و از نظر 
مالی مش��کل زیادی نداش��تم. افرادی که قصد انجام چنین کاری را 
دارند می توانند هر س��ال بخشی از حقوق و مزایای بازنشستگی خود 

را کن��ار بگذارن��د. من همچنین در این مدت با دوس��تان و همکاران 
خوبی آش��نا ش��دم که روی کسب وکار من س��رمایه گذاری کردند و 
مش��کلی بابت مس��ائل مالی نداش��تم، اما راه اندازی کسب وکار یکی 
از س��خت ترین کارهای��ی بود که تا به حال در زندگ��ی انجام داده ام، 
بنابراین هر ش��خصی پیش از انجام ای��ن کار باید بداند در چه راهی 
قدم می گذارد. آغاز هر کاری نیازمند کار سخت و پرداخت هزینه های 
باال اس��ت. شخصی که کاری را راه اندازی می کند، باید متعهد باشد و 
بداند ش��اید در سال های اول فرصتی برای رسیدگی به امور شخصی 

نخواهد داشت. 
3- شبکه سازی کنید

س��عی کنید ارتباط خود را تا جای ممکن با کسانی که می شناسید 
افزای��ش دهی��د. افرادی که صاحب کس��ب وکارهای کوچک هس��تند 
تجرب��ه زیادی در امور مختل��ف دارند و می دانن��د چالش ها را چگونه 
باید پش��ت س��ر بگذارند. پس ارتباط خود را با آنها افزایش دهید و از 
تجربی��ات آنها درس بگیرید. به عنوان مثال بپرس��ید بهترین راه برای 
تبلیغات برند چیست؟ کدام شرکت  تبلیغاتی عملکرد بهتری دارد؟ آیا 
ام��کان همکاری میان دو برند وج��ود دارد؟ چه محلی برای راه اندازی 
کس��ب وکار بهتر اس��ت؟ آیا در نزدیکی آنها جایی برای اجاره مغازه و 

گسترش کسب وکار وجود دارد؟ 
از دوس��تان و اعضای خانواده برای اداره کس��ب وکار کمک بگیرید. 
به عنوان مثال بخواهید کسب وکار شما را در شبکه های اجتماعی تبلیغ 
ی��ا بهترین پیمانکار را ب��رای انجام پروژه معرفی کنند. اگر ش��خصی 
مس��لط به امور حسابداری یا تایپ می شناس��ید، او را استخدام کنید. 
همچنین از آش��نایان بخواهید افراد متخص��ص در هر زمینه ای مانند 
بازاریابی یا طراحی سایت را معرفی کنند. هرگز از سوال کردن نترسید 

و ارتباط خود را با کسانی که می شناسید افزایش دهید. 
4- ادامه تحصیل دهید

فرام��وش نکنی��د که هیچ موقع ب��رای ادامه تحصی��ل و اخذ مدرک 
دیر نیس��ت، بنابراین از هر فرصتی ب��رای آموختن مهارت های جدید 
استفاده کنید. در مورد کالس های آموزشی و دوره های آنالین مرتبط 
با کس��ب وکار تحقیق کنید. من در یک دوره آنالین مدیریت ش��رکت 
کردم تا دید بهتری نس��بت به ام��ور مالی و کمپین های تبلیغاتی پیدا 
کنم. این دوره به کس��ب وکارهای کوچک کمک می کند تا برنامه ریزی 
بهتری برای استراتژی رشد در سه سال آینده داشته باشند. شرکت در 
این کالس همچنین فرصت شبکه سازی با سایر صاحبان کسب وکار و 

همچنین افراد متخصص را برای من فراهم کرد. 
5- نام خود را به گوش دیگران برسانید

همانطور که می دانید شبکه س��ازی برای بقای کس��ب وکار ضروری 
اس��ت. س��عی کنید در رویدادهای مرتبط با کس��ب وکار خود شرکت 
کنی��د و با افراد فعال در این زمینه آش��نا ش��وید. قدرت ش��بکه های 
اجتماعی را دس��ت کم نگیرید و با شبکه سازی در این محیط نام خود 
را به گوش دیگران برس��انید. از مربی ها و افراد باس��ابقه در این زمینه 
کمک بگیرید و از تسهیالتی که به اقشار خاص یا کارآفرینان زن ارائه 
می ش��ود اس��تفاده کنید. در نهایت دنبال رویاهای خود بروید و از این 
کار نترس��ید. آرزوی من این اس��ت که تا شش س��ال دیگر ۲00 حق 

امتیاز بفروشم و در شهر پاریس بازنشسته شوم. 
FORBES/ZOOMIT :منبع

شیائومی اخیرا رویدادی را برای معرفی موبایل گیمینگ »بلک شارک« 
برگزار کرده که طی آن »لی جون«، مدیرعامل این شـرکت گجتی را که 
احتماال »Mi Band 3« باشد در دست داشته است.  به گزارش دیجیاتو، 
حدود دو سال از عرضه آخرین دستبند سالمتی شیائومی می گذرد اما 
همانطـور که در تصویر می بینید گجت پوشـیدنی لی جون، دسـتبند 
 Mi جدیـدی اسـت که طراحی آن شـباهت زیادی به مدل هـای قبلی

Band شیائومی دارد. 
این دستگاه که احتماال در ماه های آینده شاهد رونمایی از آن خواهیم 
بود دارای بند پالستیکی نرمی است که در مدل های قبلی نیز شاهد آن 
بوده ایم؛ عالوه بر آن مسـاحت سطح شیشه ای هم تا حد زیادی بیشتر 
شـده که می توان آن را به عنوان نشانه ای از افزایش مساحت نمایشگر 
0.42 اینچی با پنل OLED تلقی کرد که در برابر خراش مقاوم اسـت و 
اثر انگشـت هم به راحتی روی آن باقی نمی ماند. از سوی دیگر لبه های 
نمایشـگر نیز تا حدودی خمیده شده تا با منحنی بند پالستیکی ادغام 
شـود.  انتظار مـی رود Mi Band 3 در کنـار قابلیت هایی همچون گام 
شـمار، GPS و شـتاب سنج از سنسـور ضربان قلب و بلوتوث 4.2 نیز 
بهره ببرد. از دیگر امکاناتی که احتمال افزوده شدن آنها به این دستبند 
سـالمتی وجود دارد می توان به موتور ویبره و پشـتیبانی از استاندارد 
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار IP67 اشاره کرد که آن را به گزینه ای 

ایده آل برای ورزشکاران تبدیل می کند. 
مسـئوالن شـیائومی پیش از این عرضه Mi Band 3 را تأیید کرده 
بودند و در صورتی که دسـتبند هوشمند لی جون واقعا همین دیوایس 
باشـد، احتماال در آینده نزدیک شـاهد رونمایی از آن خواهیم بود. در 
حال حاضر اطالعاتی درباره قیمت این دستگاه ارائه نشده، اما بهای مدل 
قبلی این گجت 22 دالر بود و احتماال در نسل فعلی تا حدودی افزایش 
پیدا خواهد کرد.  کمپانی شـیائومی در اکانـت توییتری خود از گجتی 
رونمایی کرده که شبیه دستبند سالمتی Mi Band 3 به نظر می رسد. 
این بند هوشـمند بر خالف مدل قبلی هیچ کلید فیزیکی نداشـته و از 
فرمان های لمسی پشتیبانی خواهد کرد. در این پست به اطالعات دیگر 

اشاره ای نشده است. 

هیچ موقع برای راه اندازی کسب وکار جدید دیر نیست

مدیرعامل شیائومی سهوا
 از دستبند سالمتی

 Mi Band 3 
رونمایی کرد

یادداشـت

رئیس دانش��گاه بیرجند گفت: برگزاری اس��تارتاپ ها در س��طح دانشگاه ها 
زمینه ای برای حرکت به سمت دانشگاه های کارآفرین است. 

به گزارش ایسنا، احمد خامسان دیروز در نشست خبری پنجمین استارتاپ 
ویکند اظهار کرد: با برگزاری مس��ابقات و جش��نواره های استارتاپ می توانیم 
س��طح دانشگاه های اس��تان را از دانش��گاه های پژوهش محور به دانشگاه های 

کارآفرین ارتقا دهیم. 
رئیس دانشگاه بیرجند افزود: دانشگاه بیرجند آماده سرمایه گذاری در بخش 

انسانی و مالی برای مسابقات استارتاپ است. 

رئیس دانشگاه بیرجند: 

برگزاری استارتاپ ها زمینه ای برای حرکت 
به سمت دانشگاه های کارآفرین است
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ام��روزه تلفن ه��ای همراه ب��ه میزانی از 
محبوبیت برخوردار ش��ده اند که تقریبا هر 
انسانی حداقل دارای یک تلفن همراه است. 
بدون ش��ک در هر مکانی که اجتماعی از 
انسان ها وجود داشته باشد، بهترین مکان 
برای انجام تبلیغ��ات به وجود خواهد آمد. 
به همین دلیل الزم است تا برندها در این 
زمینه توجه ویژه ای از خود نشان دهند. در 
ادامه به بررس��ی 10 روش در این خصوص 

خواهیم پرداخت. 
1- ارسال پیامک 

با وج��ود ظهور اینترنت و ش��بکه های 
پیام رسان متنوع، ارسال پیامک همچنان 
در صدر ابزارهای ارتباطی قرار دارد. این 
امر نگاه بس��یار با ارزش��ی است. استفاده 
از تلفن هم��راه به عن��وان برترین روش 
تبلیغات��ی یاد می ش��ود. در این خصوص 
توصیه می شود از طریق مخابرات منطقه 
مورد نظر خود ش��ماره تلف��ن افراد را به 
دس��ت آورید و پ��س از تعیین متن پیام 
خود، اقدام به اس��تفاده از س��رویس های 

ارسال پیام در ابعاد گسترده کنید. 
2- ارسال پیام های چند رسانه ای

در واق��ع از ای��ن س��رویس می توان به 
عنوان نس��ل بع��دی پیامک ن��ام برد که  
کاربران امکان ارس��ال متن های طوالنی، 
عکس و موس��یقی را دارن��د. اگرچه این 

سرویس مدتی بعد با ظهور اینترنت عمال 
نتوانست جایی مناسب برای خود در بازار 
پی��دا کند، با این ح��ال همچنان یکی از 

روش های موجود محسوب می شود. 
3- ارسال ایمیل 

با توج��ه به اینک��ه تلفن ه��ای همراه 
هوشمند از اپلیکیش��ن ایمیل و جیمیل 
برخوردارند، به همین خاطر ارس��ال پیام 
از این طریق نیز می تواند نتیجه مطلوبی 
به ارمغان آورد. در این زمینه توجه داشته 
باش��ید که تعداد دفعات ارسال شما باید 
به نحوی باشد که ضمن استمرار موجب 
بروز نارضایتی  نش��ود، بنابراین بهتر است 
آدرس ایمی��ل خ��ود را در پیامک ه��ا یا 
پیام های چند رسانه ای خود ذکر کنید تا 

امکان ارتباط مستقیم فراهم شود. 
4- مسیریاب های تلفن همراه 

از امکان��ات ج��ذاب و در عی��ن ح��ال 
ام��کان  هم��راه  تلفن ه��ای  کارب��ردی 
آدرس  اینک��ه  اس��ت.  مس��یریابی 
نمایندگی های خود را در این مسیریاب ها 
مش��خص کنید، خود در جذب مشتریان 
جدید تأثیر بسزایی خواهد داشت. جالب 
است بدانید که در حال حاضر گوگل مپ 

در صدر این اپلیکیشن ها قرار دارد. 
5- استفاده از بارکد در بسته بندی 

محصوالت 
بارکد درواقع خطوطی هس��تند که به 
وس��یله آن می توانید اطالعات الزم را در 

رابط��ه با محصول خود به دس��ت آورید. 
این امر از آن نظر مهم است که می توانید 
از آن به عنوان راهی برای انتقال افراد به 
س��ایت رسمی خود بهره بگیرید و آنها را 
از س��ایر محصوالت تولیدی آگاه سازید. 
توجه داش��ته باش��ید به ه��ر میزانی که 
مخاطب از شما اطالعات بیشتری داشته 
باش��د، ب��ه همان می��زان ش��انس خرید 
مجدد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین 
در صورت ایجاد ی��ک تجربه بی نظیر در 
استفاده از محصول خود امکان تبلیغ آن 
از طریق مش��تریان نیز به شدت افزایش 

پیدا خواهد کرد. 
6- اپلیکیشن های تلفن همراه 

در این زمینه شما به دو روش می توانید 
نگاه ها را به س��مت خود جلب کنید. 1- 
طراحی و س��اخت یک اپلیکیش��ن برای 
خ��ود ۲- تبلی��غ در اپ ه��ای معروف و 

پرطرفدار .
در این زمینه توجه داش��ته باشید که 
هیچ مانعی برای انجام هر دو روش وجود 
ن��دارد و بهتر اس��ت از تمام��ی امکانات 

موجود استفاده کنید.
7- در شبکه های اجتماعی به تولید 

محتوا بپردازید
در واقع اینکه صرفا ب��ه انجام کارهای 
تبلیغاتی بپردازید، نمی تواند تأثیر الزم را 
در مخاطب داش��ته باشد. به همین دلیل 
در ت��الش برای رفع نیاز مش��تریان خود 

باشید و در این مسیر از راه های مختلفی 
وارد ش��وید. ب��رای مث��ال در صورتی که 
در زمین��ه تولی��د لوازم ورزش��ی فعالیت 
می کنی��د، می توانید از طری��ق یوتیوب، 
نق��د و بررس��ی محص��والت خ��ود را در 
کن��ار معرفی تکنیک ه��ای ضروری برای 
استفاده بهتر از وسایل در اختیار مخاطب 
قرار دهید. با این کار شما به دانش نامه ای 
در حوزه کاری خود تبدیل خواهید شد. 

8 - تماس با مشتری
هیچ گاه از جادوی صدا غافل نش��وید، 
درواقع شما می توانید با تماس با مخاطب 
مورد نظ��ر خود وی را ب��ه صورت کامل 
نس��بت به مزیت برند خود در مقایسه با 
س��ایرین قانع بسازید و س��ؤاالت وی را 
پاسخ دهید. این موضوع در واقع بازاریابی 
مس��تقیم محسوب می شود و خود دارای 

مزیت های بسیاری خواهد بود. 
9- ایجاد کمپین و چالش های جذاب

اینکه از افراد بخواهید با دوربین تلفن 
همراه خود از محصوالت ش��رکت ش��ما 
عکس های خالق بگیرن��د و با قرار دادن 
آن در س��ایت خود اقدام به نظر س��نجی 
کنید، از جمله اقداماتی است که می تواند 
نگاه مثبتی را به سمت برند شما به وجود 
آورد. به همین دلیل توصیه می ش��ود در 
این زمینه فعال باشید و از ارائه خالقیت  

و انجام کارهای منحصربه فرد نهراسید. 
entrepreneur :منبع

بررسی روش های تبلیغاتی بر پایه تلفن همراه
 چرا بهینه سازی شبکه های اجتماعی 

در حال حاضر یک اولویت است؟ 
به گ��زارش AdWeek ۶1درصد م��ردم به این 
دلی��ل از دنبال ک��ردن یک برند دس��ت برمی دارند 
که محتوایش دیگر به نظرش��ان جال��ب و مرتبط با 
آنها نیس��ت، 45درصد مردم تبلیغ��ات زیاد را علت 
دنبال نکردن برن��د عنوان می کنند و ۲0درصد مردم 
ه��م تولید محتوای خس��ته کننده و تکراری را دلیل 
آن می دانند. به همین علت کارشناس��ان شبکه های 
اجتماع��ی بای��د معیارهای تعامل برند را بررس��ی و 

میزان اثربخشی محتوا را مشخص کنند. 
در ای��ن مقاله قصد داریم چند روش بهینه س��ازی 
بازاریاب��ی ش��بکه های اجتماع��ی را بررس��ی کنیم؛ 
روش هایی که بعد از خواندن ش��ان ممکن است فکر 
کنید بس��یار ساده اند، اما باید بگوییم خیلی ها به کار 

بردن شان را از خاطر برده اند: 
یک- تعیین شاخص های کلیدی عملکرد مرتبط

موفقی��ت را چط��ور تعری��ف می کنی��د؟ برنده��ا 
معموال تاریخچه عملکردش��ان را ب��رای اندازه گیری 
موفقیت شان در شبکه های اجتماعی به کار می برند. 
با این حال این گزینه همیش��ه بهترین و بهینه ترین 
فاکتور نیس��ت، آن هم وقتی که رقبا عملکرد بهتری 
دارن��د و می توانند تعامل بیش��تری بی��ن مخاطبان 

هدف شما تولید کنند. 
آی��ا س��رمایه برگش��تی تان را ب��ه ازای ه��ر ریال 
خرج ش��ده، بهینه سازی می کنید؟ شما باید بازگشت 
س��رمایه تان را در بس��تری رقابتی بررسی کنید. آیا 
افزایش هزینه های تبلیغات در صنعت ش��ما طبیعی 
اس��ت یا تنها برای ش��ما رخ می دهد؟ با پاسخ دادن 
به این پرس��ش ها می توانید هوشمندانه بودجه مورد 

نظر را تنظیم کنید. 

دو- شناخت مخاطب
همیش��ه گفته ش��ده و باز ه��م باید تکرار ش��ود 
که ش��ناخت مخاطب اهمیت بس��یار زی��ادی دارد. 
مخاطب ت��ان را بشناس��ید، عالیق و رفتارهای ش��ان 
را شناس��ایی کنی��د. بینش مخاطب به ش��ما کمک 
می کن��د محت��وای شخصی ش��ده مناس��بی را برای 
مخاط��ب تولید کنید. ب��رای خریداران تان پرس��ونا 
تعری��ف کنی��د و اطمینان حاصل کنی��د که آنها در 
نهای��ت با برندتان تعامل و بازگش��ت س��رمایه تان را 

تضمین خواهند کرد. 
سه- نوع و زمان انتشار محتوای تان را بدانید

آیا می دانید مخاطب تان بیش��تر ب��ا چه محتوایی 
ارتباط برقرار می کند؟ بیش��تر اف��راد ایده های تولید 
محتوا را از اتاق های ایده پردازی برای کمپین های شان 
اس��تخراج می کنند. البته باید بگویی��م این دور هم 
جمع ش��دن برای کار تیمی خوب است اما در عین 
حال بهترین روش خلق ایده نیس��ت. توجه به فصل، 
محصول و هش��تگ ها از عوامل مؤثر بر تولید محتوا 
 Call to هستند و به این عوامل، متن، نوع رسانه و

action مناسب را هم اضافه کنید. 
چهار- کمپین های تان را ارزیابی کنید

ش��بکه های اجتماع��ی در جری��ان و تغیی��ر مدام 
اس��ت، پس شما باید همیش��ه عملکردتان را در این 
پلت فرم ها ارزیابی کنید. از تحلیل های سنتی دست 
برداری��د و داده ها را دانلود کنید. هر قدر بیش��تر به 
س��مت اتوماتیک کردن کارها پیش بروید، آس��ان تر 
می توانی��د روی ن��کات واقعا بااهمی��ت تمرکز کنید 
و ب��ه مخاطب ت��ان ارزش های واقع��ی منتقل کنید. 
با اس��تفاده از اپلیکیش��ن ها و وب سایت های ارزیابی 
آن الی��ن ش��بکه های اجتماع��ی ه��م در وقت ت��ان 
صرفه جویی کرده اید و هم این که می دانید به نتیجه 

صحیح دست پیدا می کنید. 
mbanews :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهمدیریت

واقعیت تبلیغات )14(
سه جاده بزرگ به شهر ُرم- بخش دوم

اکثر فعاالن حوزه تبلیغات پس از شنیدن این جمله 
ش��وکه خواهند ش��د. در واقع، ش��اید این حالت برای 
ش��رکت های کوچک با بودجه های کم که تقریبا هرگز 
به نفوذ باالیی دست پیدا نمی کنند، صادق نباشد. ولی 
ش��رکت های بزرگ و قدرتمند ک��ه از نفوذ ملی باالیی 

بهره می برند، مطمئنا می توانند از آن استفاده کنند. 
بررسی تاریخچه تعداد زیادی از برندها به ما نشان داد 
که اولین تبلیغ کننده بزرگ می تواند از تمام قابلیت ها و 
قدرت یو اس پی بهره ببرد. او به پرچمدار تبدیل شده 
و نف��وذش از او محافظت خواه��د کرد. این بزرگ ترین 
پاداش و پیروزی است. دستاورد مهم دیگری نیز وجود 
دارد: نفر اول نفوذ بسیار زیادی نیز به دست می آورد و 

به دلیل تازگی طرح، به سرعت پیشرفت خواهد کرد. 
به این ترتیب، یو اس پی مال او خواهد شد. 

چه کسی می تواند »از شر جرم دندان خالص شوید« 
را از لیس��ترین بدزدد؟ برخی افراد تالش کردند تا این 
یو اس پی کالس��یک را به دست آورند، ولی نتیجه آن 
شرم آور بود. آنها با تالش بسیار، جمالت خود را تغییر 
دادند تا تقلید خود را پنه��ان کنند، ولی بی فایده بود. 

مردم این یو اس پی را متعلق به لیسترین می دانند. 
صابون الیف بویی با این تبلیغ تاریخ ساز شد: 

»بوی بدن را از بین ببرید«.
تم��ام صابون ها بوی ب��دن را از بین می برند و حدود 
۲5سال است که سایر برندها تالش می کنند با استفاده 
از چنی��ن جمالتی، قدرت تبلیغ خود را افزایش دهند: 
»از زیبایی ش��ما محافظت خواهد ک��رد« یا »همواره 

خوش بو، جذاب و پاکیزه باشید.«
هی��چ یک از این جمالت موف��ق نبودند تا در نهایت 

محصولی جدید وارد بازار شد. 
کرم دندان کول گیت )س��ال ها پیش از اضافه کردن 
ماده ضدپوس��یدگی جدید خود( چنین اظهار داشت: 

»نفس خود را همراه با دندان خود پاکیزه کنید!«
یکی از رقبا سعی کرد تا این یو اس پی را با استفاده 

از یک کمپین بزرگ و خاص تصاحب کند: 
»نفس ش��ما را همراه با دندان پاکی��زه خواهد کرد، 

چون حاوی دهانشویه ای ویژه است!«

این شرکت پس از متحمل شدن میلیون ها دالر ضرر، 
متوجه شد که در تمام این مدت در حال تبلیغ محصول 

رقیب خود بوده است! 
اصل تصاحب یو اس پی، یکی از اصول مهم واقعیت 
تبلیغات اس��ت و می توان آن را با اس��تفاده از اطالعات 
نفوذ به ثبت رس��اند.  پس خطرات پنهان کدام است؟ 
دانش��جوی آلمان��ی، که در ابتدای فصل معرفی ش��د، 
چنین نظری دارد: »س��اده اس��ت! ما چی��زی که رقبا 
تاکنون به آن اشاره نکرده اند را تصاحب می کنیم« و با 

هیجان ادامه داد: »خیلی خیلی ساده است!«
ولی اصال س��اده نیس��ت و می توانید خطر را در متن 
باالی جمله »چنین ادعاهایی تنها با استفاده از تبلیغات 
قابل کپی برداری و دزدیدن نیستند«، مشاهده کنید. 

نقطه ضع��ف اینجاس��ت. تولیدکنن��ده در این نقطه 
آس��یب پذیر خواهد بود. گرچه تبلیغ توان از بین بردن 
مالکیت را نخواهد داشت، ولی محصولی بهتر و جدیدتر 
این کار را انجام خواهد داد. در واقع، چنانچه از محصولی 
با استعداد به خوبی استفاده شود، هر مالکیتی، صرف نظر 
از قدرت آن، نابود خواهد شد. در میان قوانین غیرقابل 

تغییر واقعیت تبلیغات، این جمله به چشم می خورد: 
در درازمدت و با تبلیغات مساوی، محصول بهتر پیروز 
خواهد بود.  درازمدت ش��اید ۲0، 15، 10 یا حتی یک 
سال باش��د، ولی در صورتی که محصول از یک برتری 
واقعا اس��تثنایی بهره نبرد، در مقابل تولیدکننده ای که 
برای توسعه محصول خود هزینه کرده و محصولی عالی 

به بازار عرضه می کند، کامال آسیب پذیر خواهد بود. 
البته م��ا در مبحثی که به یو اس پی منتهی ش��د، 
به یکی از اصول مهم واقعیت تبلیغات اش��اره نکردیم. 
زمانی ک��ه ما »جاده منتهی ب��ه ُرم«، که به تفاوت های 
واقع��ی یک محصول می پردازد، را دنبال می کنیم، این 
تفاوت باید تا چه اندازه گس��ترده باش��د؟ تفاوت تا چه 
اندازه متفاوت اس��ت؟ آیا می توانی��م یک یو اس پی بر 
پایه تفاوتی کوچک ایجاد کنیم؟ تفاوت کوچکی که در 
محصول وجود دارد، ولی مشتری در هنگام استفاده از 

کاال به هیچ عنوان متوجه وجود آن نخواهد شد. 
اکنون ب��ه تفاوت های کوچک محص��والت خواهیم 
پرداخت، زیرا این تفاوت ها در موفقیت محصول نقشی 

اساسی ایفا خواهند کرد. 
ادامه دارد. . . 
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کاربرد هوش مصنوعی در بازاریابی این 
روزها به موضوع بح��ث اصلی این حوزه 
تبدیل شده است؛ از تمام اپلیکیشن های 
فعلی در زمینه خودکارس��ازی بازاریابی 
و پیش بینی ه��ای تحلیل��ی گرفته تا این 
س��ؤال مهم که تحول بع��دی این حوزه 

چیست؟ 
ب��رای درک بهتر ای��ن موضوع که این 
تحول بزرگ ح��وزه فناوری ما را به کجا 
می برد، اجازه دهید نگاهی داشته باشیم 
ب��ه رونده��ای تفکری که تغیی��رات این 
عرص��ه را رقم می زنن��د؛ یعنی روندهای 
پ��ردازش رایانه ای و ش��بکه های عصبی 

مصنوعی. 
شبکه عصبی مصنوعی چیست؟ 

مصنوع��ی  عصب��ی  ش��بکه های 
زیرمجموعه مهمی از یادگیری ماش��ینی 
هس��تند. دانش��مندان عل��وم رایان��ه ای 
از ای��ن ش��بکه ها ب��رای انج��ام کارهای 
تحلیلی،  نظیر پیش بینی های  پیچیده ای 
برنامه ریزی و ش��ناخت الگوهای رفتاری 
کاربران استفاده می کنند. برخالف سایر 
الگوریتم ه��ای یادگیری ماش��ینی که به 
س��ازماندهی داده ها یا تجزی��ه و تحلیل 
عصبی  ش��بکه های  می پردازن��د  اع��داد 
می توانن��د تج��ارب قبل��ی را ذخیره و از 
آنها اس��تفاده کنند. ش��بکه های عصبی 
مصنوع��ی همانط��ور ک��ه از اسم ش��ان 
پیداست از شبکه های عصبی مغز انسان 
که کار تصمیم گی��ری را انجام می دهند، 
الگوبرداری ش��ده اند. مغز انسان اطالعات 
را دریاف��ت می کند و س��پس ب��ا مرتبط 
س��اختن آنها به یکدیگر به نتیجه گیری 
می پ��ردازد. البت��ه درس��ت مث��ل مغ��ز 
انس��ان، الگوریتم های هوش رایانه ای هم 
بی عیب و نق��ص عمل نمی کنند، اما این 
  )ANN( ش��بکه های عصبی مصنوع��ی
هم درس��ت مانند مغز انس��ان می توانند 
از طریق آزمون و خط��ا عملکرد خود را 

بهبود ببخشند. 
شبکه های عصبی هوشمند چگونه 

عمل می کنند؟ 
در حال حاضر بیشتر شبکه های عصبی 
هوشمند در مقایس��ه با برهم کنش های 
عصب��ی پیچی��ده ای که در مغز انس��ان 
صورت می گیرد نس��بتا ساده هستند. در 
این ش��بکه ها یک الیه ورودی و یک الیه 
خروجی وج��ود دارد و ی��ک الیه پنهان 
میان��ی هم بین این دو الی��ه قرار گرفته 
اس��ت که در آن ه��زاران کد اطالعاتی و 
الگوریتم در تالش ب��رای تولید خروجی 
به ط��ور مداوم ب��ا یکدیگر اتص��ال برقرار 

می کنند. 
 برای »آموختن« از هر تجربه ورودی، 
الگوریت��م حاکم بر این ش��بکه ها، به طور 
مرت��ب در ح��ال تغیی��ر ارتباط��ات بین 
داده هاس��ت تا وقتی ک��ه به حد مطلوبی 
از مطابق��ت با خروجی مورد نظر برس��د. 
وقت��ی ک��ه الگوریت��م توانس��ت به یک 
آموخته جدید دس��ت پیدا کند، می توان 
برای افزایش قدرت تصمیم گیری شبکه، 

داده ه��ای ورودی بیش��تری به آن اضافه 
کرد. 

یادگیری عمیق چطور انجام 
می شود؟ 

ن��وع  ب��ه    )DL( یادگی��ری عمی��ق
قوی ت��ری از ه��وش رایان��ه ای اط��الق 
می ش��ود. الیه میانی و پنهانی شبکه های 
عصبی هوش��مند که پیشتر به آن اشاره 
کردیم در روش DL از چند الیه تشکیل 

شده است. 
ش��بکه های عصب��ی یادگی��ری عمیق 
نه تنها پیچیده ترند بلکه این امید )و بیم( 
وجود دارد که این ش��بکه ها با اس��تفاده 
از الگوریتم های مورد استفاده در ساخت 
آنها بتوانند مستقال به یادگیری بپردازند. 
در موقعیت کنون��ی فناوری، از یادگیری 
ماشینی ساده گرفته )NN(  تا یادگیری 
عمی��ق )DL(، الگوریتم ه��ا هن��وز ب��ه 
دریافت داده های ورودی از منابع خارجی 

)انسان ها( وابسته هستند. 
کاربرد شبکه های عصبی در بازاریابی

از ش��بکه های عصب��ی هوش��مند در 
صنای��ع مختلف��ی از جمل��ه پزش��کی، 
مهندس��ی و علوم مالی استفاده می شود. 
ای��ن فناوری همچنی��ن در حال متحول 
س��اختن فناوری های مربوط به بازاریابی 
اس��ت و ب��ه بازاریاب ها ابزاره��ای پویاتر 
و کارآمدت��ری ب��رای انجام بس��یاری از 
فعالیت ه��ا ارائ��ه می دهد؛ برخ��ی از این 

فعالیت ها عبارتند از: 
- پیش بینی رفتار مصرف کننده

- ایج��اد و درک دس��ته بندی ه��ای 
پیچیده تر خریداران

- خودکارسازی بازاریابی
- تولید محتوا

- پیش بینی فروش
کاربرد ش��بکه های عصبی  بیش��ترین 
پیش بینی ه��ای  زمین��ه  در  مصنوع��ی 
تحلیلی است. در این ارتباط، شبکه های 
عصب��ی مصنوع��ی می توانن��د از طریق 
شناس��ایی نتایج و الگوه��ای پویش های 
قبل��ی، ب��ه بازاریاب ها ب��رای پیش بینی 
خروج��ی یک پوی��ش بازاریاب��ی کمک 
کنن��د. درحالی ک��ه ش��بکه های عصبی 
دهه هاست که اس��تفاده می شوند، اخیرا 
  )Big Data( ایجاد بانک داده های انبوه
سبب شده که این فناوری برای بازاریابی 

بسیار سودمند شود. 
با در اختیار داش��تن داده های ورودی 
انبوه و متنوع، ش��بکه های عصبی امروزه 

می توانن��د ب��ه پیش بینی ه��ای پیچیده 
و قاب��ل اعتم��ادی دس��ت بزنن��د که به 
بازاریابی برای تصمیم گیری های  مدیران 
هوش��مندانه تر در م��ورد کارهای��ی ک��ه 
باید انجام ش��ود و اس��تفاده از کانال های 

ارتباطی مناسب کمک خواهد کرد. 
ب��ازار،  س��ازماندهی  زمینه ه��ای  در 
پیش بینی فروش و تولید و توزیع محتوا، 
شبکه های عصبی که با داده های مناسب 
و کافی تغذیه شده باشند، می توانند نتایج 
و پیش بینی های دقیق تری ارائه داده و به 
برای  بازاریابی  تصمیم گیرندگان عرص��ه 
برآورده کردن انتظارات مش��تریان کمک 
کنند. این فناوری همچنین باعث پویاتر 
می شود  خودکارسازی  فرآیندهای  شدن 
که نه تنها بار کاری بازاریابی را س��بک تر 
می س��ازد، بلکه تجربه منسجم تری برای 

مصرف کننده ایجاد می کند. 
مثال هایی از عملکرد شبکه های 

عصبی
 Microsoft BrainMaker
-  مایکروس��افت متغیره��ای متع��ددی 
نظیر زمان آخری��ن خرید، تعداد آخرین 
محصوالت خریداری شده و ثبت شده و 
تعداد روزهای بی��ن ارائه یک محصول و 
خری��د آن را در نظر گرفت��ه و داده های 
به دس��ت آمده را ب��ه برنامه هوش��مند 
BrainMaker ارائ��ه داد تا این برنامه 
بتواند پیش بینی کند که احتمال مطالعه 
خبرنامه ه��ای تبلیغات��ی توس��ط ک��دام 
مش��تریان بیش��تر اس��ت. مایکروسافت 
همچنین داده های مرتبط به خریدارانش، 
از جمل��ه تع��داد کارکنان ش��رکت ها و 
حوزه درآم��دی آنه��ا را از منابع مرتبط 
خریداری کرد. با استفاده از شبکه عصبی

BrainMaker، مایکروس��افت توانست 
نرخ پاس��خ به ایمیل های تبلیغاتی اش را 
از 4.9 درصد به 8.۲ درصد افزایش دهد 
که به گفته س��خنگوی این شرکت، جیم 
مینروین��و )Jim Minervino(  این به 
معنای »حفظ س��طح درآم��د با کاهش 

35درصد هزینه« است. 
لینکدین و برایت - لینکدین در س��ال 
۲014 برای��ت)Bright(  را خری��داری 
کرد تا از الگوریتم ب��رای اتصال دقیق تر 
کارفرمای��ان و افراد جویای کار اس��تفاده 
کند. این ش��بکه عصب��ی از متغیرهایی 
مانن��د الگوه��ای اس��تخدامی قبلی یک 
کارفرما، محل ش��رکت، و ش��رح وظایف 
مش��اغل اس��تفاده می کند تا به هر یک 

از نامزدهای تصدی یک ش��غل بر اساس 
میزان صالحیت آنها برای شغل مورد نظر 
یک امتی��از بدهد. این برنامه هوش��مند 
س��پس به کارب��ران لینکدی��ن در مورد 
پیدا شدن کارمند یا شغل مورد نظر آنها 

اطالع رسانی می کند. 
Under Armour  و آی. ب��ی. ام - 
  )Watson( آندر آرمر از برنامه واتسون
ب��رای    )IBM( ب��ی. ام  آی.  ش��رکت 
اپلیکیشن نظارت بر سالمت این شرکت، 
اس��تفاده    )Record( رک��ورد  یعن��ی 
می کند. این اپلیکیش��ن، داده های کاربر 
نظیر می��زان ورزش، تغذی��ه و اطالعات 
مرب��وط ب��ه س��اعات خ��واب را دریافت 
می کند. ای��ن داده ها از طریق گجت های 
پوشیدنی، اپلیکیشن های واسطه یا خود 
کارب��ر دریافت می ش��وند و س��پس این 
متغیرها برای ایجاد محتوا و گزارش های 
تخصص��ی و منحصر به فرد مخصوص به 

هر کاربر استفاده می شوند. 
گرید برای طراحی وب س��ایت - گرید 
طراح��ی  بس��تر  ی��ک    )The Grid(
وب سایت مبتنی بر هوش مصنوعی است. 
این برنامه از داده های ارائه ش��ده توسط 
کاربران ب��رای برنامه ریزی همه جزییات 
ی��ک وب س��ایت - از راهبرده��ای تولید 
محت��وا گرفته تا اولویت های طرح و رنگ 
- در جهت خودکارس��ازی روند طراحی 
الگوریتم مورد استفاده  استفاده می کند. 
گری��د به نام مول��ی )Molly(  هنوز در 
ح��ال تکمیل اس��ت، اما ظرفی��ت بالقوه 
وب س��ایتی که توس��ط هوش مصنوعی 
)AI(  طراحی می شود بسیار قابل توجه 
اس��ت. الگوریتم مولی یا سایر شبکه های 
عصبی مصنوعی مانند آن تازه در ابتدای 

راه هستند. 
از اس��تفاده مبتکرانه مایکروس��افت از 
ش��بکه های عصب��ی ب��رای افزایش نرخ 
پاس��خ به ایمیل های تبلیغاتی گرفته، تا 
ن��رم افزارهای تش��خیص چهره و تحلیل 
احساس��ات مورد اس��تفاده ش��بکه های 
اجتماع��ی، این مغزه��ای رایان��ه ای در 
ح��ال حاضر با تمام حوزه ه��ای بازاریابی 
در تماس��ند. درک چگونگی عملکرد این 
ش��بکه ها و ظرفیت آینده آنها برای فهم 
بهتر فعالیت های هزاران ش��رکت فناوری 
ش��ناخت  و    )MarTech( بازاریاب��ی 
تأثیر هوش مصنوعی ب��ر آینده بازاریابی 

ضروری است. 
غول ه��ای  ک��ه  نکنی��د  فرام��وش 
فن��اوری مانن��د نرم اف��زار دی��پ مایند 
)DeepMind( گوگل و ابتکارات فیس 
بوک در زمینه ه��وش مصنوعی نخبگان 
علوم رایانه ای را ب��ه خدمت گرفته اند. از 
آنجایی که ش��رکت های فناوری هر روز 
در حال ب��ه کار گی��ری روش هایی برای 
هوش��مندتر ک��ردن ش��بکه های عصبی 
مصنوعی هس��تند، به نظر می رس��د که 
م��ا در حال تجرب��ه تحول��ی در صنعت 
ح��وزه  در  کل��ی  به ط��ور  و  بازاریاب��ی 
کسب وکار هس��تیم. اگر فکر کرده اید که 
تحول دیجیتالی صنعت بازاریابی به اوج 
رسیده است، باید بدانید که این تازه اول 

راه است. . . 
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چرا بازاریابان درک درستی از شبکه های عصبی مصنوعی: داستانی که هر بازاریاب باید بداند
مشتری ندارند

بازاریاب��ان امروزی نمی توانند به ش��ناخت درس��تی از 
مخاطبان دس��ت پیدا کنن��د و این باعث می ش��ود نرخ 
پاسخ دهی پایینی در کمپین های بازاریابی داشته باشند.  
 ،AT Kearney گرگ پورتل، مشاور تبلیغاتی ش��رکت
معتقد است این روزها توجه بیش از اندازه به داده ها باعث 
شده چشم اندازهای واقعی در نیازسنجی مشتری ها در نظر 
گرفته نشوند. در ادامه این مقاله  به بررسی بیشتر مصاحبه 
پورتل در این مورد و راه های او برای رفع مشکل می پردازیم. 
فکر می کنید چرا بازاریابان نمی توانند به درک 

درستی از مشتری ها برسند؟ 
اج��ازه بدهی��د ب��ا ی��ک واقعی��ت ش��روع کنیم؛ 
فهمیدن کامل مش��تری ها کار س��ختی اس��ت. این 
روزه��ا بازاریابان داده های بس��یار زی��ادی در مورد 
مش��تری های برند دارند و در چنین ش��رایطی نرخ 
پاسخ دهی ۲3درصد یک نرخ خوب است. این یعنی 
یا بازاریابان نمی توانند به چش��م انداز درستی دست 
پیدا کنند یا نمی توانن��د داده ها را تبدیل به راه حل 
مؤثر کنند. در هر صورت این آمار نشان می دهد یک 
ج��ای کار ایراد دارد. با این ح��ال بازاریابان باتجربه 
زیادی وجود دارند ک��ه در کمپین های خود به نرخ 
پاسخ بسیار کمتری نسبت به آنچه گفته شد دست 
پیدا می کنند و با این حال آن را قابل قبول، سودآور 

و موفقیت آمیز می دانند.  
دلیل این موضوع چیست؟ 

اولین دلیل اینکه تعداد داده ها بس��یار زیاد است. 
این داده ها متمرکز و قابل اجرا یا مفید نیس��تند. با 
وج��ود این حجم از داده، این باور وجود دارد که راه 
حل های ارائه ش��ده باید کامل و بدون نقص باش��ند 
و همین باعث شکس��ت سازمان ها می شود. این باور 
موجب می ش��ود تصویر واضحی از مش��تری ها ارائه 
نش��ود و بازاریاب��ان نتوانن��د کار خود را به درس��تی 
انج��ام دهند.  دومین دلیل این اس��ت که اس��تفاده 
از ابزاره��ای داده کاوی در روش ه��ای بازاریاب��ی جا 
نیفتاده. بازاریابان در پیشرفته ترین حالت، داده های 
مورد نظر را دریافت می کنند و بعد از تحلیل، به یک 

پرسونای واحد دست پیدا می کنند.
آیا فکر می کنید در گذشته اطالعات بیشتری 

در مورد مشتری ها داشتیم؟ 
من تا حدودی به این حرف اعتقاد دارم. اگر دهه 70 
و 80 را در نظر بگیرید، مشاهده می کنید کمپین های 
تبلیغاتی با اعتمادبه نفس باالیی برگزار می ش��دند و به 
هدف درآمدی خود می رسیدند، اما امروزه به دو دلیل 

این اعتمادبه نفس از بین رفته است: 
1- در زمان گذش��ته اگر آگهی تبلیغاتی را در پمپ 
بنزین مشاهده می کردیم، بدون شک طرفدار آن برند 
می ش��دیم، اما امروزه به قدری حجم تبلیغات باال رفته 

است که تمام روش های تبلیغاتی اشباع شده اند. 
۲- تع��داد زیادی از ش��رکت های بزرگ با گذش��ت 
زمان، مراکز تحقیقاتی خود را به دلیل مشکالت مالی 
کوچک کرده ان��د؛ در نتیجه تحقیقات امروزی کمبود 
چشم انداز اس��تراتژیک دارند و میزان عدم اطمینان را 

افزایش می دهند.  
رایج ترین اشتباهات بازاریابان در تالش برای 

شناخت مشتری چیست؟ 
1- مدیرعامل شرکت از ابزارهای درستی برای 

تحلیل داده ها استفاده نمی کند
در چنی��ن ش��رکت هایی مدیران معم��وال به عمق 
بحث در مورد داده ها کش��یده می شوند. درصورتی که 
س��ازمان هایی با چش��م انداز مؤثر هرگز به این مرحله 
نمی رسند. در عوض تحلیلگران و دانشمندان داده باید 
به نتیجه واحدی رسیده باشند تا مدیران به جای بحث 
ک��ردن روی داده، به یک نتیجه گیری برس��ند و از راه 

حل های پیشنهادی استفاده کنند. 
2- مدیرعامل شرکت روی مهارت های اجرایی 

سرمایه گذاری نکرده است
در چنی��ن ش��رایطی تی��م بازاریاب��ی نمی توان��د 
خروج��ی تحقیق��ات م��ورد نظر را به عم��ل تبدیل 
کند. ش��رکت های س��نتی بازاریابی مانند مسابقات 
اتومبیل رانی ناس��کار )NASCAR(  هس��تند که 
ماش��ین های س��ریع با موتورهای پرقدرت به سمت 
چپ مایل هس��تند و اگر با ماش��ین دیگری برخورد 
کنن��د از بین نمی روند. درواق��ع می توان گفت قابل 
پیش بینی هستند. اما سازمان های بازاریابی امروزی 
باید شبیه  ماشین های فرمول یک باشند؛ یعنی باید 
به چپ و راس��ت بپیچند و سرعت خود را کم و زیاد 
کنند. همچنین اگر با ماش��ین دیگری برخورد کنند 
از بی��ن خواهند رفت. آنها غیر قاب��ل پیش بینی اما 

چابک هستند.  
3- مدیرعامل شرکت باید بداند روی کدام 

مهارت بازاریابی باید تمرکز کند
ش��رکتی که بخواهد از طریق نوآوری به موفقیت 
برس��د، باید روی مه��ارت نوآوری س��رمایه گذاری 
کند. امروزه برای بس��یاری از ش��رکت ها مش��خص 
نیس��ت درگیر شدن مش��تری با برند روی هرکدام 
از بخش های س��ازمان چه تأثیری خواهد گذاش��ت. 
ش��رکت ها در مرحل��ه ای ق��رار گرفته اند ک��ه تمام 
بخش ها برنده می ش��وند و هیچ کس بازنده نیست و 
این باعث می ش��ود یک کسب وکار هیچ موقع برنده 
نش��ود. مدیران عام��ل باید بدانند ک��ه بازاریابی چه 
تأثیری روی کس��ب وکار خواهد گذاش��ت و سپس 

روی توسعه قابلیت های آن سرمایه گذاری کنند. 
FORBES/zoomit :منبع
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 این فرامین از آسمان ها نازل نشده اند. همچنین بر 

روی لوح های ِگلی هم حکاکی نشده اند. 
اما با ای��ن وجود هر بازاریاب محترم و اثربخش��ی 
به منظور یافتن س��رزمین موعود باید به این فرامین 

توجه ویژه ای داشته باشد. 
نباید بازاریابی را در حد یک بخش یا دپارتمان 

ببینید
وقتی می خواهید به طور جدی به موضوع بازاریابی 
بپردازید، بدون ش��ک هر ش��خصی در سازمان شما 
برای خودش یک بازاریاب اس��ت. از مسئول پذیرش 
س��ازمان گرفته که صدای او اولین صدایی است که 
یک مراجعه کننده به س��ازمان به صورت حضوری یا 
تلفنی می ش��نود تا مس��ئول تحویل کاال که احتماال 
نمای پش��ت س��ر وی آخری��ن تصویری اس��ت که 
مش��تری از برخورد با س��ازمان شما شاهد آن است؛ 
همه و همه کارکنان ش��ما نقشی اساسی در ترکیب 

فعالیت های بازاریابی شما ایفا می کنند. 
ش��رکت های خوب هر یک از کارکن��ان خود را با 
منب��ع خوب و کاملی از احترام به مش��تری اش��باع 
می کنند، تا در نتیجه هر نقطه تماس شرکت با بازار 
به خوبی بداند که چگونه باید اقدام به بازاریابی برای 

شرکت بکند. 
باید از قانون 90 روز پیروی کنید

مشتریان، مش��تریان بالقوه و مشتریان وفادار شما 
که ش��ما و کس��ب وکار ش��ما را به دیگ��ران معرفی 
می کنن��د، باید ه��ر 90 روز یک بار از ش��ما چیزی 
بش��نوند. غیر از این آنها آنقدر مش��غول هستند که 
فرصت��ی برای به یادآوردن ش��ما در اختی��ار ندارند. 
شما اگر از قانون 90 روز پیروی نکنید، خیلی راحت 
توس��ط هر ی��ک از رقبای خودتان ک��ه از این قانون 

پیروی کند، کنار گذاشته می شوید. 
با تمام وجود برای مفهوم اصالح کردن احترام 

بگذارید
اگر شما هم مثل من یک فرد متولد دهه 70 )دهه 
50 شمسی( هستید، خیلی راحت باید موفقیت های 
گروه موس��یقی راک Fleetwood Mac را به یاد 
بیاوری��د. اما حاضرم ش��رط ببندم که نمی دانس��تید 
موفقی��ت تقریبا یک ش��به آنها نتیجه س��الیان دراز 
اعم��ال تغییر و اصالحات مختلف  بود. بله، دقیقا این 

گروه پیش از انتش��ار آلبوم معروف خودش��ان تحت 
عن��وان Rumours  در یک بازه زمانی 10 س��اله، 
بی��ش از 14 نفر از اعضای گروه خ��ود را تغییر داده 
بودند. در حوزه بازاریابی، موفقیت به ندرت در نتیجه 
همکاری با اولین تیم همکاران شما به دست می آید. 

نباید تسلیم شوید
موسی و قوم بنی اسرائیل بیش از 40 سال متوالی 
بدون تس��لیم شدن در بیابان س��رگردان بودند. شما 
به خودتان و احتماال به حضرت موس��ی این ِدین را 
دارید که هر روش خالقانه موجود در حوزه بازاریابی 
را حداقل سه بار پیش از تسلیم شدن امتحان کنید. 
فرام��وش نکنید که تکرار و پیگیری و باز هم تکرار 
و پیگیری بهترین دوست و همراه هر بازاریابی است. 
باید حاضرین در قیف فروش خودتان را تغذیه 

کنید
مراجعان یا َآش��نایان ب��ا برند ش��ما می توانند در 
مرحله اول به مش��تری بالقوه و س��پس به مش��تری 
تبدیل شوند و این مش��تریان در مرحله بعدی خود 
می توانن��د مراجعان دیگری را به ش��ما ارجاع داده و 
با خلق مش��تریان بالقوه جدید این رون��د را از ابتدا 
برای ش��ما تکرار کنند. برای هزاران س��ال متمادی، 
ای��ن فرآین��د بازاریابی )که از آن تح��ت عنوان قیف 
فروش هم یاد می شود( بر تمام فعالیت های بازاریابی 
شرکت ها حکومت کرده است و اشکالی در این گفته 
نمی بین��م که ادعا کنم این روند برای حداقل 1000 

سال دیگر هم ادامه پیدا خواهد کرد. 
با مقدس شمردن بازاریابی، همیشه آن را به یاد 

داشته باشید
کمپین ه��ای موفق بازاریابی هرگ��ز تعطیلی به نام 
فصل تابس��تان ندارن��د و هرگز در زم��ان مقتضی و 
س��ر فرصت طراحی و اجرا نش��ده و نمی شوند. بلکه 
باید بخ��ش مهمی از زمان خود را ب��ه موفقیت آنها 
اختص��اص دهید. من اعتقاد دارم که اختصاص زمان 
ثابت و مش��خص روزانه در هر هفته به این دست از 
فعالیت ها در موفقیت آنها بس��یار اثرگذار است. این 
زمان برای م��ن و با توجه به فعالیت های دیگری که 
دارم، عموما پنج ش��نبه بعدازظهرها اس��ت؛ که البته 
برای ش��ما می تواند متفاوت از برنامه من باش��د. اما 
اینکه چه روز و ساعتی را به آن اختصاص می دهید، 
مهم این است که با تمام وجود به آن افتخار کنید و 

برای آن احترام قائل باشید. 
ادامه دارد. . . 
ibazaryabi :منبع
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12 خصوصیت نادرست مدیرانی که 
ترسناک تلقی می شوند

مترجم: امیرآل علی
1- کنترل همه چیز

هیچ دلیلی وجود ن��دارد که بخواهید همه چیز را 
تح��ت کنترل کامل خود درآورید و این تصمیم تنها 
باعث خواهد شد تا در کنترل موارد ضروری ناکارآمد 

عمل کنید. 
2- جدیت تمام در کنار بی رحمی

فرام��وش نکنی��د که گروه کاری ش��ما متش��کل 
از انس��ان ها اس��ت که ممکن است اش��تباهاتی را از 
خ��ود نش��ان دهند. با ای��ن حال بی رحمی ش��ما به 
علت استرس��ی که به تیم وارد خواهد کرد، به وقوع 

اشتباهات مکرر خواهد انجامید. 
3- لجبازی

هم��واره ممکن اس��ت مدی��ران به علت مش��غله 
کاری  ش��ان مس��ائل را آن گونه که باید مورد بررسی 
ق��رار ن��داده و تصمیمی ناکارآمد را اتخ��اذ کنند. به 
هیم��ن دلیل نبای��د در کار خود لجباز باش��ید و به 

صحبت های سایرین گوش فرا دهید. 
4- عدم اعمال تغییرات 

این دسته از مدیران معموال در برابر تغییر واکنشی 
منفی از خود نش��ان داده و این امر باعث می شود تا 
آنه��ا تا زمانی که با مش��کل جدی مواجه نش��وند، از 
اهمی��ت آن آگاه نش��ده و در رقابت با س��ایر برندها 

کامال ضعیف عمل کنند. 
5- ریز کنترل گری

این دس��ته از افراد در همه امور حتی جزییات کم 
اهمی��ت دخالت کرده و با ای��ن کار روحیه تیم را به 

شدت تضعیف می کنند. 

6- ترس همیشگی
به��ا دادن بی��ش از حد به ترس ها باعث می ش��ود 
تا فرصت  س��وزی های بس��یاری رخ دهد که منجر به 

ناامیدی تیم خواهد شد. 
7 – نبود چشم انداز

برای ی��ک مدیر تنها نتایج مقطع��ی نباید مدنظر 
قرار گرفته شود و به همین دلیل وجود چشم اندازی 
برای آینده ضروری محس��وب می ش��ود. با این حال 
مدیرانی که در این مقاله تحت عنوان ترسناک تلقی 

می شوند، فاقد چنین بینشی هستند. 
8 - اعمال تبعیض

اگرچه این امر طبیعی اس��ت که همه افراد از یک 
درجه اهیمت برای ش��رکت برخوردار نباشند، با این 
حال این موضوع نباید باعث ش��ود تا تبعیض هایی را 

صورت داده و حق سایرین را نادیده بگیرید. 
9 - غرور کاذب

بدون تردید هیچ فردی تمایلی به شنیدن سخنان 
مدیری که ب��ا غرور تمام صحب��ت می  کند، ندارد و 

محبوبیت وی را به شدت کاهش می دهد. 
10- عصبانیت

تیم کاری باید با شما احساس راحتی داشته باشند 
تا تمامی مس��ائل را با ش��ما مطرح کنند. به همین 
خاطر عصبانیت همیش��گی شما جو مناسب شرکت 

را نابود خواهد ساخت. 
11- تصمیم گیری احساسی

این دس��ته از مدیران در تصمیمات خود صرفا بر 
پایه احساس��ات عمل کرده و این موضوع به معنای 

نادیده گرفتن اطالعات و آمارها است. 
12 - سرزنش کردن 

مدی��ران باید مانند مربی ای دلس��وز باش��ند و از 
س��رزنش دائم اعضای تیم خود که کمکی به بهبود 

آنها نخواهد کرد، خودداری کنند.

زیادی  مدیریتی  س��بک های 
وج��ود دارد و هیچ ی��ک لزوم��ا 
بهتر از دیگری نیس��ت. با اینکه 
نظریه ه��ای متع��ددی درب��اره 
نحوه مدیریت افراد وجود دارد، 
بسیاری از رهبران امروزی هنوز 
مدیریتی  نظریه ه��ای  پیرو  هم 
کالسیک هس��تند که در اوایل 
ده��ه 1900  توس��ط فردریک 
تیل��ور و دیگ��ران پایه گ��ذاری 

شدند.
گردآوری  اطالعات  براس��اس 
Business. شده توسط سایت

com، در اینج��ا اص��ول کل��ی 
چهار نظریه مدیریتی مشهور را 
با هم ترکیب کرده و این آزمون 
را ترتی��ب دادیم تا به کمک آن 
ببینید فعالیت های تان مطابق با 
پاسخ های  آنهاست.  از  کدام یک 
خود را یادداشت کنید و در آخر 

نتایج مربوط به خود را بیابید.
1- نگرش کلی شما درباره 

مدیریت چیست؟
ال��ف- مدیر بای��د بیش از هر 

چیز به کارایی بها دهد.
ب- مدیر باید تمام فرآیندها 

را کنترل و برنامه ریزی کند.
رعای��ت  از  بای��د  مدی��ر  ج- 
و  س��ازمانی  سلس��له مراتب 
ش��فافیت خط��وط  بی��ن  آنها 

اطمینان حاصل کند.
د- مدیر همواره باید قدردان 
و سپاس��گزار کارمن��دان خ��ود 

باشد.
2- یکی از کارمندان با یک 
ایده عالی نزد شما می آید. 

واکنش اولیه شما چه خواهد 
بود؟

الف- اگر برنام��ه خوبی برای 
ش��روع باش��د، کارآمدترین راه 
را  آن  عمل��ی س��اختن  ب��رای 

بررسی می کنم.
ب- کنترل برنامه را به دست 
می گیرم و برنامه ه��ای دیگر را 

مطابق با آن تنظیم می کنم.
ج- کارمند را به دلیل عبور از 
مرز وظایف مشخص خود توبیخ 

می کنم.
د- کارمن��د را به خاط��ر تفکر 
خ��الق و جرأت��ش در مط��رح 
ک��ردن یک ایده ناب تحس��ین 

می کنم.
3- از نظر شما یک کارمند 

ایده آل چه خصوصیاتی 
دارد؟ 

الف- منظم، خوش فکر، زرنگ 
و چابک

ب- یاری بخ��ش، پرب��ازده و 
مشتاق یادگیری

ج- متواضع، مراقب و وفادار
د- حمایت گر، پذیرا و پرشور
4- یکی از کارمندان بیمار 
می شود. چه  کار می کنید؟

الف- از او می پرسم چه وقت 
می توان��د س��ر کارش برگردد و 
در غیاب��ش کدام پ��روژه نیاز به 

رسیدگی فوری دارد؟
ب- کارهایی که از موعدشان 
گذش��ته را برایش می فرستم و 
کارهای��ی را که هنوز وقت برای 
انجام شان هس��ت به کارمندان 

دیگر محول می کنم.
غیبت ه��ای  س��وابق  ج- 
قبل��ی اش را بررس��ی می کنم تا 

حسابش را داشته باشم.
د- به او زمان کافی می دهم تا 

سالمتی اش را بازیابد.
5- چگونه از گروه تان 

قدردانی می کنید؟
الف- با پ��اداش دادن به آنها 
وقتی در کارشان بازدهی باالیی 

دارند. 
ی��ک  ترتی��ب دادن  ب��ا  ب- 
ناهار دس��ته جمعی ب��ا گروه و 

مهمان کردن آنها.
ج- با اخراج نکردن آنها.

زبان��ی  قدرشناس��ی  ب��ا  د- 
به خاطر هر چیز کوچک.

۶- ف��ردی ب��رای ش��غلی در 
شرکت ش��ما مصاحبه می کند. 
ب��ا اینکه داوطلب بس��یار واجد 
ش��رایط و همه فن حریفی است، 
ب��رای آن ش��غل تجرب��ه کافی 

ندارد. به او چه می گویید؟
باید تحم��ل کارآموزی  الف- 
را داش��ته باشد تا به اندازه سایر 

کارمندان مهارت کسب کند.
ب- بای��د برای کار براس��اس 
یک برنامه فشرده تمایل داشته 
و خود را به س��رعت با تغییرات 

وفق دهد.
ج- واج��د هم��ه ش��رایط و 

پیش نیازهای کار نیست.
د- عضو بی نظیری برای گروه 

خواهد شد. 
7- یکی از کارمندان کارش را 
در موعد مقرر انجام نداده است، 

چه خواهید کرد؟
الف- او را س��رزنش می کنم و 
درباره مؤثرترین راه حل با او به 

بحث می پردازم.
ترتی��ب داده  ب- جلس��ه ای 
و درباره عل��ت تأخیر و راه های 
او  ب��ا  کارش  به موق��ع  انج��ام 

گفت گو می کنم.
ج- ب��ه او اخط��ار می دهم و 
س��ابقه تکرار این مسئله را ثبت 

می کنم.
د- ب��ه او اطمین��ان می دهم 
همه چیز مرتب است و قدردان 

تالش های او هستم.
نتایج

تعداد پاس��خ های الف، ب، ج 
و د را بش��مارید و به نتایج زیر 

مراجعه کنید.
اگـر تعـداد گزینـه الـف 

بیشتر است:
بیشتر  سبک مدیریتی ش��ما 
شبیه سبک فردیک تیلور است. 
ب��ه باور ش��ما فرآین��د کار باید 
ب��ه چند وظیف��ه فرعی کوچک 
تقس��یم ش��ود ت��ا کارآمدترین 
روش ممکن ب��رای تکمیل یک 

کار خاص مش��خص شود. شما 
کارمن��دان خود را نیز بر همین 
اس��اس آموزش داده و معتقدید 
بای��د در ازای ارتق��ای بازدهی 

پاداش بگیرند.
اگر تعداد گزینه ب بیشتر 

است:
ش��ما بیش��تر ش��بیه هنری 
فایول هستید. از نظر شما، مدیر 
باید تمام جزئی��ات کاری گروه 
خ��ود را کنت��رل، برنامه ری��زی 
و زمان بن��دی کن��د و اطمینان 
یاب��د ک��ه همه مناب��ع ضروری 
در دس��ترس هس��تند. ش��ما با 
دس��تورات مدیریت��ی خود، کار 

تیمی را ترویج می دهید. 
اگر تعداد گزینه ج بیشـتر 

است:
شما هم مانند ماکس وبر برای 
کاره��ای بیهوده وقت ندارید. از 
نظر ش��ما س��پردن یک وظیفه 
مش��خص به یک کارمند خاص 
حتما دلیل موجهی داشته است 
و کارمندان هرگز نباید از حد و 
حدود وظایف خود بگذرند. شما 
به عنوان یک مدیر معتقدید که 
باید کارکنان خ��ود و هر کاری 
را ک��ه انجام می دهن��د زیر نظر 
بگیری��د. عالوه  بر ای��ن، از نظر 
ش��ما فق��ط واجدش��رایط ترین 

کارمندان باید استخدام شوند.
اگر تعداد گزینه د بیشتر است:

ش��ما ش��باهت بس��یاری به 
اِلت��ون مای��و دارید. ب��ه اعتقاد 
ش��ما، کارمندان ب��ا پاداش های 
اجتماعی بیشتر انگیزه می گیرند 
تا با پاداش های مالی، همچنین 
تأکی��د دارید که ب��ه طور زبانی 
قدردان��ی خ��ود را اب��راز کنید. 
شما اجازه نمی دهید هیچ یک از 
کارکنان، حتی در کوچک ترین 
کارهای��ی ک��ه ب��رای کمک به 
شرکت انجام می دهند، احساس 
اگ��ر  کنن��د.  بی ارزش ب��ودن 
مشترکی  ویژگی های  کارمندان 
داش��ته باش��ند، آنها را در یک 
گ��روه بگنجانید و ب��ه همکاری 
و موفقی��ت فردی ترغیب ش��ان 
کنی��د و در نتیجه باعث تقویت 

نقاط قوت شان می شوید.
ترکیب دو یا چند گزینه

شما یک رهبر همه فن حریف 
هس��تید که ب��رای کارمندان و 
موفقیت ش��رکت خ��ود به یک 
اندازه ارزش قائلید. با این حال، 
همیش��ه جا برای پیش��رفت و 

بهبودی بیشتر وجود دارد.
businessnewsdaily.com :منبع

به کدام نظریه پرداز کالسیک مدیریت شباهت دارید؟
مدیریتامروز

تعامل و الهام بخشی به کارمندان 
در فضای غیررسمی

روابط غیررسمی و صادقانه مدیر با کارمندان، بیش 
از جلسات کاری و ابالغیه های اداری در بهبود عملکرد 
آنها مؤثر است.  هر مدیرعامل به یک استراتژی ارتباطی 
اجرایی نیاز دارد تا کارمندان را با چشم انداز، مأموریت 
و اهداف ش��رکت سازگار کند و انگیزه بخش آنها باشد. 
س��ازمان های بزرگ غالبا برای توس��عه این استراتژی 
از متخصص��ان ارتباط��ات حرفه ای کم��ک می گیرند. 
سازمان های کوچک تر شاید به چنین منابعی دسترسی 
نداشته باش��ند، ولی حتی در یک محیط کار کوچک 
هم روابط نیروی کار باید بر مبنای رویکردی متفکرانه 
و دقیق پیش برود. ش��ما به عنوان یک مدیر )یا رهبر( 
زمان زیادی را صرف تنظیم پیام هایی می کنید که باید 
به کارمندان، مش��تریان، شرکا و س��رمایه گذاران ابالغ 
ش��ود. درحالی که بسیاری از این پیام ها مؤکد تعامالت 
حرفه ای هس��تند، باید به یاد داشته باشید روابط شما 
با کارمندان درون ش��رکت هم به همان اندازه اهمیت 
دارد.  کارمندان، ستون های یک سازمان هستند و آگاه 
نگه داشتن و انگیزه بخشی به آنها، برای موفقیت شرکت 
ضروری است. بخشی از استراتژی ارتباطی شما، تعاملی 
اس��ت که با »همه کارمن��دان« داری��د. به عنوان مثال 
ایمیل های هفتگی یا ماهانه به همه اعضای تیم، ابتکار 
تأثیرگذاری است. محتوای این ایمیل ها شامل جزییات 
عرضه محص��والت جدید، نتایج تحقیق��ات مرتبط با 
مشارکت کارمندان، نتایج عملکرد سه ماهه و نظیر آن 
خواهد بود. همچنین می توانید در فرصت های مختلف 
)مثال بعد از جلسات کار، یا هنگامی که آنها را در راهرو 
می بینید( به صورت شخصی با کارمندان صحبت کنید.  
ولی اگر منتظر زمان مناس��ب باشید تا پیام مناسب را 
به مخاطبان مناسب ابالغ کنید، ممکن است بسیاری 
از فرصت های غیررس��می و ش��خصی تر تعامل و الهام 
بخشی به کارمندان را از دست بدهید. گرچه در کشور 
ما این رویکرد هنوز جدی گرفته نش��ده، ولی به ش��ما 
توصیه می کنیم در س��طحی ش��خصی تر با کارمندان 

رابطه برقرار کنید. 
گپ زدن و چای نوشیدن 

یکی از بهترین زمان هایی که می توانید با کارمندان 
گفت وگوی نزدیکی داشته باشید، وقتی است کارمندان 
در حال نوشیدن قهوه یا چای صبح خود هستند. قبل 
از اینکه استرس کار روزانه، راهش را به سمت میزهای 
کار باز کند، متعجب می شوید که ببینید چه مکالمات 
پرمفهم��وم و باارزش��ی در زمان نوش��یدن قهوه صبح 
ردوبدل می ش��ود. در این ساعات معموال یک سؤال یا 

گفتمان سریع، به مباحثه ای پرانرژی تبدیل می شود. 
قدم زدن در راهروها

همه ما رفتارهای ثابت روزانه خودمان را داریم. هرروز 
صبح از همان در همیشگی وارد دفتر می شویم، راهرو 
یا مس��یری را طی می کنیم تا به میز کارمان برس��یم. 
به عنوان مدیر سعی کنید نقشه جدیدی برای این مسیر 
کوتاه داشته باشید و از مسیرهای طوالنی تر و متفاوتی 
بگذرید. در این صورت کارمندانی را می بینید که شاید 
به طورمعمول با آنها برخوردی ندارید. با جمله ای شبیه 
»س��الم، حالتان چطور اس��ت« خودتان شروع کننده 
مکالمه باشید و س��پس از آنها سؤاالتی در مورد پروژه 

فعلی شان بپرسید. 
اعضای تیم را دور هم جمع کنید

منظور یک جلس��ه کاری رس��می نیس��ت. در واقع 
مکالمه های درون راهرو حاال ش��امل تعداد بیشتری از 
کارمندان می ش��ود. بدون هیچ تش��ریفاتی، تیم را دور 
هم جمع کنید و در مورد پروژه ای که در دست دارید، 
گفت وگو کنید. به این ترتیب فرصت بی نظیری به دست 
می آورید تا از چالش های موجود باخبر شوید و خیلی 

دوستانه به آنها مشاوره دهید. 
ناهار را همراه با کارمندان صرف کنید

معموال کارمندان مکان های خاصی را برای صرف ناهار 
انتخاب می کنند و به صورت گروهی غذا می خورند. شما 
نیز می توانید گاهی به آنها ملحق شوید. این استراتژی به 
شما فرصت می دهد در محیطی غیررسمی با کارمندان 
معاش��رت کنید. خارج از دفت��ر کار )مثال یک محوطه 
باز( که فشار و استرس کمتری احساس می شود، شما 
فرصت دارید به کارمندان آرامش بیشتری بدهید. آنها 
را ترغیب کنید بازخوردهایی را مطرح کنند که معموال 

در جلسات اداری بیان نمی کنند. 
بهره گیری از اینفلوئنسرها

انتخاب اینفلوئنس��رهای مناس��ب، بخش��ی از هر 
اس��تراتژی بازاریاب��ی هوش��مندانه اس��ت. پس چرا 
همین تکنیک را در م��ورد کارمندان به کار نگیرید؟ 
درهرصورت ش��ما بای��د وقت زیادی را به ش��ناخت 
تک ت��ک کارمن��دان اختص��اص دهی��د. پیش��نهاد 
می کنیم رهبران تیم های شرکت و کارمندانی را که 
در ش��بکه های حرفه ای موفق و عالی عمل کرده اند 
شناس��ایی کنید. به طور مرتب با این افراد در تماس 
باشید، زیرا آنها در انتشار پیام ها به خارج از شرکت، 

شریک و سفیر شما خواهند بود. 
چیزی را به اشتراک بگذارید

ممکن اس��ت با یک پادکست خوب کسب وکار آشنا 
شده باشید یا تحقیقات جدیدی را که در صنعت شما 
صورت گرفته مطالعه کرده باش��ید. به اشتراک گذاری 
عالقه مندی های ش��خصی مرتبط با کار، روشی ساده 
و مؤثر ب��رای ارتباط برقرار کردن با کارمندان اس��ت. 
به عالوه ش��ما فرصتی به دس��ت می آورید تا آنها را با 
بینش و اهداف ش��رکت آش��نا کنید و الهام بخش آنها 

شوید. 
ENTREPRENEUR/zoomit منبع
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اخبار

تبریز – فالح: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر دولت 
صرافی ها و بخش خصوصی را در پازل اقتصادی کش��ور نچیند، در 
بخش ارز و سکه سونامی رخ می دهد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
معصومه آقاپور با اشاره به فروکش کردن حباب سکه و ارز در روزهای 
اخیر، گفت: در حال حاضر آرامش معناداری بر کشور حاکم است و 
بانک مرکزی نباید به این موضوع بیندیشد که توانسته حجم نقدینگی 
را کنترل کند، چراکه هیچ کنترلی صورت نگرفته اس��ت بلکه مردم 
در حال حاضر ش��رایط برزخی را تجربه می کنند. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه مردم منتظرهستند 
  ATF،تا مشاهده کنند ظرف چند هفته آینده جایگاه سیاسی ایران
و امنیت سرمایه گذاری چگونه رقم می خورد، افزود: در حال حاضر 
حتی امنیت روانی در بازار برقرار نشده و مردم در برزخ و بالتکلیفی 

به سر می برند لذا باید از این آرامش به عنوان یک فرصت برای اتخاذ 
تصمیم قطعی استفاده کرد تا پس از این برزخ نقدینگی به بازارهای 
پولی هدایت ش��ود. آقاپور ادامه داد: اگر در این بخش فرصت سوزی 

ش��ود برزخ  کنونی با توجه به نقدینگی های در دست مردم تبدیل 
به یک سونامی می شود. وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید هر چه 
سریعتر بازار ارز و سکه را ساماندهی کرده و به نیازهای مردم در این 
باره پاسخ دهد، یادآور شد: صرافی ها باید فعالیت خود را آغاز کنند، 
دولت باید بخش خصوصی و صرافی ها را ببیند و در پازل خود آنها 
را بچیند.  نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی افزود: اگر 
دولت صرافی ها و بخش خصوصی را در پازل اقتصادی کشور نچیند 
در بخش ارز و سکه سونامی رخ می دهد. وی با بیان اینکه دولت، بانک 
مرکزی و بانک های عامل نمی توانند به تنهایی در بازار ارز و س��که 
پاسخگو باشند و باید بخش خصوصی را در کنار خود ببینند، تصریح 
کرد: در شرایط اولویت بندی ارز، دولت باید ابتدا تکلیف ارز، اعتبارات 

بانکی و قراردادها را مشخص کند و سپس وارد بازار سکه شود.

اهواز - شـبنم قجاوند- به مناسبت قهرمانی تیم فوتبال نفت 
مسجدس��لیمان در رقابت های لیگ دسته یک کشور و راهیابی این 
تیم به لیگ برتر ، مهندس قباد ناصری در پیامی کسب این موفقیت 
ارزشمند را به جامعه ورزش و ورزش دوستان استان خوزستان تبریک 
گفت . در پیام ایش��ان آمده اس��ت : مسجدس��لیمان ؛ زادگاه نفت و 
شهر اولین ها امروز بار دیگر شاهد یک موفقیت بزرگ و یک جشن 
عمومی بود تا باردیگر نام این شهر ریشه دار و کهن تاریخی و صنعتی 
را در سطح کشور طنین انداز شود و خبر موفقیت تیم فوتبال نفت 
مسجدسلیمان در صدر خبرهای روز قرار گیرد . امروز شاهد آن بودیم 
که پس از یک فصل پر فراز و نشیب تیم فوتبال نفت با همت ، اراده 
و تالش جمعی بازیکنان و کادر فنی وحمایت های بی دریغ و پرشور 
تماشاگران با غیرت و متعصب خود موفق شد خواسته دیرینه ورزش 
دوستان این دیار را برآورده سازد و بار دیگر به سطح اول فوتبال کشور 

بازگردد . مجموعه شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی اش همواره تالش داشته با 
حمایت تمام و کمال از رشته های مختلف ورزشی در به بار نشستن 
استعدادهای درخشان منطقه نقشی اساسی ایفا کند و بسیار مسرور از 

آنیم که امروز این باور در قالب راهیابی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان 
به لیگ برتر به بار نشست و خواسته ی هواداران این تیم و شهروندان 
محقق گردید . وی در انتهای پیام خود چنین افزود : قطعاً میهمان 
ش��دن شادی در خانه ی همشهریان و مش��اهده ی شور و شعف و 
هیجانات نسل نوجوان و جوان بعنوان بزرگترین سرمایه های جامعه 
برای بنده و همکارانم یک لذت شیرین محسوب می شود . به سهم 
خود و به نمایندگی از کارکنان خدوم شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان کسب عنوان قهرمانی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان 
در رقابت های لیگ دسته یک و موفقیت این تیم در راهیابی به لیگ 
برتر کشور را به جامعه ی بزرگ همتباران بختیاری ، خوزستانی های 
عزیز و تمامی همشهریان و جامعه ی ورزش و ورزش دوستان، تبریک 
و تهنیت عرض نموده و برای این تیم آرزوی سربلندی و موفقیت در 

آوردگاه های معتبر کشوری را از خداوند متعال مسئلت دارم . 

سـاری - دهقان - مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
مازن��دران گف��ت: در حال حاض��ر 33 پروژه عمرانی ب��ا هزینه بالغ 
ب��ر 84000 میلیون ریال در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان، 
در دس��ت اجرا اس��ت. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید مصطفی موسوی 
اظهار داشت: ایجاد زیرساخت شهرک های صنعتی در توسعه، بهبود، 
آماده س��ازی و اس��تقرار واحدهای تولیدی، نقش مهمی دارد و این 
ش��رکت از تمام ظرفیت برای تکمیل زیرساخت مورد نیاز واحدهای 
تولیدی استفاده خواهد کرد. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
مازندران با اش��اره به 33 پروژه عمرانی در دس��ت اجرا در شهرکها و 

نواحی صنعتی استان خاطرنش��ان کرد: برای اجرای این پروژه های 
عمرانی 84000 میلیون ریال س��رمایه گذاری ش��ده است. موسوی 

تصریح کرد: مهمترین پروژه های در دس��ت اجرا، شامل زیرسازی و 
آسفالت، هدایت آبهای سطحی، شب�که فیبر نوری، روشنایی مع�ابر، 
ساخت آشیانه آتش نشانی و ایستگاه تقلیل فشار گاز مي باشند. وی 
بیان داشت: ارائه خدمات مناسب به بخش تولید و هدایت پروژه های 
عمرانی، مستلزم دستیابی و تأمین منابع مالی است. مدیرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی مازندران تأکید کرد: شرکت شهرکهای صنعتی 
استان همواره تالش کرده تا بستر مناسبی را برای تولید و صنعت و 
ارائه خدمات در شهرکهای صنعتی فراهم کرده تا واحدهای تولیدی 
با ایجاد تولید و فراهم نمودن زمینه اشتغال، تأثیر مثبتی بر رشد و 

توسعه اقتصادی داشته باشند.

اصفهان - قاسم اسد - شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
ب��ه منظور مدیریت پیک بار در س��ال 97 ب��رای 180 مگاوات 
مدیریت بار برنامه ریزی نموده است و در این راستا از توانمندی 
بخش خصوصی از س��ه شرکت پیمانکاری و ۲5 نفر کارشناس 
به منظور تبلیغ ؛ترویج و راهنمای مش��ترکین دیماندی و جلب 
مش��ارکت ایشان در طرح های مدیریت بار استفاده نموده است  
مهندس محمد مهدی عس��گری مدیر دفت��ر مدیریت مصرف 
ش��رکت در این باره گفت: این پروژه از دهه فجر سال گذشته تا 
پایان اردیبهشت ماه سال جاری ادامه دارد که طی تماس تلفنی 
و مراجع��ه حضوری با 1۲ هزار مش��ترک این طرح ها معرفی و 
آموزش داده شده است . وی در ادامه افزود : بر اساس بر آوردهای 
صورت گرفته تا کنون بیش از ۲ هزار مشترک با ما مشارکت و 
800 تفاهم نامه امضا شده است که شامل مشترکین صنعتی ؛ 
کش��اورزی  ؛ مجتمع های اداری ؛ مسکونی و تجاری بوده است  

وی تاکید کرد : مشترکین صنعتی دیماندی به 4 روش می توانند 
در این طرح ش��رکت کنند که شامل جابجایی یکی از روزهای 
کاری در طی هفته با روز جمعه ؛ انجام تعمیرات سالیانه در ایام 
تابستان به طوری که مراکز صنعتی که نیاز به تعمیرات  اساسی 

دارن��د زمان این تعمیرات را به تابس��تان منتقل نمایند  وی به 
سومین طرح اشاره کرد و گفت : طرح کاهش میزان مصرف برق 
در ساعات اوج مصرف است به طوری که مراکز صنعتی می توانند 
با تغییر ش��یفت کاری ویا انتقال بخشی از کار به ساعاتی غیر از 
س��اعات اوج بار به این مهم بپردازند . عسگری استفاده از دیزل 
ژنرات��ور اضطراری را یکی دیگر از ط��رح های این حوزه  مطرح 
کرد و اظهار داشت : با استفاده از دیزل ژنراتورها  و به کارگیری 
آن در زم��ان اوج مصرف می توان به مدیریت و کاهش پیک بار 
کمک نمود.  مدیر دفتر مدیریت مصرف برق تاکید کرد: در طرح 
های کشاورزی مشترکین این حوزه می توانند با خاموش نمودن 
موت��ور چاهها در زمان اوج مصرف در این طرح همکاری کنند و 
مشترکین صنایع کشاورزی از طریق کاهش درصدی از مصرف 
در زم��ان اوج بار یا به کارگیری دیزل ژنراتورهای اضطراری این 

فرایند را تسهیل نمایند 

اراک- مینو رسـتمی - مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت امام 
خمینی)ره( شازند گفت: پارسال پنج میلیارد و 500 میلیون لیتر 
بنزین یورو چهار در این واحد پاالیشگاهی تولید شد. علیرضا امین 
روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: این حجم تولیددر شرکت 
پاالی��ش نفت امام خمینی)ره( ش��ازند بی��ش از ۲0 درصد بنزین 
مصرفی کشور است که بخش عمده ای از آن در استان های تهران، 
البرز و خراس��ان رضوی به مصرف می رس��د.  وی ادامه داد: روزانه 
500 تن پروپیلی��ن، 400 تن گوگرد گرانول، ۲ هزار تن گاز مایع، 
1۶ میلی��ون لیتر بنزین یورو چهار، 13 میلیون لیتر نفت گاز یورو 
چهار و چهار میلیون لیتر نفت کوره در ش��رکت پاالیش نفت امام 

خمینی)ره( شازند تولید می شود.  مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( ش��ازند بیان کرد: ماهانه بین 50 تا 100 میلیون 
لیتر س��وخت جت نیز در این واحد پاالیش��گاهی تولید و به نقاط 
مختلف کشور صادر می شود. وی اظهار کرد: شرکت پاالیش نفت 
امام خمینی)ره( شازند منویات رهبر معظم انقالب در خصوص نقش 
آفرینی صنایع در تحقق اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار 
داده و با به روز رسانی تجهیزات و عوامل تولید به زودی امکان بنزین 
یورو پنج نیز در این ش��رکت فراهم می ش��ود.  امین در خصوص 
تعمیرات اساس��ی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند نیز 
گفت: تجهیزات و عوامل مورد نیاز برای این فرآیند فراهم ش��ده و 

با بهره گیری از نیروهای متخصص بومی تعمیرات اساسی)اورهال( 
این شرکت از پایان فروردین ماه جاری آغاز و حدود یک ماه نیز به 
طول می انجامد.  شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( تولید کننده 
بنزین یورو 4 و یکی از مهمترین پاالیش��گاه های نفت کشور است 
که به عنوان بزرگترین پاالیشگاه تک واحدی ایران در سال 137۲ با 
ظرفیت اسمی 150 هزار بشکه در روز راه اندازی شد.  این شرکت 
نخستین پاالیشگاهی است که کار مطالعه و عملیات اجرای آن بعد 
از انقالب اسالمی و در نخستین سال بعد از جنگ تحمیلی آغاز شد.  
ظرفیت این پاالیش��گاه پس از مدتی با تالش و کوش��ش نیروهای 

متعهد و متخصص به 171 هزار بشکه در روز رسید. 

تبریـز - فـالح- مدیرکل آم��وزش فنی و حرفه ای اس��تان 
آذربایجان ش��رقی از ارائه  7 میلیون و 177 هزار و 887 نفرساعت 
آموزش های مهارتی در س��ال 9۶ خبر داد . به گزارش  خبرنگار ما 
در تبریز به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
اس��تان آذربایجان شرقی، یعقوب نماینده از ارائه  7 میلیون و 177 
هزار و 887 نفرساعت آموز ش های مهارتی در بخش دولتی در سال 
9۶ خبر داد . نماینده اظهار کرد: از مجموع  7 میلیون و 177 هزار 
و 887 نفرس��اعت آموزش های مهارتی، یک میلیون و ۶99 هزار و 
9۶7  نفرساعت در بخش خدمات، چهار میلیون و 3۶1 هزار و 1۶۲ 
نفرس��اعت در بخش صنعت، 504 هزار و 31۲ نفرساعت در بخش 

فرهنگ و هنر و 518 هزار و 839 نفرساعت در بخش کشاورزی  و 
93 هزار و ۶08 نفرساعت در بخش فناوری راهبردی بوده است. وی 

افزود: 40 هزار و 3۶0 نفر دوره در بخش های مختلفی چون؛ صنایع، 
پادگانها، زندان ها، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، آسیب های 
اجتماعی، سکونتگاههای غیررس��می، جوار دانشگاهی، روستاها و 
عشایر، دوره های آموزش مهارت را طی کرده اند . مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به ارائه مشاوره های شغلی 
قب��ل از برگزاری دوره های آموزش مهارتی اش��اره کرد و افزود: در 
طی س��ال گذش��ته ۲8 هزار و 1۲3 مورد مشاوره اختصاصی و 35 
هزار و ۲75 مورد مشاوره عمومی انجام گرفته است .یعقوب نماینده 
در پایان از تعداد 11 هزار و 5۲5 مورد رهگیری اشتغال کارآموزان 

در سال 9۶ خبر داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت پازل اقتصادی خود را با صرافی ها تکمیل کند

 دولت، بانک مرکزی و بانک های عامل نمی توانند 
به تنهایی در بازار ارز و سکه پاسخگو باشند

پیام مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به مناسبت راهیابی 
تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به لیگ برتر

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران: 

اجرای 33 پروژه عمرانی در دست اجرا، با هزینه 84000 میلیون ریال در شهرک های صنعتی 

برنامه ریزی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برای تولید 180 در سال 97

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند: 

5.5 میلیارد لیتر بنزین در پاالیشگاه شازند تولید شد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد؛

ارائه بیش از 7 میلیون نفرساعت آموزش های مهارتی در بخش دولتی آذربایجان شرقی

معاون استانداروفرماندارشهرستان شاهرود:
 280 میلیاردتومان خسارت سرمازدگی درسال 96 و97 به کشاورزان شاهرود

شاهرود- بابامحمدی : معاون استانداروفرماندارشهرستان 
ش��اهروددردومین جلس��ه س��تادمدیریت بحران شهرستان 
درجمع اعضای س��تاداعالم نمود:براساس گزارش کارشناسان 
جهادکشاورزی متاسفانه درطی س��ال 9۶وسال جاری بعلت 
سرمازدگی شدید به بیش از10300هکتاراز باغات کشاورزی 
ش��اهرودمبلغ ۲80میلیاردتوم��ان خس��ارت واردش��د. ک��ه 
درسال 9۶ مقدار۲500هکتار باغات انگور بابیش از110میلیارد تومان ودرسال جاری نیزمتاسفانه به بیش از7800 هکتار به مبلغ 
1۶5میلیاردتومان خس��ارت واردگردید. سیدمحمدرضاهاشمی بااشاره به نشست هفته گذشته باتفاق دکترحسینی نماینده مردم 
شاهرود ومیامی درحضوررییس سازمان مدیریت بحران کشورگفت دراین جلسه تصمیماتی دررابطه باکمک به حل مشکل باغداران 
اتخاذگردید. الزم به ذکر است دراولین روزسرمازدگی که آخر فروردین ماه سالجاری اتفاق افتاددکترچاوشی استاندارمحترم سمنان 
باتفاق دکترناجی معاون سیاسی امنیتی استانداری ومهندس هاش��می معاون استانداروفرماندارشاهرود ازباغات شهرستان بازدید 

ودستورات الزم رااعالم نمودند.

مصرف 11 میلیارد و 745 میلیون مترمکعب گاز در خراسان رضوی طی سال96
مشـهد - صابر ابراهیم بای – مدیرعامل ش��رکت گاز خراسان رضوی از مصرف 11 میلیارد و 
745 میلیون مترمکعب گاز در بخش های مختلف مصرفی این اس��تان طی سال گذشته خبر داد. 
سید حمید فانی با اعالم این مطلب اظهار کرد: از این رقم، سه میلیارد و ۶84 میلیون مترمکعب سهم 
پنج نیروگاه بزرگ استان و چهار میلیارد و ۶۲۲ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، عمومی و تجاری 
مصرف شده است. وی افزود: در همین مدت کارخانجات بزرگ فوالد و سیمان به انضمام سایر صنایع 
استان نیز رقمی بالغ بر دو میلیارد و ۶70 میلون مترمکعب گاز مصرف کرده اند. مدیرعامل شرکت گاز 
استان با تاکید بر لزوم جایگزینی گاز طبیعی به جای بنزیل و گازوئیل در حمل و نقل های شهری به جهت آالیندگی کمتر گفت: از 
مجموع رقم 11 میلیارد و 745 میلون مترمکعب گاز مصرفی استان در سال9۶، رقمی بالغ بر 7۶9 میلیون مترمکعب به بخش حمل 
و نقل)CNG( تخصیص یافته است. وی با اشاره به گستردگی مشهد مقدس افزود: بیشترین حجم گاز مصرفی استان طی سال 9۶ 
در شهرستان مشهد با رقمی بالغ بر شش میلیارد و 343 میلیون مترمکعب گاز به ثبت رسید. فانی با بیان این مطلب که حجم گاز 
مصرفی استان در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 95 تغییری نداشته، تصریح کرد: در این مدت، بیشترین مصرف گاز در روز 

دهم بهمن ماه با 51 میلیون و 500 هزار مترمکعب و کمترین میزان نیز در هفتم خردادماه با 19 میلیون مترمکعب به ثبت رسید.

بازنشستگان منابع طبیعی گلستان مورد تکریم قرار گرفتند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در مراس��می با حضور مس��ئولین استانی از بازنشستگان منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گلستان تقدیر به عمل آمده مورد تکریم قرار گرفتند.این مراسم در محل سالن آمفی تاتر یگان حفاظت منابع طبیعی و   آبخیزداری 
استان گلستان برگزار شد و طی آن  از چهل و یک نفر از کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان که در سال 139۶ به 
افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند تقدیر به عمل آمد .در این مراسم معاون برنامه ریزی و بودجه استانداری  ، ریاست سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی استان ، رئیس سازمان جهادکشاورزی ،  ریاست سازمان پروژه تلفیق ، مدیر کل و تعدادی از معاونین و مسئولین اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حضور داشتند و طی آن ضمن سخنرانی  مدیر کل منابع طبیعی در خصوص اهمیت منابع 
طبیعی و لزوم حفاظت و احیاء هرچه بهتر آن که در صف مقدم  انجام آن نیروهای خادم و مخلص منابع طبیعی همیش��ه آماده 
خدمتگذاری به طبیعت و انفال بوده و هستند و در این راه مو سپید میکنند ، از جمله همین عزیزانی که امروز به افتخار بازنشستگی 

نائل آمده اند سخنانی بیان نمودند .

برگزاری مراسم روز زمین پاک در حوزه منابع طبیعی شهرستان کردکوی
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت پاسداشت »روز زمین پاک« ، کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
کردکوی برنامه های مختلف و متنوعی انجام دادند که اّهم آن عبارتند از : برگزاری مراسمی به همین مناسبت در پارک شهر کردکوی 
، پاکسازی محیط و حضور در مزار و ادای احترام به شهداء گمنام . مراسم برگزار شده در محل پارک شهر این شهرستان با حضور 
فرماندار محترم و کارشناسان اداره منابع طبیعی  با مشارکت تََشُکل جهان نما ، اداره محیط زیست و میراث فرهنگی برگزار گردید.
همچنین  کارکنان اداری و حفاظتی  اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کردکوی  با مشارکت کارکنان اداره حفاظت محیط 
زیست این شهرستان اقدام به پاکسازی طبیعت در محور جاده پارک جنگلی امام رضا )ع( نمودند و پس از آن نیز به مزار شهدا گمنام  

شهرستان کردکوی عزیمت نموده به مقام واالی شهدا ادای احترام نمودند.

گروه اخالق پزشکی، برای اولین بار در دانشگاه  علوم پزشکی قزوین تشکیل شد؛
دکتر مهرزاد سرایی، سرپرست کارگروه شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- روز چهارم اردیبهشت 1397 کارگروه اخالق پزشکی، متشکل از 15 ُمدّرس اخالق دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین با حضور معاون آموزشی دانشگاه  و  مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  تشکیل شد. 
در نشست این کارگروه، دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه و مدیر گروه اخالق دانشگاه، دکتر مهرزاد سرایی، عضو هیأت 
علمی دانشکده پزشکی را به عنوان سرپرست کارگروه اخالق پزشکی دانشگاه معرفی کرد. در ابتدای نشست، معاون آموزشی دانشگاه 
به ضرورت اهمیت تشکیل گروه اخالق در دانشگاه و تربیت دانشجوی اخالق مدار اشاره کرد. دکتر پدیسار تاکید کرد که هدف از 
تشکیل کارگروه اخالق پزشکی دانشگاه، تقویت دانشگاه  در زمینه اخالق پزشکی و اخالق حرفهای بخشهای مختلفی، مانند: ارتباط 

پزشک با بیمار، ارتباط آموزش استاد و دانشجو و تأثیر بر رفتار علمی دانشجو است.
انتخاب معاونان آموزشی و پژوهشی کارگروه

در این نشست، دکتر کرامت کار به عنوان معاون آموزشی کار گروه اخالق پزشکی و دکتر عباس عالمی به عنوان معاون پژوهشی 
کارگروه  اخالق پزشکی دانشگاه انتخاب شدند. در ادامه، دکتر سرایی، سرپرست کارگروه  درباره آیین نامه کمیته ملی اخالق در 

آموزش علوم پزشکی و شرح وظایف گروه اخالق پزشکی دانشگاه توضیحاتی را ارائه کرد.
راه اندازی کارگروه، عملکردی برای بسته اعتالی اخالق حرفه ای دانشگاه

مدیر مرکز مطالعات دانشگاه  هم درباره عملیاتی کردن  اهداف بسته اعتالی اخالق حرفه ای و عملکرد این بسته از سال 1394 
در دانشگاه سخن گفت و راه اندازی این کارگروه را به عنوان عملکرد بسته اعتالی اخالق حرفه ای دانشگاه بسیار مهم دانست.

طراحی اراضی فاز توسعه شهرک صنعتی خیر آباد اراک آغاز شد 
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- به همت مس��ووالن شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی طراحی اراضی توسعه یی 
شهرک صنعتی خیر آباد اراک آغاز شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی مصطفی آمره مدیر عامل 
با اعالم این خبر گفت: هم اینک این شهرک دارای 395 هکتار مساحت می باشد  که تمامی واحد های  صنعتی در آن مستقر و 
تکمیل شده اند. وی افزود: شهرک صنعتیخیر آباد تا کنون  ۲ هزار هکتار توسعه داشته که واحد های بزرگی مانند فوالد امیر کبیر با 
مساحت 150، ماشین سازی 80، واحد آند سازی ایرالکو ۲00 هکتار و .... در آن واگذار شده است. وی اظهار داشت: در حال حاضر 
با توجه به استقبال  واحد های صنعتی کوچک در شهرک صنعتی خیر آباد و پر شدن زمین های صنعتی و افزایش روز افزون تقاضا، 
مسووالن شرکت شهرکهای صنعتی درصدد توسعه شهرک خیر آباد برای حل مشکل بر آمدند. مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي 

استان مرکزي تاکید کرد: با برگزاری مناقصه و انتخاب مشاور طراح ۲00 هکتار از اراضی توسعه شهرک خیر اباد توسعه می یابد.

همزمان با اعیاد شعبانیه
278 فقره جهیزیه به نوعروسان مددجوی بوشهری اهدا شد

بوشهر-خبرنگارفرصت امروز : موسسه خیریه آبشار عاطفه های امام رضا )ع( با همکاری کمیته امداد استان بوشهر اقدام به فراهم 
کردن مقدمات جشن ازدواج آسان و اهدای ۲78 جهیزیه به نوعروسان نیازمند این استان کرد. قائم مقام امورشعب سازمان مردم نهاد 
موسسه خیریه آبشار عاطفه های استان بوشهر گزارشی از برگزاری آئین جشن ازدواج آسان و اهدای جهیزیه به نوعروسان مددجو با 
همکاری کمیته امداد ارائه داد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، لیال رزمجو، قائم مقام امورشعب سازمان مردم نهاد موسسه خیریه 
آبشارعاطفه های استان بوشهراظهار کرد: موسسه خیریه آبشار عاطفه های امام رضا )ع( استان بوشهر با هدف برطرف کردن فقر و 
محرومیت در 10 شهرستان استان تاسیس شده است و بیش از چهار سال از آغاز فعالیت آن می گذرد. وی در ادامه افزود: این موسسه 
خیریه به مناسبت نیمه شعبان و با همکاری کمیته امداد استان بوشهر جشن ازدواج آسان را برای زوج های جوان مددجو برگزار و ۲78 
فقره جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت اهدا کرد. رزمجو بیان کرد: این جهیزیه ها تا نیمه شعبان در شهرهای بوشهر، برازجان، گناوه، 
کاکی، خورموج، دیر، ُشنبه، تنگ ارم، آبپخش، شبانکاره، سعدآباد، کلمه، دلوار و اهرم در بین این نوعروسان مددجو توزیع خواهد شد. 
قائم مقام امورشعب سازمان مردم نهاد موسسه خیریه آبشار عاطفه های استان بوشهر با اشاره به اینکه ارزش هر سری جهیزیه تهیه 
شده معادل 3میلیون و 500 هزار تومان است گفت: برای تامین  ۲78 جهیزیه 834 میلیون تومان هزینه شده است. وی افزود: از جمله 
اقالمی که برای جهیزیه نوعروسان تهیه شده است اجاق گاز، یخچال، تلویزیون، ماشین لباس شویی، پتو، سرویس آشپزخانه، فرش، 
جاروبرقی و آب میوه گیری بوده است. رزمجو خاطر نشان کرد: یکی دیگر از خدمات موسسه خیریه آبشار عاطفه ها در امر ازدواج جوانان 
نیازمند، کمک های نقدی و غیر نقدی خّیران است که هر ساله به مناسبت میالد امام زمان)ع(، امام رضا)ع( و والدت حضرت زینب 

کبری )س( اقدام به خرید و جمع آوری اقالم جهیزیه نوعروسان نیازمند و برپایی جشن ازدواج آسان می شود.

سه شنبه
11 اردیبهشت 1397
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پویایی در محیط کس��ب وکار به دلیل رکود یا رش��د 
اقتصادی، موجب رقابت شدید، جهانی شدن، ادغام ها و 
اکتساب ها و تولید سریع می شود و نوآوری های فناورانه، 
توانایی مدیران برتر را در جهت دهی و پاس��خ دقیق به 
بازار به چالش می کش��اند. به عبارت��ی نقش یک مدیر 
برای پاسخ به تغییرات بازار مهم است. درک و شناسایی 
جهت دهی راهبردی، موقعیت حساس��ی است که یک 
ش��رکت را قادر به عملکردی پای��دار به ویژه در حضور 
تغییرات س��ریع در شرایط بازار می کند.  نقش مدیریت 
ارشد مارکتینگ در سازمان دهی شرکت در راستای بازار 
را برخی پژوهشگران بیان کرده اند. پاین اظهار کرد اگر 
گرایش های مدیریت در جهت مارکتینگ مثبت باشند، 
درنتیجه، مارکتینگ پدیدار خواهند شد. در یک بررسی 
متفاوت از سوی جاورسکی و کهلی، مقدمات مارکتینگ 

به سه دسته تقسیم شد. این مقدمات به شرح زیر است: 
1- عوامل مدیریت ارشد مارکتینگ

۲- پویایی واحدهای اداری
3- سیستم های سازمانی

ای��ن مقدم��ات به عن��وان گردانن��دگان و موان��ع 
جهت ده��ی ب��ازار عمل می کنند و موجب می ش��وند 
برخی س��ازمان ها بیش��تر از دیگ��ران در جهت بازار 
عم��ل کنند. مارکتینگ برای کم��ک به میزان تأکید 
مدیران برتر نمایان شده است که بر روی مارکتینگ 
از طریق یادآوری پیوسته به کارمندان قرار داده شده 
است و برای آنها حساس و پاسخگو بودن به توسعه و 
پیش��رفت بازار، بحرانی است. مدیریت برتر باید نقش 
تس��هیل کننده را از طریق برق��راری ارتباط با برخی 
رهنمون ه��ا ایفا کن��د و همکاری هایی را به واس��طه 

کارمندان ایجاد کند. 
پولندران، ویدینگ و اسپید در بررسی از مارکتینگ 
در اس��ترالیا نیز ی��ک رابطه قابل توج��ه بین اهمیت 
مدیریت برت��ر و مارکتینگ را به طورکلی شناس��ایی 
کردن��د. آنها اظهار کردند که اقدام��ات مدیریت برتر 
می توان��د فعالیت ها را در جهت بازار از طریق مقررات 
آموزش��ی الزم و منابع، انگیزه کارمندان و پشتیبانی 
از آنها، جلسات غیررسمی با تمرکز بر روی فعالیت ها 
در جهت بازار و صندوق پیش��نهاد ها برای ترغیب به 
تس��هیم نظرات مبتنی بر بازار، توسعه دهد. از سویی 
کی��رکا نتایج اهمی��ت مدیریت برت��ر، ارتباطات بین 
اداره ای و سیس��تم های پاداش مبتنی بر بازار را برای 

اجرای مارکتینگ مورد تأکید قرارداد. 
hormond :منبع

اهمیت مدیریت ارشد مارکتینگ

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 955 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس:  تضاد زمانی ش��کل می گیرد 
که س��ازمان گوناگونی جهت داشته باشد، مانند یک 
مس��ابقه طناب کشی که هر فردی طناب را به سمتی 
می کش��د . اگر این کس��ب وکار می خواه��د این تضاد 
س��ازمانی را برطرف و یک همسویی ایجاد کند، حتما 
باید در فرآیند مدیریتی خود یک رویکرد استراتژیک 
و هدف م��دار را درنظر بگیرد و فرآیند اس��تراتژیک را 
به کارمن��دان خود منتقل کند . یعنی مدیر س��ازمان 
ب��ه همراه کارمندانش به ی��ک منظره نگاه کرده و هر 
کدام نیز س��هم خود را از آن منظره تعیین کنند . این 
همان کاری است که شرکت تویوتا انجام می دهد . این 
ش��رکت هنگام تولید یک ماشین طرح خودرو و ایده 
تولید را آم��اده و نیروهای خود را خبردار و خودرو را 

معرفی می کند و از آنها می خواهد که نقش خود را در 
راستای تولید این خودرو به خوبی ایفا کنند .  به نظرم 
مدیر این کس��ب وکار باید برای کنترل جو به گونه ای 
کارمندان را هماهنگ کند که در هیچ نقطه ای عملکرد 
ف��ردی با فرد دیگر دچ��ار اختالل نش��ود . کارمندان 
زمانی دچ��ار انتظارات متضاد می ش��وند که باورهای 
متضاد داشته باشند، یعنی کارمندی به منظور کسب 
درآمد بیش��تر و دیگری به نیت خدمت به سازمان در 
مح��ل کار خ��ود حاضر و همین موض��وع باعث تضاد 
در سازمان می ش��ود . اگر کارمندان نقش های خود را 
پی��دا کنند، در این حال می ت��وان تضاد ها را مدیریت 
ی��ا حداقل تضاد را جهت دار کرد . همسوس��ازی برای 
رف��ع تضاد با جلب رضایت کارمندان به نظرم بهترین 
پیش��نهاد برای این شرکت اس��ت . در این راستا نبود 
اهداف ش��اد و انگیزشی در س��ازمان های داخلی یکی 

از مشکالت اساس��ی در این زمینه محسوب می شود . 
در چنین س��ازمانی افراد دچار روزمر گی می شوند . بر 
این اس��اس احس��اس رضایت افراد کمتر می شود . در 
حالی که اگر سازمان ها اهداف شان را چالشی در نظر 
بگیرند و کارمن��دان را پرانگیزه کنند و پاداش خوبی 
به آنها بدهند، ش��اخص رضایت را در س��ازمان باالتر 
خواهد برد . س��ازمان ها باید مراقب باش��ند کارمندان 
دچ��ار روزمرگی نش��ده و کاره��ا برای آنه��ا تکراری 
نش��ود . چنین کارمندانی معموال به س��مت گمانه زنی 
و شایعه منحرف می شوند . بهترین راهکار  برای چنین 
مواقعی این اس��ت که کار سازمان از کارمندان جلوتر 
باش��د، به گونه ای که کارمندان هرچقدر بدوند به کار 
نرس��ند . اگر سازمان ها این کار را انجام دهند، طبیعتا 
جو کنترل می شود و کارمندان با انگیزه بیشتری کار 

خواهند کرد . 

مدیریت انتظارات متضاد

پرسـش: چندسال اسـت که به عنوان مدیر فعالیت می کنم و در این مدت اصلی ترین چالش من مدیریت انتظارات 
متضاد کارمندان و زیردستانم بوده است . برای راضی نگه داشتن کارمندان و کنترل جو شرکت چه توصیه ای برای 

من دارید؟ 
کلینیک کسب و کار

6 روش برای تحقق خواسته های تان 
در محیط کار

افراد موفق مسلما یک شبه ره صد ساله را طی نکرده اند. 
همگی آنها در ابتدای کار خود، موقعیت مش��ابهی نظیر 
بسیاری از شما داش��تند. انرژی باال، استعدادی نهفته و 
ایده های بی شمار همگی از مشترکات افراد در سال های 
ابتدایی کارشان به حساب می آید. آنچه افراد موفق را از 
دیگران جدا می کند، این اس��ت که آنه��ا در همان ابتدا 
می دانند چه چیزی از فعالیت کاری ش��ان می خواهند و 

برای تحقق خواسته های شان تالش می کنند. 
دانستن خواس��ته ها به گفته بس��یاری از کارشناسان 
کس��ب وکار از مهم ترین مس��ائل موجود در این حوزه به 
ش��مار می رود. ش��ما ابتدا باید بدانید که می خواهید در 
کارتان به چه هدفی برس��ید. س��پس باید بلد باشید که 
چگونه به دنبال عملی کردن خواس��ته های خود بروید و 

آنها را پیگیری کنید. 
به باور بس��یاری از محققان شش روش اساسی وجود 
دارد که ش��ما می توانید با به کار بس��تن آنها در راستای 
تحقق خواسته های تان در محیط کاری، تالش کرده و به 

آنها دست بیابید. 
1- تالش کنید تا روابط جدیدی ایجاد کنید

در هم��ه جای دنیا، ایجاد روابط اجتماعی مناس��ب از 
مهم ترین مس��ائل موجود در کار به شمار می رود. مسلما 
فردی ک��ه به ش��ما عالق��ه دارد راحت ت��ر حرف تان را 

می پذیرد و خواسته های تان را عملی می کند. 
بهترین راه این اس��ت که سعی کنید روابط اجتماعی 
خ��ود را با همه انس��ان ها بهبود ببخش��ید، چون ممکن 
اس��ت آنها در یک لحظه مهم به کمک شما بیایند و در 

مسئله ای کاری شما را یاری دهند. 
2- از نه شنیدن نترسید

بس��یاری از افراد ممکن اس��ت که حرف های ش��ما را 
نادیده بگرند یا حتی اصال نخواهند با شما مالقات کنند. 

زیاد بابت این اتفاق نگران و ناراحت نشوید. 
نا امید نش��وید و به فعالیت های خود ادامه دهید. این 
روش موجب خواهد ش��د که باالخره یک نفر حرف های 
ش��ما را بپذیرد و آنچه می خواهید در اختیارتان بگذارد. 
ب��ا ادامه دادن به فعالیت خود می فهمید که بس��یاری از 
انس��ان ها برای مقاالت با شما و ش��نیدن حرف های تان 

وقت خواهند گذاشت. 

3- مخاطبان خود را بشناسید
بدانی��د ک��ه از چه کس��ی کمک خواس��ته اید و با چه 
شخصیتی در حال صحبت کردن هستید. برای مثال اگر 
قصد دارید با مدیر یک ش��رکت صحبت کنید مطمئنا او 
به علت مش��غله زیادش قادر نخواهد بود که وقت زیادی 
برای ش��ما بگذارد. پ��س بهتر اس��ت از او بخواهید بین 
5 ت��ا 10 دقیقه وق��ت خود را در اختیارت��ان بگذارد. به 
احتمال قوی درخواس��ت منطقی ش��ما بس��یار به دلش 
خواهد نشس��ت، چراکه برای او کنار گذاشتن 10 دقیقه 

از وقتش، ضرری نخواهد داشت. 
4- از ارتباطات تان استفاده کنید

از روابطی که برای س��اخته شدن ش��ان وقت و انرژی 
گذاش��ته اید، حداکثر اس��تفاده را ببرید چرا که بر روند 

پیشرفت تان تأثیر شگرفی خواهد گذاشت. 
دوستان خوب که با آغوش باز به استقبال تان می آیند 
و از وقت گذراندن با ش��ما لذت می برند مسلما می توانند 
موجبات پیش��رفت تان را فراهم آورند. مثال آنها ش��خص 
دیگری می شناسند که می تواند شما را در انجام فعالیتی 
یاری دهد. اگر این دوستان معرف شما شوند مسلما نفر 
س��وم نیز انرژی مثبت آنها را پاسخ گفته، وقت و انرژی 

بیشتری برای تان خواهد گذاشت. 
5- صبور باشید

حتی اگر تمامی شرایط مهیا باشد، بازهم نباید انتظار 
داش��ت که همه مس��ائل به یکباره حل شود. شما برای 
آنکه بتوانید پیش��رفت کنید باید هر روز روابط جدیدی 
بیافرینید و به طور قطع در ابتدای کار با مش��کل روبه رو 
می شوید و در ارتباطات تان به مشکل بر می خورید. پس 
سعی کنید با صبوری و پافش��اری بر هدف تان، به آنچه 

می خواهید دست پیدا کنید. 
6- درخواست تان را پیگیری کنید

تص��ور کنید تمام روش ه��ای باال را به کار بس��ته اید، 
ام��ا این روزه��ا همه درگیری های زیادی دارند و ش��اید 
حرف ه��ا و ایده های تان را فراموش کنند. پس صددرصد 
باید خواسته های تان را پیگیری کنید و  آنها را به یادشان 
بیاورید. کارشناس��ان می گوید پیگی��ری ماهانه می تواند 
انتخاب مناس��بی باش��د. بدین ش��کل می توانید افراد را 
کالفه نکرده و گفته های تان را تا حد معقولی به کرس��ی 
بنش��انید. به یاد داش��ته باش��ید برخی افراد بعد از دو یا 
س��ه مرتبه اص��رار متوجه می ش��وند که ش��ما در مورد 
خواس��ته های تان بسیار مصمم هس��تید و تنها به همین 
دلیل ممکن است تحقق خواسته های تان را عملی کنند. 
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هک درهای هوشمند اتاق هتل ها 
امکان پذیر شد

دره��ای هوش��مند اتاق  هتل ه��ا آن طور ک��ه به نظر 
می رس��د امن نیس��تند و راهی برای ساخت کلید مرجع 

و هک کردن آنها کشف شده است. 
به گزارش زومیت، شاید هنوز بتوان قفل های قدیمی و 
روش  س��نتی بستن زنجیر پشت در اتاق ها را بهترین راه 
برای جلوگی��ری از ورود دزدها در نظر گرفت. دلیل این 
ادعا، هک ش��دن سیستم هوش��مند در های الکترونیکی 
هتل توس��ط تیم امنیتی F.Secure  است. اعضای این 
تیم با تحقیقات بسیار، روشی کشف کرده اند که می توان 
به کمک آن، در های هوش��مند اتاق هتل های بس��یاری 

را هک کرد. 

سیستم مورد آزمایش در هتل های زیادی در سرتاسر 
جهان اس��تفاده می شود و با این روش هک می توان یک 
شاه کلید برای تمام در های آن ساخت. توضیح کلی روش 
به  این صورت اس��ت که با استفاده از یک کارت ورودی 
قدیمی و اسکن اطالعات آن، می توان کارتی جامع برای 
باز کردن در تمام اتاق ها طراحی کرد. نکته نگران کننده 
این اس��ت که این هک قابل ردگیری نیست و با استفاده 
از تجهیزات مناس��ب می ت��وان آن را در چند دقیقه اجرا 

کرد. 
تام��ی تومینن، محق��ق تیم اف.س��کیور، در این مورد 
می گوید: ف��ردی با نیت خرابکاری می تواند با اس��تفاده 
از ای��ن روش به راحتی وارد هر اتاقی در هتل های مجهز 
به این س��امانه بش��ود. آن هم ب��ا اس��تفاده از ابزاری که 

به سادگی تهیه می شود. 
سیس��تم مورد بررسی تیم اف-سکیور در این تحقیق، 
متعلق به ش��رکت Assa Abloy  بود که نرم افزار قفل 
هوش��مند درها را طراحی می کند. این شرکت به سرعت 
اختالل موجود را کش��ف و با ارائه یک پچ نرم افزاری آن 

را حل کرده است. 
نکته بعدی در مورد نفوذ به این سیستم ها آن است که 
کشف این روش و پیاده سازی آن آسان نیست. تجهیزات 
م��ورد نظر این هک را می توان با خرید آنالین تهیه کرد 
و هزین��ه آن چند صد یورو خواهد بود. البته کش��ف این 
روش هزاران س��اعت از زمان محققان تیم اف-سکیور را 

به خود اختصاص داده است. 
تیم اف.سکیور عنوان کرده است که دلیل این تحقیق، 
س��وء استفاده شخص خاصی از آن نبوده و تنها به  خاطر 
گم ش��دن لپ تاپ یکی از اعضا در ات��اق یک هتل، آنها 
به سیس��تم امنیتی ش��ک کرده اند. به هرحال نتیجه این 
تحقیق نشان می دهد که گذاشتن وسایل باارزش در اتاق 

هتل های با امنیت پایین، ریسک باالیی دارد. 
تیم اف.سکیور جزییات این هک را به صورت محرمانه 
نگه��داری می کند تا نفوذگران مخرب به آن دسترس��ی 
نداش��ته باشند و از آن سوء استفاده نکنند. در این میان 
شرکت Assa Abloy نیز اعالم کرده است که نرم افزار 
م��ورد نظ��ر در صدها ه��زار از هتل های سراس��ر جهان 
اس��تفاده می شود. آنها عالوه بر ارائه پچ امنیتی، نرم افزار 

آلوده را با نسخه های جدید جایگزین کرده اند. 
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