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پرداخت 436 میلیون دالر برای دارو

 عملکرد ۴۵ روزه
سیاست جدید ارزی

در مدتی که از اجرای سیاس��ت جدید ارزی و اعالم نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دالر گذش��ته، حدود ۱۲میلیارد و 
۲۸۲ میلیون دالر برای کل کاال و خدمات و نیازهای وارداتی تخصیص داده ش��ده اس��ت.   از اواخر فروردین ماه 
سال جاری سیاست دولت برای جریان ارزی تغییر کرد و به گونه ای گردش ارزی از سوی عرضه و تقاضا را تحت 
کنترل خود درآورد. بر این اساس خرید و فروش ارز در بازار ممنوع اعالم شده و نحوه  پرداخت ارز به متقاضیان 
و همچنین دریافت آن از عرضه کنندگان تغییر کرد. در این حالت با اولویت بندی کاالها و خدمات وارداتی نحوه... سخنگوی دولت اعالم کرد

ثبت سفارش
  19.7 میلیارد دالر کاال
از ابتدای 97
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امکان سوءاستفاده ارزی برای تجار وجود ندارد

شیوه های واردات با دالر 4200 تومانی

8 گام برای نجات کسب وکارهای کوچک
۵ کتاب پیشنهادی بیل گیتس برای تابستان امسال
چرا هر کارآفرین باید یک رهبر خدمتگزار باشد

3 روش آسان برای اتوماسیون بازاریابی
معجزه برترین تبلیغات تمام دوران ها

 PR ۵ قدم در راه اندازی یک برند توسط

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مدیران ارشد شرکت های بزرگ
یکی بعد از دیگری به تسال می پیوندند

آمازون، اپل و دیگران

7

بر اسـاس صحبت های مسـئوالن، خودروی وارداتی کاالی 
لوکـس محسـوب می شـود و دادن ارز 4200 تومانی به این 

دسـته از کاالها ضروری نیسـت.  بازار خودروهای 
وارداتی در یک سال گذشته با تغییرات پی درپی...

 تخصیص ارز دولتی برای
واردات خودرو فعاًل منتفی است

یادداشت
 جای خالی ایران

در »فعالیت کارآفرینانه«

وزارت  ب��ه  اینک��ه  از  قب��ل 
ترجم��ه  کار  بیای��م،  اقتص��اد 
مدیریت  »نظریه پردازان  کتاب 
نوین« را تمام کردم ولی زمان 
انتش��ار آن به دلیل مش��کالت 
کاری به همی��ن روزها موکول 
ش��د. چند روزی ذهنم به این 
موضوع مشغول شد که حاصل 
ترجمه آن کتاب برایم چه بود؟ 
توج��ه ام به س��ه نکته تحقیقی 
ک��ه از میان مطالعات مدیریتی 
و نظرس��نجی های میدان��ی به 
دس��ت آم��ده  بود، جلب ش��د.  
درک  از  گاه��ی  اول:  نکت��ه 
می ش��ویم.  غافل  »نش��انه « ها 
به ط��ور نمونه در یک جلس��ه 
میزب��ان ۱۰ نف��ر از صاحب��ان 
کسب وکار بودم که همگی باهم 
نزدیک به ۱۰۰ هزار اش��تغال 
مستقیم و غیرمستقیم داشتند. 
یعنی س��فره حدود ۴۰۰ هزار 
نفر را رنگین می کردند. نش��انه 
این اس��ت که تص��ورات منفی 
را کن��ار بگذاریم و درک کنیم 
این اف��راد وجود دارن��د و باید 
حامی جدی، هم��راه و صادق 
آنها باش��یم. دول��ت این باور را 
دارد، م��ردم هم بای��د بپذیرند 
که بن بس��تی در کار نیس��ت. 
آمارهای مرب��وط به کارآفرینی 

جوانان در شرکت های 
2دانش بنیان هم...

مسعود 
کرباسیان

وزیر امور اقتصاد و 
دارایی

88936651

عض��و هی��أت عامل س��ازمان فن��اوری اطالعات،  
»وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، سازمان بازنشس��تگی کشوری، 
سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و مناب��ع طبیعی« را پنج دس��تگاه کم کار در دولت 

الکترونیک نام برد. 
به گ��زارش ایرنا، رضا باقری اصل، روز سه ش��نبه 
در نشس��ت خب��ری اع��الم نتایج ارزیاب��ی خدمات 
الکترونیکی دستگاه های اجرایی افزود: دستگاه های 
اجرای��ی درباره میزان الکترونیکی ش��دن فعالیت ها 
ارزیاب��ی ش��دند که در نتیجه مخش��ص ش��د پنج 
دس��تگاه کمترین همکاری را در الکترونیکی کردن 

فعالیت ها داشته اند. 
وی ادامه داد: دو دستگاه پست بانک و پژوهشگاه 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات نیز درخواس��ت کرده 

بودند که در این دوره ارزیابی نشوند. 
دبی��ر کمیس��یون توس��عه دول��ت الکترونیک��ی، 
رویکرد اصلی س��ازمان فن��اوری اطالعات در زمینه 
دولت الکترونیک را »ایجاد سرویس های یکپارچه« 
برش��مرد و نتای��ج ارزیاب��ی خدم��ات الکترونیکی 
س��ازمان های دولتی منتهی به پایان سال گذشته را 

اعالم کرد. 
ب��ه گفته باقری اصل، آخرین ارزیابی انجام ش��ده 
از 93 دس��تگاه نش��ان می دهد که در مجموع بیش 
از 3۸ درص��د الکترونیک��ی ش��ده اند؛ ای��ن میزان 
 در ش��هریورماه پارس��ال ب��ا مجموع ۸3 دس��تگاه،

۲6 درصد بوده است. 
وی یادآورش��د: س��ال ۱395 تعداد 6۰ دس��تگاه 
ارزیابی ش��دند ک��ه ۱9.3 درص��د فعالیت های آنها 

الکترونیکی بوده است. 
۵7 دستگاه اجرایی فرم الکترونیکی ندارند

عضو هیأت عامل س��ازمان فناوری اطالعات ایران 
گفت: براس��اس این ارزیابی ه��ا، 5۲ درصد خدمات 
دولت��ی ب��ه ص��ورت مطل��وب الکترونیک��ی عرضه 
نمی ش��ود و 57 درصد دستگاه های اجرایی نیز فرم 

الکترونیکی ندارند. 
وی ب��ه مدل ارزیابی پن��ج مرحله ای بلوغ منطبق 
بر ویژگی های دول��ت الکترونیکی در ایران برگرفته 
از مدل س��ازمان ملل اش��اره کرد و گفت: هر یک از 
سازمان ها از نظر حضور در »وب، تعاملی، تراکنشی، 

یکپارچگی و مشارکتی« ارزیابی شدند. 
باق��ری اصل ادامه داد: دبیرخانه ش��ورای اجرایی 
فناوری اطالعات موظف اس��ت به طور پیوس��ته در 
دوره ه��ای س��ه ماهه، کیفی��ت وبگاه ه��ا و خدمات 
الکترونیکی دس��تگاه های اجرایی را که شناس��نامه 
خدم��ات آنه��ا ب��ه تأیی��د س��ازمان ام��ور اداری و 

استخدامی رسیده است ارزیابی کند. 
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی همچنین 
به اجرای مرحله چهارم ارزیابی دستگاه های اجرایی 
از ابتدای امس��ال اش��اره کرد و افزود: نتایج مرحله 

چهارم، امسال در هفته دولت )شهریورماه( به اطالع 
مردم می رسد. 

وی ب��ا بیان اینکه دس��تگاه های اجرایی درمرحله 
نخس��ت با 9۰ شاخص، مرحله دوم با 7۲ شاخص و 
مرحله سوم با 6۲ شاخص ارزیابی شده اند، ادامه داد: 
هدف مرحله اول و دوم، »ارتقای وضعیت حضور در 
وب« و هدف مرحله س��وم »ارتقای وضعیت حضور 

در وب و یکپارچگی« بوده است. 
باق��ری اص��ل، ۱۰ دس��تگاه برت��ر در ای��ن دوره 
ارزیابی ه��ا را بیم��ه مرکزی، وزارت ام��ور اقتصادی 
و دارایی، گمرک، س��ازمان ملی اس��تاندارد، شرکت 
بازرگانی دولتی ایران، س��ازمان جمع آوری و فروش 
ام��الک تملیکی، س��ازمان ام��ور مالیاتی، ش��رکت 
س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کش��ور، 
ش��رکت مدیریت منابع آب و سازمان آموزش فنی 

و حرفه ای معرفی کرد. 
ب��ه گفته وی، س��ازمان انتقال خ��ون، بنیاد ملی 
بازی های رایانه ای، س��ازمان پزش��کی قانونی، جهاد 
دانش��گاهی، نظ��ام مهندس��ی کش��اورزی و منابع 
طبیع��ی، نهض��ت س��واد آم��وزی، معاون��ت علمی 
و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری، س��ازمان مدارس 
غیردولتی و مشارکت های مردمی و خانواده، شرکت 
تولید نیروی برق حرارتی، س��ازمان فضایی ایران و 
انس��تیتو پاس��تور به ترتیب رتبه ه��ای ۸3 تا 93 را 
در فهرس��ت 93 دستگاه ارزیابی شده در نوبت سوم 
کسب کردند.  باقری اصل، پیگیری عالی ترین مقام 
مسئول دستگاه ها را عامل موفقیت آنها در ارزیابی ها 
دانست و گفت: تحقق این امر نشان از توجه به این 

موضوع در سطوح کالن مدیریتی دستگاه هاست. 
عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطالعات ایران، 
اولویت دو سال آینده این س��ازمان را »یکپارچگی 
سیس��تم ها« اعالم کرد و افزود: هدف این است که 
م��ردم ب��رای دریافت یک خدمت به چند دس��تگاه 

مراجعه نکنند. 
امس��ال اردیبهش��ت  نوزده��م  داد:  ادام��ه   وی 

۲3 پ��روژه اولویت دار در بخش دولت الکترونیک ابالغ 
و دوره  سه ساله ای برای انجام این پروژه ها پیش بینی 
ش��ده اس��ت؛ با انجام آنها نزدیک به 75 تا ۸۰درصد 

خدمات دولت به طور کامل، الکترونیکی خواهد شد. 
باق��ری اصل همچنین گفت که در یکس��ال اخیر 
اتصال دستگاه های اجرایی به مرکز تبادل اطالعات 

۴۰درصد رشد یافته است. 
گفتنی اس��ت ک��ه نوزدهم فروردین ماه امس��ال 
»رسول سراییان«، رئیس سازمان فناوری اطالعات 
اع��الم کرد که ۲۱ طرح اولویت دار مربوط به دولت 
الکترونی��ک آماده و برای تصویب به دولت ارس��ال 
شده تا به دس��تگاه های اجرایی ابالغ شود. به گفته 
س��راییان، با اضافه شدن دو طرح دیگر، در مجموع 
۲3 ط��رح اولوی��ت دار دولت الکترونیک از س��وی 

دولت به دستگاه های اجرایی ابالغ شده است. 

۵دستگاه اجرایی کم کار در دولت الکترونیک معرفی شدند

فرصـت امروز: بانک مرکزی ب��ا هدف وحدت رویه 
در پرداخت تس��هیالت، در بخش��نامه ای س��قف »قابل 
پرداخ��ت« و »حداکثر مدت بازپرداخت« انواع وام های 
قرض الحس��نه را به ش��بکه بانکی ابالغ کرد. بر اساس 
این بخش��نامه، س��قف و زمان های من��درج در اعطای 
قرض الحس��نه و انعقاد قراردادهای مربوطه باید توسط 

شبکه بانکی مدنظر قرار گیرد. 
رش��د روزافزون تقاضا برای تس��هیالت قرض الحسنه 
و نیز طیف وس��یع زمینه های مصرف تسهیالت مذکور 
در قوانی��ن و مقررات مختلف از جمل��ه قانون عملیات 
بانک��ی بدون ربا و ضواب��ط اجرای��ی آن، قوانین برنامه 
پنج س��اله توسعه و قوانین بودجه سنواتی، موجب شده 
اکنون برای تسهیالت قرض الحسنه، سقف ها، مدت های 
بازپرداخت و ش��رایط مختلفی با توجه به زمینه  مصرف 

آن، در نظام بانکی مبنای عمل باشد. 
این مهم در برخی موارد س��بب ایجاد ابهام و پرسش  
و ب��ه تبع آن، مکاتبات و اس��تعالم های متعدد از بانک 
مرکزی ش��ده اس��ت، به همین منظور ب��ا هدف ایجاد 

وح��دت رویه در ای��ن زمین��ه و تنقی��ح و یکپارچگی 
ش��رایط مختل��ف انواع قرض الحس��نه اعطایی توس��ط 
بانک ها، مؤسسه های اعتباری غیربانکی و صندوق های 
قرض الحسنه وابسته به بانک ها و مؤسسه های اعتباری 

غیربانکی، در دستور کار این بانک قرار گرفت. 
به گزارش بانک مرکزی، نتیجه بررس��ی ها در جلسه 
۲6 فروردی��ن ماه ۱397 کمیس��یون مقررات و نظارت 
موسس��ات اعتب��اری ای��ن بانک مط��رح و درب��اره آن 

تصمیم گیری شد. 
ب��ا توجه ب��ه قوانین و مقررات مربوط این بخش��نامه 
در ۱3 بند احصا ش��ده اس��ت، به طوری که تس��هیالت 
قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه حداکثر مبلغ ۱5۰ 
میلیون ریال و حداکثر مدت بازپرداخت 6۰ ماه، تأمین 
هزینه های تعمیرات مس��کن و س��ایر نیازهای ضروری 
مانن��د کمک ب��ه هزینه های تحصیل، درم��ان و حمام 
روس��تایی حداکثر مبلغ ۱۰۰ میلی��ون ریال و حداکثر 
مدت بازپرداخت 36 ماه، تسهیالت اشتغال زایی مشاغل 
 خانگی )س��قف کل��ی ب��رای ۱5 نفر( ب��ه ازای هر نفر

66.6 میلیون ریال تا سقف یک میلیارد ریال و حداکثر 
زمان بازپرداخت 6۰ ماه و س��تاد دی��ه )برای زندانیان 
 معسر( حداکثر ۲میلیارد ریال و حداکثر زمان بازپرداخت

۲۱5 ماه است. 
همچنین براس��اس این بخش��نامه برای شرکت های 
تعاون��ی، کارگاه ه��ا و واحده��ای تولی��دی و صنعتی و 
اشخاص فعال در بخش کشاورزی و کسانی که به علت 
بروز عوامل نامس��اعد طبیعی همچون س��یل و زلزله و 
موارد اضطراری خواهان دریافت تسهیالت هستند و نیز 
تأمین هزینه های ایجاد مس��کن در روستاها، تسهیالت 
اش��تغال زایی مددجوی��ان کمیته ام��ام خمینی)ره( و 
سازمان بهزیستی کشور )س��قف کلی کارفرمایی برای 
پنج نفر(، تسهیالت اشتغال زایی مشاغل خانگی )سقف 
فردی( و تس��هیالت مربوط به جانب��ازان حداکثر مبلغ 
۲۰۰میلی��ون ری��ال و حداکثر زم��ان پرداخت 6۰ ماه 

تعیین شده است. 
هموطن��ان می توانن��د ب��رای اط��الع از جزییات این 

بخشنامه به تارنمای بانک مرکزی مراجعه کنند. 

سقف و مدت زمان بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه ابالغ شد

سقف 200 میلیونی تسهیالت قرض الحسنه

شایعات درباره یک ادغام بانکی
با وج��ود اینکه ادغام بانک های نظام��ی از برنامه های 
در ح��ال اجرای بانک مرکزی به ش��مار م��ی رود، اما در 
این فضا برخی ش��ایعات درباره نحوه ادغام ها و زمان آن 
موجب نگرانی سپرده گذاران می شود. کوثر و حکمت دو 
مؤسس��ه و بانک نظامی هس��تند که اخیرا خبرهایی در 
مورد تمام ش��دن بحث ادغام آنها منتشر شده، اما مورد 

تأیید هیچ یک از مراجع ذی ربط نیست. 
به گزارش ایسنا، جریان ادغام بانک های نظامی از سال 
گذش��ته به طور جدی تری پیگیری شد و در دستور کار 
بان��ک مرکزی ق��رار گرفت. هر چن��د در آن زمان اعالم 
رس��می از س��وی این بانک انجام نش��ده بود، اما انتشار 
خبرهای��ی مبنی ب��ر ادغام مؤسس��ه کوث��ر، بانک مهر 
اقتصاد و مؤسس��ه ثامن باعث ایجاد حواشی شد و حتی 
س��پرده گذاران این موسسات را درگیر ماجرا کرد. طولی 
نکش��ید که بانک مرکزی اعالم کرد با وجود اینکه برنامه 
ادغام را دارد، ولی این اس��امی و روند آن نهایی نش��ده  
اس��ت. با این حال در اواخر س��ال گذشته بانک مرکزی 

به طور رس��می از تصمیم خود برای ادغام مؤسسه ثامن، 
بان��ک مهر اقتصاد و بانک انصار خب��ر داد و در این بین 
خبری از مؤسسه کوثر نبود. با این وجود در ادامه فرشاد 
حی��دری، معاون نظارت بانک مرکزی اعالم کرد که قرار 
بر ادغام هر شش بانک نظامی و تبدیل آن به دو بانک و 
در ادامه یکی ش��دن آنها است. اما این به آن معنا نیست 
که در یک برهه زمانی و به طور همزمان انجام ش��ود. بر 
این اساس در مرحله اول قرار بر ادغام ثامن، مهر اقتصاد 
با بانک انصار ش��د و برنامه بعدی ادغام مؤسس��ه کوثر و 

بانک حکمت و قوامین است. 
ای��ن جریان در حال��ی رخ داد که در ح��دود یک ماه 
گذش��ته ادغام بانک انصار و مؤسسه ثامن به طور رسمی 
کلی��د خ��ورد و تابلوهای ثامن به انص��ار تغییر و فرآیند 
آن انجام ش��د و در ادامه قرار اس��ت مهر اقتصاد نیز به 
این جمع اضافه ش��ده و در نهای��ت در قالب بانک انصار 

فعالیت کنند. 
این در حالی اس��ت که اخیرا ش��ایعاتی در مورد ادغام 

مؤسس��ه کوثر و بانک حکمت منتشر شده که بیانگر آن 
اس��ت که این ادغام انجام شده اس��ت. اما پیگیری ها از 
مراجع مربوطه از این حکایت دارد که فعال هیچ ادغامی 
در مورد این دو بانک و مؤسس��ه انجام نش��ده و هر چند 
برنامه در دستور کار قرار دارد، ولی فعال زمان آن نیست 
و بع��د از اینکه ادغام ثام��ن، مهراقتصاد و انصار نهایی و 
تمام شد آنگاه در مرحله بعد در مورد زمان و نحوه ادغام 
دیگر بانک های نظامی یعنی مؤسسه کوثر، بانک حکمت 
و بانک قوامین سیاس��تگذاری و اجرایی خواهد ش��د. بر 
این اساس در حال حاضر هر کدام از سه بانک و مؤسسه 
به طور مستقل در حال فعالیت بوده و هیچ جای نگرانی 

برای سپرده گذاران آنها وجود ندارد. 
بان��ک مرکزی پیش تر در مورد ادغام مؤسس��ه ثامن و 
مه��ر اقتصاد با بانک انصار نیز اطمینان داده بود که هیچ 
اتفاقی برای سپرده گذاران و منابع آن نخواهد افتاد، البته 
در م��دت اخی��ر و در جریان این ادغ��ام نیز این موضوع 

تأیید شد و مشتریان آنها با مشکلی مواجه نشدند. 



اس��تاد اقتصاد دانشگاه تهران می گوید 
آماده ب��ودن برای مقابله ب��ا تحریم ها با 
سیاس��ت هایی ک��ه مانع کاه��ش درآمد 
ارزی کش��ور ش��ود مهم اس��ت به شرط 
آنکه بین حرف و عمل مس��ئوالن کشور 

هماهنگی وجود داشته باشد.
ب��ا  گفت وگ��و  در  س��بحانی  حس��ن 
خبرآنالی��ن با اش��اره ب��ه ل��زوم اجرای 
پیمان سپاری ارزی به عنوان یک سیاست 
اقتصادی تدافعی گفت:  »شکس��ت یک 
تصمیم اقتصادی در گذش��ته لزوما دلیل 
نمی ش��ود که آن سیاست ناکارآمد است، 
ی��ا ب��ه درد نمی خورد؛ بدیهی اس��ت که 
پیمان س��پاری سیاس��ت اقتصادی بدون 
مش��کل نیس��ت اما زمانی که به مش��کل 
برخورد می کنیم، اجرای آن ضروری هم 

هست.«
او افزود: »زمانی که کش��ور با مس��ائل 
ارزی مواجه اس��ت و نیازهایی داریم که 
بای��د آنه��ا را تأمین کنی��م، اولین درس 
اقتص��اد ک��ه اس��تفاده درس��ت از منابع 
محدود باید در اولویت سیاست گذاری ها 

قرار بگیرد.«
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  اقتص��اددان  ای��ن 
الفبای  به کار گیری  نوعی  پیمان س��پاری 
علم اقتصاد اس��ت که ب��رای توزیع منابع 
محدود بی��ن نیازهای نامح��دود تمرکز 
دارد، تصریح کرد: »این منابع در شرایط 
کنونی باید به نح��وی اختصاص یابد که 
بیش��ترین مش��کل و نیاز کش��ور مرتفع 

شود.«
او افزود: »اما مس��ئله ای که درباره این 
سیاس��ت اقتصادی وجود دارد این است 
که در اقتصادی که در آن سالمت وجود 
ندارد، ممکن اس��ت این سیاست مفسده 

هم ایجاد کند؛ قطعاً م��ا نباید از دورانی 
صحبت کنیم که هیچ مفس��ده ای نباشد. 
بای��د فقط ب��ه لح��اظ اقتص��ادی منافع 
پیمان س��پاری را با هزینه هایش مقایسه 

کنیم.«
س��بحانی با بی��ان اینک��ه رانت خواری 
و مفس��ده های دیگ��ر از هزینه های این 
سیاست اس��ت، عنوان کرد: »ولی دولت 
بای��د طوری نظارت کن��د که هزینه ها به 
کمترین میزان ممکن برس��د. اگر منافع 
قاب��ل دفاع نباش��د، هزینه ه��ا قابل دفاع 
نیس��ت، باید هزینه تا جای��ی که ممکن 

است کم شود.«
او اف��زود: »مث��اًل اگ��ر کس��ی در این 
ش��رایط می خواهد صادرات انجام دهد و 
از معافیت مالیاتی منتفع شود و امکاناتی 
که ب��رای صادرات غیرنفت��ی وجود دارد 
هم منتفع ش��ود، باید در قبال آن چیزی 
هم به کش��ورش بدهد. مث��اًل ارز خود را 
اعالم کند. بنابراین نمی توان گفت چون 
پیمان س��پاری ممکن اس��ت فساد ایجاد 
کند، پس نباید اجرا شود. در این صورت 

هیچ وقت تولید راه نمی افتد.«
نماین��ده دور پنج��م، شش��م و هفتم 
مجلس ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه 
می توان در مجلس قوانینی در این رابطه 
تصویب کرد، گفت:  »می توان در مجلس 
قانونی تصویب ک��رد که وقتی تولیدی با 
این ش��یوه به ثمر رس��ید، نرخ مالیات بر 
درآم��د آن به ج��ای ۲5درصد به عددی 
افزایش یابد. یعن��ی قواعد منضبطی که 
ه��م رانت را از بین بب��رد و هم درآمدی 
برای کش��ور ایجاد ش��ود، در دستور قرار 

بگیرد.«
او با تأکید بر اینکه در ش��رایط کنونی 

از  یک��ی  ارزی  پیمان س��پاری  اج��رای 
سیاس��ت های ضروری است، گفت: »من 
از این سیاس��ت دفاع می کن��م، البته به 
شرط نظارت؛ در گذشته حتی این قانون 
یک منبع درآمد ریالی برای دولت ایجاد 
کرده بود. مثاًل به ازای هر پیمان س��پاری 
رقمی درنظر گرفته شده بود که به خزانه 

واریز شود.«
س��بحانی با اشاره به مشکالتی که این 
سیاس��ت در گذش��ته داش��ته است، نیز 
گفت: »البت��ه مواردی هم بود که مثاًل با 
دالر 7۰ تومانی تسهیالتی پرداخت شده 
و هنگام بازپرداخت تسهیالت، دالر ۱۲۰ 
تومانی ش��ده و لذا دولت ها ناچار ش��دند 
از خزان��ه دولت مابه التف��اوت این نرخ را 
بپردازن��د و لذا خراب��کاری در این زمینه 

بسیار بوده است.«
او اضافه کرد: »ب��ا این حال، نمی توان 
دس��ت روی دس��ت گذاش��ت که کاری 
پیش ن��رود؛ باید سیاس��تگذار به نحوی 
سیاستگذاری کند که منفعت کار بیشتر 

از هزینه هایش باشد.«
تأثیر تغییر دالر به یورو

اس��تاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ 
به این سوال که تغییر ارز مبدا از دالر به 
یورو چه تأثی��ری بر اقتصاد ایران خواهد 
گذاش��ت، گف��ت:  »ای��ن تصمی��م برای 
س��النامه های آم��اری و انتش��ارات بانک 
مرکزی اس��ت؛ طب��ق تصویب نامه هیأت 
وزیران تصمیم این است که وزارتخانه ها 
و موسس��ات دولتی موظف هس��تند ارز 
یورو را مبنای گزارش��گری انتشار آمار و 
گزارش های خود قرار دهند، در واقع این 
کار زحمتی برای محققان اس��ت که این 

تبدیل را انجام دهند.«

از حی��ث  تصمی��م  »ای��ن  اف��زود:  او 
اقتص��ادی تأثی��ری ندارد، ام��ا اگر کمی 
عمیق تر ش��ویم منظورشان این بوده که 
یک پیام فرهنگی اقتصادی را منتقل کند 
که مبادالت ما دالر نیس��ت. این تصمیم 
خوبی است که ناراحتی خود را از صاحب 

این پول ابراز کنیم.«
س��بحانی گفت: »اقتصاد ایران ساالنه 
حدود 6۰ تا 7۰ میلیارد دالر برای خرید 
کاال و خدم��ات اختص��اص می ده��د که 
نسبت به میزان تقاضای جهان برای دالر 

رقم بسیار کمی است.«
سدی مقابل فرافکنی

اس��تاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ 
به این س��ؤال که برخ��ی مقامات دولت 
هن��گام افزای��ش قیم��ت دالر از عوامل 
خارجی س��خن گفتند، چق��در تحرکات 
خارجی در افزایش قیمت ارز مؤثر بوده، 
گف��ت: »من ع��ادت دارم حرف هایی که 
می ش��نوم صحیح تلقی کنم؛ مثاًل معاون 
اول رئیس جمهور اعالم کرد شرایطی که 
برای ن��رخ ارز پیش آم��ده غیراقتصادی 
است و متقاضیانی بوده اند که قصد خرید 
ملک را در خارج از کش��ور داش��تند. ما 
دلیلی نداری��م که بگویی��م این حرف ها 

غلط است.«
او افزود: »از س��ویی بای��د بین اعضای 
دولت هماهنگی باش��د، اینک��ه برخی ها 
می گوین��د دلی��ل افزای��ش قیم��ت ارز 
اقتصادی و برخی می گویند غیراقتصادی 

است، بیشتر ابهام ایجاد می کند.«
س��بحانی گف��ت: »در مجم��وع تصور 
می کن��م در بی��ان آنچه درب��اره افزایش 
قیم��ت ارز مطرح ش��د تا ان��دازه ای هم 

فرافکنی صورت گرفت.«

دفاع از سیاستی که اجرای آن ضروری است

پیمان سپاری ارزی سیاست اقتصادی بدون مشکل نیست

یک س��ال از تحریم اقتصادی قطر از 
سوی کشورهای عربی از جمله عربستان، 
ام��ارات، بحری��ن و... می گ��ذرد؛ اتفاقی 
ک��ه بس��یاری از کارشناس��ان اقتصادی 
کشورمان در زمان وقوع از آن به عنوان 
ی��ک فرص��ت اقتص��ادی برای ای��ران و 
افزای��ش صادرات محص��والت مختلف و 
ان��واع کاالها یاد می کردند. اما نکته مهم 
این اس��ت که با گذشت یک سال از این 
اتفاق سیاسی چقدر ایران توانسته است 
از ای��ن پتانس��یل اس��تفاده کند آن هم 
در ش��رایطی که رقی��ب مهمی همچون 
ترکیه را پیش روی خود داش��تیم. قطر 
 پی��ش از ب��روز بحران از همس��ایگانش

5 میلی��ارد دالر واردات داش��ت ک��ه با 
تیرگی روابط آنه��ا فرصت های جدیدی 
برای کش��ورهای ای��ران و ترکیه ایجاد 
شد تا از این بازار سهمی برداشت کنند. 
البته ایران با وجود اینکه در یک س��ال 
گذش��ته تالش هایی کرده است و میزان 
صادرات خود را قطر را افزایش داده ولی 
همچنان نتوانسته سهم مناسبی از بازار 
قط��ر در مقابل دیگر کش��ورها از جمله 

ترکیه به دست بیاورد. 
بهمن ماه سال گذش��ته مدیرکل دفتر 
عربی آفریقایی س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران، از رش��د بی��ش از ۱۲6درصدی 
صادرات ایران به قطر در 9 ماهه گذشته 
خب��ر داد. فرزاد پیلتن، می��زان صادرات 
کش��ورمان به قط��ر را ۱۸۸ میلیون دالر 
اع��الم ک��رد و گف��ت: عمده تری��ن اقالم 
صادرات��ی ایران به قطر ش��امل قیرنفت، 
میوه و تره بار، س��یمان های پودر نش��ده 
موس��وم به کلینکر، لبنیات، س��نگ گچ، 
کف پوش ه��ا، س��یمان س��فید، یونج��ه، 
آب میوه تغلیظ ش��ده، س��یمان پرتلند و 
محص��والت از آهن یا فوالد بوده اس��ت. 
البته مهم ترین چالش پیش روی تجارت 

ایران با قطر در حوزه بانک، حمل  و  نقل، 
بنادر است. 

ترکیه چه کرد؟ 
اما درحالی ک��ه کارنامه صادرات ایران 
به قطر چندان درخش��ان نیست ترکیه 
از ای��ن فرصت اس��تفاده ک��رده و حجم 
مبادالت خود با این کش��ور را به شکلی 
عجیب افزای��ش داد. پس از بروز بحران 
در روابط قطر با کش��ورهای همس��ایه و 
محاص��ره دریای��ی و زمینی این کش��ور 
از س��وی عربس��تان، ام��ارات و بحرین، 
آن��کارا جانب دوح��ه را گرف��ت. ترکیه 
با هدف رفع مش��کالت قط��ر در زمینه 
ت��دارک م��واد غذایی، ای��ن محاصره را 
شکسته و به طور مس��تقیم به قطر مواد 
غذایی ارس��ال کرد. مهم تری��ن واردات 
قط��ر از ترکیه ل��وازم الکتریک��ی، فوالد 
و فرآورده ه��ای آن، محص��والت لبنی، 
تجهیزات پزش��کی، مبلمان و ترکیبات 
آلی و معدنی اس��ت. از سوی دیگر گاز، 
مواد نفتی و پلیمر از مهم ترین صادرات 
قطر به ترکیه محس��وب می شود. حجم 
مب��ادالت اقتصادی می��ان قطر و ترکیه 
در س��ال ۲۰۰۰ به کمتر از ۲۰ میلیون 
دالر می رس��ید ول��ی خلیفه بن جاس��م 
آل ثان��ی، رئیس ات��اق بازرگانی قطر در 
افتتاحیه نشس��ت اقتصادی مشترک دو 
کش��ور در دوحه که ۲6 دی ماه با حضور 
۱5۰ شرکت ترکیه ای برگزار شد، اعالم 
ک��رد: حجم مب��ادالت بازرگانی آنکارا و 
دوحه در س��ال ۲۰۱7 به سه میلیارد و 
9۰۰ میلیون ری��ال قطری )معادل یک 
میلیارد و ۸۰ میلیون دالر( رسیده است. 
این افزای��ش در حالی اس��ت که حجم 
مب��ادالت بازرگانی دو کش��ور در س��ال 
۲۰۱6 می��الدی فقط 6۰۰ میلیون ریال 
قط��ری معادل ۱7۴ میلی��ون دالر بوده 
اس��ت. روابط بین ترکیه و قطر تا جایی 

توسعه داشته است که هم اکنون قطر با 
۲۰ میلی��ارد دالر بزرگ ترین کش��ور در 
فهرست س��رمایه گذاران در ترکیه است. 
مس��ئوالن قطری اعالم کرده اند در سال 
آین��ده میالدی ه��م ۱9 میلی��ارد دالر 
در ترکیه س��رمایه گذاری خواهند کرد. 
هم اکنون ۱۸6 ش��رکت مشترک قطری 
- ترکی��ه ای و نیز ۱9 ش��رکت ترکیه ای 
در بخش های��ی چون تأسیس��ات، امور 
زیربنای��ی، پیمان��کاری و ساخت وس��از، 
مش��اوره مهندس��ی، بازرگانی و صنعت 

برق در قطر فعالیت دارند. از طرف دیگر 
به جز تأمین مایحتاج قطری ها در حال 
حاضر شرکت های ترکیه ای هم در قطر 
فعال هستند. شرکت های ترکیه ای ۱۲۸ 
ط��رح در قطر ب��ه ارزش ۱۴.۲ میلیارد 
دالر انجام داده اند که بیشتر آنها مربوط 
به طرح های س��اخت و س��از برای جام 
جهانی ۲۰۲۲ فوتبال اس��ت. قطر برای 
میزبان��ی از گردش��گران ج��ام جهان��ی 
۲۰۲۲ باید ۱۰۰ هزار واحد مس��کونی و 

۱۲ استادیوم ورزشی بسازد. 

ترکیه چالش تحریم های قطر را به فرصت تبدیل کرد

ایران شریک نه چندان جدی تجارت با قطر

گزارش2

انرژی

کارت سوخت دوباره به جایگاه ها برمی گردد؟ 
زمزمه هایی از تصمیم  جدید دولت

اس��تفاده از کارت هوشمند س��وخت هنگام خرید 
بنزی��ن و س��ایر فرآورده های نفتی یک��ی از الزامات 
س��ال های ۱3۸6 تا ۱39۴ بود ت��ا با کاربردی کردن 
اس��تفاده از آن اهدافی همچون س��امان بخشیدن به 
عرضه فرآورده ه��ای نفتی، مدیریت مصرف و کنترل 
قاچاق صورت گیرد؛ موضوعی که در زمان خود از آن 
به عنوان پروژه عظیمی یاد می ش��د و در ابتدای امر 
بیش از ۱7 میلیون مشترک در سراسر کشور را دربر 
می گرف��ت، پس از تک نرخی ش��دن بنزین به مرور 
زم��ان کم رنگ و تنها ب��ه کارت های صاحبان جایگاه 

ختم شده است. 
ب��ه گزارش می��زان، اس��تفاده از کارت هوش��مند 
س��وخت در هنگام خرید بنزین و سایر فرآورده های 
نفتی از جمله راهکارهایی اس��ت که با استفاده از آن 
می توان دس��تاوردهایی مانند س��امان بخش��یدن به 
عرضه فرآورده ه��ای نفتی، مدیریت مصرف و کنترل 

قاچاق را دنبال کرد. 
س��یدمحمدرضا موس��وی خواه، مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی در جدیدترین اظهارات 
خود هم��ه جایگاه ه��ای عرضه بنزی��ن و نفت گاز را 
موظف به اس��تفاده از کارت سوخت دانست و گفت: 
آن دس��ته از صاحبان خودرو که کارت سوخت آنان 
مفقود ش��ده می توانند درخواس��ت کارت س��وخت 
المثنی بدهند تا به این ترتیب با دقت بیشتری قادر 
به مدیریت آمار و اطالعات س��وخت کش��ور و مقدار 

مصرف سوخت خودرو ها باشیم. 

پی��ش از ای��ن نی��ز دی م��اه س��ال گذش��ته زیبا 
اسماعیلی، سخنگوی ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی خب��ر از الزام��ی ش��دن مجدد 
اس��تفاده از کارت ه��ای س��وخت را داد و از افرادی 
که فاقد کارت سوخت هس��تند درخواست شده بود 
به منظور جلوگیری از ایجاد مش��کل نس��بت به اخذ 

کارت سوخت اقدام کنند. 
وی دلی��ل این امر را تأکی��د قانون مصوب مجلس 
مبنی بر س��وخت گیری تنها با کارت سوخت دانست 
و گفت: کارت س��وخت جایگاه دار فق��ط برای موارد 

ضروری استفاده خواهد شد. 
در کن��ار تش��ویق افراد ب��رای اس��تفاده از کارت 
سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پس از 
بررس��ی از تجهیزات موجود در دنیا اقدام به نوسازی 
تجهیزات نصب ش��ده کرد و از س��ال 9۴ روی ۱۰۲ 
نازل و حدود ۴6 جایگاه عرضه س��وخت در شهر های 
مختلف تجهیزات جدید به صورت آزمایش��ی نصب و 

استفاده شده است. 
همچنی��ن ب��ا نص��ب تجهی��زات جدی��د ام��کان 
س��وخت گیری و پرداخت هزین��ه به صورت همزمان 
فراهم ش��ده تا بدون نیاز به مراجعه به دیگر بخش ها 
یا لزوم پرداخت پول نقد، س��وخت گیری و پرداخت 
هزین��ه بدون دخالت دس��ت، در کن��ار نازل ها انجام 

شود. 
گفتنی اس��ت با گذش��ت بیش از ۱۱ سال از آغاز 
طرح توزیع کارت هوش��مند سوخت هم اکنون بیش 

از ۲۱ میلیون کارت در کشور فعال است. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی ۲۰ اردیبهشت 
۱396 ط��رح ی��ک فوریتی حفظ کارت س��وخت را 
تصوی��ب کردند که بر اس��اس اصالح م��اده ۱ قانون 
توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 
که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، عرضه بنزین 
و گازوئیل در بخش حمل و نقل با اس��تفاده از کارت 

هوشمند سوخت امکان پذیر خواهد بود. 

یادداشت

 جای خالی ایران
در »فعالیت کارآفرینانه«

قبل از اینکه به وزارت اقتصاد بیایم، کار ترجمه کتاب 
»نظریه پ��ردازان مدیریت نوین« را تمام کردم ولی زمان 
انتشار آن به دلیل مشکالت کاری به همین روزها موکول 
ش��د. چند روزی ذهنم به این موضوع مش��غول شد که 
حاصل ترجمه آن کتاب برایم چه بود؟ توجه ام به سه نکته 
تحقیقی که از میان مطالعات مدیریتی و نظرسنجی های 
میدانی به دس��ت آمده  بود، جلب شد.  نکته اول: گاهی 
از درک »نشانه « ها غافل می شویم. به طور نمونه در یک 
جلس��ه میزبان ۱۰ نفر از صاحبان کس��ب وکار بودم که 
همگی باهم نزدیک به ۱۰۰ هزار اش��تغال مس��تقیم و 
غیرمستقیم داشتند. یعنی س��فره حدود ۴۰۰ هزار نفر 
را رنگین می کردند. نشانه این است که تصورات منفی را 
کن��ار بگذاریم و درک کنیم این افراد وجود دارند و باید 
حامی جدی، همراه و صادق آنها باشیم. دولت این باور را 
دارد، مردم هم باید بپذیرند که بن بس��تی در کار نیست. 
آماره��ای مربوط به کارآفرینی جوانان در ش��رکت های 
دانش بنیان هم خودش یک »نشانه« قوی است که یقین 
کنیم، جوانان کش��ور تش��نه کارآفرینی هستند.   نکته 
دوم: مربوط به پیش فرض های ماست. در وزارت اقتصاد 
باید هفتگی در حداقل ۱5 جلسه تکلیفی شرکت کنم. 
طبیعی اس��ت که برخی دغدغه ها در این جلسات تکرار 
می شوند. اشتباه ذهنی این است که تصور می کنیم آنچه 
ما در جلسات مکرر می گویم، برای همه مردم هم محرز 
است. خصوصی سازی، بهبود محیط کسب  وکار و ایجاد 
بس��ترهای کارآفرینی عالوه بر عزم دولت و وحدت ملی 
نی��از به درک فرهنگی و اجتماع��ی عمیق در جامعه از 
ضرورت این اقدامات دارد. »باور عمومی« جامعه اس��ت 
که می تواند یک موضوع را به مطالبه ملی تبدیل کند و 
ما باید از طریق تکرار و تبیین کلید واژه ها، کارآفرینی را 

به مطالبه ملی تبدیل کنیم. 
اکونومیست ش��اخصی به نام »فعالیت کارآفرینانه« 
 دارد ک��ه توضی��ح می دهد چن��د درص��د از جمعیت
۱۸ تا 6۴ س��اله کش��ورها درحال راه اندازی یک کس��ب  
وکار هستند. جالب اس��ت زامبیا با ۴۰ درصد، سنگال با 
3۸.6 درصد، نیجریه با 36.6 درصد، اوگاندا با 3۲.۲ درصد 
و اک��وادور با 3۲.۱ درصد باالترین ها بودند. قطعا موقعیت 
اقتصادی ایران با هیچ  کدام از آنها قابل قیاس نیس��ت. اما 
احتماال آنها با وجود نارس��ایی های عمیق اقتصادی شان 
درحال پوس��ت اندازی هس��تند. اینکه ک��ی به موفقیت 
می  رسند به عوامل دیگری هم وابسته است ولی مسیرشان 

را آغاز کرده  اند. پس چرا ما چنین نباشیم؟ 
اما نکته آخر که از همه مهم تر است اینکه گاهی سهم 
خودمان در عدم موفقیت ها را نادیده می  گیریم. مطالعات 
کتاب »نظریه  پردازان مدیریت نوین« نشان می دهد عموما 
سه چهارم از مشکالتی که به ضعف یک بنگاه یا سیستم 
مدیریتی منجر می ش��ود، ناش��ی از تصمیمات اشتباه یا 
اخالل های درونی اس��ت. همه می دانیم که اقتصاد ایران 
نیازمند اصالحات س��اختاری و بهبود فضای کسب  وکار 
اس��ت. اما اصالح را بای��د از رفتارهای مدیریتی خودمان 
آغاز کنیم، نسبت به نش��انه ها بی تفاوت نباشیم، روحیه 
کارآفرینی را در جوانان تقویت کنیم و فرهنگ  سازی برای 
تحقق خصوصی  س��ازی واقعی هم از یاد نبریم. نخبگان 
کشور باید به این باور برسند که آنچه آنها می دانند برای 
همه مردم روشن نیست و عزم ملی یعنی اینکه مفاهیم 
درس��ت را به صورت دقیق به مردم انتقال دهیم. جای ما 

در شاخص »فعالیت کارآفرینانه« خالی است. 

در اردیبهشت ماه
کدام اقالم در شهرها بیشترین 

تورم را داشتند؟ 
در اردیبهش��ت ماه امس��ال )۱397( اقالم آب، برق 
و س��وخت، چای، قه��وه، کاکائو، نوش��ابه و آب میوه، 
دخانیات و مبلمان و لوازم خانگی بیش��ترین نرخ تورم 
را در شهرها به خود اختصاص دادند.  به گزارش ایسنا، 
در اردیبهشت ماه سال جاری به ترتیب اقالم آب، برق 
و س��وخت با 5. 6 درصد؛ چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و 
آب می��وه با 3.۴ درصد؛ دخانی��ات 3 درصد و مبلمان 
و لوازم خانگی با ۲.5 درصد بیش��ترین نرخ تورم را در 
شهرها داشته اند. همچنین اقالم سبزیجات )سبزی ها 
و حبوبات( با منف��ی ۲.6 درصد، آموزش با ۰.۰ درصد 
و میوه و خش��کبار با ۰.۴ درص��د کمترین نرخ تورم را 
داش��ته اند.  نکت��ه قابل تأم��ل در آماره��ای مربوط به 
اردیبهش��ت ماه نرخ تورم ۰.5 درصدی قیمت مس��کن 
در ش��هرها است که نش��ان می دهد قیمت مسکن در 
اردیبهشت ماه برخالف برخی فضاسازی ها بسیار کمتر 
از ن��رخ کلی تورم در ش��هرها )۱.۱ درصد( نس��بت به 
فروردین ماه افزایش پیدا کرده است.  همچنین در آمار 
مربوط به تورم نقطه به نقطه اقالم مربوط به دخانیات 
۲۱ درصد، گوشت قرمز و ماکیان با ۱9 درصد و گوشت 
قرمز و سفید و فرآورده های آنها با ۱۸ درصد بیشترین 
نرخ تورم نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته )۱396( 
را تجربه کرده اند. همچنین اقالم سبزیجات )سبزی ها 
و حبوب��ات( ب��ا منفی 7.5 درصد، آب، برق و س��وخت 
ب��ا منفی ۲.5 درصد و میوه و خش��کبار ب��ا ۰.6 درصد 
کمترین افزایش قیمت ها را نس��بت به اردیبهشت ماه 
سال گذشته داشته اند.  با این همه اما در محاسبه نرخ 
تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته )تورم ساالنه( حوزه آموزش 
با ۱۱.3 درصد بعد از اقالم س��بزیجات و گوشت قرمز و 
س��فید و گوشت ماکیان بیش��ترین نرخ تورم را داشته 
است که نشان دهنده شدت گرفتن روند خصوصی سازی 

در دانشگاه ها طی حدود یک سال گذشته است. 
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رئیس جمه��ور،  از  س��وال  ط��رح 
فیلترین��گ، مذاکره با اروپ��ا برای حفظ 
برجام، سیاس��ت های ایج��اد رونق تولید 
و اش��تغال زایی، اعتص��اب کامیون داران، 
گالیه های پیمان��کاران و خرید تضمینی 
گن��دم ازجمل��ه موضوعات��ی ب��ود ک��ه 
س��خنگوی دول��ت در نشس��ت خبری با 
اصح��اب رس��انه درب��اره آن توضیح داد. 
محمدباق��ر نوبخت روز گذش��ته در این 
نشس��ت خبری گف��ت: هی��چ گاه دولت 
مدعی نیس��ت که مردم مش��کل ندارند، 
تنها چیزی که زیاد داریم مش��کل است 
و به رغ��م موفقیت ه��ا و روندهای مثبت 
زیاد اذعان می کنیم ک��ه مردم ما لیاقت 
بیشتری دارند. دش��منان سعی می کنند 
چش��مه ما ک��ه دالره��ای نفتی اس��ت 
بخش��کانند، ام��ا تمام تالش م��ا نیز این 
اس��ت که مردم با مشکل کمتری مواجه 

شوند. 
به گ��زارش خبرآنالین، اه��م اظهارات 

نوبخت به شرح زیر است: 
*}درب��اره ط��رح س��وال مجل��س از 
و  اس��تیضاح  س��وال،  رئیس جمه��ور{: 
تحقی��ق و تفحص حق مجلس اس��ت و 
باید از آنها استفاده کنند. باید دید هدف 
از س��وال چیس��ت؟ برای رف��ع ابهامات 
نماین��دگان رئیس جمه��ور به س��واالت 
نمایندگان محترم پاسخ دادند. به وجدان 
عمومی مجلس ایم��ان دارم. نمایندگان 
درخصوص تحقیق و تفحص می توانند به 
ج��ای ایجاد یک تی��م تحقیق و تفحص، 
از همان دس��تگاه درخواست آمار کنند. 
دولت نهم و دهم را به یاد آورید که سوال 

از رئیس جمهور چه سرانجامی داشت. 
فیلترین��گ  بح��ث  *}درخص��وص 
تلگرام{: سیاس��ت های دولت درخصوص 
فیلترین��گ تلگرام به صراحت مش��خص 
اس��ت. با توج��ه به وجود فیلترش��کن ها 
دسترس��ی ب��ه تلگرام ب��دون محدودیت 
وج��ود دارد. فعالیت ه��ای م��ا در حوزه 
زیرساخت ها و وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات مشخص است. 
*}درباره گالیه ه��ا از مدیران میانی{: 
تغییرات در سطح مدیریت خیلی عمیق 
نیس��ت و دولت ت��الش دارد بدون توجه 
ب��ه نگاه حزبی و جناحی افراد، مدیران را 
منصوب کند. حتی اف��رادی که دور میز 
بیضی هیأت دولت می نش��ینند نیز کپی 
برابر اصل یک س��ند نیس��تند و سالیق 
مختل��ف دارند، ام��ا با دول��ت همکاری 
می کنند. دلیل اینکه گاهی رئیس جمهور 
نس��بت ب��ه آن اع��الم تک��در می کن��د، 
این اس��ت ک��ه خواس��ت وی از مدیران، 
اجرای کامل سیاس��ت های دولت است و 
سیاس��ت های اجرایی دولت نباید قربانی 
نگاه های سیاسی و جناحی مدیران باشد. 
با اروپا درخصوص  *}درباره مذاکرات 
برج��ام{: اروپایی ها تص��ور غلطی درباره 
برنامه هس��ته ای کشورمان داشتند و آن 
را تهدیدی برای خود می دانس��تند. اروپا 
ب��ه جهت اینک��ه به ما نزدیک تر اس��ت، 

احس��اس خطر بیشتری نسبت به آمریکا 
می کند. ما قصد بدی نس��بت به کس��ی 
نداری��م اما به گفته مق��ام معظم رهبری 
دوران ب��زن و در رویی تمام ش��ده و اگر 
تهدیدی علیه کش��ورمان وجود داش��ته 

باشد به آن پاسخ خواهیم داد. 
* بای��د ب��ه س��ال ۱39۲ برگردی��م، 
درحالی ک��ه آمریکا و ش��ورای امنیت ما 
را تحری��م کردن��د، آیا نبای��د آن را رفع 
کنی��م؟ آیا بدیل دیگری غی��ر از مذاکره 
وجود داش��ت که با آن بتوانیم تحریم ها 
را رف��ع کنیم؟ قب��ول می کنیم تحریم ها 
کامل شکس��ته نش��د، اما ش��اکله اصلی 
آن شکس��ت. اینکه بانک ه��ای آنها با ما 
کار نمی کنن��د را نمی ت��وان به حس��اب 
چشم بسته مذاکره کردن و یا دل بستن به 
غرب گذاشت. برای عبور از موج جدیدی 
ک��ه علیه ملت ما به راه انداخته اند، حتما 
نیازمند یک انس��جام ملی در داخل بین 

قوای مختلف هستیم. 
*}درب��اره وضعیت فروش نفت پس از 
خروج آمریکا از برجام{: بخشی از نفت را 
عمده فروشان به هند و چین می فروشند 
ک��ه هر دو کش��ور در حال انجام اس��ت. 
بخ��ش دیگری ب��رای اروپا اس��ت تا اگر 
برخ��ی کش��ورها واردات نفت ای��ران را 
تقلی��ل داد، آنها جبران کنند. کش��وری 
ممکن اس��ت م��ا را در هدف مش��ترکی 
یاری دهد، بالطبع به هیچ کش��وری نگاه 
صفر و صدی نداریم. در جایی که تفاوت 
منافع با آن کشور داشته باشیم، در عالم 

سیاست و روابط بین الملل اینگونه نیست 
که ارتباط مان را قطع کنیم. با واقع بینی 
نس��بت به ش��رایط روابط م��ان را تنظیم 

خواهیم کرد. 
*}سیاس��ت های دول��ت ب��رای رونق 
تولید و اش��تغال{: یکی از سیاس��ت های 
دولت در حمای��ت از کاالی ایرانی، نظام 
جدید ارزی است که باعث کاهش قاچاق 
کاال می ش��ود. همچنین ۱۲ برنامه برای 
اش��تغال از طری��ق تقوی��ت تولی��د ملی 
به وسیله برنامه هایی مانند ساخت مسکن 
در نظر داریم. ت��ا امروز بیش از ۲۸ هزار 
میلی��ارد تومان ب��ه طرح ه��ای عمرانی 
بودج��ه تخصی��ص داده ش��ده اس��ت و 
مصمم هستیم که در فصل کار طرح های 

عمرانی مان را سرعت ببخشیم. 
ارزی،  جدید  سیاس��ت های  *براساس 
همه واردات کشور از طریق ثبت سفارش 
انجام می شود. براساس آخرین گزارش ها 
 ت��ا تاری��خ 6 خردادم��اه ۱9 میلی��ارد و 
77۴ میلی��ون دالر ب��رای ۱۸۲ ه��زار و 
۲۱6 قلم کاال ثبت س��فارش شده است. 
از ای��ن مبلغ یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون 
دالر برای کاالهای اساس��ی، ۲ میلیارد و 
۱9۰ میلیون دالر برای کاالهای مصرفی، 
۱۱میلی��ارد و 663 میلی��ون دالر ب��رای 
کاالهای واس��طه ای، 3 میلی��ارد و 593 
میلیون دالر برای کاالهای س��رمایه ای و 
۸۴۸ میلیون دالر نیز برای س��ایر کاالها 

تخصیص داده شده است. 
* خری��د تضمین��ی گن��دم در ح��ال 
انج��ام اس��ت و ت��ا تاری��خ 6 خردادماه، 
یک میلی��ون و 635 هزار ت��ن گندم به 
ارزش ۲ ه��زار و ۱7۰ میلی��ارد توم��ان 
از کش��اورزان خریداری ش��ده که از این 
مبلغ ۱۱۰۰میلیارد تومان پرداخت شده 
و ۱۰7۰ میلی��ارد تومان دیگر باقی مانده 
است و تالش می کنیم در کمترین زمان 

ممکن آن را پرداخت کنیم. 
*}درباره برداش��ت دول��ت از صندوق 
توس��عه ملی{: ما اجازه برداشت ریالی از 
صندوق توس��عه ملی بدون اجازه مجلس 
شورای اس��المی و یا اذن رهبری نداریم. 
اگر منابع کفاف مصارف را ندهد، براساس 
قانون اجازه برداش��ت از حس��اب ذخیره 
ارزی را داری��م. امس��ال کس��ری بودجه 
نخواهی��م داش��ت اما بودج��ه 3۸6 هزار 
میلیاردی که توسط مجلس تصویب شده 
اس��ت، محقق نخواهد شد لذا با مکانیزم 

تخصیص، آن را مدیریت خواهیم کرد. 
* یک��ی از پرداخت های س��نگینی که 
در س��ال جاری خواهیم داش��ت، پاداش 
بازنشس��تگی کارکن��ان دولت اس��ت که 
حدود 5 هزار میلی��ارد تومان آن مربوط 
به فرهنگی��ان خواهد ب��ود. برنامه ریزی 
کرده ای��م ظرف چندم��اه آینده همه این 
پرداخت ها صورت گی��رد و در خردادماه 
میزان افزایش حقوق که به دلیل اختالف 
تفس��یر بین دولت و مجل��س در دو ماه 
گذشته پرداخت نشده بود، توزیع شود. 

سخنگوی دولت اعالم کرد

ثبت سفارش 1۹.۷ میلیارد دالر کاال از ابتدای ۹۷
ارتباطات یادداشت

3 نکته درباره آینده مسکن

۱ - در تحلیل ه��ای قبل��ی اش��اره ک��ردم که 
دس��تاوردهای برجام و اثرگ��ذاری آن بر اقتصاد 
کالن اس��ت که می تواند بازار مس��کن را هم به 
حرک��ت درآورد. قاعدتا باید رونق بازار مس��کن 
در س��ال 95 و ب��ا تصویب برجام آغاز می ش��د 
اما به دلی��ل عدم تحقق انتظ��ارات اولیه از این 
توافق در فضای اقتصادی، رونق بخش مس��کن 
با ش��ش ماه تأخیر آغاز شد و از شهریورماه سال 
96، مس��کن با خیز مالیم شروع به حرکت کرد. 
این حرکت در مهر و آبان و تا پایان س��ال ادامه 
پیدا کرد اما از ۱5 اس��فندماه س��ال 96 تا پایان 
فروردین ماه به دلیل شرایط ویژه مربوط به آغاز 
س��ال نوی خورش��یدی، بازار کمی افت کرد. در 
اردیبهش��ت  ماه دوب��اره رون��ق به بازار مس��کن 
بازگش��ته اس��ت هرچند خروج ای��االت متحده 
آمریکا از برجام از اوج گیری منحنی کم می کند. 
ب��ه هر حال در س��ال پیش رو و س��ال 9۸ بازار 
مس��کن به رکود باز نخواهد گشت و با توجه به 
س��رمایه گذاری هایی که انجام ش��ده بروز دوباره 

رکود محتمل نیست. 
تبدیل متقاضیان مسکن به متقاضیان موثر به 
مرور در بازار پی��ش می رود، در مراحل اولیه در 
ش��هریورماه دامنه فروش مس��کن های با ویژگی 
خاص و در محدوده های خاص شکل گرفته و تا 
اردیبهشت ماه گسترده شده است. به طور معمول 
در ماه های آغازی��ن خرید خانه های ارزان قیمت 
و کوچک رونق می گیرد. مصرف کنندگان واقعی 
مس��کن خرید این خانه ها را آغ��از می کنند که 
ش��امل خانه هایی با سال ساخت بیش از 5 سال 
هم می ش��ود. همزمان با خرید خانه های کوچک 
دارندگان این خانه ها هم برای تبدیل به احس��ن 
کردن مس��کن تالش می کنند که منجر به رونق 
خری��د و فروش خانه ه��ای بزرگ ت��ر و گران تر 

می شود. 
۲ - در طرح بازسازی بافت فرسوده قرار نیست 
به عرضه مسکن کمکی شود. بافت فرسوده یک 
طرح و برنامه دائمی و یک وظیفه بر دوش شهر 
اس��ت. در تهران 7۰۰ هزار واحد مس��کونی در 
بافت فرس��وده داریم که اگر در یک س��ال ۱۰۰ 
هزار واحد را بازس��ازی کنیم، به معنای رسیدن 
به 6۰۰ هزار بافت فرس��وده نیس��ت چراکه هر 
سال به تعداد واحدهای فرسوده اضافه می شود. 
اگر برنامه بازس��ازی بافت فرسوده به هر دلیلی 
تعطیل شود، به انباشت بافت فرسوده می رسیم 
و نمی ت��وان در عرض هفت س��ال ب��ا کم کردن 
 هر س��ال ۱۰۰ ه��زار واحد از ای��ن بافت، حتی
به ۲۰۰ هزار بافت فرس��وده رس��ید چه رسد به 

نوسازی همه واحدها. 
3 - رونق در بازار مس��کن ب��ا افزایش در چهار 
بخش تشدید می شود. درواقع افزایش هماهنگ 
قیمت، معامله، تولید و س��رمایه گذاری به رونق 
مس��کن می انجام��د. افزای��ش خری��د خانه های 
کوچک ب��ه معنای رون��ق معام��الت خانه های 
بزرگ تر است و رونق معامالت خانه های کلنگی 
به معنای افزایش سرمایه گذاری در بخش مسکن 
است. با افزایش معامله خانه هایی با متراژ 6۰ تا 
7۰ مت��ری با قیمت 3 ت��ا 3.5 میلیون برای هر 
مترمرب��ع نوید رونق معامالت خانه هایی با متراژ 

باالتر و قیمت بیشتر را هم می دهد. 

بیت اهلل ستاریان
تحلیلگر بازار مسکن

ادعای عجیب برخی کاربران سروش
چند نفر عضو پیام رسان های داخلی 

هستند؟ 
درحالی که تنها راه ایجاد حس��اب در پیام رسان ها، 
واردکردن ش��ماره و کد فعال س��ازی است که صرفا 
برای همان ش��ماره ارسال می ش��ود، اخیرا برخی از 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی ادعا می کنند بدون 

انجام این کار، صاحب پروفایل سروشی شده اند. 
به گزارش ایس��نا، درحالی که ای��ن روزها ماجرای 
فیلتر تلگرام هنوز هم با گذش��ت ی��ک ماه فراموش 
نش��ده اما برخ��ی از کارب��ران اینترنتی با اس��تفاده 
از پیام رس��ان های داخل��ی، کوچ به ای��ن برنامه های 
بومی را آغ��از کرده اند؛ هرچند ک��ه این مهاجرت با 

حاشیه هایی همراه بوده است. 
بس��یاری از بس��ته های تش��ویقی و حمایت ه��ای 
امکانات��ی وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات از 
محص��والت بومی ب��رای رس��یدن پیام رس��ان های 
داخل��ی به برخورداری از حداق��ل چندمیلیون کاربر 
انجام می ش��ود. از طرفی برای بهبود کیفیت نیز الزم 
اس��ت کاربران از این پیام رسان ها اس��تفاده کرده تا 
عیب و نقص ش��ان آشکار ش��ود. به همین دلیل این 
پیام رس��ان ها در تالش برای افزایش کاربر هستند و 
حتی از گوش��ه و کنار هم آم��ار و ارقامی از کاربرانی 
که به برنامه های بومی وارد شده اند، اعالم می شود. 

در این باره رسول س��راییان، رئیس سازمان فناوری 
اطالعات درباره کاربران پیام رس��ان های داخلی پس از 
فیلتر تلگرام اظهار کرده بود: تاکنون ۲۲ میلیون نصب 
پیام رس��ان های داخلی داش��تیم که از ای��ن تعداد ۸.5 
میلیون کاربر فعال هستند و میزان پست های ارسالی در 
کانال های تلگرام کاهش ۴۰درصدی را نمایش می دهد. 
میزان بازدید از پست های تلگرامی هم مجموعا کاهشی 
7۰درصدی از زمان آغاز مهاجرت داشته که 5۰درصد 

آن مربوط به زمان فیلترشدن این پیام رسان است. 
همچنین عباس آسوش��ه – مع��اون فناوری مرکز 
مل��ی فضای مجازی - اخیرا در این باره گفته بود: در 
مدت زمان کوتاهی که پیام رسان های داخلی شروع به 
فعالیت کردند حرکت بسیار خوبی داشتند و در این 
م��دت حدود ۲5 میلیون کاربر در این پیام رس��ان ها 
ثبت ن��ام کرده و بیش از 9 میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر 

نیز فعال هستند. 
وی تأکید ک��رد: پیام رس��ان های داخلی به همت 
متخصص��ان جوان داخلی در م��دت دو ماه به حدود 
۱۰ میلی��ون کاربر فعال دس��ت یافتند ک��ه این کار 
بس��یار شگرفی اس��ت، درحالی که تلگرام در دو سال 
اول به همین تعداد کاربر فعال رس��یده بود، بنابراین 
اگر امکانات الزم در اختیار پیام رسان های داخلی قرار 
بگیرد، می توانند بیش از پیش خود را نش��ان داده و 

نیاز مردم کشور را برآورده کنند. 

چهارشنبه
9 خرداد 1397
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دول��ت،  ارزی  جدی��د  تصمی��م  ب��ا 
واردکنن��دگان فقط می توانند خرید خود 
را از طری��ق نظ��ام بانک��ی و صرافی های 
مج��از و به س��ه طریق پرداخ��ت نقدی، 

اقساطی و اعتبار اسنادی انجام دهند. 
به گ��زارش ایس��نا، با اتخاذ سیاس��ت 
جدی��د ارزی دول��ت از ۲۱ فروردین ماه 
س��ال ج��اری نح��وه واردات کاال، م��واد 
اولی��ه و ماش��ین آالت دچار تغییر ش��د 
و براس��اس آن دیگ��ر پول��ی از طری��ق 
خریدار به فروش��نده پرداخت نمی ش��ود 
و کلی��ه مراح��ل خری��د از طری��ق نظام 
بانکی و صرافی های مجاز انجام می شود؛ 
تصمیم��ی که ب��ه اعتق��اد واردکنندگان 
می تواند تأثیر بسزایی در مقابله با پدیده 
قاچاق داشته باش��د و جلوی بسیاری از 

سودجویی ها در حوزه واردات را بگیرد. 
می��الد بختی��اری - رئی��س انجم��ن 
و  بیهوش��ی  تجهی��زات  واردکنن��دگان 
تنفس��ی و عضو اتحادی��ه واردکنندگان 
تجهیزات پزشکی - در گفت وگو با ایسنا، 
درباره سیاست جدید ارزی دولت و تأثیر 
آن بر نحوه واردات کاال به کش��ور، اظهار 
کرد: براس��اس سیاست جدید دولت، ارز 
به سه صورت اختصاص می یابد که مورد 
اول آن حاصل از درآمدهای نفتی اس��ت 
که ش��امل کاالهای اساسی می شود و در 
حوزه س��المت نیز دارو را دربر می گیرد 
و مراح��ل کار از طری��ق سیس��تم بانکی 

صورت می گیرد. 
وی ادام��ه داد: تخصی��ص ارز در مورد 
مابقی گروه های کاالیی در س��امانه نیما 

و در دو گ��روه خواه��د بود که گروه اول، 
ارز حاص��ل از فروش مواد پتروش��یمی و 
مش��تقات نفتی را دریاف��ت خواهند کرد 
و گ��روه دوم نیز ارز حاص��ل از صادرات 

غیرنفتی را شامل می شود. 
رئیس انجم��ن واردکنندگان تجهیزات 
بیهوش��ی و تنفس��ی با اش��اره به اینکه 
تجهیزات پزش��کی در گروه اول س��امانه 
نیما مدنظر ق��رار می گیرد، گفت: در این 
گ��روه ارز ۴۲۰۰ تومان��ی ب��ه تجهیزات 
پزش��کی تعلق می گیرد و بسته به کشور 
مقصد کارم��زدی ۲.۸ تا 3درصدی را به 
آن اضاف��ه می کن��د. در م��ورد این گروه 
همچنین باید خاطرنشان کرد که ارز در 

زمان کمتری اختصاص می یابد. 
بختی��اری همچنی��ن درخصوص نحوه 
واردات کاال از طری��ق واردکنندگان پس 
از سیاست جدید ارزی دولت، بیان کرد: 
متقاضی پروفرم ها را از فروش��نده کشور 
مب��دأ دریاف��ت ک��رده و ثبت س��فارش 
را انج��ام می ده��د، پ��س از آن از طریق 
سیستم بانکی کدی را دریافت می کند و 
مجددا آن کد را در سامانه ثبت سفارش 

وارد کرده و آماده خرید می شود. 
وی ادام��ه داد: در ای��ن روش دو مدل 
خرید به صورت نقدی و اقس��اطی وجود 
دارد ک��ه در مدل خری��د نقدی کد پول 
ب��ه صورت یکجا پرداخت می ش��ود و در 
مدل خرید اقس��اطی طی چن��د مرحله 
پول مربوطه به حساب شرکت فروشنده 
وارد می ش��ود. نکته قابل اشاره اینکه در 
هر دو مدل خری��د پول از طریق بانک ها 

و صرافی ه��ای مج��از پرداخت می ش��ود 
و دیگ��ر خرید از طری��ق خریدار صورت 

نمی گیرد. 
رئیس انجم��ن واردکنندگان تجهیزات 
بیهوشی و تنفسی بیان کرد: عالوه بر این 
دو مدل خرید از طریق ال سی نیز وجود 
دارد که پ��ول از طریق ارتباط بین بانکی 
و پس از واردش��دن محمول��ه به گمرک 

کشور پرداخت می شود. 
در ای��ن رابطه نیز مجی��د نامی - عضو 
هیأت مدی��ره اتحادیه تولی��د و صادرات 
نساجی و پوشاک - در گفت وگو با ایسنا، 
با اش��اره به اینکه قبل از اتخاذ سیاس��ت 
جدی��د ارزی دولت ام��کان واردات بدون 
انتقال ارز ممکن ب��ود، اظهار کرد: پیش 
از ای��ن روال اینگونه بود که برای واردات 
مواد اولیه و نیز ماشین آالت پروفرم هایی 
از فروشنده مربوطه در هر نقطه دنیا اخذ 
می ش��د و با ثبت س��فارش امکان خرید 
بدون انتقال ارز به صورت های گوناگونی 
از جمله پرداخت از طرف خریدار و تهاتر 

صادراتی ممکن بود. 
وی اف��زود: پ��س از اتخ��اذ سیاس��ت 
جدی��د ارزی دول��ت از ۲۱ فروردین ماه 
س��ال جاری دیگر ام��کان واردات بدون 
انتقال ارز ممکن نیس��ت و واردکنندگان 
از ه��ر جای دنیا ک��ه بخواهند کاالیی را 
به ص��ورت قانونی وارد کنن��د، باید ابتدا 
پروفرم ه��ا را در س��امانه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت ثبت کرده و منش��أ ارز 

خود را مشخص کند. 
عض��و هیأت مدی��ره اتحادی��ه تولید و 

ص��ادرات نس��اجی و پوش��اک ادامه داد: 
منظور از مشخص ش��دن منش��أ ارز این 
اس��ت که باید می��زان ارز از محل تأمین 
آن که تنه��ا از طریق سیس��تم بانکی و 
صرافی ه��ای مجاز تعیین ش��ده اس��ت، 

مشخص شود. 
نام��ی با اش��اره به اینکه پ��س از ثبت 
س��فارش، خرید کاالی مربوطه در صف 
مراح��ل بانکی جهت تخصی��ص ارز قرار 
می گیرد، گفت: این فرآیند ممکن اس��ت 
ت��ا بیش از ی��ک ماه به ط��ول بی انجامد 
ک��ه پس از تخصیص آن سیس��تم بانکی 
این موض��وع را به متقاضی اعالم کرده و 
واردکنن��دگان می توانند مبلغ مربوطه را 
به صورت ال س��ی )اعتبار اسنادی که از 
طریق ارتباط بانکی است( پرداخت کنند. 
وی افزود: روش دیگر خرید به صورت 
T.T یا نقدی اس��ت یعنی بخشی از پول 
یا همه آن پس از دریافت اسناد حمل به 
فروشنده به صورت نقدی از طریق بانک 

یا صرافی های مجاز پرداخت می شود. 

امکان سوءاستفاده ارزی برای تجار وجود ندارد

شیوه های واردات با دالر ۴۲۰۰ تومانی پرداخت 436 میلیون دالر برای دارو
 عملکرد 4۵ روزه

سیاست جدید ارزی
در مدت��ی که از اجرای سیاس��ت جدی��د ارزی و 
اع��الم نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دالر گذش��ته، حدود 
۱۲میلی��ارد و ۲۸۲ میلی��ون دالر ب��رای کل کاال و 
خدمات و نیازهای وارداتی تخصیص داده شده است. 
به گزارش ایسنا، از اواخر فروردین ماه سال جاری 
سیاس��ت دولت برای جری��ان ارزی تغییر کرد و به 
گونه ای گردش ارزی از سوی عرضه و تقاضا را تحت 
کنترل خود درآورد. بر این اساس خرید و فروش ارز 
در بازار ممنوع اعالم ش��ده و نح��وه  پرداخت ارز به 
متقاضیان و همچنین دریافت آن از عرضه کنندگان 
تغییر ک��رد. در ای��ن حالت با اولویت بن��دی کاالها 
و خدم��ات وارداتی نحوه پرداخت مش��خص ش��د، 
به طوری که ارز کاالهای اساس��ی به طور مس��تقیم 
از طری��ق ارز بانک��ی )درآمد ارزی ناش��ی از فروش 
نف��ت( و بان��ک مرکزی پرداخ��ت و ارز م��ورد نیاز 
س��ایر بخش هایی که عمدتا واردکنندگان هستند به 
س��امانه یکپارچه نظام ارزی )نیما( منتقل ش��د. در 
این سامانه واردکنندگان و صادرکنندگان و بانک ها 
وجود داشته که می توانند خرید و فروش ارز را انجام 

دهند. 
آخری��ن اطالعات دریافتی ایس��نا از بانک مرکزی 
درب��اره عملک��رد ارزی دولت در ح��دود ۴5 روز )از 
۲۱فروردین تا ششم خردادماه( از این حکایت دارد 
ک��ه در مجم��وع ۱۲ میلی��ارد و ۲۸۲ میلیون دالر 
)معادل ارزهای دیگر( ارز برای کلیه کاالها و نیازهای 
وارداتی براساس دالر با نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص 
داده شده که از این رقم در مجموع 6میلیارد و ۴۲6 
میلیون دالر تأمین و پرداخت ش��ده اس��ت. تفکیک 
آماری نش��ان می دهد ک��ه حدود ۲میلی��ارد و 97 
میلیون دالر ارزی اس��ت که به کاالهای اساس��ی از 
س��وی بانک مرکزی اختصاص داده ش��ده که از این 
رقم نی��ز تاکنون یک میلی��ارد و 3۱7 میلیون دالر 

تأمین و پرداخت شد. 
اما ب��رای دارو به عنوان یکی از کاالهای اساس��ی 
مه��م واردات��ی در ای��ن م��دت 67۸ میلی��ون دالر 
اختصاص داده شده که ۴36 میلیون دالر آن تأمین 
ش��ده اس��ت. اخیرا خبرهایی در مورد حذف یارانه 
دارو منتش��ر ش��د که بنابر اطالعات دریافتی این به 
معن��ای حذف ارز دارو از نرخ ۴۲۰۰ تومان نیس��ت 
و تنها به درخواس��ت وزارت بهداشت این کاال دیگر 
ارز یارانه ای )3۸۰۰ تومان( دریافت نکرده و مشمول 
همان دالر ۴۲۰۰ تومانی و نرخ روز آن خواهد شد. 
کاالهای اساس��ی در س��ه گروه و براس��اس اعالم 
»ذرت،  می ش��ود.  تقس��یم بندی  وزارتخان��ه  س��ه 
دانه ه��ای روغنی، کنجاله س��ویا، روغ��ن خام، انواع 
کود شیمیایی فسفاته و پتاسه، بذرها، دارو، واکسن 
ژنتیکی دام و طیور، گوش��ت گوس��فند و دام زنده، 
س��موم و مواد موث��ره دفع آفات نبات��ی« کاالهایی 
هس��تند که از س��وی وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
ش��ده اند. همچنین »کاغذ، م��واد اولیه کاغذ، کره«، 
کاالهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین 
»داروه��ای ساخته ش��ده، شیرخش��ک، تجهی��زات 
مصرفی، م��واد اولیه داروی��ی و ملزومات« کاالهای 
اساسی اعالم ش��ده از سوی وزارت بهداشت هستند. 
مجموع��ه ای��ن کاالهای اساس��ی با تأمی��ن 3۰۰۰ 
میلیارد تومان یارانه و با توافقات انجام شده براساس 
دالر با نرخ 3۸۰۰تومان تأمین ش��ده و مابه التفاوت 
آن از س��وی سازمان برنامه و بودجه تأمین می شود. 
ارز این بخش به طور مستقیم از سوی بانک مرکزی 

تأمین و نیازی به ورود به سامانه نیما نیست. 
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نرخ سود بانکی در سال 97 کاهش می یابد؟

با توجه به تحوالت اقتصادی در ش��ش ماهه اخیر بعید به 
نظر می رسد که بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ سود بانکی 
را دنبال کند. اگر فضای اقتصادی در نیمه دوم سال 96 مثل 
نیمه اول بود، بانک مرکزی احتماال سود سپرده های بانکی را از 
۱5درصد کمتر می کرد، اما با توجه به اتفاقاتی که در بازار ارز 
رخ داده، بعید است که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کاهش 
دهد. ش��رایط کنونی اقتصاد ایران با توجه به حواشی برجام 
تغییر کرده است. خروج آمریکا از برجام باعث شده وضعیت 
پیش رو متفاوت از گذشته باشد. پیامد  تغییر وضعیت، تغییر 
سیاست های مختلف از جمله سیاست های پولی و مالی، بانکی 
و ارزی است. اعمال تغییر در سیاست های تجاری هم باید در 
دستور کار قرار بگیرد. به نظر می رسد با توجه به تغییر شرایط 
مجلس شورای اسالمی باید بودجه سال 97 را بازنگری کند 
و شیوه های کنترل بودجه و کاهش هزینه های دولت را تغییر 
دهد و از س��وی دیگر تقویت نظام بانکی و اصالحات مربوط 
به آن باید متناس��ب با شرایط کنونی پیش رود. در این بین 
صرفا اعمال سیاس��ت های پولی انقباضی یا انبساطی مراد و 
مقصود نیست. تغییر سیاس��ت های ارزی، مالی و تجاری در 
ارتباط با یکدیگر پرمعناتر است. تغییر شرایط اقتصادی نیاز 
تولیدکنندگان به س��رمایه در گردش را بیشتر کرده است و 
تغییر نرخ ارز هم به این مس��ئله دامن می زند. طوالنی  شدن 
روند مربوط به سفارش یا دسترسی به کاالی مورد نیاز، نیاز به 

نقدینگی را چندبرابر کرده است.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۰۰دالر آمریکا

7.۲6۰یورو اروپا

۸.3۲7پوند انگلیس

۱.7۰۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۸5۴.۰۰۰مثقال طال

۱97.۲۸۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۲.۰5۰.۰۰۰سکه بهار آزادی

۲.۱۴۰.۰۰۰سکه طرح جدید

۱.۰۴۰.۰۰۰نیم سکه

6۱۰.۰۰۰ربع سکه

36۰.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

یادداشت

آگهی دعوت از دارندگان واحدهای مدیریتی به تشکیل مجمع سالیانه 
صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر به شماره ثبت 36478

بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای مدیریتی سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع سالیانه که ساعت 9صبح روز چهارشنبه 1397/03/۲3 در تهران، خیابان 
ولیعصر، باالتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پالک33، طبقه ۲ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

 دستور جلسه:      استماع گزارش مدیر و حسابرس صندوق.      بررسی و تصویب 
صورت های مالی دوره منتهی به 139۶/1۲/۲9.      تصمیم گیری در مورد تمدید یا انحالل صندوق.

 استماع گزارش مدیر اجرا و حسابرس در خصوص صرف منافع مدیر اجرا      سایر موارد.
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راه اندازی و تشکیل بورس ارز در ایران 
ح��اال بعد از گذش��ت س��ال ها از مطرح 
ش��دنش به یک��ی از بحث ه��ای کهنه و 
بی نتیج��ه در اقتصاد کش��ورمان تبدیل 
ش��ده اس��ت، از جمله بحث هایی که در 
نهایت مشخص نیس��ت سرانجام آن چه 
می ش��ود؟ اما نکته مهم این است که در 
آشفته بازار ارزی کشور و رشد روزافزون 
داللی در این بازار، به اعتقاد کارشناسان 
بورس ارز می تواند به عرضه ارزها و دالر 
در کش��ور س��امان دهد و باعث شود که 
خرید و ف��روش ارز به جای نرخ خوردن 
در ک��ف بازار و به ص��ورت زیرزمینی، در 
ت��االر بورس قیمتش مش��خص ش��ود و 

شفافیت پیدا کند. 
بس��یاری از نظرات کارشناسی گویای 
این است که عرضه ارز در بازار سرمایه به 
ثبات بخش��ی و نظم بخشی بازار ارز منجر 
می شود، اما متأس��فانه تفاوت در دیدگاه 
قانونگذاران و مقامات حاضر باعث ش��ده 
تاکن��ون چنی��ن ب��ازاری در کش��ورمان 

راه اندازی نشود. 
به صورت ج��دی می ت��وان گفت این 
موض��وع اولین ب��ار در س��ال ۱39۱ در 
دول��ت دهم و بعد از جهش ارز و بیش از 
سه برابر شدن قیمت دالر )از هزار تومان 
ب��ه بیش از 3 هزار تومان رس��ید( مطرح 
ش��د ولی با مخالفت بانک مرکزی روبه رو 
شد و در نهایت تمام بحث ها به راه اندازی 
مرکز مبادالت ارزی منجر شد ولی بورس 

ارزی شکل نگرفت. 
به گزارش اتاق تهران، س��ه س��ال بعد 
از تش��کیل مرکز مبادالت ارزی، شورای 
بورس مجوز تأس��یس بورس ارز را صادر 
کرد و قرار شد این بورس از طریق سامانه 
معامالت آنالین بورس کاال تأسیس شود، 
ام��ا در طول دو س��ال گذش��ته با وجود 
آمادگی ب��ازار س��رمایه، بان��ک مرکزی 
برنامه مدونی را برای تأس��یس بورس ارز 
ارائه نکرد و حتی حاش��یه هایی مبنی بر 
مخالفت بانک مرکزی با س��ازمان بورس 
مط��رح و اعالم ش��د که بان��ک مرکزی 
در تالش اس��ت ب��ورس ارز را راه اندازی 
و س��امانه اختصاصی ب��رای این موضوع 
تأس��یس کن��د، حت��ی صم��د کریمی، 
مدیر اداره ص��ادرات بانک مرکزی گفت: 
آیین نامه معامالت ارز در ش��عب بانک ها 
تهیه شده و پس از آزاد سازی  قیمت ارز به 
بانک های کشور برای اجرا ابالغ می شود؛ 
اتفاقی که در نهایت نیفتاد تا اینکه دوباره 
آبان سال گذش��ته رئیس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار از راه اندازی بورس ارزی 
خبر داد. شاپور محمدی، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: طرح تأسیس 
ب��ورس ارز در حض��ور رئی��س کل بانک 
مرکزی به تصویب شورای بورس رسیده 
و فق��ط تأیید نهایی بان��ک مرکزی باقی 
مانده اس��ت. بانک مرکزی موافقت کلی 
خ��ود را در زمینه راه ان��دازی بورس ارز 

ابالغ کرده، اما اکن��ون درخصوص زمان 
اجرای آن تردیدهایی وجود دارد. رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: بانک 
مرکزی تالش های بسیاری در این زمینه 
انج��ام داده که امیدواری��م هر چه زودتر 

شاهد تأسیس بورس ارز باشیم. 
ام��ا باوجود این ن��گاه امیدوارانه بازهم 
در زمینه راه ان��دازی بورس ارز در حدود 
هفت ماه گذش��ته اقدام عملی رخ نداده 
اس��ت، آن هم زمانی ک��ه دالر و ارزهای 
خارجی س��ر به فل��ک گذاش��ت اتفاقی 
نیفتاد، درحالی که به اعتقاد کارشناس��ان 
با اق��دام به موق��ع دول��ت در راه اندازی 
بورس ارز مس��ئوالن می توانستند تا حد 
زیادی از تن��ش جلوگیری کنند و اجازه 
ندهن��د که قیمت ارزهای خارجی به این 
حد افزایش یاید. یکی از درخواس��ت های 
مهم فع��االن اقتصادی از دولت حس��ن 
روحان��ی در س��ال های گذش��ته و البته 
یک��ی از وعده های مه��م اقتصادی دولت 
در این سال ها واقعی کردن نرخ ارز بوده 
اس��ت و به اعتقاد بخش��ی از کارشناسان 
راه ان��دازی ب��ورس ارز می تواند گامی در 
این جهت باشد. در حال حاضر و باوجود 
تک نرخی کردن قیمت ارز از سوی دولت 
روی ع��دد ۴۲۰۰ توم��ان و همچنی��ن 
دس��تورالعمل های ارزی متع��دد بان��ک 

مرکزی، ش��اهد خرید و فروش گسترده 
ارز به صورت زیرزمینی هس��تیم؛ اتفاقی 
که کارشناس��ان اقتص��ادی معتقدند در 
صورت ش��کل گیری ب��ورس ارز می تواند 
جلوی آن گرفته ش��ود و تأمین ارز مورد 
نیاز م��ردم از طریق ب��ورس و به صورت 

رسمی صورت گیرد. 
البته این نکته را باید در نظر گرفت که 
به نظر می رس��د همچنان مسئوالن بانک 

مرکزی با شکل گیری بورس ارز در کشور 
مش��کل دارند. محمدرض��ا پورابراهیمی، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیمه 
فروردی��ن و در ابت��دای اوج گیری قیمت 
ارز گفته بود: نمی دانیم چرا بانک مرکزی 
با راه اندازی بورس ارز مش��کل دارد. باید 
ب��ورس ارز را راه اندازی کنیم برای جذب 
س��رمایه های خارجی اما بانک مرکزی به 
جای اینکه پیشقدم باشد مخالف است. 

همچنی��ن عل��ی س��نگینیان، رئیس 
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
اواخر اردیبهش��ت در یادداش��تی درباره 
ض��رورت راه ان��دازی بورس ارز نوش��ت: 
رئیس جمه��ور در دو هفته گذش��ته در 
جمع فعاالن اقتصادی از لزوم راه اندازی 
بازار س��لف ارزی گفت. مدت هاست که 
درباره راه ان��دازی بازاری برای عرضه ارز 
در بورس صحبت می ش��ود. بس��یاری از 
نظرات کارشناس��ی گویای این است که 
عرضه ارز در بازار سرمایه به ثبات بخشی 
و نظم بخشی بازار ارز منجر می شود، اما 
متأسفانه تفاوت در دیدگاه قانونگذاران و 
مقامات حاضر باعث شده تاکنون چنین 
بازاری در کش��ورمان راه اندازی نشود و 
تجربه پایداری از عرضه انواع ارز در بازار 
س��رمایه نداریم. این در حالی اس��ت که 
می توان با راه اندازی بازار ارز به بخش��ی 
از تقاضای بازار جواب داد و به ش��فافیت 
بیش��تر ب��ازار کمک کرد. فک��ر می کنم 
ف��ارغ از اینکه دولت چ��ه نرخی را برای 
ارز تعیین کند، نرخ ش��ناور تعیین شود 
یا چند نرخ برای ارز در کش��ور داش��ته 
باش��یم، وجود یک بازار آتی برای ارز که 
فعاالن اقتصادی بتوانند ریس��ک نوسان 
نرخ در آن را پوشش دهند، برای اقتصاد 
کشورمان یک الزام است. خارجی ها که 
ما آنها را به سرمایه گذاری در کشورمان 
تش��ویق می کنیم، نگران نوسانات ارزی 
هس��تند. به طور حت��م راه ان��دازی بازار 
سرمایه به منظور ثبات نرخ ارز در جذب 

سرمایه خارجی نیز مؤثر است. 

فعاالن اقتصادی موافق، بانک مرکزی مخالف

کالف پیچیده بورس ارز
فرابورس

مدیرعامل فرابورس اعالم کرد
واگذاری شرکت های تأمین 

 اجتماعی از طریق سامانه مذاکره 
ادغام و تملیک

مدیرعام��ل فرابورس ایران می گوید قرار اس��ت از 
طریق س��امانه مذاکره ادغام و تملیک، مجموعه ای 
از ش��رکت های تأمی��ن  اجتماع��ی واگذار ش��ود. او 
همچنین گفت این تابلو هیچ بوروکراسی ندارد. بعد 
از یکی دو روز از اینکه س��هامدار عمده درخواس��ت 
می دهد نمادش در این تابلو درج می شود، ولی زمان 

معامله مشخص نیست. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، روز سه ش��نبه در فرابورس 
ایران نشس��تی به مناسبت راه اندازی سامانه مذاکره 
ادغ��ام و تملیک بابت واگذاری س��هام ش��رکت های 
س��رمایه گذاری تأمین  اجتماعی با حضور مدیرعامل 

این شرکت برگزار شد. 
س��امانه مذاکره ادغام و تملیک به تازگی در بازار 
س��وم فرابورس ایران راه اندازی شده و اطالعات 6۴ 
ش��رکت اعم از ش��رکت های زیرمجموع��ه صندوق 
بازنشس��تگی نف��ت، بنی��اد تع��اون ناجا، ش��رکت 
سرمایه گذاری تأمین  اجتماعی )شستا( و بانک سپه 
برای واگذاری س��هام روی این س��امانه قرار گرفته 

است. 
این گونه که مس��ئوالن فرابورس اع��الم کرده اند 
این س��امانه قرار اس��ت به عنوان یک ب��ازار مذاکره 
و بازاریاب��ی می��ان خریداران عمده و فروش��ندگان 
س��هام ش��رکت ها ش��رایطی را فراهم کند تا توسط 
آن س��ازمان هایی از قبیل س��ازمان خصوصی سازی، 
بانک ه��ا، موسس��ات و نهادهای عمومی، س��ازمان 
تأمین  اجتماعی کل فهرس��ت قابل واگذاری س��هام 
ش��رکت های زیرمجموعه خود را با مش��خصات آنها 
در اختیار فراب��ورس ایران قرار دهند تا پس از آنکه 
خریداران احتمالی آنها مش��خص ش��د امکان آگهی 
و در نهایت عرضه آن وجود داش��ته باش��د و در کل 
فرآیند واگذاری س��هام شرکت ها از این طریق بیش 

از گذشته تسهیل شود. 
بازار س��وم فراب��ورس ای��ران محلی ب��رای انجام 
معامالت عمده اوراق بهادار مانند سهام شرکت های 
سهامی عام، س��هامی خاص، حق  تقدم خرید سهام 
ش��رکت های س��هامی عام اس��ت که از سال ۱3۸9 
تاکنون تعداد ۲6۸ شرکت طی ۴۰۱ دفعه به ارزش 
بیش از 679 هزار میلیارد ریال از طریق این بازار به 

صورت یکجا مورد عرضه قرار گرفته است. 
مدیرعام��ل فرابورس ایران در این نشس��ت گفت: 
قرار اس��ت از طریق س��امانه مذاکره ادغام و تملیک 
مجموعه ای از ش��رکت های تأمی��ن  اجتماعی واگذار 
ش��ود. در ح��ال حاضر ش��اخص فراب��ورس به عدد 
۱۱۰7 واحد رسیده و از ابتدای سال یک دهم درصد 

شاخص بازار رشد داشته است. 
امیر هامونی اضافه کرد: بازار س��وم بازاری است 
که ش��رکت هایی که پذیرفته نش��ده اند و سهامدار 
می خواهد سهام آن به صورت یکجا واگذار شود، در 
این بازار معامله انجام خواهد شد. تاکنون ۴۰۱ بار 
عرضه عمده در بازار س��وم داشته ایم. شرکت هایی 
در ای��ن ب��ازار بودند که برای چندمی��ن بار عرضه 
ش��دند. مجموعا ۱۰3 میلیارد س��هم در این تابلو 
مورد عرضه قرار گرفته اس��ت. وزیر اقتصاد دستور 
داده اموال مازاد بانک ها فروخته ش��ود. برای اینکه 
ی��ک کار عملی انجام دهیم تابل��وی مذاکره ادغام 
و تملی��ک را فراه��م کردیم تا تابلوی��ی برای ورود 
ب��ه حوزه بازاریابی این گونه ش��رکت ها باش��د. در 
این تابلو ش��اهد واگذاری اموال ش��رکت های بیمه 

و بانک ها هستیم. 

 تشدید عرضه نسبت به تقاضا
در بورس تهران

در این روزها تشدید عرضه ها نسبت به تقاضا باعث 
شده قیمت سهم ها روند نزولی را طی کنند که بورس 
تهران روز سه شنبه بار دیگر شاهد افت قیمت سهم ها 
بود.  به گزارش ایس��نا، در روزهای گذش��ته با پیشی 
گرفتن عرضه نس��بت به تقاضا روند قیمت سهم ها در 
بورس تهران ش��اهد افت اس��ت. کم تحرکی خریداران 
می تواند عوامل متعددی داش��ته باش��د ک��ه یکی از 
آنها ش��رایط کلی اقتصاد اس��ت. در این روزها قیمت 
س��هم های شاخص ساز شاهد افت آرام و مستمر است. 
همچنین در شرایطی که ریسک سرمایه گذاری ها باال 
رفته بسیاری ترجیح می دهند سرمایه خود را در اوراق 
قرضه با س��ود ثابت یا در بانک ها به س��پرده بگذارند.  
روز سه شنبه، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
 اوراق به��ادار ته��ران ۱۲۰ واح��د افت ک��رد و به رقم
95 هزار و ۴۰9 رسید. همچنین شاخص کل هم وزن 
ب��ا کاهش 5۲ واح��د به رقم ۱7 هزار و ۲۴7 رس��ید. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 7.6۲ واحد رشد رقم ۱۰۴ 
ه��زار و 395 واحد را تجربه کرد و ش��اخص بازار اول 
با ۲۰.93 واحد رش��د ع��دد 6۸ هزار و ۴۱3 را دید. اما 
شاخص بازار دوم با ۸۲7 واحد کاهش تا رقم ۱99 هزار 
و 75۰ پایین رفت.  صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، 
مخابرات ایران و گسترش نفت و گاز پارسیان به ترتیب 
با 6۲، 5۰ و 37 واحد بیش��ترین تأثیر کاهنده را روی 
بازار س��رمایه داشتند و در طرف مقابل توسعه معادن 
فلزات، معدنی و صنعت��ی گل گهر و ملی صنایع مس 
ایران به ترتیب با 6۲، ۴5 و 63 واحد تأثیر سعی کردند 

شاخص ها را به سمت باال هدایت کنند. 
در گروه محصوالت ش��یمیایی قیمت ه��ا عمدتا با 
کاهش مواجه ش��د. در گروه استخراج کانه های فلزی 
نیز نیمی از س��هم ها با کاهش قیمت روبه رو ش��دند. 
در گ��روه مخاب��رات نیز روند قیمت ها کاهش��ی بود و 
در گروه کانه های فلزی نوس��ان قیمت سهم ها عمدتا 
کمت��ر از ۲درصد بود. با وجود این که روند قیمت ها در 
اکثر قیمت ها کاهش��ی بود اما در گروه فلزات اساسی 
بیش��تر سهم ها با افزایش قیمت مواجه شدند، هرچند 

این مقدار افزایش قیمت زیاد نبود. 
در گروه خودرو عمده سهم های پرمعامله و شاخص دار 
با روند کاهش قیمت مواجه ش��دند. در این گروه ۱۴6 
 میلی��ون س��هم و نزدیک به ۱۴ میلی��ارد تومان مورد

داد و س��تد قرار گرف��ت. ارزش معامالت بورس تهران 
به رقم 3۴7 میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از 
دس��ت به دست شدن ۸6۲ میلیون سهم و اوراق مالی 

ناشی از ۴۸ هزار و 3۱3 نوبت داد و ستد بود. 

نماگربازارسهام

مزایده فروش
شرکتی در نظر دارد ملک متعلق به خود را در شهرستان ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی سایت یک را با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.

شرایط متقاضیان:
۱ - متقاضیان می بایست %۱۰ از مبلغ کارشناسی را به صورت چک بانکی و یا ضمانت نامه بانکی نزد شرکت به امانت بسپارند.

۲ - حداکثر ارائه پیشنهادات یک هفته از تاریخ درج آگهی می باشد.
3 - امکان بازدید فراهم می باشد.

۴ - متقاضیان محترم می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر و یا اخ��ذ مدارک مزایده به آدرس: تهران، خیاب��ان ولیعصر، باالتر از پارک 
ساعی،روبروی بیمارستان مهرگان، پالک ۲3۴3 مراجعه و یا با شماره تلفن واحد پشتیبانی ۸93۴۲3۰7-۰۲۱ و موبایل ۰9۱9-۱673۲۴۸ 

تماس حاصل نمایند.
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 دارای آب، برق، و محوطه سازی
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وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت هفته 
گذشته آمارهایی را برای صادرات کشور 
اعالم کرده اس��ت که با آمارهای رسمی 

گمرک اختالف قابل توجهی دارد. 
به گزارش ایس��نا، محمد شریعتمداری 
هفته گذش��ته در حاش��یه جلسه هیأت 
دول��ت صحبت های��ی درب��اره وضعی��ت 
ص��ادرات و واردات مطرح و آمارهایی در 
این زمینه اعالم کرده اس��ت، اما بررسی 
آمارهای رس��می دو ماهه کش��ور که از 
س��وی گمرک منتشر می ش��ود اختالف 
قاب��ل توجهی با اظهارات ش��ریعتمداری 
دارد.  البته بحث اختالفات آماری همواره 
وجود داش��ته و هر ب��ار مرجعی اقدام به 
آمارگیری ک��رده که نتای��ج آن متفاوت 
از ارگان ه��ای دیگ��ر بوده اس��ت، اما در 
حوزه تجارت کش��ور سال هاست گمرک 

ب��ه عن��وان متولی این بخ��ش، آماری را 
منتش��ر می کند که مورد استناد همگان 
ق��رار می گیرد.  حال اینکه آمارهای وزیر 
صنعت، معدن و تجارت کش��ور اختالف 
قابل توجه��ی با آمارهای رس��می دارد، 

سواالتی را در ذهن ایجاد می کند. 
محمد ش��ریعتمداری  در صحبت های 
اینگونه اعالم ش��ده اس��ت که در دو ماه 
اول امسال تراز تجاری کشور ۱.5 میلیارد 
دالر مثب��ت بوده اس��ت، اما اس��تناد به 
آمارهای رس��می گمرک گویای آن است 
که ت��راز تجاری تا پایان اردیبهش��ت ماه 
9۴۲ میلیون دالر مثبت بوده اس��ت. به 
عبارت دیگر آمارهای رسمی رقمی کمتر 
از یک میلیارد را نش��ان می دهند و اینکه 
چگونه وزیر صنعت، معدن و تجارت تراز 
تج��اری را ۱.5 میلیارد دالر مثبت اعالم 

می کند، بحثی است که جای سوال دارد. 
البت��ه تناقضات آم��اری تنه��ا به این 
نقط��ه ختم نش��ده و در بخش های دیگر 
نیز مش��اهده می ش��ود. به عن��وان مثال 
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت اینگونه 
اعالم کرده اس��ت که در فروردین امسال 
۲۸.5درصد صادرات غیرنفتی رشد داشته 
اس��ت. این در حالی اس��ت که آمارهای 
رس��می گمرک اینگونه اع��الم کرده که 
در بخش صادرات غیرنفتی ۲۱.93درصد 

افزایش صادرات رخ داده است. 
همچنین ش��ریعتمداری اع��الم کرده 
اس��ت که در دو ماه اول امس��ال واردات 
۱.7درصد کاهش پیدا کرده است؛ رقمی 
که ب��ه اس��تناد آمارهای گمرک��ی تنها 

۰.۴9درصد اعالم شده است. 
ش��اید بتوان گفت اطالعات مربوط به 

رشد صادرات یا کاهش واردات در نهایت 
اختالفی جزئی دارد، اما بحث تراز تجاری 
کشور موضوع مهمی است که الزم است 
حتما برای آن عددی واحد و قابل استناد 
وجود داش��ته باش��د. معموال نیز رسم بر 
این بوده ک��ه آمارهای گمرک��ی در این 
زمینه مورد اس��تناد قرار گیرند، اما حال 
جای سوال است که باالخره تراز تجاری 
کش��ور در این مدت به چه میزان مثبت 

شده است؟ 
اینکه چگونه از س��وی دو بخش متولی 
تجارت کش��ور، آمارهایی تا ای��ن اندازه 
متناقض منتش��ر ش��ده امری اس��ت که 
انتظار می رود در مورد آن شفاف س��ازی 
صورت گیرد و از این پس همانند ماه های 
گذشته در اعالم آمارهای تجاری روندی 

واحد وجود داشته باشد. 

قرار اس��ت ارز حاصل از صادرات برخی محصوالت 
همچون مواد معدنی در س��امانه نیما عرضه شود که 
ب��ه اعتقاد دبیر اتحادیه تولی��د و صادرکنندگان مواد 
معدنی، ای��ن تصمیم باعث کم اظهاری صادرکنندگان 
می شود و بازار سیاه و زیرزمینی در کنار فساد اداری 

به همراه دارد. 
به گزارش ایس��نا، با تشدید نوس��انات ارزی، دولت 
در فروردین امس��ال نرخ دالر رس��می را بر پایه نرخ 
۴۲۰۰ توم��ان تک نرخ��ی اعالم کرد و براس��اس این 
تصمیم برای تمام فعالیت های تولیدی و وارداتی دالر 
با نرخ اعالمی تأمین خواهد شد. با گذشت زمان بانک 
مرکزی، سامانه نیما را راه اندازی کرد که در چند روز 
اخیر اعالم ش��د صادرکنندگان برخی از اقالم باید ارز 
خ��ود را با نرخ اعالمی بانک مرکزی در س��امانه نیما 

عرضه کنند. 
ای��ن اتف��اق در حالی رخ داده اس��ت ک��ه تجربه 
گذشته نشان از آن دارد عرضه ارز کاالهای صادراتی 
به نرخ دولتی آنچنان به مذاق صادرکنندگان خوش 
نمی آی��د و صادرکنن��دگان و تولیدکنندگان��ی که 
محصوالت خود را به بازارهای دیگر صادر می کنند، 
در بس��یاری از موارد واردکننده یا خریدار کاالهای 
وارداتی هس��تند؛ از این رو با ارز حاصل از صادرات 
ب��ه دنبال تأمین نیازهای تولی��دی و صادراتی خود 

هستند. 

هشدار نسبت به کم اظهاری صادراتی
در این رابطه کام��ران وکیل- دبیر اتحادیه تولید و 
صادرکنن��دگان مواد معدنی - در گفت وگو با ایس��نا، 
اظهار ک��رد: نمونه های تصمیم اخی��ر ارزی دولت در 
گذش��ته نتیج��ه مطلوبی را به همراه نداش��ته و اکثر 
صادرکنندگان با توجه به ش��رایطی که اتاق معامالت 
ارز، پیمان س��پاری ارزی و جوایز صادراتی پیش پای 
آنها می گذاش��ت به کم اظهاری ی��ا بیش اظهاری روی 
آوردن��د که تصمیم اخیر نی��ز چنین روندی را در پی 
خواهد داش��ت.  وی تصریح کرد: تصمیم اخیر دولت 
مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات در س��امانه نیما 
عاملی خواهد ش��د تا با توجه به ش��رایط قیمتی بازار 
م��واد معدنی و ش��رایط بانکی، کم  اظهاری از س��وی 
برخی صادرکنندگان صورت گیرد که در نهایت منجر 
به ایجاد بازار س��یاه و زیرزمینی در کنار فساد اداری 

می شود. 
وکیل خاطرنش��ان کرد: فرمول های غیرمنطقی در 
اقتصاد پاسخ مناسبی به همراه نخواهد داشت و زمانی 
 که دولت دالر ۴۲۰۰ تومانی در اختیار تولیدکنندگان 
و واردکنندگان قرار نداده اس��ت نبای��د انتظار آن را 
داشته باش��د که صادرکنندگان دالر خود را با قیمت 

۴۲۰۰ تومان به دولت عرضه کنند. 
بزرگ ترین خام فروش، دولت است! 

دبی��ر اتحادیه تولید و صادرکنن��دگان مواد معدنی 

یادآور ش��د: صادرکنندگان در بازاره��ای مختلف به 
عنوان واردکننده یا مش��تری به حس��اب می آیند که 
برای تأمین نیازهای خود در راستای تولید و صادرات 
نیاز به خرید برخی ماشین آالت و مواد اولیه دارند که 
در ح��ال حاضر ارز دولتی دریافت نمی کنند و دالر را 

باید با قیمتی در حدود 6۴۰۰ تومان بخرند. 
وی در واکنش به این موضوع که برخی از رشته های 
معدنی محصول خام را ب��ه بازارهای صادراتی عرضه 
می کنن��د و با این تفاس��یر باید ارز خ��ود را به قیمت 
دولت��ی عرضه کنن��د، گفت: بزرگ تری��ن خام فروش 
کش��ور، دولت اس��ت و از س��وی دیگر بنزین وارداتی 
را در محص��والت بی کیفیت داخل��ی و چینی به هدر 

می دهد. 
وی ادام��ه داد: اگ��ر دول��ت ب��ه دنب��ال جلوگیری 
از خام فروش��ی اس��ت باید خ��ود روند ف��روش نفت 
و فرآورده ه��ای نفت��ی را اصالح کن��د و این در حالی 
اس��ت که عرض��ه کاالی معدنی همچون س��نگ آهن 
خام فروشی صرف نیست و در این محصوالت فرآوری 
وجود دارد، زیرا به واس��طه کاه��ش هزینه ها برخی از 

فرآیند فرآوری در محل معدن صورت می گیرد. 
دبی��ر اتحادیه تولید و صادرکنن��دگان مواد معدنی 
در انتها خاطرنش��ان کرد: نباید مشکالت ارزی توسط 
بخش خصوصی و مردم پوشش داده شود و هزینه آن 

از جیب مردم تأمین شود. 

کم اظهاری صادراتی در کمین تجارت! 

باالخره تراز تجاری چقدر مثبت شد؟
واردات

واردات سیگار صفر شد
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
از صفرش��دن واردات سیگار در دو ماهه نخست 

امسال خبر داد. 
علی اصغر رمزی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه حجم واردات تنباکوی معس��ل )قلیان( 
در دو ماهه سال ۱396 به میزان ۲۲۸۸ تن بود، 
اظهار کرد: این در حالی اس��ت که حجم واردات 
تنباکوی معس��ل )قلیان( در دو ماه ابتدای سال 
جاری به 7۴9تن رسیده که نشان دهنده کاهش 

67درصدی است. 
وی همچنین در مورد حجم صادرات تنباکوی 
معسل )قلیان( طی دوماهه گذشته،  خاطرنشان 
ک��رد: ص��ادرات تنباک��وی س��نتی در دو ماهه 
ابتدایی س��ال گذشته برابر با ۸5۰ کیلوگرم بود 
که در دو ماه ابتدایی س��ال ج��اری به 3۸ هزار 
و 6۰ کیلوگرم رس��ید که نشان دهنده افزایشی 

معادل ۴377درصدی است. 
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
اف��زود: صادرات تنباکوی معس��ل )قلیان( نیز از 
۱3 ه��زار و ۴۸۲ کیلوگ��رم در دو ماهه ابتدایی 
سال گذشته به 33 هزار و 6۴۰ کیلوگرم رسیده 
است که رشدی ۱۴9درصدی را نشان می دهد. 
رم��زی علت این تغییرات عم��ده در واردات و 
ص��ادرات را اجرایی کردن تبص��ره 3 ماده ۱۰۲ 
قانون برنامه پنجم توس��عه کشور در طول چهار 
س��ال اخیر دانس��ت و توضی��ح داد: این تبصره 
دول��ت را مکل��ف کرده بود تا واردات س��یگار را 
با همان برند اصلی ب��ه تولید داخل تبدیل کند 
که با پیگیری های مستمر این مرکز برای اجرای 
این تکلیف قانونی، واردات س��یگار کشور که در 
س��ال ۱39۴ معادل ۱6 میلیارد و ۴۰۰میلیون 
نخ بود با راه اندازی کارخانه های جدید یا تکمیل 
ظرفیت کارخانه های موجود و تبدیل واردات به 
تولید داخل ب��ه 3میلیارد و ۲7۰ میلیون نخ در 

سال ۱396 رسید. 
وی ادامه داد: برنامه سال ۱397 نیز این است 
که میزان واردات سیگار به حداقل ممکن و صفر 

برسد. 
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 
کش��ور در ادامه با بیان اینکه اجرای برنامه های 
جدی��د در ای��ن ح��وزه موجب کاهش ش��دید 
واردات، قاچ��اق و آغاز رش��د ص��ادرات در چند 
س��ال اخیر شده است، گفت: تولید داخل کشور 
در س��ال ۱393 حدود ۲9میلیارد نخ بود، اما با 
اجرای این تبصره از قانون در س��ال گذش��ته به 
۴9 میلی��ارد و 3۰۰ میلیون ن��خ افزایش یافت 
که نش��ان دهنده رش��د 69درصدی اس��ت و در 
س��ال جاری نی��ز تولید 55 میلیارد نخ س��یگار 

هدف گذاری شده است. 
به گزارش ایس��نا، واردات سیگار در حالی طی 
دو ماهه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری به 
صفر رس��یده است که در فروردین و اردیبهشت 
سال گذش��ته، 5۰3 میلیون نخ سیگار به کشور 

وارد شده بود. 
در قانون برنامه پنجم توس��عه تأکید شده بود 
که کل واردات سیگار با برند اصلی در پایان این 
برنامه به تولید داخل تبدیل تا با به صفر رساندن 
می��زان واردات این محص��والت با به کارگیری از 
توان داخلی نیاز مصرفی کشور در داخل تأمین 
ش��ود، بنابراین با آغاز برنامه پنجم این اقدام در 
دس��تور کار قرار گرفت و تمام��ی واردکنندگان 
ملزم شدند تا برندی را که سال ها به کشور وارد 
می کنند در داخل تولید کنند و به صورت جدی 
این برنامه از س��ال ۱393 کار خود را آغاز کرد 
و تع��داد هفت واحد تولیدی س��یگار که تا قبل 
از س��ال ۱395 ایجاد ش��ده بودند به ۱۲ واحد 
تولی��دی در س��ال ۱395 رس��یدند و هم اکنون 
تعداد کارخانجات تولید س��یگار ۱7 مورد است 
که نسبت به قبل ۱۰ مورد افزایش یافته است. 
نکت��ه قابل تأم��ل اینکه طی م��اده 73 برنامه 
ششم توس��عه که واردات س��یگار مجاز شمرده 
شده و حقوق و عوارض برای واردات آن در نظر 
گرفتند. این در حالی است که طبق برنامه پنجم 
توسعه باید واردات سیگار در پایان این برنامه به 

صفر می رسید که در عمل این اتفاق رخ نداد. 
طبق گفته مس��ئوالن ذی رب��ط به رغم اینکه 
طبق برنامه شش��م توسعه واردات سیگار ممنوع 
اعالم نش��ده اس��ت، اما تکلیف تعیین ش��ده در 
قانون برنامه پنجم توسعه ادامه می یابد و قرار بر 
این است تا میزان واردات سیگار طبق برآوردها 
در پایان س��ال جاری به صفر برسد تا با توجه به 
قانون انحصار و نیز افزایش میزان تولید برندهای 
اصلی در داخل به تکلیف تعیین ش��ده در قانون 

برنامه پنجم توسعه عمل شود. 
گفتنی اس��ت میزان واردات س��یگار در سال 
گذش��ته مع��ادل 3.۲ میلیارد دالر ب��ود که در 
قیاس با واردات 3.9 میلیارد دالری سال ۱395 
مع��ادل ۱۸درص��د کاهش یافته اس��ت. این در 
حالی اس��ت که میزان واردات س��یگار در سال 
۱39۴ معادل ۱6.۴ میلیارد نخ بوده که با توجه 
به کاهش آن به 3.۲ میلیارد نخ در سال گذشته 
رسیده و 76درصد طی سه سال گذشته کاهش 

یافته است. 
اکنون در حال��ی رئیس مرک��ز برنامه ریزی و 
نظ��ارت بر دخانیات از به صفر رس��یدن واردات 
س��یگار در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 
جاری خبر داده است که باید منتظر ماند و دید 
این وضعیت مطلوب تا پایان امسال دوام خواهد 

آورد یا خیر؟ 

اخبار

 همه چیز درباره واردات ایران
در قهوه

در س��ال جاری حدود یک میلیون دالر انواع قهوه 
به ایران وارد شده است. 

به گزارش ایسنا، براس��اس آمار گمرک از تجارت 
خارجی ایران، در نخستین ماه از سال جاری بیش از 
3۴6 تن انواع قهوه به ارزش 9۸6 هزار دالر به ایران 

وارد شده است. 
این آمار نش��ان می دهد بیش��ترین می��زان قهوه 
واردش��ده از کش��ور ویتنام اس��ت و به ای��ن ترتیب 
می ت��وان گفت که گرایش مردم ما در قهوه بیش��تر 
به سمت قهوه ویتنام اس��ت، به طوری که از مجموع 
3۴6تن قهوه واردشده به ایران در این مدت، بیش از 
۱33 تن آن از کشور ویتنام به ایران وارد شده است. 
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 
بیشترین حجم قهوه واردش��ده مربوط به هند بوده 
اس��ت.  آلمان، امارات متحده عربی، اندونزی، ایتالیا، 
ترکیه، قبرس، لهستان، هند و ویتنام صادرکنندگان 
قهوه به کش��ور ما هستند و س��وییس نیز نسبت به 
س��ال گذش��ته از جمع صادرکنندگان قهوه به ایران 
خارج شده اس��ت که قهوه های وارداتی به دو شکل 

بوداده و بونداده این قهوه ها به ایران وارد می شود. 
ام��ا مقایس��ه آم��ار واردات قه��وه در فروردین ماه 
سال جاری نس��بت به ماه مشابه سال قبل حاکی از 

افزایش واردات قهوه است. 
در فروردین ماه س��ال گذش��ته ۲55 ت��ن قهوه به 
ارزش 6۴۸ ه��زار دالر ب��ه ایران وارد ش��ده که این 
رق��م با افزایش درصدی وزن��ی و درصدی ارزش در 
س��ال جاری ب��ه 3۴6 تن ب��ه ارزش 9۸6 هزار دالر 

رسیده است. 

شروط جدید برای واردات 
تبلت های دارای سیم کارت

اخ��ذ شناس��ه و ثب��ت نمایندگ��ی ب��رای واردات 
تبلت های دارای سیم کارت اجباری شد. 

ب��ه گزارش ایس��نا، گمرک ایران در بخش��نامه ای 
اعالم کرده اس��ت که از این پس واردات رایانه لوحی 
یا همان تبلت هایی که دارای س��یم کارت هس��تند، 
تنها از طریق اخذ شناسه کاال و ثبت نمایندگی برای 

آن مجاز خواهد بود. 
براس��اس اعالم گمرک، متقاضی��ان ورود این کاال 
باید پیش از مراجعه به س��امانه جامع تجارت، ابتدا 
شناسه های کاالیی مربوطه را در سامانه شناسه کاال 
به نش��انی cid. ntsw. ir ثبت کرده و سپس جهت 
ثبت نمایندگی خود در س��امانه یکپارچه مجوزها به 

مرکز اصناف مراجعه کنند. 
در صورتی که شناس��ه کاالی��ی محصول موردنظر 
قبال در سامانه شناسه کاال ثبت شده باشد، می توان 
بدون تعریف شناسه جدید از شناسه های تعریف شده 
اس��تفاده کرد. این در حالی اس��ت که براساس آمار 
گم��رک ایران، در فروردین ماه س��ال ج��اری ارزش 
واردات این کاال بیش از 5۰۰ هزار دالر بوده است. 

صادرات 2.7 میلیارد دالری به 
افغانستان در سال گذشته

رئیس میز افغانس��تان در س��ازمان توسعه تجارت 
از ت��الش ب��رای برق��راری مب��ادالت آزاد یا کاهش 
تعرفه های تجاری میان ایران و افغانستان خبر داد. 

محمدمهدی جوانمردقصاب در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: در ش��رایط فعلی میان ایران و افغانستان 
هیچ کاالیی که مشمول تعرفه ترجیحی باشد، وجود 
ن��دارد؛ چراکه حجم صادرات ما به مراتب بیش��تر از 
افغانس��تان اس��ت. هرچند ایران به صورت یکجانبه 
تعرفه برخی از اقالم مهم صادراتی افغانس��تان مانند 

کنجد را کم کرده است. 
وی اف��زود: برهمی��ن اس��اس در تالش هس��تیم 
مش��وق هایی برای افغانس��تان در نظ��ر بگیریم و در 
بخش هایی مانند کش��اورزی، واردات از این کش��ور 
همسایه را تس��هیل کنیم تا بدین شیوه، بحث هایی 
مانند برقراری تجارت آزاد میان دو کشور در دستور 

کار قرار گیرد. 
جوانمردقص��اب در پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا 
تالش برای تس��هیل واردات محصوالت کش��اورزی 
از افغانس��تان به معنای کاه��ش کیفیت محصوالت 
واردات��ی در این بخش محس��وب نمی ش��ود، گفت: 
پی��ش از واردات الزم اس��ت کااله��ای واردات��ی به 
اس��تانداردهای روز مجهز ش��وند. به عنوان مثال در 
مورد اقالم گیاهی و کشاورزی حدود 6۰۰۰ بیماری 
وج��ود دارد که م��ا نمی خواهیم تمام ای��ن موارد را 
کنترل کنیم زیرا اگر استانداردهای بین المللی لحاظ 
شده باشند تنها با کنترل شش تا هفت مورد مسئله 
برطرف خواهد ش��د و قرنطینه های مستقر در مرزها 

به خوبی این موضوع را رصد می کنند. 
رایزن بازرگانی سابق ایران در افغانستان همچنین 
یادآور شد: حجم صادرات ایران به افغانستان در سال 

گذشته ۲میلیارد و 77۰ میلیون دالر بوده است. 
به گزارش ایس��نا، پی��ش از این نیز س��یدمهدی 
طبی��ب زاده - عضو اتاق بازرگانی ایران - راهکارهای 
تسهیل صادرات و واردات میان ایران و افغانستان را 
تش��ریح و اظهار کرده بود ک��ه اگر تجارت برد - برد 

باشد موجب پایداری مدل بازرگانی می شود. 
رئیس میز افغانس��تان در س��ازمان توسعه تجارت 
نیز کابل را بازار ه��دف صادراتی ماندگار برای ایران 
توصیف کرده و گفته بود 95درصد محصوالت مورد 
اس��تفاده افغانستان وارداتی اس��ت که 35درصد آن 

سهم ایران و 35درصد نیز سهم پاکستان است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در 
نامه ای ب��ه مع��اون اول رئیس جمهور با 
اعالم مذاکره با وزرای جهاد کش��اورزی 
مستثنی ش��دن  خواس��تار  صنع��ت،  و 
برگشت ارز حاصل از صادرات محصوالت 

کشاورزی به سامانه نیما شد. 
محمدرض��ا  تس��نیم،  گ��زارش  ب��ه 
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی 
در نام��ه ای ب��ه جهانگیری مع��اون اول 
ریاس��ت جمه��وری خواه��ان معافی��ت 
بخش کشاورزی از برگشت ارز حاصل از 

صادرات، در سامانه ارزی نیما شد. 
متن این نامه به شرح زیر است. 

 پی��رو مذاک��ره صورت گرفته ب��ا وزیر 
محترم صنع��ت، معدن و تج��ارت و نیز 
وزیر محترم جهاد کش��اورزی درخصوص 
صادرکنن��دگان  ال��زام  اس��تثنا کردن 
محص��والت کش��اورزی به برگش��ت ارز 
از طری��ق س��امانه نیم��ا، به اس��تحضار 
می رس��اند ب��ا عنایت به ش��رایط خاص 
بخش کش��اورزی و افزایش قیمت عوامل 
تولی��د به دلیل التهاب ارزی ایجادش��ده 

به نظر می رس��د الزام فعاالن صادر کننده 
محص��والت کش��اورزی به برگش��ت ارز 
از طری��ق س��امانه نیما موج��ب کاهش 
ش��دید میزان صادرات ای��ن محصوالت 
و آثار منف��ی بر ح��وزه فعالیت های این 
بخ��ش مهم اقتص��ادی و ات��اق بازرگانی 
بخ��ش  فع��االن  درخواس��ت  و  ای��ران 
کش��اورزی این ات��اق در این خصوص به 
پیوست مکاتبه رئیس محترم کمیسیون 
کش��اورزی و صنایع غذای��ی اتاق ایران و 
نی��ز رئیس محترم اتاق بازرگانی اس��تان 
کرمان ارس��ال می گردد. )پیوس��ت نامه 
شماره۲۲/۲/۲۰۲۲/ص مورخ ۱397/3/۲ 
اتاق ایران و نامه ش��ماره 97/۱۰7/5۲9 

مورخ ۱379/3/3 اتاق کرمان(. 
ب��ا عنایت به اهمیت موضوع و وضعیت 
خاص محص��والت بخش کش��اورزی در 
ش��رایط کنونی خواهشمند است دستور 
فرمایید نس��بت به انجام درخواست اتاق 
بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران مبنی بر مستثنی کردن محصوالت 
صادراتی بخش کشاورزی به برگشت ارز 

صادراتی از طریق سامانه نیما اقدام الزم 
انجام گردد. الزم به ذکر اس��ت همانگونه 
که مستحضرید سهم صادرات محصوالت 
کش��اورزی در مجم��وع صادرات کش��ور 

حدود 3.5درصد می باشد. 
بناب��ر این گزارش، پی��ش از این نیز 
غالمعل��ی فارغ��ی، رئیس کمیس��یون 
کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی 
ایران با ارس��ال نامه ای به پورابراهیمی 
مجلس  اقتص��ادی  کمیس��یون  رئیس 
شورای اس��المی خواس��تار معافیت از 
اختصاص ارز صادرات بخش کشاورزی 
در س��امانه نیم��ا باب��ت جلوگی��ری از 
آس��یب دیدن تولیدات بخش کشاورزی 
از ش��رایط اقتصادی کش��ور شده بود. 
بخش��ی از متن این نامه به ش��رح زیر 

است. 
 با توجه به دستورالعمل مورخ 97/۲/۲ 
مع��اون اول محت��رم ریاس��ت جمهوری 
درخصوص تکلی��ف صادرکنندگان برای 
اظه��ار و ف��روش ارز صادرات��ی ب��ه نرخ 
۴۲۰۰ توم��ان س��امانه ارزی، موجب��ات 

نگران��ی فراوانی ب��رای تولیدکنندگان و 
صادرکنن��دگان محص��والت کش��اورزی 
ایجاد شده است که از آن جمله می توان 

به موارد زیر اشاره گردد. 
۱ - آسیب جدی اعتبار شبکه انتقال ارز 
صادراتی که طی س��ال های گذشته و پس 
از تحریم های ظالمانه بانکی علیه کشور با 
تالش مجدانه فعاالن این بخش و همکاری 

طرف خارجی ایجاد شده است. 
۲ - کاهش چش��مگیر نرخ اش��تغال در 
ای��ن بخش به واس��طه کاه��ش تولید و 

زیان های واردشده به این بخش. 
3 - از دس��ت دادن بازاره��ای ه��دف 

صادراتی و بی وقفه ایجادشده. 
با توج��ه به م��وارد ف��وق و همچنین 
حساسیت بسیار زیاد این بخش در تأمین 
معیشت سهم باالیی از جمعیت کشور و 
در راستای منافع ملی پیشنهاد می گردد 
ارز حاصل از صادرات این بخش از تکلیف 
موضوع بخشنامه مذکور مستثنی گردد و 
در غیر این صورت در بازار متشکل بورس 

عرضه گردد. 

برگشت ارز صادرات کشاورزی به سامانه نیما مستثنی می شود؟ 

چهارشنبه
9 خرداد 1397

شماره 1078



7 خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

کشور  خودروس��ازی  زنجیره 
سال هاست که با تغییر یا وقوع 
هر اتفاق غیرقابل پیش بینی در 
فرآین��د صنعت خ��ودرو، کمیته 
بح��ران یا ات��اق فکر تش��کیل 
ش��رایطی  در  ای��ن  می ده��د، 
اس��ت که با بازگش��ت احتمالی 
تحریم ها تش��کیل ات��اق فکری 
در راستای پیش بینی مشکالت 
پیش رو ضرورت یافته اس��ت. به 
این ترتیب به نظر می رس��د که 
سیاس��ت گذاران صنعت  خودرو 
بای��د با تش��کیل ات��اق فکر به 
چاره جوی��ی برای س��ناریوهای 
مختلف پیامده��ای تحریم  های 

احتمالی بپردازند. 
به گ��زارش پدال نیوز، به این 
ترتیب بع��د از نق��ض برجام از 
سوی ایاالت متحده آمریکا آنچه 
معضل خودروس��ازی بعد از این 
اتف��اق خوانده می ش��د، خروج 
سرمایه گذاران خارجی از صنعت 
 خودرو ب��ود و اینکه بعد از قطع 
خارجی  ش��رکت های  همکاری 
ب��ا خودروس��ازان داخلی چه بر 
سر خودروس��ازی کشور خواهد 
آم��د؟ در ای��ن بین ام��ا کمتر 
کس��ی از تش��کیل اتاق فکر یا 
شکل گیری کمیته بحران جهت 
رف��ع مش��کالت خودروس��ازی 
در ص��ورت بازگش��ت تحریم ها 
 س��خن به می��ان آورده اس��ت. 
ب��ا  اس��ت  مش��خص   آنچ��ه 
فکرهای��ی  ات��اق  ش��کل گیری 
و خ��ودرو  قطع��ه  در صنع��ت 
س��ناریوهای مختلف پیامدهای 
و  می ش��ود  بررس��ی  تحری��م 
اینکه در نهایت بهترین مس��یر 
برای کاه��ش هزینه های تولید، 
نظ��ر  تب��ادل  و  بح��ث  م��ورد 
می گیرد.  قرار  دس��ت اندرکاران 
پی��ش از این نیز از این دس��ت 
کمیته ه��ا یا اتاق ه��ای فکر در 

زنجی��ره خودروس��ازی کش��ور 
تش��کیل ش��ده که آخرین آن 
مربوط به اعمال اس��تانداردهای 
به طوری   بود،  هش��تاد و پنج گانه 
خودروس��ازان  انجم��ن  ک��ه 
اس��تانداردهای  اجرای  کش��ور 
سال  پایان  تا  هش��تاد و پنج گانه 
97 را منج��ر ب��ه ش��کل گیری 
بحران��ی در خودروس��ازی های 
کش��ور خوانده ب��ود و اینکه با 
اج��رای اس��تانداردهای مذکور 
بخ��ش اعظم��ی از خودروهای 
ش��د.  خواهند  ح��ذف  تولیدی 
ب��ه ای��ن ترتیب ب��ا توج��ه به 
بازگش��ت تحریم ه��ا در صورت 
ع��دم توافق ای��ران ب��ا اتحادیه 
اروپا، سناریوهای مختلفی برای 
پیشبرد استراتژی صنعت خودرو 
مط��رح می ش��ود ک��ه بهترین 
سناریو در اتاق فکر خودروسازان 
یا قطعه س��ازان بررسی می شود. 

حال این سؤال مطرح است که 
آیا در این زمینه پیش بینی های 

الزم صورت گرفته است؟ 
ات����اق فک������ر ب������رای 
دولت��ی؟  حمای��ت   ج��ذب 
 ب��ه فاصله ی��ک هفت��ه بعد از 
خ��روج آمریکا از برجام، س��یل 
ماندگاری  درب��اره  مصاحبه ه��ا 
صنعت  در  خارج��ی  طرف های 
 خودروی کش��ور، در رسانه های 
نوش��تاری و س��ایت ها از ق��ول 
مس��ئوالن دولتی و کارشناسان 
این صنعت منتش��ر شد. این در 
حالی اس��ت که حضور شرکای 
خارجی ب��ه تنهای��ی نمی تواند 
تبع��ات تحری��م را در صنع��ت 
 خودروی کش��ور خنث��ی کند. 
همانطور که گفته ش��د، یکی از 
راهکارهایی که صنعت  خودروی 
کش��ور در این مدت تا بازگشت 
تحریم ها باید م��ورد توجه قرار 

ده��د، تش��کیل اتاق ه��ای فکر 
ای��ن  در بخش ه��ای مختل��ف 
صنع��ت، یعن��ی خودروس��ازی 
و قطعه س��ازی اس��ت تا در حد 
 ام��کان تحریم ه��ا بی اثر ش��ود. 
  با این ح��ال به نظر می رس��د 
برخی شرکت های خودروسازی 
قطعه س��ازان  انجمن ه��ای  و 
نسبت به تشکیل چنین اتاق ها 
ی��ا کمیته هایی اق��دام کرده اند 
هرچن��د که ش��نیده می ش��ود 
مشورت و هم فکری هایی که در 
این اتاق های فکر صورت گرفته، 
بیشتر حول حمایت های دولتی 
از ای��ن صنعت بوده اس��ت. این 
در حالی اس��ت که کارشناسان 
معتقد هس��تند باید در شرایط 
فعلی به سمت طراحی پلت فرم 
ملی حرکت کرد تا صنعت خودرو 
در مقاب��ل تحریم ها واکس��ینه 
خ��ودروی  صنع��ت   و  ش��ود 

کش��ور بتواند با وجود تحریم ها 
 ب��ه حی��ات خ��ود ادام��ه دهد. 
 در این زمینه حس��ن کریمی، 
کارشناس صنعت  خودرو معتقد 
اس��ت برای برون رفت از شرایط 
چ��ه  اول،  گام  در  تحریم��ی 
خودروسازان و چه قطعه سازان، 
نیازمن��د درک متقابل هس��تند 
تا از رهگذر ای��ن درک متقابل 
بتوانن��د راهکاری ب��رای کم اثر 
کردن تحریم ه��ا بیابند. وی در 
ادامه تش��کیل اتاق فکر از سوی 
زنجی��ره خودروس��ازی را ی��ک 
ضرورت  خواند و تأکید کرد که 
خودروسازان با تشکیل اتاق فکر 
در صدد هستند تا به این درک 
متقابل برسند و شرایط را برای 
 کاهش اثرات تحریم مهیا کنند. 
 این کارشناس صنعت خودرو با 
اشاره به بحث بازگشت تحریم ها 
می گوید: واقعیت این اس��ت که 
بحث بازگشت تحریم ها از سوی 
ایاالت متحده ب��ا توجه به نتایج 
در  ریاس��ت جمهوری  انتخابات 
این کش��ور چندان دور از ذهن 
نب��ود و با این ح��ال با توجه به 
چار چ��وب محکم حقوقی حاکم 
ب��ر توافق نامه برج��ام که میان 
ای��ران و ۱+5 به امضا رس��یده 
بود، خروج هر یک از کش��ورها 
قرارداد  این  یک جانبه  به صورت 
را بس��یار کم رنگ می کرد. وی 
در ادامه تأکید می کند که پس 
از انتخ��اب ترامپ این تصور در 
می��ان تصمیم س��ازان صنع��ت 
 خودروی کش��ور وجود داش��ت 
ایاالت متحده  خ��روج  بحث  که 
از برج��ام بیش از آنکه عملیاتی 
شود بیش��تر جنبه تهدید دارد. 
حال که ای��ن تهدیدها وارد فاز 
عملی شده است باید با تشکیل 
اتاق فک��ر درصدد کم کردن اثر 

این تحریم ها بود. 

نماین��ده م��ردم ابه��ر، خ��رم دره و 
س��لطانیه در مجلس ش��ورای اسالمی 
ب��ا بیان اینک��ه کاهش تعرف��ه واردات 
خ��ودرو طی یک ط��رح دو فوریتی به 
مجلس ارائه شده بود، گفت دوفوریتی 
این طرح تصویب نشد، ولی به صورت 
یک فوریتی به مجلس ارائه خواهد شد. 
محم��د عزیزی در گفت و گو با فارس 
با اش��اره ب��ه اینکه ب��ا افزایش قیمت 
خودرو مخالف هس��تم، اظه��ار کرد: با 
کاه��ش تعرفه خودرو که در قالب یک 
طرح یک فوریتی به مجلس ارائه شده 

موافق هستم. 
وی با اش��اره به اینکه چندین س��ال 
است که مردم ایران از خودروی پراید 
با یک شکل استفاده می کنند، افزود: تا 
چه زمانی می خواهیم پراید را با همین 
ش��کل اس��تفاده کنیم، این خودرو از 
ابتدا با همین ش��کل تولید می ش��ود و 

هیچ تغییری نکرده است. 
نماین��ده م��ردم ابه��ر، خ��رم دره و 

س��لطانیه در مجلس ش��ورای اسالمی 
ب��ا بیان اینک��ه کاهش تعرف��ه واردات 
خ��ودرو طی یک ط��رح دو فوریتی به 
مجلس ارائه شده بود، تصریح کرد: دو 
فوریت��ی این طرح تصویب نش��د، ولی 
ب��ه صورت یک فوریتی به مجلس ارائه 

خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: طبق این طرح مقرر 
می ش��ود ک��ه س��االنه ۲۰ درص��د از 
تعرفه خودرو کاهش یابد تا در پنج یا 

شش ساله این تعرفه به صفر برسد. 
عزیزی عل��ت تصویب ای��ن طرح را 
رقابت��ی کردن فضای تولی��د خودرو و 
بازار مصرف اعالم و خاطرنش��ان کرد: 
تا کی می خواهیم ب��ه بهانه حمایت از 
تولید داخلی درهای کش��ور را ببندیم 

و به بازار جهانی پشت کنیم. 
وی با اشاره به اینکه پراید حدود 3۰ 
س��ال اس��ت که با این شکل و شمایل 
تولید می ش��ود، تصریح ک��رد: باید از 
دو  و تولیدکنندگان ای��ن  مس��ئوالن 

خودروس��از پرس��ید که پراید کیلویی 
چند؟ 

عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ش��ورای اسالمی در مورد دیگر 
تولیدات داخلی گفت: پژو بعد از س��ال  
تولید با همان ش��کل تولید می ش��ود 
که هنوز نمی توانیم از آتش س��وزی آن 

جلوگیری کنیم. 
عزیزی تصریح کرد: من اعتقاد دارم 
تا این فضا باز نش��ود و خودروس��ازان 
داخلی احس��اس خط��ر نکنند، فضا به 
همی��ن من��وال خواهد ب��ود و کیفیت 
تولیدات داخلی افزایش نخواهد یافت.  
وی با اش��اره ب��ه اینکه خودروس��ازان 
قیم��ت خودرو  افزای��ش  درخواس��ت 
اف��زود: خودروس��ازان بدون  را دارند، 
افزای��ش کیفیت خ��ودروی تولیدی با 
طرح اینکه هزینه هایش��ان باال اس��ت 

درخواست افزایش قیمت را دارند. 
عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی ادام��ه داد: 

من به ش��خصه موافق این طرح هستم 
و امیدوارم که بش��ود ای��ن طرح را در 

مجلس به تصویب رساند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ت��ا زمانی ک��ه 
خودروس��ازان داخلی احس��اس خطر 
نکنند به فکر تولید با کیفیت نخواهند 
بود، ادام��ه داد: خودروس��ازان داخلی 
بای��د ب��رای افزایش کیفی��ت تولیدات 

داخلی تالش کنند. 
عزیزی در پاس��خ به اینکه آیا ش��ما 
نی��ز ط��رح س��ؤال از رئیس جمهور را 
امضا کرده اید، افزود: من طرح سؤال از 
رئیس جمهور را امضا نکرده ام و اعتقاد 
 دارم زمان فعلی، زمان مناس��بی برای

جار و جنجال نیست. 
وی با تأکید بر لزوم وحدت و همدلی 
در کش��ور افزود: باید حواس مان باشد 
و هم��ه باهم متحد ش��ویم تا دش��من 
بیرونی را شکس��ت دهیم و این جز با 
اتحاد مقدور نیست و باید از اختالفات 

داخلی پرهیز کنیم. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران با بیان اینکه تا به امروز ۲۴9 هزار 
خودرو اطالعاتش در سامانه »تهران من« 
ثبت شده اس��ت، گفت گردش مالی این 
طرح تا ب��ه امروز 6۰ میلیارد تومان بوده 

است. 
به گزارش آنا، محس��ن پورس��یدآقایی 
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
ته��ران با حض��ور در ش��صت و هفتمین 
جلسه علنی شورای شهر به ارائه گزارشی 
درباره نتایج و دستاوردهای اجرای طرح 

ترافیک 97 پرداخت. 
وی ب��ا بی��ان اینکه این ط��رح یکی از 
مهم تری��ن طرح های��ی بوده که توس��ط 
اعضای ش��ورای ش��هر مصوب شده و به 
نوع��ی کار ب��زرگ و انقالب��ی محس��وب 
می ش��ود، اظهار ک��رد: ایجاد اب��زار برای 
کاهش ترافی��ک و آلودگی ه��وا یکی از 
اه��داف اجرای ای��ن طرح ب��وده این در 
حالی اس��ت که رف��ع تبعی��ض و ایجاد 
عدال��ت اجتماعی به دنب��ال اجرای طرح 
ترافیک جدید محقق ش��ده و برای اولین 
بار در کش��ور همه مقامات و گروه ها برابر 
و در یک چارچوب و سامانه به تهیه طرح 

اقدام کردند. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 

تهران با بیان اینکه به دنبال اجرای طرح 
نظ��ارت کافی بر ن��اوگان حم��ل و نقل 
عمومی صورت گرفت و توانستیم ناوگان 
ب��اری را نیز س��اماندهی کنی��م، گفت: 
اجرای طرح ترافیک جدید باعث ش��د تا 
مردم به سمت حمل و نقل عمومی سوق 

داده شوند و ترافیک کنترل شود. 
پورسیدآقایی زیست پذیری در مناطق 
مرک��زی ش��هر و تغیی��ر پارادای��م رفتار 
ترافیک��ی ش��هروندان را یک��ی دیگ��ر از 
دس��تاوردهای این طرح دانس��ت و ادامه 
داد: پس از مصوب ش��دن اجرای معاینه 
فن��ی برتر در س��ال 95 ب��رای اولین بار 
ابزاری فراهم ش��د که افراد برای دریافت 
معاین��ه فنی برتر اقدام کنن��د و امروز از 
هر پنج خودرو، چهار خودرو معاینه فنی 
برت��ر دارن��د و این آمار در دس��تگاه های 

دولتی به 95 درصد رسیده است. 
وی تصری��ح کرد: همچنی��ن تقاضای 
حمل و نقل عمومی و اتوبوس از س��وی 
شهروندان و همین طور تاکسی ها افزایش 
پیدا کرده و این رضایت تاکسیرانان را به 

دنبال داشته است. 
پورس��یدآقایی ب��ا اش��اره به بررس��ی 
ش��رکت کنترل ترافیک و همچنین یک 
دانش��گاه )دانش��گاه عل��م و صنعت( به 

منظ��ور روند وضعی��ت ترافیکی پایتخت 
عن��وان کرد: نمودارها نش��ان می دهد در 
س��اعات ابتدایی صبح ط��ول ترافیک در 
خیاب��ان س��ه کیلومتر بوده اس��ت و در 
ساعات میانی نیز متوسط هفته اول به 7 
کیلومتر نیز می رسیده این در حالی است 
که پ��س از اجرای طرح و در س��ه هفته 
گذش��ته در س��اعات اوج ترافی��ک طول 
ترافیک به یک و نیم کیلومتر رس��یده و 
در س��اعات اوج نیز ح��دودا به ۴کیلومتر 

تقلیل پیدا کرده است. 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران با بیان اینکه به دنبال اجرای طرح 
ترافی��ک جدید موفق ش��دیم ب��ار برگ 
اجرایی کنیم، گفت: تا پیش از این امکان 
ص��دور بار برگ بر اس��اس اب��الغ وزارت 
کشور در شهرها فراهم نبود اما با اجرای 
ط��رح جدید ب��ه لحاظ زیرس��اخت این 
امکان فراهم شد و سامانه مربوطه تمهید 
و ص��دور ب��ار برگ به عن��وان یک پروژه 
تکمیلی در خص��وص کامیون ها اجرایی 
ش��ده و هم اکنون امکان نظارت همزمان 
پلیس به صورت آنالین هم وجود دارد. 

وی با اش��اره به وضعی��ت کامیونت ها 
چالش ه��ای  از  یک��ی  داد:  توضی��ح 
فی مابین مدیریت ش��هری و نظام پخش 

و توزیع کاال در س��طح شهر تهران تردد 
کامیونت ه��ا در س��اعات پی��ک ترافیک 
بوده که در چندین جلس��ه شورای عالی 
ترافیک کش��ور نی��ز مورد بررس��ی قرار 
گرفته است. پیشنهاد شهرداری ها عموما 
ممنوعی��ت تردد این ناوگان در س��اعات 
پی��ک صبح و عصر بوده که امکان اجرای 
آن فراهم نبود. ما در طرح جدید ترافیک 
با تدبیری که در ش��ورای ترافیک تهران 
پیگی��ری کردیم به جای ممنوعیت تردد 
این نوع ناوگان محدودیت قیمتی اعمال 
کردیم و هم اکنون ناوگان کامیونت برای 
تردد در س��اعات غی��ر اوج تخفیف قابل 

مالحظه ای دریافت می کنند. 
وی ادام��ه داد: در خصوص وانت ها نیز 
در ط��رح جدید ت��ردد ناوگان مش��مول 
تخفیف حم��ل و نقل عمومی صرفاً برای 
وانت هایی در نظر گرفته ش��ده که برای 

هر روز بار برگ اخذ می کنند. 
پورسیدآقایی با بیان اینکه گزارش های 
تردد نش��ان می ده��د 9۲ ه��زار خودرو 
ضمن مراجعه به مراکز معاینه فنی موفق 
ب��ه دریافت معاین��ه فنی برتر ش��ده اند، 
گفت: واضح اس��ت ک��ه این تح��ول در 
بلند مدت می تواند بر کاهش آلودگی هوا 

سهم بسزایی داشته باشد. 

طرح کاهش تعرفه واردات خودرو به مجلس ارائه می شود 

گردش مالی 60 میلیارد تومانی طرح ترافیک جدید

تشکیل اتاق فکر در زنجیره خودروسازی برای جذب حمایت دولتی
اخبار

 اسقاط خودرو به نام مراکز
به کام رانت خواران

اس��قاط خ��ودرو که ای��ن روزها س��وار ب��ر موج 
تصمیمات دولتی و تأثیرات بازار ارز اس��ت، همچنان 
چشم انتظار وارسی دو میلیون گواهی در صف مانده 
اس��ت. در این میان، هرچه مراکز اس��قاط خودرو از 
نبود گواهی س��ماق می مکند، اما رانت خوارها از آب 

باریکه اسقاطی ها سود می برند. 
به گ��زارش پدال نیوز، از س��ال گذش��ته تاکنون 
ک��ه تولیدات داخل��ی از مصوبه الزام خودروس��ازان 
در ش��ماره گذاری اس��قاط خودرو معاف ش��د، بازار 
اس��قاطی ها رفت��ه رفته به��م ریخت؛ ت��ا جایی که 
اکنون بی��ش از دو میلیون گواهی اس��قاط در صف 
انتظ��ار باقی مانده  و در مقابل هیچ کاری از دس��ت 
مراکز اس��قاط بر نمی آید، چرا که تنها وارد کنندگان 
و قطعه س��ازان به عن��وان بازماندگان فع��ال در این 
صنعت باید برای اس��قاط خودرو آستین باال بزنند و 
خودروسازان به راحتی به تولیدات خود بیفزایند و هر 
 روز وزن خودروهای اس��قاطی کشور را بیشتر کنند. 
 اکن��ون پس از کاهش س��هم خودروس��ازان داخلی 
از اس��قاط خ��ودرو، بار س��نگین اس��قاط گواهی ها 
ب��ه دوش واردکنن��دگان گذاش��ته ش��ده، ای��ن در 
حالی اس��ت که واردکنندگان خود از س��ال گذشته 
در گی��ر و دار واردات خ��ودرو و امس��ال نی��ز ب��ا 
نوس��ان ن��رخ ارز هم��راه ش��ده اند و کار آنه��ا برای 
 اس��قاط خودرو س��خت تر از گذش��ته ش��ده است. 
 در ای��ن میان اما مراکز اس��قاط چ��وب تصمیمات 
دولت��ی و در نهایت ضربه های اقتصادی را می خورند 
چرا ک��ه رئی��س هیأت مدیره انجم��ن صنفی مراکز 
اس��قاط و بازیافت کش��ور بارها تأکید ک��رده که در 
حال حاضر 9۰ درصد از مراکز اسقاط رو به تعطیلی 
هس��تند، به گونه ای ک��ه حدودا از بهمن ماه س��ال 
گذشته این مراکز به رکود کامل نشسته اند. حال این 
پرس��ش مطرح اس��ت که آیا نوسانات نرخ ارز و پس 
از آن تک نرخی ش��دن ارز به مبل��غ ۴۲۰۰ تومان، 
 تأثیری در فعالیت مراکز اس��قاط ایجاد کرده است؟ 
 مصطفی ج��ودی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی 
مراکز اسقاط و بازیافت کشور در این زمینه می گوید: 
گرچه نوس��انات نرخ ارز تأثیر مس��تقیمی بر فعالیت 
اس��قاط ندارد، اما ارتباط غیرمس��تقیم آن همچون 
 بالتکلیفی واردات اثر مستقیمی بر این صنعت دارد.

ج��ودی ادام��ه می دهد: در ح��ال حاضر ک��ه ناظر 
عالی طرح اس��قاط خودرو س��تاد س��وخت اس��ت، 
تالش��ی در جه��ت اس��قاط خ��ودرو نمی کن��د. به 
گونه ای که حتی ظرفیت باالی اس��قاط تاکسی های 
فرس��وده ک��ه بی��ش از 5۰ درص��د آن متعل��ق به 
 تهران اس��ت را به مرکزی غیر قانونی س��پرده است.

 به گفت��ه رئیس هیأت مدیره انجم��ن صنفی مراکز 
اس��قاط و بازیافت کش��ور، هنگامی که مجری قانون 
ب��ه هر دلیلی قانون را اجرا نمی کند، باعث می ش��ود 
حتی آب باریکه موجود برای اس��قاطی ها هم به کام 

رانت خوارها تمام شود. 

رشد ۵4 درصدی عرضه محصوالت 
سایپا در کشور

عرضه محصوالت تولیدی گروه خودروسازی سایپا 
در دو ماه نخس��ت سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال قبل، 5۴ درصد افزایش یافت. 
»عصرخ��ودرو«،  خب��ری  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
گروه خودروس��ازی س��ایپا در ماه ه��ای فروردین و 
اردیبهش��ت س��ال ج��اری ۸6 هزار و 3۲ دس��تگاه 
خ��ودرو به ب��ازار عرضه کرده که این میزان نس��بت 
به م��دت مش��ابه پارس��ال که تع��داد 55 ه��زار و 
۸۰7 دس��تگاه بوده، رش��دی 5۴ درصدی را نش��ان 
می ده��د و حاک��ی از ارتقای جای��گاه تولید و عرضه 
 محص��ول در گ��روه خودروس��ازی س��ایپا اس��ت. 
در می��ان محصوالت تولی��دی گروه خودروس��ازی 
س��ایپا نیز خ��ودروی تیبا با می��زان عرضه 3۰ هزار 
و ۸۴9 دس��تگاه در دو ماهه نخست امسال، رشدی 
۱۸3درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد 
که این گروه توانس��ته بود در دو ماهه نخس��ت سال 
96، تعداد ۱۰ هزار و ۸۸9 دس��تگاه از این خودرو را 

به بازار عرضه کند. 
رشد چشمگیر عرضه محصوالت گروه خودروسازی 
سایپا در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل، بیانگر راهبرد دقیق این گروه در 
هدایت س��رمایه ها و درآمد این مجموعه به س��مت 
تولید محصول و شتاب بخشی به چرخه تولید خودرو 

در این گروه است. 
گروه خودروس��ازی س��ایپا رش��د می��زان عرضه 
محص��والت خ��ود در ب��ازار را مره��ون برنامه ریزی 
صحیح در زمینه اج��رای روش های متنوع بازاریابی 
و فروش با تکیه بر خواست و رضایت مشتریان است. 
ای��ن گروه در چند ماه اخیر تیراژ تولید محصوالت 
پرطرف��دار خود در ب��ازار را افزای��ش داد و عالوه بر 
آن، با اجرای روش های نوین در فروش خودرو نظیر 
جاری سازی روش های پیش فروش و فروش اعتباری، 
توانس��ت مش��تریان گوناگ��ون را ب��ا توانمندی های 
مختل��ف اقتص��ادی در بازار جذب کن��د. توزیع این 
خودروه��ا از طریق ش��بکه نمایندگی های فروش و 
خدمات پس از فروش گروه خودروس��ازی سایپا در 

سراسر کشور صورت گرفته است.
 رشد عرضه خودروهای تولیدی گروه سایپا به بازار 
در حالی اس��ت که چندی پیش خبری در رسانه ها 
درخص��وص احت��کار خودرو توس��ط خودروس��ازان 
منتش��ر ش��د که بنابر آمار عرضه خ��ودرو در دو ماه 
گذشته و همچنین اظهارنظر کارشناسان این صنعت 
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، صحت نداشت. 

اخبار

تخصیص ارز دولتی برای واردات 
خودرو فعاًل منتفی است

بر اساس صحبت های مسئوالن، خودروی وارداتی 
کاالی لوکس محس��وب می ش��ود و دادن ارز ۴۲۰۰ 

تومانی به این دسته از کاالها ضروری نیست. 
بازار خودروهای وارداتی در یک س��ال گذش��ته با 
تغییرات پی درپی سیاست ها روبه رو بود؛ بسته شدن 
شش ماهه سامانه ثبت س��فارش، افزایش تعرفه های 
گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب 
ش��ده تا این بازار ب��ا جهش قیمت ها روبه رو ش��ود. 
قیم��ت خودروه��ای وارداتی دس��ت دوم نیز از این 
تغیی��رات بی تأثیر نبوده و آنگون��ه که رئیس انجمن 
واردکنندگان خودرو ب��ه ایرنا گفته بازار خودروهای 
دس��ت دوم خارجی بدون آنک��ه رونقی در آن ایجاد 
ش��ده باش��د، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در 

آن قیمتی را اعالم می کند. 
با اینکه نیمی از س��ال گذشته با هدف »مدیریت 
مناب��ع ارزی« امکان ثبت س��فارش خ��ودرو وجود 
نداشت، اما در مجموع پارسال 7۰هزار و 75 دستگاه 
خودرو سواری به ارزش یک میلیارد و ۸3۸ میلیون 

و ۸5۱ هزار دالر وارد کشور شد. 
گزارش ها نش��ان می دهد امتناع نمایشگاه داران از 
ف��روش خودروهای خارجی و افزای��ش قیمت ها در 
ب��ازار علت اصلی این نابس��امانی اس��ت، درحالی که 
خودروه��ای موجود در ب��ازار به نرخ ه��ای پیش از 
این ثبت س��فارش شده و اگر هم در این مدت ثبت 

سفارشی انجام شده، هنوز وارد کشور نشده اند. 
مؤید حس��ینی صدر، نماینده سابق مجلس شورای 
اسالمی که هم اکنون به عنوان مشاور وزیر در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مش��غول فعالیت اس��ت به 
خبرنگاران گف��ت: طبیعتا افزای��ش قیمت ارز باعث 
افزای��ش قیمت خودروهای وارداتی خواهد ش��د، اما 
اینکه قیم��ت خودروهای تولید داخل چند درصد از 
این موض��وع متاثر خواهد بود به دو عامل بس��تگی 
دارد؛ یکی افزایش س��االنه قیم��ت و تورم و دیگری 
قطع��ات خودروهایی که وابس��تگی زیادی به قیمت 
ارز دارند، به دلیل اینکه برخی  قطعات آنها وارداتی 
اس��ت. در حال حاضر می توان پیش بینی کرد که در 
طول سال 97 شاهد افزایش ۱۰ درصدی در قیمت 
خودروهای تولید داخلی باش��یم، اما مس��ئله ای که 
وجود دارد این است که آیا دولت مثل گذشته برای 
واردات خودروهای خارجی، ارز به نرخ دولتی خواهد 

داد یا خیر. 
تخصیص این ارز منطقی نیس��ت اما سیاست های 
واردات خودرو باید بازنگری ش��ود. مبنای اینکه  به 
خودروه��ای باالی ۲5۰۰ سی س��ی اج��ازه واردات 
نمی دهن��د و یک ش��رایط انحصاری ایج��اد و محل 
سوءاستفاده ش��ده توجیه منطقی ندارد و باید اجازه 
واردات ب��ه خودروهای مذکور داده ش��ود، همچنین 
باید عوارض متناسبی برای آنها تعیین کرد که نهایتاً 
ای��ن عوارض در تأمین کس��ری بودجه و درآمدهای 

دولت نقش بسزایی خواهد داشت. 
 حس��ینی صدر در رابطه با تأثیر نوس��انات ارز در 
قطعه س��ازی گفت: طبیعت��ا با افزای��ش قیمت ارز، 
س��ودآوری حوزه قطعه س��ازی داخلی بیشتر خواهد 
ش��د و امید اس��ت ای��ن ش��رایط مدیریت ش��ود و 
همچنی��ن از وزارت صنایع انتظار می رود در حمایت 
از تولید مش��ترک قطعه س��ازی نیز در داخل کشور 

اقدامات الزم و اساسی را انجام دهد. 
با گس��ترش رس��انه های مجازی زم��ان اینکه به 
م��ردم بگوییم آنچه ما داریم بهترین اس��ت س��پری 
شده است، بنابراین دولت فرصت کمی دارد که یک 
ارتقای کیفی اساس��ی و زیربنایی در صنعت خودرو 
ایج��اد کند و خودروهای ما باید هرچه س��ریع تر به 
اس��تانداردهای جهانی نزدیک ش��وند. ممکن است 
مردم به  ناچار مجبور به خرید باش��ند اما این خرید 
ب��ا نارضایتی همراه اس��ت.  بنابراین دولت به تالش 
خاصی نیاز دارد ت��ا هرچه زودتر خودروهای داخلی 
خود را به اس��تانداردهای خودروهای معتبر، حداقل 
خودروهای کره ای نزدیک کند تا مردم از روی میل 

و رغبت خرید و استفاده کنند. 

جزییات جدید از بازگشت کارت 
سوخت به جایگاه ها

عصر خودرو- مدیرکل روابط عمومی شرکت ملی 
پخش از ارتقای دس��تگاه های ن��ازل در جایگاه های 
س��وخت خب��ر داد و گف��ت ب��ا ارتقای دس��تگاه ها، 
در  همزم��ان  هزین��ه  پرداخ��ت  و  س��وخت گیری 

جایگاه های عرضه سوخت صورت خواهد گرفت. 
به گزارش ایس��نا، فاطمه کاهی با اش��اره به نصب 
تجهیزات اس��تفاده از کارت  سوخت در دستگاه های 
ن��ازل از س��ال ۸5 و بهره برداری از آنها از س��ال ۸6 
گفت: ۱۱ سال است که این دستگاه ها مورد استفاده 
قرار می گیرند و فرس��وده ش��ده اند. اما ارائه بنزین با 
کارت س��وخت الزامی اس��ت و هنگامی که متقاضی 
برای سوخت گیری به جایگاه می رود یا باید از کارت 
س��وخت خودش یا کارت سوخت جایگاه دار استفاده 

کند. 
وی ادامه داد: طبق بررس��ی های کارشناس��ی که 
در ای��ن زمینه انجام ش��د، قرار ش��د در دس��تگاه ها 
س��خت افزاری روزآمد که هم ام��کان پرداخت پول 
از طری��ق عابربان��ک را دارد و هم مقدار س��وخت و 
اطالعات تراکنش س��وخت را ارس��ال می کند، نصب 
ش��ود. در حال حاضر در ۴6 جایگاه تک سکویی که 
شامل ۱۰۲ نازل می شود، این سیستم سخت افزاری 
ب��ه صورت آزمایش��ی نصب ش��ده اس��ت و از پایان 
خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید 

کارت سوخت مجهز خواهند شد. 

چهارشنبه
9 خرداد 1397
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یکی از اهداف بازدید از نمایش��گاه، مالقات با شتابدهنده هایی است 
که فرصت رشد را برای اس��تارتاپ ها فراهم کرده اند. به همین منظور 
نمایش��گاه اینوتکس ۲۰۱۸ از ش��تابدهنده های عضو مرکز شتابدهی 

و نوآوری و مراکز رش��د سراسر کشور برای 
شرکت در این رویداد دعوت کرد. 

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
شتابدهنده ها یکی از بازیگران اصلی فضای 
استارتاپی و رشد و توسعه نوآوری و فناوری 
در کش��ورها هستند. ش��تابدهنده ها اگرچه 
عمر زیادی در دنیا ندارند )نخستین آنها در 
سال ۲۰۰7 ایجاد ش��ده( ولی نقش آنها از 
مراکز رشد و پارک های فناوری )که قدمتی 
بیش از 6۰ سال دارند( پررنگ تر شده است. 
یکی از اهداف بازدید از نمایش��گاه، مالقات 
با ش��تابدهنده هایی است که فرصت رشد را 

برای استارتاپ ها فراهم کرده اند. 
در کش��ور ایران نیز ش��تابدهنده ها از سال 
۱393 )س��ال ۲۰۱۴ و هف��ت س��ال پس از 

ظهور اولین شتابدهنده( پا به عرصه کارآفرینی گذاشته اند و هم اینک ده ها 
شتابدهنده در اقصی نقاط کشور ایجاد شده اند و استارتاپ های زیادی در 
آنها مشغول تالشند و برخی از آنها نیز استارتاپ های خروج یافته موفقی 

داشته اند.  نمایشگاه INOTEX 2017 تجربه خوبی را  از شتابدهنده ها 
داش��ت؛ جایی که اکثر اس��تارتاپ های نوپا به دنبال آن بودند تا بتوانند 
ش��رایط آنها را از نزدیک بش��نوند و ببینند، با اس��تارتاپ های داخل آنها 
مذاک��ره کنن��د و پس از مقایس��ه، تصمیم 
بگیرن��د ک��ه از خدمات کدام ش��تابدهنده 
استفاده کنند. ۱5 شتابدهنده سال گذشته 
در نمایش��گاه حض��ور داش��تند.  امس��ال 
 نیز نمایش��گاه فضای��ی را ب��رای میزبانی از

۲۰ ش��تابدهنده در نظ��ر گرفت��ه و مرک��ز 
شتابدهی نوآوری برنامه های محتوایی زیادی 
را برای آنها تدارک دیده اس��ت. نمایش��گاه 
فرصت مناسبی برای آشنایی شتابدهنده ها 
با یکدیگر هم هست که بتوانند دغدغه های 
مشترک ش��ان را ب��ا ه��م مط��رح کنند و 
راه حل هایی که برای آنها پیشنهاد می شود 
را بشنوند.  مراکز رشد، بستر مناسبی برای 
رشد ش��رکت های کوچک و نوپای فناوری 
ایج��اد کرده اند و با ارائه خدمات مش��ترک 
به ش��رکت های عضو، هزینه ها را برای آنها 
به شدت کاهش می دهند. این مراکز تالش می کنند شرکت ها بتوانند یک 
مسیر بی نقص و بدون اشتباه را طی کنند و با ارائه مشاوره ها و آموزش ها، 

از اشتباهات احتمالی جلوگیری کنند. 

رئی��س انجم��ن س��رمایه گذاری خطرپذی��ر و مدیرعام��ل صندوق 
توس��عه تکنولوژی ایران به رش��د سرمایه گذاری جس��ورانه اشاره کرد 
و گف��ت با توج��ه به اقدامات فرابورس ای��ران در زمینه VCها، تعداد 

سرمایه گذاران جسور که وارد حوزه فین تک 
شده اند رو به افزایش است و به استارتاپ ها 
توصی��ه می کنم تی��م خود را ق��وی کنند 
چراک��ه نگاه س��رمایه گذاران قبل از ایده به 

تیم استارتاپ است. 
رضا زرنوخی ضمن اشاره به تأثیر رویداد 
فین اس��تارز در آش��نایی س��رمایه گذاران با 
ایده ه��ا و ابزارهای جدید، اظهار کرد: تعداد 
فعاالن بازار سرمایه و سرمایه گذاران جسور 
عالقه مند به حوزه فین تک روز به روز بیشتر 
می ش��ود و این ام��ر یکی از دس��تاوردهای 
رویداد فین اس��تارز اس��ت چراکه فرابورس 
ب��ه  س��رمایه گذاران  تش��ویق  ب��ه  ای��ران 

سرمایه گذاری های جسورانه می پردازد. 
وی با اش��اره به دی��دگاه مثبت فرابورس 
ایران در توجه به استارتاپ ها و طبقه بندی 

تیم های جوان و دانش��جویان در فین اس��تارز، تصریح ک��رد: اقدامات 
فرابورس ازجمله افزایش جلب توجه س��رمایه گذاران به استارتاپ ها و 
اکوسیستم استارتاپی موجب شد تا در فین استارز ۲۰۱۸ شاهد حضور 

چشمگیر این افراد و گروه ها باشیم. 
رئی��س انجمن س��رمایه گذاری خطرپذیر تأکید ک��رد: تنوع کاری و 
حضور متخصص های مختلف در رویداد فین اس��تارز نشان می دهد که 
اقدام��ات فرابورس در زمینه توس��عه بازار 
س��رمایه در ایران موجب ب��ه وجود آمدن 
روند رو به رش��د شده اس��ت و در نتیجه 
ش��اهد برگزاری رویداد فین استارز ۲۰۱۸ 

با کیفیت بسیار خوب بودیم. 
مدیرعام��ل صندوق توس��عه تکنولوژی 
ای��ران در ادامه با تأکید ب��ر اینکه افزایش 
به��ره وری نهاده��ای مالی با اس��تفاده از 
تکنول��وژی، موضوع��ی بس��یار جدی در 
دنیاس��ت، اظهار کرد: رویداد فین اس��تارز 
کمک می کند که بهره وری س��ازمان های 
مالی بزرگ، بنگاه های اقتصادی، بانک ها، 
بیمه ه��ا و ش��رکت های تأمی��ن س��رمایه 

تقویت شود. 
زرنوخ��ی همچنین با اش��اره به تالش و 
توجه اصلی اس��تارتاپ ها برای همکاری با 
ش��بکه فعال س��رمایه گذاری حوزه فین تک ایران، گفت: اس��تارتاپ ها 
می توانند در قالب سرمایه گذاری مشترک یا به صورت جوینت ونچر یا 

تعریف پروژه های مشترک فعالیت کنند. 

ایده پردازان و استارتاپ ها قبل از هر چیز تیم خود را تقویت کنندشتاب دهنده ها و مراکز رشد فرصتی برای رشد استارتاپ ها

کارشناس��ان معتقدند رفتار هر کارمن��د، مطابق با یکی از چهار 
س��بک کاری است و تش��کیل یک تیم کارا، به ش��ناخت و درک 

متقابل این رفتارها بستگی دارد. 
آیا تابه حال فکر کرده اید چرا با برخی از همکارانتان تعامل بهتری 
داری��د و کار کردن در کنار برخی دیگر از آنها، همیش��ه به چالش 
منتهی می ش��ود؟ کیم کریس��تفورت یکی از نویس��ندگان کتاب 
»شیمی کس��ب وکار: جادویی کاربردی برای ایجاد روابط قدرتمند 
کاری« و مدیر بخش نوآوری ش��رکت Deloitte  معتقد اس��ت 
علت اصلی تعامالت و اختالفات همکاران، سبک کاری آنها است.

 او می گوید: گروهی از مردم ریسک پذیرند و بعضی دیگر قوانین 
را ترجی��ح می دهند. گروهی متمایلند ب��ا نظر اکثریت پیش بروند 
و گ��روه دیگ��ر اولویت را به پی��روزی می دهند. تص��ور کنید این 
ویژگی ها، دارای بار مغناطیس��ی هستند. طبیعتاً برخی گروه ها به 
یکدیگر جذب می شوند و برخی یکدیگر را دفع می کنند. تشخیص 
الگوی رفتاری افراد به ش��ما کمک می کن��د در کنار هم بهتر کار 

کنید. 
کریس��تفورت و هم��کارش س��وزان ام. جانس��ون، روانش��ناس 
شخصیت اجتماعی، با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر داده چهار 
س��بک اصلی کار را مشخص کردند که روش��ن کننده تعامل افراد 

است. 
پیشگامان

پیش��گامان به احتم��االت و امکانات بها می دهند، ریس��ک پذیر 
هس��تند و انرژی و قدرت تصور تیم را باال می برند. کریس��تفورت 
می گوی��د: آنه��ا متفکران چش��م انداز بلندمدت مس��ائل هس��تند 
و می خواهن��د از فرصت ه��ا به��ره ببرند یا فرصت ه��ای جدیدی 
خل��ق کنن��د. روی جزییات متمرکز نیس��تند و س��ریع و غریزی 

تصمیم گیری می کنند. 
محافظان

محافظان، از ثبات، نظم و دقت استقبال می کنند. آنها عمل گرا، 
جزیی نگر و ریس��ک گریزند. محافظان ب��ه همه چیز فکر می کنند. 
آنها برخالف گروه پیشگامان، سریعاً وارد مقوالت جدید نمی شوند 

و پیش از هر تصمیمی به دقت فکر می کنند. 
رانشگران )محرکان(

رانش��گران روی حل چالش ها، نتایج نهای��ی موردنظر و پیروزی 
متمرکز هس��تند. آنها مشکالت را با منطق حل می کنند. به گفته 
کریستفورت، این افراد هدف گرا هستند و در مناظرات و مباحثات، 

تعامل مؤثرتری دارند. 
ائتالف گران

ائتالف گران ترجی��ح می دهند هماهنگ با دیگران حرکت کنند. 
آنها افرادی دیپلماتیک هس��تند و تیم ها را به هم متصل می کنند. 
آنها کارمندان را در کنار یکدیگر نگه می دارند و روابط درون تیمی 
را بهبود می دهند. درواقع ائتالف گران، مش��ابه چسبی هستند که 

قطعات منفک نیروی انسانی را کنار هم نگه می دارند. 
ممکن اس��ت کارمندان ویژگی های دو گروه را در خود داش��ته 
باشند. مهم ترین ترکیب سبک های کاری، پیشگامان - محرکان و 

محافظان - ائتالف گران است. 
به گفته کریس��تفورت، برخی مؤسس��ات مش��اوره کسب وکار یا 
مشاوره منابع انسانی، برنامه های متنوعی برای شناخت کارمندان 
و چیدم��ان مناس��ب آنها پیش��نهاد می کنند ولی خود ش��ما هم 
می توانید بر اس��اس ویژگی ها و رفتارهایی که در س��طح سازمان 

قابل  مشاهده است، این کار را انجام دهید. 

ش��ما با چه س��رعتی تصمیم گی��ری می کنید؟ آیا ریس��ک پذیر 
هس��تید؟ آیا به جزییات اهمیت می دهی��د؟ اگر کارمندان بتوانند 
سبک کاری خودشان و همکارانشان را تشخیص دهند، احتماالت 
پیش رو را بهتر تش��خیص می دهند و بازی متقابل هوشمندانه ای 

خواهند داشت. 
استفاده از سبک های مختلف عملکرد در محیط کار

همانطور که اش��اره کردیم، اگر س��بک های کاری را شناس��ایی 
کنی��د، تمای��الت و تعصب��ات خودت��ان را تش��خیص می دهید و 
درعین ح��ال همکاری موفق ت��ری با هم تیمی های خ��ود خواهید 
داشت. کریستفورت می گوید: اگر به اطرافتان نگاه کنید، می بینید 
که همه ش��بیه شما نیستند. س��بک های مختلف کاری در سطح 
سازمان پراکنده اند. اگر به دفعات با همکاران دچار مشکل می شوید 
ی��ا حس می کنید آنه��ا را درک نمی کنید، احتماالً از س��بک های 
کاری مختلفی برخوردارید. مس��ئله این نیست که کسی علیه شما 

است. تنها باید تفاوت ها را درک کنید. 
درصورتی که رئیس��ی با س��بک کاری متفاوت داش��ته باش��ید، 
احتماالً باید خودتان را تطبیق دهید. هدف این است که در مقابل 
همکاران، انعطاف پذیر باش��ید. انعطاف پذیری به این معناست که 
تش��خیص دهید همه فاکتورهای ضروری موفقی��ت را در اختیار 

ندارید. 
به گفته کریستفورت، منعطف بودن معادل این است که در برابر 
سبک های مختلف کاری احساس راحتی کنید. ارزش دیگران را به 
رسمیت بشناسید و به تالش آنها از هر نوعی، احترام بگذارید. شما 

در کنار یکدیگر بهتر کار می کنید. 
معموالً ترکیب س��بک های مختل��ف کاری، خروجی های بهتری 
خواهد داش��ت. ش��ما به تنهایی برخی از مهم تری��ن جوانبی را که 
خارج از حوزه دید ش��ما قرار دارند، از دس��ت می دهید. گرچه ما 
دوست داریم با فردی شبیه به خودمان کار کنیم، ولی با استقبال 
از ی��ک دی��دگاه متضاد، ب��ه راه حل ها و نتایج بهتری دس��ت پیدا 

می کنیم. 
از طرف دیگ��ر رهبرانی که می خواهند تیم مناس��بی برای یک 
پروژه تش��کیل دهند نیز می توانند از مزایای ش��ناخت سبک های 
کاری استفاده کنند. کریس��تفورت به این رهبران توصیه می کند: 
به تیم خود و حداقل نیازهای رش��د فکر کنید. شما باید به کمک 
س��بک های مختلف کاری، تیم متعادلی بسازید. به عنوان مثال یک 
محافظ، به دستور کار و زمان نیاز دارد. پیشگامان به فرصت و فضا 
نیاز دارند. محرکان می خواهند هرچه زودتر به خط پایان برس��ند 
و ائتالف گ��ران می خواهند با دیگران ارتباط برق��رار کنند، ایده ها 
را ب��رای آنان توضیح دهند و بی��ن اعضای تیم هماهنگی به وجود 
بیاورند. ش��ما باید تصمیم بگیرید که هر وظیفه را به چه شخصی 

بسپارید و چه زمانی از هر فرد استفاده کنید. 
به عنوان مثال، پیش از جلس��ات کاری به محافظان زمان بدهید 
تا افکار و ذهن ش��ان را ساماندهی کنند. به پیشگامان اجازه دهید 
جلسات طوفان فکری را رهبری کنند. اگر تیم شما فاقد یک سبک 
کاری خاص اس��ت، وظایف آن را به نحوی دیگر میان اعضا تقسیم 
کنید. بازهم به یاد داش��ته باش��ید که ش��ناخت سبک های کاری، 
مش��ارکت و همکاری کارمن��دان را بهبود می دهد. کریس��تفورت 
در پای��ان می گوید: ما در حال ورود به دنیایی هس��تیم که دیگر، 
کارمندان همیش��ه کنار هم نیس��تند. به همین دلیل باید مطمئن 

شویم که روابط حرفه ای قدرتمند و مؤثری ساخته ایم. 
FASTCOMPANY/zoomit منبع

انواع سبک های مختلف کاری و نحوه بهره گیری از آنها

دریچــه

دبیر س��تاد توس��عه فناوری حوزه ان��رژی معاونت علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری 
اصلی تری��ن چالش ب��رای بخش بزرگی از ش��رکت های دانش بنیان را ایجاد، توس��عه و 
دسترس��ی به بازارهای داخلی و خارجی دانس��ت.  به گزارش ایسنا، سیروس وطنخواه 
درباره اقدامات ستاد برای گسترش و تقویت شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه انرژی، 
اظهار کرد: براساس نظام نامه ماموریت های متوازن ستادهای توسعه فناوری، یکی از شش 
ماموریت اصلی ستاد انرژی، توسعه کسب وکارهای جدید دانش بنیان است. در این راستا 
اقداماتی همچون ایجاد و توس��عه ش��رکت های دانش بنیان در زنجیره ارزش بخش های 
اقتصادی، ارتقای تعامالت شرکت های دانش بنیان و شرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی 
کشور، توسعه زیست بوم کارآفرینی و ایجاد شتابدهنده های نوآوری و برگزاری رویدادهای 

کارآفرینی برای حمایت از جریان استارتاپی دانش بنیان انجام می شود. 

دسترسی به بازار، مهم ترین چالش 
شرکت های دانش بنیان حوزه انرژی

چهارشنبه
9 خرداد 1397

شماره 1078
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کارگزار توسعه کسب و کار پایدار کردستان با بیان اینکه طرح تکاپو 
مدل توسعه بلندمدت کسب و کار است، گفت: ایجاد اشتغال از اهداف 
این طرح نیست بلکه ما به دنبال فراهم کردن فرصت های شغلی با توان 

بخش خصوصی هستیم. 
به گزارش خبرنگار ایرن��ا، رئوف رحیمی 
روز سه ش��نبه در جلسه تش��ریح اقدامات و 
عملکرد طرح تکاپو اظهار داش��ت: مطالعات 
دینامیک طرح تکاپو س��ال 93 با مش��اوره 
بین المللی س��ازمان یونیدو )سازمان توسعه 
صنعت��ی مل��ل متح��د( ب��رای شناس��ایی 
ظرفیت ها و مزیت های اس��تان در راستای 
توس��عه و بهبود کس��ب و کار در رسته های 

مختلف به سر انجام رسید. 
وی اف��زود: ای��ن ط��رح ب��ا اس��تفاده از 
اس��تانداردهای س��ازمان یونی��دو با هدف 
پیاده کردن توسعه کس��ب و کار بدون نیاز 
به تسهیالت و منابع مالی تدوین شده است. 
رحیمی تأکید کرد: ۴7 رس��ته شغلی در 
فاز اول این طرح در اس��تان کردس��تان بر 

مبنای دیتاهای گردآوری ش��ده از دستگاه های اجرایی، شناسایی شده 
است. 

کارگ��زار طرح تکاپو در کردس��تان یادآور ش��د: از ای��ن تعداد، ۱۰ 

رس��ته شغلی از جمله فرش��بافی، پرورش مرغ، تولید دانه های روغنی 
و س��نگ های تزئینی به عنوان رسته های اولویت دار شناسایی شد که 
فناوری اطالعات، گردش��گری و زنبورداری به عنوان رسته های اصلی 

برنامه عملیاتی خود را پیاده کرده اند. 
رحیمی با اش��اره به اینکه دستگاه های 
اجرای��ی متقاضی محور هس��تند و تمرکز 
دولت تنها ب��ر ایجاد تولید اس��ت، اضافه 
اینک��ه  از  اجرای��ی  دس��تگاه های  ک��رد: 
راهبردی بلندمدت برای اشتغال و توسعه 
داشته باش��ند، فارغ هستند این در حالی 
اس��ت که تکاپو مدل توسعه ای بلندمدت 

برای توسعه کسب و کار پایدار است. 
وی گفت: هم اکنون رس��ته های فناوری 
اطالعات )IT(، گردش��گری و زنبورداری 
مهم ترین برنامه های اجرای طرح تکاپو در 
استان اس��ت و تنها می توان در این رسته 
و گردشگر توسعه اشتغال را شاهد باشیم. 
کارگ��زار توس��عه کس��ب و کار پای��دار 
کردس��تان افزود: هم اکنون 5هزار نفر در 
حوزه آی تی کردستان مشغول به کار هستند و می توان از آن به عنوان 
موتور محرک توس��عه اش��تغال اس��تفاده کرد و با تعامل بین رسته ها 

شاهد توسعه بیشتر در این زمینه بود. 

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه 
فناوری موتور توس��عه اقتصادی کشورهاس��ت، گفت: نقش فناوری در 

توسعه کارآفرینی و بهبود کسب و کار تأثیرگذار است. 
به گزارش ایسنا، دکتر مسعود برومند در 
آیی��ن تکریم و معارفه رئی��س پارک علم و 
فناوری گیالن با اشاره به فعالیت های وزارت 
علوم در سال های انقالب، اظهار کرد: وزارت 
علوم در ابتدای شکل گیری پس از پیروزی 
انق��الب اسالمی تربیت دانش��جو و آموزش 
را در سرلوح��ه فعالیت های خود داش��ت و 
پژوهش نقش کمت��ری در فعالیت های این 

وزارتخانه داشت. 
وی تصری��ح کرد: از سال 6۸ فعالیت های 
کش��ور وارد ح��وزه پژوهش ش��د و موضوع 
کارآفرین��ی نیز از س��ال ۸۰ در اولویت های 

برنامه های وزارت علوم قرار گرفت. 
مع��اون پژوه��ش و فناوری وزی��ر علوم، 
تحقیق��ات و فناوری با بی��ان اینکه فناوری 
موتور توسعه اقتصادی کش��ورهاست، ادامه 

داد: نقش فناوری در توسعه کارآفرینی و بهبود کسب و کار تأثیرگذار 
است. 

برومند با بیان اینکه تمام حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در 

توسع��ه فناوری دخیل هستند، گفت: ارتباط پارک های علم و فناوری 
با دانش��گاه ها از ضروریات مهمی است ک��ه می تواند در توسعه استان 

موثر باشد. 
وی ب��ر حرکت و تغییر مداوم پارک های 
عل��م و فناوری متناسب با ش��رایط تأکید 
ک��رد و گف��ت: پارک ها نق��ش مهمی در 
توسع��ه دارن��د و باید به ص��ورت مداوم و 
مستمر با توجه به ش��رایط، تغییر کرده و 

ماموریت ها را بازنگری کنند. 
مع��اون پژوهش و فن��اوری وزیر علوم، 
تحقیق��ات و فن��اوری بر ض��رورت تعامل 
پارک ه��ای عل��م و فناوری ب��ا مسئوالن 
استان��ی در جهت کسب خدمات و توسعه 
تأکید کرد و یادآور ش��د: جانشین پروری 
بای��د در دستور کار پ��ارک علم و فناوری 

گیالن قرار گیرد. 
برومند، گی��الن را استان��ی فرهنگی و 
دارای مردمان��ی باه��وش خوان��د و افزود: 

گیالن ذخیره نخبگان کشور است. 
وی با اش��اره به ظرفیت ها و مزیت ه��ای خدادادی در گیالن، اضافه 
کرد: باید ظرفیت های استان را مورد استفاده قرار دهیم و نباید در این 

زمینه انفعالی عمل کنیم. 

ماموریت  پارک های فناوری با توجه به شرایط بازنگری شودتوسعه کسب و کار مهم ترین هدف طرح تکاپو است

با وجود نزول سه چهارمی اوبر، این شرکت با رشد چشمگیر بیشترین 
ارزش خدمات برآورد ش��ده در میان ش��رکت های نوپای خصوصی در 
جهان را کسب کرده است. چرا؟ اوبر خدمات حمل و نقل نمی فروشد، 

اوبر زمان می فروشد؛ ارزشمندترین دارایی شما. 
اغل��ب مردم نمی توانند روزش��ان را بدون اتالف وق��ت در مکالماتی 
بگذرانن��د ک��ه هی��چ برنامه و هدف��ی ندارن��د. برای هیچ ی��ک از این 
گفت وگوه��ای بداهه برنامه ری��زی نمی کنید. اگ��ر گرفتن وقت کسی 
بدون اجازه و میل او به اندازه گرفتن پول وی غیرقانونی بود، همکاران 
و ش��رکای تجاری در دو طرف مرافعه حقوقی گسترده ای می شدند که 

بیشترین خواهان و خوانده را در تاریخ می داشت. 
اما روی دیگر سکه این است که ما در دنیایی کامل و بی نقص زندگی 
نمی کنیم. هرگز نخواهید توانست تمام وقفه ها و اختالالت میان روز را 
حذف کنید و نمی توانید مدام افراد را از خودتان برانید. )نمونه بارز: در 
پاسخ ب��ه درخواست کودکان هنگام خواب برای گفتن یک قصه دیگر 

به بچه ها مدام بگوییم »متاسفم، مامان و بابا خسته اند«.(
زمان یک کاالی محدود است. ش��ما نمی توانید برای هر چیزی وقت 
بگذارید و تنها به مقدار کافی وقت دارید تا به کارهایتان برسید. زمان 
ب��رای همه یکسان است و تمام افراد هر روز به یک اندازه زمان دارند. 
بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که نسبت به زمانی که 
متعلق به شماست احساس مسئولیت داشته باشید. باور کنید که شما 
می توانید به دیگران بیاموزید به وقت ش��ما احت��رام بگذارند، بی آنکه 

دیگران را برنجانید و دشمن تراشی کنید. 
برای وقت خود ارزش قائل شوید 

با عادت های کوچک شروع کنید. یک عادت مدیریت زمان را انتخاب 
و ب��ر آن تسلط کامل پیدا کنید. مقاالت بی ش��ماری درمورد مدیریت 
زمان نوش��ته ش��ده است اما افراد اندکی این اصول را رعایت می کنند. 
وقتی دیگران می بینند ش��ما برای وقت تان اهمیتی قائل نیستید، آنها 

هم به اتالف وقت شما اهمیت نمی دهند. 
ب��رای مثال ممکن است به مهارت »نه« گفتن بیش��تر بپردازید. خوب 
است که گاهی از هم صحبتی با کودکان، مش��تریان، دوستان و همکاران 
امتناع کنیم. با این کار نشان می دهیم که آنها اجازه ندارند تمام وقت ما را 
هدر دهند. اگر نگرانید که شاید گاه کسی را برنجانید، نگرانی تان بجاست. 
برخی افراد دلخور خواهند ش��د )رسانه های اجتماعی گواه خوبی هستند 
که نمی ت��وان رضایت همه افراد را جلب ک��رد.( حتی اطراف موفق ترین 

انسان های جهان هم هستند کسانی که از ایشان متنفرند. 
آگاه باش��ید که اگر اجازه دهید دیگران تمام روزتان را هدر خواهند 
داد. کاره��ای هر روز را با یک برنامه ریزی کتبی انجام دهید تا بتوانید 
تصمیم بگیری��د که در طول ۲۴ ساعت چه کارهایی باید انجام دهید. 
این کار فایده بسیاری دارد از جمله کارایی و بازدهی بیشتر در کارها. 
وقت��ی ارزش حقیق��ی زم��ان را درک می کنید، طبیعت��ا بهتر انتخاب 
می کنی��د که چه کارهای��ی را انجام دهید و از چ��ه کارهایی اجتناب 
کنید. هرچه بیش��تر به وقت تان اهمیت دهید، تفکرتان بازدهی بیشتر 
و کارآمدتری خواهد داشت. در نتیجه، در گزینش فعالیت هایتان دقت 
بیشتری به خرج می دهید و اتالف وقت برایتان نامطلوب و ناخوشایند 
می شود. به خاطر داشته باشید که بزرگ ترین دزدان زمان، اطرافیانتان 
نیستن��د. چقدر پیش آمده که تلف��ن همراه یا دیگر وسایل با پیام ها و 
اعالن هایش��ان حواس ش��ما را پرت کرده اند؟ آی��ا واقعاً ضروری است 

ک��ه مدام چک کنید چ��ه پیام هایی در فیس ب��وک دریافت کرده اید؟ 
توجه کنید در طول روز چه عواملی حواس ش��ما را از جریان کار پرت 
می کنند و تصمیم بگیرید که دریافت این اطالعات در حین کار چقدر 

برایتان اهمیت دارد. هرآنچه بی اهمیت است از روزتان حذف کنید. 
2. یک عبارت مناسب را به خاطر بسپارید 

از قب��ل تصمی��م بگیرید که چط��ور خود را از ش��ر مکالمات زمانبر 
خالص خواهید کرد. یک یا دو جمله مودبانه حفظ کنید و همیشه در 
ذهن آماده داش��ته باشید؛ جمالتی که در لحظه به ذهن می رسند گاه 

با زبان بدن و حالت های چهره نمود پیدا می کنند. 
یکی از روانش��ناسان سابق من رویکرد هوشمندانه ای داشت. وی در 
چنی��ن مواردی می گفت »کاری پیش آم��ده و باید بروم«. منظور وی 
از »کاری« گفت وگوی بهتر و سودمندتر بود. خوش��بختانه هیچ وقت از 

این جمله برای من استفاده نکرد. 
همچنی��ن می توانید از فردی که در کارت��ان وقفه ایجاد کرده است 
بخواهی��د گفت وگو را به وقت دیگری موک��ول کند. می توانید بگویید: 
خیلی دوست دارم به حرف هات گوش کنم اما االن مش��غول کار روی 

برنامه X هستم. میت ونیم فردا در موردش صحبت کنیم؟« 
ای��ن کار سه فای��ده دارد: نخس��ت، عامل وقفه کنار می کش��د و به 
ش��ما اجازه می دهد تا به کارتان ادامه دهید. دوم، ذهن تان را آموزش 
می دهد تا مودبانه از عوامل پرت کننده حواس اجتناب کند و روی کار 
در دس��ت انجام متمرکز بماند. سوم، با به تعویق انداختن گفت وگو هر 
دو طرف مطمئن می شوند که موضوع ارزش صحبت کردن دارد چون 
نیازمن��د پیگیری مج��دد است. اگر موضوع مهمی باش��د طرف مقابل 
ب��ه خاطر می سپ��ارد و در فرصت بعدی آن را پیش می کش��د. اگرچه 
اغلب اوقات درمی یابید که ای��ن حرف های »اضطراری« نیمه کاره رها 
می ش��وند و ادامه نمی یابند. این راه حل می توان��د فیلتر مناسبی برای 

بحث های غیرضروری و بی اهمیت باشد. 
3. با افرادی در ارتباط باشید که برای وقت شان ارزش قائل هستند 
با گذشت زمان روز به روز شبیه کسانی می شوید که در اطراف شما 
هستن��د. به اف��رادی توجه کنید که در مدیریت زم��ان مهارت یافته و 
برای کارهایش��ان برنامه ریزی دارند. اگر آنقدر خوش شانس باشید که 
چند لحظه ای از وقت ش��ان را با شما بگذرانند، مطمئن باشید وقت تان 
ه��در نرفته است. استفاده درست از زمان ب��دان معنا نیست که مدام 
در حال کار کردن باش��ید، بلکه بدان معناست که بر کارهایتان کنترل 
داشته باشید و بر کسانی که با ایشان وقت می گذرانید. استفاده درست 

از زمان یعنی زندگی هدفمندانه. 
یکی از مش��اوران سابق من روی دفتر کارش نوشته ای چسبانده بود 
که »اگر کاری برای انج��ام دادن ندارید، لطفا اینجا انجامش ندهید.« 
آن زمان فکر می کردم عب��ارت جالب و زیرکانه ای است. ربع قرن بعد 

فهمیدم چه تأثیر شگرف و پایداری بر من گذاشته است.  
سخ��ت است که در زمانه متغیر و ناآرام ب��ا ارتباطات درهم و برهم 
مدیریت زمان را اجرا کنیم. مسائل بسیاری هست که ماهیتش نامعلوم 
است، تش��خیص برخی آسانتر از بقیه است. شما باید مرزهای خودتان 
را تعیین کنید و بعد به دیگران بیاموزید به وقت ش��ما احترام بگذارند 
تا مرزبندی هایتان محکم و پایدار ش��ود. ش��ما تنها کسی هستید که 

می توانید این امر حیاتی را به انجام برسانید. 
ارتباط برقرار کردن ب��ا برخی از موفق ترین کارآفرینان جهان بسیار 
دشوار است. شاید آنها هم به اهمیت زمان پی برده اند و مشغول انجام 

دادن کار مهمی هستند. 
eneur رentrepr :منبع

به تازگی تسال مدیران ارشد زیادی نظیر سازنده قابلیت اتو پایلوت یعنی جیم کلر را از دست داده 
و به نظر می رسد شرکت یادشده در حفظ مدیران ارشدش دچار مشکل شده است. حال تولیدکننده 
معروف ماشین های برقی در صدد است تا خالف این مسئله را اثبات کند. این کمپانی به تازگی اعالم 

کرده  مدیران ارشد جدیدی به استخدام خود درآورده که تعدادی از آن پیش از استخدام شان در 
تسال برای کمپانی های بزرگی در حوزه تکنولوژی فعالیت می کردند. به عبارت دیگر مدیران ارشد 

شرکت های بزرگ یکی بعد از دیگری به تسال می پیوندند. 
به گزارش دیجیاتو، عالوه بر این رهبر عملیات تکنولوژی اپل نیز که Neeraj Manrao نام دارد 

از کمپانی کوپرتینویی جدا شده تا سرپرستی بخش تولید انرژی تسال را برعهده بگیرد. ضمن 
اینکه مدیر تدارکات آمازون یعنی Mark Mastandrea به مدیریت سرویس تحویل خودروی این 

تولیدکننده منصوب شده است. 
به تمامی این نام های بزرگ والمارت را هم اضافه کنید که اخیرا سرپرست فروش آنالین خود، 

Kate Pearson را از دست داده تا او هم به مدیریت نیروی های تحویل  دهی تسال مشغول شود. 
با اینکه تالش های بی شمار تسال، مدیران ارشد شرکت های بزرگ را بر آن داشته تا منصب های 

شغلی خود را رها کرده تا به این تولید کننده بپیوندند، هنوز این کمپانی با مشکالت بیشماری دست 
و پنجه نرم می کند. شاید استخدام نیرو های کارکشته دیگر شرکت ها در راستای از بین بردن همین 

مشکالت باشد. 
با این حال گزارش شده که جست وجوی نیروی این شرکت هنوز ادامه دارد و ممکن است نام های 

بزرگ تری به مدیران ارشد تسال اضافه شوند. این مسئله مسلما موجب می شود که بسیاری از 
نیرو های فعلی تسال امنیت شغلی شان را در خطر دیده و برای حفظ رتبه شان بهتر کار کنند. 

 

به دنیا بیاموزید به وقت شما احترام بگذارد

مدیران ارشد شرکت های بزرگ یکی بعد از دیگری به تسال می پیوندند

آمازون، اپل و دیگران

یادداشـت

رئی��س سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفه��ان گفت: یکی از پارامترهای 
مان��ع کسب و کار مربوط به نحوه اجرای قوانین مالیاتی، تأمین  اجتماعی و اجرای 
۱۲۰درصدی به جای ۱۰۰درصدی قوانین در این استان است که موجب مهاجرت 
کس��ب و کار از اصفهان می ش��ود. محمد اط��رج در گفت وگو ب��ا خبرنگار ایسنا، 
درخصوص اینکه چرا اکوسیستم کارآفرینی در کشور و اصفهان دچار ضعف است، 
اظهار کرد: به دلیل اینکه عمده کسب و کارهای سنتی ما از بازار و حجره ش��روع 
ش��ده اند، آنها تمایل زیادی به پذیرش نوآوری ندارند. وی با بیان اینکه بسیاری از 
فعاالن اقتصادی و کارآفرینان باسابقه استان آشنایی زیادی به حوزه ICT ندارند، 
تأکید کرد: به این دلیل سرمایه گذاران حرفه ای در حوزه استارتاپ ها نداریم از سوی 

دیگر صندوق سرمایه گذاری جسورانه برای حمایت از استارتاپ ها وجود ندارد. 

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان مطرح کرد 

مهاجرت کسب و کارها از اصفهان

مترجم: سعیده کریمی
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3- انهایزر- بوش: چه خبر؟ 
اج��ازه دهی��د سؤال��ی را ط��رح کنم: 
آخرین باری که یک تبلیغ شیوه صحبت 
روزمره م��ان را تغییر داد به ی��اد دارید؟ 
ب��رای بسی��اری از انگلیس��ی زبان ها این 
اتفاق با تبلیغ جالب برند تولید نوشیدنی 
 What’s انهایزر- بوش رقم خود. عبارت
Up به معنای »چه خبر« کاربرد زیادی 
در گفت وگوه��ای دوستان��ه می��ان تمام 
فرهنگ ه��ا دارد. خالقی��ت تیم تبلیغاتی 
ش��رکت در تبدی��ل این عبارت به ش��به 
جمله کوت��اه ?Whassup بود. عبارتی 
که در ابتدا اصال در زبان انگلیسی وجود 
نداش��ت و کام��ال توسط تی��م تبلیغاتی 

شرکت خلق شد. 
این سری از تبلیغات انهایزر- بوش که 
ابتدا در اواخر سال ۱999 روانه رسانه ها 
شد ترکیب جالبی داشت. در نسخه اولیه 
ی��ک گروه از دوست��ان در حال گفت وگو 
از طری��ق تماس گروهی بودند )هنوز هم 
در عص��ر کنونی ما از تلفن همراه اینگونه 
استف��اده می کنیم؟(. ای��ن گفت وگو در 
حال��ی رخ می داد ک��ه هرک��دام از افراد 
پشت صندلی و در حال نوشیدن یکی از 
نوشیدنی های شرکت بودند. شروع بحث 
با پرسشی ساده از سوی یکی از دوستان 
می کنی��د؟«  »چک��ار  می ش��د:  ش��روع 
همانطور که افراد بیشتری به این مکالمه 
گروهی می پیوندند، ش��یوه تلفظ عبارات 
از سوی گوینده نخست گنگ تر می شود. 
در نهایت با چنین عبارتی مواجه هستیم: 

 .)Whassup?( چه خبر؟
پس از پخش این تبلیغ در تلویزیون  به 
سرعت عبارت »چ��ه خبر« بدل به یکی 
از جمالت همیش��گی افراد هنگام صرف 
نوش��یدنی به صورت گروهی شد. در این 
زمین��ه حتی بسیاری از رسانه ها و برندها 
نیز از ش��یوه انهایزر- ب��وش الگوبرداری 

کردند. 
در  تبلی��غ  ای��ن  کارب��ردی:  درس 

زمان پخ��ش تغیی��ری در فرهنگ عامه 
انگلیسی زبان ه��ا ایجاد ک��رد. تأثیر اولیه 
این تبلی��غ در مسابقه سوپر بال )مسابقه 
فوق حرف��ه ای ساالن��ه در لی��گ فوتبال 
آمریکای��ی ایاالت متح��ده( سال ۲۰۰۰ 
نمایان گشت. جالب اینکه اکنون پس از 
گذش��ت ۱۸ سال هنوز هم می توان تأثیر 
ای��ن تبلیغ هوش��مندانه را حس کرد. به 
راستی دلیل این تأثیر عمیق چیست؟ در 
واقع انهایزر- بوش به همگان نش��ان داد 
که یک تبلیغ چق��در می تواند احمقانه و 
کم مای��ه به نظر برسد، ام��ا در عین حال 
موفقی��ت نیز کسب کند. صادقانه بگویم، 
در ای��ن تبلی��غ ش��رکت از هی��چ ابزار و 
تکنیک خاص��ی استفاده نکرد. همه چیز 
ساده و ش��اید در نگ��اه اول ناامیدکننده 
ب��ود. ابتکار اصلی انهای��زر- بوش تبدیل 
تبلیغ��ی ساده به آگه��ی افسانه ای است. 
توجه داشته باش��ید هرچقدر تبلیغ شما 
مشهورتر شود، به موازات آن محصول تان 

نیز ارزشمندتر می شود. 
Always -4: # مانندیک دختر

چشم های من هنوز هم هنگام نوشتن 
پیرام��ون این کمپین تبلیغاتی از اش��ک 
خیس است. برند Always که در زمینه 
تولید محصوالت بهداشتی بانوان فعالیت 
دارد ای��ن کمپی��ن را ایجاد ک��رد. دلیل 
موفقی��ت این تبلیغ ن��ه نمایش در حین 
پخش بازی سوپرب��ال سال ۲۰۱5، بلکه 
پی��ام تکان دهنده ای ب��ود که به مخاطب 
عرضه کرد. سطح تأثیرگذاری این تبلیغ 
به قدری بود که تا مدت ها پس از پخش 
آگه��ی تکرار ش��د و به احتم��ال زیاد در 
آینده نیز پیرامونش صحبت خواهد شد. 
 Always مضمون اصلی تبلی��غ برند
مسئل��ه نگ��اه همراه با ش��رم به ش��یوه 
دخترانه ورزش کردن بود. در واقع اغلب 
مردم گمان می کنند شیوه پسرانه راهکار 
صحی��ح ورزش ک��ردن اس��ت. در پایان 
تبلیغ پیام اصلی ش��رکت کامال روشن و 
الهام بخش است: دخترها درست به اندازه 
پسرها توان��ا هستند، به وی��ژه زمانی که 
در سن بلوغ، به عن��وان دوره ای حساس 

در زندگ��ی به سر می برن��د. دلیل تأکید 
شرکت روی دوره بلوغ عالوه بر حساسیت 
این بخش از زندگی ویژگی محصوالتش 
نی��ز بود. براین اساس Always عالوه بر 
ارائه تصویری جدی از دوره بلوغ دخترها 
به بهترین ش��کل، تبلیغ طیف وسیعی از 

محصوالتش را نیز کرد. 
استفاده از هش��تگ به عن��وان راهکار 
تبلیغاتی از س��وی برندهای زیادی مورد 
استف��اده ق��رار می گی��رد. با ای��ن حال 
دریاف��ت  راست��ای  در  آن  از   Always
واکن��ش کاربرانش استفاده کرد. بنابراین 
زمانی ک��ه قصد استفاده از هش��تگ ها را 
داری��د، روی ای��ن نکته تأم��ل کنید. در 
صورت��ی که پیام  ش��ما ویژگ��ی دریافت 
نظ��رات کارب��ران را ن��دارد، استف��اده از 

هشتگ چندان ضروری نخواهد بود. 
طراح��ی  هنگ��ام  کارب��ردی:  درس 
تبلیغ ت��ان، مخاطب و مش��کالت وی، به 
ویژه آنهایی را ک��ه فرهنگ و ارزش های 
برندت��ان را منعک��س می کنن��د، مدنظر 
داش��ته باش��ید. در این زمینه هر مشکل 
و چالشی مورد استقبال عموم مخاطب ها 
ق��رار نخواهد گرف��ت. برهمین اساس به 
دنبال چالشی رایج در میان مخاطب تان 
باشید. در صورت تأکید بر چنین موردی 
می ت��وان از استقب��ال ب��اال از کمپی��ن 
تبلیغاتی ت��ان مطمئن بود. در هر صورت 
تأکید ش��ما روی چالش اساسی زندگی 
بسیاری از آنها رابطه ای عاطفی میان تان 
ایجاد خواهد کرد. سنگ بنای این رابطه 
نی��ز درک قاب��ل ستای��ش برند ش��ما از 

رنج های زندگی مشتریان است. 
۵- فولکس واگن: کوچک فکر کن

بسی��اری از بازاریاب ها و افراد حرفه ای 
در حوزه تبلیغ��ات کمپین »کوچک فکر 
ک��ن« فولکس واگ��ن را استاندارد طالیی 
و معی��اری همیش��گی ب��رای سنج��ش 
کیفی��ت آگهی ه��ا می دانن��د. این آگهی 
مش��هور در س��ال ۱96۰ توس��ط گروه 
 Doyle Dane & تبلیغات��ی حرف��ه ای
Bernbach )DDB(  طراح��ی ش��ده 
است. ه��دف اصلی از ارائه چنین طرحی 

پاس��خ به یک پرس��ش ساده بود: ش��ما 
چگونه ادراک و فهم مردم در مورد نه تنها 
یک محصول، بلکه در خصوص گروهی از 

مردم را تغییر می دهید؟ 
اج��ازه دهی��د ب��ا اندک��ی توضیحات 
اضاف��ه معن��ای پرس��ش باال را روش��ن 
س��ازم. آمریکایی ه��ا براس��اس عادت��ی 
از خودروه��ای آمریکایی  قدیمی فق��ط 
استف��اده می کردند. برهمی��ن اساس هر 
برند خارجی با دش��واری های فراوانی در 
مسیر فروش محصوالتش در این کش��ور 
روب��ه رو می ش��د. در مورد ش��رکت های 
آلمان��ی اوض��اع از این هم بدت��ر بود. در 
حقیق��ت جن��گ جهان��ی دوم ب��ه دلیل 
رویارویی مستقی��م آمریکا با آلمان تأثیر 
بسیاری روی ذهن آمریکایی ها گذاشت. 
برهمی��ن اس��اس حتی ت��ا ۱5 سال بعد 
نی��ز ش��هروندان آمریکایی عالق��ه ای به 
خرید محصوالت برندهای آلمانی نش��ان 

نمی دادند. 
با توجه به شرایط دش��وار بازار آمریکا 
فولک��س واگن چ��ه باید می ک��رد؟ آنها 
تصمیم گرفتند به طور مستقیم انتظارات 
مخاطب های ش��ان را هدف ق��رار دهند. 
براین اس��اس تی��م تبلیغاتی ای��ن برند 
آلمانی روی یکی از ویژگی های منفی اش 
در نگ��اه آمریکایی ها تأکید کرد: کوچک 
بودن. باتوجه به حض��ور برندهای بزرگ 
آمریکای��ی، فولکس واگن خود را هم طراز 
آنه��ا معرفی نکرد. در واقع آنها پذیرفتند 
که کوچک اند؛ به همین سادگی. با چنین 
تبلیغی ش��رکت آلمانی به مخاطب  نشان 
داد که در تالش ب��رای نمایش تصویری 

واقعی از برندش است. 
درس کاربردی: مهم ترین درس کمپین 
فولکس واگن در یک جمله خالصه می شود: 
ش��رکت، ک��اال و خدمات ت��ان را در قالب 
آنچه نیست، به ف��روش نرسانید. بی تردید 
مشتریان قدرت درک باالیی دارند. به این 
ترتیب در صورت بیان حقیقت آن را درک 

کرده و ارج خواهند نهاد. 
ادامه دارد. . . 
hubspot :منبع 

از نایک، کوکاکوال و فولکس واگن گرفته تا گوگل و اپل

معجزه برترین تبلیغات تمام دوران ها ۵ قدم در راه اندازی یک برند 
 PR توسط

در گذش��ته بسی��اری از برند ه��ای جدید توسط 
کمپین های بزرگ تبلیغاتی راه اندازی می ش��دند، اما 
در فضای رسانه ای امروز این کار دیگر جوابگو نیست، 
چرا که هزینه های بسی��ار سنگینی به همراه داره و 
دیگر مانند قبل ب��رای مخاطب امروز قابل اعتماد و 
باورکردنی نیست، به خصوص برای برند های جدیدی 
ک��ه می خواهند وارد بازار ش��وند. به همین دلیل که 
موفق ترین برند ها از جمله، گوگل، فیس بوک، اسنپ 

چت و توییتر از این طریق راه اندازی شده اند. 
برای روشن تر ش��دن مطلب امروز قصد دارم پنج 
قدم��ی را ک��ه در راه اندازی یک برن��د توسط روابط 

عمومی شکل می گیرد به اختصار شرح دهم: 
1- نشت اطالعات: 

برنامه ری��زی PR معم��وال ب��ا نش��ت به واسط��ه 
خبرنگ��اران و سردبی��ران کلیدی اتف��اق می افتد و  
سایت ه��ای اینترنتی ه��دف مورد عالق��ه آنهاست. 
سه تا از این کانال های نش��ت که بسیار مورد عالقه 
 Walt استی��و جاب��ز در زم��ان حیات خودش ب��ود
 David ژورن��ال،  استری��ت  وال  در   mossberg
pogue در نیویورک تایمز و Ed baig در یو اس ای 

تودی بودند. 
اما سؤال اینجاست که آیا این امر باعث نمی ش��ود 
ک��ه رقیب های بالقوه م��ا هم دست به کار ش��وند و 
ش��روع به بهبود محصول جدیدش��ان کنند! ؟ البته 
که می کنند؛ اما یادتان باش��د هیچ برندی بدون رقبا 
در ی��ک طبقه بندی جدید محصولی نمی تواند موفق 
باشد. برای مثال برند کوکاکوال زمانی که پپسی کوال 
به ب��ازار آمد از عالمت تجاری پپسی برای داش��تن 
کوال در آخر اسمش شکایت کرد تا طبقه بندی کوال 
را صرف��ا به خ��ودش اختصاص بدهد ک��ه این طرز 
رویکرد از نظر فنی بسیار اشتباه است، چراکه هرچه 
رقی��ب در آن طبقه محصولی بیش��تر باش��د عالقه 

بیشتری برای مصرف کننده ها آن ایجاد می شود. 
2- ساختن آهسته: 

برنامه ریزی PR درست مثل گل کردن یک غنچه 
آهسته انجام می ش��ود و ایجاد آمادگی می کند و به 
همین خاطر قب��ل از اینکه جزییات یک محصول یا 
خدمت ثابت و قطعی ش��ود PR شروع می شود و به 
یاد داشته باش��ید شما قرار نیست جزییات محصول 
جدید را تش��ریح کنید، بلکه ش��ما صرف��ا یک ایده 
جدی��د را معرفی می کنید که خ��ود این امر موجب 
ایجاد عالقه زیاد و آمادگی مصرف در رسانه ها توسط 

مخاطب می شود. 
3- استخدام متحدین: 

چ��را این روند را ب��ه تنهایی انج��ام بدهیم وقتی 
می توانی��م از دیگران کمک بگیریم ت��ا پیغام مان را 
نش��ت بدن. انجام آهست��ه پروس��هPR  این امکان 
زمانی رو به ش��ما می دهد تا گروه هایی را  با خودتان 
متحد کنید و مهم تر اینکه عمومیت پیدا کردن شما 
باعث جذب داوطلبانی می ش��ود که رایگان شما روا 
 )Publicity( معرف��ی کنند. برای مثال عمومی��ت
حرف��ه ای که توسط آیفون صورت گرفت باعث  ش��د 
تا بسی��اری از کمپانی ه��ای برنامه نویسی عالقه مند 
تولی��د برنامه ب��رای این گوش��ی ش��وند. همچنین 
ای��ن امر در صنعت نوش��یدنی سبب می ش��ود تا آن 
ش��رکت به راحتی توس��ط کانال های پخش محصول 
جدی��د خود را ب��ه بازار عرضه کند. ام��ا در تبلیغات 
)Advertising( کامال مسئله متفاوت است، ش��ما 
با راه اندازی کمپین ه��ای تبلیغاتی بیگ بنگ هرگز 
زمان کاف��ی برای جل��ب کردن همک��اری حمایت 

کننده ها را نخواهید داشت. 
4- بهبود محصول: 

 PR بازخ��ورد یکی از مهم ترین المان ها در پروسه
است و ش��ما با برپایی PR قب��ل از معرفی محصول 
نهای��ی زمان کافی ب��رای ایجاد اصالح��ات بر روی 
محص��ول و قیمت آن را قبل از ورود به بازار خواهید 
داش��ت. همچنین سوپرمارکت ها و  کانال های توزیع 
عالقه مند هستند ت��ا در مراحل ساختن برند کمک 
کنن��د و معم��وال پیش��نهادهایی را در زمینه اصالح 
محص��ول، بسته بندی و قیمت تان به ش��ما خواهند 
گفت. اما این مسئله در تبلیغات کامال متفاوت است. 
ش��ما وقتی یک کمپین به ش��کل بیگ بنگ را اجرا 
می کنید ش��رکت بازخورد کم و در واقع زمانی برای 
بهبود محصول قب��ل از رسیدن محصولش به دست 

مشتری نخواهد داشت. 
۵- اصالح پیام: 

بازخورد ه��ای برگرفت��ه از اج��رای PR همچنین 
ای��ن اجازه را به ش��ما می دهد که پیغ��ام برندتان را 
به ش��کلی تغییر بدهید که جذابیت بیش��تری برای 
مش��تری ایجاد کن��د. رسانه از دیدگاه مش��تری به 
استراتژی پیام شما نگاه می کند و شما می توانید این 
بازخورد های رسانه ای را به ریسک خودتان رد کنید. 
» دیوی��د اوگیل��وی یکی از بزرگ تری��ن تبلیغاتی 
را که در تاریخ انجام ش��ده بود ب��ه اجرا درآورد. در 
سرع��ت 6۰ مایل در ساعت بلندترین صدایی که در 
رولزرویس می شنوید صدای ساعت برقی آن است«

خب همان ط��ور که در پاراگ��راف اول این تبلیغ 
خواندی��د، متن توضیح داده ش��ده بخش اول توسط 

ویراستار مجله خودرو نوشته شده بود. 
ای��ن امر در تبلیغ��ات کامال متف��اوت است و بعد 
از اج��رای کمپین تبلیغاتی و  ب��ه گفته ال رایز )پدر 
پوزیش��نینگ( تغیی��ر استراتژی پیام ام��ری بسیار 
سخت، پرهزینه و شرم آور برای آن کمپین محسوب 

می شود. 

تبلیغاتخالق

واقعیت تبلیغات )34(
کارآفرینان جدید- بخش اول

تبلیغات ی��ک تجارت ۱۲میلی��ارد دالری است )در 
زمان انتشار کتاب(. حدود ۱۰۰ سال است که به رشد، 
پیش��رفت و توسعه خود ادام��ه می دهد، ولی همچنان 
حقیقت��ی عجیب و حیرت انگیز باقی است: هیچ یک از 
نظریات جامع اقتصادی وظیفه تبلیغات و نحوه عملکرد 
آنها را توضیح نمی دهند.  اقتصاددانان نسبت به تبلیغات 
مشکوک هستند؛ قضاوت منتقدان و همچنین حمایت 

حامیان گاهی کامال غیرمنطقی و ناعادالنه است. 
تبلیغات دقیقا چه کاری انجام می دهد؟ 

 ش��اید راز تبلیغات این است که هی��چ رازی ندارد. 
کریستوفر مورلی چنین می گوید:  »چنانچه به قلب یک 
راز حمله کنید، فورا از حالت اسرارآمیز خود خارج و به 
یک سؤال تبدیل می شود.« اکنون این روش را آزمایش 

خواهیم کرد. 
در واق��ع تبلی��غ یک پدیده ساده اقتص��ادی و صرفا 
جایگزین��ی برای نیروی فروش ش��خصی است. تبلیغ، 
دقیقا همان فروشنده ای است که در بازار با داد و فریاد 
اجناس خ��ود را به فروش می رساند. به لطف تبلیغات، 
کلماتی که با استفاده از زبان و دهان ادا می ش��وند، بر 
روی کاغذ نوشته یا در رادیو و تلویزیون پخش خواهند 

شد. 
و این کار را با صرف هزینه کمتری انجام خواهد داد.  
تبلی��غ همراه با انقالب صنعتی و در دوره ای که فروش 
انفرادی کااله��ای اساسی تقریبا غیرممکن بود، متولد 
شد؛ همراه با انقالب رش��د کرد و پیشرفت تکنولوژی 
باعث تولید کاالهای بیشتر و بهتری شد، همراه با تولید 
گسترش پیدا کرد، ولی همیش��ه یک اثر باقی خواهند 
ماند و هرگز به علت تبدیل نخواهد شد.  جادوی تبلیغ 
ب��ه کاال وابسته اس��ت. پس در دوران رون��ق و فراوانی 
سرمایه عملک��رد فوق العاده ای ارائ��ه خواهد کرد و در 
دوران رکود و فق��ر، درست مثل فروش کاال، به سمت 

پایین حرکت می کند. 
تبلیغات توان مبارزه با روند نزولی یک کاال را ندارند 
)یقه ه��ای سلولوئی��دو اسب( و همانطور که مش��اهده 
کردی��د، قدرت ش��روع روند صع��ودی را نیز نخواهند 
داشت. البته چنانچه محصول ناگهان از محبوبیت باالیی 

برخوردار شود امکان انجام چنین کاری وجود دارد. 
مارتین مایر، یکی از ساکنین خیابان مدیسون آمریکا، 
چنین می گوید:   »تبلیغات، در صحنه سیاسی مانند باد 
سطح��ی است. هنگامی که همراه با جزر و مد می وزد، 
هیچکس قادر به مقاومت در برابر آن نخواهد بود. ولی 
توان مقابله با برابر تغییر نیروهای قدرتمندتر را نخواهد 

داشت.«
آیا می توان از آن استفاده کرد؟ 

این س��ؤال را اخیرا از چند اقتص��اددان پرسیدیم و 
پاس��خ همه آنها مثبت بود. دلی��ل آن نیز بسیار جالب 
اس��ت:   »تنها نتیجه، تغییر مقی��اس زمانی و سرعت 
ورود محصولی جدید به ب��ازار و جلب رضایت مصرف 

کنندگان است.«
این نتیجه بسیار جالب است، ولی درست مثل اکثر 
توجیه های عقالنی خالص ک��ه تجربی نیستند، کامال 
اشتباه است. کاالهای بسیاری توان نمایش برتری خود 
را ندارند و هرگز در اقتصاد مدرن به سطح قابل قبولی 

نخواهند رسید و در نهایت به آرامی نابود می شوند. 
این مورد را با استفاده از یک داستان خیالی توضیح 

خواهیم داد: 
کارآفرینان جدید

بدون تبلیغات
تولیدکنن��ده ای جوان، غذای صبحانه جدیدی تولید 
کرده است. میزان کالری این غذا نصف و میزان پروتیین 
و ویتامی��ن آن دو برابر محصوالت رقبا بوده و طعم آن 

نیز بسیار بهتر است. 
قیمت آن مشابه سایر محصوالت است. 

در عین ح��ال، برادر این تولیدکننده ب��ا استفاده از 
روشی جدید سیگاری تولید می کند که دود آن عاری از 
95درصد مواد سمی و سرطان زای سیگارهای معمولی 
است، ولی از لحاظ طعم و لذت هیچ تفاوتی با آنها ندارد. 
هیچ یک از این محصوالت توان نمایش برتری خود 
را ندارند. ظاهر و طعم آنها کامال شبیه سایر محصوالت 

موجود در بازار است. 
هیچ راهی ب��رای تبلیغ و بازاریاب��ی این محصوالت 

وجود ندارد. 
ش��اید یک نی��روی فروش ی��ک میلی��ون دالری با 
دستمزد ۲ دالر به ازای هر تماس )که شدیدا کم است( 
بتواند این برندهای جدید را تنها یک بار به نیم میلیون 

نفر معرفی کند. 
همانطور که مشاهده کردید، از این کار هیچ نفوذی 
به دست نخواهد آمد و عمال وقت و سرمایه خود را هدر 
خواهیم داد.  به دلیل تازگی محصوالت، هیچ تقاضایی 

نیز وجود ندارد. 
فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و همچنین مغازه های 
مستقل، که قفسه ه��ای خود را با کاالهای بی ارزش پر 
می کنن��د، چنین نظری دارند: »کاالی ش��ما متقاضی 
ندارد و فروش آن بسیار دش��وار اس��ت. از پذیرش آن 

معذوریم.«
عامل دیگری وارد بازی خواهد شد: یافتن توزیع کننده 
نیز برای این دو کارآفرین تازه کار کافی نخواهد بود. غذا 
تاریخ انقض��ای محدودی دارد و سیگار به سرعت نابود 
می شود. برای حفظ کیفیت محصول، باید آن را فورا به 

فروش برسانند. 
در صورت کاهش کیفیت محصول، قدرت رقابت آن 

نیز به شدت کاهش خواهد یافت. 
در ش��ماره فردا همین داستان را در شرایطی واقعی 

قرار خواهیم داد. 
ادامه دارد. . . 
reality in advertising منبع: کتاب
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هنگامی که کلمه فروشنده را می شنوید، 
چه تصویری در ذهن شما تداعی می شود؟ 
آدمی که با پرحرف��ی، زرنگی، سماجت و 
زبان ریختن محصولی را به شما می فروشد 
که بعدا تعجب می کنید چرا این محصول را 
خریدم؟ اگر این تصویر در ذهن شماست، 
باید بدانید که هنوز در دوران فروش��ندگی 
سنتی سیر می کنید. امروزه به مش��اورانی 
حرفه ای نیاز داریم که می توانند با استفاده 
از روش ه��ای علمی و حرف��ه ای ارتباطات 
و متقاع��د کردن دیگ��ران به خواسته های 
واقع��ی مش��تری برسند و بی��ن منفعت 
محصول خود و نیاز مش��تری پیوند ایجاد 
کنند. برای تبدیل ش��دن به یک فروشنده 
حرفه ای مدرن، قطعا اولین گام، ش��ناخت 
مشتری و خواسته واقعی اوست و مهم ترین 
اب��زار برای این کار »گوش دادن همدالنه« 

است. 
در ای��ن مقاله ب��ه یک��ی از ساده  ترین و 
درعین   حال مهم ترین ابزارهای تأثیرگذاری 
بر دیگران و خصوصا مشتریان یعنی مهارت 
گوش دادن همدالن��ه خواهیم پرداخت تا 
ای��ن عصای جادویی را هم ب��ه جعبه ابزار 
فروشندگی خود اضافه کنید و از قدرت آن 

بهره   مند شوید. 
گوش دادن همدالنه چیست و چه 

منافعی دارد؟ 
بخش زیادی از عمر م��ا صرف برقراری 
ارتباط با دیگران می ش��ود، جالب تر اینکه 
بخش زی��ادی از این برق��راری ارتباط هم 
صرف ش��نیدن می ش��ود، اما در حقیقت 
خیل��ی از ای��ن کلمات و جم��الت را واقعا 

نمی شنویم! 
شاید این سؤال پیش بیاید که آیا شنیدن 
هم نیاز به یادگیری دارد؟ ش��نیدن عملی 
غیرارادی است، یعنی ش��ما خواه یا ناخواه 
صداه��ای اط��راف خود را می   ش��نوید، اما 
گ��وش دادن همدالنه ام��ری ارادی است 
که نیاز به یادگی��ری دارد. در گوش دادن 
همدالن��ه و مؤث��ر، روی معانی کالمی که 

می   شنویم تمرکز می کنیم. 
همچنین عالوه ب��ر درک منطق و معنی 
صحبت   های طرف مقابل، به حاالت روحی، 
احساس��ات، تجربیات قبلی، ش��خصیت، 
زبان بدن، لحن صدا، مکث   ها و تأکیدهای 
کالمی، حاالت بدن و چهره و در یک کالم 
به هر جنبه   ای از طرف مقابل که در ارسال 
پیام و برداش��ت ما از ای��ن پیام مؤثر است 
توجه می   کنیم. درواقع هنگام شنیدن، فقط 
گوش   های ما فعال است، اما در گوش دادن 
همدالنه با چش��م و قل��ب و سایر حواس 
خ��ود، ابعاد مختلف پیام مخاطب را ادراک 
می   کنی��م. به عن��وان یک فروش��نده یا هر 
فردی که به دنب��ال تأثیرگذاری است، باید 
به جای شنیدن غیرارادی، تمرین کنیم تا 
ارتب��اط مؤثر و فعاالنه ای با مش��تری خود 

برقرار کنیم. 
وقتی ش��ما تمام توجه تان را به مخاطب 
می   دهید، جنبه   های مختلف پیام او را درک 
می   کنی��د، پاسخ   های مناسب��ی می   دهید 
و مخاط��ب هم ای��ن توجه ش��ما را درک 
می کند؛ در نتیجه یک فرآیند گوش دادن 
همدالنه ش��کل گرفته اس��ت. یادگیری و 
اجرای گ��وش دادن همدالنه منافع بسیار 

زیادی دارد که برخی از آنها عبارت اند از: 
ایجاد روابط عمیق بین ِ   فردی؛ 

حس همدلی؛ 
محبوبیت بین دیگران و جذابیت رفتاری؛ 

یادگیری بهتر؛ 

تصمیم گیری صحیح؛ 
افزایش اعتماد   به    نفس. 

موانع گوش دادن همدالنه
گوش دادن همدالنه؛ ی��ک ابزار مخفی 

فروش که نباید از قلم بیندازید
ف��رض کنید درح��ال صحب��ت با یک 
فروش��نده هستی��د ت��ا بتوانی��د محصول 
مطلوب خود را خریداری کنید. او در حین 
صحبت   های ش��ما مدام تلفن همراهش را 
نگاه می   کند، زبان ب��دن و حالت مناسبی 
نسبت به صحبت   های ش��ما ن��دارد، چند 
ب��ار صحبت   های تان را قطع می   کند، اجازه 
نمی   ده��د س��ؤاالت ش��ما کامل ش��ود و 
سریع پاسخ می   دهد، مدام به ش��ما توصیه 
می   کند که کدام محص��ول را بخرید و در 
ی��ک کالم مثل خیلی از افراد امروز جامعه 
ما، نمی   تواند با ش��ما یک ارتباط همدالنه 
ایج��اد کند. چقدر احتم��ال دارد از چنین 
فروش��نده   ای خرید کنید؟ احتمال خرید 

نزدیک به صفر است. 
چنین واکنش   هایی سیاه   چاله   های مسیر 
گوش دادن همدالنه و مؤثر هستند و مانع 
ایجاد ارتباط همدالنه می   ش��وند. درادامه، 
فهرستی از این سیاه چاله   ها ارائه شده است: 

1. انجام چند کار همزمان
هم   زم��ان چند ک��ار را انجام می   دهیم یا 
به بیش از ی��ک گفت وگو گوش می   کنیم. 
ف��رض کنی��د ش��ما به عنوان مش��تری با 
فروش��نده درح��ال صحب��ت هستید که 
تلفن همراه او زن��گ می زند و او به تماس 
تلفنی پاسخ می ده��د. بعد از پایان تماس 
و درحالی ک��ه دوباره برای بی��ان خواسته 
خود تالش می کنی��د، یک نفر از کارکنان 
سراغ فروش��نده می آید و مطلبی را خیلی 
کوت��اه و سریع به او اط��الع می دهد و در 
این بی��ن، او همچنان درحال گوش  کردن 
به مش��تری اش یعن��ی ش��ماست، اما در 
حقیقت هیچ درکی از خواسته ش��ما پیدا 

نکرده است. 
2. مرور مطالب و تالش برای دادن پاسخ 

مطالب و پاسخ   ه��ای ذهنی مان را مدام 
مرور می   کنیم و بدون توجه به صحبت   های 
فعلی مشتری تالش می   کنیم بهترین پاسخ 
را بدهیم، این درحالی است که ممکن است 
پاسخ ما به نکته موردنظر مشتری ارتباطی 

نداشته باشد. 
3. قضاوت براساس پیش فرض های 

ذهنی
می   کنی��م  قض��اوت  گوین��ده  درب��اره 
برخ��ی  براس��اس  را  صحبت   های��ش  و 
پیش   فرض   های ذهنی تحلیل می کنیم. این 
قضاوت ممکن است به ص��ورت ناخودآگاه 
براساس برداش��ت اولیه ای ک��ه از ظاهر و 

رفتار مشتری داشته ایم در ذهن مان شکل 
بگیرد، اما باید با آن آگاهانه مقابله کنیم و 

قضاوت نکنیم. 
برخ��ی قضاوت ها هم ربطی به ش��خص 
خاص مشتری ندارد و به صورت پیش فرض 
در ذه��ن فروش��نده نق��ش بست��ه است. 
عبارات��ی مانند: »مردم که ب��ه این راحتی 
پ��ول نمی   دهن��د«، »همیش��ه در این ماه 
فروش خیلی کم است«، »مش��تری فقط 
کاالی خارجی می خرد« و…، از این دست 

پیش فرض ها هستند. 
4. تالش برای اثبات حرف خود

با مخاط��ب کلنجار می   روی��م و درگیر 
می   شویم. درنتیجه، فرآیند ارتباط دوجانبه 
به مجادله   ای ب��رای اثبات حرف ما تبدیل 

می   شود. 
۵. پیش داوری مخاطب

مخاط��ب را پی��ش   داوری می کنی��م و 
سعی داریم ذهنش را بخوانیم. درنتیجه، 
مسیر ارتباطی ای مبتنی بر این باورهای 
ناش��ی از بازپرسی ه��ای ذهن��ی را پیش 
فروش��نده  مثال،  به عن��وان  می گیری��م. 
ب��ا خ��ودش می   گوید م��ن مطمئنم این 
حرف   ه��ا را می   زن��د که تخفی��ف بگیرد، 
درنهای��ت ه��م می   خواهد نص��ف پول را 
بدهد، من هم بل��دم چطور به نفع خودم 

کار کنم! 
6. پریدن وسط حرف مخاطب

ح��رف گوینده را ب��ه بهانه   های مختلف 
قط��ع می   کنیم. این بهانه ه��ا ممکن است 
به دلی��ل ذخیره زم��ان، تصحیح اش��تباه، 
به رخ کش��یدن میزان دانش خودم��ان و... 

باشند. این خطایی جبران ناپذیر است. 
7. ایجاد حس حماقت در مخاطب

با نصیحت، توصیه، طعن��ه   زدن و ایفای 
نق��ش دان��ای کل، ح��س حماق��ت را در 

مشتری ایجاد می   کنیم. 
8. ارائه راه حل قبل از درک 

صحبت های مخاطب
قب��ل از درک کامل ح��رف مخاطب به 
ارائه راه   ح��ل می   پردازیم و جزییات اضافی 
ش��رح می   دهیم. به قول معروف تا مشتری 
بگوید »ف« ما از خیابان »فرحزاد« سر در 
می   آوریم. شاید اصال خواسته مشتری چیز 
دیگری باشد که با توضیحات بیشترش آن 

را برای مان روشن می کند. 
9. منفی نگری

تع��دادی فیلتره��ای ذهن��ی داریم که 
همین، مخاط��ب را در نظر ما منفی جلوه 
می   دهد. به عنوان مثال، چون یک مشتری 
از شهری خاص سر ما کاله گذاشته است، 
تمام مردمان آن ش��هر را کالهبردار فرض 

می کنیم! 

10. گوش دادن گزینشی
گزینش��ی گ��وش می   کنیم. ب��ه برخی 
قسمت   های صحبت مشتری توجه می   کنیم 
یا به   دنبال پیداکردن نکته   ای خاص هستیم 
تا ح��رف خودمان را به کرسی بنش��انیم. 
ممک��ن است در ذهن خود بگویید من که 
ای��ن قسمت از صحبت   های��ش را می   دانم، 
خیلی الزم نیست گوش کنم یا صبر کن تا 
صحبت از کیفیت شد، جوابش را می دهم. 

11. نداشتن تمرکز
از حرف   ه��ای مش��تری رؤیاپ��ردازی و 
خاطره   سازی می   کنیم. وقتی تمرکز کافی 
روی مش��تری و هدای��ت او به سمت حل 
مش��کلش نداریم، تا نکته   ای گفته می   شود 
که برای ما خاطره   انگیز است، دیگر کنترل 
بح��ث را از دست می   دهی��م و در اقیانوس 

ذهن خود غرق می   شویم )عدم تمرکز(. 
12. عوض کردن موضوع

وقت��ی از موضوعی خسته می   ش��ویم یا 
عالقه زیادی به موضوع نداریم، ناخودآگاه 
موضوع بحث را عوض می   کنیم. درنتیجه، 
مشتری مسیر صحبت   هایش را گم می   کند 
و سؤاالتش بی   جواب می   ماند. به عنوان مثال 
ش��اید از سؤاالت مشتری درمورد خدمات 
پس از فروش و جزییات آن خسته شوید و 
بخواهید دوباره موضوع را به قیمت مناسب 

محصول برگردانید. 
ویژگی  های فرآیند گوش دادن همدالنه

گوش دادن همدالنه؛ ی��ک ابزار مخفی 
فروش که نباید از قلم بیندازید

هر فرآین��د گ��وش   دادن و ارتب��اط که 
بخواهد به سمت گوش دادن همدالنه برود 

باید پنج ویژگی زیر را داشته باشد: 
حمای��ت مخاطب ب��رای بی��ان نیازها و 
مسائلش به دور از پیش   داوری   ها، قضاوت   ها 

یا توصیه   ها؛ 
تش��ویق فرد ب��ه ادامه صحب��ت و بیان 
جزییات بیش��تر ب��رای درک بهت��ر نیاز و 

خواسته مشتری؛ 
کنجک��اوی نسبت به ش��نیدن و درک 
مسئل��ه مخاط��ب و ت��الش ب��رای یافتن 
راه حل مشکل؛ نه صرفا تالش برای فروش 

محصول؛ 
صبور ب��ودن هم به صورت ظاهری و هم 
ذهن��ی در ارتباط با مخاط��ب و پرهیز از 
توصی��ه، عجله در راه   حل دادن، قطع   کردن 

صحبت   ها یا پیش گویی؛ 
توج��ه کامل در زم��ان ارتب��اط و بیان 
این توجه به  ص��ورت کالمی و غیرکالمی؛ 
به   گونه   ای که مشتری احساس کند، در این 

لحظه مهم ترین فرد دنیا برای ماست. 
سخن آخر

بسی��اری از تصمیم��ات م��ا در ضمی��ر 
ناخودآگ��اه گرفت��ه می   ش��وند؛ جایی که 
احساس��ات دریچ��ه ورود ب��ه آن است. به 
همین   دلیل، فروشنده حرفه ای امروز باید 
بتواند پیونده��ای عاطفی قوی بین خود و 
مش��تری ایجاد کند تا از این مسیر به یک 
فروش موفق برسد و قطعا یکی از مهم ترین 
رازهای فروش��ندگی، توانایی گوش دادن 
همدالن��ه است. فروش��نده   ای ک��ه بتواند 
شنونده خوبی باشد، قطعا در داستان سرایی 
هم بهتر عمل می کند. چنین فروشنده   ای 
حتما در جل��ب اعتماد دیگ��ران موفق تر 
است. یادمان باش��د، انسان   ها دوست دارند 
موردتوجه قرار بگیرند. پس هنگام فروش 
به   گونه   ای عمل کنید که مشتری حس کند 

مهم ترین فرد این جهان برای شماست. 
chetor :منبع

 3 روش آسانتأثیر گوش دادن همدالنه در فروشندگی و جذب مشتری
برای اتوماسیون بازاریابی

 من با بسیاری از صاحبان کسب و کار که هنوز درکی 
از اهمیت سرمایه گذاری بر زم��ان و انرژی در بازاریابی 
ندارند، صحبت ک��رده ام و آرزو دارم بتوانم کاری انجام 
دهم که همه مردم پی به قدرت بازاریابی ببرند. بازاریابی 
موتور کسب و کار و وسیله ای جهت رش��د و پیش��رفت 
است. اگر بازاریابی را به عنوان سیستمی در نظر بگیرید و 
آن را به شیوه ای خودکار )اما هدفمند و شخصی( تنظیم 
کنید، کمتر از آنچه تصور می کنید نیاز به تالش دارید تا 
بتوانید در بازار کارخود تأثیرگذار باشید.  به همین دلیل 
اس��ت که من یکی از طرف��داران پروپا قرص تکنولوژی 
و اتوماسی��ون بازاریاب��ی هستم. نرم اف��زار و برنامه های 
کاربردی هم اکنون می توانند بسیاری از وظایف دش��وار 
بازاریاب��ی را انجام دهند. اگر زمان کمی را برای تنظیم 
یک سیست��م صرف کنی��د و خود مراق��ب دیگر ابعاد 
کسب وکارتان باشید، این سیستم ها سایر کارها را برای 
شما انجام می دهند. در اینجا چند راه آسان برای شروع 

کار با اتوماسیون بازاریابی را معرفی می کنیم. 
1- ایمیل

بازاریابی ایمیلی یکی از موفق ترین روش های دستیابی 
به مخاطب است. درواقع، مطالعات نشان می دهد در این 
روش، برای هر یک دالر سرمایه گذاری، به طور متوسط 
3۸ دالر سود به دست می آوری��د. نکتۀ جالب تر این که 
بازاریابی ایمیلی به راحتی قابلیت خودکارسازی را دارد.  
در ایمیل��ی که برای افراد می فرستید، با یک پیش��نهاد 
وسوسه کننده شروع کنید تا بتوانید آنان را قانع سازید 
آدرس ایمیل ش��ان را در وب سایت شما وارد کنند. این 
پیش��نهاد می تواند در قالب یک مقالۀ سفید یا گزارش 
ویژه یا یک مش��اورۀ رایگان باش��د. هنگامی که آنها به 
لیست شما اضافه می شوند، باید سیری منظم از ایمیل ها 
را دریاف��ت کنند تا در فرآیند خری��د به مرحله تبدیل 
)از یک بازدید کننده به خریدار( برسند.  به خاطر داشته 
باشید پیام هایی را که برای افراد می فرستید، با موقعیت 
آنها در فرآیند تصمیم گیری مطابقت داشته باشند. اگر 
آنها در مرحلۀ آگاهی قرار دارند، می توانید گزینه هایی 
در اختیارش��ان قرار دهید تا به حل مشکل شان کمک 
کن��د. اگر ه��م در مرحله مالحظه هستن��د، آنها را در 
مورد اینکه چرا محصول شما بهترین گزینه است، آگاه 
سازید. مطمئن شوید اطالعات دقیقی دربارi چگونگی 
صحبت با نمایندi فروش یا چگونگی خرید به آنها ارائه 
می دهی��د.  هر پست الکترونیکی باید یک هدف نهایی 
داشته باشد. اگر شما یک سری حاوی پنج ایمیل ارسال 
کنی��د، هرکدام باید مخاطب��ان را دعوت به کاری کند، 
مانند »گزارش ویژه ما را اینجا بخوانید«. آخرین ایمیل 
ش��ما باید مشتریان را وادارد که با شما تماس بگیرند و 
حاوی دالیل قانع کننده ای نیز باش��د. اتوماسیون ایمیل 
همچنین می تواند برای ی��ادآوری زمان سفارش مجدد 
محص��والت به مش��تریان، ارس��ال کوپن تولد ی��ا ارائه 

محصولی خاص برای مشتریان دائمی استفاده شود. 
2- رسانه های اجتماعی

یک��ی از زمینه های بازاریابی که می تواند زمان زیادی 
را به خ��ود اختصاص دهد، رسانه ه��ای اجتماعی است. 
آی��ا کسی وج��ود دارد که فریفته فیس ب��وک و توئیتر 
نش��ده باشد و برای گش��ت و گذار در این رسانه ها، وقت 
خود را به بطالت نگذرانده باش��د؟ اتوماسیون آنچه  در 
رسانه های اجتماع��ی به اش��تراک می گذارید، موجب 
متمرکز ش��دن شما بر وظیفه ای می ش��ود که در حال 
انجام آن هستید و وسوسه تماشای ویدئوهای مختلف 
را از ش��ما دور می کند. بسیاری  از رسانه های اجتماعی 
مانند Hootsuite ی��ا Sprout Social وجود دارند، 
که به ش��ما اجازه می دهند روند ک��اری خود را از قبل 
برنامه ریزی کنید. فیس بوک نیز به ش��ما اجازه می دهد 
همین کار را به طور مستقیم در صفحه کسب وکار خود 
انج��ام دهید.  در این ش��بکه ها ، می توانی��د بر تجزیه و 
تحلیل کسب و کار خود نظارت داشته باشید. آنها بسیار 
به درک شما از این که کدام یک از پست های اجتماعی 
از لحاظ اش��تراک گذاری، کلیک ه��ا و موردپسند واقع 
ش��دن )الیک( بیش��ترین مخاطب را ج��ذب کرده اند، 
کمک می کنند. از ای��ن اطالعات می توانید برای کمک 

به تشکیل کمپین های آینده استفاده کنید. 
3- هوش مصنوعی

با داش��تن اطالعات صحیح درباره مخاطبان خود و با 
 )ROI( اتوماسیون بازاریابی، می توانید بازگشت سرمایه
خود را به طرز چش��مگیری افزایش دهید. درواقع، 77 
درصد از کسب وکارها از زمان خودکارسازی روند کاری 
خود، افزایش تبدیل از ی��ک بازدیدکننده به خریدار را 
تجرب��ه کرده اند.  ابزار دیگری وج��ود دارد که می تواند 
اتوماسیون بازاریابی شما را قوی تر کند: هوش مصنوعی 
)AI(. ما شاهد هستیم سیستم عامل هایی مانند روبات 
سخنگو )chatbots( بسیار موردپسند کسب وکارهایی 
هستن��د که ای��ن واقعی��ت را درک کرده اند که به جای 
افزایش نیروی انسانی خدمات مش��تریان، با استفاده از 
این سیستم عامل می توانند کمتر هزینه کنند و فروش 
بیش��تری داشته باشند.  هوش مصنوعی می تواند رفتار 
خریدار و خرید را مورداستفاده قرار دهد و پیشنهاداتی 
را درمورد محصوالتی که ممکن است مشتریان دوست 
داش��ته باش��ند، ارائه دهد. بااستف��اده از سیستم های 
پیام رسان مانند فیس بوک مسنجر، خریداران می توانند 
از chatbot  sؤال هایی بپرسند تا متوجه شوند آیا یک 
رنگ یا اندازۀ خاص��ی از محصول در انبار وجود دارد یا 
خیر و همین طور درخواست بدهند تا زمانی که محصولی 
خ��اص در دسترس است به آنها اطالع داده ش��ود یا بر 
اساس خرید های قبلی خود، پیشنهاداتی دریافت کنند. 
هوش مصنوعی با استفاده از سفارشی کردن پیشنهادات 
از طریق این تعامالت، فرآیند فروش را آسان تر می سازد. 
allbusiness :منبع

 20 روش بهبود رتبه سایت
در الکسا )2(

در ای��ن مقاله مجموعه ای از روش ه��ای آسان و کاربردی را 
برای شما آماده کرده ایم که می توانید از آنها برای افزایش رتبه 
الکسای )Alexa(خود استفاده کنید. در ش��ماره قبل به هفت 

مورد اول پرداختیم و اینک بقیه موارد را مرور می کنیم. 
8. درباره موضوعات مربوط به وبمسترها )مدیران 

سایت ها( مطلب بنویسید
درب��اره موضوع��ات مرب��وط ب��ه دامی��ن و سئ��و سایت و 
جست وجوگره��ا مطالب خوبی تهیه کنید و بدانید چون اینها 
موضوعات مورد توجه مدیران سایت ها هستند پس کسانی که 
در جست وجوی این مطالب به سایت ش��ما مراجعه می کنند 
نوار ابزار الکسا را نصب کرده اند و این برای ارتقا و افزایش رتبه 
الکسا به شما کمک می کند. همچنین می توانید این محتوای 
تولید شده را عالوه بر انتشار در شبکه های مجازی در فروم های 

تخصصی مورد توجه این وبمسترها نیز انتشار دهید. 
9. محتوای باکیفیت تر و مفید تر تولید کنید

ایده اصل��ی این است که ش��ما تا می توانی��د بازدیدکننده 
حرف��ه ای که نوار ابزار الکسا نصب کرده باش��د به سایت خود 
جذب کنید. پس محتوای کپی شده و تکراری و دست چندم 
نمی تواند این افراد حرفه ای را به سایت شما بیاورد. به فکر تولید 

بهترین محتوا باشید. 
10. در سایت ها، شبکه های اجتماعی یا انجمن ها و 

فروم های آسیایی مطلب بگذارید
بسی��اری از مدی��ران سایت ها معتقدند که در ش��رق آسیا 
کاربران عالقه بسیار زیادی به استفاده از نوار ابزار الکسا دارند و 
مشاهدات سایت های برتر این منطقه از آسیا موید این مطلب 
است. خب پس این پیش��نهاد ما به ش��ما اس��ت که اگر وقت 
و زم��ان و ان��رژی کافی دارید در این صفح��ات مطالب خوب 
بنویسید و مطمئن باشید بیشتر بازدیدکنندگان نوار ابزار الکسا 

را نصب دارند و به ارتقای رتبه الکسا شما کمک می کنند. 
11. یک بخش ابزار وب مسترها در سایت خود بسازید

ای��ن روش خوبی برای جذب مدی��ران سایت هایی است که 
اغلب از سایت ش��ما بازدید می کنند. ش��ما ی��ک بخش برای 
دستیابی به ابزارهای مورد نیاز این وبمسترها فراهم کرده اید و 
شاید برای شروع قرار دادن ابزار SEOTools که بسیار مورد 

توجه سئوکاران هست خوب باشد. 
12. یک صفحه در شبکه های اجتماعی درست کنید و 

لینک محتوای تولیدی خود را در آن بگذارید
ب��ا ثبت سایت تان در ش��بکه های اجتماعی با به اش��تراک 
گذاش��تن سایت تان در این ش��بکه ها ترافی��ک سایت تان به 
ش��دت باال خواهد رفت. برای این کار می توانید از معروف ترین 
 Squidoo، ،شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک، گوگل پالس
Digg، Hub Pages وStumble Upon استف��اده کنید. 
این کار تعداد زیادی بازدیدکننده را به سمت سایت شما روانه 

می کند و در ارتقای رتبه الکسا شما مؤثر است. 
13. از کمپین های تبلیغاتی پرداخت برای هر کلیک 

استفاده کنید
خریدن تبلیغات PayperClick در موتورهای جست وجو 
مثل گوگل یا Exact Seek  برای جذب ترافیک بیشتر واقعا 
مفید است و این افزایش بازدید زمانی بهتر هم می شود که شما 

تبلیغاتی مربوط به وبمسترها داشته باشید. 
14. یک مقوله یا دسته با عنوان الکسا در سایت خود 

ایجاد کنید
وقتی یک بخش ویژه الکسا در سایت خود ایجاد کنید می توانید 
تمام مقاالت و اخبار مربوط به الکسا را در آنجا انتشار دهید. این 
به عنوان منبعی ب��رای مدیران وب سایت ه��ا و بازدیدکنندگان 
حرفه ای است که گاه و بی گاه به سایت شما مراجعه می کنند یا از 

موتورهای جست وجو به سایت شما می رسند. 
1۵. پربازدیدترین مطالب خود را مرتبا بهینه سازی کنید 

حتما شما هم تعدادی مطلب در سایت خود دارید که به طور 
مرتب و روزانه از موتورهای جست وجو بازدیدکننده دارند. بهتر 
است سراغ این مطالب پربازدید بروید و مثال یک ویجت یا ابزار 
یا گراف در انتهایش اضافه کنید یا مثال به بخش الکسای سایت 

خود پیوندش دهید. 
16. در سایت ها یا فروم های مختلف بنر یا لینک 

تبلیغاتی بخرید
تبلیغات��ی که م��ورد توجه مدی��ران سایت ه��ای دیگر قرار 
می گی��رد همه جا پخش و آنه��ا را تحریک کنید که از سایت 
شما بازدید کنند. این کار باعث ارتقای چشمگیر و افزایش رتبه 

الکسا شما می شود. 
17. افراد متخصص برای تولید محتوا استخدام کنید تا 

در سایت شما مطلب بارگذاری کنند
این که به طور مرتب افرادی باش��ند که محتوای حرفه ای و 
باکیفیت تولید کنند و در سایت شما انتشار دهند باعث جلب 
نظر مدیران سایت های دیگر می شود و آنها را به سمت سایت 
شما می کشاند. می توانید از افراد حرفه ای برای محتوانویسی به 

شکل دورکاری هم استفاده کنید. 
18. سایت خود را صفحه خانگی رایانه های کافی نت ها 

قرار دهید 
با پرداخت پ��ول از صاحبان کافی نت ها بخواهید که نوار ابزار 
الکسا را در تمام سیستم های ش��ان نصب کنند و سپس سایت 
ش��ما را به عنوان صفحه خانگی تمام رایانه های خود قرار دهند. 
قب��ول دارم که این کار ممکن است کمی سخت باش��د و البته 
نتوان به کافی نت ها اعتماد کرد، ولی امتحان کردنش ضررر ندارد. 

19. از فیس بوک و مای اسپس و سایر شبکه های 
اجتماعی مجازی استفاده کنید 

استف��اده از برخی ش��بکه های اجتماعی در ای��ران به دلیل 
مش��کالت فیلترینگ واقع��ا سخت و انجام نش��دنی است. اما 
موضوع مهم این است که شما بتوانید با قرار دادن تصاویر زیبا 
و جذاب در صفحه خود سیل عظیمی از کاربران ش��بکه های 
مجازی را به سمت سایت خود بکشانید و سپس محتوای خوب 

و باکیفیت برای مطالعه به آنها عرضه کنید. 
20. از ادسنس استفاده کنید

همچنین می توانید از ادسن��س نیز بهره ببرید، البته توجه 
داشته باش��ید که استفاده از برخی سایت های افزایش بازدید 
ب��رای افراد تازه کار و سایت های نوپا مفید است و ش��اید برای 
افزای��ش رتبه الکسا سایت های با رتبه و رنک باال چندان مفید 

نباشد. 
bazdeh :منبع

بازاریابیخالق

ایستگاهبازاریابی بازاریابینوین

 Brenda Stolt به قلم
 مترجم: گوهر محمدپور

چهارشنبه
9 خرداد 1397

شماره 1078



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریت کسب و کار 12

چرا هر کارآفرین باید یک رهبر 
خدمتگزار باشد

اصطالح رهبری خدمتگ��زار، به یک سیستم اعتقادی 
اش��اره دارد ک��ه ماهی��ت آن، اولویت دادن ب��ه مردم و 
توانمندسازی کارمندان اس��ت.  ممکن است با اصطالح 
»رهبری خدمتگزار« آشنایی زیادی نداشته باشید، اما این 
مفهوم )و شاید فلسفه( از چندین دهه پیش مطرح  شده 
است و غالبا آن را به رابرت کی گرینلیف نسبت می دهند. 
گفته می شود گرینلیف پس از مطالعه کتاب سفر به شرق 
اث��ر هرمان هسه، در اواخر دهه 5۰ میالدی این مفهوم را 
کشف کرده است.   گریتلیف در کتاب خود با نام »رهبر 

خدمتگزار« می نویسد: 
این مفه��وم به سادگی فردی را توصیف می کند که در 
درج��ه اول، می خواهد به دیگ��ران خدمت کند و سپس 
انتخاب های آگاهانه، اشتیاق او را به رهبری برمی انگیزد. 
این شخص کامال متفاوت با کسی است که در درجه اول 
رهبر است و با عش��ق به قدرت یا عالق��ه به دارایی های 
مادی تعریف می شود. رهبر کامل و خدمتگزار کامل، دو 
حد افراطی هستند و به واسطه گستره نامحدود طبیعت 
بش��ری، بین آنها بی نهایت ترکیب و سایه مختلف وجود 

دارد. 
فلنا هنسون، بنیان گذار شتاب دهنده Hera Hub، در 
گ��زارش اخیر خود بررسی می کند ک��ه چرا امروزه همه 
کارآفرینان باید ویژگی های رهب��ر خدمتگزار را در خود 

پرورش دهند. 
یک جاده ناهموار

من در دهه ۲۰ زندگی ام، پس از پش��ت سر گذاش��تن 
چالش های ش��خصی متعددی نظیر یک تصادف سخت، 
سه بار اخراج ش��دن از کار، سقط جنین و طالق، تصمیم 
گرفتم کنترل زندگ��ی ام را در دست بگیرم و کسب وکار 
خ��ودم را راه اندازی کنم. دیگ��ر از دنبال کردن راهکارها 
و توصیه های دیگران خسته ش��ده بودم. در این زمان بود 
که مطالع��ه مفاهیم رهبری خدمتگزار را ش��روع کردم.  
در دوران راه اندازی ش��رکت، متوجه ش��دم که آموزش و 
پشتیبانی از دیگران واقعا مرا خشنود می کند. مشکالت 
زودهنگام زندگی باعث شده بود چشم انداز دنیای حرفه ای 
را نیز مبهم ببینم و به همین دلیل به دنبال منابع دیگری 
بودم که از مسیر تازه من پشتیبانی کنند.  بنا به توصیه 
یکی از همکاران، به یک برنامه یک ساله آموزش رهبری 
ملحق ش��دم. من عاشق یادگیری هستم و فکر می کردم 
فرصت خوبی برای آش��نایی با افرادی است که از مسیر 

جدید زندگی حرفه ای من حمایت می کنند. 
فونداسیون

تا پیش از سال ۲۰۰3، هرگز با مفهوم رهبری خدمتگزار 
آش��نایی نداش��تم، اما خیلی زود جذب آن ش��دم، زیرا 
می توانست��م صفات خاص این مفهوم را در افرادی ببینم 
که آنها را واقعاً تحسین می کردم. کاری که گرینلیف انجام 
داد این بود که برخی از اصول کلیدی رهبری خدمتگزار را 
وارد دنیای کسب وکار کرد و به تیم های مدیریتی آموزش 
داد. او می گوید: مهم ترین علت مطرح  شدن این مبحث، 
حصول اطمینان از این است که مهم ترین نیازهای مردم 
برطرف می شود. بهترین و البته سخت ترین سؤالی که باید 
پاسخ داده شود این است: آیا این خدمات به رشد شخصی 
مردم منجر ش��ده است؟ آیا افرادی ک��ه به نیازهای آنها 
رسیدگی می شود، به انسان هایی شادتر، سالم تر، آزادتر و 
مستقل تر تبدیل می شوند و می توانند در آینده به عنوان 
رهبران خدمتگزار بعدی، فعالیت مؤثری داشته باشند؟ در 
مرحله بعد، جامعه چگونه از این خدمات تأثیر می گیرد؟ 

برخی از مردم با ش��نیدن اصطالح »رهبر خدمتگزار«، 
تصویر ی��ک مدیر محج��وب و غیرمستق��ل را در ذهن 
می آورند، درحالی که این تصویر کوچک ترین شباهتی به 
واقعیت ندارد. من ش��خصا متوجه شده ام که کارآفرینان 
خدمتگ��زاری که به انجمن ه��ای Hera Hub مراجعه 
می کنن��د، باالتری��ن سطوح عملک��رد را از خود نش��ان 
می دهن��د. م��ن از ای��ن کارآفرین��ان ان��رژی می گیرم و 
می خواه��م تک تک آنها بدانند ک��ه درواقع یک رهبرند. 
آنها به من انگیزه می دهند تا سخت تر کار کنم و مطمئن 
شوم که کسب وکار آنها سودآوری بیشتری خواهد داشت. 
زمانی ک��ه کارآفرینان خدمتگ��زار می بینند که در حرفه 
خ��ود موفق هستند، این احس��اس موفقیت را به جامعه 

بازمی گردانند. 
راه پیش رو

رهبری خدمتگزار به عن��وان سبک رهبری »محرک« 
شناخته می ش��ود که فرهنگ سازمانی را ارتقا می دهد و 
روی سودآوری ش��رکت تأثیر می گذارد. ب��ه بیان ساده، 
با خدمت کردن ب��ه دیگران نه تنها رهبر بهتری خواهید 
بود، بلکه به لحاظ مالی نیز پیشرفت می کنید و عملکرد 
کسب وکار را بهبود می دهید. به گفته دکتر رابرت لیدن، 
استاد مدیریت دانش��گاه ایلینویزشیکاگو، فرهنگ کمک 
کردن به دیگران با برخی از مهم ترین فاکتورهای کارایی 
سازمانی رابطه مستقیم دارد. فاکتورهایی نظیر بازگشت 
سرمایه، سودآوری، رضایتمندی مشتریان، رضایتمندی 
عمومی کارکنان و کاهش استعفای ش��غلی به طور کامال 
مشهودی تحت تأثیر سبک رهبری قرار دارند.  علت اینکه 
برخی از بزرگ ترین شرکت های دنیا از موفقیت های مالی 
خود لذت می برند و کارمندان شان را هم حفظ می کنند، 
این است که فرهنگ خدمت رسان��ی را ترویج می دهند. 
واشنگتن پست در مقاله ای با عنوان »رهبری خدمتگزار: 
راه��ی به  س��وی بهب��ود کارای��ی« ش��رکت هایی مانند 
استارباکس، هوم دیپات، یوپی اس، ساوت وست ایرالیننز، 
ریت��س کارلتون و هول ف��ودزرا موردمطالعه ق��رار داد و 
دریافت که همه این شرکت ها، از رهبرانی »مردم محور« 
برخوردارند. رهبرانی که به خدمت کردن بها می دهند و 
معتقدند که وظیفه آنها، کم��ک کردن به دیگران است. 
تقریب��ا همه این مدیران، انسان هایی پرش��ور و صمیمی 
بودن��د که خ��ود را به جزییات کار متعه��د می دانستند. 
همانط��ور که واش��نگتن  پست می نویس��د، این فرهنگ  
سازمانی خدمتگزار، توس��ط رهبرانی خدمتگزار هدایت 

می شود و رشد شرکت را رقم می زند. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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ش��کست در هر کسب وکاری 
اتفاق می افتد. ش��اید شما زمان 
زیادی ص��رف هزینه ایجاد یک 
محصول جدید کنید، اما کسی 
نسبت ب��ه آن محصول واکنش 
مثبتی نش��ان نده��د. یا ممکن 
اس��ت قب��ل از زم��ان پرداخت 
تم��ام  صورتحساب های ت��ان، 
نقدینگ��ی ش��ما مصرف ش��ده 

باشد. 
ش��کست و موان��ع همیش��ه 
به ای��ن معنا نیستن��د که باید 
کسب وکار خود را برای همیشه 
تعطی��ل یا اعالم ورش��کستگی 
کنید؛ درواقع، شکست می تواند 
فرصتی ارزشمند برای یادگیری 
ب��ه  مقتدران��ه  بازگش��تی  و 

کسب وکار باشد. 
من به عنوان یک کارآفرین با 
بیش از 3۰ سال تجربه، با موانع 
و ش��کست هایی روبه رو شده ام. 
در حقیقت، یکی از شرکت های 
فعالی��ت  آن  در  ک��ه  نوپای��ی 
زی��ادی  مش��کالت  می ک��ردم 
به دلی��ل رکود فروش داش��ت و 
رکود اقتصادی نیز به شرایط بد 
آن دام��ن زد. پ��س از چند ماه 
از دس��ت دادن سرمایه، متوجه 
االن زمان تصمیم گیری  ش��دم 
اساسی  است. خوش��بختانه پس 
از ایج��اد برخی تغییرات جدی، 
توانستیم شرکت نوپای خود را 

دوباره رونق دهیم. 
اگر در معرض شکست تجاری 
هستید، یکی از مهم ترین نکاتی 
که می توانم به شما یادآور شوم، 
این اس��ت که امید خ��ود را از 
اینجا هش��ت  دست ندهید. در 
تبدیل ش��کست  ب��رای  مرحله 
در کسب وکاره��ای کوچ��ک به 

موفقیت وجود دارد. 
1- از خواب بیدار شوید

کسب وکار  اینک��ه  فهمی��دن 
به نحوی درحال شکست  ش��ما 
اس��ت، هم��واره آس��ان نیست. 
ش��ما ممکن است آنچه را اتفاق 
می افت��د باور نکنی��د، حتی اگر 
عالئم آن را با چشم خود بینید. 
قب��ل از اینکه به ای��ن موضوع 
کامال واقف شوید، ممکن است 
حتی مبالغ هنگفت��ی را هزینه 
کنید، اما این کار فقط ش��ما را 
بیشتر و بیشتر در منجالب فرو 

می برد. 
در چنین ش��رایطی ی��ا باید 
نسب��ت به نواقص و اش��تباهات 
را  آنه��ا  و  نباش��ید  بی تف��اوت 
به عن��وان جزئ��ی از مش��کالت 
کسب وک��ار بپذیرید و یا منتظر 
شکست در کارتان باشید. بیدار 
ش��دن و آگاهی اولین گام برای 
غالب ش��دن به شکست تجاری 
است. ش��ما باید اتفاقاتی را که 
بتوانید  ت��ا  بپذیری��د  می افت��د 

تغییرات اساسی در شرکت خود 
ایجاد کنید. 

2- وضعیت را ارزیابی کنید
ش��دید  متوج��ه  زمانی ک��ه 
مش��کلی  دچار  کسب وکارت��ان 
شده است، باید وارد عمل شوید 
و مش��کل را دریابی��د. ندانستن 
راه ح��ل به این معن��ا نیست که 
نمی دانید اشتباه کار کجاست. 

به عنوان مث��ال، ممکن است 
داش��ته  منفی  حاش��یه سودی 
باش��ید، یا ف��روش ش��ما افت 
پیدا کرده باش��د. در هرصورت 
وضعی��ت را با آرام��ش ارزیابی 
بدانی��د  نیس��ت  الزم  کنی��د. 
چگون��ه فورا آن را ح��ل کنید، 
تحقیق��ات خود را انجام دهید و 

یادداشت برداری کنید. 
نوپای  ش��رکت  هنگامی ک��ه 
من دچار مش��کل ش��د، از همه 
آنچ��ه در کسب وک��ار دی��دم و 
کردم.  یادداشت برداری  شنیدم، 
ب��ه مکالم��ات فروش��ندگانم با 
مش��تریان و ب��ه آنچ��ه مدیران 
انج��ام می دادند گوش می دادم. 
کارکنان از این که من همیش��ه 
خیل��ی  هست��م  کنارش��ان 
خوشحال نبودند، اما این کار به 
من کمک کرد متوجه شوم چه 
عاملی در اداره و گردش شرکت 

نوپای من اشتباه بوده است. 
3- ناکارآمدی را متوقف 

کنید
هنگامی ک��ه متوج��ه ش��دید 
عام��ل ش��کست کسب وکارتان 

چیست، می توانید طرحی جهت 
برطرف ک��ردن آن بریزید. برای 
م��ن، ارزیابی وضعی��ت موجود 
موجب ش��د متوجه ش��وم چه 
فرآیندهای��ی روند کسب وکار را 

کند می سازند. 
ی��ک  صاح��ب  به عن��وان 
کسب وکار کوچک، قطعا صدها 
کارمند برای شما کار نمی کنند 
و احتم��اال هرکدام از کارمندان 
دارای چندین مسئولیت  ش��ما 
را  زم��ان  بنابرای��ن  هستن��د؛ 
هنگامی که  بدهن��د.  هدر  نباید 
کارکن��ان زم��ان زی��ادی را به 
انج��ام وظایف مدونی اختصاص 
می دهند ک��ه می ت��وان آنها را 
به ص��ورت اتوماتیک نی��ز انجام 
داد، سرع��ت کسب و کارتان کم 

خواهد شد. 
ک��ه  راه های��ی  از  یک��ی 
ناکارآم��دی را می تواند از بین 
ببرد استفاده از نرم افزار است. 
به عن��وان مث��ال، استف��اده از 
و حقوق  نرم افزار حساب��داری 
رون��د  می توان��د  دستم��زد  و 
کارها را تسری��ع کند و اجازه 
ده��د به جای صرف زمان برای 
مدیری��ت حساب ها و پرداخت 
دیگر  روی جوانب  دستمزدها، 

کسب و کارتان تمرکز کنید. 
4- انتظار وقوع اتفاقات 

غیرمنتظره را داشته باشید
هنگامی ک��ه کسب وک��اری را 
راه اندازی می کنید، ممکن است 
با مش��کالتی نیز مواجه شوید. 

این اتفاق بخش��ی از روند کاری 
شما و لذت یک کارآفرین بودن 
است. انتظار اتفاقات غیرمنتظره 
را نی��ز داش��ته باش��ید. مبالغی 
را ب��رای موارد اضط��راری کنار 
بگذاری��د و اگر با ش��کست در 
کسب و ک��ار کوچک ت��ان مواجه 
ش��دید، خود را برای بدتر از آن 

نیز آماده کنید. 
زمانی که شروع به کار کردم، 
نوپای  ش��رکت  اقتصادی  رکود 
من را تحت تأثی��ر قرار داد. باید 
خ��ود را ب��رای وق��وع بدترین 
اتفاق��ات آم��اده می ک��ردم، اما 
از آنجایی ک��ه آمادگ��ی الزم را 
نداش��تم، متأسفانه ب��ا اتفاقاتی 
روبه رو ش��دم که م��را بهت زده 
کرد. ش��ما نمی توانی��د اقتصاد، 
فصل ه��ا ی��ا الگوه��ای خری��د 
مش��تریان تان را کنت��رل کنید. 
آنچ��ه ش��ما می توانی��د انج��ام 
دهید، طرح ریزی برنامه ای برای 

بدترین اتفاقات است. 
۵- از شر هزینه های اضافی 

خالص شوید
از کارخانجات دارای  بسیاری 
که  هستند  اضاف��ی  هزینه های 
به طور مستقی��م به سود تبدیل 
نمی شوند. شاید شما محصوالت 
و خدمات زیادی ارائه می دهید 
ک��ه به ف��روش نمی رسند. همه 
هزینه ه��ا و خدم��ات اضافی را 
حذف کنید تا از شر هزینه های 
غیرض��روری خ��الص ش��وید و 
فرآیندهای کاری خود را ساده تر 

سازید. خدمات و محصوالتی که 
کمترین محبوبی��ت را دارند را 

نیز کنار بگذارید. 
ش��ما همچنی��ن می توانید با 
بررسی دقیق متوجه شوید چه 
بهتری  قیمت های  شرکت هایی 
یا فروش ش��ان   ارائ��ه می دهند 
به ص��ورت عمده اس��ت. این کار 
به شما کمک می کند به صورت 
عم��ده و ب��ا قیمت ه��ای پایین 

خرید کنید. 
6- میدان را ترک نکنید

هنگامی ک��ه در براب��ر مان��ع 
بزرگی قرار می گیرید و احساس 
در  کسب وکارت��ان  می کنی��د 
آستانه ش��کست ق��رار دارد، به 
یاد داشته باشید که کسب و کار 
هم��واره می تواند مج��ددا احیا 
شود. بنابراین می توانید امیدتان 
را از دس��ت ندهید و نگرش��ی 
ش��کست ناپذیر در خ��ود ایجاد 
کنی��د و یا ش��کست را بپذیرید 
و ب��ه همین رون��د ادامه دهید. 
اطمینان حاصل کنید کارمندان 
دس��ت  از  را  امیدش��ان  ش��ما 
نگرش منفی  نمی دهند، چراکه 
می شود.  مش��تریان  دفع  سبب 
برای مقتدر ماندن، تمرکز خود 
را روی موانعی بگذارید که باید 

بر آنها غلبه کنید. 
7 - خود را در دسترس 

مشتریان قرار دهید
پس از گذش��ت زم��ان، باید 
به جای تالش ب��رای ثابت نگاه 
داشتن وضعیت، بر رشد تجارت 
خ��ود تمرک��ز کنی��د. یک��ی از 
راه های رش��د، جذب مشتریان 
ب��رای ج��ذب  اس��ت.  بیش��تر 
مش��تری جدید، باید کسب وکار 
خ��ود را به راحت��ی در دسترس 
مش��تریان ق��رار دهی��د، تجربه 
خرید مشتری را بهبود بخشید 
و قیمت های رقابتی ارائه دهید. 
نی��ازی به ص��رف هزینه زیاد 
ب��رای تبلی��غ نداری��د. ام��روزه 
بازاریاب��ی  استراتژی ه��ای 
کم هزین��ه زیادی مانند استفاده 
از رسانه ه��ای اجتماعی، ارسال 
مطال��ب جدی��د در وب��الگ و 
استف��اده از بازاریاب��ی ایمیل��ی 

وجود دارند. 
8- به کارمندان خود گوش 

دهید
کارمن��دان خ��ود را فراموش 
تجاری  آنها سرمایه های  نکنید؛ 
ک��ه  هستن��د  ش��گفت انگیزی 
می توانن��د ایده ه��ای ابتکاری و 
استراتژی ه��ای جدیدی را برای 
تنظی��م کسب وکارتان در آینده 
ارائ��ه دهند. آنه��ا می توانند به 
ش��ما بگویند که مشتریان واقعا 
به چه چیزی نی��از دارند و چه 
می خواهند. جلب اعتماد ش��ما، 
آنها را تش��ویق می کن��د انگیزه 

خود را حفظ کنند. 
allbusiness :منبع

8 گام برای نجات کسب وکارهای کوچک ۵ کتاب پیشنهادی بیل گیتس 
برای تابستان امسال

هم��ه می دانند که بیل گیتس از آن دسته افرادی 
اس��ت که هر لحظ��ه از زندگی اش را ب��ه کتابخوانی 
گذران��ده و تقریب��ا کتابی نیست که نخوانده باش��د. 
بنیان گ��ذار مایکروسافت گه گاه در بالگ ش��خصی 
خ��ود درب��اره  کتاب های م��ورد عالق��ه اش مطالبی 
می نویس��د. بر همی��ن اساس به تازگ��ی پنج کتاب 
پیش��نهادی بیل گیتس ب��رای تابست��ان امسال در 
مطلبی منتشر شده که می تواند در انتخاب بسیاری 

از کاربران تأثیر بگذارد. 
ای��ن کتاب ها ک��ه ش��امل بیوگرافی، یادداش��ت، 
خاط��رات ش��خصی و برندگان جایزه  ه��ای مختلف 
می ش��وند، برخالف موضوعات سنگین ش��ان بسیار 
مناسب و ساده نوش��ته ش��ده اند. به ط��وری که بیل 
گیت��س از خوان��دن این پن��ج کتاب ل��ذت زیادی 
برده است. پنج کتاب پیش��نهادی بیل گیتس برای 

تابستان امسال عبارتند از: 
 Lincoln in the( ۵. لینکلن در باردو

)Bardo
ای��ن کت��اب »George Saunders« که موفق 
ش��ده جایزه ادبی من بوک��ر را از آن خود کند، یک 
رمان تاریخی است که به غم و اندوه آبراهام لینکلن 
ب��رای از دست دادن فرزندش اختص��اص دارد. بیل 

گیتس درباره این کتاب می گوید: 
 »من فکر می کردم که همه چیز را درباره لینکلن 
می دانم اما این کتاب باعث ش��د که متوجه اشتباهم 
بش��وم و اطالعات جدی��دی درباره ای��ن قسمت از 

زندگی اش به دست آورم.«
4. همه چیز به دلیل خاصی رخ می دهد 

)Everything Happens for a Reason(
این کتاب توس��ط »Kate Bowler« تاریخدان 
دانشگاه دوک نوشته شده و خاطرات شخصی وی را 
پس از مبتال ش��دن به سرطان روده به قلم می کشد. 
او سع��ی می کن��د که متوجه ش��ود چرا ای��ن اتفاق 
برایش رخ داده است. گیتس خاطرنش��ان کرده این 
خاطرات موفق شده در عین حال هم ناراحت کننده 

باشد و هم لبخند بر لبان خواننده بیاورد. 

3. داستان پیشینه: تاریخچه بزرگی از همه 
 Origin Story: A Big History of( چیز

)Everything
این کت��اب بر اس��اس یک س��ری دروس آنالین 
نوش��ته شده که جهان هستی را از ابتدای تشکیلش 
یعنی ۱3.۸ میلیارد سال قبل تا روزگار مدرن امروز 
به رش��ته تحریر در می آورد. بنیانگذار مایکروسافت 
معتقد است که این کتاب، مورد مناسبی برای شروع 
مطالع��ه در زمینه تاریخ هستی اس��ت و توانسته به 
زبانی س��اده مسائل جالب و گست��رده ای را بررسی 

کند. 
)Factfulness( 2. واقعیت

Hans Rosling  ی��ک آم��اردان و فیزیک��دان 
سوئدی بود که سال گذشته فوت شد، اما پیش از آن 
با فرزند و عروسش برای نوشتن این کتاب همکاری 
ک��رد. کتاب واقعیت ب��ه بیان ک��ردن کلی حقیقت 
درباره دنیا اختصاص دارد و مسائلی را که نیاز است 
در این دنیا ارتقا بیابد به صورت کلی مطرح می کند. 

)Leonardo da Vinci( 1. لئوناردو داوینچی
  Walter Isaacson بیوگرافی نوی��س معروفی 
است که تا به حال زندگینامه های اشخاص معروفی 
نظی��ر بیل گیت��س، آلب��رت اینش��تین و بنجامین 
فرانکلی��ن را نوش��ته است، اما این ب��ار به سراغ مرد 
رنساس رفته تا ارتب��اط پیوسته وی با هنر و علم را 
به تصویر بکش��د. به گفته گیتس، نویسنده توانسته 
رش��ته های مختلفی از زندگی داوینچی را با یکدیگر 
پیون��د داده و خارق العاده بودن او را در 6۰۰ صفحه 

تلویحا به نمایش بگذارد. 
fortune/digiato :منبع
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اخبار

اهواز - شــبنم قجاوند- معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
گفت: بجز محدودیت های فنی، هیچگونه خاموشی برای خوزستان 
اعمال نخواهد شــد. معاون وزیر نیرو در جلسه مدیران صنعت آب و 
برق خوزستان که با حضور استاندار شامگاه شنبه در سالن جلسات 
استانداری خوزســتان برگزار شد، با تشکر از اقدامات انجام شده در 
صنعت آب و برق استان، اظهار کرد: مشکل تامین برق در چهار استان 
کشور وجود دارد که باید با مدیریت بار شبکه، آن را پشت سر بگذاریم. 
همایون حائری افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی خوزستان، بجز 
محدودیت های فنی، هیچگونه خاموشــی برای خوزســتان اعمال 
نخواهد شــد. وی اضافه کرد: باید مدیریت بهینه مصرف به صورت 
جدی پیگیری شــود تا با توجه به رشــد مصرف در شبکه اختاللی 
ایجاد نشــود. رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان 
نیز با ارائه ی گزارشــی از وضعیت تولید و مصرف برق اظهار کرد: با 

توجه به پدیده خشکســالی و کم آبی، برنامه ریزی و تمهیدات الزم 
برای جبران کاهش ۳۰۰۰ مگاوات تولید برق آبی صورت گرفته است. 
محمود دشت بزرگ با بیان آنکه تالش می شود که امسال با مدیریت 
مصرف هیچ گونه رشد باری در شبکه صورت نگیرد، بیان کرد: مطابق 

برنامه تدوین شده با مدیریت مصرف، بهره برداری از واحدهای جدید 
حرارتی و تعمیرات به موقع نیروگاه های موجود، بخش عمده کاهش 
تولید برق آبی جبران می شــود. وی ادامه داد: از جمله راهکارهای 
اصالح مدیریت مصرف تغییر ساعت کار ادارات است که انتظار می 
رود با شــروع روزهای گرم، عملیاتی شده و پس از ساعت تعطیلی 
ادارات نظارت دقیقی جهت اطمینــان از کاهش بار مصرفی ادارات 
صورت بگیرد. رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان 
اضافه کرد: با پتروشیمی فجر، پاالیشگاه آبادان و نیروگاه های شرکت 
توسعه نیشکر هماهنگی صورت گرفته تا با تولید، بخشی از کمبود برق 
را جبران کنند، همچنین هماهنگی های الزم انجام شده تا کمبود 
تولید استان از طریق خطوط تبادلی تامین شود و در صورت رخ دادن 
کمبود تولید در شــبکه سراسری، اولویت خاموشی ها با محدودیت 

صنایع اجرایی می شود.

تبریز - اسد فالح- نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و 
امام جمعه تبریز گفت: طرح مفتاح الجنه حرکت بســیار ارزشمند 
از ســوی کمیته امداد امام خمینی )ره( اســت که ســازمان های 
مختلف از طریق آن می توانند کمک های انسان دوستانه خود را به 
نیازمندان برسانند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، حجت االسالم 
والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در جلسه طرح مفتاح الجنه با 
حضور مدیران کل استان با بیان اینکه انسانهایی که با نیت خالص 
در خدمت نیازمندان هستند اجر و مزد دنیوی و اخروی دارند، اظهار 
داشت: حرکت در مســیر پر خیر و برکت دستگیری از نیازمندان 
هرچند با سختی هایی همراه اســت اما پاداش زیادی در پیشگاه 
خداوند دارد. امام جمعه تبریز افزود: طرح مفتاح الجنه کمیته امداد 
امام خمینی)ره( هم مصداق بارز این موضوع هست که همه آحاد 
مــردم به خصوص ادارات و نهادهــای مختلف دولتی با مراجعه به 

خانه های نیازمندان در جهت رفع مشــکالت آنها گام برمی دارند. 
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با تاکید بر رفع موانع اشتغال 
محرومان جامعه گفت: ماه مبارک رمضان فرصت خوبی اســت تا 
تمرین کارهای خداپســندانه در کنار تزکیه و تهذیب نفس به فکر 
نیازمندان و محرومان جامعه باشیم. وی با اشاره به آموزه های ماه 

میهمانــی خدا و با بیان اینکه باید در ایــن ماه با خلوص نیت در 
پیشگاه خداوند متعال راز و نیاز کرد، گفت: زمینه اجابت دعاهایمان 
در درگاه خداوند متعال یا براساس مصلحت ما، یا در حق فرزندان ما 
و یا در دنیای آخرت فراهم می شود که الزم است صبور باشیم و از 
درگاه خداوند متعال ناامید نشویم. نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شــرقی با انتقاد از هزینه های گزاف و غیرضروری در مراسم های 
ختــم گفت: اهــداء گل های گران قیمت به مراســم های ختم و 
همچنین پذیرایی در رستوران های مجلل و گران قیمت از حاضران 
در تشییع جنازه کار پسندیده ای نیست. امام جمعه تبریز افزود: اگر 
هزینه گل ها و رستوران ها برای کمک به نیازمندان در نظر گرفته 
شود، این فرهنگ های غلط نیز از جامعه برچیده خواهد شد. پس از 
این جلسه، تعدادی از مدیران حاضر با هدایت کمیته امداد، در خانه 
مددجویان و نیازمندان نقاط مختلف شهر حضور یافتند و از نزدیک 

جویای حالشان شدند.

اصفهان - قاسم اسد- به مناسبت اول خردادماه روز بهره وری 
و بهینه سازی مصرف، و با توجه به اهمیت حیاتی این مقوله در ذوب 
آهن اصفهان و اقدامات چشمگیری که در این مجتمع عظیم صنعتی 
در جهت افزایش بهره وری به ویژه در حوزه انرژی صورت گرفته است 
، با مهندس حسن خزائی مدیر انرژی و بهینه سازی سوخت شرکت 
گفتگویی انجام دادیم که در پی می آید : وی در خصوص اســتمرار 
بهبود بهره  وری در سازمان گفت : اگر سازمانی بخواهد به بهره وری 
مستمر و پایدار دست یابد الزم است این موضوع در اهداف استراتژیک 
سازمان گنجانده شود و بهبود بهره وری به عنوان یک فرایند مدیریتی 
در نظر گرفته شود چرا که فرایند مدیریتی مستمر، پیوسته و پایدار 
است و برخالف "برنامه" که به یک دوره زمانی خاص محدود می شود 

، به عملکرد سازمانی تبدیل می گردد.
پروژه های انجام شده و در دست اقدام در راستای مصرف 

بهینه انرژی
مهندس حســن خزائی ضمن اشــاره به انرژی بر بودن صنعت 
فــوالد ، تالش برای مصرف بهینه انرژی در فرایندهای کارخانه را از 
اولویت های ســازمان و مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت عنوان 
نمود و در خصوص پروژه های در دست اقدام در راستای بهینه سازی 
مصرف انرژی اظهار داشت : در سال های گذشته دو پروژه با همکاری 

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در کارخانه اجرائی شده است. پروژه 
اول پروژه هات شــارژ نورد 5۰۰ است که حدود 4۰ درصد از هزینه  
های اجرایی آن توســط سازمان مذکور تامین شده است و در حال 
حاضر با سرعت قابل قبولی در حال اجراست و پروژه دوم پروژه بهینه 
سازی سیستم هوای فشرده است. در این پروژه  ذوب آهن اصفهان 
از میان صنایع فوالدی کشــور به عنوان پایلوت انتخاب گردید و با 
همکاری پرسنل کارگاه اکسیژن، واحد بهینه سازی مصرف انرژی  و 
کمپرسورخانه اجرا شد. مدیر انرژی و بهینه سازی سوخت عنوان کرد 
: تعیین تیم کارشناسی شامل کارشناسان ذوب آهن، کارشناسانی 
از سایر صنایع و کارشــناس بین المللی پروژه ، اندازه گیری پرتابل 
پارامترهای هوای فشرده از تولید کننده تا انتهای مصرف کنند گان 

در خطوط مشخص شده ، تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از اندازه 
گیری هــا برای یک دوره زمانی پنج روزه. تهیه گزارشــی از فرصت 
های بهبود در راســتای بهینه ســازی سیستم هوای فشرده توسط 
کارشناســان تیم CASO . این پــروژه هم اکنون در مرحله تهیه 

گزارش نهایی است.  
در هر شیفت حدود 10,000 لیتر کندانس جمع آوری و به 

نقاط مورد نیاز انتقال می یابد 
وی ضمن اشــاره به بحران کنونی تامین آب گفت : در راســتای 
کاهش مصرف آب از مدت ها قبل طرح بازگشت حداکثری کندانس 
بخار بخش های مختلف در دستور کار مدیریت انرژی و بهینه سازی 
ســوخت قرار گرفت که در فاز اول مقرر شــد کندانس بخار پایگاه 
صنعتی و بخش یک نورد از طریق اجرای ایستگاه پمپاژ و خط لوله 
به تصفیه خانه شیمیایی منتقل گردد. لیکن به دلیل زمان بر بودن 
اجرای لوله کشی تصمیم بر آن شــد که جمع آوری کندانس   بخار 
بخش ها به صورت موضعی و با نصب مخزن و انتقال به وسیله تانکر 
صورت گیرد. برای این موضوع 17 نقطه جهت نصب مخزن شناسایی 
شد که هم اکنون 5 مخزن تامین و در حال نصب می باشند. دو مخزن 
در مدار قرار گرفته که در هر شــیفت حدود 1۰,۰۰۰ لیتر کندانس 

جمع آوری و به نقاط مورد نیاز انتقال میابد. 

بندرعباس - خبرنگارفرصت امروز- مدیر بازرســی، ارزیابی 
عملکرد و پاسخکویی به شــکایات شهرداری بندرعباس گفت: این 
ارزیابی به مدیران ارشد شــهرداری بندرعباس یاری می رساند که 
چگونه عملکرد سازمان های تابعه را با لحاظ قراردادن ویژگی های ذاتی 
هــر یک از آنها، مورد پایش قرار دهند. به گزارش مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، موسی اکبری در این ارتباط با 
بیان اینکه امروزه یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان ها ، ارزیابی 
عملکرد است، گفت: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد، جریان مستمری از 
اطالعات را ایجاد می کند که هم در درون و هم در بیرون ســازمان 
کاربرد دارد. مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخکویی به شکایات 
شهرداری بندرعباس با اشاره به اینکه نظام ارزیابی عملکرد، به شناخت 
برنامــه های بالقوه کارآمد و موثر کمک می کند، تاکید کرد: یکی از 

ضرورت هــا و نیازهای اجتناب ناپذیر در یک مدیریت کارآمد، وجود 
یک سیتســم کامل و دقیق نظارت و بازرســی است. وی با تصریح 
اینکه بی شک ، بررسی میزان تحقق مأموریت ها و اهداف هر سازمان، 

مستلزم وجود سیستم کارآمد ارزیابی عملکرد است، خاطرنشان کرد: 
نظام کنترل و ارزیابی به مدیران در تشخیص ضعف برنامه ها و انجام 
اقدامات الزم برای اصــالح آنها کمک می کند. اکبری با بیان اینکه 
ضروری است در ارزیابی عملکرد از سیستمی استفاده شود که در آن 
تمام ابعاد مالی و غیر مالی عملکرد سازمان مورد سنجش قرار گیرد، 
ادامه داد: مدل IPA ، الگویی است که مضاف بر ارائه ی  شاخص های 
عملکردی، عوامل خارج از سازمان های تابعه که بر عملکرد آنها تأثیر 
گذار است را نیز مورد توجه قرار می دهد. این مقام مسئول ادامه داد: 
این مدل، از حیث هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات، 
کیفی محســوب می شــود. این ارزیابی به مدیران ارشد شهرداری 
بندرعباس یاری می رساند که چگونه عملکرد سازمان های تابعه را با 
لحاظ قراردادن ویژگی های ذاتی هر یک از آنها، مورد پایش قرار دهند.

ساری -دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید مصطفی موسوی 
در جلسه ستاد تسهیل رفع موانع تولید که در واحد تولیدی چاچ در 
شهرک صنعتی کیاسر برگزار شد اظهار داشت: این شهرک صنعتي 
دارای 4۸ هکتار وســعت بوده که ۳۲ واحد به بهره برداری رسیدند. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران با اشاره به ساخت 
و ســاز ۲۰ واحد تولیدی در این شــهرک صنعتی افزود: اطالعات 
کلیه واحدهای تولیدی در اســتان احصا شده و برای برنامه ریزی در 
جهت کمک به اینگونه واحدها، در اختیار مسئولین قرار گرفته است. 
موســوی بیان داشــت: 1۶ واحد تولیدی این شهرک در رهن بانک 
قرار گرفتند که تاکنون ۸ واحد به تملک بانک در آمدند. وي تصریح 

کرد: واحدهایي که در تملک بانک قرار گرفتند با همکاري و تعامل 
بانک نسبت به واگذاري آن به سرمایه گذار جدید اقدام خواهد شد و 
ماندن در این شرایط، نه به نفع بانک بوده و نه به نفع صنعت، تولید 

و شهرکهاي صنعتي اســتان است. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی مازندران با بیان اینکه در حوزه زیرساخت شهرک صنعتی 
کیاسر اقدامات مؤثری صورت گرفته ادامه داد: میزان آب تأمین شده 
15 لیتــر بر ثانیه، برق 1۲ مــگاوات، مخابرات، منبع زمینی 1۰۰۰ 
مترمکعبی، شبکه فاضالب و آسفالت معابر داخلی انجام شده است. 
وی مهمترین برنامه این شــرکت در سال ۹7 برای شهرک صنعتی 
کیاسر را گاز رسانی دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز ۲ پروژه 
هدایت آبهای سطحی و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی با 
اعتبار ۳۹۰۰ میلیون ریال در حال اجرا اســت. موسوی تأکید کرد: 
اسناد ثبتی و تفکیکی شهرک صنعتی کیاسر اخذ شده و واحدهای 
تولیدی می توانند از مزایای سند در دریافت تسهیالت بهره مند شوند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی؛

هیچگونه خاموشی برای خوزستان اعمال نخواهد شد

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

انسانهایی که با نیت خالص در خدمت نیازمندان هستند اجر و مزد دنیوی و اخروی دارند

به مناسبت روز بهره وری و بهینه سازی مصرف عنوان شد :

استمرار بهبود بهره وری در ذوب آهن اصفهان

آغار ارزیابی عملکرد یک ساله 96 مجموعه شهرداری بندرعباس

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران خبر داد:

 انجام 2 پروژه عمرانی هدایت آبهای سطحی و ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی کیاسر با اعتبار 3900 میلیون ریال 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیــرکل ورزش و جوانان 
استان گلستان گفت: 7 رویداد بزرگ و بین المللی ورزشی امسال در 
استان گلستان برگزار می شود و مقدمات برگزاری این مسابقات مهیا 
شده اســت.بهمن طیبی در جمع خبرنگاران درباره آمادگی استان 
برای برگزاری مســابقات بین المللی در استان اظهار داشت: تکمیل 
زیر ساخت های گوناگون که در حال انجام است، پذیرش میزبانی ها 
را آسان تر کرده و گلستان را به یکی از استان های میزبان مسابقات 

معتبر ورزشی تبدیل کرده است.وی بیان کرد: یکی از نتایج میزبانی 
از مسابقات مهم ورزشی، افزایش شــور و نشاط در جوانان و ایجاد 
انگیزه و رغبت در آنان برای ورود حرفه ای به ورزش اســت.مدیرکل 
ورزش و جوانان گلســتان افزود: یکی از رویدادهای معتبر ورزشی 
که تیرماه امســال در گرگان برگزار می شــود، مسابقات بین المللی 
ووشو جام پارس است که تاکنون ۶ کشور برای حضور در آن اعالم 
آمادگی کرده اند.طیبی ادامه داد: این مسابقات اول تا چهارم تیرماه 

برگزار خواهد شد و پیش بینی می شود ورزشکاران 1۲ کشور در آن 
شرکت کنند.وی همچنین از موافقت کنفدراسیون بسکتبال آسیا با 
میزبانی گرگان برای رقابت های بسکتبال غرب آسیا خبر داد و گفت: 
موافقت های اولیه برای این میزبانی کســب شده و به زودی زمان و 
تعداد تیم های شرکت کننده اعالم می شود.مدیرکل ورزش و جوانان 
گلستان اظهار کرد: همکاری و همراهی دستگاه های اداری و اجرایی 

استان، پذیرش این میزبانی ها را آسان تر می کند.

استان گلستان آماده میزبانی ۷ رویداد بزرگ و فراملی ورزش

ساختمان اداره اوقاف خلجستان به بهره برداری می رسد
قم- خبرنگار فرصت امروز- ســاختمان اداره اوقاف خلجستان با بخش های مختلف در آینده 
نزدیک به بهره برداری می رسد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، به 
مناســبت ماه مبارک رمضان و از محل اعتبارات عمرانی این اداره کل، ساختمان اداره اوقاف بخش 
خلجستان به بهره برداری می رسد. این ساختمان شامل بخش های گوناگونی است که از جمله آنها 
می توان به سالن اردویی، سالن جلسات، مهمانسرا و بخش اداری اشاره کرد. گفتنی است اداره اوقاف 
خلجســتان یکی از ادارات فعال اوقاف و امور خیریه استان قم به شمار می رود که در مناسبت های 
مختلف، برنامه های گوناگونی را با محوریت بقاع متبرکه اجرایی می کند. طرح »ضیافت الهی« ویژه ماه مبارک رمضان هم امسال در 

چندین بقعه این بخش اجرایی شده و خیمه های معرفت و سفره های افطاری ساده در این مکان های مقدس برپا هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان:
میزبانی گلستان برای مسابقات بین المللی ووشو جام پارس

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان از میزبانی گلستان برای مسابقات بین المللی ووشو 
جام پارس خبر داد و گفت: تا به امروز ۶ کشور برای حضور در رقابت ها اعالم آمادگی کرده اند.به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان گلســتان، بهمن طیبی اظهار داشت: مسابقات بین المللی ووشو جام پارس از یکم تا چهارم تیرماه سال جاری در گرگان 
برگزار می شــود.وی ادامه داد: پیش بینی می شــود در این مسابقات 1۲ کشور حاضر شوند که تا امروز ۶ کشور برای حضور در این 
مسابقات اعالم آمادگی کردند.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان با اشاره به اینکه امسال 7 تورنومنت بزرگ ورزشی در گلستان اجرا 
می شود، تصریح کرد: برای برگزاری این مسابقات درخواست تشکیل ستاد اجرایی مسابقات ورزشی بین المللی را به استاندار ارائه 
کردیم و به زودی این ستاد تشکیل خواهد شد.طیبی گفت: لزوم هر چه بهتر برگزار شدن این مسابقات همکاری همه دستگاه های 
اجرایی استان است زیرا برگزاری چنین رقابت هایی عالوه بر تاثیرات ورزشی، تاثیرات مثبتی را در زمینه گردشگری، اقتصادی و حتی 
سیاسی و اجتماعی دارد.وی اظهار کرد: برگزاری این مسابقات می تواند بهترین فرصت برای ارائه فرهنگ اقوام، جاذبه های گردشگری 
و توریســتی، نمایش وحدت اقوام و مذاهب در ایران اسالمی و اثبات همیشگی اقتدار ملی است.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان 
درباره احتمال برگزاری تور جهانی والیبال ساحلی در گلستان، تصریح کرد: موافقت شفاهی از فدراسیون اخذ شده و به احتمال زیاد 
در مهرماه و یا آبان ماه این مسابقات برگزار می شود.طیبی تاکید کرد: براساس پیش بینی های انجام شده ۳۰ کشور در این مسابقات 

شرکت می کنند.

تقدیر از  150 راننده استان مرکزی به مناسبت روز ملی ایمنی و حمل و نقل
اراک- مینو رستمی- 15۰ راننده اســتان مرکــزی که دارای کمترین تخلفات و 
تصادفات بودند با حضور مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی،  معاون 
هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان مرکزی و ریاست جمعیت طرفداران ایمنی 
راههای اســتان مرکزی به مناسبت روز ملی ایمنی و حمل و نقل در شهر اراک تقدیر 
شدند. علی زندی فر در این همایش با تاکید براینکه کمتر به ایمنی توجه شده است و 
اقشار مختلف جامعه به این مقوله کم توجه هستند افزود: خطر در موضوعات ترافیکی به 
درستی تعریف نشده است و ازآن سو افزایش وسایل نقلیه عمومی و تمایل مردم به استفاده از آن لزوم توجه به ایمنی را بیشتر کرده 
اســت. وی از آموزش به یک هزار و 5۰۰دانش آموز در اســتان برای ایمنی خبر داد و گفت: در راستای توجه به ایمنی تا کنون ۲1 
مدرسه حاشیه راههای استان در سال گذشته اموزش پیشگیری و ایمنی داده شده است و  همچنین چهار هزار راکب موتور سوار 
آموزش ایمنی دریافت کرده اند. معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان مرکزی نیز با تاکید بر اینکه تمام تالش ما این است 
که بتوانیم تخلفات و تصادفات را به حداقل خود برسانیم گفت: برای ما افتخار است که رانندگان کمترین تخلف و تصادف را داشته 
باشند و هیچگونه مزاحمتی برای همنوعان خود ایجاد نکنند. سرهنگ مهدی حسنی با تاکید بر اینکه رانندگان نبایند تخلف خودشان 
را توجیه کنند تصریح کرد: در کسوت راننده بودن برای مردم یک خدمت است و انتظار کوچکترین تخلفی را از رانندگان حمل و 
نقل عمومی که جان شهروندان در دست آنهاست نداریم رئیس جمعیت طرفداران ایمنی راههای استان مرکزی  نیز با بیان اینکه 
امیدواریم شاهد کوچکترین تلفاتی استانی در داخل و خارج استان نباشیم گفت: این جمعیت آموزش به رانندگان تاکسی، آژانسها، 

مینی بوس و ناوگان عمومی را در هدف قرار داده است.

سرپرست  شرکت شهرک های صنعتی استان البرز منصوب شد
کرج- خبرنگار فرصت امروز- با حکم رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران، "محمدامین بزارپوری فرشــی" به سمت سرپرست  شرکت شهرک های 
صنعتی استان البرز منصوب شد.   به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، صادق نجفی معاون 
وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در حکمی "محمدامین 
بزارپوری فرشی" را به سمت سرپرست  شرکت شهرک های صنعتی استان البرز منصوب 
کرد. در متن حکم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به "فرشــی" آمده است: 
"انتظار دارم با رعایت اصول قانونمداری و در چارچوب فرمایشــات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال "حمایت از کاالی ایرانی" 
و سیاست های دولت تدبیر و امید و در تعامل سازنده با دستگاه های اجرایی استان و سرمایه گذاران، نهایت تالش خود را در جهت 
توسعه صنعتی استان مبذول فرمائید." به گزارش تسنیم، پیش از این جهانگیر شاهمرادی به عنوان مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان البرز سکان این مسئولیت را بر عهده داشت  که چندی پیش با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت به ریاست سازمان 

صنعت، معدن و تجارت استان البرز منصوب شد.

در سال 9۷؛
هر روز 1 روستا و 2 صنعت در خراسان رضوی گازرسانی می شوند

مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به تحقق 1۰۰درصدی 
اهداف و برنامه های دولت تدبیر و امید در حوزه گازرســانی گفت: در ادامه نهضت بزرگ گازرسانی 
در سال ۹7 نیز هر روز یک روستا و ۲ مورد صنعت در استان گازرسانی خواهد شد. سید حمید فانی 
اظهار کرد: تالش های گسترده ای در حوزه گازرسانی شهری و روستایی در دولت تدبیر و امید انجام 
شده که این موضوع هم اکنون نیز با شتاب ادامه دارد. وی با بیان این مطلب که در حال حاضر 17۹۹ 
روستای استان تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند گفت: این در حالی است که عملیات اجرایی 
گازرسانی به ۶17 روستای دیگر نیز با جمعیتی معادل ۸1 هزار و 7۲1 خانوار در حال اجرا است. در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم 
ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای استان 5۶ درصد بود که این رقم تاکنون به ۸۳ درصد ارتقا یافته است. مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان رضوی افزود: در سال ۹5؛ هر ۲ روز یک روستای استان به شبکه سراسری گاز کشور متصل، و این رقم با افزایش چهار برابری 
ظرفیت کاری در سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به "هر 1۲ ساعت یک روستا" رسید. فانی با اشاره به نام گذاری سال 
جدید از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر سال "حمایت از کاالی ایرانی" گفت: در راستای تسهیل در امر توسعه اقتصادی استان 
طی سال جاری عالوه بر اتصال یک روستا به شبکه سراسری گاز کشور به ازای هر روز، ۲ مورد صنعت نیز گازرسانی می شود. وی 
کاهش بهای تمام شده کاال، کمک به حفظ محیط زیست و ایجاد رقابت برای تولید کنندگان داخلی در مقابل رقبای خارجی را از 

دستاوردهای گازرسانی به صنایع دانست.

انجام عملیات بهسازی، لکه گیري و روکش آسفالت در محورهای 
مواصالتی استان قزوین 

قزویــن- خبرنگار فرصت امروز- رییس اداره نگهــداری راههای اداره کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان قزوین از انجام فعالیت های گســترده در 
زمینه نگهداری، ترمیم و لکه گیری آســفالت در راه های ارتباطی استان بمنظور 
تســهیل در امر تردد و افزایش ایمنی راهها و کاهش تصادفات جاده ای در طول 
ســال خبر داد  به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان قزوین، یداله رمضانی با اعالم این خبر گفــت: با توجه به اهمیت ویژه ي 
جایگاه راههای استان قزوین و حجم باالي ترافیک عبوري در این محورها به منظور لکه گیری و روکش آسفالت و نشست 
هاي موجود اقدامات الزم جهت انجام این عملیات در دستور کارقرار گرفته است. رمضانی در ادامه گفت: باال بودن کیفیت 
راههــا ، ایمنی رانندگی را افزایش می دهد و تــردد در راه ها به خوبی جریان پیدا می کند به همین دلیل افزایش ایمنی 
و بهبود تردد در راه ها از دیگر اهداف لکه گیری و روکش آســفالت جاده های مواصالتی اســتان  قزوین می باشــد که به 
شــکل دوره  ای ادامه می یابد. رمضانی در خصوص پروژه های در دســت اقدام بیان کرد: درزگیری ، لکه گیری و روکش 
آسفالت محورهای رحیم آباد- بویین زهرا- اشتهارد ، محور قدیم قزوین- آبیک و شامی شاپ – آوج از جمله پروژهای اداره 
نگهداری راهها می باشــد. وی در ادامه عنوان نمود: لکه گیری و آســفالت راههای حوزه استحفاظی شهرستان های آبیک 
– البرز- الموت، محور بویین زهرا- تاکستان- آوج و محورهای الموت)رزجرد- رجایی دشت- رازمیان-زرشک- قزوین( از 
دیگر پروژه هایی می باشد که می توان نام برد. یداله رمضانی بیان کرد: لکه گیری و روکش آسفالت آزادراه قزوین- زنجان 
از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این اداره کل می باشد. وی افزود: با اتمام این عملیات شاهد افزایش میزان قابل توجه 

ایمني در سطح راههای مواصالتی استان و روان شدن ترافیک خواهیم بود. 
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خ��ود واقعی ساخته ش��دنی اس��ت، دادنی نیست.  
برای رسیدن به سرنوشت، شما باید در ابتدا به هدف 
خود برسید؛ یک انرژی با ش��ور و اش��تیاق و بی حد و 
مرزی که ش��ما را در راهی که برای شما ساخته شده  
است هدایت می کند. هرچه ش��ما بیش��تر در این راه 
حرکت کنید و به دنبال راه های جدیدی برای ش��کل 
دادن ب��ه زندگی تان به نحوی ک��ه می خواهید آن را 
زندگ��ی کنید بگردید، به تعریفی از اینکه که هستید 

و هدف تان در این دنیا چیست نزدیک تر می شوید. 
بزرگ تری��ن ذهن ه��ا از این ح��س قدرتمند برای 
تقوی��ت اشتیاق ش��ان استف��اده می کنن��د و اگر آنها 
می توانند این کار را انجام دهند، چرا ش��ما نتوانید؟ با 
اله��ام گرفتن از این ۱5 نقل قول از امروز یک زندگی 

هدف دار را شروع کنید. 
۱-  هدیه ای بزرگ تر از احترام گذاش��تن به اهداف را 
نمی توان از کسی دریافت کرد یا به کسی داد. این هدف 
دلیل به دنیا آمدن شما است و راهی است که می توانید 

با آن به معنای واقعی زندگی کنید.  )اپرا وینفری(
۲- من معتقدم هدف چیزی است که هر ش��خصی 
مسئول آن است؛ هدف فق��ط به صورت الهی تعیین 

نشده است.  )مایکل جی. فاکس(

3- اگر شما زندگی خود را حول محور اشتیاق های 
خ��ود سازمان ده��ی کنید، در این ص��ورت می توانید 
اش��تیاق تان را به داستان زندگی ت��ان تبدیل کنید و 
سپس این داستان را به چیزی بزرگ تر تبدیل کنید؛ 

به چیزی که واقعا اهمیت دارد.  )بلیک مایکوسکی(
۴- خود واقعی ساخته ش��دنی است، دادنی نیست.  

)باربارا میرهف(
5- به زندگی خود ورود کنید. هر روز را به گونه ای 
آغ��از کنید که انگار از روی عمد ب��وده است.  )مری 

ان رادمچر(
6-  راز موفقیت، پایداری در هدف است.  )بنجامین 

دیزاییل(
 7-  هدف داش��تن مانند نفس داشتن است. مسیر 
برای رسیدن به نقشه، مقصدی است که باید خواهان 

آن باشید.  )برایان اچ. مکگیل(
۸- م��ن ب��رای چ��ه زندگ��ی می کنم و ب��رای چه 
می میرم سؤال های یکسانی هستند.  )مارگارت اتوود(

9- افرادی که از زمان خود خوب استفاده می کنند 
آن را صرف فعالیت هایی می کنند که هدف کلی شان 

در زندگی را تقویت می کند.  )جان سی مکسول(
۱۰-  می توانم ش��رط ببندم که هیچ چیز بیشتر از 

درک این مفهوم  که هر لحظه از هوشیاری یک هدیه 
ارزش��مند و ظریف است به زندگی معنا نمی بخش��د.  

)استیون پینکر(
۱۱-  هیچ عذابی باالتر از حمل یک داستان نگفته 

در درون خود نیست.  )مایا آنجلو(
۱۲- ذهن های ب��زرگ هدف دارن��د، دیگران آرزو 

)واشنگتن آروینگ(
۱3- هی��چ مرد و زن��ی جزیره نیس��ت. فقط برای 
خود وجود داش��تن بی معنی اس��ت. زمانی می توانید 
بیش��ترین احساس رضایت را داشته باشید که به یک 
ه��دف بزرگ تر در زندگی، چیزی بیش��تر از خودتان 

متصل شوید.  )دنیس ویتلی(
۱۴- م��ا باید یک مفهوم، ی��ک رویا، یک هدف در 
زندگی مان داشته باشیم. اگر نمی دانید به کدام سمت 
در ح��ال حرکت هستید، به این معنی است که هدف 

ندارید.  )مری کی اَش(
۱5- زمانی ک��ه بر ه��دف خود می مانی��د و تسلیم 
ش��دن به دلیل ترس را نمی پذیرید، با خود بی نهایت 
یکی می ش��وید، که در آن تمام ممکن ها وجود دارد.  

)وین دایر(
Success/ucan :منبع

1۵ نقل قول الهام بخش درباره زندگی هدف دار

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 979 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: به محض اینک��ه بازارهای 
بالقوه ش��ناسایی و تحلیل و بخش بندی شد، فرآیند 
جایگاه یاب��ی محص��ول آغاز می ش��ود . بازاریاب های 
ش��رکتی باید برای محصوالت خ��اص خود، جایگاه 
ی��ا ج��ای پای��ی را در اذه��ان مش��تریان احتمالی 
ایجاد کنن��د . تعیین جایگاه محصول روش��ی است 
ک��ه محص��ول از طرف مش��تریان و براساس صفات 
مه��م تعریف می ش��ود یا مکانی اس��ت که محصول 
موردنظر در ذهن مشتری نسبت به محصوالت رقبا 
ایج��اد می کن��د و باید بر یک یا چن��د بعد محصول 
به طوری که بخش های هدف، درک مش��خصی از آن 

محصول داشته باشند و براساس تکنولوژی، کیفیت، 
قیمت، توزیع، تصویر و خدمات است توجه داش��ته 

باشد.
تکنیکی که ب��رای بررسی جایگاه محصول از نظر 
نقاط ضعف و ق��وت آن محصول و نیز در مقایسه با 
رقبا به ک��ار می رود این است که این تکنیک تالش 
می کند نش��ان ده��د خریداران چط��ور مجموعه ای 
از محص��والت رقیب را از طریق ش��ناسایی ابعاد یا 
ش��اخصه های نسبی هرک��دام، ارزیاب��ی می کنند و 
می ت��وان با استفاده از ابزارهای آم��اری آن را انجام 
داد که خریداران ش��رکتی، محصوالت فروشندگان 
را ب��ر پایه صفات معین رده بندی و از طریق جایگاه 
ش��رکت را نسبت ب��ه رقیب ارزیاب��ی می کنند . این 

فرآین��د با تحقی��ق در مورد سط��وح مرجح صفات 
مناس��ب محصوالت، از سوی بخش های متعدد بازار 
بالقوه شروع می شود . گردآوری داده ها درباره سطوح 
مرجح ای��ن دو صفات از س��وی بخش های مختلف 

بازار نخستین گام محسوب می شود . 
تعیی��ن جایگاه محصوالت ش��رکتی در مقایسه با 
محص��والت مصرف��ی، فرآیندی مش��کل تر و کندتر 
است . درحالی ک��ه تبلیغات اب��زاری است عمده که 
برای تعیی��ن جایگ��اه محصوالت در ب��ازار مصرف 
به کاربرده می ش��ود . در بازارهای سازمانی از فروش 
ش��خصی و ارتقای فروش، تبلیغات و نمایشگاه های 
تجاری ب��رای تعیی��ن جایگاه محص��والت استفاده 

می شود.

جایگاه یابی محصول

پرسش: قصد دارم کسب وکاری را در حوزه مواد غذایی راه اندازی کنم . فرآیند جایگاه یابی محصول را در چه زمانی 
و چگونه باید انجام دهم؟  کلینیک کسب و کار

تفاوت هوش هیجانی واقعی و 
خودخواهی ناخودآگاه

چه زمان��ی مصادیق هوش هیجانی، نظی��ر تالش ما برای 
همدلی و کمک کردن به دیگران، معتبر محسوب می شود و 

چه زمانی ریشه در انگیزه های ناسالم درونی ما دارد؟ 
گاه��ی اوقات ممک��ن است چی��زی که به عن��وان هوش 
هیجانی می شناسیم،  واقعیت نداشته باشد. درست همانطور 
ک��ه کیف و ساعت های تقلبی زیبا به نظر می رسند، برخی از 
هیجانات، احساسات و اقدامات نیز ماهیتی مشابه ظاهرشان 
ندارند. مثل مدیران باهوش��ی که اظهار می کنند به تعامالت 
کارمندان بها می دهند و در همین راستا به حرف اعضای تیم 
گوش می دهند و با آنها همدل��ی می کنند، ولی درواقع همه 
ای��ن اقدامات برای رفع نیازهای عاطفی خود آنها است. بسیار 
مهم است که صحت احساسات درونی خودمان را بشناسیم؛ 
مخصوصا اگر بدانیم که بسیاری از اوقات، در حال تظاهر کردن 
هستیم.  تحقیقات متعددی در خصوص استفاده های نابجا یا 
متظاهرانه از هوش هیجانی صورت گرفته است. به عنوان  مثال 
مهندسی عامدانه افکار و احساسات دیگران، به منظور دریافت 
پاسخ و واکنش��ی که حالت عادی ترجیح واقعی آنها نیست. 
بااین حال ازآنجا که عموم مردم، ضد اجتماعی نیستند، معموال 
استفاده های نابجا از هوش هیجانی، ناخودآگاه است نه عمدی. 
اگ��ر بخواهیم خودمان را از ورطه »هوش عاطفی جعلی« دور 
نگه داریم، به خودآگاهی عمیق تری نیاز داریم. پیش از هر چیز، 
متداول ترین احساسات غیرواقعی مدیران و رهبران تیم را مرور 

می کنیم: 
تمایل به قهرمان دیده شدن در پوشش همدلی

همدل��ی یکی از مؤلفه ه��ای اصلی ه��وش هیجانی است. 
ظرفیت درک احساسات دیگران و ش��ریک شدن با آنها، پایه 
روابط قوی و اعتمادسازی است. اما ممکن است تمایل واقعی 
و اصی��ل یک رهبر به مراقبت از همکاران، حدومرزهای سالم 
را از بین ببرد. به عنوان  مثال زمانی که یک رهبر یا مدیر، اجازه 
می دهد کارمندانش برای پیش��رفت خود به او متکی باشند، 
آنها را قوی تر نمی کند، بلکه خودش را به قهرمان پشت پرده 

پیروزی های آنان تبدیل می کند. 
هنگامی ک��ه می خواهید همدلی خود را ب��ه اطرافیان ابراز 
کنید، با خودتان صادق باش��ید. آیا این حرکت ناش��ی از آن 
نیست که می خواهید قهرمان دیده ش��وید؟ درک مش��فقانه 
چالش های دیگران، مص��داق هوش هیجانی است، اما تالش 
ب��رای نجات دادن آنها از عواقب ای��ن چالش ها، ممکن است 
ریشه در خودخواهی و تمایالت فریبکارانه شما داشته باشد. 
نیاز به موجه دیده شدن در پوشش گوش دادن به 

دیگران
یک��ی از مهارت ه��ای کلیدی ه��وش هیجان��ی این است 
که ش��نونده خوبی باش��ید. توجه به نگرانی ه��ای گفتاری و 
غیرگفتاری دیگران به معنی اهمیت دادن به دیدگاه های آنان، 
کنار آمدن با آرا و نظرات متضادشان با ما و تشویق آنها به بیان 

دیدگاه شان است. 
برخ��ی از رهبران ادع��ا می کنند که به نظ��رات کارمندان 
به خوبی گوش می دهن��د و اگر ایده های دیگران، بهتر از ایده 
شخصی آنها باش��د، از تغییرات مثبت استقبال می کنند. اما 
برخی از آنها نیز تصدیق می کنند که پذیرفتن حقیقت، سخت 
است و احتماال به واسطه محق دانستن دیگران، قدرت کنترل 

و نفوذ خود را از دست می دهند. 
مش��کل اینجاست که بیش��تر رهبران، در تشخیص هدف 
اصلی خود دچار اش��تباه می شوند. آنها تظاهر می کنند که به 
حرف دیگران گوش می دهن��د؛ درحالی که تالش اصلی آنها، 
جلب نظر مساعد مخاطبان است. به عنوان  مثال، سرپرستان 
تی��م بازاریاب��ی و تیم ف��روش، سعی می کنن��د اختالف نظر 
همیش��گی بین خودشان را حل کنند. چه جمالتی بین آنها 

ردوبدل می شود؟ 
- »پس این طور که شما می گویید و من متوجه شدم، تنها 

در این صورت با حجم محصول موافقت می کنید که. . .«
- »من واقعی سعی کردم نظر ش��ما را در این رابطه درک 

کنم. . .«
- »حس می کنم ش��ما واقعی خسته شده اید. باید راه حلی 
پیدا کنیم که به سود هر دو طرف باش��د. اگر فقط شما قبول 

کنید که. . .«
درواق��ع هر دو طرف مدعی اند که می خواهند به یک توافق 
دوجانب��ه برسند. اما هرکسی که ش��اهد مکالمه آنها باش��د، 
می فهمد که این ادعا واقعیت ندارد. آنها فقط تالش می کنند 
با تأیید یکدیگر، خود را در جایگاه برتر قرار دهند. اما ش��ما، 
اگر دیدگاهی قوی یا برنامه مهمی در ذهن دارید، از آن دفاع 
کنید. این موضوع ب��دان معنی نیست که به دیگران اهمیت 
نمی دهی��د. اگر عقاید و ایده های عالی خود را سرکوب کنید، 
تعامل بهتری با دیگران نخواهید داش��ت. به عالوه، مخاطبان 
زمانی احساس می کنند که شما راه را برای شنیدن ایده های 
آنان باز می گذارید که در مورد ایده های خودتان صریح باشید. 

نیاز به تأیید شدن در پوشش خودآگاهی
رهبران هوش��مند و خودآگاه، بررسی می کنند که دیگران 
آنه��ا را چگون��ه می بینند. آنه��ا از دیگران بازخ��ورد سازنده 
می گیرند و نقاط ضعف و عی��وب خود را می پذیرند. ولی اگر 
تمایل به تصدیق شدن توسط دیگران، مهم ترین اولویت فرد 
باشد، خودآگاهی به خودمحوری تبدیل می شود. در این حالت 
مدیر فکر می کند که به طور دائم از تیم خود بازخورد می گیرد، 
درحالی که آنچه کارمندان می بینند، صرفا درخواستی عصبی 
ب��رای تأیید ش��دن است. کارمن��دان می دانند ک��ه هر زمان 
مدیرشان نظر آنها را در مورد تصمیمات اتخاذشده می پرسد، 
فقط منتظر تحسین و تصدیق پرش��ور آنهاست. یا در مثالی 
دیگر، مدیری را تصور کنید که به تیم خود می گوید: »می دانم 
که گاهی عجوالنه تصمیم گیری می کنم. لطفا هرگاه ش��اهد 
چنین اشتباهی بودید، به من گوشزد کنید.« و بعد بالفاصله 

می پرسد: »فکر می کنید من عجول هستم؟«
طبیع��ی است که هر رهبر یا مدیر، در مورد مسائل خاصی 
احساس ناامنی داش��ته باشد. اما رهبری که از هوش هیجانی 
واقع��ی برخوردار است، این عدم اطمینان را می پذیرد و برای 
تسکی��ن آن، دیگران را تحت  فش��ار ق��رار نمی دهد.  گاهی 
اوقات توانایی ما در بیان مصادیق هوش هیجانی، تحت تأثیر 
نیازهای عاطفی ناشناخته و ناسالم ما قرار می گیرد. اگر واقعاً 
می خواهید از مهارت های هوش هیجانی به طور مؤثر استفاده 
کنید، به زخم های عمیقی که زیر سطح چشم انداز احساسات 
درونی شما جا خوش کرده اند، توجه کنید. با خودتان صادق 
باشید و انگیزه واقعی اقدامات به ظاهر مثبت خود را بشناسید. 
تنها در این صورت روابط قابل  اعتماد و باورپذیری با اطرافیان 

HBR/zoomitخواهید داشت.                          منبع
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۵3 میلیون نفر در کشور از اینترنت 
موبایل استفاده می کنند

آخری��ن ش��اخص های مهم بخش ارتباطات کش��ور تا 
پایان سال 96 نش��ان می دهد ک��ه 53 میلیون ایرانی از 
اینترنت موبایل استف��اده می کنند و ظرفیت پهنای باند 

کشور به ۱5۰۰ گیگابایت رسیده است. 
به گزارش دیجیاتو، دفتر بررسی های اقتصادی وزارت 
ارتباطات این آمار را منتش��ر و عن��وان کرده که ضریب 
نفوذ موبای��ل در سال 96 با افزایش��ی 6درصدی نسبت 
ب��ه سال قب��ل به ن��رخ ۱۱۰ درصد رسی��ده و از طرفی 
33میلیون کاربر اینترنت موبایل سال گذش��ته، حاال به 

53میلیون نفر رسیده اند. 
ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور طی ۱۰ سال گذشته 

از 33.۴9 درصد به 3۸.7۱ درصد رسیده است. 
در ای��ن آمار آمده است که توسع��ه تلفن ثابت نسبت 
به سال گذش��ته چندان تغییری نداشته و تعداد خطوط 
سال 96 ب��ه 3۰میلیون و 9۴۴ هزار و ۱69 خط رسیده 
که در برابر آم��ار 3۰میلیون و 5۰6 هزار و 633 چندان 

قابل توجه نیست. 
برآوردها حکایت از این دارد که از تعداد ۱69 میلیون 
و 5۴3 ه��زار و 36۸ سی��م کارت واگذار ش��ده، نزدیک 
به ۸۰ میلیون آن در کش��ور فعال نیستند. براین اساس 
ضریب نفوذ مش��ترکان فعال تلفن همراه کشور تا پایان 
سال گذشته به ۱۱۰.53 درصد رسید و این آمار تا پایان 
سال 95 حدود ۱۰۴.۱۴ درصد اعالم شده بود که نشان 
از افزای��ش ضریب نفوذ موبایل در کش��ور برخالف تلفن 

ثابت دارد. 
در س��ال ۸6 ضریب نفوذ موبایل در ایران 39.5 درصد 
بود و طی ۱۰ سال اخیر به 53/۱۱۰ درصد رسیده است.

همانطور که قابل پیش بینی هم بود، رش��د نصب تلفن 
همگانی در کشور روندی نزولی طی کرده و سال گذشته 
حدود ۱۰7هزار و ۴۱7 از این دستگاه ها در سراسر کشور 

نصب شده است. 

از نظ��ر ش��اخص باندپهن نیز تا پایان سال 96 ش��مار 
مش��ترکان پهن باند سیار به 53میلی��ون و ۲۴۴ هزار و 
۴5۴ مش��ترک و ش��مار مش��ترک پهن باند ثابت نیز به 
۱۱میلی��ون و 7۲۲ هزار و 7۰۲ مش��ترک رسید. به این 
معن��ی که بیش از 53میلیون ایران��ی از اینترنت موبایل 
و بی��ش از ۱۱میلیون کارب��ر از اینترنت ثابت تحت یکی 
از فناوری ه��ای ADSL، فیبرن��وری و TD LTE بهره 

می برند. 
بین المل��ل  بان��د  پهن��ای  ظرفی��ت   ۸6 س��ال  در 
6.۰5گیگابی��ت برثانیه بوده که هم اکنون با رش��د قابل 

توجهی به ۱5۰۰ گیگابیت برثانیه رسیده است
مقایسه مش��ترکان باندپهن در کش��ور نسبت به مدت 
مشابه حاکی از آن است که در سال 95 شمار مشترکان 
اینترن��ت موبایل باند پهن 33 میلیون و ۲۴6 هزار و 69 
نفر بوده و تعداد مشترکان اینترنت باندپهن ثابت حدود 
9 میلیون و ۴۰۸ هزار و ۲3 مشترک گزارش شده که به 

معنای افزایش شمار مشترکان این فناوری است. 
در سال 9۱ حدود 5۲ هزار و 9۰۰ روستا دارای ارتباط 
ب��ود که در پایان سال 96 این رق��م به 55 هزار و 3۲5 

روستا رسیده است. 

مسیرموفقیت بستهبندیخالق

!درنــگ


