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 تکاپو برای
وام های ناقص

متقاضیان دریافت تس��هیالت بعد از مدت ها رفت و آمد و تأمین خواس��ته های بانک ها برای دریافت 
تسهیالت، در نهایت با وام هایی مواجه می شوند که بخشی از رقم مورد نظر بلوکه شده و تا پایان تسویه 
وام به آنها پرداخت نمی شود. وثیقه گیری بخشی از تسهیالت مدت هاست که یکی از معضالت مشتریان 
بانک ها به ش��مار رفته و هنوز حل و فصل نش��ده اس��ت.  روند دریافت تسهیالت در بانک ها کار چندان 
ساده ای نیست و یک متقاضی وام خرد باید مدت ها به دنبال تأمین گزینه هایی باشد که بانک ها مقابل او 
می چینند و می توان از جمله آنها به تکمیل پرونده تا تأمین ضامن های مختلف و وثایقی که تأمین آن...

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
از توافق مالیاتی با اصناف خبر داد

 مالیات سال 96 اصناف
5 درصد افزایش یافت
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سیاه و سپید اجرای استانداردهای 
هشتاد وپنج گانه در صنعت خودروی کشور

داستان تلخ رویکردی به نام »همه یا هیچ«
انتقادپذیری؛ ویژگی حیاتی برای مؤسس استارتاپ

رستوران داری حرفه ای در عصر دیجیتال
معرفی 15 تکنیک سئوکاله سیاه

معجزه برترین تبلیغات تمام دوران ها
انگیزه ات هر چه باشد همه با هم هستیم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

گوگل با پشت سر گذاشتن اپل 
باارزش ترین برند جهان شد

احمد فرهادی
کارشناس اقتصادی
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فرصـت امروز: دومین سـال روی کار آمـدن دولت نهم بود 
که کارت سـوخت متولد شـد و از تیرماه سـال 86، تمامی 

خودروها در ایران دارای کارت هوشـمند سـوخت 
شدند، اما چند سال بعد که قیمت بنزین در...

حکایت کارت هایی که به جیب بازگشت

بازگشت آرام کارت سوخت

یادداشت
اعالم انصراف رسانه ای توسط 

توتال حرفه ای نیست

صورت مس��ئله مبهم نیست. 
ق��راردادی ش��فاف و روش��ن 
و ب��ر اس��اس اس��تانداردهای 
بین الملل��ی با توتال از س��وی 
دو شریک و یک کارفرما امضا 
ش��ده اس��ت و هر ن��وع تغییر 
در این ق��رارداد باید مطابق با 
اس��تانداردهای جهان��ی انجام 
ش��ود. ش��رکت توت��ال پس از 
از برجام اعالم  خروج آمری��کا 
کرده در ای��ران کار نمی کند و 
در ای��ن  بین یکی از مس��ائلی 
ک��ه کمت��ر به آن توجه ش��ده 
ع��دم اظهارنظ��ر رس��می این 
ش��رکت دراین باره ب��ا مقامات 
و مس��ئوالن وزارت نفت ایران 
اس��ت. توت��ال در ی��ک ج��و 
رسانه ای چنین خبری را اعالم 
ک��رده ن��ه در ی��ک اظهارنظر 
رس��می به مس��ئوالن ایرانی و 
دیگر ش��رکای ق��رارداد. ترفند 
توتال این بوده که در رسانه ها 
از مگاپروژه های��ش در آمری��کا 
بگوید و به منافع اقتصادی اش 
در آمریکا و متحدان مس��تقیم 
این کش��ور اشاره و اعالم کرده 
پیش��رفتی  ایران  در  پروژه اش 
نداش��ته اس��ت. نکت��ه دیگ��ر 
اینک��ه توتال اعالم کرده ارزش 
70 میلی��ون یورویی پروژه در 

ایران در مقابل منافع 
2گسترده ای که این...

رضاپدیدار
رئیس کمیسیون انرژی 

 و محیط زیست
اتاق تهران

88936651

بهارستان صبح چهارشنبه شاهد انتخابات هیأت رئیسه مجلس 
دهم بود و در نهایت، علی الریجانی به عنوان رئیس، علی مطهری 
و مسعود پزش��کیان به عنوان نایب رئیس مجلس انتخاب شدند. 
این در حالی اس��ت که الریجانی تاکنون ۱۴ بار به عنوان »رئیس 
مجلس« از نمایندگان ۳ مجلس رأی اعتماد گرفته اس��ت. او روز 
چهارش��نبه نیز با اختالف ۲۴ رأی نس��بت ب��ه محمدرضا عارف 
رئیس مجلس دهم باقی ماند. همچنین س��ه ناظر هیأت رئیسه 
نیز در جایگاه قبلی خود ابقا شدند و از بین ۱۳ کاندیدای ناظرین 
)کارپرداز(، اس��داهلل عباسی با ۹۶ رای، بهروز نعمتی با ۹۶ رأی و 
محمدی آش��وری با ۸۹ رأی از مجم��وع ۲۴۱ نماینده حاضر در 
جایگاه ناظرین هیأت رئیس��ه ابقا ش��دند.  به گزارش خبرآنالین، 
عالوه بر اینکه علی الریجانی س��ه ب��ار به عنوان رئیس موقت در 
مجالس هش��تم، نهم و دهم انتخاب ش��د، در طول هش��ت سال 
عمر دو مجلس هش��تم و نهم نیز هر س��ال به عنوان رئیس دائم 
مجلس رأی آورد. او دی��روز هم برای چهاردهمین بار در معرض 
این رأی گیری قرار گرفت و با کسب ۱۴7رای از ۲7۹ رأی ماخوذه 
برای سومین س��ال متوالی رئیس مجلس دهم شد. در انتخابات 
س��ال گذش��ته ۶۴ رأی باطله در این انتخابات به صندوق ریخته 
شد و امسال نیز ۹ رأی باطله وجود داشت.  الریجانی در انتخابات 
مجلس هشتم رقیبی برای ریاست نداشت، ولی در مجلس نهم با 
غالمعل��ی حدادعادل و در مجلس دهم نیز با محمدرضا عارف در 
انتخابات هیأت رئیسه موقت و با مصطفی کواکبیان در انتخابات 

هیأت رئیسه دائم رقابت کرد. او در انتخابات هیأت رئیسه موقت 
مجلس دهم، با کسب ۱7۳ رأی از عارف با ۱0۳ رأی پیشی گرفت 
و در انتخابات هیأت رئیس��ه دائم نخستین سال فعالیت مجلس 
دهم نیز با کسب ۲۳7 رأی از کواکبیان با ۱۱ رای، جلو افتاد. او در 
دومین سال از انتخابات هیأت رئیسه مجلس دهم نیز تنها نامزد 
ریاست مجلس بود و هیچ یک از نمایندگان با او وارد رقابت نشدند. 

الریجانی رئیس مجلس ماند
اما انتخاب رئیس سومین اجالسیه مجلس دهم، به سادگی دو 
سال گذش��ته نبود. علی الریجانی، محمدرضا عارف و حمیدرضا 
حاجی بابایی از س��وی س��ه فراکسیون مس��تقلین، امید و والیی 
 نام��زد ریاس��ت مجل��س بودن��د. در دور اول رقاب��ت، از مجموع 
۲7۲ رأی ماخ��وذه، الریجانی ب��ا ۱0۱ رأی، عارف با ۱۱۴ رأی و 
حاجی بابایی با 5۴ رأی این انتخابات را پش��ت سر گذاشتند. به 
این ترتیب انتخابات رئیس سومین اجالسیه مجلس دهم به دور 
دوم کشیده شد. البته حاجی بابایی به نفع آقای الریجانی انصراف 
داد تا الریجانی و عارف وارد دور دوم رقابت ش��وند و برای ریاست 
مجل��س رقابت کنن��د.  در دور دوم انتخاب نیز رئیس مجلس در 
سومین س��ال کاری مجلس دهم، از مجموع ۲7۹ رأی ماخوذه، 
عل��ی الریجان��ی ۱۴7 رأی و محمدرضا عارف ۱۲۳ رأی کس��ب 
کردند. به این ترتیب الریجانی برای چهاردهمین بار توانس��ت به 
عنوان »رئیس« از اهالی خانه ملت رأی بگیرد. این رقابت تنگاتنگ 
سبب شد تا او 57 رأی کمتر از سال گذشته کسب کند.  در ادوار 

پیش��ین الریجانی با کس��ب ۲۳7 رأی برای ریاست دومین سال 
مجلس دهم، رکورددار کس��ب رأی برای ریاس��ت خانه ملت در 

تمامی ادوار گذشته شد. 
الریجانی رکورددار ریاست

مقایسه آماری آرای سال اول و دوم انتخابات هیأت رئیسه ادوار 
مجلس نش��ان می دهد، علی الریجانی ب��رای چهاردهمین بار در 
مجالس هشتم و دهم با کس��ب ۲۳7 رای، بیشترین رأی مثبت 
را از نمایندگان گرفته و بیشترین میزان حضور بر کرسی ریاست 
را دارد.  انتخاب هیأت رئیس��ه مجلس، روالی اس��ت که براساس 
آیین نامه داخلی قوه مقننه، اهالی خانه ملت، چهار بار در هر دوره 
از مجلس آن را برگزار می کنند. در این میان ش��اید بی راه نباشد 
که از انتخاب رئیس مجلس به عنوان مهم ترین حرکت در صفحه 
شطرنج هیأت رئیسه یاد کنیم. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و علی 
الریجانی تا سال گذشته رکورد برابر ۱۳ بار اخذ رأی برای حضور 
در کرس��ی ریاس��ت مجلس -اعم از هیأت رئیسه موقت و هیأت 
رئیسه دائم در چهار اجالسیه هر دوره از مجلس- را داشتند. اما از 
آنجا که حضور هاشمی رفسنجانی در مجلس سوم نیمه کاره ماند 
و او به عنوان رئیس جمهور، خانه ملت را ترک کرد؛ تمدید ریاست 
الریجانی در چهاردهمین رأی گیری پیاپی برای ریاس��ت مجلس 
در فواصل مجالس هشتم تا دهم، او را رکورددار ریاست بر پارلمان 
ک��رد. بعد از الریجانی و هاش��می، ناطق نوری ب��ا قرار گرفتن در 
جایگاه ریاست مجالس چهارم و پنجم، در جایگاه سوم قرار دارد. 

ای��ن روزها ط��رح »س��اماندهی بازار خودرو« از س��وی 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی به عنوان راهی برای 
مقابل��ه با تالطم��ات بازار خودرو مطرح ش��ده اس��ت. در 
مقدمه این طرح چهار نکته محوری اعالم ش��ده که ش��اید 
عصاره اساس��ی ترین انتقادهای چند س��اله اخیر به صنعت 

خودروسازی ایران است. این نکات عبارتند از: 
1- تأکیـد بر تلفات جـاده ای خودروها: تصادف های 
جاده ای در کش��ور فقط در مدت ۱0 س��ال افزون بر ۲۴۳ 
هزار کشته داشته است و از نظر آماری مرگبارترین حوادث 
جاده ای، ایران دارای رتبه باالیی است و همچنین مهم ترین 
عامل مرگ و میر در کشور محسوب می شود. به طوری که 
پارسال ۸0 هزار میلیارد ریال دیه توسط شرکت های بیمه 
پرداخت شده اس��ت. یکی از مهم ترین دالیل وقوع چنین 

فاجعه ای ناایمنی خودروهای داخلی است. 
2- تأکیـد بر یارانه سـوخت: عالوه ب��ر ناایمنی، این 
خودروها از مصرف س��وخت باالیی برخوردارند، به گونه ای 
ک��ه س��االنه 500هزار میلی��ارد ریال یارانه ب��ه این بخش 

پرداخت می شود. 
3- تأکید بـر مصرف باالی سـوخت: مصرف روزانه 
سوخت در کش��ور با تعداد ۱۹ میلیون خودرو، ۸۱میلیون 

لیتر اس��ت؛ درحالی که این میزان در ترکیه با ۲۱ میلیون 
خودرو، ۸میلیون لیتر است. 

4- تأکید بر مشکالت زیست محیطی: این خودروها 
سهم عمده ای در آلودگی شهرها و مسائل زیست محیطی و 

بیماری های ناشی از آن دارند. 
به نظر می رسد طراحان »طرح ساماندهی بازار خودرو« 
درصددند با تصویب این طرح، بتوانند گام های مؤثری برای 
تأمین اهداف چهارگانه فوق بردارند. اما پرس��ش اینجاست 
که آیا این طرح، ایده ای گره گشا برای صنعت خودروسازی 

ایران است؟ 
نخس��ت، الزم است از عنوان »طرح س��اماندهی بازار 
خودرو« آغاز کنیم. به نظر می رس��د در همین نامگذاری 
محدودیت هایی وجود داشته باشد. از آنجا که قرار است 
این طرح پس از تصویب در مجلس به قانونی الزم االجرا 
تبدیل ش��ود و از آنجا ک��ه تأکید اصلی مف��اد طرح در 
راستای رقابت پذیری بیشتر در صنعت خودروسازی است 
پیش��نهاد می ش��ود عنوان طرح به جای تأکید بر عنصر 
»ب��ازار« بر عنصر »رقابت پذیری« باش��د؛ یعنی به جای 
اینکه بگوییم طرح س��اماندهی بازار خ��ودرو می خواهد 
اش��کاالت چهارگانه را حذف کند، بگوییم قرار است در 
مجلس طرحی به تصویب برسد که رقابت پذیری صنعت 

خودرو را ارتقا دهد. 
به ط��ور قطع و یقی��ن می دانیم هر چ��ه صنعت خودرو 

رقابت پذیرتر ش��ود، رفاه بیشتری برای مصرف کنندگان در 
برخواهد داش��ت و قابلیت عرض اندام بیشتر در جهان نیز 
خواه��د یافت. همچنین مش��کالت چهارگانه اصلی که در 
مقدمه طرح بدان پرداخته ش��ده قابل حل تر خواهد بود و 

سرانجام آنکه بازار خودرو به سامان خواهد رسید. 
در ط��رح نماین��دگان مجلس نیز چندین ب��ار بر عنصر 
رقابت پذیری صنعت خودروس��ازی تأکید ش��ده است. اما 
برای داش��تن صنعت خودروی رقابت پذی��ر این طرح باید 

به چند سرفصل مهم بیشتر توجه داشت که عبارتند از: 
ال��ف - بحث تعرفه ه��ای خودروهای وارداتی براس��اس 

پیشنهاد صورت گرفته در طرح
ب - چگونگ��ی همکاری با ش��رکای خارج��ی در حوزه 

خودرو و قطعه سازی
ج - بحث سهام و مالکیت خودروسازان 
د - موضوع بهینگی صنعت قطعه سازی

بنابراین به نظر می رس��د اگر مفاد طرح یادش��ده که در 
حقیقت حاصل وضعیت »واکنش��ی« به ب��ازار خودروهای 
واردات��ی بوده تبدی��ل به حالت »کنش��ی« یعنی تأکید بر 
رقابت پذیر کردن صنعت خودروس��ازی شود و نمایندگان 
از زاویه تنظیم قوانین بتوانند به ایجاد بس��تر رقابتی شدن 
صنع��ت خودرو کمک کنند، ای��ن طرح و طرح هایی از این 

دست بتواند با موفقیت بیشتری همراه شود. 
منبع: ایرنا

نگاهی به انتخابات دوره سوم هیأت رئیسه مجلس دهم

علی الریجانی برای چهاردهمین بار رئیس مجلس شد

ساماندهی بازار خودرو در گرو رقابت پذیری

 فراکس��یون های سیاس��ی مجلس بعد از دس��ت کم
۱0 روز برگزاری جلسات مستمر، سرانجام با لیست های 
جداگانه ای پا به عرصه انتخابات هیأت رئیس��ه در سال 
سوم گذاشتند، به نظر می رسد برنده این انتخابات حداقل 

از نظر تعداد کرسی ها، فراکسیون امید است. 
به گزارش ایسنا، انتخابات هیأت رئیسه مجلس در سال 
سوم در جلسه علنی روز چهارشنبه برگزار شد؛ انتخاباتی 
که پایانی بر البی های فش��رده فراکس��یون های سیاسی 
مجلس بود که به دلیل تجربه ناخوشایند انتخابات سال 
گذشته لیست مستقل را به ائتالف ترجیح دادند، این امر 
منجر به ارائه سه لیست ۱۲ نفره یعنی ۳۶ کاندیدا شد. 

در این گزارش عملکرد س��ه فراکسیون امید، والیی و 
مس��تقلین در انتخابات هیأت رئیس��ه مورد بررسی قرار 

گرفته است. 
فراکسیون امید

فراکس��یون امید با تجربه تلخ از ائتالف سال گذشته 
و مواجه��ه ب��ا بدعهدی ه��ا، در واکنش به تالش س��ایر 
فراکسیون ها برای ارائه لیست مجزا، لیست مستقل ارائه 
کرد و با کمی بیش از ۱۱0 عضو با س��ر لیستی عارف پا 

به میدان گذاشت. 
گرچه عارف با اختالف ۲0 رأی نتوانس��ت بر کرس��ی 
ریاست تکیه زند، اما توانست رأی بیشتری نسبت به سال 
اول مجل��س کس��ب کرده و حتی پا را فراتر گذاش��ته و 
در مرحله اول ۱0 رأی بیش��تر از الریجانی آورد که اگر 
حاجی بابایی به نفع الریجان��ی انصراف نمی داد احتمال 

ریاست او دور از ذهن نبود. 
فراکس��یون امید توانس��ت ب��ا رأی قاط��ع دو گزینه 
پیش��نهادی خود برای نایب رئیس��ی یعنی پزشکیان و 
مطهری را وارد هیأت رئیس��ه کرده و نمره عالی را از این 

نظر بگیرد. 
این فراکسیون در رقابت برای انتخاب ۶ دبیر، ۳ گزینه 
پیشنهادی خود یعنی رحیمی، وکیلی و یوسف نژاد را به 
هیأت رئیسه فرس��تاد، در این حوزه هم عملکرد خوبی 
نس��بت به سال گذشته داش��ت اما در انتخاب سه ناظر 
مجلس عملکرد خوبی نداشت و نتوانست هیچ نماینده ای 

را به عنوان ناظر به هیأت رئیسه بفرستد. 
افزایش تعداد اعضای فراکس��یون امید از ۳ عضو به 5 
عضو در هیأت رئیسه نسبت به سال دوم فعالیت مجلس 
دهم نشان می دهد که عملکرد این فراکسیون خوب بوده 

است. 
فراکسیون نمایندگان والیی

فراکس��یون والیی که اصرار بر ارائه لیس��ت مس��تقل 

داش��ت نیز با کمتر از ۹0 عضو با سر لیستی حمیدرضا 
حاجی بابایی وارد انتخابات شد. 

حاجی بابایی ک��ه در دور اول انتخاب رئیس تنها 5۴ 
رأی را کس��ب کرد در دور دوم به نفع الریجانی انصراف 
داد تا نشان دهد این فراکسیون علی رغم تمامی انتقادات 

تندش، الریجانی را به عارف ترجیح می دهند. 
فراکس��یون والی��ی اما عملک��رد بهت��ری در انتخاب 
دبیران داش��ت که توانست س��ه عضو فراکسیون یعنی 
رنجبرزاده، قاضی زاده و امیرآبادی را وارد هیأت رئیس��ه 
کند. عملکردی که برای کارپردازی متوسط بود چرا که 
این فراکسیون فقط توانست از گزینه پیشنهادی خود در 

هیأت رئیسه سال دوم یعنی عباسی حمایت کند. 
حضور چهار عضو فراکسیون والیی در هیأت رئیسه و 
از دست دادن یک عضو خود یعنی فرهنگی موید کارنامه 

متوسط آن است. 
در ارزیابی کلی تر فراکس��یون والیی در انتخاب رئیس 
مجل��س رأی فراکس��یونی ندادند ک��ه 5۴ رأی حاجی 
بابایی موید این ادعاست، کما اینکه برخی از اعضای این 
فراکسیون معتقدند رأی آنها این پیام را به جامعه داد که 
فراکس��یون والیی اقلیتی کم ولی قوی هستند و نبایداز 

آنها انتظار تغییر رئیس مجلس را داشت. 
فراکسیون مستقلین

فراکسیون مستقلین که از ابتدا بر ائتالف اصرار داشت 
در مواجهه با لیست مستقل دو فراکسیون دیگر از قافله 
عقب نماند و با کمتر از ۱00 عضو خود با س��ر لیس��تی 

الریجانی پا به میدان گذاشت. 
علی الریجانی رئیس دوره های هش��تم، نهم و دو سال 
مجلس دهم که حداق��ل در این دوره خود را عضو هیچ 
فراکسیون نمی دانس��ت این بار با لیست مستقلین وارد 
رقابت شد؛ رقابتی که در دور اول ۱0۱ رأی و در دور دوم 
۱۴7 رأی برای او به ارمغان آورد. ۱۴7 رایی که بخش��ی 
از آن را مدیون انصراف حاجی بابایی و اعضای فراکسیون 
والیی اس��ت، همان فراکس��یونی که انتقادات جدی به 

عملکرد شخص الریجانی داشته و دارند. 
این فراکس��یون عملک��رد خوبی در انتخ��اب دبیران 
نداشت و نتوانس��ت گزینه ای را برای دبیری وارد هیأت 
رئیسه کند اما توانست از گزینه های پیشنهادی خود برای 
کارپردازی در هیأت رئیسه سال دوم دفاع کند. نعمتی و 

آشوری اعضای فراکسیون مستقلین هستند. 
در انتخاب��ات ای��ن دوره هیأت رئیس��ه، فراکس��یون 
مس��تقلین با سه عضو و از دس��ت دادن یک عضو یعنی 

کاتب عملکرد ضعیفی داشت. 

بررسی عملکرد فراکسیون های سیاسی در انتخابات هیات رئیسه

امید پیشتاز شد، مستقلین و والیی جا ماندند

والدت امام حسن مجتبی)ع( مبارک



اعالم انصراف رسانه ای توسط توتال 
حرفه ای نیست

صورت مس��ئله مبه��م نیس��ت. قراردادی ش��فاف 
و روش��ن و بر اس��اس اس��تانداردهای بین المللی با 
توتال از س��وی دو ش��ریک و یک کارفرما امضا شده 
اس��ت و هر نوع تغییر در این ق��رارداد باید مطابق با 
اس��تانداردهای جهانی انجام شود. شرکت توتال پس 
از خ��روج آمریکا از برجام اعالم ک��رده در ایران کار 
نمی کن��د و در این  بین یکی از مس��ائلی که کمتر به 
آن توجه ش��ده عدم اظهارنظر رس��می این ش��رکت 
دراین ب��اره با مقامات و مس��ئوالن وزارت نفت ایران 
اس��ت. توتال در یک جو رس��انه ای چنین خبری را 
اعالم کرده نه در یک اظهارنظر رس��می به مسئوالن 
ایرانی و دیگر ش��رکای قرارداد. ترفند توتال این بوده 
که در رس��انه ها از مگاپروژه هایش در آمریکا بگوید و 
به منافع اقتصادی اش در آمریکا و متحدان مس��تقیم 
این کش��ور اش��اره کرده و اعالم ک��رده پروژه اش در 
ایران پیشرفتی نداشته است. نکته دیگر اینکه توتال 
اعالم کرده ارزش 70 میلیون یورویی پروژه در ایران 
در مقابل منافع گسترده ای که این شرکت در آمریکا 

و کشورهای متحدش دارد، ارزشمند نیست. 
این رفتار توتال، یعنی عدم اظهارنظر رسمی درباره 
قرارداد و جوس��ازی رس��انه ای در فضای بین المللی 
حرفه ای نیس��ت. به نظر من رفتار وزیر نفت ایران در 
تعیین ضرب االجل برای این شرکت حفظ اعتبار ملی 
کشور و صنایع نفت ایران است. توتال باید بر اساس 
قرارداد گزارش پیشرفت پروژه را ارائه می کرده است. 
بر اس��اس قرارداد با توتال باید از ظرفیت های داخلی 
استفاده کند. بیش از ۸0 شرکت ایرانی برای حضور 
در این پروژه مورد گفت وگو قرارگرفته و ابعاد فنی و 
تخصصی کار به آنها ارائه  ش��ده است و این شرکت ها 
آماده  ش��ده اند تا در فاز ۱۱ پارس جنوبی با ش��رکت 
ان پی سی چین، توتال و پتروپارس فعالیت کنند. این 
شرکت ها نمی توانند به دلیل اعالم رسانه ای انصراف 
از س��وی توتال بالتکلیف بمانن��د به همین دلیل در 
انجمن های س��ازنده، پیمانکار، مش��اور و مهندسان 
صنعت نفت و نشست های اتاق بازرگانی از مسئوالن 

خواسته شده تا به این بالتکلیفی پایان بدهند. 
اکن��ون نزدیک ب��ه یک م��اه از خ��روج آمریکا از 
برجام می گذرد اما هنوز توتال رسماً درباره ماندن یا 
رفت��ن اظهارنظر نمی کند. توتال هنوز به کارفرمایش 
یعنی ش��رکت ملی نفت و دیگر ش��رکا یعنی شرکت 
پتروپارس و سی ان پی س��ی چین هم��کاری یا عدم 
هم��کاری اش با پ��روژه را اعالم نکرده اس��ت. اکنون 
وزارت نفت ایران ضرب االجلی ۶0 روزه را برای توتال 
تعیین کرده اس��ت. اگر توت��ال پس ازاین مدت زمان 
قصد ماندن در پروژه را نداش��ته باشد، شرکت چینی 
سی ان پی س��ی که پیش  از این هم در ایران س��ابقه 
فعالی��ت نفتی داش��ته و ۴۸ س��اعت پ��س از خروج 
آمری��کا از برجام ادامه همکاری اش در پروژه را اعالم 

کرده رهبری کنسرسیوم را بر عهده می گیرد. 

رویترز مدعی شد
شرکت نفتی »لوک اویل« فعالیت 

در ایران را متوقف کرد
خبرگزاری رویترز به نقل از مسئوالن شرکت نفتی 
لوک اویل روس��یه مدعی ش��د که ب��ه دلیل تهدید 
تحریم های آمری��کا، این غول نفت��ی تصمیم گرفته 
اس��ت فعاًل برنامه توسعه پروژه های نفتی در ایران را 
ادامه ندهد. به نوشته رویترز، شرکت لوک اویل برای 
توس��عه میادین نفتی آب تیمور و منصوری با ایران 
مشغول مذاکره بوده است.  به گزارش ایرنا، رویترز به 
نقل از یکی از مسئوالن لوک اویل بدون ذکر نام وی 
ادعا کرد: با توجه به تحوالت جاری، خیلی زود است 
که در مورد برنامه هایمان )در ایران( اظهارنظر کنیم. 

در حال حاضر اساساً همه چیز را متوقف کرده ایم. 
از سوی دیگر الکس��اندر نواک، وزیر انرژی روسیه 
اخیراً گفته است: معتقدم تحریم ها تأثیری زیادی بر 
تولید نف��ت ایران ندارد و ممکن اس��ت حداکثر ۱0 

درصد از تولید نفت ایران کاهش یابد. 
دونال��د ترام��پ رئیس جمه��وری آمریکا ش��امگاه 
۱۸ اردیبهش��ت م��اه در اقدامی یکجانب��ه و به رغم 
مخالفت ه��ای جهان��ی، خروج کش��ورش از برجام را 
اع��الم کرد. اتحادیه اروپا، روس��یه، چی��ن، انگلیس، 
آلم��ان و فرانس��ه اع��الم کرده اند ک��ه به رغم خروج 
آمریکا از توافق هسته ای، به این توافق پایبند بوده و 
از ش��رکت های خود که با ایران روابط تجاری دارند، 
حمایت می کنند.  مقام ه��ای اروپایی تأکید کرده اند 
ک��ه برنامه هایی را برای حفظ برج��ام و محافظت از 
سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران در دست 
دارن��د که از جمل��ه آنها قانون انس��داد و ممنوعیت 
تبعی��ت از تحریم ه��ای فرامرزی آمری��کا، همکاری 
بیش��تر با بانک مرکزی ایران، تسهیل سرمایه گذاری 
بانک س��رمایه گذاری اروپا و تش��ویق ش��رکت های 
کوچک، متوس��ط و بزرگ به سرمایه گذاری در ایران 
اس��ت.  همچنین، براساس گزارش رسانه های آلمان، 
گ��روه مالی بانکی »فولکس بان��ک« آلمان به عنوان 
بزرگ تری��ن گروه مالی این کش��ور از ادامه همکاری 
خود با ش��بکه بانکی جمهوری اس��المی ایران خبر 
داده و از ش��ش شعبه اصلی خود در شهر های آلمان 
خواس��ته است که به رغم خطر تهدیدهای آمریکا به 

همکاری خود با ایران ادامه دهند. 

فرصت امروز: دومین س��ال 
روی کار آم��دن دولت نهم بود 
که کارت س��وخت متولد ش��د 
و از تیرم��اه س��ال ۸۶، تمامی 
خودروه��ا در ایران دارای کارت 
هوش��مند س��وخت ش��دند، اما 
چند سال بعد که قیمت بنزین 
در خردادماه سال ۹۴ تک نرخی 
ش��د، کارت س��وخت کارک��رد 
خ��ود را از دس��ت داد و به نظر 
می رس��ید که دیگر دلیلی برای 
ادامه حی��ات کارت هوش��مند 
س��وخت وجود ن��دارد، اما حاال 
۱۱ س��ال پس از ظه��ور کارت 
هوش��مند س��وخت و سه سال 
پس از تک قیمتی شدن بنزین، 
زمزمه ه��ای اس��تفاده دوباره از 
کارت س��وخت در جایگاه ه��ای 
عرضه بنزین ش��نیده می ش��ود 
و بر اس��اس آخرین آمارها، هم 
اینک بیش از ۲۱ میلیون کارت 
هوشمند سوخت در کشور فعال 

است. 
کارت سوخت به جایگاه ها 

برمی گردد
این  بازگش��ت کارت سوخت 
روزه��ا دوب��اره بر س��ر زبان ها 
افتاده اس��ت و پس از سه سال، 
جایگاه ه��ای عرض��ه بنزی��ن و 
نف��ت گاز موظف به اس��تفاده از 

کارت سوخت هستند. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، این 
جدیدتری��ن  در  را  موض��وع 
اظهارنظ��ر، مدیرعامل ش��رکت 
ملی پخ��ش فرآورده های نفتی 
مطرح ک��رد و گف��ت:  »اکنون 
بیش از ۱۱ س��ال از آغاز نصب 
هوش��مند  س��امانه  تجهی��زات 
سوخت روی جایگاه های عرضه 
می گ��ذرد. این تجهی��زات عمر 
مفی��د خ��ود را س��پری کرده و 
قدیمی ش��ده اند، اما از آنجا که 
ارائ��ه بنزین با کارت س��وخت 
الزامی اس��ت، ما موظف هستیم 
ب��ا وج��ود هزینه ه��ای گ��زاف 
میلی��اردی، از ای��ن تجهی��زات 
نگهداری ک��رده و قطعات مورد 

نیاز آنها را تأمین کنیم.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه تک نرخی 
ش��دن قیم��ت بنزین در س��ال 
۹۴، متذکر ش��د: »با تک نرخی 
فراهم  فرصت��ی  بنزین،  ش��دن 
ش��د تا تجهیزات کارت سوخت 
در جایگاه ه��ا را تغیی��ر دهیم. 
در این مدت، کارشناس��ان فنی 
شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی بررسی های فراوانی درباره 
تجهی��زات موجود در دنیا انجام 
دادن��د تا مناس��ب ترین قطعات 

قابل جایگزین را انتخاب کنیم، 
نهایی  مراح��ل  بررس��ی ها  این 
خ��ود را طی می کنن��د و منجر 
به امضای ق��رارداد و تفاهم نامه 
با  خواهند شد.« موس��وی خواه 
تأکید بر این ک��ه مطابق قانون، 
س��وخت گیری با کارت سوخت 
انج��ام می ش��ود، تصری��ح کرد: 
»از س��ال ۹۴ این فرصت فراهم 
شده تا روی ۱0۲ نازل و حدود 
۴۶ جای��گاه عرضه س��وخت در 
اصفهان، قم و تهران، تجهیزات 
آزمایش��ی  به ص��ورت  جدی��د 
اس��تفاده ش��وند که این مرحله 
تکمیل ش��ده اس��ت و از پایان 
خردادماه این تع��داد جایگاه و 
ن��ازل به سیس��تم جدید کارت 

سوخت مجهز خواهند شد.«
مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با بیان این که 
پ��س از نصب تجهی��زات جدید 
کارت س��وخت، امکان استفاده 
همزمان کارت سوخت و کارت 
بانک��ی فراهم می ش��ود، عنوان 
کرد: »هم��ه جایگاه های عرضه 
سوخت موظف به عرضه بنزین 

با کارت سوخت هستند.«
مدیرکل روابط عمومی شرکت 
مل��ی پخ��ش نی��ز در روزهای 
گذش��ته از ارتقای دستگاه های 
ن��ازل در جایگاه های س��وخت 
خب��ر داد و گفت:  »ب��ا ارتقای 
و  س��وخت گیری  دس��تگاه ها، 
پرداخ��ت هزین��ه همزم��ان در 
س��وخت  عرض��ه  جایگاه ه��ای 

صورت خواهد گرفت.«
فاطمه کاهی با اشاره به نصب 
کارت   از  اس��تفاده  تجهی��زات 
سوخت در دستگاه های نازل از 
س��ال ۸5 و بهره برداری از آنها 
از س��ال ۸۶ عنوان ک��رد: »۱۱ 
س��ال اس��ت که این دستگاه ها 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند و 
فرسوده شده اند، اما ارائه بنزین 
با کارت س��وخت الزامی اس��ت 
و هنگام��ی که متقاض��ی برای 
سوخت گیری به جایگاه می رود 
یا باید از کارت سوخت خودش 
ی��ا کارت س��وخت جای��گاه دار 

استفاده کند.«
»طب��ق  وی،  گفت��ه  ب��ه 
بررس��ی های کارشناسی که در 
این زمینه انجام ش��د، قرار شد 
س��خت افزاری  دس��تگاه ها  در 
روزآمد که ه��م امکان پرداخت 
پول از طری��ق عابربانک را دارد 
و هم مقدار س��وخت و اطالعات 
ارس��ال  را  س��وخت  تراکن��ش 

می کند، نصب شود.«

مالکان خودروها کارت 
سوخت بگیرند

پی��ش از این، دی ماه س��ال 
گذشته س��خنگوی شرکت ملی 
پاالی��ش و پخ��ش فرآورده های 
نفتی اعالم کرد که »استفاده از 
کارت سوخت الزامی می شود«. 
به گفته زیبا اسماعیلی، افرادی 
که فاقد کارت سوخت هستند، 
بای��د به منظ��ور جلوگی��ری از 
ایجاد مش��کل نس��بت ب��ه اخذ 

کارت سوخت اقدام کنند.
وی توضی��ح داد: »ب��ا توجه 
ب��ه ای��ن ک��ه قان��ون مص��وب 
مجل��س تأکید کرده اس��ت که 
س��وخت گیری فق��ط ب��ا کارت 
س��وخت امکان پذی��ر اس��ت و 
کارت س��وخت جایگاه دار فقط 
برای م��وارد ضروری اس��تفاده 
خواهد شد، مالکان خودروهایی 
که ب��ه ه��ر دلیل فاق��د کارت 
س��وخت هستند، باید به منظور 
ایج��اد مش��کل  از  جلوگی��ری 
نس��بت ب��ه اخ��ذ کارت اقدام 

کنند.«
»البته  اسماعیلی متذکر شد: 
برای زمان ازس��رگیری استفاده 
از کارت سوخت زمان مشخصی 

تعیین نشده است.«
21 میلیون کارت در کشور 

فعال است
گزارش ها نش��ان می دهد در 
حال حاضر با گذش��ت بیش از 
۱۱ س��ال از آغاز ط��رح توزیع 
کارت هوش��مند سوخت، بیش 
از ۲۱ میلیون کارت در کش��ور 
فعال اس��ت. اس��تفاده از کارت 
هوشمند س��وخت هنگام خرید 
بنزین و سایر فرآورده های نفتی 
یکی از الزامات سال های ۱۳۸۶ 
ت��ا ۱۳۹۴ ب��ود تا ب��ا کاربردی 
ک��ردن اس��تفاده از آن، اهدافی 
همچون س��امان بخش��یدن به 
نفت��ی،  فرآورده ه��ای  عرض��ه 
مدیریت مصرف و کنترل قاچاق 
ص��ورت گی��رد؛ موضوع��ی که 
در زم��ان خ��ود از آن به عنوان 
پروژه عظیمی یاد می ش��د و در 
ابت��دا امر بی��ش از ۱7 میلیون 
مشترک در سراسر کشور را در 
بر می گرفت، پس از تک نرخی 
ش��دن بنزی��ن و با م��رور زمان 
کم رن��گ و تنها ب��ه کارت های 

صاحبان جایگاه ختم شد. 
 وقتی کارت سوخت

متولد شد
کار  روی  س��ال  دومی��ن 
آم��دن دولت نهم ب��ود که ابزار 
ب��رای  جدی��دی  الکترونیک��ی 

ب��ر  نظ��ارت  و  س��همیه بندی 
مصرف سوخت در کشور معرفی 
ش��د. ان��در فواید ای��ن کارت از 
م��واردی همچون کنترل میزان 
مصرف س��وخت و سهمیه بندی 
و پیش��گیری از قاچاق سوخت 
و همچنی��ن کس��ب اطالع��ات 
نام  منطق��ه ای  مص��رف  میزان 
برده شد. بنابراین از تیر ۱۳۸۶ 
برای تمام��ی خودروها در ایران 
کارت هوشمند س��وخت صادر 
جایگاه ه��ای  تمام��ی  و  ش��د 
س��وخت مجهز به دستگاه های 

کارت خوان و پین پد شدند. 
احمدی نژاد در حالی موفق شد 
ای��ن طرح را به تصویب برس��اند 
که س��ه سال پیش از آن مجلس 
هفتم، دول��ت را موظف کرد تا از 
تغییر قیمت حامل های سوخت 
بپرهی��زد و بر این اس��اس طرح 
تثبیت قیمت ها را تصویب کرده 
بود که دس��ت دول��ت اصالحات 
وعده ه��ای  ام��ا  می بس��ت،  را 
نهم  رئیس دولت  وسوس��ه انگیز 
مجلس��ی ها را هم ب��ه حمایت وا 
داشت. سرانجام ۱۱ سال پس از 
اج��رای این طرح قیمت بنزین از 
لیتری ۸0 توم��ان به هزار تومان 

رسیده است. 
 ۱۳۹۴ س��ال  خردادم��اه  در 
قیم��ت بنزی��ن تک نرخی و هر 
لیت��ر هزار تومان ش��د و به نظر 
می رس��ید پ��س از آن جه��ت 
سهولت در جایگاه های سوخت، 
کارت ه��ای هوش��مند از بی��ن 
بروند ام��ا به دالیل��ی از جمله 
داشتن یک پایگاه داده بزرگ از 
مصرف بنزین در کش��ور با این 

امر مخالفت شد. 
مخالفان  مهم تری��ن  از جمله 
س��وخت،  کارت  جم��ع آوری 
احمدی توکلی، نماینده پیشین 
مجل��س ش��ورای  و جنجال��ی 
نام��ه ای  در  او  ب��ود.  اس��المی 
سرگش��اده ک��ه تیرم��اه س��ال 
۱۳۹5 منتشر کرده بود، نوشت: 
»ب��ه دالیل مش��روح ب��ا حذف 
کارت هوشمند سوخت شفافیت 
از ب��ازار بنزین رخت برمی بندد، 
قاچ��اق دوباره ج��ان می گیرد، 
تخلفات بسیاری از جایگاه داران 
ادام��ه می یابد و ق��درت دولت 
برای اعمال سیاست های متعدد 
زیس��ت محیطی،  اقتص��ادی، 
اجتماع��ی، فرهنگی و تجاری از 
بین م��ی رود و باالخره اطالعات 
بسیار باارزشی که برای تسهیل 
خدمت رس��انی، از جمله تعقیب 
مجرم��ان الزم اس��ت، هم��ه از 

دس��ت می رود. امیدواریم بدان 
راضی نشوید.«

تصویب دوباره استفاده از 
کارت سوخت

 ۲0 مجل��س  نماین��دگان 
اردیبهش��ت ۱۳۹۶ ط��رح ی��ک 
فوریت��ی حف��ظ کارت س��وخت 
را تصوی��ب کردند که بر اس��اس 
اصالح ماده ۱ قانون توسعه حمل 
و نقل عمومی و مدیریت مصرف 
سوخت که به تصویب نمایندگان 
مجلس رس��ید، عرض��ه بنزین و 
گازوییل در بخش حمل و نقل با 
استفاده از کارت هوشمند سوخت 

امکان پذیر خواهد بود. 
در خردادماه س��ال گذش��ته 
اصالح  نگهبان ط��رح  ش��ورای 
ماده )۱( قانون توس��عه حمل و 
نق��ل عمومی و مدیریت مصرف 
سوخت را تأیید کرد. این اقدام 
در ۲7 خردادماه انجام شد و بر 
این اس��اس عب��ارت »از طریق 
عرض��ه بنزی��ن و گازویی��ل در 
بخ��ش حمل و نقل با اس��تفاده 
س��وخت«  هوش��مند  کارت  از 
جایگزی��ن عب��ارت »از طری��ق 
عرض��ه بنزی��ن و گازویی��ل در 
بخش های حمل و نقل، صنعت 
و کش��اورزی با اولوی��ت کارت 

هوشمند سوخت« شد. 
شده  الحاق  تبصره  براس��اس 
ب��ه این ماده دولت مجاز اس��ت 
مصرف کننده  ترغیب  منظور  به 
به اس��تفاده از کارت هوش��مند 
س��وخت مخت��ص هر خ��ودرو 
انگیزش��ی در  از سیاس��ت های 
چارچ��وب قوانی��ن و مق��ررات 
اس��تفاده کنند. درنتیجه کارت 
باقی خواهد  س��وخت همچنان 
ماند. در صورتی که دولت قصد 
داش��ته باش��د در آینده نزدیک 
دوباره قیم��ت بنزین را افزایش 
دهد، استفاده از کارت هوشمند 
بنزین توجیه پذیر است، در غیر 

این صورت کاری عبث است. 
همچنی��ن مجل��س ش��ورای 
اسالمی پاییز سال گذشته قانون 
استفاده دوباره از کارت سوخت 
را تصویب و اع��الم کرد مالکان 
خودروهایی که به هر دلیل فاقد 
کارت سوخت هس��تند، باید به 
منظور جلوگیری از ایجاد مشکل 
نسبت به اخذ کارت اقدام کنند. 
این خبر اندکی پس از بحبوحه 
احتم��ال افزای��ش قیمت بنزین 
بر اس��اس الیح��ه بودجه ای بود 
که دول��ت تقدیم مجلس کرد و 
شائبه های دو نرخی شدن بنزین 

را پررنگ تر کرد. 

حکایت کارت هایی که به جیب بازگشت

بازگشت آرام کارت سوخت

فرصـت امـروز: وزیر نفت 
ش��رکت  روزه   ۶0 فرص��ت  از 
فرانسوی توتال برای مذاکره با 
آمریکا خب��ر داد و گفت توتال 
فرآین��د خروجش از ایران را به 

ما اعالم کرده است.
بیژن نام��دار زنگنه دیروز در 
حاش��یه جلس��ه هی��ات دولت 
در جم��ع خبرنگاران ب��ا بیان 
این که توتال هم اکنون مشغول 
مذاک��ره با دول��ت آمریکا برای 

مان��دن در ط��رح توس��عه فاز 
۱۱ پ��ارس جنوب��ی اس��ت، به 
خانه ملت گفت: توتال ۶0 روز 
فرص��ت دارد با دول��ت آمریکا 
مذاک��ره کن��د. دولت فرانس��ه 
نیز در ای��ن ۶0 روز می تواند با 
دولت آمریکا برای ماندن توتال 

در ایران مذاکراتی انجام دهد.
وزیر نفت البته احتمال مجوز 
گرفتن توت��ال از آمریکا را زیاد 
ندانس��ت و ادامه داد: از فرصت 

۶0 روزه توتال، ۱0 روز گذشته 
اس��ت. اگر توتال در این مدت 
بتوان��د از آمریکا مج��وز بگیرد 
که احتمالش زیاد نیس��ت، در  
ای��ران می ماند، ام��ا اگر مجوز 
معرفی  جایگزینش  نشود  تهیه 

می شود. 
زنگن��ه، جایگزین  گفت��ه  به 
توت��ال در این پروژه، ش��رکت 
ملی نفت چین )سی ان پی سی( 

است.

وزی��ر نفت همچنین توافق با 
اروپا را برای ای��ران به ویژه در 
ح��وزه نفتی مه��م خواند و در 
ارتباط با اقدامات صورت گرفته 
در جه��ت ف��روش نف��ت خام 
می خواهیم  که  اقداماتی  گفت: 
انجام بدهیم را نمی گویم چون 
ترامپ می فهمد و علیه آن  کار 
می کند؛ اما حتم��ا ما کارهایی 
در ای��ن راس��تا انج��ام داده  و 
تالش های��ی صورت داده ایم که 

ت��ا جایی که ممکن اس��ت این 
مشکل را برطرف کنیم.

تواف��ق  مس��ئله  گف��ت:  او 
اروپایی ه��ا ب��رای م��ا از لحاظ 
بیم��ه و کش��تی رانی، دریافت 
پول و مش��تریانی که نفت ما را 
بخرند مهم است. البته کمتر از 
یک سوم نفت ما به اروپا می رود 
ولی به هر حال کار با اروپایی ها 
مهم اس��ت، چراکه بقیه از آنها 

الهام می گیرند.

گمانه زنی ها درباره ماندن توتال در ایران

ضرب االجل توتال

گزارش2

اقتصادجهان

شهرهای پیشتاز در مصرف کاالهای لوکس
بازار کاالهای لوکس جهان کجاست

در سه ماهه نخس��ت امسال، سئول با سبقت گرفتن 
از گوانگژو چین به عنوان رو به رش��د ترین بازار کاالهای 
لوکس معرفی ش��د.  به گزارش ایسنا به نقل از مؤسسه 
نای��ت فرانک، می��زان مصرف کااله��ای لوکس در بین 
۴۳ ش��هر برتر جهان در س��ه ماهه نخست سال ۲0۱۸ 
با افزای��ش ۸.۴ درصدی مواجه بوده اس��ت. درحالی که 
هزینه استقراض رو به افزایش است انتظار می رود قیمت 
بسیاری از محصوالت نیز افزایش یابد. در ۲۳ شهر میزان 
مصرف کاالهای لوکس افزایش داشته است.  شهر سیول 
با ثبت رشد ۲۴.7 درصدی نسبت به سال گذشته شهر 
گوانگژو چین را پش��ت سر گذاشت تا به نخستین بازار 
مصرفی کاالهای لوکس تبدیل ش��ود. ش��هر کیپ تاون 
آفریقای جنوبی نیز در ۱۲ ماهه منتهی به مارس ۲0۱۸ 
با افزایش ۱۹.۳ درصدی به��ای کاالهای لوکس مواجه 
بود. از ۱0 شهر نخست لوکس جهان پنج شهر در آسیا 
قرار دارند و پنج ش��هر اروپایی ادینبورگ، زوریخ، برلین، 
پاریس و مادرید در بین ۱5 ش��هر برتر کاالهای لوکس 
قرار گرفته اند.  هر س��ه ش��هر گران جهان یعنی لندن، 
نیویورک و هنگ کنگ در س��ه ماهه اخیر ش��اهد رشد 
کم��ی در قیمت ها بوده اند. در لندن با وجود آنکه بازارها 
به روندهای سیاسی حساس مانده اند، اما ثبات به بازارها 
برگشته است. انتظار می رود با تقویت ارزش دالر میزان 
س��رمایه گذاری و تقاضا برای کاالی لوکس در نیویورک 
باز هم کمتر شود. هنگ کنگ نیز که با وجود تحت نظر 
چین بودن به تغییرات دالر عالقه نشان می دهد احتماال 
از مسیر نیویورک پیروی خواهد کرد.  بیشترین کاهش 
تمایل نسبت به کاالهای لوکس نیز در سنت پترزبورگ با 
منفی۴ درصد تغییر، تایپه با منفی۴.7 درصد و استکهلم 

با منفی ۴.۸ درصد به ثبت رسید. 

با ثروتمندترین خانواده های جهان 
آشنا شوید

به گفته ساندی تایمز، خانواده والتون که بنیانگذار 
فروش��گاه های زنجی��ره ای والمارت هس��تند ثروتی 
بیشتر از جف بزوس، بیل گیتس و وارن بافت دارند. 
به گزارش س��ی ان بی س��ی، این خانواده آمریکایی 
ثروتی ب��ه ارزش ۱۲۸.۹ میلیارد پون��د )۱75 میلیارد 
دالر( در اختیار دارند و برادران کخ با ۱۲0 میلیارد دالر 
ثروت در رده دوم ثروتمندترین خانواده های جهان قرار 
دارند.  نام جف ب��زوس- ثروتمندترین فرد جهان- در 
این فهرست نیز دیده می شود و خانواده بزوس با ۱۱۲ 
میلی��ارد دالر ثروت در رده س��وم قرار دارن��د. خانواده 
گیت��س با ۹0 میلیارد دالر ثروت و خانواده بافت با ۸۴ 
میلیارد دالر ثروت در رده های چهارم و پنجم قرار دارند.  
الیس والتون- ثروتمندترین زن جهان- با ۶۸ سال سن 
جوان ترین عضو خانواده والتون اس��ت و ثروتی معادل 
۴0.5 میلیارد دالر دارد. او یک مجموعه هنری به ارزش 
500 میلیون دالر دارد. خانواده والتون به جز فروشگاه 
والمارت مالک فروشگاه زنجیره ای »آدسا« نیز هستند. 
اولین شعبه فروشگاه والمارت در سال ۱۹۶۲ و در شهر 
آرکانزاس آمریکا تأسیس شد و هدف خود را کمک به 
مش��تریان، کاهش هزینه ها و توزیع منافع عنوان کرد.  
والمارت از دهه  70 میالدی شروع به فروش سهام خود 
در ب��ورس نیویورک کرد که این امر تأثیر بس��زایی در 
جذب سرمایه و توسعه فعالیت های این فروشگاه داشت. 
در س��ال ۱۹۹۲ میالدی، ج��ورج بوش- رئیس جمهور 

وقت آمریکا- مدال آزادی را به والتون اعطا کرد. 

انتقاد احزاب اروپایی از سیاست  
پولی بانک مرکزی اروپا

سیاس��ت های پولی بانک مرکزی اروپا و منطقه یورو 
اخیراً مورد انتقاد ش��دید احزاب پوپولیس��ت اروپا قرار 
گرفته است و به عقیده آنها این سیاست ها باعث محدود 
شدن عملکرد اقتصادی برخی کشورهای عضو می شود.  
به گزارش ایس��نا به نقل از اس��پوتنیک، یورگ مویتن 
سخنگوی حزب »آ اف د« اعالم کرد سیاست های بانک 
مرکزی اروپا روز به روز سیاس��ت زده تر می شود و آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمان و امانویل ماکرون، رئیس جمهور 
فرانس��ه را متهم به نادیده گرفتن نظرات کارشناس��ان 
کرد. وی افزود: بسیاری از اقتصاددانان نسبت به این که 
تشکیل وزارت امور اقتصادی اروپایی با بودجه ای مستقل 
می تواند رویکردها را سیاست زده تر کند هشدار داده اند 
و سیاس��تمدارانی چون م��رکل و ماکرون نمی خواهند 
به کارشناس��ان گوش دهن��د.  وی همچنین گفت که 
تش��کیل وزارت دارایی اروپا می توان��د توزیع ثروت در 
بین اعضا را ناعادالنه تر کند و ش��کاف بین کش��ورهای 
ثروتمند چون آلمان و فرانس��ه را با کش��ورهای کمتر 
توسعه یافته شرق و جنوب افزایش دهد. وی گفت یورو 
برای کشورهای جنوبی عضو اتحادیه اروپا بیش از حد 
قدرتمند است، اما برای کشورهای دیگری چون آلمان 
بیش از اندازه ضعیف اس��ت و سیاس��ت های مشترک 
پولی برای کشورهایی با این حد از تفاوت جواب نخواهد 
داد. ح��زب آ اف د تنها حزب منتقد به عملکرد منطقه 
یورو نیست و حزب لیگ ایتالیا نیز شدیدا از پروژه های 
اقتصادی بانک مرکزی اروپا انتقاد کرده اس��ت. جنبش 
5 س��تاره نیز از بانک مرکزی اروپا به دلیل ممانعت از 
برنامه ه��ای افزایش مخارج انتقاد کرده بود. جبهه ملی 
فرانس��ه نیز از مخالفان سرسخت منطقه یورو به شمار 
می رود. از یونان نیز اخباری به گوش می رسد که برخی 
احزاب یونانی برای پایان دادن به مش��کالت اقتصادی 
این کش��ور خواهان خروج از منطقه یورو و بازگش��ت 
به واحد پولی ضعیف تر قبلی این کش��ور هستند تا هم 
صادرکنندگان یونانی رقابت پذیری بیش��تری داش��ته 

باشند و هم توریست بیشتری جذب شود. 

یادداشت
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لزوم استراتژی بازاریابی در صنعت 
گردشگری 

بازاریابی در صنعت گردشگری یک سازوکار مدیریتی 
میان مدت و بلند مدت اس��ت که نیازهای گردش��گران 
فعلی و آت��ی را پیش بینی و برای پاس��خگویی به این 
نیازها برنامه ریزی ه��ای الزم را انجام می دهد تا بتواند 
رقابت بین ش��رکت های ارائه دهنده خدمات توریستی 
مانند شرکت های مسافرتی، خطوط هواپیمایی، هتل ها 
و حتی مردم محلی را به عنوان عامالن اصلی در پیشبرد 

فروش در این نوع بازاریابی ایجاد کند. 
چراکه در بازاریابی گردش��گری یک کشور را با تمام 
مردم، آداب و رس��وم و تاریخ و طبیعتش به یک انسان 
عرضه می کنیم و برخالف بازاریابی کاال عمل می نماییم. 
در نتیجه کیفیت این نوع بازاریابی بسیار متغیر و حائز 

اهمیت است. 
شاید مشکالت اصلی در بازاریابی گردشگری، تفاوت 
فرهنگی میان گردشگران )توریست ها( و مردم محلی 
است، لذا باید شرایطی را ایجاد کرد که مردم محلی از 
ورود گردشگران منتفع شوند و از گردشگران استقبال 
کنند و اختالف��ات فرهنگی را راحت ت��ر بپذیرند و در 
نهایت این امر موجب رضایتمندی گردش��گران خواهد 

شد. 
پس هنگامی که بتوانیم میان خواسته های گردشگر 
و خواس��ته های عوامل پیش��برد ف��روش در بازاریابی 
گردشگری یک توازن برقرار کنیم، به طور حتم می توانیم 
به تداوم صنعت گردشگری در هر کشور امیدوار باشیم. 
گردش��گری از دیرباز در ایران رونق داشته و شواهد 
تاریخ��ی فراوانی دال بر این مدعا وجود دارد، اما میزان 
گردشگری در کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای 
فعال در حوزه جاذبه های تاریخی و باستانی و جاذبه های 
طبیعی و حتی درمانی از نظر آمارهای داخلی و سازمان 
جهانی گردشگری، آنچنان که باید رشد و توسعه نیافته 
است، اما این آمارها نباید ما را از نقد شرایط گردشگری 
در ایران باز دارد. زیرا درآمد حاصل از گردشگری برای 
ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد سرانه و تنوع منابع 

درآمدی می تواند حائز اهمیت باشد. 
لذا مسئوالن با نگاهی به توریسم به عنوان یک منبع 
درآمدی، می بایست پس از گذر از مرحله معرفی اینگونه 
جاذبه ها، نسبت به مشارکت س��رمایه گذاران و توسعه 
امکان��ات رفاهی گام های اساس��ی بردارند تا در مرحله 
تثبیت میزان گردشگر ورودی به کشور، ایران به عنوان 
مقصد تکراری و خس��ته کننده شناخته نشود و درآمد 
سرانه قابل مشهودی از این منبع اقتصادی کسب گردد 
و سهم اندک درآمدی ایران از سرانه جهانی در صنعت 
توریس��م افزایش یابد. به طور مثال شهر دوبی به عنوان 
مقصد گردش��گری مردم اروپا و آمریکا در فصل پاییز و 
زمستان شناخته می شود و توانسته است حداقل میزان 

گردشگر ثابت شده ای را در این فصول داشته باشد. 
از س��وی دیگر ایران در ۱0 سال گذشته یک مقصد 
اصلی به خصوص برای توریست درمانی در منطقه بوده 
است، ولی اکنون کشور ترکیه با نگاهی به سرمایه گذاری 
درازمدت در بخش درمان و بازاریابی این بخش از صنعت 
توریسم در حال ربودن بازار توریست درمانی ایران است. 
درحالی ک��ه تمرکز بازاریابی در کش��ورمان از بازاریابی 
تاریخی و طبیعی و حتی بازاریابی توریس��ت درمانی به 
بازاریابی توریس��ت مذهبی تغییر نگرش داده و بیشتر 
س��رمایه گذاری ایران برای جذب گردش��گر مذهبی از 

کشورهای مسلمان همسایه است. 
اگر نگرش ما در مورد توریس��م به منزله یک صنعت 
باشد، پس در این صورت گردشگری باید به عنوان یک 
کاال مراحل مختلفی همچون تولید، توزیع، بازاریابی و 
مصرف را از طریق برنامه ریزی مدونی طی کند. کشور 
ما از نظر تولید منابع تاریخی، طبیعی، مذهبی و حتی 
درمان��ی، در مرحله غنی قرار داد، ام��ا مرحله توزیع و 
بازاریابی در این صنعت به س��رمایه گذاری وسیعی در 
جهت معرفی جاذبه های توریس��تی، فرهنگ و تمدن 
ایران نیاز دارد تا بتوانیم گردش��گران با سطح درآمدی 

باال را به کشور هدایت کنیم. 

حمیدرضا یعقوبی آوینی
 کارشناس ارشد کسب وکار
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فرصت امروز: مسافرانی که به منظور 
تماش��ای مسابقات جام جهانی به روسیه 
س��فر خواهند کرد می توانند از بانک های 
عام��ل 500 یورو دریاف��ت کنند. در این 
ارتب��اط، بانک مرکزی در بخش��نامه ای، 
ترتیب��ات ارزی تأمی��ن و پرداخ��ت ارز 
مسافرتی برای مس��افرانی که مقصد آنها 
کش��ورهایی اس��ت که نیاز ب��ه اخذ ویزا 
ندارن��د را ب��ه بانک ه��ای عام��ل ابالغ و 
 FAN ID تأکید کرد که ب��ه دارندگان
)بلی��ت مس��ابقات جام جهان��ی فوتبال( 
ارز مس��افرتی تعلق می گیرد. چنانچه در 
این بخش��نامه ارائه مجوز صادره از سوی 
سفارت فدراسیون روسیه توسط مسافر، 
تحت عن��وان FAN ID به جای ویزای 
کش��ور مورد نظ��ر این بانک ب��ه منظور 
دریافت ارز مس��افرتی، بالمانع ش��ناخته 

شده است. 
م��ورد  در  گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 
مسافرانی که مقصد آنها کشورهایی است 
که نیاز ب��ه اخذ ویزا ندارند، الزم اس��ت 
بانک عامل در هنگام تحویل ارز به مسافر 
در باجه فرودگاه، نسبت به تطبیق کارت 
پرواز مربوطه با کش��ور مقصد اعالمی از 
سوی مس��افر، اقدام کند. یادآور می شود 
مس��ئولیت هرگونه اعالم اطالعات خالف 

واقع به عهده مسافر خواهد بود. 
ب��ا توجه به ابالغیه وزارت امور خارجه، 
تأمین و پرداخت ارز به مس��افرانی که به 
منظور تماش��ای مس��ابقات جام جهانی 

فوتبال ۲0۱۸ قصد سفر به کشور روسیه 
را دارن��د، ارائ��ه مج��وز صادره از س��وی 
سفارت فدراس��یون روسیه توسط مسافر 
تحت عن��وان FAN ID به جای ویزای 
آن کش��ور از نظر این بانک بالمانع است 
و مبلغ 500 یورو یا معادل آن به س��ایر 

ارزها، به متقاضیان تعلق می گیرد. 
در پایان این بخش��نامه آمده است که 
در ح��ال حاض��ر تأمی��ن و پرداخت ارز 
مس��افرتی )به صورت اسکناس( از طریق 
پن��ج بان��ک ملی ای��ران، ملت، س��امان، 

تجارت و پارسیان امکان پذیر است. 
FAN ID باالخره تأیید شد

ب��ا تغییرات��ی ک��ه در نح��وه تأمین و 
پرداخت ارز مس��افری برای کش��ورهایی 
که نیاز به ویزا ندارند، اعمال شده است، 
 مسافران جام جهانی روسیه می توانند با 
ارائ��ه FAN ID به ج��ای ویزا ارز مورد 
نیاز خود را که پرداختی آن معادل 500 

یورو است دریافت کنند. 
به گزارش ایسنا، در جریان اجرایی شدن 
سیاس��ت جدی��د ارزی و تغییرات��ی در 
نح��وه پرداخت ارز به مس��افران س��ایر 
 کش��ورها تأمین ارز برای مسافران حدود

۱000 ی��ورو و یا مع��ادل آن در ارزهای 
دیگ��ر تعیی��ن ش��د و همچنی��ن برای 
کشورهای هم مرز و مشترک المنافع حدود 

500 یورو و یا معادل آن در نظر گرفتند. 
برای دریافت ارز مورد نیاز مسافران باید 
با مراجعه به بانک های عامل یعنی تجارت، 

ملت، ملی، سامان و پارسیان با ارائه مدارک 
م��ورد نیاز از جمل��ه گذرنامه معتبر، بلیت 
هواپیما و ویزای کشور مقصد برای دریافت 
ارز ثبت نام کرده و فرآیند آن را انجام دهند. 
اق��دام برای آن حداکثر هف��ت روز قبل از 
انجام سفر بوده و ارز در خروجی فرودگاه ها 

به مسافران تحویل می شود. 
اما در این بین کش��ورهایی هستند که 
برای س��فر به آنها نیازی به ویزا نیس��ت. 
از این رو مس��افران باید به گونه ای دیگر 
ارز خ��ود را تأمی��ن کنند. یک��ی از این 
کش��ورها که این روزها م��ورد توجه قرار 
دارد، روسیه است که جام جهانی ۲0۱۸ 
تا چن��د روز آینده در آنجا برگزار خواهد 
ش��د. فوتبال دوس��تان ایرانی ک��ه برای 
تماشای مسابقات جام جهانی می خواهند 
به روسیه سفر کنند، با ترتیباتی که بانک 
مرکزی در دس��تور کار خود ق��رار داده، 
می توانن��د با ارائ��ه FAN ID ارز مورد 
نیاز خود را دریاف��ت کنند. به عبارتی با 
توجه به اینکه روسیه از جمله کشورهایی 
اس��ت که سفر به آن نیاز به ویزا ندارد، با 
توافق بانک مرکزی و ابالغیه وزارت امور 
خارجه تأمین و پرداخت ارز به مسافران 
روس��یه ک��ه مش��خصا ب��رای تماش��ای 
مسابقات جام جهانی می روند، ارائه مجوز 
صادره سفارت فدراسیون روسیه، توسط 
مسافر که تحت عنوان FAN ID است، 
به جای ویزا م��ورد قبول بوده و ارائه آن 
ب��ه بانک عامل بالمانع اس��ت. با توجه به 

اینکه روس��یه جزو کش��ورهای هم مرز و 
می شود،  دس��ته بندی  مش��ترک المنافع 
می��زان ارز اختصاص یافته به مس��افران 
آن 500 ی��ورو و ی��ا مع��ادل آن به روبل 

خواهد بود. 
اما در مورد سایر کشورهایی که سفر به 
آنه��ا نیاز به ویزا ندارد، الزم اس��ت تا بانک 
عام��ل در هنگام تحویل ارز به مس��افر در 
باجه فرودگاه نسبت به تطبیق کارت پرواز 
مربوطه با کش��ور مقصد اعالمی از س��وی 
مس��افر اقدام کنند که در ای��ن حالت اگر 
هرگونه اعالم اطالعات خالف واقع باش��د، 

مسئولیت آن برعهده خود مسافر است. 
از ۲۱ فروردین م��اه س��ال جاری نحوه 
مدیریت در بازار ارز تغییر کرد و هرگونه 
آزاد ممن��وع  ب��ازار  ارزی در  معام��الت 
اعالم ش��د. از این رو تأمین ارز مورد نیاز 
متقاضیان، در بخش های مختلف تعریف 
ش��د به طوری که ب��رای واردکنندگان و 
صادرکنندگان عمدتا به سامانه یکپارچه 
ارزی )نیما( منتقل ش��د و ی��ا تأمین ارز 
کاالهای اساسی مستقیما از سمت بانک 
مرکزی انجام می ش��ود و از س��وی دیگر 
تأمین س��ایر تقاضا از جمله ارز مسافری 
به کانال بانک ه��ا رفت و البته تأمین آن 
از ح��دود 5000 دالری که در طول یک 
سال مس��افران می توانس��تند از صرافی 
بانک ها تهیه کنند، ب��ه رقمی بین 500 
تا ۱000 یورو تغییر کرده است که فقط 

یک بار در سال اعمال می شود. 

خرداد و تیرماه هر سال، فصل محاسبه 
و پرداخ��ت مالی��ات از س��وی صاحبان 
کس��ب و کار اس��ت؛ اصناف، شرکت ها و 
اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست در 
موع��د مقرر در قان��ون، اطالعات فعالیت 
اقتص��ادی خود در یک س��ال گذش��ته را 
تکمی��ل و اظهارنام��ه مالیاتی را تس��لیم 
کنند تا مشمول تخفیف ها و معافیت های 
مق��رر در قان��ون مالیات های مس��تقیم 

باشند. 
در ای��ن زمینه، یک��ی از خبرهای مهم 
روز گذشته، اظهارنظر رئیس کل سازمان 
ام��ور مالیات��ی کش��ور بود ک��ه از توافق 
مالیاتی ب��ا اصناف درباره عملکرد س��ال 
۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل خبر داد 
و گفت: میزان مالیات س��ال ۹۶ این قشر 
نس��بت به مالیات مقطوع س��ال۹5، پنج 

درصد افزایش یافت. 
ب��ه گزارش ایرنا، س��یدکامل تقوی نژاد 
روز چهارش��نبه درب��اره جزیی��ات توافق 
ب��ا اصن��اف که گ��روه س��وم مش��مول 
مالیات های مستقیم را تشکیل می دهند، 
گفت: دستورالعمل توافق مالیاتی امسال 
مشمول تمام صاحبان مشاغل گروه سوم 
موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی است که 
مجموع ف��روش کاال و خدم��ات آنها در 
س��ال ۱۳۹۶ حداکث��ر ۱0 برابر معافیت 
موضوع م��اده ۸۴ قانون ف��وق به میزان 

مبلغ ۲۴0 میلیون تومان باشد. 
گفتنی اس��ت مودیان صاحبان مشاغل 
در آیین نامه قانون مالیات های مس��تقیم 
براس��اس حج��م فعالی��ت به س��ه گروه 
تقس��یم می ش��وند؛ گ��روه اول کس��انی 
هس��تند که مجموع مبل��غ فروش کاال و 
خدمات س��ال قبل آنها بیش از ۳میلیارد 
توم��ان بوده و برای گ��روه دوم باید بین 
یک تا ۳میلیارد تومان باشد؛ مودیانی که 
در گ��روه اول و دوم قرار نمی گیرند، جزو 
گروه س��وم محسوب می شوند که اصناف 

در این گروه جای می گیرند. 
رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: 
گروه سوم در صورت تکمیل و ارسال فرم 
موضوع این دس��تورالعمل که در سامانه 

س��ازمان امور مالیاتی کش��ور ق��رار داده 
شده اس��ت، از نگهداری اسناد و مدارک 
موضوع ای��ن قانون و تس��لیم اظهارنامه 

مالیاتی معاف هستند. 
مالی��ات  تعیی��ن  روش  درب��اره  وی 
مقطوع و پرداخت آن نیز گفت: مودیانی 
ک��ه در عملک��رد س��ال ۱۳۹5 معاف از 
مالی��ات بوده ان��د باید مرات��ب قبول این 
دس��تورالعمل را ب��دون پرداخت مالیات 
از طریق سیس��تم الکترونیکی به سازمان 

امور مالیاتی کشور اعالم کنند. 
تقوی نژاد اضافه کرد: البته اعالم مراتب 
قبول این دستورالعمل از سوی صاحبان 
مشاغل گروه سوم که مشمول آن هستند 

نیز الزامی است. 
وی درباره مودیانی که امکان پرداخت 
مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل 
را ب��ه صورت یکج��ا در خردادماه ۱۳۹7 
ندارن��د نیز گف��ت: مالیات مقط��وع آنها 
حداکث��ر تا چهار ماه به صورت مس��اوی 
نک��ردن  پرداخ��ت  می ش��ود.  تقس��یط 
به موق��ع مالیات و یا در صورت تقس��یط، 
پرداخت نشدن اقس��اط در سررسیدهای 
مقرر مش��مول جریمه موضوع ماده ۱۹0 

قانون مالیات های مستقیم می شود. 
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور 
تأکی��د ک��رد: ه��رگاه اس��ناد و مدارک 
مثبته ای به دس��ت آید که مشخص شود 
مجموع ف��روش کاال و خدمات یا س��ایر 
درآمدهای مودی در س��ال ۱۳۹۶ بیش 
از مبلغ ۲۴0میلیون تومان است، پرونده 
مودی طبق مقررات رس��یدگی ش��ده و 
مالی��ات مابه التف��اوت و جرای��م متعلقه 

مطالبه می شود. 
وی اظهار داش��ت: مودیانی که مالیات 
عملکرد س��ال ۱۳۹5 آنها حسب مورد با 
اعمال مق��ررات موضوع مواد ۱۳7، ۱۶5 
و ۱7۲ قان��ون مالیات های مس��تقیم و یا 
به دلیل تس��لیم نکردن اظهارنامه مالیاتی 
بدون اعم��ال معافیت موضوع ماده ۱0۱ 
قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده 
و ی��ا در س��ال ۱۳۹5 به ص��ورت کامل 
فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 

۱۳۹5 آنه��ا بدون رعایت م��وارد مذکور 
محاسبه و س��پس مبنای رشد مورد نظر 

قرار گیرد. 
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور 
بی��ان ک��رد: مالیات عملکرد س��ال ۱۳۹۶ 
مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی 
که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ 
خ��ود را در موعد مقرر قانون��ی به صورت 
جداگان��ه ارائ��ه کنند و ی��ا در مهلت مقرر 
در این دس��تورالعمل، فرم مربوط به بند ۶ 
این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی 
کش��ور ارائه نکنن��د و یا متقاض��ی اعمال 
مق��ررات قانونی از جمله مف��اد مواد ۱۳7، 
۱۶5 و ۱7۲ قان��ون مالیات های مس��تقیم 
درخصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۶ خود 
هس��تند، از شمول این دستورالعمل خارج 

ب��وده و با رعایت مق��ررات مربوطه تعیین 
خواهد شد. 

وی تصری��ح ک��رد: صاحبان مش��اغل 
گروه س��وم که مشمول این دستورالعمل 
هس��تند باید حداکثر ت��ا پایان خردادماه 
س��امانه  ب��ه  را  خ��ود  ف��رم  امس��ال 
 س��ازمان امور مالیاتی کش��ور به نش��انی

www. tax. gov. ir ارسال کنند. 
گفتن��ی اس��ت س��ال گذش��ته میزان 
مالی��ات عملکرد س��ال ۱۳۹5 صاحبان 
مش��اغل گروه س��وم با افزایش ۸درصد 
نس��بت به مالیات قطعی عملکرد س��ال 
۱۳۹۴ به صورت مقطوع تعیین شد و در 
سال ۹5 مالیات یک میلیون و 700 هزار 
نفر از اصناف براس��اس نامه خوداظهاری 

وصول شد. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از توافق مالیاتی با اصناف خبر داد

مالیات سال 96 اصناف 5درصد افزایش یافت

خبر خوش بانک مرکزی

مسافران جام جهانی ارز می گیرند
یادداشت دریچه

پوست اندازی با نقاب جدید
کلیک  کن پول دربیار! 

مدتی است که برنامه های موبایل جدیدی وارد سیستم 
اقتصادی ایران شده اند؛ برنامه هایی که ادعا می کنند شما 
می توانی��د، به راحتی و فقط با کلیک ک��ردن در آنها پول 
دربیاوری��د و حتی درآمد ماهان��ه خودتان را هم تضمین 
کنید. نوعی جدید از برنامه های آنالین که وارد ایران شده 
و مخاطب��ان را ترغیب می کند با کلیک پول دربیاورند. در 
این روش کاربر عضو یک سیستم ارائه تبلیغات شده و در 
ازای کلیک و باز کردن هر بنر تبلیغاتی، مبلغی را به عنوان 

پورسانت دریافت می کند. 
به گزارش خبرآنالین، عضو ش��دن در این برنامه  ها که 
ه��زاران نمون��ه از آن هم در خارج از کش��ور وجود دارد و 
به آن »پی تی سی« یا »پول برای کلیک« گفته می شود 
کار ساده ای است؛ برنامه را نصب می کنید، شماره تلفن و 
اطالعات درس��ت هویتی خود را وارد می کنید و در پایان 
مبلغ مش��خصی را به عنوان حق عضویت به حساب برنامه 
وارد می کنی��د، این مبلغ در نس��خه ایرانی برنامه ۳۹هزار 

تومان است. 
ب��ه گفته طراحان روش پ��ول درآوردن در این برنامه ها 
هم کار س��اده ای اس��ت. به طور کلی به دو روش مختلف 
می توان از طریق اپلیکیش��ن »پی تی سی« پول به دست 
آورد، روش اول کلی��ک کردن و دیدن فیلم های تبلیغاتی 
این برنامه ها اس��ت و روش دوم معرفی و فروش کاالهای 

مشخص به همان شیوه کار شرکت های هرمی است. 
یکی از بزرگ ترین روش های معرفی و ایجاد شناخت در 
رابطه با محصوالت و خدمات، استفاده از تبلیغات سمعی 
بصری اس��ت. اگر ما یک تولید کننده ی��ا خدمات دهنده 
خوبی باش��یم و اتفاقا محصول یا س��رویس ما از کیفیت 
خوبی هم برخوردار باشد، اما در میان مردم و جامعه هدف 
محصول ما، ش��ناخته شده نباش��د، دیر یا زود با شکست 
مواجه می شویم. این موضوع به خوبی اهمیت تبلیغات را 

برای یک تولید کننده یا خدمات دهنده روشن می سازد. 
پ��س تولیدکنندگان همیش��ه در ص��دد یافتن راهی 
برای تبلیغ و معرفی محصول خود هس��تند. با پیش��رفت 
تکنولوژی و جا ب��از کردن ابزارهای جدید مثل تلفن های 
همراه، تبلیغات از ش��کل همیش��گی خود خارج ش��ده و 
ام��روزه روش های متنوعی را در پیش گرفته اس��ت. یکی 
از این روش ها، استفاده از ظرفیت اپلیکیشن های موبایلی، 
ب��رای ارائه تبلیغات اس��ت. در ای��ن روش، صاحب کاال یا 
سرویس، به یک برنامه پرکاربرد هزینه پرداخت می کند تا 
این برنامه، حین استفاده کاربر در برخی مواقع، به معرفی 

محصول اسپانسر بپردازد. 
این اپلیکیش��ن نیز در واقع از همین سیس��تم پیروی 
می کن��د و در ازای دریافت مبالغی، به معرفی محصوالت 
دیگران می پردازد.  این روش که سال هاس��ت در بسیاری 
از نقاط جهان در حال اس��تفاده است، به تبلیغات کلیکی 
معروف اس��ت. در این روش کاربر عضو یک سیستم ارائه 
تبلیغات شده و در ازای کلیک و باز کردن هر بنر تبلیغاتی، 

مبلغی را به عنوان پورسانت دریافت می کند. 
سود؛ صفر درصد

اما محاسبات نشان می دهد که شما پس از عضو شدن 
در این برنامه به هیچ ش��کل نمی توانید سود مالی کسب 
کنید و یا حت��ی آن ۳۹هزار تومان��ی را که به عنوان حق 

عضویت پرداخت کرده اید جبران کنید. 
 کافی است فرض کنیم که باز کردن هر تبلیغ حدود ۳0 
ثانیه زمان می گیرد. اگر فردی در بهترین حالت و شرایط 
اپلیکیشن، روزانه هشت ساعت با استفاده از بخش تبلیغات 
درآمدزایی کند، در یکی از نسخه های این اپلیکیشن روزانه 
۹۶0 تومان و ماهانه ۲۸ هزار و ۸00 تومان درآمد خواهد 

داشت. 
اما این همه ماجرا نیس��ت با در نظر گرفتن اینکه با باز 
کردن هر لینک تبلیغ به طور میانگین 0.5مگابایت )500 
کیلوبایت( از حجم اینترنت مصرف می شود و اینکه هزینه 
پایه اینترنت به ازای هر کیلوبایت 0.0۶ تومان است متوجه 
می ش��ویم که ماهانه ۲۸ه��زارو ۸00 توم��ان هم هزینه 

اینترنت می شود. 
این یعنی ش��ما هیچ س��ود مالی از بخش تبلیغات این 
برنامه نمی کنید.  گفتنی است ۱0هزار تومان هم از درآمد 
به دست آمده توسط پولیک در حساب این شرکت مسدود 
می شود.  اما درواقع استفاده از بخش تبلیغات این برنامه ها 
نه تنها هیچ سود مالی برای اعضای آن ندارد بلکه به نوعی 

یک روش کالهبرداری کارفرما هم هست. 
در کار تبلیغ��ات آنالی��ن، کارفرم��ا با توج��ه به میزان 
دیده ش��دن تبلیغات��ش به ش��رکت هایی که مس��ئولیت 
ای��ن کار را دارن��د پ��ول پرداخت می کن��د و در این روند 
شرکت ها به روش های مختلفی و با استفاده از روبات ها یا 
کارمندان مختلف از کارفرما کالهبرداری می کنند و از آنها 
می خواهند به شکل تقلبی آمار بازدید از تبلیغات را افزایش 
دهن��د.  کاری که اینگونه نرم افزاره��ا انجام می دهند هم 
دقیقا همین اس��ت، آنها به شکل غیرمستقیم و با دریافت 
حق عضویت کارمندهای مختلفی اس��تخدام می کنند تا 
می��زان تبلیغات تقلبی یک ش��رکت را افزایش دهند و از 

این اتفاق سود کنند. 
این موضوع باعث نگرانی ش��رکت های آنالین مختلف 
خارجی از تبلیغات ش��ان ش��ده اس��ت و در همین زمینه 
اقدامات مختلفی انجام شده تا بتوان چنین چیزی را که به 

آن »حیله کلیک« می گویند تشخیص بدهند. 
درواقع ترفند هرمی یا طرح هرمی نوعی مدل کسب وکار 
غیرپایدار است. شکل کلی آن به این صورت است که افراد 
با پرداخت مقداری پول عضو شرکتی می شوند تا در آینده 
با به عضویت درآوردن چند نفر دیگر و رش��د زیرمجموعه 

مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند. 
برخی از این ش��رکت ها به واسطه عضویت باواسطه نیز 
ب��ه اعضای ش��ان حق الزحمه می دهند، ول��ی در اکثر این 
سیستم ها، عضو می بایس��ت دست کم دو نفر را مستقیما 
به ش��رکت معرفی کند. در این اپلیکیشن ها رگه هایی از 
فعالیت های هرمی نیز به چش��م می خورد که می تواند در 
آینده برای بسیاری از فعاالن در این اپلیکیشن ها مشکالتی 

را ایجاد کند. 

پنجشنبه
10 خرداد 1397
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جمه��وری  الح��اق  الیح��ه 
اس��المی ایران به کنوانس��یون 
مقابله با تأمین مالی تروریس��م 
در  هفت��ه  ای��ن  سه ش��نبه 
و  مل��ی  امنی��ت  کمیس��یون 
سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی به تصویب رس��ید، اما 
این کمیس��یون ش��ش شرط را 
برای الحاق ایران به کنوانسیون 
مقابله با تأمین مالی تروریس��م 

در نظر گرفته است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، کارگروه 
 Financial( ویژه اق��دام مالی
  )Action Task Force
ی��ا هم��ان FATF  در س��ال 
۱۹۸۹ میالدی ب��ه عنوان یک 
گ��روه بی��ن دولت��ی ب��ا حضور 
هفت کش��ور تشکیل شد. ایران 
از س��ال ۲007 در لیست سیاه 
FATF قرار گرفت و به همین 
دلیل بس��یاری از شرکت ها در 
مراودات مالی ب��ا ایران احتیاط 
بیش��تری به خرج دادند. پس از 
آن دولتمردان کشورمان در پی 
تعلیق ایران در فهرس��ت سیاه 
گروه ویژه اقدام مالی بودند و در 
نهایت در سال ۱۳۸۹ با تصویب 
نقشه راه ش��ورای عالی مبارزه با 
پولش��ویی اولی��ن گام اقدامات 

اصالحی برداشته شد. 
هرچند ک��ه بحث پیوس��تن 
ایران به این کارگروه بین المللی 
از س��ال ۸۹ مط��رح ب��ود اما از 
س��ال ۹5 اقداماتی جدی برای 
عضویت در این نهاد در دولت و 
مجلس به اجرا رسید. در نهایت 
این گروه که هر سال یک لیست 
س��یاه از کشورهایی که مقررات 
مال��ی نگ��ران کنن��ده  ای دارند 
منتشر می کند، در سال ۲0۱۶ 
نام ایران را در ازای انجام برخی 
تعهدات از این فهرس��ت حذف 
ک��رد و از تیرم��اه ۹5 تاکن��ون 
در س��ه نوبت با تصویب اعضای 
FATF ایران را از لیست سیاه 

خود خارج کرده است. 
هرچن��د که ع��ده ای مخالف 
پیوس��تن ای��ران به ای��ن نهاد 
نه��ادی  هس��تند؛  بین الملل��ی 
ک��ه می توان��د افزای��ش اعتماد 
ش��رکت ها و کشور های خارجی 
ب��رای س��رمایه گذاری در ایران 
و باالرفت��ن ش��فافیت در نظام 
بانکی و مالی کشور را به دنبال 
داشته باشد، اما در نهایت الیحه 
عضویت در این کارگروه س��ال 
گذش��ته در مجلس به تصویب 
رس��ید و در ح��ال حاضر بحث 
رف��ع ایرادات ترجم��ه برخی از 
متون قانون FATF در مجلس 
مطرح اس��ت ک��ه بس��یاری از 
کارشناس��ان اقتصادی و پولی و 
بانک��ی بر این باور هس��تند که 
این ایرادات برداشت مختلف از 
تفس��یر ترجمه ها است که قابل 

حل خواهد بود. 
FATF مخالفت ها با

حاتمی ی��زدی،  احم��د 
کارش��ناس پولی و بانکی درباره 

ضرورت پیوس��تن به گروه ویژه 
 FATF اقدام مالی گفت: هدف
شناس��ایی طرفی��ن در هرگونه 
معامل��ه اس��ت و تم��ام نقل و 
انتقاالت در بانک ها طبق قوانین 
FATF  باید شناس��ایی ش��ود 
که چه کس��ی این پول را با چه 
اهدافی به چه کس��ی می دهد و 
این پول بابت چه اقداماتی رد و 

بدل می شود. 
وی ادام��ه داد: اگر مش��خص 
شود که این پول بابت خرید کاال 
یا خدمات است باید فاکتور آن 
ارائه شود. تمام مبادی و مقاصد 
نقل و انتقاالت پولی شناس��ایی 
می شود تا این اطمینان حاصل 
ش��ود که ای��ن هزینه ها صرف 
اقدام��ات غیرقانونی و اهدافی از 

جمله تروریسم نمی شود. 
این کارش��ناس پولی و بانکی 
ب��ا بی��ان اینک��ه این سیس��تم 
بانک های کش��ورمان  در  بای��د 
ایج��اد ش��ود، تأکید ک��رد: در 
ح��ال حاض��ر که این سیس��تم 
در نظ��ام پولی و بانکی کش��ور 
حاکم نیست هنوز به روش های 
س��نتی اداره می شود. از این رو 
بخش عم��ده ای از اقتصاد ایران 
زیرزمین��ی و اقتصاد قاچاق کاال 
 FATF اس��ت. با عضوی��ت در
انتقاالت  مشخص می ش��ود که 
بابت قاچاق کاال است یا واردات 

قانونی کاال. 
حاتمی یزدی ادامه داد: هدف 
FATF مب��ارزه با تروریس��م و 
پولش��ویی اس��ت و به طور قطع 
عناصری که تروریست شناخته 
ای��ن  در  نمی توانن��د  ش��وند، 
بین المللی  بانکی  سیس��تم های 

فعالیت کنند. 
وی با بیان اینک��ه این قانون 
ممن��وع می کند،  را  پولش��ویی 
اظهار داشت: در سیستم بانکی 
به ویژه در موسس��ات اعتباری 
مکانیزم��ی وج��ود ن��دارد ک��ه 
مش��خص کند نق��ل و انتقاالت 
با چ��ه اهدافی انجام می ش��ود. 
همچنین از نظ��ر قانونی، پولی 
مش��روع تلقی می ش��ود که در 
دفات��ر قانون��ی ثب��ت و مالیات 
آن پرداخ��ت ش��ود. اگر مالیات 

مربوط به آن پرداخت نشود، در 
اصط��الح اروپایی ها به این پول 
س��یاه گفته می ش��ود ولو اینکه 
این پول بابت پرداخت دستمزد 
ی��ک کارگر نقل و انتقال ش��ده 
باش��د و باید در دفات��ر کارفرما 

این هزینه ها ثبت شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه مخالف��ان 
وی��ژه  گ��روه  ب��ه  پیوس��تن 
مال��ی گف��ت: مخالفان  اق��دام 
پیوس��تن به FATF دو دسته 
هستند؛ دس��ته اول در اقتصاد 
زیرزمینی فعال هس��تند و قصد 
پرداخت مالی��ات را ندارند. این 
دس��ته به ط��ور ج��دی مخالف 
شفاف س��ازی هستند، اما دسته 
دوم عده ای سیاس��یون هستند 
 FATF که مخالف پیوستن به
ارتباطات  قطع  دغدغه  هستند، 
ب��ا برخ��ی از نهاده��ا پ��س از 
عضوی��ت در این قانون را دارند. 
عده ای بر این باور هس��تند که 
رابطه با نهاده��ای آزادی بخش 
مانند حم��اس یا حزب اهلل قطع 

می شود. 
وی تأکید کرد: اگر افرادی که 
به دلیل منافع خود از پیوس��تن 
به FATF مخالف هستند کنار 
گذاشته شوند، مسئله ارتباطات 
اقتص��ادی ایران با برخی نهادها 

راهکار دارد. 
حاتمی ی��زدی با بی��ان اینکه 
پیوس��تن ب��ه FATF موضوع 
داخل��ی  بانک ه��ای  س��المت 
اس��ت، ادامه داد: اگر این اتفاق 
نیفت��د در عرص��ه بین الملل��ی 
دچار مش��کل می شویم و بدون 
اینکه دولت ها بانک های کش��ور 
را ب��ه دالی��ل سیاس��ی تحریم 
کنن��د، نظام بانک��ی بین المللی 
بانک های ایران را تحریم خواهد 
ک��رد، چراک��ه تم��ام بانک های 
بین الملل��ی به ای��ن اتفاق نظر 
رس��یده اند که ای��ن اقدامات و 
کنترل ه��ا در نق��ل و انتقاالت 
اجرا شود.  وی تأکید کرد: بنابر 
مق��ررات بین المللی ه��ر بانکی 
که کنترلی بر مس��ائل پولشویی 
نداش��ته باش��د، در لیست سیاه 

قرار می گیرد. 
این کارش��ناس پولی و بانکی 

با اشاره به موضوع اصالح متون 
ای��ن قان��ون در مجل��س اظهار 
داشت: مساله اصالحیه به تفسیر 
در ترجمه از قانون بازمی گردد و 
این تصور وجود دارد که پس از 
پیوس��تن به FATF باید تمام 
معامالت داخل و خارج کش��ور 
را به خارجی ه��ا گزارش دهیم، 
اما موافقان ب��ا عضویت در این 
قان��ون بر این باور هس��تند که 
نی��ازی به گزارش دهی نیس��ت 
و مهم این اس��ت که سیس��تم 
اعمال شفاف سازی در بانک های 
داخل کشور ایجاد شود و درباره 
این دو موضوع اختالف به وجود 

آمده است. 
حاتمی ی��زدی تأکی��د ک��رد: 
نظام کنت��رل و ش��فافیت باید 
به اجرا برس��د ن��ه اینکه نتیجه 
این کنت��رل را ب��ه اروپایی ها و 
کش��ورهای خارج��ی گ��زارش 

دهیم. 
شروط الحاق ایران به 

کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالی تروریسم

کمیس��یون امنی��ت مل��ی و 
سیاست خارجی مجلس شورای 
اس��المی با شش ش��رط، الحاق 
ایران به کنوانس��یون بین المللی 
مقابله با تأمین مالی تروریس��م 
را پذیرفت و الیحه مربوطه را به 

تصویب رساند. 
در ماده واحده این الیحه آمده 
اس��ت که به دول��ت جمهوری 
داده  اج��ازه  ای��ران  اس��المی 
می ش��ود کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تأمین مالی تروریس��م 
مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده 
و یک پیوست را با اعالم شروط 
زی��ر پذیرفته و پس از اطمینان 
از خروج ایران از لیس��ت س��یاه 
 )FATF( گروه ویژه اقدام مالی
س��ند الحاق را نزد امین اسناد 
تودی��ع نمای��د. دول��ت موظف 
است به محض آگاهی نسبت به 
اعتراض احتمالی س��ایر اطراف 
متعاه��د و یا ع��دم خروج ایران 
از لیس��ت مذک��ور، ب��ه مجلس 
جهت  گزارشی  اسالمی  شورای 
اتخ��اذ تصمیم مقتض��ی تقدیم 

نماید. 

ای��ن  تبص��ره  در  همچنی��ن 
الیحه آمده اس��ت؛ امضای این 
قانون توس��ط رئیس جمهور بعد 
از اعالم »گروه ویژه اقدام مالی« 
FATF مبنی بر خروج ایران از 
لیست سیاه انجام خواهد شد. به 
گزارش خانه ملت، اعالمیه ها و 
شروط الحاق به این کنوانسیون 

به شرح زیر است: 
اس��المی  جمهوری  ۱ -دولت 
ای��ران اعالم می نمای��د که مفاد 
آن دس��ته از کنوانس��یون ها و 
پیوست  پروتکل های مندرج در 
کنوانس��یون که به عضویت آنها 
درنیام��ده اس��ت را ب��ه عنوان 
بخش��ی از کنوانس��یون تلق��ی 
نمی نماید و الزام آور شدن مفاد 
م��اده )۲۳( درخص��وص اصالح 
فهرست موافقت نامه های منضم 
برای جمهوری  به کنوانس��یون 
اس��المی ایران منوط به رعایت 
اصول 77 و ۱۲5 قانون اساسی 

است. 
ایران  ۲ - جمهوری اس��المی 
با نظ��ر به اص��ول و هنجارهای 
حقوق بین الملل تا حین پذیرش 
کنوانسیون از جمله کنوانسیون 
کنفران��س  س��ازمان   ۱۹۹۹
اس��المی و قطعنامه های مرتبط 
مل��ل متحد از جمل��ه قطعنامه 
۲۶۲5 و ۱5۱۴ تعری��ف عم��ل 
ب��ر  مش��تمل  را  تروریس��تی 
مبارزات مشروع مردمی علیه از 
جمله سلطه استعماری و اشغال 
خارج��ی نمی داند و نس��بت به 
اط��راف متعاه��دی ک��ه قلمرو 
عمل تروریس��تی را مشتمل بر 
ای��ن مب��ارزات می دانن��د، تنها 
در ح��دود پیش گفت��ه، متعهد 
می دان��د و اعالم م��ی دارد ماده 
۶ کنوانس��یون ارتباطی به این 
حق ن��دارد. این مب��ارزات فارغ 
از انگی��زه آن مجاز و مش��روع 
اس��ت و اعمال تروریستی به هر 

انگیزه ای ممنوع است. 
۳ - موض��وع بن��د )۱( م��اده 
)۲۴( کنوانس��یون درخص��وص 
جمه��وری اس��المی من��وط به 
رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی 
 )7( م��اده   )۲( بن��د  و  اس��ت 
کنوانسیون و موضوع ماده )۱7( 
کنوانسیون در چارچوب قوانین 

داخلی اعمال خواهد شد. 
۴ - صالحی��ت مق��رر در بند 
5 م��اده ۹ کنوانس��یون ب��رای 
کمیته بین المللی صلیب س��رخ 
تنها در چارچوب اس��ناد حقوق 
بشردوس��تانه الزم االج��را برای 
جمهوری اسالمی ایران پذیرفته 

می شود. 
در  کنوانس��یون  مف��اد   5-
موارد تعارض با قانون اساس��ی 
ای��ران  اس��المی  جمه��وری 

الزم الرعایه نمی باشد. 
-۶ الحاق جمهوری اس��المی 
ایران به کنوانس��یون به معنای 
شناس��ایی و برقراری ارتباط با 
صهیونیس��تی  اش��غال گر  رژیم 

نیست. 
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FATF آخرین خوان تکاپو برای وام های ناقص
متقاضیان دریافت تس��هیالت بعد از مدت ها 
رفت و آمد و تأمین خواس��ته های بانک ها برای 
دریافت تس��هیالت، در نهایت با وام هایی مواجه 
می شوند که بخشی از رقم مورد نظر بلوکه شده 
و تا پایان تس��ویه وام به آنها پرداخت نمی شود. 
وثیقه گیری بخشی از تسهیالت مدت هاست که 
یکی از معضالت مشتریان بانک ها به شمار رفته 

و هنوز حل و فصل نشده است. 
به گ��زارش ایس��نا، روند دریافت تس��هیالت 
در بانک ها کار چندان س��اده ای نیس��ت و یک 
متقاضی وام خرد بای��د مدت ها به دنبال تأمین 
گزینه هایی باشد که بانک ها مقابل او می چینند 
و می ت��وان از جمل��ه آنها به تکمی��ل پرونده تا 
تأمی��ن ضامن های مختل��ف و وثایقی که تأمین 
آن کار سختی است اشاره کرد، اما بعد از اینکه 
متقاضی دریافت تسهیالت از هفت خوان بانک ها 
رد می ش��ود و زمان دریافت وام است با مبلغی 
که بخش��ی از آن قرار نیست به او پرداخت شده 
و در قالب وثیقه در بان��ک باقی  می ماند مواجه 
خواهد شد. بانک ها معموال بین ۲0 تا ۲5درصد 
وام پرداختی به گیرندگان تسهیالت را نزد خود 

به عنوان وثیقه نقدی نگه می دارند. 
گزارش های میدانی حاکی از آن اس��ت که با 
اینکه در دو س��ال گذش��ته بانک مرکزی اعالم 
ک��رده بود بانک ها حق دریاف��ت وثیقه نقدی از 
وام را ندارند و با آنها برخورد می ش��ود همچنان 

این معضل پابرجاست. 
به عنوان نمون��ه در یکی از بانک ها که مدعی 
اعط��ای کارت ه��ای اعتباری اس��ت مبلغ وام تا 
حداکثر 50میلیون تعیین شده، اما برای اعطای 
آن بعد از تأمین ش��رایط مش��خص شده تا ۱0 
میلیون تومان نزد بانک نگه داش��ته می شود تا 
در پایان سه سالی که به عنوان دوره بازپرداخت 
تعیین ش��ده به مشتری برگردد. به عبارتی فرد 
بعد از مدت ها تالش ب��رای گرفتن یک وام 50 
میلیون تومان��ی باید ۴0 میلیون تومان دریافت 

کند. 
در این ش��رایط مشخص آن است که در کنار 
سود ۱۸درصدی که گیرنده تسهیالت بابت وام 
50میلیونی می پردازد س��ود دیگ��ری را نصیب 
بان��ک خواهد ک��رد، به طوری ک��ه ۱0 میلیون 
بلوکه ش��ده اگر سود ۱5درصد سپرده که عرف 
فعلی نظام بانکی اس��ت ب��ه آن اختصاص پیدا 
کند، ساالنه حدود ۱.5میلیون سود داشته و در 
پایان س��ه س��ال به ۴.5میلیون تومان می رسد. 
در س��وی دیگر با توجه به اینک��ه برای وام 50 
میلیونی با س��ود ۱۸درصد در سه سال باید ۶5 
میلی��ون تومان بازپرداخت ش��ود، اضافه کردن 
۴.5 میلیون تومان س��ود ناش��ی از ۱0 میلیون 
بلوکه ش��ده مجم��وع بازپرداخت را ت��ا مرز 70 
میلی��ون تومان پیش می برد ب��ه عبارتی با این 
ترفن��د بانک ها، س��ود بازپرداخ��ت وام به جای 

۱۸درصد تا باالی ۲0درصد خواهد رفت. 
بانک ه��ا دلیل این موض��وع را عمدتا باالبودن 
بهای تمام شده پول خود اعالم کرده و می گویند 
منابع آنها پاس��خگوی تأمین تس��هیالت مورد 
تقاض��ا و هزینه ه��ای آن نیس��ت، از آن رو ب��ا 
بلوکه کردن بخش��ی از منابع اعطای��ی در کنار 
جذب منابع بخش��ی از هزینه تمام شده پول را 

نیز تأمین می کند. 
انتظ��ار می رف��ت بان��ک مرکزی ب��ا توجه به 
وعده ای که در مورد رس��یدگی به این مش��کل 
نظام بانکی یعنی وثیقه نگه داشتن بخشی از وام 
داده و اع��الم کرده بود در صورت مواجهه با این 
موضوع با بانک خاطی برخورد ش��ده و وثیقه به 
مشتری برمی گردد، با این موضوع برخورد کند 
ولی همچنان این مسئله در بانک ها دیده شده، 
مشتریان ناراضی و البته بانک ها هم راهی برای 

کاهش بهای خود ندارند. 

نشست مدیران عامل بانک ملت 
و شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی ایران
مدیرعامل بانک ملت و مدیرعامل شرکت ملی 
پاالی��ش و پخش فرآورده های نفت��ی ایران در 
نشستی مشترک، راه های تقویت همکاری های 

فی مابین را بررسی کردند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بان��ک ملت، 
مهندس علیرض��ا صادق آبادی معاون وزیر نفت 
و مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران در این نشس��ت که با 
حضور بهمن اس��کندری و سیدابوطالب دیبایی 
معاون��ان مدیرعامل، حس��ن کمالوند مدیرکل 
انرژی و رئیس شعبه مستقل مرکزی بانک ملت 
و مدیر مش��تری مربوطه در ۲۶اردیبهش��ت ماه 
س��ال جاری برگزار ش��د، از حمایت و همکاری 
ای��ن بانک در بهره برداری از پروژه نفت س��تاره 
خلیج ف��ارس و کمک به خودکفایی کش��ور در 
تولید بنزین، قدردانی کرد و خواس��تار توس��عه 

روابط بین دو مجموعه شد. 
دکتر محمد بیگدل��ی، مدیرعامل بانک ملت 
نیز با اش��اره به حسن ارتباط و قدمت همکاری 
میان این بانک و ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران در حوزه انرژی، توسعه 
و تقویت روابط فی ما بین را در دستور کار این 

بانک خواند. 
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دریچه

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲00دالر آمریکا

7.5۴7یورو اروپا

۸.۶۶0پوند انگلیس

۱.7۶۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۸۶۳.000مثقال طال

۱۹۹.۱۲0هر گرم طالی ۱۸ عیار

۲.0۸0.000سکه بهار آزادی

۲.۱۸5.000سکه طرح جدید

۱.075.000نیم سکه

۶۲0.000ربع سکه

۳7۳.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

خ��دای ب��زرگ را ش��اکریم که در 
یکی از حس��اس ترین مقاط��ع تاریخ 
نظام بانکی کش��ور بر ما منت نهاد و 
در اجرای مرحله اول مأموریت خطیر 
ادغام موسسه اعتباری ثامن در بانک 
انص��ار یاری بخش��مان گردی��د تا در 
الطاف بیکرانش موجب آرامش  سایه 
و س��کینه قلبی سپرده گذاران شده و 
اعتماد آنان به این مجموعه ارزشی را 

فراهم سازیم. 
نظ��ام در  اراده  بی تردی��د تحق��ق 
س��اماندهی ب��ازار غیرمتش��کل پولی 
از  اعتب��اری  و  مال��ی  موسس��ات  و 
جمله موسس��ه اعتب��اری ثامن که با 
چالش ه��ای جدی مواجه ش��ده بود، 
ب��دون مش��ارکت و نقش آفرینی های 
تصمیم گی��ر  نهاده��ای  و  مراج��ع 
و مرتب��ط میس��ر و قری��ن توفی��ق 
نمی گردی��د ک��ه در ای��ن میان نقش 
اس��المی  مرک��زی جمهوری  بان��ک 
ایران در طول یک س��ال گذش��ته در 
ح��وزه تأمین نقدینگی و حمایت های 
درخش��ش  و  اهمی��ت  از  مختل��ف 

بیشتری برخوردار بوده است. 
این اقدام بزرگ که در مدتی کوتاه 
ب��ا موفقیت ب��ه انجام رس��ید در گرو 
هم��کاری و همدل��ی س��پرد ه گذاران 
موسس��ه مذکور بود که بدین وس��یله 
از آحاد مردم عزیز و مش��تریان فهیم 
و ش��ریف موسس��ه اعتباری ثامن که 
با اعتم��اد، حمای��ت و همکاری های 
بی دری��غ، بان��ک انص��ار را در اجرای 
ای��ن عملیات یاری کردند، قدردانی و 

سپاسگزاری می نماییم. 
 بانک انصار عبور مطمئن و سربلند 
خود از صحنه این مأموریت و آزمون 
ب��زرگ اقتصادی، اجتماعی را مرهون 
ایمان و ت��وکل به خداون��د متعال و 
احساس وظیفه و تعهد جمعی فعاالن 
دو مجموع��ه و ت��داوم مجاهدت ه��ا 
و تالش ه��ای آن��ان و حس��ن اعتماد 
دانسته  س��پرده گذاران  و  سهامداران 
و به فضل اله��ی در ادامه راه، تمامی 
ت��وان و ظرفیت ه��ای خ��ود را برای 
خرس��ندی و رضایت بی��ش از پیش 

همگان به کار خواهد گرفت. 

اطالعیه بانک انصار درخصوص ادغام

بانک های هندی برای پایان همکاری 
با ایران ضرب االجل تعیین کردند

دو بان��ک بزرگ هند ب��رای پای��ان دادن به تراکنش 
صادرکنندگان این کشور با ایران تا ششم ماه اوت )۱5 
م��رداد ماه( ضرب االجل تعیین کردند.  به گزارش مهر 
به نقل از رویترز، دو بانک هندی از صادرکنندگان این 
کشور خواست که تراکنش های مالی خود را با ایران تا 
ماه اوت پایان دهند.  این اقدام در راستای پاسخ به دور 
جدید تحریم های آمریکا علیه ایران است.  طبق اعالم 
سازمان صادرکنندگان هند و نامه های رویت شده توسط 
رویترز، دو بانک هندی از صادرکنندگان خواس��تند در 
واکنش به تهدید تحریم های جدید آمریکا، تراکنش های 
مال��ی خود با ای��ران را تا ماه اوت تکمیل کنند.  هند و 
ایران روابط سیاس��ی و تجاری دیرین��ه ای با هم دارند، 
اما دهلی نو مراقب اس��ت که در دام تحریم های آمریکا 
گرفتار نش��ود.  فدراسیون سازمان صادرکنندگان هند 
اعالم کرد ایدوس ایند و یوسی او، دو بانکی که صادرات 
به ایران را تسهیل می کنند، تا ۶ اوت برای خاتمه دادن 

به قراردادهای خود ضرب االجل تعیین کردند. 
آج��ای س��اهای، مدی��رکل فدراس��یون س��ازمان 
صادرکنن��دگان هند، به رویترز گف��ت: ایندوس ایند و 
یوسی او به صادرکنندگان خود می گویند تا ۶ اوت تمام 
تجارت های خود با ایران را تکمیل کنند.  صادرکنندگان 
هن��دی معموال برای صادرات به ای��ران پول خود را به 
روپیه دریافت می کنند. این مکانیزم در س��ال ۲0۱۲، 
که کانال های بانکی به علت تحریم های آمریکا، با ایران 
محدود ش��ده بود، به وجود آم��د.  هند که بزرگ ترین 
مش��تری ایران پس از چین اس��ت، از طرحی تهاتری 
استفاده می کند که به آن اجازه می دهد از طریق بانک 
یوسی او به ازای نفت، به ایران روپیه پرداخت کند.  یک 
صادرکننده هندی که در حال تدارک سفارشاتی برای 
ایران به ارزش ۹0 میلیون روپیه اس��ت، گفت او نگران 
است؛ چراکه قس��متی از دریافتی خود را در نیمه دوم 
م��اه اوت دریافت خواهد ک��رد.  صادرکنندگان هندی 
پول صادراتی که برای ایران می فرستند را از پول نفت 
فروخته شده ایران که به روپیه در بانک یوسی او ذخیره 
می شود، دریافت می کنند.  این مکانیزم به هند کمک 
کرد تا کس��ری تجاری خود با ایران را از ۱۱.۳ میلیارد 
دالر در س��ال ۲0۱۲-۲0۱۱ به ۳.5 میلی��ارد دالر در 
۲0۱5-۲0۱۶ کاهش دهد.  در سال مالی ای که پایان 
آن مارس ۲0۱7 اس��ت، کس��ری تجاری هند با ایران 
دوباره تا ۸.۲۴ میلیارد دالر افزایش یافته است.  رئیس 
بانک یوس��ی او، تاکار بدون اینکه در مورد ضرب االجل 
جدید این بانک توضیحی ارائه کند گفت: این بانک به 
مکانیزم روپیه خود ادامه خواهد داد. او گفت ایران ۱۸ 

میلیارد روپیه در حساب یوسی او خود موجودی دارد. 
 

پنجشنبه
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شماره 1079



5 بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

بازار س��رمایه روز چهارش��نبه ش��اهد 
رشد قیمت سهم ها در برخی شرکت های 
بزرگ و شاخص س��از بود، اما س��هم های 
کوچک عمدتا با افت قیمت مواجه شدند. 
در عین حال گروه های فلزی در نوسانات 
شاخص یکی از تأثیرگذارترین ها بودند. 

به گزارش ایس��نا، طی روزهای گذشته 
بورس تهران ش��اهد نوس��ان های قیمتی 
آرامی اس��ت، به طوری که ش��اخص بازار 
در این روزها نس��بت به گذشته از نوسان 
کمتری برخوردار بوده است. یکی از دالیل 
کم رنگ بودن معامالت بازار سهام ابهامات 
موجود در وضعیت اقتصادی است؛ ابهاماتی 
که با خروج ترامپ از برجام کم رنگ ش��د.  
اما در ادامه س��هام ش��رکت ها برای رشد 
قیمت یا ماندن در ش��رایط موجود نیاز به 
پررنگ شدن مسائل بنیادی دارند، اما این 
موضوع در شرایط ابهام نمی تواند به راحتی 
تحق��ق یاب��د. از طرف��ی اث��رات بازارهای 
م��وازی را نمی ت��وان از نظر دور داش��ت. 
چ��را که س��رمایه ها با وجود ریس��ک های 
در  غیرسیس��تماتیک  و  سیس��تماتیک 
بازارهای رقیب بازار سهام انباشته می شود 
و حج��م معام��الت این بازار رون��د نزولی 
می گی��رد.  روز چهارش��نبه ش��اخص کل 
بازده نقدی و قیمتی ب��ورس اوراق بهادار 
تهران ۱۶7 واحد رش��د کرد و به رقم ۹5 

هزار و 577 رسید، اما شاخص کل هم وزن 
ب��ا ۲.۶ واحد کاهش روبه رو ش��د و تا رقم 
۱7 هزار و ۲۴۴ پایین رفت ش��اخص آزاد 
شناور نیز با رشد ۲7۸ واحدی مواجه شد 
و به رقم ۱0۴ هزار و ۶7۳ رسید. در عین 
حال ش��اخص بازار اول با ۲۶۶ واحد رشد 
تا رقم ۶۸ ه��زار و ۶۸0 افزایش یافت، اما 
شاخص بازار دوم با ۴۳7 واحد افت تا رقم 

۱۹۹ هزار و ۳۱۲ پایین رفت. 
ف��والد مبارک��ه اصفه��ان، معدن��ی و 
صنعت��ی چادرمل��و و معدن��ی و صنعتی 
گل گهر س��ه نم��ادی بودند ک��ه هر یک 
به ترتیب ب��ا ۱00، ۸۱ و 7۲ واحد تأثیر 
افزاینده سعی کردند ش��اخص های بازار 
س��رمایه را به س��مت باال حمایت کنند، 
ام��ا مخابرات ایران، پاالیش نفت اصفهان 

و صنایع پتروشیمی خلیج فارس هر یک 
ب��ه ترتیب ب��ا 50، ۱۹ و ۱7 واحد تأثیر 
کاهنده تالش داش��تند تا ش��اخص های 

بازار را به سمت پایین هدایت کنند. 
صدرنشین ها

گ��روه فلزات اساس��ی در معامالت روز 
چهارش��نبه، بورس صدرنش��ین بود؛ در 
این گ��روه ۱۲۶ میلیون س��هم به ارزش 
۳7۲ میلیارد ریال داد وس��تد ش��د. گروه 
خودرو ب��ه ارزش ۱۴۱ میلی��ارد ریال و 
کانی های فلزی ب��ه ارزش ۱۳۴ میلیارد 
ری��ال جایگاه ه��ای بع��دی را ب��ه خود 
اختص��اص دادن��د. در گ��روه اس��تخراج 
کانه ه��ای فلزی ش��اهد افزای��ش قیمت  
سهم های شاخص هایی همچون معدنی و 
صنعتی چادرملو و توسعه معادن و فلزات 

بودی��م. در این گروه غی��ر از نماد معادن 
منگنز ایران مابقی سهم ها با رشد قیمت 
مواجه ش��دند. در گروه خودرو و ساخت 
قطع��ات نیز به ج��ز تع��دادی از نمادها 
مابق��ی با افت قیمت روبه رو ش��دند.  در 
رده چهارم، گروه ش��یمیایی با معامالتی 
به ارزش ۱۱۲ میلیارد ریال جای گرفت. 
گروه بانک ها نیز با معامالتی به ارزش 7۸ 
میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
۲5۶ میلی��ارد تومان رس��ید که این رقم 
ناش��ی از دس��ت به دس��ت ش��دن یک 
میلیارد و ۱۱7 میلیون سهم و اوراق مالی 
بود. تعداد معامالت در این بازار رقم 5۱ 

هزار و ۳۱0 واحد را تجربه کرد. 
جهش 10 پله ای فرابورس

آیفکس نیز روز چهارشنبه در روند کم 
سابقه ای ۱0.۳۱ واحد رشد کرد و به رقم 
۱۱۱0 واح��دی رس��ید. ارزش معامالت 
فراب��ورس ایران ت��ا رق��م ۱۸۳ میلیارد 
توم��ان افزایش یافت و حجم معامالت به 
۳۳۸ میلیون س��هم و اوراق مالی رسید. 
نمادهای زاگرس )پتروش��یمی زاگرس(، 
هرم��ز )ف��والد هرمزگان جن��وب(، ذوب 
)پتروش��یمی  خراس��ان  و  )ذوب آه��ن( 
خراس��ان( بیش��ترین س��هم را در رشد 

فرابورس داشتند. 

ب��ازار  راه ان��دازی  از  روز  پنجمی��ن 
قراردادهای آت��ی زعفران در حالی پایان 
یافت که با اس��تقبال س��رمایه گذاران و 
فعاالن بازار زعفران ش��اهد رش��د حجم 
معام��الت در ای��ن قرارداده��ا بودی��م، 
به طوری که بی��ش از ۱۸۹۸ قرارداد آتی 
زعفران برای سررس��ید ش��هریور ماه ۹7 
به ثبت رس��ید و تعداد بی��ش از ۲۳0۱ 

موقعیت باز نیز در بازار وجود داشت. 
به گزارش »کاالخبر«، ارزش معامالت 
نیز به بیش از ۱۳ میلیارد و ۱۹۱ میلیون 
ری��ال رس��ید. همچنین قیم��ت هر گرم 
محصول زعفران برای تحویل در شهریور 
ماه امسال در باالترین سطح با افزایش ۳ 
درص��دی قیمت، به رقم 70 هزار و ۲00 
ریال رس��ید و رش��د کرد و در کمترین 
قیمت به مبلغ ۶۸ هزار و ۳00 ریال مورد 
معامل��ه قرار گرفت که حاکی از نوس��ان 
مثب��ت 0.۲۱ درصدی نس��بت به قیمت 

تسویه روز قبل از آن بود. 
قیمت زعفران به واقعیت نزدیک تر شد

در همی��ن ارتب��اط، مدیرعام��ل یک 
شرکت فعال در بازار زعفران در خصوص 
دالیل رش��د قیمت زعفران در بازار آتی 
ب��ورس کاال گف��ت: اتفاقی ک��ه در بازار 
معامالت آتی زعف��ران رخ داد و افزایش 
قیمت ها را رقم زد نشان دهنده این است 

که فرآیند کشف قیمت به سمت واقعی تر 
شدن حرکت کرده تا بهای این محصول 

ارزشمند به واقعیت نزدیک تر شود. 
غالمرض��ا کریمی افزود: قیمت زعفران 
ب��ه کمک معامالت آتی در بورس کاال به 
نرخ های واقعی خود نزدیک تر شده است. 
وی تأکی��د ک��رد: با توج��ه به کاهش 
ارزش پول ملی در مقابل س��ایر ارزهای 
کاالهایی  خارجی، سرمایه گذاران خرید 
همچ��ون زعف��ران را ک��ه از بازاره��ای 
صادرات��ی برخوردارن��د، ب��ه نگه��داری 
سرمایه ترجیح می دهند. به این ترتیب، 
ای��ن بازیگران ب��ازار با تحلیل ش��رایط 
افزایش قیمت ها را تا شهریور ماه امسال 

پیش بینی کرده اند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه س��رمایه ای که به 
معام��الت این نوع قراردادها وارد ش��ده، 
قابل توجه اس��ت، گفت: البته این میزان 
نقدینگ��ی که به س��مت معام��الت آتی 
زعف��ران آمده در مقاب��ل حجم معامالت 
بازار زعفران عدد چشمگیری نیست، اما 
با توس��عه این بازار می توان سرمایه های 
زیادتری را به ای��ن محصول جذب کرد. 
البت��ه در جریان معامالت ب��ازار آتی در 
حالی قیم��ت هر گرم زعف��ران نگین به 
70 هزار و ۲0 ریال رس��ید که در س��ال 
۹۴ و وقت��ی قیمت یورو ح��دود ۲۸00 

توم��ان بود، قیمت هر گ��رم زعفران باید 
70 ه��زار ریال می بود. برهمین اس��اس، 
ب��ا نرخ حدود 7500 توم��ان به ازای هر 
یورو، نرخ زعفران نگین باید بیش از این 

قیمت ها باشد. 
 تجارت زعفران برای همه

کریم��ی در بیان دالیل دیگر این اقبال 
به معامالت آتی زعفران گفت: تاکنون در 
بازار سنتی زعفران تعداد معدودی بازیگر 
حضور داش��تند که حاض��ر نبودند دیگر 
افراد وارد این معامالت شوند و به تنهایی 
از س��ود حاصل از ف��روش این محصول 
صادراتی ارزش��مند نف��ع می بردند، اما با 
راه ان��دازی معامالت آتی هم��ه از ارزش 
ای��ن بازار مطلع ش��ده و ب��ورس به همه 
این فرصت را داده که از س��ود معامالت 
زعفران منتفع ش��وند. ضم��ن اینکه این 
ب��ازار دید و تحلیل بهتری به فعاالن بازار 
زعفران می دهد تا نس��بت ب��ه روند آتی 
قیمت ها ارزیابی دقیق تری داشته باشند. 
دولت جایگاه صادراتی زعفران و پسته 

ایرانی را تقویت کند
وی تأکید کرد: البته ش��نیده می شود 
دولت ب��رای تقویت جای��گاه محصوالت 
صادراتی ارزش��مند که ای��ران در آنها در 
بازارهای جهانی حرفی برای گفتن دارد، 
مث��ل زعفران و پس��ته، مبن��ای ارز را از 

۴۲00 تومان به قیمت های حدود ۶ هزار 
توم��ان تغییر دهد تا قیمت ها به س��مت 

واقعی شدن پیش رود. 
کریم��ی در ادامه گفت: این موضوع به 
نوعی خودتحریمی است که قیمت ها در 
بازار داخلی را پایین نگه داریم و محصول 
کش��اورزان ایرانی با قیمت های باالتر در 
بازارهای جهانی مورد معامله قرار گیرد و 
یکسری واسطه از این تفاوت قیمت سود 
ببرن��د. از این رو در خصوص محصوالتی 
همچون پسته و زعفران الزم است دولت 
جایگاه تولیدکنن��دگان ایرانی را در دنیا 
تقویت کند تا کش��اورزان از سود فروش 

این محصوالت ارزشمند منتفع شوند. 
این فعال بازار زعفران به وجود اختالف 
معنادار قیم��ت زعفران در بازار داخلی و 
خارجی اشاره کرد و گفت: پیش از این با 
توجه ب��ه وجود این اختالف قیمتی قابل 
توج��ه، تنها عده ای معدود از آن کس��ب 
س��ود می کردن��د؛ اما در ح��ال حاضر با 
وجود ب��ورس کاال و معامالت آتی، همه 
افراد به معامالت مذکور دسترس��ی پیدا 
کرده ان��د. از ای��ن رو، ما به آین��ده بازار 
زعف��ران ایرانی به کم��ک معامالت آتی 
ب��ورس کاال خوش بی��ن هس��تیم تا این 
محص��ول صادرات��ی و ارزآور ب��ه جایگاه 

واقعی خود در دنیا دست یابد. 

فلزی ها لیدر بازار سهام شدند

روز آرام تاالر شیشه ای

مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه زعفران بررسی کرد

دالیل رشد قیمت زعفران در بازار آتی

بورسانرژی

مدیرعامل بورس انرژی اعالم کرد
ورود یک ابزار مالی جدید در 

بورس انرژی
مدیرعامل بورس انرژی با اشاره به لزوم استفاده از 
ابزاره��ای مالی جدید در این بورس می گوید مراحل 
قانون��ی گواهی ظرفیت برق طی ش��ده و در س��ال 

جاری از این ابزار مالی استفاده می شود. 
سیدعلی حس��ینی در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ 
به اینکه آیا در بورس انرژی قرار اس��ت از ابزار مالی 
جدیدی بهره گیری شود، اظهار کرد: حدود سه سال 
است که درباره تعریف و طراحی گواهی ظرفیت برق 
گام هایی را برداشته ایم و اقدام به اخذ مصوبات آن از 
هیأت مدیره سازمان بورس، شورای فقهی و شورای 

عالی بورس کرده ایم. 
وی اضافه کرد: ای��ن مصوبات از مراجع ذی صالح 
گرفته شده است. همچنین مصوباتی در وزارت نیرو 
باید داده می ش��د که در حال طی کردن پروسه آن 
هس��تیم.  مدیرعام��ل بورس انرژی اف��زود: در حال 
حاضر مصوبه هیأت پذی��رش را برای این ابزار مالی 
گرفته ایم و این ابزار در حال حاضر در آخرین مرحله 
راه اندازی اس��ت و امیدواریم بتوانیم امس��ال گواهی 

ظرفیت برق را راه اندازی کنیم. 
گواه��ی ظرفی��ت ب��رق گواهینامه ای اس��ت که 
نش��ان دهنده ایجاد ظرفیت تولید متناسب با مقدار 
مصرف جدید در ش��بکه است. مشترکین جدید که 
قصد اتصال به شبکه و یا افزایش انشعاب باالی یک 
مگاوات را دارند ملزم به ارائه گواهی ظرفیت متناسب 
ب��ا حجم تقاضای خود هس��تند. مص��رف کنندگان 
فعلی و متقاضی عقد قرارداد دوجانبه در صورتی که 
نیاز به افزایش تقاضا نداش��ته باشند می توانند بدون 
اخ��ذ گواهی ظرفیت، با عرض��ه کنندگان مورد نظر 

خود قرارداد دوجانبه منعقد کنند. 

میزبانی فرابوس از 4 عرضه بلوکی 
در خردادماه

بازاره��ای فرابورس ای��ران در خردادماه امس��ال 
میزب��ان چهار عرض��ه بلوکی در روزه��ای نوزدهم، 
بیست وهش��تم و س��ی ام خردادماه فراب��ورس ایران 
خواهند بود.  به گزارش تس��نیم، بازارهای فرابورس 
ای��ران در خردادم��اه امس��ال میزبان چه��ار عرضه 
بلوکی در روزهای نوزدهم، بیست وهش��تم و سی ام 
خردادم��اه فرابورس ای��ران با حضور بلوکی س��هام 
ش��رکت های بیمه سامان، شیرین دارو، بیمه اتکایی 
امین و س��ولیران خواهند بود.  بر این اساس شرکت 
کارگ��زاری تدبیرگر س��رمایه در نظر دارد تعداد 5۶ 
میلیون و ۲۳۸ هزار س��هم بیمه سامان را که متعلق 
به صن��دوق حمایت و بازنشس��تگی کارکنان فوالد 
اس��ت به طور عمده و نقد یا نقد و اقس��اط از طریق 

عرضه در بازار فرابورس به فروش برساند. 
بدی��ن ترتی��ب نوزده��م خردادماه در ب��ازار اول 
فرابورس ایران نزدیک به ۳.75 درصد از س��هام غیر 
مدیریتی شرکت بیمه س��امان در نماد »بساما۴« با 

قیمت پایه هر سهم ۴500 ریال عرضه می شود. 
همچنین ش��رکت خدمات مدیریت صباتامین به 
وکالت از ش��رکت س��رمایه گذاری دارویی تأمین در 
نظر دارد 5۴.۱۹ درصد از س��هام ش��رکت ش��یرین 
دارو را از طری��ق عرضه در تابلو »پایه ب« بازار پایه 
فراب��ورس به فروش برس��اند.  قیمت پایه هر س��هم 
شرکت شیرین دارو در نماد »دشیری۴« ۱7 هزار و 
۲0۴ ریال در نظر گرفته ش��ده است و بدین ترتیب 
۲7 میلی��ون و ۹7 هزار و ۴۸0 س��هم این ش��رکت 

اواخر خردادماه عرضه می شود. 

برجام تنها بخشی از مسائل اقتصادی است
شفافیت اقتصادی، پیش فرض 

مبارزه با فساد اقتصادی
اقتصاد ایران در طول چند س��ال گذش��ته وارد فاز 
جدیدی از چالش های خود شده است که شاید بتوان 
آن را ناش��ی از س��وء مدیریت یا کم توجهی به مسائل 
اقتص��ادی )در قیاس با مس��ائل فرهنگی و سیاس��ی( 
از ح��دود س��ه ده��ه پیش تا ح��اال دانس��ت. یکی از 
برجسته ترین پیامدهای این وضعیت مسائل بیکاری و 
نابرابری های عمیق اجتماعی و اقتصادی است که خود 
ناشی از عدم ایجاد زیرساخت های صنعتی و اقتصادی 
مناس��ب و همچنین عدم مدیریت مناس��ب در توزیع 

ثروت ها بوده است. 
به گزارش ایس��نا، در چنین وضعیتی که بس��یاری 
از مس��ائل در ساختار اقتصادی خود را نمایان می کند 
تحریم های مالی و سیاس��ی آمریکا دوباره بعد از چند 
سال قرار است تا سه ماه دیگر اجرایی شوند؛ اتفاقی که 
اگر ساختارهای اقتصادی کشور خود را برای مقابله با 
آن آماده نکند ممکن است آثار منفی آن نمایان شود. 
واقعیت این اس��ت که برخی ساختارهای اقتصادی در 
حوزه های اداری و مالی نیازمند اعمال اصالحاتی جدی 

همچون ایجاد شفافیت های گسترده است. 
در همی��ن زمین��ه، یک اقتص��اددان با بی��ان اینکه 
»برجام« تنها بخشی از مسائل مربوط به اقتصاد کشور 
است، بر ضرورت ایجاد شفافیت اقتصادی برای مبارزه 

با فساد اقتصادی و رانت خواری تأکید کرد. 
مهدی پازوکی، کارش��ناس مسائل اقتصادی با بیان 
اینکه نظام کالن تصمیم گیری اقتصادی در کشور باید 
در ش��رایط فعلی اقدامات جدی را در رابطه با مسائل 
اقتص��ادی انجام دهد، گف��ت: در وهله اول باید تعامل 
س��ازنده با دیگر کشورها در دس��تور کار قرار بگیرد. با 
اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن و شرق آسیا می توان 
ارتباطات اقتصادی خوبی را برقرار کرد. از س��وی دیگر 
مشکالت اقتصادی ما تنها به برجام گره نمی خورد چرا 
که برجام شاید حدود ۲0 درصد از مشکالت اقتصادی 
کشور باشد درحالی که ۸0 درصد مشکالت ما به مسائل 

مدیریتی و استفاده بهینه از منابع برمی گردد. 
وی ب��ا بیان اینکه دولت باید صادقانه واقعیت ها را با 
مردم در میان بگذارد، گفت: اصالح قیمت های انرژی، 
اصالح نظام اداری و سیس��تم های پولی در کش��ور از 
اقداماتی هس��تند که باید در رابطه با اقتصاد کش��ور 
صورت بگی��رد. البته این اصالح��ات را باید مجموعه 
حاکمیت و نه صرفاً قوه مجریه پیگیری کند. قوه قضاییه 
برای انجام اصالحات اقتصادی نقش بزرگی را بر عهده 
دارد و آن ایج��اد امنیت و جلوگی��ری از رانت بازی در 
فضای اقتصادی است که از طریق برخوردهای قانونی با 

رانت خواران محقق می شود. 
پازوکی با تأکید بر اینکه سیاس��ت خارجی باید در 
خدمت توس��عه اقتصادی قرار بگیرد، گفت: در همین 
عربس��تان س��عودی بن س��لمان حدود ۲۱ روز تمام 
ایالت های آمریکا و کش��ورهای خارج��ی را برای البی 
ک��ردن زیر پا گذاش��ت. همزم��ان با او وزی��ر خارجه 
عربستان هم در ش��رق آسیا به دنبال تعامالتی بود تا 
آن کشورها را از مبادالت با ایران باز دارد. واقعیت این 
اس��ت که ۹0 درصد از روابط بین المللی از طریق البی 
محقق می شود که در این زمینه باید تجدیدنظر جدی 
در روابط ما صورت بگیرد.  این استاد دانشگاه در ادامه 
به اهمیت ایجاد شفافیت در فضای اقتصادی هم اشاره 
کرد و گفت: ش��فافیت اقتصادی پیش فرض مبارزه با 
فساد اقتصادی اس��ت. ما برای اینکه بتوانیم با مفاسد 
اقتصادی و کاستی ها در اقتصادمان مقابله کنیم، قبل 
از ه��ر چیزی نیاز داریم تا به طور ش��فاف و واضحی از 

جریانات اقتصادی کشور مطلع باشیم. 

نگاه
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یک مقام مس��ئول اظهار کرد: سازمان 
صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی 
ای��ران در نظ��ر دارد فرآیندهای اداری و 
صنعتی گذشته را نوسازی و ارتقا دهد. 

  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
چن��دی پیش، صادق نجف��ی مدیرعامل 
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی درخصوص مش��کالت واحدهای 
تولیدی اظهار کرد: بخش��ی از مشکالت 
تولی��د همچون مالی��ات، بیم��ه، تأمین 
نقدینگی به صورت عام اس��ت که بیشتر 

واحدهای تولیدی درگیر آن هستند. 
 وی ادام��ه داد: بخش��ی از مش��کالت 
همچون تأمی��ن تکنول��وژی روز، بهبود 
کیفی��ت و بازاریاب��ی نیز در ه��ر کدام از 
واحدهای تولی��د باید به صورت جداگانه 
بررس��ی و حل و فصل ش��ود ک��ه بدین 
منظور ۱000مش��اور در سازمان صنایع 
کوچک اس��تخدام ش��ده تا مشکالت هر 
واحد را به طور جداگانه شناس��ایی کنند 
و برای رفع آن راهکارهای مناس��ب ارائه 
دهند.  نجفی با بی��ان اینکه حرکت های 

خوبی در راس��تای تقویت صنایع کوچک 
ش��ده است، گفت: در این راستا بازسازی 
و نوسازی ۱700 واحد صنایع کوچک در 

دستور کار قرار دارد. 
وی افزود: مقرر ش��ده در سال جاری با 
تأمین سرمایه مناسب از محل تسهیالت 
اعطای��ی ۱0درص��د از صنای��ع کوچک، 
صادرات گ��را ش��وند.  پس از ای��ن اظهار 
نظر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
برخی از کارشناس��ان معتق��د بودند که 
با وج��ود بزرگ ب��ودن دول��ت و تحمیل 
هزینه های بس��یار از این طریق به بودجه 
کش��ور، آیا درس��ت اس��ت که بخواهیم 
ب��ا به کارگی��ری اف��راد جدید ب��ا عنوان 
مش��اور بار جدیدی به هزینه های کشور 
بیفزاییم و آیا بهتر نیس��ت به جای اینکه 
ای��ن هزینه ها را در راس��تای به کارگیری 
مشاوران صرف کنیم، در بخش های دیگر 
تولید که نیاز اورژانسی تر به کمک نقدی 

دارند، به کار گیریم؟ 
برای مشخص شدن پاسخ این پرسش ها 
با فرش��اد مقیمی، معاون صنایع کوچک 

س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران به گفت وگو پرداخته ایم که 

در ادامه متن کامل آن آمده است؛ 
سازمان صنایع کوچک به دنبال ارتقای 

فرآیندهای اداری صنعت است
فرش��اد مقیمی، معاون صنایع کوچک 
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ای��ران در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
باش��گاه خبرن��گاران جوان، اظه��ار کرد: 
هزینه به کارگیری مشاوران برای ارتقای 
فعالیت های تولیدی در کش��ور، بس��یار 
پایین تر از هزینه هایی اس��ت که به دلیل 
فقدان وجود کار کارشناسی در پروژه های 

تولیدی صرف می شود. 
وی افزود: به عنوان مثال در بس��یاری 
از پروژه ه��ا ب��ه دلی��ل پیش بینی ه��ای 
غل��ط هزینه های س��نگینی به کش��ور و 

تولید کننده وارد آمده است. 
مقیمی تأکی��د کرد: تنها ما نیس��تیم 
که از مش��اوران برای ارتقای فعالیت های 
تولید کش��ور بهره می بریم بلکه در تمام 
دنیا از مش��اوران متخصص برای توسعه 

امور مختلف استفاده می شود. 
مع��اون صنایع کوچک س��ازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران اذعان 
کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران در نظر دارد فرآیندهای اداری 
و صنعتی گذشته را نوس��ازی و ارتقا دهد 
و مش��اوران جدید می توانند در پروژه های 
مختل��ف بررس��ی های الزم را انجام داده و 
پیش بینی کنند آی��ا برنامه ها، قابل تحقق 

است یا خیر؟ 
انتخ��اب  چگونگ��ی  درخص��وص  وی 
مش��اوران سازمان ش��هرک های صنعتی 
و صنای��ع کوچ��ک گفت: این مش��اوران 
اف��رادی هس��تند که در س��ازمان برنامه 
و بودج��ه تأییدی��ه دریاف��ت کرده اند و 
خودش��ان جزو فعاالن ارشد شرکت های 

مختلف تولیدی در کشور هستند. 
مقیمی در پایان یادآور شد: با تصویب 
تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹7 تأمین منابع 
برای واحد های تولیدی تس��هیل شده و 
یکی از این منابع، تأمین مالی مش��اوران 

پروژه های تولیدی است. 

فرش دس��تباف ایرانی به واس��طه رشد هزینه های 
تولید ب��ا افت فروش و ص��ادرات در بازارهای جهانی 
روبه رو ش��ده که به عقیده رئیس اتحادیه فروشندگان 
فرش دس��تباف، در ش��رایط فعلی با رشد نرخ ارز اگر 
ارز حاصل از صادرات به قیمت آزاد عرضه شود، بازار 

صادراتی رشد خواهد کرد. 
در پی تحوالت بازار ارز، رشد نرخ ارز برای کاالهای 
صادرات��ی همچون صنایع دس��تی و فرش دس��تباف 
مناس��ب خواهد بود. البته الزم به ذکر است که برای 
رش��د تولید و ص��ادرات به تأمین م��واد اولیه به نرخ 
مناسب نیاز است. حال با این شرایط جای سوال است 
که بازار صادراتی فرش دس��تباف نس��بت به گذشته 
رونق خواهد گرفت ک��ه در این باره مجتبی عراقچی 
در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار کرد: نوس��انات نرخ ارز 
اگر همراه با روند باثبات و منطقی باش��د، به صادرات 

کمک قابل توجهی می کند. 
وی افزود: در ش��رایط فعلی نرخ ارز مشخص نیست 
و اگر قرار بر آن باش��د ک��ه ارز حاصل از صادرات در 
س��امانه نیما عرضه ش��ود، ب��رای صادرکننده صرف 
نخواهد داشت و زمانی صادرات فرش دستباف صرفه 

اقتصادی خواهد داش��ت که ارز حاص��ل از فروش به 
نرخ بازار آزاد یا نرخی بیش��تر از نرخ دولتی به فروش 

برسد. 
عراقچی با بیان اینکه فرش دس��تباف نماد کاالی 
ایرانی اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: افزای��ش تورم و 
دستمزد کارگر در سال های اخیر منجر شده قیمت 
نهایی فرش دس��تباف افزای��ش یابد و این در حالی 
اس��ت که ۸5درصد قیمت ی��ک قطعه فرش هزینه 
کارگر است و در حال حاضر به واسطه کاهش بیش 
از ح��د تقاضا، میزان تولید و بافت فرش نیز کاهش 

یافته است. 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان فرش دس��تباف گفت: 
رشد قیمت فرش دستباف عاملی شده تا مصرف کننده 
برای رفع نیاز خود به محصوالت مشابه همچون فرش 

ماشینی، موکت و لمینت روی بیاورد. 
مجتمع های فرش باعث افزایش فروش شده اند

وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال ک��ه فروش��گاه و 
مجتمع ه��ای فروش فرش در ب��ازار فرش چه تأثیری 
دارد؟ گفت: فروشگاه های فرش به دلیل آنکه توانایی 
تبلیغ و اطالع رس��انی دارند، بر می��زان فروش فرش 

تأثیرگذار هس��تند و این در حالی است که واحدهای 
صنفی سطح شهر توانایی تبلیغ ندارند. 

عراقچ��ی تصری��ح کرد: فروش��گاه های ب��زرگ که 
محصوالت مختلف ف��رش و کفپوش را در خود جای 
داده اند، بر میزان فروش فرش به ویژه فرش دستباف 
تأثیرگذار هستند و با رشد این فروشگاه ها می توان به 

افزایش میزان فروش فرش امیدوار بود. 
او بیان کرد: فرش ایرانی یک هنر - صنعت است که 
در بازار محصوالت هنری هیچ رقیبی برای محصوالت 
وج��ود ندارد، اما در محصوالت تج��اری و صنعتی به 
واس��طه قیمت تمام شده پایین محصوالت رقبا نسبت 

به محصوالت ایرانی قابلیت رقابت وجود ندارد. 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان فرش دس��تباف، یکی 
دیگ��ر از مش��کالت ف��رش صادراتی ایران��ی را عدم 
س��فارش پذیری ف��رش دس��تباف ایرانی دانس��ت و 
خاطرنش��ان کرد: رقب��ا به دلیل آنک��ه از کارگاه های 
متمرکز به��ره می برند، محصوالت مختل��ف با تعداد 
باال را در فرصت کمتری به مش��تری عرضه می کنند 
ک��ه این موضوع در بازارهای جهانی جایگاه ویژه ای را 

نصیب رقبا می کند. 

صادرات فرش با »نیما« صرف نمی کند! 

مشاوران وزارت صنعت، درد تولید را دوا می کنند؟

سازمان صنایع کوچک به دنبال ارتقای فرآیند های اداری صنعت
اخبار

سیاست ارزی دولت؛ خدمتی برای 
مقابله با قاچاق

با اتخاذ سیاس��ت جدید ارزی دولت از ۲۱فروردین ماه، 
درحالی ک��ه نحوه واردات کاال، مواد اولیه و ماش��ین آالت 
دچار تغییر شده است، واردکنندگان فقط می توانند خرید 
خود را از طریق نظام بانکی و صرافی های مجاز و به س��ه 
طریق پرداخت نقدی، اقس��اطی و اعتبار اس��نادی انجام 
دهند؛ اقدامی که به اعتقاد واردکنندگان تأثیر بس��زایی 
در مقابله با پدیده قاچاق خواهد داشت.  با اتخاذ سیاست 
جدی��د ارزی دولت از ۲۱فروردین ماه س��ال جاری نحوه 
واردات کاال، مواد اولیه و ماش��ین آالت دچار تغییر ش��د 
و براس��اس آن دیگر پولی از طریق خریدار به فروش��نده 
پرداخت نمی ش��ود و کلیه مراحل خری��د از طریق نظام 
بانک��ی و صرافی های مجاز انجام می ش��ود؛ تصمیمی که 
به اعتقاد واردکنندگان می تواند تأثیر بسزایی در مقابله با 
پدیده قاچاق داشته باشد و جلوی بسیاری از سودجویی ها 
در حوزه واردات را بگیرد.  ایس��نا روز گذشته در گزارش 
خود به بررسی تأثیر این سیاست  بر قاچاق پرداخته و نظر 
واردکنندگان را در این خصوص جویا شد. میالد بختیاری 
- رئیس انجمن واردکنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی 
و عضو اتحادیه واردکنندگان تجهیزات پزش��کی - درباره 
سیاست جدید ارزی دولت و تأثیر آن بر نحوه واردات کاال 
به کشور، اظهار کرد: براساس سیاست جدید دولت، ارز به 
س��ه صورت اختصاص می یابد که مورد اول آن حاصل از 
درآمدهای نفتی است که شامل کاالهای اساسی می شود 
و در حوزه سالمت نیز دارو را دربر می گیرد و مراحل کار 
از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد.  همچنین مجید 
نامی - عضو هیأت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوشاک - با اشاره به اینکه قبل از اتخاذ سیاست جدید 
ارزی دولت امکان واردات بدون انتقال ارز ممکن بود، اظهار 
کرد: پی��ش از این روال اینگونه بود که برای واردات مواد 
اولیه و نیز ماش��ین آالت پروفرم هایی از فروشنده مربوطه 
در هر نقطه دنیا اخذ می ش��د و با ثبت س��فارش امکان 
خرید بدون انتق��ال ارز به صورت های گوناگونی از جمله 
پرداخت از طرف خریدار و تهاتر صادراتی ممکن بود. پس 
از اتخاذ سیاس��ت جدید ارزی دول��ت از ۲۱ فروردین ماه 
س��ال جاری دیگر ام��کان واردات بدون انتقال ارز ممکن 
نیست و واردکنندگان از هر جای دنیا که بخواهند کاالیی 
را به صورت قانون��ی وارد کنند، باید ابتدا پروفرم ها را در 
سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کرده و منشأ 

ارز خود را مشخص کند. 

صنعت دامداری در ورطه نابودی است
دولت تکلیف شیر خام را مشخص کند

رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با توجه به نوس��ان 
شدید نرخ نهاده ها و فروش شیرخام کمتر از نرخ تمام شده، 
تولیدکنندگان با مشکالت متعددی روبه رو هستند.  ناصر 
مقدس��ی، رئی��س انجم��ن صنف��ی گاوداران در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از نوس��ان شدید نرخ 
نهاده های دامی در بازار اظهار کرد: با توجه به نوسان شدید 
نرخ نهاده ها و کمبود در بازار، تولیدکنندگان با مش��کالت 
متعددی روبه رو هستند که در صورت ادامه این روند تولید 
مل��ی نابود خواهد ش��د.   وی افزود: طی چن��د روز اخیر، 
شرکت پش��تیبانی امور دام اقدام به توزیع نهاده های دامی 
در مراکز استان ها کرد که اگر این اقدام انجام نمی شد، نرخ 
ذرت و کنجاله س��ویا به طور چش��مگیری در بازار افزایش 
می یافت.  مقدس��ی قیمت تمام ش��ده هر کیلو شیر خام را 
هزار و ۶۲0 تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به آنکه وزارت 
جهاد کش��اورزی افزایش نرخ خرید شیر خام را در دستور 
کار خود قرار داده اس��ت، اما وزی��ر صنعت و معدن به این 
موضوع ترتیب اث��ری نداده درحالی که هرچ��ه زودتر باید 
افزایش همزمان قیمت لبنیات و ش��یر خام اجرا شود.  این 
مقام مس��ئول با بیان اینکه زنگ خطر نابودی صنعت شیر 
و گوشت کش��ور به صدا درآمده اس��ت، افزود: نوسان نرخ 
نهاده های دامی تبعاتی همچون کشتار گله های مادر، عدم 
کنترل قیمت گوش��ت و نابودی تولید ملی را دربر داش��ته 
اس��ت که با وجود نامه نگاری های متعدد این امر به جایی 
نرسیده اس��ت.  رئیس انجمن صنفی گاوداران در پایان با 
انتقاد از کمبود نظارت دستگاه های مسئول تصریح کرد: با 
وجود آنکه دولت اعالم کرده که ارز ۳۸00 تومانی به واردات 
کاالهای اساس��ی نظیر نهاده های دامی اختصاص می دهد، 
مشخص نیست که چرا دستگاه های نظارتی کنترلی بر این 
موضوع ندارند تا کنجاله سویا با نرخ باالتر از ۲۱50 و ذرت 

هزار و ۱50تومان در بازار توزیع نشود. 

پرونده واردات نخ و دکمه کی بسته 
می شود؟ 

رئی��س اتحادی��ه پیراه��ن دوزان گف��ت: در حالی 
واردات پارچه، نخ و دکم��ه ادامه دارد که می توانیم 
ب��ا افزایش میزان تولیدات داخل��ی، میزان واردات و 

وابستگی صنعت پوشاک به ارز را کاهش دهیم. 
 مجتبی درودیان، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به کمب��ود میزان تولید م��واد اولیه 
داخل��ی جهت دوخت پیراهن در کش��ور، اظهار کرد: 
تنها تعداد اندکی از تولیدکنندگان پیراهن در داخل، 
از مواد اولیه داخلی استفاده می کنند زیرا میزان تولید 
این محصوالت بس��یار کم است.   وی افزود: در حالی 
واردات پارچ��ه، نخ و دکمه همچن��ان ادامه دارد که 
می توانیم ب��ا افزایش میزان تولی��دات داخلی در این 
زمینه، میزان واردات و وابس��تگی صنعت پوش��اک به 
ارز را کاه��ش دهی��م.  رئیس اتحادی��ه پیراهن دوزان 
با اش��اره به میزان تأثیر نوس��انات ارزی بر روند تولید 
پوش��اک، اظهار کرد: در اکثر کش��ورها این صنف به 
علت استفاده مواد اولیه بومی جزو تولیداتی محسوب 
می شود که از تأثیرات نوسانات ارزی در امان هستند 
در صورت��ی که ایران همچنان ب��ه واردات مواد اولیه 

برای دوخت پیراهن مشغول است. 

دریچه

 به صرفه ترین بندر ایران از دور رقابت 
و جذب کاال خارج  شده است 

 بنادر رقیب چابهار در حالی به توسعه روزافزون خود ادامه 
می دهن��د که بندر چابهار به دلی��ل عدم همگرایی نهادها 
در راه ان��دازی آن، از دور رقابت و جذب کاال خارج  ش��ده 
اس��ت .   به گزارش  ایسنا بندر چابهار در جنوب شرق ایران 
به صرفه ترین و مطمئن  ترین بندر ایران و دریای عمان برای 
ترانزیت و تبادالت تجاری است، چراکه اوال از خلیج فارس 
و منطقه بحران به دور است و ثانیا در مبدأ ورودی دریای 
عمان قرار گرفته است .  براساس برآورد ها، ساالنه ۱۴ هزار 
کش��تی از آبراهه مقابل چابهار عب��ور می کنند و به بنادر 
خلیج فارس رفته و در آنجا عملیات تخلیه و بارگیری انجام 
می دهند. راه اندازی و فراهم شدن زیرساخت در بندر چابهار 
موجب می شود کشتی هایی حداقل به بنادر ایران می روند 
همین جا در چابهار تخلیه و بارگیری کنند چراکه مسیرشان 
کوتاه تر و هزینه بار برای صاحبان کاالهای شان به صرفه تر 
می شود.  عالوه بر اینها بندر چابهار در دهه اخیر موقعیتی 
منحصربه ف��رد نیز پیدا کرده، دلیل آن انتقال بخش عمده 
فعالیت ه��ای اقتصادی-تولیدی از خلیج ف��ارس به دریای 
عم��ان به  خاطر درک به آس��یب پذیر بودن خلیج فارس و 
صدالبته تحوالت در حوزه قیمت تمام ش��ده و هزینه های 
حمل ونقل است که چابهار را باصرفه تر و مطمئن تر می کند.  
بن��در چابهار به خاطر همین ویژگی ه��ای منحصربه فرد و 
به عنوان س��وپاپ اطمینان بنادر ایران توسعه پیدا کرد و با 
یک میلیارد دالر سرمایه گذاری، ظرفیت تخلیه و بارگیری 
آن از ۲.5 میلیون تن به ۸.5میلیون تن در سال با قابلیت 
پهلوگیری بزرگ ترین کش��تی های کانتینربر و فله بر ارتقا 
یافت.  در فاز اول بندر چابهار پنج پس��ت اس��کله ش��امل 
دو پس��ت اس��کله کانتینری با ظرفیت تخلیه و بارگیری 
۳.5 میلی��ون تن در س��ال و یا به عبارت��ی ظرفیت 550 
هزار TEU )واحد ش��مارش هر کانتینر( در س��ال و سه 
پس��ت اسکله کاالی عمومی با ظرفیت ۲.5میلیون تن در 
س��ال به بهره برداری رسیده است؛ اسکله های بندر چابهار 
قابلیت پهلوگیری بزرگ ترین کش��تی های عبوری تجاری 
جه��ان در کالس پاناماکس و س��وپر پاناماکس با ظرفیت 
بیش از ۱00هزار تن را دارند؛ در فاز اول طرح توسعه بندر 
چابهار ۳00 هکتار حوضچه کشتیرانی ایجاد شده که عمق 
آبخور آن منفی ۱۶.5 متر اس��ت که بیشترین عمق آبخور 
در بین بنادر کشور را دارد و همانطور که اشاره شد قابلیت 

پهلودهی انواع کشتی ها را دارد . 
ظرفیت عملیاتی فعلی بندر چابهار کمتر از 

2میلیون تن در سال است
اما حاال که پنج ماهی از افتتاح فاز اول بندر شهید بهشتی 
می گذرد، گزارش ها حاکی از افزایش اندک ظرفیت تخلیه 
و بارگیری بندر چابهار به رغ��م اهمیت این بندر راهبردی 
اس��ت.  مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
پیش تر با اذعان به س��طح پایین ظرفیت تخلیه و بارگیری 
بندر ش��هید بهش��تی در گفت وگو با یکی از رسانه ها گفته 
ب��ود: جذب صاحبان کاال به بن��در چابهار و بهبود ظرفیت 
تخلیه و بارگیری در این بندر از سطح یک و نیم میلیون تن 
فعلی زمان بر و حداقل یک سال زمان می خواهد .  مدیرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد چابهار نیز ظرفیت تخلیه و بارگیری 
بندر ش��هید بهشتی را باوجود توس��عه فاز اول کمتر از ۲ 
میلیون تن برشمرد ه و گفته بود: ارائه تخفیف ها و مشوق ها 
در ب��ازه ای یک س��اله راهکار راه اندازی بندر چابهار اس��ت .  
دلیل این رشد اندک ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر شهید 
بهشتی عالوه بر عدم توسعه زیرس��اخت های پس کرانه ای 
ازجمله ج��اده و ریل و مهم تر از اینها، عدم همگرایی برای 
ارائه تخفیف ها و مشوق های اقتصادی برای جذب صاحبان 
کاالس��ت .  در منط��ق س��رمایه گذاری ب��رای راه اندازی و 
جذاب شدن یک کس��ب وکار الزم است در ابتدا تخفیف ها 
و مش��وق هایی به خریداران و در بنادر مشخصا به صاحبان 
کاال ارائه شود تا آنها کم کم به آن کسب وکار جذب شوند . 

سازمان بنادر وظیفه خود را برای جذب 
صاحبان کاال انجام داده است

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی 
می گوید: با اصالح تعرفه های حقوق، عوارض و هزینه های 
بندری در بندر شهید بهشتی چابهار اکنون این بندر به 
ارزان ترین بندر در کل منطقه خلیج فارس و دریای عمان 
تبدیل  شده اس��ت . محمدعلی حسن زاده درباره کاهش 
تعرفه های بن��دری در چابهار می افزاید: س��ازمان بنادر 
برای کشتی های خارجی متعلق به الینرهای بین المللی 
 THC در بندر شهید بهشتی چابهار ۹0درصد تخفیف
)هزین��ه تخلیه و بارگیری کانتینر( به مدت س��ه ماه در 
نظر گرفته است و میزان این تخفیف برای سه ماهه دوم 
70درصد و برای شش ماه بعد ۳0درصد است و چنانچه 
حمل بار از س��وی الینرهای بین المللی تداوم پیدا کند، 
س��ازمان بنادر و دریانوردی در سال دوم به کشتی های 
خارجی متعلق به الینرهای بین المللی ۳0درصد تخفیف 
در سال دوم هم ادامه پیدا می کند و این تخفیف ها، عالوه 

بر تخفیفات در حقوق و عوارض بندری است . 

کارت های سوخت برمی گردند
درحالی که ۱۱ سال است دستگاه های اولیه استفاده از 
کارت سوخت در جایگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند و 
فرسوده شده اند، اما همچنان ارائه بنزین با کارت سوخت 
الزامی اس��ت و هنگامی که متقاضی برای سوخت گیری 
ب��ه جای��گاه می رود یا بای��د از کارت س��وخت خودش یا 
کارت سوخت جایگاه دار استفاده کند. پیگیری های ایسنا 
حاکی از این است که طبق بررسی های کارشناسی که در 
این زمینه انجام ش��ده، قرار ش��ده است که در دستگاه ها 
سخت افزاری روزآمد که هم امکان پرداخت پول از طریق 
عابربانک را دارد و هم مقدار س��وخت و اطالعات تراکنش 
س��وخت را ارسال می کند، نصب شود.  در حال حاضر در 
۴۶ جایگاه تک سکویی که شامل ۱0۲ نازل می شود، این 
سیستم سخت افزاری به صورت آزمایشی نصب شده است 
و از پایان خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیس��تم 

جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد.

در پ��ی تصمیم دونال��د ترامپ مبنی 
بر خارج ک��ردن آمریکا از برجام و وضع 
تحریم های جدید علیه ایران، ش��رکت 
سوییس��ی اس��تدلر اعالم ک��رد، ناگزیر 
اس��ت قرارداد ۱.۴ میلیارد دالری ریلی 

خود با ایران را لغو کند. 
به گزارش تسنیم به نقل از پرس تی 
وی، این شرکت سوییسی در ماه فوریه 
توافقنامه ای را برای تحویل ۹۶0 واگن 
مت��رو در تهران امضا ک��رد، هرچند که 
بع��دا انعقاد هرگونه ق��راردادی با ایران 
را تکذی��ب کرد و گف��ت صرفا در یک 

مناقصه عمومی شرکت کرده است. 
اما مقامات ش��رکت استدلر اخیرا در 
مصاحبه با روزنامه آلمانی بلیک اذعان 
کرده ان��د که این ق��رارداد ب��ه صورت 
انحصاری بین این ش��رکت و س��ازمان 
توس��عه و نوس��ازی صنعتی ایران امضا 
ش��ده، اما به دلیل تحریم ه��ای آمریکا 
اس��تدلر ناگزیر اس��ت این پ��روژه را به 

حالت تعلیق در بیاورد. 
پیتر جنلت��ن، رئیس بخ��ش فروش 
ریل��ی ش��رکت اس��تدلر گف��ت، اگ��ر 
معج��زه ای رخ ندهد این قرارداد از بین 

رفته اس��ت. وی افزود: »تنه��ا امید ما 
و صنعت ریلی س��وییس این اس��ت که 
ترامپ به ص��ورت ناگهانی نظر خود را 
تغییر دهد و تحریم ها مجددا برداش��ته 

شود.«
جنلتن همچنین امیدوار نیس��ت که 
اقدام��ات متقاب��ل دولت ه��ای اروپایی 
بتواند موجب حفظ این قرارداد ریلی با 
ایران ش��ود. وی گفت، تا زمانی که دالر 
رایج تری��ن ارز بین المللی اس��ت آمریکا 
ق��درت مح��دود ک��ردن همکاری های 
تجاری میان کشورها را خواهد داشت. 

ب��ه گفته جنلت��ن، عجیب ترین جای 
داستان اینجاست که تحریم های آمریکا 
در وهله نخست به سود چین و روسیه 

تمام می شود. 
»ایرانی ه��ا  گف��ت:  همچنی��ن  وی 
نمی توانن��د تا اب��د منتظ��ر بمانند. به 
همی��ن عل��ت احتم��اال چینی ه��ا این 
سفارش س��اخت واگن را از ما خواهند 
ریلی س��وییس  گرف��ت. ش��رکت های 
سرمایه گذاری س��نگینی در بازار ایران 
کرده اند. این ناامید کننده است که همه 

این تالش ها اکنون به هدر رفته اند.«

لغو قرارداد 1.4 میلیارد دالری بین ایران و سوییس در پی خروج آمریکا از برجام

پنجشنبه
10 خرداد 1397

شماره 1079
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الزام خودروس��ازان به رعایت 
گانه  هشتاد و پنج  استانداردهای 
خودرو که از سوی سازمان ملی 
اس��تاندارد ایران تعیین شده، از 
مدت ها پیش محل اختالف نظر 
می��ان دس��ت اندرکاران صنعت 
خ��ودرو و مس��ئوالن اقتصادی 
و صنعتی کش��ور ش��ده اس��ت. 
برای  اعتق��اد دارن��د  موافق��ان 
افزای��ش کیفی��ت خودروه��ای 
اس��تانداردها شرط  این  داخلی 
کاف��ی  هرچن��د  اس��ت  الزم 
نیس��ت و ای��ن اس��تانداردها را 
برگرفته از اس��تانداردهای اروپا 
و قاب��ل اجرا می دانند. در مقابل 
مخالفان اعتقاد دارند وجود این 
اس��تانداردها خوب است اما در 
حال حاضر امکان اجرایی شدن 
آنها وجود ن��دارد و برای تعیین 
اس��تانداردها و زمانبندی اعمال 
آنه��ا می بایس��ت هم��ه جوانب 
و ش��رایط داخل کش��ور لحاظ 
ش��ود. این ج��دال ب��ا اینکه در 
خبرها آمده اس��ت که سازمان 
ملی استاندارد این استاندادهای 
هشتاد و پنج گانه را تعدیل کرده 
اس��ت همچن��ان ادام��ه دارد و 
سرنوشت آن در ابهام قرار دارد.

ب��ر اس��اس آنچ��ه س��ازمان 
مل��ی اس��تاندارد مق��رر کرده، 
خودروس��ازان داخلی و خارجی 
از  بای��د  وارد کنن��دگان  حت��ی 
دی م��اه ۹7 خودروهای خود را 
به اس��تاندارد هش��تاد و پنجگانه 
برسانند، این در حالی است که 
از سال گذشته نیز نام ۲5 مدل 
خودرو در صف توقف تولید قرار 

گرفته است.
با توجه ب��ه اطالعات موجود، 

اعتراض خودروس��ازان در مورد 
۸5 گانه  اس��تانداردهای  اجرای 
خودرویی ب��ه ۱۳ مورد مربوط 
می ش��ود ک��ه ب��ه ط��ور مثال 
سیستم  اس��تاندارد  به  می توان 
و  مس��یر  انح��راف  از  هش��دار 
حفاظ��ت از افراد پیاده اش��اره 
دارند  اعتق��اد  معترض��ان  کرد. 
برخ��ی از این اس��تانداردها در 
اروپا هم جنبه تش��ویقی دارد و 

الزامی نیست.
تاکن��ون تنه��ا دو خ��ودروی 
سیتروئن C۳ و خودروی شرکت 
خودروس��ازی تایوانی لوکس��ژن 
توانس��ته اند این اس��تانداردها را 
پاس کنند که البت��ه با توجه به 
اینک��ه حتی یک قطع��ه آنها نیز 
در داخل کشور تولید نمی شوند، 
افتخاری به حس��اب نمی آیند و 
خودروسازی  صنعت  مش��کالت 
کش��ور در این خصوص همچنان 

ادامه دارد.
با توج��ه به ش��واهد موجود 
و اظه��ار نظ��ر کارشناس��ان و 
بعید  مس��ئوالن صنعت خودرو 
اس��ت که در مهل��ت باقیمانده  
تمامي خ��ودروی داخلی امکان 
پاس کردن این اس��تانداردها را 
داش��ته باشد. این درحالی است 
که س��ازمان مل��ی اس��تاندارد 
اعالم کرده مصمم اس��ت بدون 
هی��چ ارفاق��ی در موع��د مقرر 
از  را  مربوط��ه  اس��تانداردهای 
دی م��اه ۹7 اج��را کن��د، حتی 
اگر این س��خت گیری، به قیمت 
توق��ف کامل تولید بس��یاری از 
خودروهای داخلی که مشتریان 
اصلی آنها قشر ضعیف و متوسط 

جامعه است بشود.

صورت  های  ارزیابی  براساس 
محص��والت  مجم��وع  گرفت��ه 
پرتیراژ س��اخت داخل که قطعا 
استانداردهای هشتاد و پنج  تمام 
گان��ه را پاس نخواهن��د کرد به 
یک میلیون و ۳۱۲ هزار و 5۲۶ 
دستگاه می رسد، از سوی دیگر 
آمارهای اعالم ش��ده بیانگر آن 
اس��ت ک��ه تولی��د ۱0۹ هزار و 
5۶۴ دس��تگاه خ��ودرو نی��ز با 
ام��ا و اگر روبه رو اس��ت، با این 
ش��رایط می توان گفت با اجرای 
استانداردهای جدید از دی ماه 
سال آینده ش��اهد خروج بیش 
از ی��ک میلیون و چهارصد هزار 
دستگاه خودرو از خطوط تولید 
خودروس��ازان خواهی��م بود که 
این ام��ر را می توان ب��ه تخلیه 
خط��وط تولی��د خودروس��ازان 

تعبیر کرد. 
ای��ن موض��وع ب��ه معنی یک 
صنعت  ب��رای  ج��دی  بح��ران 
صنع��ت  و  کش��ور  خ��ودروی 
قطعه س��ازی و به تب��ع آن یک 
بح��ران ج��دی ب��رای کش��ور 
دانست. ورشکس��تگی برخی از 
این قطعه سازان و دامن زدن بر 
موج بیکاری از تبعات مس��تقیم 

این تصمیم به شمار می آید.
خودروس��ازان  درحالی ک��ه 
چالش های  ب��ا  حاضر  درح��ال 
نوس��انات  جمل��ه  از  بس��یاری 
بازار ارز و قراردادهای ش��رکای 
خارجی خود روبه رو هس��تند و 
ممکن است ش��رکای فرانسوی 
و آلمان��ی ای��ران را ترک کنند، 
آی��ا واقع��ا اص��رار ب��ر اج��رای 
استانداردهایی که هنوز در اروپا 
اجباری نش��ده اس��ت تا دی ماه 

۹7 منطقی است؟
س��والی که در اینجا به ذهن 
می رس��د دلی��ل تعجی��ل اداره 
اس��تاندارد ب��ه اجباری ش��دن 
تعداد زیادی اس��تاندارد اس��ت 
که در تمامی کشورهای اروپایی 
که تولیدات شان از نظر کیفیت 
قابل مقایس��ه ب��ا محصوالت ما 

نیستند چیست؟ 
 براساس ارزیابی های صورت 
گرفت��ه در لیس��ت بلندب��االی 
خودروهایی که امکان رسیدن به 
اس��تانداردهای هشتاد و پنج گانه 
را ندارن��د ن��ام خودرو های روز 
نی��ز ب��ه چش��م می خ��ورد. اما 
پرتیراژ  تولید خودروهای  توقف 
صنعت خودروي کش��ور که در 
بازار با استقبال مصرف کنندگان 
روبه رو اس��ت  و یا  خودروهایی 
ک��ه تولید آنه��ا همچن��ان در 
کش��ورهای اروپای��ی ادامه دارد 
قابل تامل اس��ت. از سوی دیگر 
به گفته فع��االن صنعت خودرو 
اجرای اس��تانداردهای جدید با 
توجه به نبود س��وخت یورو 5 و 
مشکالت  غیراستاندارد  جاده اي 
زی��ادي  ب��ر مصرف کنن��دگان 
این  خ��ودرو تحمیل مي کن��د. 
درحالي اس��ت که هنوز سوخت 
یورو ۴ در کش��ور فراگیر نشده 
اس��ت . از ط��رف دیگ��ر آیای 
اساس��ا به این موضوع فکر شده 
اس��ت که مشتریان و متقاضیان 
متوس��ط  درآم��د  ب��ا  خ��ودرو 
قرار اس��ت چ��ه خودروهایی را 
خریداری کنن��د؟ از یک طرف 
قیم��ت ارز باال رفت��ه و از طرف 
دیگر تعرفه خودروهای وارداتی 
افزای��ش یافته و از س��وی دیگر 

بخشی از خودروهای داخلی نیز 
دیگر تولید نخواهند شد. با این 
شرایط بازار خودرو در محدوده 
قیمت های اقتصادی برای قش��ر 
ضعیف و متوس��ط تقریبا خالی 
می ش��ود و معنای آن این است 
که بازار خودروهای دس��ت دوم 
قدیم��ی داغ ش��ده و بی جهت 
قیمت ه��ای آنها ب��اال رفته و باز 
هم مصرف کنندگان باید همین 
خودروه��ا را با قیم��ت باالتری 

خریداری کنند.
کارشناس��ان معتقدن��د هیچ 
ک��س ب��ا رعای��ت  و اج��راي 
اس��تانداردها  به صورت پلکاني 
ب��ه  و هم��ه  نیس��ت  مخال��ف 
اتفاق خواه��ان افزایش کیفیت 
اما  داخلی هس��تند،  تولی��دات 
برخی  س��خت گیری ها می تواند 
به  تبع��ات غیرقاب��ل جبران��ی 
هم��راه داش��ته باش��د. صنعت 
خودروس��ازی کش��ور به عنوان 
کش��ور  بزرگ  دومی��ن صنعت 
وضعیت بس��یار حساس��ی دارد 
و ایج��اد هرگونه بح��ران در آن 
غیرقابل  پیامده��ای  می توان��د 
جبرانی داش��ته باش��د. به نظر 
هم��ه  درصورتی ک��ه  می رس��د 
از  موض��وع،  دس��ت اندرکاران 
اس��تاندارد گرفته  سازمان ملی 
خودروس��ازی های  مدی��ران  تا 
وزارت  مس��ئوالن  و  داخل��ی 
اتفاق کارشناس��ان  ب��ه  صنعت 
بی طرف گرد هم آیند، می توانند 
با تشکیل جلساتی در دوره باقی 
مان��ده در زمانبندی اجرای این 
اس��تانداردها به توافق برسند و 
بحران فعلی پش��ت سر گذاشته 

شود.

درحالی ک��ه پس از افزای��ش ۱۱ برابری 
تعرفه خودروهای هیبریدی، دولت تصمیم 
گرفت تعرفه این خودروها را کمی کاهش 
دهد، اکنون واردکنن��دگان در گمرکات با 
افزایش مج��دد ۱0 درصدی تعرفه مواجه 

شده اند. 
 به گزارش مهر، داس��تان تعرفه واردات 
خودروهای هیبریدی گوی��ا تمامی ندارد. 
یک بار تعرفه ۱۱ برابر می ش��ود و بار دیگر 
دول��ت عقب می نش��یند و اندکی تعرفه را 
کاهش می دهد. اما اکنون دوباره بر اساس 
بخش��نامه ای که ب��ه تازگی ب��ه گمرکات 
اجرای��ی ابالغ ش��ده اس��ت، واردکنندگان 
خودروهای هیبریدی همچون خودروهای 
بنزین��ی، عالوه بر تعرف��ه ابالغی در کتاب 
تعرفه های گمرک، بای��د ۱0 درصد ارزش 
گمرکی را هم بر اساس قانون بودجه سال 

۹7 به دولت پرداخت کنند. 
به این ترتیب، خودروهای هیبریدی که 
متناسب به حجم موتور خود باید با تعرفه 
۲5 درصدی وارد کش��ور می ش��دند، حاال 
باید عم��اًل تعرفه ۳5 درصدی بپردازند. در 
بخشنامه گمرک آمده است: پیرو استعالم 
ص��ورت گرفته از س��ازمان برنامه و بودجه 
در خصوص تس��ری عوارض ۱0 درصدی 
ارزش گمرک��ی خودروه��ای بنزین س��وز 
ب��ه خودروهای هیبری��دی، موضوع بند 7 
دستورالعمل ۲۸ اسفند، با عنایت به اینکه 
خودروهای هیبریدی موجود در بازار ایران 

از نظر نوع سوخت مورد استفاده بنزین سوز 
می باش��ند، لذا مش��مول اخذ عوارض ۱0 
درص��دی ارزش گمرک��ی خودروه��ا طی 
ردیف درآم��دی ۱۶0۱۸۱ قان��ون بودجه 

سال ۹7کل کشور می باشند. 
افزایش ۱0 درص��دی تعرفه  خودروهای 
هیبریدی در حالی است که مسئوالن ارشد 
دولت پس از انتقادات کارشناس��ان و افکار 
عمومی قول داده بودند تعرفه این خودروها 
کاه��ش پیدا کن��د، اما با سیاس��ت جدید 
دولت، کاهش نس��بی تعرف��ه هیبریدی ها 
عماًل بی اثر ش��ده و ای��ن خودروها تقریباً 
دوباره به همان تعرفه نجومی اواخر س��ال 
قبل که سبب انتقادات وسیع از دولت شد، 

بازگشته است. 
رضا عباسی، کارشناس صنعت خودرو در 
این باره به مهر گفت: به نظر می رس��د در 
برخی تصمیمات دولتی، مبنای کارشناسی 
لحاظ نمی ش��ود. وقتی سال گذشته تعرفه 
هیبریدی ها از ۴ درصد به ۴5 درصد رسید 
و ش��دیدا مورد اعتراض واقع ش��د، وزارت 
صنعت پس از هفته ها بررس��ی و دس��تور 
مستقیم رئیس جمهور برای کاهش تعرفه، 
نهایتاً ۲0 درصد تعرفه را کاهش داد. اگرچه 
این رقم از انتظار افکار عمومی کمتر بود اما 
ب��از این امیدواری به وجود آمد که ش��اهد 
تأثیری مثبت در بازار خودروهای هیبریدی 
باشیم. ولی حاال هنوز جوهر تصمیم ابالغی 
قبلی خش��ک نش��ده که خبر آمده جای 

دیگری از دولت )س��ازمان برنامه و بودجه( 
تصمیم گرفت��ه خودروهای هیبریدی، ۱0 

درصد تعرفه بیشتر بپردازند. 
وی با اش��اره به اینکه با تصمیم جدید، 
عم��اًل اثر کاهش تعرف��ه در ب��ازار از بین 
م��ی رود، گفت: طبیعی اس��ت ک��ه وقتی 
تعرفه ه��ا را ۲0 درص��د کاه��ش دهیم و 
پ��س از آن به بهانه دیگ��ری، دوباره آن را 
۱0 درص��د افزایش می دهیم، این پالس را 
به افکار عموم��ی می دهیم که دولت قصد 
کاهش تعرفه را ن��دارد و همان تعرفه های 
باال و قیمت باالی خودروهای هیبریدی در 

بازار مد نظر دولت است. 
این کارش��ناس صنعت خودرو با انتقاد 
از رویک��رد دولت در موض��وع خودروهای 
هیبری��دی، خاطرنش��ان ک��رد: اکنون با 
بخشنامه جدید دولت، افکار عمومی نوعی 
فریب را در این رفتار مش��اهده می کند؛ به 
ای��ن معنا که وقتی دولت ب��ا انتقاد مواجه 
می شود اعالم می کند به میزان مشخصی از 
تعرفه ها کم خواهد کرد، اما در عمل وقتی 
آب ها از آسیاب افتاد، تقریباً به همان اندازه 
دوباره تعرفه را زیاد می کند. این طبعا مورد 
پسند مردم نیس��ت. دولت می تواند اعالم 
کند به دالیل خاصی ترجیح می دهد برای 
خودروهای هیبریدی تعرفه باال وضع کند، 
اما خوب نیست تعرفه را به طور اسمی کم 
کند ولی رسماً تدابیری اتخاذ کند که این 

کاهش بی اثر شود. 

عباس��ی با تأکی��د بر اینکه م��ردم برای 
نهادها و بخش های مختلف دولت تفکیک 
قائل نیستند، گفت: برای مردم فرقی ندارد 
که این بخش از تعرفه بر اثر تصمیم وزارت 
صنعت اخذ می شود و بخش دیگر بر اساس 
ابالغیه سازمان برنامه و بودجه. مردم کلیت 
تعرفه را می بینند و دولت به معنای کلی آن 
را مسئول می داند. از این رو به نظر می رسد 
مس��ئوالن ارش��د دولت، برای حفاظت از 
س��رمایه اجتماعی و جلوگیری از آس��یب 
به اعتبار دولت، بهتر اس��ت خودش��ان در 
مقابل این نوع تصمیم گیری های هزینه ساز 

بایستند. 
 افزای��ش مج��دد تعرف��ه خودروه��ای 
هیبریدی از س��وی دولت در حالی اس��ت 
که به زودی طرح س��اماندهی بازار خودرو 
به صحن علنی مجلس خواهد آمد؛ طرحی 
که در صورت تصویب، نه تنها تعرفه واردات 
خودروهای هیبریدی را به همان ۴ درصد 
قدی��م بازمی گرداند، که باعث کاهش قابل 
توج��ه در تعرفه خودروه��ای بنزینی هم 
خواهد شد. در این میان اگرچه از هفته های 
قبل البی ها و رایزنی های گسترده ای برای 
جلوگی��ری از تصویب این طرح در مجلس 
به راه افتاده، اما به نظر می رسد تصمیماتی 
از جنس افزایش جدید ۱0 درصدی تعرفه 
خودروهای هیبری��دی، می تواند طراحان 
طرح ساماندهی خودرو در مجلس را برای 

پیگیری این طرح مصمم تر کند. 

تعرفه خودروهای هیبریدی دوباره افزایش یافت

 سیاه و سپید اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه
در صنعت خودروی کشور

اخبار

ایجاد ثبات در بازار خودرو با 
انحصارزدایی از واردات

بعد از ابالغیه های پی درپی دولت در خصوص واردات 
خودرو، دو موج تخلف در ثبت س��فارش خودرو ش��کل 
گرفت و هم اکنون نیز با انحصاری ش��دن بازار، دورنمای 
مش��خصی برای ایجاد ثبات در این حوزه وجود ندارد.  به 
گزارش پرش��ین خودرو، در دی ماه ۱۳۹5 بخش��نامه ای 
طب��ق ابالغیه معاون اول رئیس جمهور صادر ش��د که بر 
اساس آن واردات خودرو برای کلیه واردکنندگانی که فاقد 
نمایندگی هس��تند، ممنوع شد. همچنین بعد از آنکه در 
تیر ماه سال ۹۶ ثبت سفارش به روی واردکنندگان بسته 
ش��د، در دی ماه همان سال بخش نامه ای دیگر صادر شد 
که واردات خودرو )برای نمایندگی ها و سایر( قانونی اعالم 
شد. در این بین چندین بخشنامه مختلف وارداتی صادر 
شده که عمدتا برای آنها هدفی با عنوان ساماندهی به بازار 
ارز مطرح شد اما در نهایت دستاورد مهمی در این حوزه 
به دس��ت نیامد. تغییرات به همین جا منتهی نش��د و در 
نهایت اواخر اسفند ماه سال قبل با اعالم نظر رئیس مجلس، 
ش��رکت های غیرنمایندگی مجددا از بازار واردات خودرو 
 حذف شدند و عماًل بازار در اختیار یک گروه قرار گرفت. 
نکت��ه جالب توجه اینکه به نظر می رس��د تخلفات اخیر 
س��امانه ثبت س��فارش تماما با سوءاس��تفاده در فاصله 
زمانی این دو بخش��نامه ص��ورت گرفته اس��ت، چراکه 
ت��ا این تاریخ س��ایت »ثبت��ارش« ب��رای واردات خودرو 
 باز ب��وده و هم��ه متقاضی��ان ام��کان ثبت داش��ته اند. 
به عقیده کارشناس��ان، وضع ضوابط و قواعد بی پشتوانه 
در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی را با نوس��ان های 
زیاد همراه کرده و امروز رنج قیمت مش��خصی برای انواع 
خودروهای خارجی وجود ندارد. در واقع اگر با توجه به بازه 
زمانی انجام واردات در سال قبل، نوسانات ارز را از دالیل 
مربوط به افزایش قیمت خودرو مستثنی کنیم به خوبی 
اث��ر تصمیمات متنوع و بدون هدف گ��ذاری، در افزایش 
 قیم��ت خودروه��ای وارداتی قابل مش��اهده خواهد بود. 
از طرف دیگر همانطور که اش��اره ش��د در شرایط فعلی 
نیز تنها واردکنن��دگان دارای نمایندگی مج��وز واردات 
خ��ودرو را در اختیار دارن��د و عرضه در بازار به طور کامل 
از طرف ش��رکت های غیر نمایندگی خالی شده است. به 
نظر می رس��د در صورتی که قرار باشد بعد از ساماندهی 
بازار ارز کش��ور ق��رار بر ادامه فعالیت بازار خودرو باش��د 
 در گام اول بایس��تی انحصار از بازار خودرو حذف ش��ود. 
ب��ه ای��ن ترتیب ب��ه نظ��ر می رس��د ب��ازار خودروهای 
واردات��ی همچن��ان درگی��ر موض��وع انحص��ار باش��د و 
ت��ا زمانی که یک فرم��ول قاعده من��د و باثب��ات در این 
ب��ازار لح��اظ نش��ود همچن��ان درگی��ر چالش هایی از 
 قبی��ل افزای��ش قیم��ت و وقوع تخل��ف خواهی��م بود. 
گفتنی است اخیراً مجلس شورای اسالمی نیز طرحی را 
با عنوان س��اماندهی بازار خودرو در دستور کار قرار داده 
اس��ت، دو هدف کل��ی این طرح اعم��ال تغییر در تعرفه 
خودروهای وارداتی و همچنین انحصار زدایی از بازار است. 
به نظر می رس��د در صورتی که ای��ن دو هدف با تصویب 
طرح مجلس محقق ش��ود آرامش به بازار خودرو وارداتی 
باز خواهد گشت و از این حیث باید منتظر کاهش قیمت 

خودرو در راستای حقوق مصرف کننده باشیم. 

دولت می تواند تأثیر تحریم بر 
صنعت خودرو را کاهش دهد

چنانچ��ه دولتی ها ب��رای کم کردن حاش��یه های 
تحریم ه��ای خارج��ی و البت��ه ب��ه وج��ود نیامدن 
تحریم های داخلی، از هم اکن��ون برنامه ریزی کنند، 
تأثی��ر ای��ن تحریم ها ب��ر صنعت خ��ودروی داخلی 
ناچی��ز خواه��د ب��ود.  عب��داهلل بابایی، کارش��ناس 
صنع��ت و بازار خ��ودرو، با اعالم ای��ن مطلب گفت: 
ای��ن موضوع که ش��رکای اروپایی صنع��ت خودرو از 
کشور می روند یا نه، تصمیمی است که خودشان باید 
 اتخ��اذ کنند اما این مهم به م��ا کمکی نخواهد کرد. 
وی ب��ا ابراز امی��دواری به ماندن تمام ش��رکت های 
ط��رف ق��رارداد ب��ا ای��ران در کش��ور، ادام��ه داد: 
دول��ت می توان��د ب��ا راهکاره��ای مناس��ب مانع از 
ک��وچ دوب��اره ای��ن ش��رکت ها و برندها ش��ود اما به 
نظ��ر بن��ده مهم تری��ن کاری ک��ه باید انج��ام دهد 
 جلوگی��ری از تحری��م داخلی صنعت خودرو اس��ت. 
بابای��ی با اش��اره به اتفاقات س��ال ۹۱ و مش��کالتی 
به وج��ود  کش��ور  خ��ودروی  صنع��ت  ب��رای  ک��ه 
آم��د، تصری��ح ک��رد: تحری��م خارج��ی تکلیف��ش 
معل��وم اس��ت ام��ا حاش��یه های داخل��ی می توان��د 
 اث��ر بدت��ری روی صنع��ت و ب��ازار خ��ودرو بگذارد. 
وی افزود: دولت باید با در دس��ترس قرار دادن منابع 
داخل��ی، ب��ه صنعت خودرو و تولی��د داخلی کمک و 
 در ادامه واس��طه ها را از بازار م��واد اولیه حذف کند. 
این کارش��ناس صنعت و ب��ازار خ��ودرو تأکید کرد: 
ح��وزه پتروش��یمی یک��ی از مهم تری��ن بخش هایی 
اس��ت که باید توس��ط دولت کنترل ش��ود یعنی در 
س��ال های گذش��ته عرضه از تقاضا بیش��تر بوده اما 
این تقاضاها هیچ کدام واقع��ی نبودند و تنها دالالنی 
 هس��تند که برای تأثیر در قیمت ه��ا خرید می کنند. 
وی ورود واس��طه ها به بازار مواد پتروشیمی را دلیل 
افزایش قیمت مواد اولیه دانست و افزود: وقتی عرضه 
کم اس��ت و خریدار نیز تولید کننده واقعی نیس��ت و 
تنها واس��طه است، خودروساز نمی تواند مواد اولیه را 
با قیمت مناسب در اختیار بگیرد و این یعنی افزایش 
 هزین��ه تولید که به زی��ان صنعت خودرو خواهد بود. 
بابایی برای رفع حضور واس��طه ها در بازار مواد اولیه 
به دولت پیش��نهاد می ده��د تا آمار ش��ش ماه دوم 
س��ال ۹۶ را بررس��ی و میزان عرضه، نام خریداران و 
می��زان توزیع ای��ن افراد در بازار را اس��تخراج کند و 
از روی نتایج به دس��ت آم��ده برای فروش محصوالت 
پتروش��یمی برنامه ریزی کرده تا ای��ن محصوالت به 

دست تولید کننده واقعی برسد. 

دریچه

برزخی به نام بازار خودرو در ایران
بهم ریخت��ن ب��ازار ارز در ماه های اخی��ر، بگیر و 
ببنده��ای پلی��س در حاش��یه خیابان فردوس��ی و 
بس��یاری از مکان هایی که تا دیروز محل تجمع دالر 
فروش��ان ب��ود، ممنوعیت صرافی ه��ا از حکم قاچاق 
بودن معامل��ه دالر و در ادامه خروج ترامپ از برجام 
از جمله مسائلی بود که بازار عرضه و تقاضا بسیاری 

از کاالها را تحت تأثیر خود قرار داد. 
ب��ه گ��زارش پدال نیوز ، ش��اید بت��وان گفت یکی 
از پرچالش تری��ن بازاره��ا مرب��وط ب��ه خودروها اعم 
از تولی��د داخل��ی و واردات��ی ب��ود، اع��الم خ��روج 
آمری��کا از برجام نیز مزید بر علت ش��د و مش��کالت 
 بس��یاری را ب��رای متقاضی��ان این ب��ازار ایجاد کرد. 
 ش��رایط به نحوی ش��د که اخبار ض��د و نقیضی از 
دپو خودروها توس��ط خودروس��ازان داخلی از گوشه 
و کنار کش��ور به گوش می رسید، برخی خودروسازها 
ب��ه بهان��ه افزایش ن��رخ ارز و تبعات بع��دی واردات 
قطعات خ��ودرو، نرخ ها را کاماًل خودس��رانه افزایش 
دادند، ش��رکت های وارد کنن��ده خودروهای خارجی 
نی��ز رفتاری مش��ابه در پیش گرفتند ای��ن درحالی 
اس��ت که تمامی ثبت س��فارش ها مربوط به قبل از 
 محدودیت ه��ای دول��ت در خصوص ن��رخ دالر بود. 
 ش��رایط پیش آمده باعث شد تا خودروسازان اصلی 
کشور که انحصار بازار نیز در دست آنهاست پا را فراتر 
گذاش��ته و بیش از مبلغ قرارداد با مشتری از او طلب 
 کردند و در واقع مبلغی بر قرارداد اضافه ش��ده است. 
 بر این اس��اس تولید کنندگان خودرو هم با افزایش 
قیم��ت دالر اقداماتی برای افزای��ش قیمت تولیدات 
خ��ود انج��ام دادند، ب��ه عن��وان مث��ال درحالی که 
شرکت خودروس��ازی س��ایپا در مورخ۹7.۲.۴ برای 
خری��داران خودروهای پیش فروش خ��ود دعوت نامه 
صادر ک��رده تا خری��داران مابه التف��اوت وجه خرید 
خ��ودرو را ت��ا تاریخ ۹7.۲.۱5 براس��اس بخش��نامه 
۹7.۲.۴ پرداخ��ت و س��پس خودرو خ��ود را تحویل 
بگیرن��د، در اقدامی متناقض با حقوق ش��هروندی با 
ص��دور بخش��نامه  ای در ۹7.۲.۸ بخش��نامه قبلی را 
باطل ک��رده و با افزایش ح��دود ۱0 درصدی قیمت 
خودروها در بخش��نامه جدید از مش��تریان خواسته 
 تا نس��بت ب��ه تکمیل وج��ه خ��ودرو اق��دام کنند. 
 عل��ی انص��اری، عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجل��س در ای��ن رابطه گف��ت: اعضای کمیس��یون 
نام��ه ای ب��ه وزی��ر صنع��ت ارس��ال کرده ان��د و در 
خواس��تار آن ش��ده اند ک��ه ب��ه موض��وع افزای��ش 
 قیم��ت  خودروه��ای پیش فروش رس��یدگی ش��ود. 
 طبق آخرین آمارها، تعداد خودروهای کشور به حدود 
۲0 میلیون دس��تگاه می رسد، از این مجموع بخشی 
مربوط به خودروهای خارجی اس��ت که از ۶5 کشور 
دنیا از جمله ایاالت متحده وارد ایران می شود، درعین 
 حال که بخش عمده خودروهای وارداتی چینی است. 
 هر چند موضوع احتکار خودروهای داخلی از س��وی 
وزیر صنعت تکذیب ش��د و شریعتمداری اظهار کرد: 
هرگونه ش��ائبه مطرح ش��ده درباره احتکار خودرو به 
وس��یله خودروس��ازان، خالف واقع اس��ت و به هیچ 
عن��وان صحت ندارد، اما س��خنان »ن��ادر قاضی پور« 
نماین��ده ارومیه و عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس نیز قابل تأمل اس��ت. وی از احتکار ۹0 هزار 
 خودرو توس��ط خودروس��ازان داخلی خبر داده بود. 
 وی به تصمیم خودروس��ازان ب��رای افزایش قیمت 
خودروه��ای داخل��ی اش��اره ک��رده و گفت��ه ب��ود: 
خودروس��ازان در آذرماه س��ال ۹۶ با دالر سه هزار و 
۲00 تومانی خودروهای جدید تولید کردند، اما هیچ 
 خودرویی را پیش فروش نکرده و یا نقدی نفروختند. 
 عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی، با بیان اینکه س��ایپا نزدیک به ۶0 هزار و 
ایران خودرو ۳0 هزار خودرو احتکار کرده اند، افزود: 
خودروهای داخلی به طور میانگین ۱0 تا ۳0 میلیون 
و برخی از این خودروها نیز ۴0 میلیون تومان افزایش 
 قیمت داش��تند که سبب نارضایتی مردم شده است. 
 به گفته کارشناسان، تفاوت قیمت خودرو در کارخانه 
و بازار با فاصله بس��یار زیادی در حال افزایش اس��ت 
 که این امر توسط دالالن بازار سیاه صورت می گیرد. 
 ب��ا وج��ود تکذیبیه های متعدد دس��ت ان��درکاران 
دولتی بازار خودرو اما موضوع احتکار خودروس��ازان 
موض��وع غریبی نیس��ت، چراکه تجربه نش��ان داده 
خودروس��ازان در مقاب��ل کوچک ترین نوس��انات ارز 
 واکنش نشان داده و رفتار تدافعی در پیش می گیرند. 
دو ش��رکت  توزی��ع خ��ودروی  ح��ال حاض��ر    در 
اختی��ار  در  س��ایپا  و  ایران خ��ودرو  خودروس��ازی 
ک��ه  اس��ت  توزیع کنن��ده  اصل��ی  ش��رکت  ش��ش 
 ب��ه آنه��ا در ب��ازار واژه گمن��ام اط��الق می ش��ود. 
 برخ��ی از ای��ن ش��رکت ها به دلی��ل افزای��ش نرخ 
س��ود خ��ود، عرض��ه را ب��ه ب��ازار تغیی��ر داده و در 
 نتیج��ه قیمت ه��ای ب��ازار را دچ��ار تالط��م کردند. 
 طبق برخی گزارش ها خودروهای دپو ش��ده ساخت 
پنج ماه تا یک سال گذشته بوده است و در صورتی که 
قیمت خودرو بر اساس تغییر نرخ ارز افزایش می یافت 
 این اتفاق می بایس��ت ت��ا چند ماه آین��ده رخ دهد. 
 ب��ا ای��ن وج��ود بح��ث احت��کار خ��ودرو توس��ط 
ش��رکت های خودروس��ازی به مجلس هم کش��یده 
ش��د و ب��ا وج��ود توضیح��ات داده ش��ده از س��وی 
 متولی��ان خودروس��ازی کش��ور آنه��ا قانع نش��دند. 
 براس��اس برخ��ی گزارش ه��ای غیر رس��می از ۲0 
فروردی��ن ماه که ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی 
اقدام به توقف یا کاهش عرضه به بازار کردند، تفاوت 
قیمت کارخانه و بازار به اوج خود رسید، به نحوی که 
هم اکنون تفاوت قیمت کارخانه و بازار در خودروهای 
زی��ر ۴0 میلیون تومان به ۶ میلیون می رس��د و این 
رقم در خودروهای ب��االی 50 میلیون به ۱0میلیون 
تومان رسیده و خودروهای باالی ۱00 میلیون تومان 

اختالف ۳5 میلیونی را تجربه کرده اند. 

پنجشنبه
10 خرداد 1397

شماره 1079



کسب و کارامـروز8

دانش��گاه ها به عنوان مهد آموزش و پژوهش در دوره کنونی باید به 
س��مت رس��الت خطیر کارآفرینی حرکت کنند و فق��ط با این رویکرد 

برای جامعه مفید خواهند بود. 
به گ��زارش ایرنا، با ش��کل گیری انقالب 
اس��المی توجه وی��ژه ای به جای��گاه علم و 
دانش��گاه ش��د و دانش��گاه های کشور طی 
چن��د دهه رش��د چن��د برابری داش��تند و 
اکنون به رویکرد تازه ای برای کارایی بیشتر 

نیازمندند. 
دانشگاه نسل اول کش��ور را دانشگاه های 
آموزش محور و دانش��گاه های نس��ل دوم را 
پژوهش محور می دانند و دوره کنونی با رشد 
جمعیت جوان و مشکل ایجاد اشتغال برای 
آنان، دانش��گاه های کشور را ملزم به حرکت 

به سمت کارآفرینی می دانند. 
بخش��ی از کارآفرینی دانشگاه ها در مسیر 
کم��ک به ایده پ��ردازی ب��رای ایجاد فضای 
کس��ب و کار و از س��وی دیگ��ر کم��ک به 
صنعت برای روزآمدکردن روش های علمی 

تولید، رفع مش��کالت و نوین س��ازی حرکت صنعت به سمت پیشرفت 
است. 

اس��تان س��منان با بیش از ۴0 دانشگاه و موسس��ه آموزش عالی و 

بیش از ۱۱0 هزار دانش��جو دارای باالترین نسبت دانشجو به جمعیت 
به میزان یک به ۹ اس��ت و با وجود جمعی��ت ۲۲درصدی جوانان در 
کل اس��تان، نیازمند رویکرد مناسب دانشگاه ها به سمت کارآفرینی و 

حرکت مفیدتر برای جامعه است. 
روز  س��منان  دانش��گاه  سرپرس��ت 
چهارش��نبه در حاش��یه بازدی��د از ایرن��ا 
سمنان و نشست خبری با خبرنگاران این 
رسانه ملی، بر ارتباط نزدیک تر دانشگاه و 
صنعت در این اس��تان تأکید کرد و گفت: 
حرکت دانشگاه ها به سمت کارآفرینی نیاز 

اصلی برای حرکت مفید دانشگاه هاست. 
مس��عود نصیری زرندی افزود: بخشی از 
فاصله صنعت و دانشگاه نتیجه بی توجهی 
دانش��گاهیان ب��ه نیازه��ای بخش صنعت 
است. گاهی اس��تادان دانشگاه نمی توانند 
با راهنمای��ی پایان نامه ه��ا و ارائه کتابچه 
به حل مش��کالت صنعت کم��ک کنند و 
صنعتگ��ران از دانش��گاهیان انتظ��ار حل 

مشکالت شان را دارند. 
وی خاطرنشان کرد: آیین نامه های ارتقای جایگاه علمی استادان در 
وزارت علوم و تحقیقات باید به گونه ای شود که استادان به جای ارائه 

مقاله به سمت رفع مشکالت صنعت گرایش یابند. 

به منظور شناس��ایی توانمندی ها و مهارت ه��ا و فراگیری مهارت های 
کارآفرینی در جوانان ۱۳ تا ۲0س��ال از سوی دانشگاه صنعتی شریف دو 
رویداد »مدرس��ه تابستانی کسب و کار شریف« و »ستاره شریف« برگزار 

می شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، دکتر س��یدعلیرضا 
فیض بخ��ش، عضو هی��أت علمی دانش��کده 
مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در 
نشست خبری روز گذشته با اشاره به رویکرد 
تربیتی والدین در کش��ور، افزود: درصد بسیار 
کمی از والدین نس��بت به فرزندان خود نگاه 
»بذر« را دارند تا بتوانند از طریق مهارت افزایی 

فرزندان خود را برای آینده آماده کنند. 
وی ادامه داد: بر این اساس دانشگاه صنعتی 
ش��ریف در تابستان امس��ال دو طرح مدرسه 
تابس��تانی کس��ب و کار و تست استعدادیابی 
و توان افزای��ی رهبران آینده با عنوان س��تاره 

شریف را برگزار می کند. 
فیض بخ��ش ب��ا اش��اره به جزیی��ات طرح 
استعدادیابی و توان افزایی رهبران آینده، اظهار 

کرد: در این طرح دانش��گاه صنعتی شریف قصد دارد تست جامعی تحت 
عنوان ستاره شریف )استعدادیابی و توان افزایی رهبران آینده( را در سطح 

کشور بین دختران و پسران در سنین ۱۳ تا ۲0 سال برگزار کند. 

به گفته وی تس��ت س��تاره ش��ریف، تس��ت دقیق و علمی اس��ت که 
توانمندی های الزم برای تبدیل شدن به یک آدم موفق در دنیای متفاوت 

۱5 تا ۲0 سال آینده را می سنجند. 
عض��و هیأت علمی دانش��کده مدیریت و 
اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مهلت ثبت نام 
برگزاری این تست را تا ۳۱ خردادماه امسال 
عنوان کرد و یادآور شد: این تست و مجموعه 
فعالیت های آموزشی و تربیتی و پرورشی که 
توسط دانشمندان و محققان برجسته انجام 
می شود، با هدف استعدادیابی و توان افزایی 
رهبران آینده و شناسایی استعدادهای برتر 
برای س��رمایه گذاری های بعدی که از سوی 
دفت��ر خالقیت و گس��ترش کارآفرینی این 

دانشگاه صورت می گیرد، برگزار می شود. 
وی یادآور ش��د: ستاره شریف با سنجش 
و ارزیاب��ی ناخ��ودآگاه افراد نق��اط ضعف و 
قوت افراد را تش��ریح می کند و راهکارهایی 
عملیاتی به منظور تقویت نقاط قوت هر فرد 
و اصالح نقاط ضعف آنه��ا را ارائه می دهند. 
راه حل های تحقیقی ارائه شده در این تست مستقل از شرایط تحصیلی فرد 
اس��ت و ارتباط مستقیمی با توانمندی ها و نقاط ضعف سیستم آموزشی 

کشور نیز ندارد. 

برگزاری دو رویداد مهارت افزایی و کسب توانایی برای افراد 13 تا 20 سالدانشگاه های کارآفرین برای جامعه مفیدند

اگر در زندگی با مش��کالت مالی روبه رو ش��ده باشید، حتماً تاکنون 
آرزو کرده ای��د کاش ثروتمن��د بودم. خیلی از اف��راد بی پول بودن خود 
را به گردن والدین ش��ان می اندازند و دوس��ت دارند پولدار باش��ند. آیا 
می دانید میلیاردرهای مع��روف چون بیل گیتس و وارن بافت چگونه 
به این ثروت کالن دست یافته اند؟  اگر به فهرست ثروتمندترین افراد 
دنیا در س��ال ۲0۱۶ در مجله فورب��س نگاهی بیندازید، بیل گیتس را 
ب��ا درآمد 75 بیلیون دالر در ص��در می بینید، پس از آن آمانیکو ارتگا 
با ۶7 بیلیون دالر، وارن بافت با ۶۱ بیلیون دالر و... در رده های بعدی 
قرار گرفته اند.  ارس��طو در این باره می گوید: »ما به آنچه مرتب انجام 

می دهیم تبدیل می شویم، پس برتر بودن یک عادت است.«
تاکنون از خود پرسیده اید راز ثروتمند شدن بیل گیتس و دیگر افراد 
ثروتمند دنیا چیس��ت؟ آنها چه خصوصیات��ی را به عادت تبدیل کرده 
و چط��ور به موفقیت رس��یده اند؟  در ادامه مقاله راز ثروتمند ش��دن 

میلیاردرهای بزرگ دنیا را بیان می کنیم: 
اهداف مشخصی دارند

افراد ثروتمند اهدافی دارند که باعث ش��ده به ثروت کالنی دس��ت 
یابن��د. هیچ کس��ی به ط��ور اتفاقی پولدار نمی ش��ود، بلک��ه باید برای 
ثروتمند ش��دن هدف گذاری کنید، یعنی خیلی صریح و واضح به خود 

بگویید »من می خواهم ثروتمند شوم«. 
با تکیه بر این هدف، انگیزه تان بیش��تر ش��ده و در راستای دستیابی 
به آن تالش خواهید کرد، اما وقتی هدفی نباش��د مقصدی هم در کار 
نیس��ت. پس با تعیین چش��م انداز و هدف، به تصویری از آینده دست 
می یابید که بس��یار لذتبخش اس��ت؛ بدین ترتی��ب تالش می کنید در 

مسیر دستیابی به آن قرار گیرید و با تدبیر گام بردارید. 
روی یک کار مشخص تمرکز می کنند

حتماً می دانید لیزر می تواند س��خت ترین اجس��ام را هم برش دهد. 
به نظر ش��ما دلیل آن چیس��ت؟ لیزر، ویژگی عجیبی دارد. اشعه لیزر 
تمام قدرت خود را روی نقطه مش��خصی از یک ش��ی متمرکز می کند 
و تا جایی این کار را ادامه می دهد تا نقطه مورد نظر ذوب ش��ود. افراد 
ثروتمند همانند لیزر هستند. آنها اهداف بزرگی را در نظر می گیرند و 
تمام تالش و تمرکز خود را روی دس��تیابی به اهداف ش��ان می گذارند. 
آنها تا جایی جلو می روند تا به تمام اهداف ش��ان برسند. این در حالی 
اس��ت که اف��راد معمولی تمرکز ندارند و به هر چ��ه پیش آید راضی 
هس��تند. پس اگر می خواهید همانند ثروتمندان زندگی کنید؛ هدف، 

تمرکز و تالش داشته باشید. 
ارزش وقت را می دانند

برایان تریس��ی می گوید:»افراد ثروتمند، دستاوردهای خود را در هر 
س��اعت محاس��به می کنند، نه در پایان ماه یا پایان سال.« ثروتمندان 
ارزش زمان را می دانند. آنها به خوبی درک می کنند چه موقع و با چه 
کاری وق��ت خود را تلف کرده اند. تمام کارهایش��ان را با برنامه ریزی و 
زمان بن��دی دقیق انجام می دهند و ارزش ی��ک دقیقه از وقت خود را 
ه��م می دانند. آنها هی��چ وقت پای برنامه های تلویزیون و ش��بکه های 
اجتماعی نمی نش��ینند. اگر می خواهید ثروتمند ش��وید، به جای این 
ک��ه مدام در صفح��ات اجتماعی بچرخید، برنامه ری��زی کنید و ارزش 

وقت تان را بدانید. 
کمتر از درآمدشان خرج می کنند

همیش��ه باید س��عی کنید کمتر از درآمدتان خرج کنید و هیچ وقت 
دخل تان بیش��تر از خرج تان نباش��د. کس��انی که خرج های بی خود روی 
دس��ت خود می گذارند و عملکرد خوبی در خرج کردن ندارند، هیچ وقت 
پولدار نمی شوند زیرا با زیاد شدن موقتی درآمدشان، شروع به خرج کردن 
می کنند. اگر می خواهید به ثروت برسید، همیشه ۱0 درصد از درآمد خود 

را پس انداز کنید. البته این یکی از شرط های الزم برای پولدار شدن است. 
وارن بافت در این باره می گوید: »مقداری که بعد از خرج کردن برایت باقی 
مانده را پس انداز نکن، بلکه آنچه بعد از ذخیره کردن باقی مانده را خرج 
کن.« پس میلیاردرهای دنیا روی دخل و خرج خود تمرکز دارند و همیشه 

حساب درآمد و مخارج شان را می کنند. 
سخت کار می کنند

ثروتمندان اصاًل تنبل نیستند. آنها سخت تالش می کنند. شاید بگویید 
برخی ها ذاتاً ثروتمند هس��تند؛ بای��د بدانید بچه پولدارها هم باید بتوانند 
ثروت خود را نگه دارند، زیرا »ثروتمند ماندن« سخت تر از »ثروتمند شدن« 
اس��ت. پس اگر ثروت اجدادی زیادی به ش��ما رس��یده، باز هم باید برای 
نگهداری آن تالش کنید. افرادی که همیشه در تالش هستند در جریان 
ش��رایط قرار می گیرند و در نتیجه فرصت های بیشتری برای پیشرفت و 
فعالیت دارند. ثروتمندان واهمه ای از س��ختی و کار زیاد ندارند و معموالً 

سراغ کارهایی می روند که افراد معمولی از انجام آنها ناتوانند. 
در هر شرایطی به دنبال یادگیری و پیشرفت هستند

هر چه بیش��تر بدانید، به درآمد بیشتری خواهید رسید. تالش و کار 
زیاد برای ثروتمند شدن الزم است، اما شرط کافی نیست. باید از قبل 
به ارزش��ی که در مقابل کسب درآمد پرداخت می کنید، فکر کنید که 
تنها راه دس��تیابی به آن، رش��د و یادگیری مس��تمر است. همیشه به 

دنبال یادگیری مهارت های جدید و کسب تجارب تازه باشید. 
با افراد مرفه معاشرت می کنند

ثروتمندان دوس��تانی مرفه همانند خودش��ان دارند. حتماً می دانید 
کس��ی که با او ارتباط داری��م، تأثیر مس��تقیمی روی زندگی ما دارد. 
همان طور که از قدیم گفته اند »دوس��تانت را نش��ان بده تا بفهمم چه 
کسی هستی«. ش��اید جزو افراد ثروتمند به حساب نیایید، اما ارتباط 
و معاش��رت با ثروتمندان روی سبک زندگی شما تأثیر می گذارد. رفت 
و آمد با ثروتمندان، فرصت های جدیدی را در اختیارتان قرار می دهد. 

پشتکار زیادی دارند
افراد ثروتمند در مقابل مشکالت و سختی ها تسلیم نمی شوند. ثروت با 
س��ال ها تالش به دست می آید و با کامیابی های زیادی همراه است. شاید 
در مس��یر رس��یدن به هدف، بارها س��رمایه خود را از دست بدهید، اما با 
عبرت گرفتن از اشتباهات و کسب تجربه، به استقالل مالی خواهید رسید. 

با برنامه و حساب شده ریسک می کنند
ثروتمندان عالقه زیادی به ریس��ک ک��ردن دارند. وقتی می خواهند 
کاری انجام دهند، بدون ترس س��راغ آن می روند و هر چه در مس��یر 
پیش آید را می پذیرند. گاهی با اتفاقات غیرمنتظره روبه رو می شوند و 
گاهی فرصت های هیجان انگیز، س��رعت حرکت شان را بیشتر می کند. 
باید همانند ثروتمندان ش��جاع باش��ید و جرات گام برداشتن را داشته 
باشید. اگر می خواهید هیچ خطری شما را تهدید نکند، در خانه بمانید 
و دس��ت روی دست بگذارید. همانند ثروتمندان شروع کنید و از هیچ 
چیز نترس��ید، تنها کافی اس��ت آمادگی مقابله با هر مشکلی را داشته 
باشید. برای این که شاید مشکلی در مقابل تان ظاهر شود، کنار نکشید 

و همیشه آماده مقابله باشید. 
دست و دل باز هستند

افراد ثروتمند بسیار دست و دل باز و بخشنده اند. میلیاردهای معروف 
چون بی��ل گیتس، راکفلر، ان��درو کارنگی و دیگر ثروتمندان، بس��یار 

انسان دوست هستند و قدم های بزرگی در امور خیریه برداشته اند. 
قطع��اً ۱0 راز بزرگ ثروتمند ش��دن به ش��ما کمک ک��رده و انگیزه 
کس��ب ثروت را در شما به وجود آورده است. برای ثروتمند شدن باید 
عادت های روزمره خود را تغییر دهید و اهداف دقیقی داشته باشید. 

lifehack/ucan :منبع 

میلیاردرهای معروف چطور توانستند به ثروت  کالن برسند؟ 

گوگل با پشت سر گذاشتن اپل 
باارزش ترین برند جهان شد

نگـــاه

یک مدرس دانشگاه گفت امنیت سرمایه   گذاران با نگاه مثبت دولت و مردم 
ایج��اد می   ش��ود.  غالمرضا مصدق در گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: مردم 
لرس��تان به دالیل متعدد نگاه مثبتی به سرمایه، س��رمایه گذار، ثروت، تولید 
ثروت، س��ودجویی و این مقوالت ندارند؛ به عنوان مثال سودجویی که موتور 
محرک هر کس��ب و کار است، به نظر بسیاری از ما خصیصه های منفی است.  
وی ادامه داد: این نگاه منفی به س��رمایه دار و سرمایه گذار که تبلور عینی آن 
بخش خصوصی اس��ت، از کودکی به تدریج در ما شکل می گیرد، به طوری که 
زمانی  که در محیط های زندگی با پالس های منفی نسبت به ثروت و ثروتمند، 
س��رمایه و س��رمایه گذار مواجه ایم و بدون اینکه متوجه باشیم این ضدیت با 

ثروت و ثروتمند بخشی جدایی ناپذیر از شخصیت ما می شود. 

امنیت سرمایه گذاران با نگاه مثبت دولت 
و مردم ایجاد می شود

گوگل، غول موتور جس��ت وجوی دنیا پس از رقابتی چند س��اله سرانجام اپل را شکست داد و به باارزش ترین برند جهان 
تبدیل شد. 

به گزارش زومیت، یک موتور جست وجو سرانجام توانست یک برند سخت افزاری را شکست دهد و به باارزش ترین برند 
جهان تبدیل شود. در آخرین آمار گزارش شده، گوگل که تحت مالکیت هلدینگ آلفابت است، با ارزش ۳0۲ میلیارد دالر، 
باالتر از برند اپل با ارزش ۳0۱ میلیارد دالر قرار گرفته است. برندهای بعدی لیست فاصله زیادی با این دو رقیب دارند. 
جایگاه س��وم و چهارم لیس��ت باارزش ترین برندهای جهان به آمازون با ارزش ۲0۸ میلیارد دالر و مایکروسافت با ارزش 
۲0۱ میلی��ارد دالر اختص��اص دارد. در رتبه بعدی، برند چین��ی Tencent با ارزش ۱7۹ میلی��ارد دالر قرار دارد. غول 
ش��بکه های اجتماعی یعنی فیس بوک، با ارزش ۱۶۲ میلیارد دالر در جایگاه شش��م و برند ویزا و مک دونالد به ترتیب با 
ارزش های ۱۴۶ و ۱۲۶ میلیارد دالر در جایگاه های بعدی هس��تند. برند چین��ی تجارت الکترونیک یعنی علی بابا، جایگاه 
بع��دی را با ارزش ۱۱۳ میلیارد دالر به خ��ود اختصاص داده و AT&T با ارزش ۱0۶ میلیارد دالر در رتبه آخر ۱0 برند 

برتر جهان قرار دارد. به جز این ۱0 برند، هیچ برندی به ارزش بیش از ۱00 میلیارد دالر نرسیده است. 
آمارهای ارائه شده توسط شرکت تحقیقات برند BrandZ  جمع آوری شده است. این شرکت در بیانیه انتشار این آمار 

به رشد عالی شرکت های چینی اشاره کرده و گفته است: 
امس��ال اولین س��الی بود که برندهای غیرآمریکایی رشدی س��ریع تر از برندهای آمریکایی داشتند. ۱۴برند چینی وارد 
لیس��ت ۱00 برند برتر جهان ش��ده اند. ارزش مجموع ۱0 برند برتر چینی رشدی ۴7درصدی داشته که در مقایسه با ۱0 

برند برتر آمریکایی دو برابر بوده است. 
در بخش رش��د ارزش برند نیز علی بابا با ۹۲درصد، Tencent با ۶5درصد و آمازون با ۴5درصد رش��د قرار دارند. در 
 IBM با کاهش ارزش 7درصدی روبه رو شده است. غول باسابقه دنیای کامپیوتر یعنی AT&T سمت برندهای بازنده نیز
با کاهش ارزش ۶درصدی به رقم ۹۶ میلیارد دالر رس��یده و ورایزون نیز با از دس��ت دادن 5درصد از ارزش برند خود به 
رقم ۸۲ میلیارد دالر رس��یده اس��ت. برندهای بازنده بعدی، مارلبرو و Wells Fargo با کاهش ۶درصدی هستند که به 
ترتیب به ارزش های ۸۲ و 55 میلیارد دالر رس��یده اند. در پایین ترین رتبه از لحاظ س��قوط ارزش برند، شرکت بحران زده 

جنرال الکتریک قرار دارد که ۲۲درصد از ارزش برند خود را از دست داده و به رقم ۳۹ میلیارد دالر رسیده است. 
ارزش کل ۱00 برند برتر این لیست با ۲۱درصد افزایش به ۴.۴ تریلیون دالر رسیده که گوگل و اپل، ۱۴درصد از آن را 

شامل می شوند. شرکت برندز در مورد رتبه بندی برندها این توضیح نسبتا مبهم را ارائه داده است: 
رتبه بندی برندها توسط BrandZ براساس جذب درآمد خالص هر برند برای شرکت مادرش انجام می شود. این سبک 
از ارزش گذاری، ارزش خالص برند را مشخص می کند و ما می خواهیم برندهایی را برتر اعالم کنیم که بیشترین تأثیر را در 
موفقیت ش��رکت های اصلی ش��ان داشته اند. در این رتبه بندی احتماال شرکت هایی هستند که درآمد زیادی دارند، اما برند 

مربوط به آنها تأثیر زیادی در این درآمد ندارد یا تأثیر آن به قدری نیست که در لیست ما جایی داشته باشد. 
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آمار فروش گوش��ی های هوشمند در سه ماهه اول سال ۲0۱۸ نشان از 
رشد دوباره این بازار دارد. در این میان شیائومی بیشترین افزایش فروش 

را داشته است. 
به گزارش زومیت، آمار فروش گوش��ی های 
هوش��مند پس از یک دوره نزولی در سه ماهه 
آخر س��ال ۲0۱7، بار دیگ��ر روند صعودی به 
خود گرفت. این روند از سال ۲00۴ بی سابقه 
بوده اس��ت. طبق گزارش اعالم ش��ده توسط 
موسسه تحقیقاتی گارتنر، فروش گوشی های 
هوشمند به مش��تریان بار دیگر به رقم رشد 
رسیده و در مقایس��ه با مدت مشابه در سال 

۲0۱7، افزایش ۱.۳درصدی داشته است. 
در س��ه ماهه اول س��ال ج��اری می��الدی، 
نزدیک به ۳۸۴میلیون گوش��ی هوشمند به 
فروش رفته اس��ت. این آمار، ۸5درصد فروش 
کل گوشی های تلفن همراه را شامل می شود. 
فروش کل گوش��ی های تلفن همراه ش��امل 
گوشی های معمولی و هوشمند، در فصل اول 
سال ۲0۱۸ به ۴55 میلیون عدد رسیده است. 

آنشول گوپتا، مدیر تحقیقات شرکت گارتنر در این باره می گوید: 
تقاضا برای گوش��ی های هوشمند پرچمدار به خاطر افزایش نمایی سود 
ش��رکت ها پس از ارائه محصوالت جدید، وضعیت مناسبی نداشته است. 

از طرفی عرضه محصوالت باکیفیت در بخش پایین رده ها و گوش��ی های 
معمولی، موجب افزایش تقاضا در این بخش شده است. 

آمار فروش در کش��ور چین با روندی کند حرکت می کند و برندهایی 
همچون اوپ��و و ویوو را در ای��ن بازار تحت 
تأثیر قرار داده است. از طرفی محصوالت این 
برندها در بازار میان رده، هنوز ش��رکت های 
بزرگ مانند سامس��ونگ را با مشکل مواجه 
می کنن��د. غول ک��ره ای بازار گوش��ی های 
هوشمند برای رقابت با این برندهای چینی 
نی��از به فعالیت بیش��تر دارد. اگرچه فروش 
 S9 وگلکس��ی S9 گوش��ی های گلکس��ی
پالس به همراه گلگسی نوت ۸، آمار فروش 
سامس��ونگ را افزای��ش داده ان��د، اما تالش 
چینی ها برای حفظ مشتریان، سرعت رشد 
سامس��ونگ را آهسته کرده است. در نتیجه 
تمام این اتفاقات، س��هم شرکت کره ای در 
بازار با کاهش 0.۳درصدی روبه رو شده است. 
از لحاظ سهم بازار هنوز اپل در رتبه دوم 
قرار دارد. این ش��رکت در فصل اول ۲0۱۸، 
۱۴.۱درصد از سهم بازار گوشی های هوشمند را در اختیار گرفته است. در 
مقایس��ه با سهم ۱۳.7درصدی از مدت مشابه سال ۲0۱7، اپل با رشدی 

مناسب روبه رو بوده است. 

رئی��س پارک علم و فناوری امام خمینی )ره( اس��تان قزوین گفت: 
ضمن تفاهم با س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان از ایده های برتر و 

کاربردی در این صنعت برای تجاری شدن حمایت می کنیم. 
به گزارش مهر به نق��ل از روابط عمومی 
سازمان نظام مهندسی س��اختمان قزوین، 
اولین نشست حمایت از ایده های کاربردی 
در صنع��ت س��اختمان ب��ا هم��کاری نظام 
مهندسی ساختمان اس��تان قزوین و پارک 
علم و فناوری اس��تان با هدف تجاری سازی 
ایده ه��ا و تبدیل ایده به فن��اوری در محل 

پارک علم و فناوری استان برگزار شد. 
در این نشست یوسف گرجی، رئیس پارک 
علم و فناوری با اشاره به سابقه فعالیت های 
پارک در استان قزوین گفت: پارک های علم 
و فناوری و مراکز رش��د وظایف و ماموریت 
خاص خ��ود را دارند که وظیفه ما در پارک 
عل��م و فن��اوری حمایت از نخبگانی اس��ت 
ک��ه قصد دارن��د دانش خود را ب��ه فناوری 
کارب��ردی و در ادام��ه تولید ث��روت تبدیل 

کنن��د و اگر صاح��ب دانش بخواهد دانش خود را در راس��تای کاربرد 
و تولی��د در کش��ور به کار بگیرد مورد حمایت م��ا قرار خواهد گرفت.  
گرجی در ادامه عمده کمک پارک علم و فناوری به اس��تارتاپ ها را در 

قال��ب کمک مالی، تحقیقاتی، مش��اوره بازاریابی، در اختیار قرار دادن 
م��کان فعالیت و معرفی بازارهای قابل رش��د دانس��ت و افزود: تالش 
می کنیم نتیجه کار به ایجاد اش��تغال و س��ود اقتصادی تبدیل شود و 
حتی اگر صاحب یک ایده نتواند در داخل 
کش��ور کار خود را برای شروع انجام دهد 
راهکارهای ادامه فعالیت در خارج از کشور 

را نیز می توانیم ایجاد کنیم. 
در ادامه جلوخانی، رئیس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان اس��تان قزوین گفت: 
سازمان نظام مهندس��ی ساختمان استان 
قزوین به عنوان پیشرو در کشور به دنبال 
ایجاد مرکز رشد در راستای تبدیل ایده ها 
ب��ه تکنولوژی و ثروت آفرین��ی در صنعت 
ساختمان است که در این راستا توانسته ایم 
به تفاهم نامه و توافق مناسبی با پارک علم 
و فناوری دس��ت یابیم و با توجه به سطح 
باالی علم و تجربه عملی که مهندسان ما 
دارند و همچنی��ن فعالیت های کارآفرینی 
که در قالب ش��رکت های س��اختمانی و یا 
به طور انفرادی داشته اند امیدواریم حرکت خوبی در زمینه شرکت های 
دانش بنیان و استارتاپ های اشتغال زا داشته باشیم که تحرک و پویایی 

الزم در سطح جامعه مهندسی استان ایجاد شود. 

ایده های کاربردی در صنعت ساختمان حمایت می شودافزایش فروش گوشی های هوشمند در فصل اول 2018 و رشد شیائومی

داده ه��ا نش��ان می دهند که چه س��ازمان هایی در حال اس��تفاده از 
نرم افزارهای ابری و سرمایه گذاری در پیشرفت های فناورانه هستند 

این یک حقیقت اس��ت که امروزه هر شرکتی باید مانند یک شرکت 
فناوری عمل کند. داده های جدید به دس��ت آم��ده از بیش از ۴000 
مش��تری اوکتا نش��ان می دهند ش��رکت ها در هر صنعت��ی متعهد به 
س��اخت ردپاهای دیجیتال خود هستند. آنها اپلیکیشن های خودشان 
را می س��ازند، فناوری ه��ای جدید و نوآورانه را ب��ه خدمت می گیرند و 
فرآیندهای قدیمی را کنار می گذارند. یک نمونه اش همین که فقط در 
دو سال گذش��ته، میانگین تعداد اپلیکیشن هایی که توسط سازمان ها 
در شبکه اوکتا مورد استفاده قرار گرفته ۲۴درصد افزایش یافته است. 
ش��رکت ها به عنوان جزئ��ی از این تحوالت در ح��ال پذیرفتن انواع 
ابزارهای توس��عه دهنده هس��تند ت��ا اهداف تح��ول دیجیتالی خود را 
بهتر تکمیل و محقق س��ازند. با اینکه وقتی پای به کارگیری ابزارهای 
توسعه دهنده به میان می آید صنایعی مانند فناوری، رسانه و سرگرمی 
پیش قدم هس��تند، اما داده های ما نش��ان می دهد صنایعی سنتی تری 
مانند ش��رکت های مالی، بیمه و آموزش نیز ب��ه آرامی دارند ابزارهای 

کدگذاری و فناوری را به سازمان هایشان راه می دهند. 
بنا بر داده های ما، این پنج صنعت در حال اس��تفاده از نرم افزارها و 

در اولویت قرار دادن پیشرفت های فناورانه هستند: 
رسـانه و سـرگرمی: روزگار روزنامه ه��ای کاغ��ذی و ش��بکه های 
تلویزیونی به س��ر آمده اس��ت. ام��روز، همه چی��ز در تلفن های همراه 
خالصه می ش��ود. شرکت های رس��انه ای و س��رگرمی ناچار بوده اند به 
س��رعت خود را با نیازهای دیجیتالی مصرف کنن��دگان روزگار مدرن 
)نس��ل هزاره( ک��ه توقع خدماتی با محتوای باکیفیت، در دس��ترس و 
برحس��ب تقاضا داش��تند تطبیق دهند. چنانچه شرکت ها قادر به ارائه 
چنین خدماتی نباشند، مورد غضب مخاطبانی قرار می گیرند که دیگر 
عالقه ای به ش��بکه های کابل��ی ندارند، مانند آن ی��ک میلیون بیننده 
آمریکایی که خدمات تلویزیونی اشتراکی خود را لغو کردند و در عوض 
س��راغ خدمات اس��تریمینگ مانند اینترنت پهن بان��د و تلویزیون های 

اینترنتی )IPTV( رفتند. 
در نتیجه، صنعت رسانه و سرگرمی بی هیچ تردیدی خود را غرق در 
دنیای فناوری کرده است و این در داده های ما به وضوح مشخص است. 
در سه س��ال اخیر، رتبه شرکت های رسانه ای و سرگرمی در شبکه ما 
از حیث میانگین تعداد نرم افزارهایی که اس��تفاده کرده اند باال و باالتر 
رفته اس��ت. همچنین 7/۶۸ درصد از مش��تریان ما در حوزه رس��انه و 
س��رگرمی دست کم از یک ابزار توسعه دهنده استفاده می کنند، آماری 
که موجب ش��ده این حوزه دومین صنعت بزرگی باش��د که از چنین 

ابزارهایی بهره می برد. 
فناوری: اگر کس��ی در یک ش��رکت فناوری کار کند و بتواند تعداد 
نرم افزارهای��ی ک��ه روزانه اس��تفاده می کنند را بش��مارد، احتماالً باور 
نخواه��د کرد. هی��چ تعجبی ندارد که ش��رکت های فناوری در حال به 
خدم��ت گرفت��ن فناوری های دیگری ب��رای ارتقای امنی��ت، باالبردن 
سرعت )یا خودکارس��ازی کامل( فرآیندها و افزایش کارایی کارمندان 
باش��ند. صنعت فناوری در س��ال ۲0۱7 با اس��تفاده از ۱۹۱0 نرم افزار 

مجزا، بیشترین کاربرد را از این نرم افزارها داشت. 
این ش��رکت ها در به کارگیری ابزارهای توس��عه دهنده نیز پیش��گام 

هس��تند، یافته های ما نش��ان می دهد که ۴/۶۹درصد از ش��رکت های 
فناوری در ش��بکه ما در سال ۲0۱7 حداقل از یک ابزار توسعه دهنده 

استفاده کرد ه اند. 
مالـی و بانکـداری: امور مالی و بانکداری نمون��ه ای از صنعت های 
س��نتی هستند که هر س��ال در حال پیشرفت بیشتر در حوزه فناوری 
هس��تند. از س��ال ۲0۱۶ تا ۲0۱7، میانگین تعداد نرم افزارهای مورد 
اس��تفاده مش��تریان اوکتا در صنعت ام��ور مالی و بانکداری رش��دی 
۳۳درصدی داش��ته اس��ت؛ تعداد مش��تریانی هم که در این صنعت از 
حداقل یک ابزار توسعه دهنده استفاده کرده اند ۶ درصد افزایش یافته 
است.  رشد سریع استفاده از نرم افزارها و ابزارهای توسعه دهنده نشان 
می دهد که بانکداری دیگر آن چیزی نیس��ت که قباٌل می ش��ناختیم. 
۴0درصد از آمریکایی ها طی شش ماه گذشته به هیچ بانک یا مؤسسه 
مالی و اعتباری پا نگذاشته اند. خدمات بانکی و مالی با توسعه خدمات 
تلفن هم��راه خ��ود، از جمل��ه نرم افزارها، اعالن ه��ای پرداخت و کیف 
پول ه��ای دیجیتالی - که روش های مورد عالقه مصرف کنندگان برای 
انجام تراکنش هس��تند- خود را با ش��رایط جدید وف��ق داده اند. بانک 
»ِچیس«،  »بانک آمریکا«،  »آمریکن اکس��پرس« و »ولز فارگو« تنها 
چند نمونه از بانک هایی هس��تند که ارائه خدم��ات نرم افزاری خود را 
آغاز کرده اند )و حتی به صدر فهرس��ت نرم افزارهای بانکی محبوب ما 
راه یافته اند(. هم اکنون نیز با ظهور پدیده بالک چین تغییرات بیشتری 

پیش روی این صنعت است. 
خدمات درمانی: س��ازمان های حوزه زیس��ت فناوری، داروس��ازی 
و خدم��ات درمانی بین س��ال های ۲0۱۶ تا ۲0۱7، ش��اهد ۳۶ درصد 
افزایش در تعداد میانگین نرم افزارهای مورد استفاده بوده اند که نشان 
می دهد این صنعت نیز در حال سازگاری یافتن با شرایط جدید است. 
به گفته جیسون بوش، مدیر ارشد امنیت اطالعات در مؤسسه »ماژالن 
هلث«، قباًل این پزش��کان بودند که نوع خدمات فناورانه مورد استفاده 
خود را تعیین می کردند، اما حاال اوضاع عوض شده است. تأثیر مخرب 
تعداد فزاینده س��رقت داده ها بر صنعت خدمات درمانی و همچنین در 
معرض خطر بودن همیش��گی اطالعات حساس بیماران، قانون گذاران 
را بر آن داش��ته اس��ت ت��ا راهکارهایی برای اس��تانداردهای امنیتی و 
فن��اوری اطالعات فعلی مقرراتی وضع کنند. بر اثر افزایش چش��مگیر 
نرم افزارهای مورد اس��تفاده، پزش��کان و مؤسسات خدمات درمانی که 
با اس��تانداردهای جدیدی روبه رو ش��ده بودند، چ��اره ای جز هماهنگ 

ساختن خود با فناوری های پیشرفته و خدمات امنیتی نداشتند. 
آمـوزش: اگرچ��ه صنع��ت آم��وزش در یافته های ما رتب��ه چندان 
باالی��ی از نظر میانگین اس��تفاده از نرم افزارها ن��دارد، به دلیل تالش 
مس��تمرش در پذیرش ۴۸0 نرم افزار متفاوت الیق نمره بیس��ت است. 
 ابزاره��ای آم��وزش آن الی��ن مانن��د Lynda. com، Coursera و

 Pluralsight، س��ه نرم افزار برتر یادگیری الکترونیکی مورد استفاده در 
شبکه ما هستند که عرصه آموزش را به عصر دیجیتال آورده و دسترسی 
ب��ه آموزش و بازده یادگی��ری را افزایش داده اند. ۳۱ درصد از مش��تریان 
در س��ال ۲0۱7، چه برای کاربرد جمعی و چه برای کاربرد ش��خصی، به 
دوره های آموزش��ی آن الین دسترسی داش��ته اند. با توجه به اینکه انتظار 
می رود بازار فناوری آموزش��ی تا سال ۲0۲0 به ۸۳/۱ میلیارد دالر برسد، 

صنعت آموزش صنعتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
ش��رکت ها در تمام صنایع در حال تغییر نحوه تعامل سازمان هایش��ان 
با فناوری هس��تند و حاال باید دید در س��ال ۲0۱۸ و سال های پس از آن 
چه فناوری هایی ظهور یافته و آینده کار و صنعت را چگونه رقم می زنند. 
inc :منبع

5 صنعتی که فناوری را در اولویت قرار داده اند

یادداشـت

مدی��رکل آموزش فنی و حرفه ای خوزس��تان از تقاضای چهار دانش��گاه در 
استان برای اجرای طرح جامع کارآفرینی )جاک( خبر داد. 

عبدالنبی س��واعدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح جامع کارآفرینی 
عالوه ب��ر تکمیل مهارت دانش��جویان، در بحث پرورش ای��ده و آموزش های 
کارآفرینی نیز نقش آفرینی خواهد کرد که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی، 

ماهر و کارآفرین باشند. 
وی اف��زود: تاکنون دانش��گاه های متقاضی برای اجرای این طرح دانش��گاه 
شهید چمران اهواز، دانشگاه های آزاد اسالمی واحد شوشتر و باغملک و واحد 
س��ما شوشتر هستند. افق امس��ال برای این طرح در خوزستان شش دانشگاه 

است که امیدواریم بیشتر نیز شوند. 

4 دانشگاه خوزستان متقاضی اجرای 
طرح جامع کارآفرینی

به قلم فردریک ِکِرست
 مدیرعامل عملیاتی و یکی از مؤسسان شرکت اوکتا

مترجم: نسیم حسینی
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6- گوگل: ساِل در جست وجو
این کمپین گوگل ش��اید جزو برترین 
نمونه های مقاله مان نباش��د. با این حال 
در طول ۹ سال حیات  خود موفقیت های 
زی��ادی را برای گوگل ب��ه ارمغان آورده 
اس��ت. در اینجا ب��ا پدی��ده ای بی نهایت 
قدرتمند و واقعی مواجه هستیم که شاید 
ماهیت تبلیغاتی اش را به راحتی فراموش 

کنیم. 
کمپین »س��اِل در جست وجو« از سال 
۲00۹ و به مظور نمایش میزان ترندهای 
کارب��ران گوگل در طول یک س��ال وارد 
ف��از اجرایی ش��د. براین اس��اس کاربران 
میزان وابس��تگی و دریاف��ت اطالعات از 
گ��وگل را به ص��ورت یکج��ا و در قالبی 
چش��م نواز مش��اهده می کردند. از س��ال 
۲0۱0 گ��وگل ب��ه جای ارائ��ه یک فایل 
متن مح��ور گزارش اش را در یک ویدئوی 
سه دقیقه ای گنجاند. از آن زمان تاکنون 
هرساله نگاه های زیادی معطوف ترندهای 
گوگل است. میزان صحت اطالعات ارائه 
ش��ده در این کمپین به قدری اس��ت که 
حت��ی برخی پژوهش ه��ای کاربردی نیز 

برپایه آن صورت می پذیرد. 
درس کاربردی: به مش��تریان تان نشان 
دهی��د ک��ه رابطه ش��ما دوطرفه اس��ت. 
در حقیق��ت مخاطب باید ب��اور کند که 
برن��د موردعالقه اش توج��ه باالیی به او 
دارد. کاری ک��ه گ��وگل انج��ام می دهد، 
دقیقا همی��ن تأثیر را ب��ر مخاطب دارد. 
در حقیق��ت حتی اگ��ر از محصوالت این 
شرکت نیز استفاده نکنیم، مشاهده دقت 
گوگل در تحلیل داده ه��ا به منظور ارائه 
خدمات بهتر ما را به وجد خواهد آورد. 
 California Milk 7- شیر داری؟

 :Processor Board
 California به لطف مؤسسه خیریه
کمپی��ن   Milk Processor Board
ش��یر داری؟  )Got Milk?( نوش��یدن 
شیر را از یک امر خسته کننده و اجباری 
به عادتی جذاب تبدیل کرده اس��ت. این 
کمپی��ن موفقیت ه��ای زی��ادی را برای 

طراحان خود به ارمغان آورد. با این حال 
تأثی��ر اصلی اش در زمینه افزایش مصرف 
شیر اس��ت. از زمان پخش این تبلیغ در 
سال ۱۹۹۳ میزان مصرف شیر در آمریکا 
رشد چشم گیری داش��ته است. به عالوه 
اقتباس های��ی ک��ه از این کمپین ش��ده، 

بیش از پیش بر شهرتش افزوده است. 
نکته جالب اینکه کمپین »شیر داری؟« 
تمرکز خود را روی عالقه مندان به ش��یر 
قرار داده بود. براین اساس ترغیب افرادی 
که از شیر اس��تفاده نمی کنند، دستاورد 

فرعی این کمپین به حساب می آید. 
تبلیغ��ات  ماج��رای  کارب��ردی:  درس 
همیش��ه پیرامون ج��ذب مخاطب جدید 
به منظور فروش محصوالت مان نیس��ت. 
گاهی اوق��ات هدف اصل��ی تمرکز روی 
مش��تریان فعلی به منظور سپاس��گزاری 
از آنها و ترغیب ش��ان به مصرف بیش��تر 
خواه��د بود. براین اس��اس بای��د از تمام 
ابزاره��ای موجود به منظ��ور انتقال یک 
پی��ام مهم به مش��تریان فعل��ی برندمان 
اس��تفاده کنیم: ش��ما به ای��ن دلیل باید 
محصول م��ا را بیش��تر اس��تفاده کنید. 
تهیه دلیل��ی قانع کننده ب��رای مخاطب 
دش��وارترین فرآین��د ممکن به حس��اب 
می آی��د. بهترین راه در ای��ن مورد توجه 
ب��ه مزیت های محصوالت مان و همچنین 

سلیقه مشتری است. 
8- مترو ترینز: شیوه  های احمقانه 

برای مردن
اشتباه نکنید، تیتر این بخش را درست 
خواند ه اید: شیوه  های احمقانه برای مردن. 
ماجرای اصلی این کمپین عجیب وغریب 
مربوط به ش��رکت حم��ل و نقل متروی 
ترینز ملبورن اس��ت. این ش��رکت هنگام 
بهره برداری از خط جدید متروهایش در 
تالش برای اعالم ممنوعیت اسب سواری 
در کنار ریل ها بود. براین اساس با اندکی 
خالقی��ت به جای اعالم ای��ن موضوع به 
صورت خش��ک و ج��دی آن را در قالبی 
جالب بیان کرد. تیم تبلیغاتی ش��رکت با 
ساخت آهنگی جذاب به سراغ مخاطب ها 
رفت: شیوه  های احمقانه برای مردن. این 
آهنگ از زمان رونمایی در س��ال ۲0۱0 
ت��ا به حال بی��ش از ۱57 میلیون بار در 

یوتیوب مشاهده شده است. 
موضوع اصلی آهنگ نمایش ش��یوه ای 
احمقانه برای مردن است. به عنوان مثال 
اذیت خ��رس گریزل��ی و درآوردن کاله 
فضان��وردی ب��ر روی کره م��اه. برخی از 
مثال های آهنگ به قدری خنده دار است 
که قادر به کنرل خنده تان نخواهید بود. 
تا مدت ه��ا پس از توزیع این قطعه اغلب 
اس��ترالیایی ها بخش اصلی این آهنگ را 
در موقعیت های مختلف زمزمه می کردند: 
شیوه های احمقانه برای مردن، شیوه های 

بسیار زیاد برای احمقانه مردن. 
تأثیرگ��ذاری اصل��ی ای��ن موس��یقی 
درس��ت در پایان ویدئو اس��ت؛ زمانی که 
کاراکترهای کارتونی زیادی به شیوه های 
کامال احمقان��ه از پای درآمده اند. در این 
زمان ش��ما احس��اس خواهی��د کرد که 
اسب س��واری در نزدیک��ی ریل های مترو 
ترینز کاری غیرعاقالنه محسوب می شود. 
درس کارب��ردی: این کمپین مش��هور 
ش��یوه ارتباط��ی س��اده ای را در قالب��ی 
خالقان��ه ریخ��ت. در واق��ع آنه��ا در پی 
القای یک دس��تور هس��تند: در ریل های 
م��ا اسب س��واری نکنی��د. با ای��ن حال 
ای��ن دس��تور به ق��دری زیب��ا و در کنار 
شوخی های جذاب بیان می شود که اصال 
وجه خش��ک اش معلوم نیست. بی تردید 
عامل اصلی موفقیت ش��رکت نیز همین 

بوده است. 
9- اپل: یک مک بگیر

اگرچه اپل کمپین ه��ای موفق زیادی 
داش��ته اس��ت، با ای��ن حال ای��ن مورد 
گوی موفقیت را از س��ایرین ربوده است. 
ویدئوهای مربوط ب��ه کمپین »یک مک 
بگیر« درس��ت در جهت یک نزاع قدیمی 
گام برداش��ته اس��ت: جنگ میان مک و 
کامپیوتره��ای ش��خصی. در نهای��ت نیز 
همین الگوی قدیم��ی موفقیتی بی نظیر 
برای شرکت به ارمغان آورد. اجازه دهید 
س��ری به آمار و ارق��ام بزنیم. در س��ال 
نخس��ت نمایش این تبلی��غ فروش مک 
افزایش��ی ۴۲ درصدی را در بازار به خود 
دی��د. مزیت اصلی ویدئوهای این کمپین 
بیان ویژگی های نسخه جدید مک بدون 
اضافه کاری و زیاده روی است. در حقیقت 

تی��م تبلیغاتی روی ن��کات اصلی تمرکز 
کرد، بی هیچ داستان سرایی خاصی. 

درس کارب��ردی: این نکته که محصول 
ش��ما کارایی ه��ای باالی��ی دارد به مثابه 
مجوزی برای کوبیدنش بر س��ر و صورت 
مخاطب نیس��ت. به جای آن مزیت های 
محصول ت��ان را ب��ا ش��یوه ای خالقانه و 
مرتبط ب��ا گرفتاری های روزمره ش��ان به 
آنها یادآور شوید. درست مانند کاری که 

اپل در کمپین »یک مک بگیر« کرد. 
10- کلیُرل: استفاده کرده یا نه؟ 

نخستین باری که برند کلیُرل )فعال در 
زمین��ه تولید محص��والت مراقبت و رنگ 
مو( این س��ؤال را در ۱۹57 پرسید، میزان 
پاس��خ ها ۱ به ۱5 بود. بدین معنا که یک 
نفر از هر ۱5 نفر از موی مصنوعی استفاده 
می کرد. براس��اس گزارش مجله تایمز تنها 
۱۱ س��ال الزم بود که نرخ استفاده از موی 
مصنوعی به یکی از هر دو نفر برسد. میزان 
موفقیت کمپین کلیُرل ب��ه قدری بود که 
مدتی بعد بس��یاری از ایالت ه��ا اهدای مو 
با اس��تفاده از گواهی نامه رانندگی از سوی 
خانم ها را ممنوع کردند. هنگامی که کمپین 
شما تا این حد بر روی ذهن مخاطب تأثیر 
می گ��ذارد، به خوبی از موفقیتش مطمئن 

خواهید شد. 
کلی��ُرل در کمپین »اس��تفاده کرده یا 
نه؟« دقیقا برخالف بس��یاری از برندهای 
ب��زرگ عمل ک��رد در حقیق��ت به جای 
اینکه آنها از افرادی بخواهند تا با دویدن 
دیوان��ه وار در خیابان ها بگویند از موهای 
مصنوعی این ش��رکت استفاده می کنند، 
راه��کاری خالقانه ت��ر را برگزیدند. براین 
اساس کمپین شرکت معطوف به نمایش 
می��زان کیفیت محصوالتش ب��ود. بدین 
ترتی��ب پیام مش��خصی ب��رای مخاطب 
مخابره می شد: کیفیت موهای مصنوعی 
کلی��ُرل ب��ه قدری باالس��ت ک��ه امکان 
تشخیص آن از سوی دیگران وجود ندارد. 
درس کارب��ردی: گاهی اوق��ات نمایش 
اینکه محصول مان چگونه کار می کند برای 
جلب مشتری کافی است. در واقع در اینجا 
نمایش بیشتر از صحبت کردن کاربرد دارد. 
ادامه دارد. . . 
hubspot :منبع 

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

معجزه برترین تبلیغات تمام دوران ها)3(  انگیزه ات هر چه باشد
همه با هم هستیم

 LinkedIn در ابتدای س��ال ۲0۱۸ کمپینی راه 
انداخت تا کلیشه  »پشت میزنشین ها« را از بین ببرد. 
ویدئوهای کمپی��ن اولین بار در جریان گلدن گلوب 
پخش ش��د. کمپین همه با همین، دامنه وسیعی از 
مردم و کسب وکارها را به نمایش می گذارد. ویدئوها 
مس��تندهای س��یاه و س��فیدی اس��ت که داستان 
موفقی��ت کاربران ای��ن برند را در فضاه��ای متنوع 

کاری شان نشان می دهد. 
Link -  یی��ن کمپین اولی��ن کمپین یکپارچ��ه
dIn  اس��ت و ویدئوی آن الی��ن، تبلیغات دیجیتال 
و آگهی های پولی شبکه های اجتماعی، فعالیت های 
محیط��ی، پادکس��ت، پس��ت های رادیوی��ی و حتی 

بازاریابی موتورهای جست و جو را در برمی گیرد. 

ب��ا کمی توجه ب��ه ویدئوها متوجه می ش��ویم که 
آدم های ویدئوها دیگر آن آدم های پش��ت میز نشین 
همیش��گی نیس��تند ک��ه تص��ور می کنی��م باید در 
ای��ن ش��بکه های اجتماعی حضور داش��ته باش��ند. 
در واق��ع LinkedIn می خواه��د بگوی��د مقصدی 
ب��رای آدم های دفتری و اداری نیس��ت و همه با هر 
پس زمین��ه ای، هر کجا که کار کنن��د، مخاطب این 
برندند. آنها می توانند مزرعه دار باش��ند، معلم رقص 
باش��ند یا هنرمند، دانش��مند باش��ند یا انیماتور. به 
عبارت دیگر موفقیت می تواند هر شکلی داشته باشد 
و اشخاص برای رس��یدن به آن، مسیرهای متفاوتی 

را انتخاب می کنند. 
یکی از افراد داخل این ویدئوها، دلش می خواسته 
کاری در زمین��ه آم��ار داش��ته باش��د، ام��ا هن��ر 
نجات بخشش بوده و حاال ش��غلی دارد که دوستش 

دارد. 
یا بریس��ا که با عش��ق و امیدهای زیاد و همچنین 
ب��ا دس��تورهای غذای��ی مادربزرگ��ش پ��ا ب��ه این 
س��رزمین گذاش��ت و بازاریابی را ترک کرد تا رویای 
همیشگی اش، آش��پزی، را دنبال کند و حاال رئیس 

خودش است. 
کالین اش��نایدر می پذیرد که با ترک تحصیالتش 
در رشته فیزیک، و ورود به حوزه هنرهای رزمی کار 
درس��تی نکرده، اما مهم این است که او حاال حالش 

خوب است. 
ملیسا س��لچر، معاون بازاریابی برند، در یک پست 
وبالگ��ی نوش��ت: »چند م��اه قبل م��ا از خودمان و 
اعضای مان پرس��یدیم چرا اینجایید؟ معلوم است که 
اینجا وابس��ته به کار و حواش��ی آن اس��ت. اما برای 
خیلی ها پاس��خ، هدفمندی است. برای برخی دیگر، 
یک ج��ور میل زیاد و برای دیگران روش��ی برای به 
اش��تراک گذاشتن تجربه های ش��ان با بقیه است. اما 
دلیل هر چه که باش��د، مس��لم اس��ت که هیچ کس 
نمی خواهد تنها باش��د و همه می خواهند بدانند در 
LinkedIn گروه هایی هس��تند ک��ه در عین یاری 
رساندن به ش��ما، الهام بخش تان هس��تند و به شما 

انگیزه می دهند.«
حال ما از ش��ما می پرس��یم ش��ما ب��رای چه در 
LinkedIn حضور دارید؟ و اگر نیستید، چه دلیلی 
دارید؟ LinkedIn برای تمام آدم ها و شغل هاست، 

حتی اگر پشت میز نشین نباشند.  

نیوتن نمی تواند نفس بکشد؛ 
کمپین چریکی محیط زیست

 نیوتن هیچ وقت فک��رش را نمی کرد که یک روز 
هوا آنقدر کثیف باشد که مجبور شود برای تنفس از 

ماسک استفاده کند. 
در س��ال ۲0۱۶ انجم��ن Greenpeace )صلح 
سبز( برای هشدار در مورد آلودگی هوا در انگلستان، 
مجس��مه های مش��هور لن��دن را ب��ه ماس��ک های 
تنفس��ی مجهز کرد. این کمپین چریکی با هش��تگ 
Cleanairnow# )همی��ن ح��اال ه��وا را تمی��ز 
کنی��د(، مردم را به امضای توم��اری هدایت می کرد 
که از نخس��ت وزیر وقت )دیوید کامرون( می خواست 

برنامه ای برای تمیزی هوای کشور تدارک ببیند. 
متن درخواس��ت این بود: »آلودگی هوا هر س��ال 
جان ۴0000 نفر را در انگلس��تان می گیرد. زمان آن 
رسیده که دولت با اقدامی جدی، این مسئله  را حل 
کند. تقاض��ا داریم هر چه زودتر ب��رای تمیز کردن 
هوای��ی که تنفس می کنیم، اق��دام کنید و با کاهش 

آلودگی هوا، زندگی ما را نجات دهید.«
۱۸ مجسمه با این ماس��ک ها پوشانده شدند تا نیاز 
انگلس��تان را به هوای تمیز تأکید کنند و خطر تنفس 
هوای س��می لندن را نش��ان بدهند. البت��ه باید این را 
بگوییم که این کار با رضایت پلیس نبوده و تعدادی از 
فعاالن این گروه محیط زیستی توسط پلیس بازداشت 
ش��دند.  در این کمپین، مجس��مه های اولیور کرامول، 
وینس��تن چرچیل، تیری آنری، ملکه ویکتوریا، دوک 
ولینگتن، نیوتن، ش��رلوک هولمز و خیلی های دیگر با 

ماسک نفس کشیدند.  
mbanews :منبع

تبلیغاتخالق

واقعیت تبلیغات )34(
کارآفرینان جدید- بخش دوم

هر تولیدکننده ب��ازاری مقدماتی پیدا می کند. 
ی��ک کمپی��ن تبلیغات��ی ی��ک میلی��ون دالری 
هم اکنون قدرت جذب 500 میلیون نفر را خواهد 
داشت. کارآفرینان جوان می توانند مزایای پنهان 
دو محص��ول خود را بارها و بارها برای ۳0، ۴0 یا 

50 میلیون نفر تکرار کنند. 
ش��اید به ظاهر محصوالت یکس��ان باشند، ولی 

مردم متوجه تفاوت ها خواهند شد. 
نفوذ افزایش می یابد. 

فروش��گاه های زنجیره ای و مستقل کاال را قبول 
خواهند کرد و مش��تری بالفاصله برای خرید آن 

هجوم خواهد آورد. 
به دلیل وجود تقاضا برای غذا و س��یگاری سالم 

و بهداشتی، فروش و سود نیز افزایش می یابند. 
س��رمایه جدید ب��رای تولید تبلیغات بیش��تر و 

گسترش کسب وکار هزینه خواهد شد. 
ب��ه این ترتیب دو ش��رکت ب��زرگ وارد چرخه 
اقتص��ادی آمری��کا می ش��وند، ولی اتفاق بس��یار 

بزرگ تری نیز رخ خواهد داد. 
رقب��ا باید از برند خ��ود دفاع کنن��د. همانطور 
که مش��اهده کردی��د، ای��ن کار از طریق کلمات 
غیرممکن خواهد بود. پیشرفت کاال آغاز می شود. 
این چرخه در نهایت باعث ورود کاالهای بهتری 

به بازار خواهد شد. 
نمون��ه ای عال��ی از حقیقت ای��ن کار اخیرا در 
یک��ی از فعالیت های کمیس��یون تج��ارت فدرال 
مش��اهده شد. این س��ازمان دولتی اعالم هرگونه 
خبر مبنی بر تولید س��یگار سالم را، صرف از نظر 
از درس��تی یا نادرس��تی آن، ممنوع اعالم کرد و 
وظیف��ه نظارت نیز به صنعت تنباکو محول ش��د. 
این دستور در حالی صادر شد که دو سیگار جدید 
در شرف عرضه به بازار بودند و سازندگان نیز ادعا 
می کردن��د که این دو محصول، س��الم ترین و کم 

خطرترین سیگارهای تاریخ هستند! 
میلیون ها دالر صرف توس��عه این برندها ش��ده 
اس��ت، ولی در نهای��ت تولیدکننده ت��وان تبلیغ 
برتری های محصولش را نخواهد داشت و محصول 

نیز خیلی سریع از بازار حذف خواهد شد. 
ب��رای  نه تنه��ا  جدی��د«  »کارآفرین��ان  واژه 
تولیدکنن��دگان جدید، امیدوار، ب��ا انگیزه و تنها، 
بلک��ه ب��رای ش��رکت های قدرتمندی که س��عی 
دارند محصولی جدی��د را برای رقابت با برندهای 
قدرتمند و محبوب آن صنعت روانه بازار کنند نیز 
کاربرد خواهد داش��ت. محصوالت جدید در بازار 
بر روی پای خود خواهند ایس��تاد و شرایط تغییر 

نخواهد کرد. 
در نگاه اول، به نظر می رسد که هیچ تغییری در 
تجارت و صنعت رخ نخواهد داد، ولی در حقیقت 
تغییرات بسیار بزرگی در راه است. تولیدکننده که 
کاالی جدید توان رقابت با او را نخواهد داش��ت، 
رویکردی انحصارطلبان��ه از لحاظ فرم، کیفیت و 
قیمت اتخاذ خواهد کرد. ضرورت توسعه محصول 
از بی��ن م��ی رود و کارآفرین جدی��د نیز از صحنه 

اقتصادی حذف خواهد شد. 
ح��د نهایی این اص��ل در ی��و اس اس آر قابل 

مشاهده است. 
اخیرا در یکی از کارتون های روزنامه ایزوس��تیا 
روسیه، شرایط واقعی روس��تای ولگا در سنگیلی 
به تصویر کشیده شد. مردان، زنان و کودکان این 
روستا همگی کاله ها، کاپش��ن ها و گوش بندهای 
زمس��تانی مش��ابهی می پوش��ند، چون تنها یک 
مغازه ف��روش لباس در این روس��تا وجود دارد و 
تنها ی��ک برند در این مغازه به فروش می رس��د! 
و متأسفانه یا خوش��بختانه، این برند هیچ رقیبی 
نی��ز در این منطقه ندارد. با بررس��ی آمار متوجه 
نح��وه عملکرد این نیروی پویا در اقتصاد خواهیم 
شد. بیش از ۶0درصد از محصوالتی که هم اکنون 
در سوپرمارکت ها موجود هستند، حدود ۱5 سال 

پیش اصال تولید نمی شدند. 
۱00 میلی��ون دالر از فروش ش��رکت معدنی و 
تولیدی مینسوتا به محصوالتی اختصاص دارد که 
تا ش��ش س��ال پیش هیچ اثری از آنها در بازار به 
چشم نمی خورد. بیش از 70درصد فروش شرکت 
پروکتر و گمبلز به محصوالتی اختصاص دارد که 
از س��ال ۱۹۴۹ تا امروز همچنان تولید می شوند. 
بی��ش از نیمی از فروش ش��رکت لی��ور برادرز به 
محصوالتی اختصاص دارد که از س��ال ۱۹5۳ به 

فروش می رسند. 
در این مرحله به نقش تبلیغات خواهیم رس��ید. 
وظیف��ه تبلیغات ایج��اد »میل« و ارض��ای آن با 
اس��تفاده از »محصوالت بی فایده ای« که مردم به 

آنها هیچ »نیازی« ندارند نیست. 
وظیفه حقیق��ی تبلیغات، دقیق��ا وظیفه اولین 
فروشنده ای است که توسط اولین شرکت تولیدی 
اس��تخدام ش��د: خارج کردن بازار از دس��ت رقبا. 
به قول اقتصاددان��ان: »تغییر منحنی تقاضا میان 

محصوالت.«
این اقتصاد بی قرار آمریکا است. 

ای��ن آزادی اقتص��ادی اس��ت و چنانچه آزادی 
اقتص��ادی محدود یا نابود ش��ود، تمام آزادی های 
دیگر نیز همراه با آن محدود یا نابود خواهند شد. 
الکس��اندر همیلتون چنین می گوید: »تسلط بر 

معیشت مردم، تسلط بر اراده آنهاست.«
ادامه دارد. . . 
reality in advertising منبع: کتاب
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همان طور که می دانید رس��توران داری 
اس��ت.  س��اعته   ۲۴ کس��ب وکار  ی��ک 
مدیریت تمام وقت یک واحد کسب وکار 
بی تردید زحمت های خاص خود را دارد. 
ب��ا این ح��ال زندگی در عص��ر دیجیتال 
فرص��ت مناس��بی برای مدیری��ت بهینه 
کسب وکارها فراهم آورده است. در زمینه 
رستوران داری نیز امکان اداره بهینه امور 
با اس��تفاده از تکنولوژی های نوین فراهم 

شده است. 
در ادامه فهرس��تی از اپ های کاربردی 
در زمین��ه مدیری��ت رس��توران در عصر 
دیجیتال ارائه می ش��ود. ه��دف اصلی از 
تهیه این فهرس��ت آسان س��ازی فرآیند 
س��اعته   ۲۴ به ص��ورت  رس��توران داری 
است. اجازه دهید نگاهی به  این فهرست 

بیندازیم. 
Orderly  -1: اجرای دقیق امور به 

سادگی هرچه تمام تر
ای��ن اپ همه چیز را در رس��توران  ما 
منظ��م و دقی��ق اج��را خواهد ک��رد. از 
 Orderly جمل��ه خدمات بی نظی��ر اپ
حس��ابداری، فهرست س��ازی و بررس��ی 
هزینه ه��ای ج��اری اس��ت. نکت��ه مهم 
اینک��ه تمام این فرآینده��ا از طریق یک 
اپ پیگیری می ش��ود. در زمینه بررس��ی 
فاکتوره��ای فروش فق��ط از آنها عکس 
بگیری��د و بقی��ه کاره��ا را ب��ه ای��ن اپ 
فوق العاده بس��پارید. نتیجه نهایی شامل 
درآم��د کل در کمتری��ن زم��ان ممکن 
به ص��ورت ی��ک عک��س ح��اوی جدول 
برای ش��ما ارس��ال خواهد ش��د. مزیت 
وی��ژه  طبقه بن��دی   Orderly اصل��ی 
فهرست هاست. براین اساس هدف اصلی 
در تهیه فهرس��ت ها س��هولت دسترسی 
کارب��ران خواهد بود. در کن��ار اینها تیم 
فن��ی Orderly در زمینه تهیه لیس��ت 
قیمت ها با آنالیز میزان هزینه مواد اولیه 
نی��ز هوش��مندانه عمل کرده اس��ت. در 
آخر نیز باید به سیس��تم محاس��به سود 
رستوران ها اش��اره کرد. براساس سیستم 
Orderly  رستوران ها دیگر هیچ نگرانی 
پیرامون ضررهای ناش��ی از بی ثباتی بازار 

نخواهند داشت. 
DineTime  -2: مدیریت هوشمند 

رزروها
تخصص��ی  اپ  ی��ک   DineTime
رزرو  فهرس��ت  مدیری��ت  زمین��ه  در 
رستوران هاس��ت. این اپ در دو نس��خه 
مش��تریان  و  رس��توران ها  مخص��وص 
ارائ��ه ش��ده اس��ت. براین اس��اس عالوه 
س��وی  از  درخواس��ت ها  مدیری��ت  ب��ر 
رس��توران، مش��تریان نیز امکان آگاهی 
از ری��ز قیمت ها و صندلی ه��ای موجود 
را خواهن��د داش��ت. مزی��ت اصل��ی این 
اپ ام��کان هماهنگ س��ازی آن با س��ایر 
اپ های موجود در بازار به منظور کس��ب 

سرویس های بیشتر است. 
Feedly  -3: شبکه اجتماعی ویژه 

رستوران ها
این اپ به کاربران گوشی های هوشمند 
ام��کان مطالع��ه آخرین اخب��ار پیرامون 
صنعت غذا و رس��توران، ترندهای داغ و 
س��ایر اطالعات مفید را می دهد. در واقع 
Feedly به صورت یک ش��بکه اجتماعی 

وی��ژه رس��توران ها درآمده اس��ت. براین 
اس��اس می توانیم با عضوی��ت و فعالیت 
مناس��ب در ای��ن رس��انه عالوه ب��ر ارائه 
اطالع��ات مفی��د ب��ه کاربران ب��ر تعداد 
مشتریان مان نیز بیفزاییم. این اپ در دو 
نس��خه وی��ژه IOS و افزونه گوگل کروم 

ارائه شده است. 
7Shifts  -4: تعامل با نیروی انسانی 

به شیوه نوین
ای��ن اپ در زمین��ه مدیریت کارمندان 
رس��توران کم��ک ش��ایانی ب��ه مدیران 
می کند. براین اساس فرایندهای قدیمی 
و کاغذبازی های دردسرس��از رستوران ها 
اکنون به لطف 7Shifts به صورت کامال 
الکترونیکی و س��ریع صورت می پذیرند. 
این اپ تمام ابزارهای الزم جهت مدیریت 
برنامه رستوران و تعامل با نیروی انسانی 
را از طریق گوشی های هومند اندرویدی 
در اختیار عالقه مندان ق��رار می دهد. به 
عالوه ب��ا اس��تفاده از 7Shifts ارس��ال 
مس��تقیم پیام به پرسنل رس��توران نیز 

امکان پذیر خواهد بود. 
BlueCart  -5: دیگر محصوالت 

انبار فاسد نخواهند شد
فساد موجودی انبار یکی از دغدغه های 
همیش��گی صاحبان رستوران هاست. اپ 
BlueCart  نی��ز دقیقا ب��ه منظور رفع 
چنین مشکلی پا به عرصه گذاشته است. 
براین اس��اس این اپ با مش��اهده منظم 
میزان موجودی انبار از س��فارش بیش از 
اندازه و به تبع آن فس��اد موجودی انبار 
جلوگی��ری می کند. به این ترتیب س��ود 
ما حداکثر ش��ده و میزان خسارت ناشی 
از فاس��د ش��دن موجودی انبار به شدت 

کاهش خواهد یافت. 
FreshBooks  -6: انجام همه کارها 

به صورت آنالین
ای��ن اپ در عین ح��ال که حجم کمی 
دارد، کم��ک زی��ادی به رس��توران داری 
دیجیتال��ی می کن��د. برای��ن اس��اس با 
فعالیت ه��ای  انج��ام  آن  از  اس��تفاده 
حسابداری از طریق گوشی های هوشمند 
امکان پذی��ر خواهد ش��د. به عالوه ش��ما 
می توانی��د فاکتورها، قبض ها، هزینه های 
جانب��ی و خریدها ض��روری را به صورت 

کامال آنالین مدیریت کنید. 
Buffer  -7: مدیریت شبکه های 
اجتماعی در کمترین زمان ممکن

امروزه فعالیت در شبکه های اجتماعی 
نق��ش مهم��ی در توس��عه برن��د دارد. 

برهمی��ن اس��اس اپ Buffer ب��ا هدف 
فعالی��ت هرچه راحت تر رس��توران ها در 
فضای مجازی وارد میدان ش��ده است. با 
استفاده از این اپ شما قادر به زمان بندی 
ارسال مطالب، پاسخ خودکار به کاربران 
و دریاف��ت اطالع��ات دقی��ق پیرام��ون 
می��زان ج��ذب کارب��ران در پلتفرم های 
مختل��ف خواهید بود. اگ��ر دائما در حال 
جابه جایی در ش��هر به منظور رسیدگی 
ب��ه امور رس��توران تان هس��تید، این اپ 
بهترین گزینه به منظور مدیریت س��ریع 
اکانت های ت��ان در ش��بکه های اجتماعی 
محس��وب می شود. خوش��بختانه این اپ 
در دو نس��خه اندروید و IOS روانه بازار 

شده است
EverNote  -8: یادداشت برداری 

در محیطی امن
این اپ برای بسیاری از افراد آشناست. 
کاربرد اصلی اش نیز ذخیره س��ازی تمام 
یادداش��ت ها در مکانی واحد اس��ت.  این 
فایل های  ش��امل  می تواند  یادداش��ت ها 
صوت��ی، ویدئو، عکس و متن نوش��تاری 
باش��د. به عن��وان صاحب یک رس��توران 
یادداش��ت های مه��م در  ذخیره س��ازی 
مکان��ی امن یک ض��رورت اجتناب ناپذیر 
اس��ت. عمل ب��ه این ض��رورت به کمک 
 EverNote رای��گان  س��رویس های 
راحت تر از هر زمان دیگری ش��ده است. 
نکته مهم اینک��ه کاربران محصوالت اپل 
ام��کان اس��تفاده از ای��ن اپ کاربردی را 
ن��دارد. در حقیق��ت تا به ام��روز تنها دو 
  EverNote نس��خه اندروید و وین��دوز

روانه بازار شده است. 
Hootsuite  -9: شبکه های 

اجتماعی در دستان شما
ای��ن اپ تم��ام اکانت ه��ای ش��ما در 
یکج��ا  در  را  اجتماع��ی  ش��بکه های 
گردآوری می کند. برنامه ریزی پس��ت ها، 
آنالیزهای  مشاهده  ترندها،  جست وجوی 
دقی��ق و مدیریت کمپین ه��ای تبلیغاتی 
با اس��تفاده از Hootsuite در کمترین 
زمان ممکن مدیریت می ش��ود. به عالوه 
ش��ما می توانید با تعیین سطح دسترسی 
فرآیند ه��ای  از  بخش��ی  کارمندان ت��ان 
مدیریتی را به آنها واگذار کنید. مش��کل 
ارائ��ه  ای��ن اپ  از  اس��تفاده  اصل��ی در 
 IOS انحصاری آن برای سیس��تم عامل
اس��ت. با این حال ش��اید مدیریت بهینه 
شبکه های اجتماعی ارزش کوچ به سوی 

محصوال اپل را داشته باشد. 

Outlook   -10 و Gmail: دامنه 
اختصاصی تان را راه اندازی کنید

تاهمی��ن چند س��ال پیش بس��یاری از 
کسب وکارها از سرویس های مشهور ایمیلی 
مانن��د Gmail و Outlook ب��ه دلی��ل 
محدودی��ت در تعریف دامن��ه اختصاصی 
)عب��ارت بعد از @ در آدرس ها( اس��تفاده 
نمی کردن��د. دلی��ل اصلی این اق��دام نیز 
جلوگی��ری از بازتاب چهره شرکت ش��ان 
به عنوان برندی غیرحرفه ای بود. خوشبختانه 
امروزه هر دو شرکت گوگل و مایکروسافت 
دامنه های ویژه کس��ب وکار را به شرکت ها 
ارائه می کنند. به این ترتیب امکان استفاده 
از امکانات گسترده س��رویس های این دو 
غ��ول اینترنتی در کنار بهره گیری از دامنه 

اختصاصی مهیا شده است. 
Zenefits   -11: مدیریت نیروی 

انسانی در کسری از ثانیه
این اب��زار با هدف کاه��ش هزینه های 
ناش��ی از مدیریت نیروی انس��انی روانه 
بازار شده اس��ت. براین اساس با استفاده 
از Zenefits ع��الوه بر برق��راری رابطه 
مس��تقیم ب��ا کارمندان امکان مش��اهده 
س��طح عملکرد و مدیریت شان به صورت 
آنالین وجود خواهد داشت. خوشبختانه 
در زمینه مدیریت نیروی انسانی این اپ 
تقریبا هیچ کدام از نیازهای رستوران دارها 

را بی پاسخ نگذاشته است. 
MailChimp   -12: خداحافظی 
کسب وکارهای کوچک با مشکالت 

ایمیلی
بهتری��ن  اخت��الف  ب��ا  اپ  ای��ن 
گزین��ه ب��رای ح��ل مش��کالت ری��ز و 
در  کوچ��ک  کس��ب وکارهای  درش��ت 
اس��ت.  ایمیل��ی  س��رویس های  زمین��ه 
MailChimp با دریافت اطالعات شما 
تمام فرآیند ارس��ال ایمیل های تبلیغاتی 
و کمپین ه��ای بازاریابی برندتان را مورد 
بررس��ی قرار می دهد. خبر خوش اینکه 
استفاده از امکانات این ابزار کامال رایگان 
اس��ت. همچنین MailChimp در دو 
نس��خه اندروید و IOS عرضه ش��ده که 
کار را برای کاربران مختلف ساده می کند. 

Restaurateur   -13: حرکت در 
امتداد بودجه رستوران

این اپ در زمین��ه طراحی جدول های 
فعالی��ت  کس��ب وکارها  دخل وخ��رج 
دارد. ب��ه ای��ن ترتی��ب ب��ا اس��تفاده از 
Restaurateur می ت��وان همیش��ه از 
فعالی��ت در امت��داد بودج��ه پیش بینی 
ش��ده مطمئن بود. اس��تفاده از این ابزار 
برای کس��انی که تنها در یک کسب وکار 
فعالیت دارند، بهترین گزینه به حس��اب 
 Restaurateur می آی��د. در حقیق��ت
ابزاری ویژه کسب وکارهای کوچک است. 

 :Reviews Trackers   -14
ی��ک  ن��ام   Reviews Trackers
اب��زار س��اده و کاربردی اس��ت که تمام 
رس��توران دارها باید از آن استفاده کنند. 
با وارد کردن نام و مش��خصات رستوران 
خود در این ابزار به راحتی از تحلیل های 
دقیق آن در زمین��ه وضعیت برندتان در 
شبکه های اجتماعی اطالع خواهید یافت. 
مزیت اصلی این ابزار ارائه اطالعات دقیق 
ن��ه در قالب فایل ه��ای وی��ژه ویندوز و 
کامپیوترهای ش��خصی، بلکه ارسال شان 
برای گوشی های هوشمند کاربران است. 
noobpreneur :منبع

14 اپ ضروری برای رستوران دارها

انتخاب هوشمندانه میان بازاریابی رستوران داری حرفه ای در عصر دیجیتال
فشار و کشش

اس��تراتژی بازاریاب��ی ب��ا توجه ب��ه وضعیت 
کس��ب وکار و محصول آن مش��خص می ش��ود. 
برخ��ی اوق��ات تبلیغات ش��دید و برخی اوقات 

برندسازی کارساز است. 
یکی از س��ؤاالت همیشگی مدیران و بازایابان 
در صنایع مختلف، انتخاب اس��تراتژی مناسب 
بازاریابی در وضعیت های گوناگون کس��ب وکار 
است. استراتژی های مش��هور بازاریابی با توجه 
  )Push( به وضعیت کسب وکار، استراتژی فشار
و استراتژی کشش )Pull(  نام دارند. استراتژی 
فش��ار در تعریف س��اده به معنای تبلیغات اولیه 
گس��ترده و شدید برای شناس��اندن محصول و 
کس��ب وکار است. استراتژی کشش پس از بلوغ 
نسبی کس��ب وکار به منظور برندسازی و جذب 
مشتریان بالقوه و تبدیل کردن آنها به مشتریان 

بالفعل انجام می شود. 
به عنوان مثالی از استراتژی های گفته شده، در 
حالت فش��ار شما با تبلیغات در انواع کانال های 
تبلیغی، حضور خود را اعالم می کنید و خودتان 
را حت��ی به اف��رادی که تمایلی ب��ه محصول یا 
س��رویس ندارن��د، معرف��ی می کنی��د. ب��ا این 
استراتژی ش��ما به دنبال شناخته شدن بیشتر 
هس��تید. در استراتژی کشش شما از کانال های 
جذبی مانند موتورهای جست وجو برای هدایت 
مش��تریان بالقوه به س��مت محصول و سرویس 
خود اس��تفاده می کنید. به عبارتی در این حالت 
در ح��ال افزایش اعتب��ار و ثابت کردن خودتان 
به عنوان سرویس دهنده ای قابل اعتماد هستید. 
پس از ش��ناخت تف��اوت دو اس��تراتژی مهم 
بازاریاب��ی، نوب��ت ب��ه انتخ��اب مناس��ب آنها 
می رس��د. کس��ب وکارها باید با شناخت مرحله 
حاض��ر در رون��د پیش��رفت خود، یک��ی از این 
اس��تراتژی ها یا ترکیبی از آنها را برای بازاریابی 
انتخاب کنند. دیوید متزر، نویس��نده وب سایت 
entrepreneur  و مؤس��س آژانس بازاریابی
Sports ۱، در مقال��ه ای ب��ه تش��ریح فرآین��د 
انتخاب این اس��تراتژی ها پرداخته است که در 

این مطلب به آن اشاره می کنیم. 
برای پی��دا کردن بهترین ترکی��ب از این دو 
اس��تراتژی، باید یک بررس��ی اولیه از وضعیت 
کس��ب وکار انجام داد. ابتدا دالیل اس��تفاده از 
هری��ک از آنها را در وضعیت کنونی بررس��ی و 
سپس تأثیر هرکدام روی روند پیشرفت شرکت 
را مشخص کنید. در نهایت توانایی هایی موجود 
و م��ورد نی��از برای انج��ام این اس��تراتژی ها را 

مشخص کنید. 
بازاریابی فشاری

بازاریاب��ی فش��اری ت��الش می کند مش��کل 
مش��تریان را حل کن��د. به بیان دیگ��ر در این 
بازاریابی ش��ما عن��وان می کنید که ب��ه دنبال 
راه��ی ب��رای حل کردن مش��کالت مش��تریان 
توسط محصول یا سرویس خود هستید. در این 
بازاریابی به استفاده از کانال های خارجی مانند 
تلویزیون، اینترن��ت و ابزاره��ای تبلیغاتی نیاز 
دارید که قطعا هزینه ب��ر خواهند بود. ابزارهای 
م��درن همچون بازاریابی ایمیلی و اس��تفاده از 
اینفلوئنس��رها نی��ز ابزارهایی مفی��د برای این 

سبک هستند. 
صرف  نظر از ابزار مورد اس��تفاده در بازاریابی 
فش��اری، تمرکز روی سه سؤال شما را به نتایج 

دلخواه می رساند: 
- چگونه می توانم کمک کنم؟ 

- چگونه می توانم ارزشی جدید ارائه دهم؟ 
- چگونه می توانم کمک بگیرم؟ 

این سؤال ها اس��اس بازاریابی شرکتی یا برند 
ش��خصی هستند که در صورت استفاده صحیح 
از آنها، چش��م اندازی روش��ن از مسیر بازاریابی 
محقق خواهد ش��د. این چشم انداز باعث شتاب 
گرفتن روند کاری می شود و پس از آن، نوبت به 
استراتژی کشش یا استراتژی دفاعی می رسد. 

بازاریابی کششی
بازاریابان نباید همیشه به دنبال استراتژی های 
تهاجم��ی باش��ند. برخ��ی اوقات ب��ا روش های 
جذبی می تواند فرصت ه��ای جدید فراهم کرد. 
نش��ان دادن ارزش دارایی ها و کیفیت ش��رکت 
)یا شخص(، یکی از راهکارهای جذبی بازاریابی 
کشش��ی است. فراموش نکنید که در این روش 
هدف برندسازی و جذب مشتریان بالقوه است. 
پس از تثبی��ت کلی برند می ت��وان تمرکز را 
روی محتوای جذاب گذاش��ت؛ محتوایی که در 
بازار هدف گسترش یابد و به توسعه برند کمک 
کند. در ای��ن مرحله اس��تراتژی های بازاریابی 
محتوا همچون استفاده از شبکه های اجتماعی، 
معرفی س��اده خدم��ات، خبررس��انی  در مورد 
ش��رکت و مواردی از این دست، ابزارهای الزم 

برای جذب مشتری را فراهم می کنند. 
در نهایت پس از انتخاب اس��تراتژی مناس��ب 
با توجه به وضعیت ش��رکت، ب��ه تمرکز و ادامه 
مس��یر روی آن وفادار بمانید. هر روز استراتژی 
اجرایی را بررسی و اشکاالت آن را برطرف کنید. 
استفاده از مهارت های بازاریابی برای درخواست 
ارائه خدمت به مشتریان مختلف، جریانی ثابت 
از آنها را برای شما به ارمغان خواهد آورد. با اتکا 
به این جریان ثابت به مرور به بازاریابی کششی 
روی می آورید و تنها مش��تریان ب��اارزش را به 

سمت خود جذب  خواهید کرد. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

معرفی 15 تکنیک سئوکاله سیاه
سئو کاله س��یاه Black Hat SEO به مجموعه 
روش ها و اقداماتی نس��بت داده می شود که با نقض 
معیارها و ش��رایط س��رویس موتورهای جس��ت وجو 
مانند گ��وگل، باعث افزایش رتبه س��ایت در کلمات 
کلیدی می ش��وند. اصطالح کاله س��یاه عموما برای 
توصیف هکرها، س��ازندگان وی��روس و افرادی که به 
وسیله کامپیوتر اقدامات غیراخالقی انجام می دهند، 

گفته می شود. 
در این مقاله به تعریف س��ئو کاله س��یاه چیست؟ 
اس��تراتژی و تکنیک های��ی که به عنوان س��ئوکاله 
سیاه شناخته می شوند آش��نا می شویم. چگونه یک 
س��ئوکاله سیاه را گزارش کنید؟ س��ئوی کاله سیاه 
چگونه می تواند روی شما و سایت شما اثر بگذارد؟ 

بس��یار مهم اس��ت ک��ه تم��ام متخصصان س��ئو، 
سئوکارها و افرادی که خدمات سئو دریافت می کنند 
بدانن��د که پیاده س��ازی اس��تراتژی ها و تکنیک های 
بهینه س��ازی کاله س��یاه باعث می ش��ود ک��ه موتور 
جس��ت وجوی گوگل شما را جریمه کند و در نتیجه 
نام س��ایت یا صفحه شما از صدر لیست ارجاع خارج 

شود. 
تعریف سئو کاله سیاه چیست؟ 

س��ئو کاله سیاه در واقع ش��امل مجموعه اقدامات 
نادرس��تی اس��ت که به هر طریق س��عی در افزایش 
رتبه ی��ک س��ایت در موتورهای جس��ت وجو دارند. 
مجموعه این اقدامات که برخالف شرایط موتورهای 
جست وجو هستند در لیست راهنمای گوگل وبمستر 
و راهنمای بینگ وبمس��تر برای همگان در دسترس 

است. 
این موضوع بسیار اهمیت دارد از خود بپرسید که 
آیا کاری که انجام می دهم برای کاربر مفید اس��ت یا 
فقط روش��ی برای دیده شدن بیش��تر در موتورهای 

جست وجو است؟ 
پاسخ به این سؤال مشخص می کند که روش مورد 
استفاده خالف شرایط اعالمی در وب مستر گایدالین 
موتورهای جس��ت وجو است یا خیر؟ اگر روش مورد 
استفاده رتبه شما را افزایش دهد اما ارزش افزوده ای 
برای کاربر نداش��ته باش��د احتمال بس��یار زیاد جزو 

روش های سئو کاله سیاه است. 
شناسایی تکنیک های سئو کاله سیاه

۱- کنترل خودکار محتوا
۲- صفح��ات Doorway )مقال��ه گ��وگل درباره 

تکنیک صفحات دوروی(
۳- مخفی سازی لینک ها و متن

۴- کلمات کلیدی غیرواقعی
5- گزارش کردن رقیب یا سئوی منفی

۶- هدایت کننده مخفی
7- دادن اطالعات جعلی به موتور جست وجو

۸- شبکه ارسال پست به عنوان مهمان
۹- دستکاری لینک )شامل خرید بی لینک(

۱0- بازتولید صفحات
۱۱- مزرعه لینک، لینک های چرخان یا شبکه های 

لینک
۱۲- س��اختن صفح��ات ی��ا دامنه ی��ا زیردامنه با 

محتوای تکراری
۱۳- اس��تفاده از ریچ اس��نیپت گ��وگل به صورت 

اسپم
۱۴- س��اخت صفحات اتوماتیک براس��اس کلمات 

کلیدی گوگل
۱5- صفحات��ی ب��ا رفتارهای مش��کوک مانند باج 

افزارها، ویروس ها، تروجان ها و سایر بدافزارها.
چگونه یک سئو کاله سیاه را گزارش کنیم؟ 

به دو دلیل ممکن است که بخواهید یک سئو کاله 
سیاه را گزارش کنید، یا اینکه سایت شما توسط یک 
هک مخرب، ویروس یا سئو منفی با لینک های اسپم 
مورد حمله قرار گرفته است یا اینکه شما نتایج اسپم 
گونه را با جس��ت وجوی کلمه کلیدی رقابتی سایت 
خود مشاهده می کنید. در مورد دوم شما می توانید با 
مراجعه به گوگل وبمستر تولز اقدام به ارسال گزارش 
سئوکاله سیاه به گوگل کنید. البته سعی کنید از آن 
با احتیاط اس��تفاده کنید، چ��را که ارائه یک گزارش 
غیرواقعی می تواند یک بلک هت سئو محسوب شود. 
در صورتی که وبگاه شما مورد حمله یک هک مخرب، 
ویروس یا بدافزار قرار گرفته است، پس از حذف کدهای 

مخرب درخواست بررسی بدافزار را ارسال کنید. 
در صورتی که وبگاه ش��ما مورد حمله س��ئو منفی 
لینک های اس��پم گونه قرار گرف��ت، پس از ارتباط و 
درخواس��ت حذف لینک ها از وبمس��ترهایی که این 
لینک ها را روی س��ایت ش��ما قرارداده اند، از قسمت 
گزارش لینک های اسپم در گوگل وب مستر استفاده 

کنید. 
چرا باید از سئو کاله سیاه پرهیز کنیم؟ 

س��ئو کاله سیاه می تواند باعث پنالتی شدن سایت 
شما توسط گوگل یا سایر موتورهای جست وجو شود. 
اگرچه ممکن است در کوتاه مدت ترافیک سایت تان 
را افزایش داده و به موفقیت برس��ید، اما جریمه ها و 
پنالتی ه��ای گوگل روز به روز پیچیده تر می ش��ود و 
می تواند تأثیرات جبران ناپذیری روی ترافیک و رتبه 
سایت شما ایجاد کند. با میلیون ها کاربری که روزانه 
در گوگل جس��ت وجو می کنند آیا این به صالح شما 

است که از فهرست گوگل خارج شوید؟ 
آیا تکنیک های سئو کاله سیاه برای استفاده 

شما است؟ 
پاس��خ این س��ؤال کامال بس��تگی به هدف شما از 
راه اندازی وب س��ایت دارد، اگ��ر قصد راه اندازی یک 
کس��ب وکار طوالنی مدت را دارید و اگر پاس��خ شما 
به این س��ؤال مثبت اس��ت باید از هرگونه بلک هت 
سئو پرهیز کنید و به دنبال روش های جایگزین برای 

بهبود رتبه خود در موتورهای جست وجو باشید.  
belovedmarketing :منبع
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5 کاری که برای رشد سریع تر 
کسب و کارتان باید برون سپاری کنید

معموال صاحبان کسب وکارها در آغاز فعالیت شان انرژی زیادی 
دارند و می خواهند به سرعت به همه امور رسیدگی کنند. اما دیری 
نمی پاید که متوجه می ش��وند کارهای زیادی وج��ود دارد که یا 
وق��ت کافی ب��رای انجام آنها ندارند یا تجرب��ه و دانش آنها در آن 
موارد کافی نیس��ت. از س��وی دیگر نقدینگی شان محدود است و 
نمی توانند افرادی را برای انجام آن کارها استخدام کنند و بنابراین 
سرخورده و ناامید می شوند.  این موضوع برای همه کسب وکارهای 
کوچک اتفاق می افتد و امری کامال طبیعی است. یکی از بهترین 
شیوه ها برای رفع این مشکل، برون سپاری امور به شرکت ها و افراد 
متخصص اس��ت. در این مطلب، شش کار مهم را که برون سپاری 
آنها برای کسب وکارهای کوچک ضروری است بررسی می کنیم. 

1. بازاریابی محتوا
امروزه بیش��تر افراد ازطریق تلفن هوشمند و موتور جست وجو 
به دنبال کسب وکارها می گردند، بنابراین بازاریابی آنالین گزینه ای 
کم هزینه تر و مؤثرتر برای جلب نظر مش��تریان است. برای اینکه 
مشتریان کاال یا خدماتی را بخرند، باید از وجود یک یا چند برند 
آگاه شوند و درادامه با توجه به اطالعات ارائه شده تصمیم  بگیرند 
که آن کاال یا خدمت را می خواهند یا نه؛ مهم ترین مرحله در این 
زنجیره همان آگاهی از وجود برند است و این کار ازطریق بازاریابی 
محتوا ص��ورت می پذیرد.  اگر صاحبان کس��ب وکارهای کوچک 
بدون داشتن تجربه چندانی برای انجام این کار، بخواهند بازاریابی 
محتوایی انجام دهند، به احتمال زیاد زمان و پول شان هدر خواهد 
رفت. بنابراین بهتر است بازاریابی محتوا را به شرکت هایی بسپارند 
که س��ال ها روی تکنیک های بازاریابی محتوای��ی کار کرده اند و 
می دانند چگونه و چه زمانی باید استراتژی های مناسب را برای آن 
کسب وکار اتخاذ کنند. برخی از خدمات این شرکت ها عبارت اند 
از:  تولید محتوا؛ کپی رایتینگ؛ سئو )بهینه سازی برای موتورهای 

جست وجو(؛ مدیریت تبلیغات محتوایی.
 2. طراحی وب سایت

جه��ان ام��روز، جهان آنالی��ن اس��ت. چیزی ک��ه برند یا 
کسب وکاری را به مشتریان و کسانی که به دنبال کسب وکارها 
می گردند معرفی می کند، وب س��ایتی ب��ا طراحی حرفه ای و 
منحصربه فرد است. بیل اریکس��ون )طراح وردپرس( می گوید 
برای س��اخت وب س��ایت ۱۴ هفته زمان الزم اس��ت. اگر یک 
کس��ب وکار بخواهد س��ه ماه و نیم برای طراحی وب س��ایتش 
وقت بگذارد، بقیه امور مهم کس��ب وکار را چه کسی باید انجام 
دهد؟  با توجه به این موضوع، برون س��پاری طراحی وب سایت 
کار عاقالنه ای به نظر می رسد. متخصصان این کار با نظر خودتان 
اجزای وب س��ایت را هم ازلحاظ س��بک و هم ازلحاظ تکنیک 
طراح��ی می کنن��د و عالوه بر صرفه جویی در زم��ان، نیازهای 
کسب وکار ش��ما را نیز برطرف خواهند کرد. خدماتی که این 
افراد انجام می دهند، به ش��رح زیر است:  طراحی و قالب بندی 
HTML/ وب س��ایت؛ هاستینگ برای وب س��ایت؛ کدگذاری
CSS؛ عیب یابی و رفع مشکالت فنی.  وب سایت باید با اندازه ها 
و رزولوش��ن صفحه نمایش تلفن های همراه نیز سازگار باشد تا 

موجب افزایش رضایت مشتریان شود. 
3. عکاسی و فیلم برداری

تصاویر و ویدئوها برای افزایش درآمد یک کس��ب وکار ابزار 
قدرتمندی هس��تند، اما آیا می دانید اگر این تصاویر و ویدئوها 
بی کیفیت یا غیرحرفه ای باشند به جای جذب مشتریان آنها را 
فراری می دهند؟  برای انتشار تصاویر و ویدئوهای حرفه ای باید 
دوربین ها و تجهیزات پیشرفته ای داشته باشید که خب بسیار 
گران قیمت هس��تند. عالوه براین، برای عکاسی، فیلمبرداری و 
ویرایش عکس و فیلم نیز مهارت هایی الزم است. بهتر است این 
کار را به عکاسان حرفه ای که چشم های دقیقی دارند و می توانند 
با تهیه تصاویر فوق العاده، بازدیدکنندگان وب سایت تان را جذب 
و پیام برندتان را به آنها منتقل کنند بس��پارید.  برای بنرها یا 
طرح های گرافیکی موردنیاز هم می توانید از شرکت های مجرب 

کمک بگیرید تا از شر دردسرهای طراحی خالص شوید. 
4. مدیریت شبکه های اجتماعی

امروزه ش��بکه های اجتماعی در نقش پل��ی ارتباطی با بازار 
ه��دف، اهمیت زیادی پیدا کرده اند. اما ارس��ال مطالب به این 
شبکه ها ممکن اس��ت بیشتر از آنچه فکر می کنید وقت تان را 
بگیرد و مسلما این مدت زمان را می توانید به کارهای مهم تری 
اختصاص دهید. برخی از شرکت ها یا افراد می توانند محتوای 
رس��انه های اجتماعی تان را دائماً به روزرسانی کنند و با انتشار 

مطالب جدید این رسانه ها را فعال نگه  دارند. 
5. مسائل مالی و مالیاتی

یکی از پیچیده ترین امور مربوط به کسب وکار، حسابداری و 
قوانین مالیاتی اس��ت. حتی بزرگ ترین کسب وکارها خودشان 
نمی توانند از پس مس��ائل مالی شرکت شان بربیایند و نیاز به 
مشاوره مالی دارند. اما استخدام مشاور مالی و تیم حسابداری 
هزینه زیادی دارد و صاحبان کسب وکارهای کوچک نمی توانند 
ای��ن هزین��ه را بپردازند.  براس��اس مطالع��ه ای، 7۱درصد از 
شرکت های کوچک مس��ائل مالیاتی خودشان را برون سپاری 
می کنند. 50درصد از آنها مس��ائل مربوط به حقوق و دستمزد 
و ۱۴درصد حسابداری شرکت را به یک مؤسسه خدمات مالی 
می سپارند. ۲۸درصد از این شرکت ها اظهار داشتند که هر ماه 
با بستن دفاتر و حساب ها مشکل پیدا می کنند. به همین دلیل 
اش��تباهات مالی فراوان در دفاتر این شرکت ها رخ می دهد که 
سبب می شود ش��رکت ازنظر مالی به خطر بیفتد. شرکت های 
مالی هم در زمینه حس��ابداری و ه��م در زمینه امور مالیاتی 
می توانند به ش��رکت های کوچک و متوسط خدمات ارزنده ای 
ارائ��ه دهند. این خدمات ارزنده از یک س��و س��بب می ش��ود 
صاحبان کس��ب وکارها با خیال راحت به امور اصلی ش��رکت 
بپردازن��د و از س��وی دیگ��ر در هزینه های ش��ان صرفه جویی 
می ش��ود.  خدماتی که شرکت های مالی ارائه می دهند، شامل 
موارد زیر است:  خدمات حسابداری، خدمات مالیاتی، مدیریت 
حقوق و دستمزد، خدمات حسابرسی، ارزیابی ریسک، مشاوره 
مالی. هرچه کس��ب وکار بیشتر رش��د کند و دفاتر پیچیده تر 
ش��وند، برون سپاری آن مهم تر می ش��ود. کوتاهی در این مورد 
می تواند به معنای شکس��ت یا یک فاجعه مالی باش��د. عالوه بر 
خدمات حس��ابداری، این ش��رکت ها می توانند در زمینه امور 
مالیاتی و قانونی کسب وکارتان، خدماتی نیز به شما ارائه دهند. 
ناآگاهی از قوانین مالیاتی و قانونی بودن امور کسب وکار ممکن 
اس��ت برایتان دردسرساز شود. بنابراین اگر در زمینه مالیاتی و 
کار قانونی کارش��ناس نیستید اجازه بدهید دیگران این کار را 
chetor :برایتان انجام دهند.                                   منبع
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اگر بی��رون گود بنش��ینید و 
درب��اره اش فکر کنی��د، مفهوم 
س��رمایه گذاری در فناوری های 
مدرن به نظرتان کار بی فایده ای 
می آی��د. س��رمایه گذاران مبالغ 
هنگفت��ی را ص��رف ایده های��ی 
باورش��ان  ب��ه  ک��ه  می کنن��د 
»ب��ازار را ب��ه س��یطره خود در 
م��ی آورد« و درص��ورت خروج 
از کس��ب وکار تنها سود حاصل 
از س��رمایه گذاری خ��ود را نقد 

می کنند. 
اکث��ر ما وقتی درب��اره خروج 
از کس��ب وکار فک��ر می کنی��م، 
به س��وی  بالفاصل��ه  ذهن م��ان 
یکی از این دو س��ناریو می رود: 
  )Acquisition( اکتس��اب 
یا عرض��ه عمومی اولیه س��هام 

 .)IPO(
از  بخش��ی  تنه��ا  البت��ه، 
خطرپذی��ر  کارآفرینی ه��ای 
خریداری می شوند و حتی تعداد 
کمتری از آنها تصمیم به عرضه 
عمومی س��هام خود می گیرند، 
بنابراین س��رمایه گذاران چگونه 
ق��رار اس��ت ش��اهد بازگش��ت 

سرمایه خود باشند؟  
ک��ه  اس��ت  ای��ن  حقیق��ت 
اکثر س��رمایه گذاران بازگش��ت 
اغل��ب   ندارن��د.  س��رمایه ای 
ش��رکت های کارآفرینی، به ویژه 
آنها که در حوزه فناوری فعالیت 
می کنن��د، دس��ت روی دس��ت 
می گذارن��د و امیدوارند قبل از 
اینکه س��رانجام )و ناگزیر( پول 
تمام ش��ود، خریداری  نقدشان 

شوند. 
مطمئنا عده اندکی نیز هستند 
که سعی می کنند گردش نقدی 
ایجاد کنن��د -مانند بِیس کمپ 
اینفی��وژن  و    )Basecamp(
اما    -)Infusionsoft( سافت 
اقلی��ت هس��تند و بیش��تر  در 
ش��رکت ها از فلس��فه »ب��ه هر 
پیروی  ب��زرگ ش��و«  قیمت��ی 

می کنند. 
از نظ��ر من این باور مضحکی 
و  س��رمایه گذاران  و  ا س��ت 

کارآفرینان را محدود می کند. 
در واقعیت، بی��ش از یک راه 
برای خروج از کسب وکار وجود 
دارد و کارآفرین��ان دانا باید این 

واقعیت را به ذهن بسپارند. 
داستان تلخ رویکردی به نام 

»همه یا هیچ«
طی هشت س��ال گذشته در 
 ،)Bodetree( بادتری  شرکت 

من و ش��ریکم تماس های بسیار 
زیادی ب��ا خری��داران احتمالی 
شرکت داشتیم. تقریبا همه آنها 
به یکی از جنبه های کسب وکار 
م��ا عالقه مند بودن��د و به ندرت 
ب��ه کلی��ت آن تمایلی نش��ان 

می دادند. 
ب��ا ای��ن ح��ال، در آن زمان 
در موقعیت��ی بودی��م ک��ه فقط 
می توانس��تیم پیش��نهاد »همه 
کنی��م.  قب��ول  را  هی��چ«  ی��ا 
احس��اس مان این بود که خرید 
یک جای ش��رکت تنها راه برای 
بازگردان��دن بخ��ش زی��ادی از 
سرمایه س��رمایه گذاران است و 

واقعا هم اشتباه نمی کردیم. 
اولی��ن پیش��نهاد ج��دی که 
م��ی آورم.  به ی��اد  را  داش��تیم 
آن زمان حدود چهار یا پنج سال 
می ش��د که در بادتری ش��روع 
ب��ه کار کرده و با یک ش��رکت 
س��هامی عام فن��اوری بانکی از 
  )East Coast( ایست کس��ت 

وارد گفت وگو شده بودیم. 
م��ا  کار  ماهی��ت  از  آنه��ا 
خوش ش��ان آم��ده ب��ود، اما در 
حقیقت تنها ب��ه فناوری عالقه 
داشتند و قیمتی پیشنهاد دادند 
ک��ه بس��یار پایین ت��ر از عددی 

ب��ود ک��ه م��ا در آخری��ن دوره 
سرمایه گذاری خود تعیین کرده 

بودیم. 
م��ا از مواض��ع خ��ود پایی��ن 
نیامدی��م و مصران��ه قیمتی را 
طل��ب می کردیم که بازگش��ت 
ب��رای  را  مثبت��ی  س��رمایه 
س��رمایه گذاران مان تأمین کند، 
هرچند در نهایت انجام این کار 
کمی احمقانه به نظر می رس��ید. 
همین قدر کافی است که بگویم 
تقریبا بالفاصله پ��س از چنین 
درخواستی معامله به هم خورد. 

در برخورد با سختی ها و 
نامالیمات خالق باشید

من و ش��ریکم متوجه شدیم 
م��دل  در  را  خودم��ان  ک��ه 
قیمت گ��ذاری  و  کس��ب وکار 
خود محص��ور کرده ایم. با اینکه 
فناوری ما ارزش��مند بود، هنوز 
از گردش نق��دی ضروری برای 
توجیه قیمت فروش مطلوب مان 

برخوردار نبودیم. 
در بازارهای حباب آلود امروز، 
ا س��ت.  ای��ن مس��ئله بی معنی 
ش��رکت ها هنگام حضور در یک 
بازار داغ، هزینه های هنگفتی را 
برای اه��داف راهبردی پرداخت 
خواهن��د ک��رد. اما ثابت ش��ده 

که موض��وع درباره بخش بانکی 
بسیار متفاوت است. 

نه تنه��ا  بخ��ش  ای��ن 
بلکه عالقه  ب��ود،  محافظه کارتر 
کمی نی��ز به کاربرد گس��ترده 
فن��اوری م��ا داش��ت. ای��ن در 
حالی بود که بیش��تر خریداران 
ارتقای  به منظور  می خواس��تند 
صالحیت  خود در حوزه فناوری، 
به صورت درون س��ازمانی  آن  از 

استفاده کنند. 
ای��ن ام��ر پ��رده از مس��ائل 
بس��یاری برداش��ت. م��ا بای��د 
رویکردم��ان را عوض می کردیم 
تا بتوانیم راه های جدیدی برای 
به حداکثر رس��اندن ارزش های 

دارایی های خود پیدا کنیم. 
راهکارمان چه بود؟ 

اول از هم��ه باید محصول مان 
را به بازار می بردیم و براس��اس 
مج��رای ف��روش، پیش��نهادات 
متمای��زی برای خود دس��ت و پا 
می کردیم. الزم بود فناوری ما به 
ان��دازه ای خاص و منحصربه فرد 
باش��د که در بخش مشخصی از 
بازار به خدمت گرفته شود و در 
عین ح��ال انعطاف پذی��ری الزم 
جهت برآوردن نیازهای مختلف 

ما را نیز در خود داشته باشد. 

ای��ن کار را ب��ا تمرک��ز بر دو 
محور به انجام رساندیم، اعطای 
فرانشیز و بانکداری. این حرکت 
امکانی را فراهم کرد که بتوانیم 
جداس��ازی ارزش ه��ر مجرای 
مربوطه را ش��روع و آن را برای 

فروش احتمالی عرضه کنیم. 
را  کس��ب وکارمان  س��پس 
گسترش دادیم و به این ترتیب 
گردش نقدی الزم برای حمایت 
مس��تقل از ش��رکت را به دست 
آوردی��م و وابس��تگی خود را به 
ی��ک محص��ول خ��اص کاهش 
دادیم. ای��ن کار را با خرید یک 
شرکت توسعه فرانشیز مبتنی بر 
نام ولوسیتی اف دی  به  خدمات، 
انج��ام  ب��ه   )VelocityFD(
رس��اندیم. این ش��رکت مکمل 
راهبرد ما ب��ود و جریان درآمد 

مستقلی برایمان فراهم کرد. 
در ای��ن نقط��ه، دو رویک��رد 
داش��تیم؛ اول  توانستیم مجرای 
بانکی خود را همانطورکه هست 
با قیمت��ی که ب��رای خریداران 
مناس��ب باشد بفروش��یم. دوم، 
فرانش��یزی  بخ��ش  توانس��تیم 
کسب وکارمان را که سودآور بود 

حفظ کنیم. 
ش��د  باع��ث  موض��وع  ای��ن 
بتوانیم به س��رمایه گذاران خود 
بازگشت سرمایه بیشتر و بسیار 
مطمئن ت��ری ارائ��ه دهی��م. در 
نتیج��ه فروش مج��رای بانکی، 
قیمت ها به یک باره باال رفت و از 
محل کس��ب وکار باقی مانده نیز 
به گردش نقدی دست یافتیم. 
از شکستن قوانین نترسید

ما به عنوان کارآفرینان، اغلب 
خ��ود را در قوانی��ن ناگفت��ه ای 
درباره نحوه انجام کارها محدود 
اس��ت  این  می کنی��م. حقیقت 
که هیچ قانونی ب��رای خروج از 
کس��ب و کار وجود ن��دارد. تنها 
چیزی که م��ا را محدود می کند 

خالقیت مان است. 
ف��روش بخش��ی از بادت��ری 
ما و س��رمایه گذاران مان  برای 
نتیج��ه بس��یار خوب��ی در پی 
داش��ت. این کار ب��ه ما کمک 
ک��رد بخش��ی از دارایی ه��ا و 
کس��ب وکار خ��ود را با قیمتی 
معق��ول در بازار بفروش��یم و 
درع��وض تمرک��ز ش��رکت را 
ب��ه بخش جدید و س��ودآورتر 
کسب وکارمان معطوف کنیم. 

بیشتری  و  بیشتر  کارآفرینان 
باید دس��ت از رویک��رد فروش 
هم��ه ی��ا هی��چ بردارن��د و در 
عوض راه های خالقانه ای جهت 
ارزش آفرینی برای س��هامداران 

خود پیدا کنند. 
forbes :منبع

اگر قصد خروج و فروش کسب وکار خود را دارید باید خالق باشید

داستان تلخ رویکردی به نام »همه یا هیچ« انتقادپذیری؛ ویژگی حیاتی برای 
مؤسس استارتاپ

انتقادپذیری و توجه ب��ه ایده های مخالف در نگاه 
اول اثری بازدارنده برای مؤسس��ان اس��تارتاپ دارد، 

اما توجه به این نظرات نیز تا حدی ضروری است. 
مقاله ها و آموزش های متعدد کارآفرینی به مؤسسان 
استارتاپ ها توصیه می کنند که بدون توجه به نظرات 
مخالف و با ایمان خالص به ایده و تیم خود، در مس��یر 
پیشرفت ش��رکت نوپا قدم بردارند. به بیان دیگر، این 
مقاله ها ادعا می کنند که خوش بینی مهم ترین فاکتور 
ش��خصیتی یک مؤسس استارتاپ اس��ت. آنها به شما 
می گویند که به هیج انتق��ادی گوش ندهید.  همه ما 
ب��ه این نکته اذعان داریم که با تصور بدبینانه و ناامید، 
هیچ موفقیتی حاصل نمی شود. با این حال بی توجهی 
به تمام انتقادات می تواند باعث بحرانی بزرگ در مسیر 
کاری ش��ود. عموم کارآفرینان رؤیاها و ایده های بزرگ 
دارند و به قدری مجذوب خود و عملکردش��ان هستند 
ک��ه برخی اوقات معایب بزرگ کار را نادیده می گیرند. 
واقعی��ت این اس��ت که با ش��نیدن نظرات ف��ردی با 
نگرانی های معقول، می ت��وان در زمان، هزینه و انرژی 
افراد زیادی صرفه جویی کرد. احاطه شدن با افرادی که 
همیشه نظرات منفی دارند، باعث از بین رفتن ایده ها و 
کاهش عملکرد می شود، اما این بدان معنا نیست که هر 
انتقادی را نادیده بگیرید.  جیم ران، کارآفرین مشهور 
و س��خنران انگیزش��ی جمله ای مثال زدنی دارد:  »ما 
میانگین پنج نفری هس��تیم که با آنها ارتباط داریم.« 
با توجه به این جمل��ه می توان گفت مغز هر فرد پر از 
ایده هایی اس��ت که این پنج نف��ر تأیید می کنند یا در 
مورد آن بحث می کنند. نظرات افراد دیگر نیز می تواند 
در زندگی ما تأثیرگذار باشد. شاید ایده یک نفر در مورد 
تفکر بیشتر در زمینه کسب وکار )با ظاهری نگران کننده 

و منفی(، تأثیری مفید برای ما داشته باشد. 
پ��س از درک فواید گ��وش دادن ب��ه انتقادها، با 
این س��ؤال مواجه می ش��ویم که چگونه این روند را 
به ص��ورت بهینه اج��را کنیم. به بی��ان دیگر چگونه 
بهتری��ن انتقاده��ا برای ش��نیدن و عم��ل کردن را 
انتخاب کنیم تا در دام منفی گرایی گرفتار نش��ویم. 
در ادام��ه ای��ن مطلب ب��ه راهکاری س��ه مرحله ای 
می پردازیم که در انتخاب، شنیدن و بررسی انتقادها 

در یک استارتاپ کمک می کند: 
1- انتقادهای مفید را کشف کنید

نکته مهم برای مؤس��س اس��تارتاپ این است که 
همیش��ه وق��ت کم��ی دارد. در نتیجه گ��وش دادن 
ب��ه تم��ام انتقادها و توجه ج��دی به آنه��ا، یکی از 
س��رمایه های اصل��ی او را ه��در خواه��د داد. برای 
جلوگیری از چنین حالت��ی در قدم اول باید بتوانید 
انتق��ادات مفید را که ارزش ش��نیدن دارند کش��ف 
کنید. در ق��دم اول به دنبال دلیلی برای تأیید مفید 
بودن انتقاد باش��ید. به بیان دیگر مطمئن شوید که 
انتقاد وارده وس��یله ای برای ناامیدی یا خراب کردن 
مسیر حرکت نیست.  برای ش��ناخت انتقادات قابل 
تأمل می توان ابتدا به ش��خص ارائه دهنده دقت کرد. 
انتقاده��ای دو دس��ته از افراد عموما مفی��د و قابل 
شنیدن هس��تند: دس��ته اول افرادی که همیشه از 
ش��ما حمای��ت کرده اند و دس��ته دوم آنهایی که در 
همه حاالت با ش��ما و هم��راه تیم تان یا جزئی از آن 
بوده اند. گروه اول س��رمایه گذاری معنوی استارتاپ 
هس��تند و در س��ؤاالت، چالش ها و نگرانی های شما 
ش��ریک خواهند ماند. گروه دوم همراهانی هس��تند 
ک��ه خطرات پیش رو را به ش��ما گوش��زد می کنند 
و س��ؤاالت و چالش های��ی ب��رای تفکر بیش��تر ارائه 

می دهند. 
2- سؤال بپرسید

س��ؤال پرس��یدن س��اده ترین مرحله در توس��عه 
تفکرات ذهنی در مس��یر پیشرفت است. شما باید از 
منتقدین و حامیان خود سؤاالتی بپرسید که دالیل 
نظرات آنها را مشخص کند. اگر یکی از دوستان شما 
محصول ش��رکت را عالی توصیف می کند، از او دلیل 
تأییدش را بپرسید. او را در مقام مشتری قرار دهید 
و بپرسید چرا محصول ش��ما را می خرد؟ چه مقدار 
هزینه ب��رای این محصول پرداخت خواهد کرد؟ چه 

چیزی نیاز دارد که شما تأمین نکرده اید؟ 
حت��ی اگر دوس��تتان ف��ردی حرف��ه ای در زمینه 
اس��تارتاپ ش��ما نباش��د، باز هم می تواند مانند یک 
مش��تری صادق پاس��خ بدهد و به نوعی در تحقیقات 
بازار نقش داشته باشد. در حالت دیگر که از دوستی 
حرفه ای یا کارآفرین این س��ؤاالت را بپرس��ید، دید 
حرفه ای ت��ری نس��بت به ای��ده پی��دا خواهید کرد 
و به ع��الوه، ط��رز تفکرات نس��بت به اس��تارتاپ و 

وضعیتش صیقل می خورد. 
3- تناقض ها را بررسی کنید

قطع��ا در می��ان ایده های شنیده ش��ده ب��ا موارد 
متناقضی روبه رو خواهید ش��د. ممکن است یکی از 
دوس��تان انتقادی داش��ته باش��د که در نظر دیگری 
کم اهمی��ت اس��ت یا حتی مزیت محس��وب ش��ود. 
ع��الوه بر آن، انتق��ادات را برای اف��رادی که با تمام 
ایده های تان موافق هستند، بازگو کنید. شاید آنها به 
این موارد توجه نکرده باش��ند یا آنها را نقطه ضعف 

خاصی ندانند. 
در نهایت ب��ه این نکته توجه کنی��د که انتقادات 
همیش��ه در ن��گاه اول ترس��ناک هس��تند، ام��ا در 
بلندمدت می توانند به بهترین س��رمایه شما تبدیل 
ش��وند. بدون انتقاد و بازخورد، احتمال دچار ش��دن 
به مش��کالت و چالش های مخ��رب افزایش می یابد. 
البته مؤس��س اس��تارتاپ نباید به نظرات همه افراد 
گوش دهد، اما بهتر است گروهی از منتقدین دلسوز 
و قابل اعتم��اد در اطراف خود جمع کند. بدون این 
گروه منتقد، احتمال گرفتار ش��دن در طرز فکر فوق 

مثبت اندیش باال می رود. 
FORBES/zoomit :منبع

کلید استارتاپ
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ف زیادی به آمازون 
شـاهده می شود. جایگاه سوم با اختال

س از آن نام آشـنای اپل با 301 میلیارد دالر م
ش 303 میلیارد دالر خودنمایی می کند. پ

ش نام گوگل باارز
ق روال معمول طی گزارشـی 100 برند برتر جهان در سـال 2018 را معرفی کرد. در صدر این گزار

ت brandZ طب
سـه تحقیقا

موس
 A

T&
T ک دونالد و  ای تی اند تی

ک، ویزا، م
س بو

ت Tencent، فی
سن

ت:  تن
ص یافته اس

ب به برندهای زیر اختصا
ت با 200 میلیارد دالر قرار دارد. رتبه های پنجم تا دهم به ترتی

ت و بعد از آن مایکروساف
ق گرفته اس

با 207میلیاد دالر تعل
ب با رتبه 51 و اوبر با رتبه 81 به 

سـی با رتبه 34، بنز با رتبه 46، بی ام و با رتبه 47، یوتیو
گ با رتبه 33، پپ

سـون
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اخبار

تبریز - اسد فالح- نشست فعاالن اقتصادی استان آذربایجان 
شرقی در خصوص مسائل ارزی با حضور مسووالن استانی و مدیران 
بانک های مرکزی و توسعه صادرات در محل اتاق تبریز برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به 
این نکته که فعاالن اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان عالقمندان 
واقعی توسعه کشورمان هستند، خاطرنشان کرد: این قشر از فعاالن 
اقتصادی با اقدامات خود در حوزه اقتصادی  و اجتماعی بیشترین بار 
توســعه کشور را بر دوش می کشند. صمد حسن زاده در خصوص 
مشــکالت پیش آمده در خصوص تبادالت ارزی گفت: مشکالت 
ایجاد شده در انتقال ارز، واحدهای تولیدی و صنعتی را گرفتار و برای 
دالالن اقتصادی امکان می دهد که از شرایط پیش آمده بیشترین 
سود را به نفع خود و به ضرر اقتصاد کشور کسب کنند.  رئیس اتاق 

تبریز با تاکید بر این نکته که دولت در شــرایط کنونی می بایست 
بیشترین توجه و حمایت را از بخش خصوصی به عمل آورد، یادآور 
شد: شرایط ایجاد شده توان اقتصادی واحدهای تولیدی را کاهش 

مــی دهد که دولت باید عملکرد و اقدامات مالی و ارزی خود را در 
راستای حمایت از تولید داخلی به کار گیرد. حسن زاده با اشاره به 
نام گذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت 
از کاالی ایرانی خواستار توجه بیش از پیش دولت به سربازان جبهه 
اقتصادی کشور شد و افزود: در شرایط کنونی توقف تولید و صادرات 
به نفع کشــور نیست.  وی از مسئوالن اقتصادی استان خواست تا 
مطالبات اقتصادی استان را در حوزه ارزی به سمع و نظر مسئوالن 
کشوری برساند. رئیس اتاق بازرگانی تبریز ثبات را مهمترین عنصر 
موفقیت فعاالن اقتصادی در بازارهای جهانی خواند و از مسئوالن 
اســتانی و کشوری خواست تا به منظور موفقیت تولیدکنندگان و 
صادرگنندگان با اقدامات قانونی از ثبات ارز در راســتای حمایت از  

تولید داخلی اقدام کنند.

اهواز - شبنم قجاوند- با اتمام عملیات اجرایی تعویض هادی 
پر ظرفیت خطوط ۱۳۲ کیلو ولت شرکت برق منطقه ای خوزستان، 
ظرفیت انتقال قابل توجهی به شبکه برق فوق توزیع منطقه آبادان 
اضافه شــد. مجری طرح های خطوط برق شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان گفت: خطوط انتقال ۱۳۲ کیلو ولت موجود در منطقه 
آبادان با عمری طوالنی عمدتاً در مرکز شــهر واقع گردیده، بدیهی 
اســت که با توسعه و تراکم ساختمان های شــهری مصرف انرژی 
الکتریکــی افزایش یافته و باید به صورتی با احداث خطوط جدید یا 
افزایش ظرفیت توان انتقالی این مشکل را برطرف کرد. غالمرضا ذاکر 
مشفق ادامه داد:یکی از روش هایی که با اعمال کمترین تغییرات در 
ســاختار خطوط جدید و کمترین هزینه در کوتاه ترین زمان منجر 
به افزایش جریان عبوری و ظرفیت توان انتقالی می شــود استفاده 

از هادی پر ظرفیت ACSS/DRACK می باشــد، در این روش 
بدون تقویت فونداسیون ها و برج ها، هادی پرظرفیت با سیم موجود و 
با همان مشخصات فنی تعویض و به ظرفیتی حدود ۸/۱ برابر ظرفیت 

قبلی می رسد. وی اضافه کرد: به همین دلیل تعویض هادی خطوط 
۱۳۲ کیلو ولت ایستگاه اصلی آبادان- ذوالفقاری- انقالب – رازی و 
ایســتگاه اصلی آبادان- پتروشیمی جدید در منطقه آبادان به هادی 
پرظرفیت بطول ۲۱ کیلومتر مدار، عملیاتی و به پایان رسید. مجری 
طرح های خطوط برق تصریح کرد: هزینه های پیش بینی شده برای 
خرید ۱۱۰ تن هادی پرظرفیت و زنجیره مقره، امور مهندسی، نظارت 
و اجرای تعویض هادی که همگی توسط شرکت های داخلی انجام 
شده بالغ بر ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده که از محل اعتبارات 
شرکت برق منطقه ای خوزستان تامین و پرداخت می شود. وی بیان 
کرد: از تمامی ارگان های شهری، شرکت توزیع خوزستان و معاونت 
بهره برداری شــرکت که با ما در اجرای این پروژه همکاری داشتند 

تشکر می کنم.

ساری - دهقان - مهندس رضا غفاری از راه اندازی و به کارگیری 
سامانه مکانیزه ثبت عیوب  تجهیزات در حین بهره برداری خبرداد. 
وی اظهار داشت:شرکت توزیع نیروی برق مازندران به عنوان اولین 
شرکت در سطح شرکت های توزیع کشور این سامانه را با توانمندی 
بومی بر مبنای سامانه اطالعات مکانی و در ارتباط با سایر بانک های 
اطالعاتی موجود در سطح شرکت)بانک اطالعات سامانه ثبت حوادث 
و ...( طراحی، پیاده ســازی و کاربردی سازی نموده است. مهندس 
غفاری بیان داشــت: به منظور کنترل ولتاژ فشار متوسط در سطح 
فیدرهای فشــار متوسط با به کارگیری دســتگاه های اندازه گیری 
موجــود )کنتورهای دیماندی، کنتورهای فهام، ولتمترهای فشــار 
متوســط و ...( مقادیر به صورت دو ماهه مورد بررسی قرار می گیرد 
تا اقدامات متناسب برنامه ریزی گردد. وی گفت:گزارش ولتاژ فشار 
ضعیف مشــترکین که خروجی نرم افزار قرائت مشترکین می باشد 
در پایان هر دوره قرائت کنترل می گردد تا نقاط ضعف و یا پیشبرد 

ولتاژ شناسایی و اقدام متناسب برنامه ریزی گردد.. معاون بهره برداری 
و دیســپاچینگ  توزیع نیروی برق مازندران بــا بیان اینکه اصالح 
ولتاژ انتهای خط فیدر فشار متوسط گدوک با انجام تعمیرات خط، 
تغییر سطح مقطع فیدر، جابجایی بار از طریق رینگ صورت گرفت، 
گفت:اصالح ولتاژ انتهای فیدر فشار متوسط محمد آباد با نصب خازن 
و بوستر فشار متوسط  انجام شد. وی با اشاره به عملکرد تغییرات در 

سامانه مازنت در سال 96 گفت:ایجاد گزارش وضعیت بازدید اکیپ با 
توجه زمانبندی ایجاد شده برای اکیپ و تعداد تجهیزات بازدید شده 

زمانبندی و تعداد خرابی ثبت شده است.
نمایش کل فهرست بها در ثبت کاال برای خرابی در برنامه 

پی ام نسخه جدید و نسخه قدیم
مهندس غفاری با اشاره به اضافه کردن خرابی های تعمیر شده از پی 
ام نسخه قدیم به نسخه جدید و اعمال در نمودار تعمیرات امورها)میزان 
عملکرد تعمیرات  سیستم قدیم به درصد تعمیرات در سیستم جدید 
اضافه گردید(، گفت: نمایش کل فهرست بها در ثبت کاال برای خرابی 
در برنامه پی ام نسخه جدید و نسخه قدیم انجام شد. مهندس غفاری 
با بیان اینکه تخصیص اعتبارات بر اساس برنامه ها به امورها و نظارت 
بر پروژه ها و اولویت بر اســاس بازدید های سیستم مازنت در بخش 
تعمیراتی ، گفت:برنامه ریزی برای تشکیل جلسات دفاعیه بودجه در 

راستای پیش بینی پروژه های سال 97 در امورها انجام شد.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست شهرداری کرج گفت: 
اگر بازگشایی مسیر جنوب به شمال خیابان چالوس به نفع شهروندان 
کرجی نباشد امتیاز ویژه ای برای مالکین این محدوده در طرح تفصیلی 
شهر در نظر گرفته خواهد شد.  دومین جلسه بررسی شرایط بازگشایی 
مسیر جنوب به شمال خیابان چالوس، تقاطع دانشکده، اصالح هندسی 
میدان کرج و فازبندی چراغ های محدوده با حضور محمدرضا احمدی 
نژاد سرپرست شهرداری کرج و احد رسولی رییس کمیسیون سرمایه 
گذاری شورای اسالمی کرج برگزار شد. بازگشایی مسیر دسترسی به 
سمت خیابان چالوس به منظور تسهیل دسترسی به محدوده تجاری 
خیابان چالوس و ایجاد مســیر موازی خیابان شورا به سمت شمال؛ 
افزایش ایمنی و ســاماندهی تردد عابرین پیاده در محدوده تقاطع، 
ساماندهی توقف گاه های تاکسی و ارایه طرح اصالح هندسی از جمله 
اهداف این پروژه به شمار می رود. در این خصوص سرپرست شهرداری 
کرج رفع مشکالت شهروندان این محدوده در راستای مسایل یاد شده 
را الزامی و حایز اهمیت دانســت و تاکید کرد: به طور قطع در جهت 

ایجاد آسایش و تسهیل در عبور و مرور شهروندان زوایا و ضوابط فنی 
در این خصوص در نظر گرفته خواهد شــد. محمدرضا احمدی نژاد 
تاکید کرد: اگر به این نتیجه برسیم بازگشایی مسیر جنوب به شمال 
خیابان چالوس به صرف و نفع مردم شهر کرج نیست برای جلوگیری 
از تضعیف حقوق مالکین این محدوده امتیاز ویژه ای در طرح تفصیلی 
برای آن ها در جهت ایجاد رونق اقتصادی در نظر گرفته خواهد شد. 
وی ارایه راه حل های شهرسازی در این طرح را حایز اهمیت دانست 

و گفــت: این مهم به معاونت معماری و شهرســازی برای اصالحات 
ســاختاری در محدوده خیابان چالوس و بازگشایی این چهارراه ارائه 
خواهد شد تا در بازه زمانی ۱۴ روزه مورد بررسی تخصصی قرار گیرد.

ترافیک خیابان چالوس 
به بررسی دقیق تر و کارشناسی نیاز دارد 

 رییس کمیسیون سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر کرج در این 
باره با اشاره با اینکه رسیدگی به ترافیک این محدوده معضل بزرگ 
شهری محســوب می شود، اظهار کرد: این امر مساله مهم محلی و 
شهری است لذا به بررسی دقیق تر و کارشناسی نیاز دارد. احد رسولی 
با تاکید بر اینکه بایستی با همکاری دستگاه های مربوطه و  مهندسین 
مشــاور در راستای رفع مشکالت و موانع بررسی الزم صورت گیرد، 
تصریح کرد: اگر اجرای این مهم مشــکالتی را به همراه دارد باید به 
راه حل جایگزین در این خصوص برسیم چرا که پاک کردن صورت 
مساله نشان دهنده ضعف در بدنه شهرداری است لذا این مساله باید 

هر چه سریع تر بررسی و برطرف شود.

تبریز - ماهان فالح- سرپرســت سازمان فرهنگی و هنری 
شهرداری تبریز با اشــاره به این که شفافیت مالی مهم ترین اصل 
اجرایی برنامه های این ســازمان است، گفت: خارج از روند تامین 
اعتبار هیچ برنامه ای در دســتور کار قرار نمی گیــرد. به گزارش 
خبرنگار مــا در تبریز، میکائیل نظری با بیــان این مطلب افزود: 
رعایت دقیق انضباط و انسجام اداری باید سرلوحه نیروهای سازمان 
فرهنگی و هنری شــهرداری تبریز باشد؛ این اصل در رویکردهای 
مختلف مالــی، اداری و فرهنگی الزم االجرا اســت و مانع از بروز 
حاشیه و پراکنده کاری  خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: همکاری 
و هم افزایــی در تمام ارکان ســازمان ضروری اســت؛ باید در هر 
جایگاه و هر سررشــته ای که هستیم بر فعالیت و مسئولیت خود 

تمرکز کنیم. سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز 
با بیان این که این ســازمان از متولیان فرهنگی شهر است، اظهار 

داشت: فرهنگسازی را باید از خودمان شروع کنیم و اجازه ندهیم 
حواشی بی مورد مسیر خدمت سازمان را تحت تاثیر قرار دهد؛ در 
این صورت فضای سازمان، شایسته ارتباط با هنرمندان و پیگیری 
مباحث فرهنگی خواهد بود. وی یادآور شــد: خوشبختانه ارتباط 
دوســتانه و صمیمی در سازمان فرهنگی حاکم است و این مزیت 
می تواند یک انگیزه مضاعف برای همدلی و همکاری باشد. نظری بر 
لزوم رعایت سلسله مراتب اداری تاکید و خاطرنشان کرد: معاونان 
فرهنگی  وهنری و اداری ومالی، به عنوان دو بازوی اجرایی سازمان 
و همچنین مدیریت های حراست و روابط عمومی، چها رکن مهم 
سازمان را تشکیل می دهند و از مجموعه انتظار می رود با مدنظر 

داشتن این چارچوب، فعالیت خود را متمرکز کنند.

رییس اتاق بازرگانی تبریز در نشست فعاالن اقتصادی آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

دولت می بایست بیشترین توجه  و حمایت را از بخش خصوصی به عمل آورد

افزایش قابل توجه ظرفیت شبکه فوق توزیع آبادان

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ  توزیع نیروی برق مازندران؛

راه اندازی و به کارگیری سامانه مکانیزه ثبت عیوب  تجهیزات در حین بهره برداری

در صورت عدم بازگشایی خیابان چالوس:

امتیاز ویژه برای مالکین خیابان چالوس در طرح تفصیلی داده می شود

سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز:

شفافیت مالی و انضباط اداری مهم ترین اصل اجرایی برنامه های سازمان فرهنگی و هنری است

اراک- مینو رســتمی - مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی 
گفت: 97 درصد از روســتاهای استان مرکزی تحت پوشش شبکه 
گازرســانی قرار دارند.  محمدرضا ســمیعی مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان مرکزی گفت این شــرکت به منظور اطالع رسانی دقیق و 
به موقــع به مردم در زمینه های مختلف مربوط به این مجموعه نیاز 
به همکاری این رســانه دارد. مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی با 
اشاره به لزوم تعامل و همکاری این خبرگزاری با شرکت گاز استان 
به هدف اطالع رســانی و آگاهی مردم از روند امور و عملکرد شرکت 
گاز اظهار داشت: رضایتمندی مشترکان نسبت به عملکرد شرکت 
گاز اســتان مرکزی از اولویت های مهم اســت که همواره به دنبال 

تحقق آن هســتیم. وی افزود: در این راستا  ارتباط بیشتر با مردم و 
مشترکان مستلزم تعامل و همکاری پیوسته و شفاف رسانه ها از جمله 

خبرگزاری ها با شرکت گاز است. مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی 
تصریح کرد: خوشبختانه شرکت گاز استان تاکنون به مدد کارکنان 
و حمایت الزم از سوی دستگاه های مربوطه توانسته صددرصد خانوار 
شهری و همچنین 97 درصد خانوار روستایی استان مرکزی را تحت 
پوشش گاز طبیعی قرار دهد. مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی 
خاطرنشان کرد: از حدود ۳۸۰ هزار کیلومتر شبکه  گازرسانی که در 

کشور وجود دارد ۱۰ هزار کیلومتر آن به استان مرکزی تعلق دارد.
وی افزود: ۲۲ میلیون مشــترک گاز در کشور وجود دارد که ۵۰۰ 
هزار مشترک اعم از خانگی و صنعتی از مشترکان شرکت گاز استان 

مرکزی هستند.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی: 

۹۷ درصد از روستاهای استان مرکزی تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند 

بازدید سرزده معاون فرهنگی سازمان اوقاف از خیمه معرفت کوه خضر نبی)ع(
قم- خبرنگار فرصت امروز- معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در جریان بازدیدهای ویژه ماه رمضان، در 
خیمه معرفت کوه خضر نبی)ع( حضور یافت. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، طرح »ضیافت الهی« 
با محوریت بقاع متبرکه و با حضور هزاران نفر از مبلغان روحانی سازمان اوقاف در بقاع متبرکه سراسر کشور اجرایی شده است. با 
توجه به لزوم نظارت مستمر و منظم در ارتباط با ُحسن اجرای این طرح فرهنگی و مذهبی، مدیران ارشد سازمان اوقاف طی سفر به 
استان های مختلف به صورت سرزده در بقاع متبرکه یا دیگر مکان های مقدسی که برای این کار در نظر گرفته شده اند، کار بازرسی 
را به صورت مستمر انجام می دهند. بر این اساس حجت االسالم والمسلمین احمد شرفخانی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف 
و امور خیریه طی سفر به قم و به صورت سرزده، در خیمه معرفت کوه خضر نبی)ع( حضور یافت و غرفه های مختلف این خیمه را 
از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد. در جریان این بازدید، حجج اسالم احمدی معاون فرهنگی اوقاف استان قم و طباطبایی رئیس اوقاف 

ناحیه یک شهرستان قم، معاون فرهنگی سازمان اوقاف را همراهی می کردند.

جابجایی کاال در بندر شهید رجایی از 13 میلیون تن گذشت
رشد 13 درصدی صادرات غیرنفتی

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 
اعالم کرد: تخلیه و بارگیری کاال در بزرگترین بندر تجاری کشور طی دوماه نخست سال 
جاری از ۱۳ میلیون تن گذشــت. "اله مراد عفیفی پور" با اشاره به تخلیه و بارگیری ۱۳ 
میلیون و ۲69 هزار و 6۴۵ تن کاالی نفتی و غیر نفتی در بندر شهید رجایی طی فروردین 
و اردیبهشت سال 97، اظهار داشت: از این رقم، ۸ میلیون و 9۴۲ هزار و 9۸7 تن مربوط به 
کاالهای غیر نفتی و ۴ میلیون و ۳۲6 هزار و 6۵۸ تن فرآورده های نفتی تخلیه و بارگیری 
شد. وی حجم صادرات کاالهای غیرنفتی در بندر شهید رجایی را 6 میلیون و 66 هزار و ۵۲6 تن با افزایش ۱۳,۱ درصدی اعالم کرد 
و گفت: همچنین طی دوماهه امسال یک میلیون و ۲۸۱ هزار و 6۸۸تن وارد این بندر شد. مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید 
رجایی از ترانزیت ۸۵۳هزار و۳6۴ هزار تن کاالی غیرنفتی و ترانشیپ ۵۱9 هزار و ۲97 تن کاالی غیرنفتی از طریق خطوط کشتیرانی 
فیدری به بنادر دیگر خبر داد. عفیفی پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد این بندر در زمینه تخلیه و بارگیری 
فرآورده های نفتی گفت: از آغاز سال 97 تا ابتدای خردادماه جاری، یک میلیون و ۳76 هزار و 69۸ تن فرآورده های نفتی به خارج از 
کشور صادر شده که در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۱,9 درصدی به ثبت رسید. وی اضافه کرد: طی دوماه اخیر، 

دو میلیون و 7۲۳ هزار تن فرآورده نفتی کابوتاژ و ۲۱۵ هزار و 776 تن نیز وارد بندر شده است. 
 

بکارگیری 1۹ تن آسفالت جهت بهسازی و لکه گیری راههای اصلی و 
روستایی در سطح محورهای بخش کوهین 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- تربره رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کوهین از انجام عملیات محوری در سطح 
راههای اصلی و روستایی بخش کوهین خبر داد.  به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، 
اسماعیل تربره با اعالم این خبر گفت: در طی مدت عملیات راهداری در سال 97  آسفالت و شانه سازی محورهای مواصالتی حوزه 
اســتحفاظی اداره کوهین از جمله عملیات انجام شــده  طی روزهای اخیر بوده است. رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کوهین بیان داشت: تسطیح و پاکسازی و ریگالژ شانه راهها به میزان 6۵ هزار متر مربع، تسطیح و تیغه زنی راههای خاکی به طول 
6۲ کیلومتر، شانه سازی ۲۲۰ متر مکعب از اقدامات صورت گرفته در طی روزهای گذشته توسط راهداری بخش کوهین می باشد. 
وی افزود: شستشوی عالئم و تابلوها به تعداد 9۱۰ تابلو، خاکریزی دهانه ۱۰ دستگاه پل، الیروبی شانه جاده ها و نصب و جابه جایی 
نیوجرسی در سطح جاده از دیگر عملیات  انجام شده در راهداری محوری در سال جدید می باشد. اسماعیل تربره اظهار داشت: چاله 
پر کنی به میزان ۸ تن با استفاده از آسفالت سرد و ریزش برداری به میزان ۱6۰۰ متر مکعب و پاکسازی جاده ها از جمله اقدامات 
صورت گرفته دیگر توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بخش کوهین می باشد. وی بیان کرد: همچنین با آغاز راهداری 
محوری در طی روزهای گذشته راهداری و حمل و نقل جاده ای بخش کوهین تمام ظرفیت و ماشین آالت خود جهت انجام هر چه 

بهتر وظایف راهدرای خود بکار خواهد گرفت.

ارایه کمک های خیرخواهانه کارکنان نفت و گاز مسجدسلیمان به نیازمندان
اهواز - شبنم قجاوند- کارکنان خیر و نیکوکار شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در سنتی حسنه و خداپسندانه 
کمک های نقدی خود را بابت رســیدگی به نیازمندان به ســازمان ها و دستگاه های متولی اهداء کردند . رییس اداره بهبود روابط 
کار و امور اجتماعی این شرکت با اعالم خبر باال اظهار داشت : مبالغ مشارکت داوطلبانه پرسنل عضو این صندوق به صورت کسر 
از حقوق ماهیانه اعضا جمع آوری و پس از تجمیع در حسابداری به انجمن های حمایت از بیماران کلیوی ، هموفیلی ، سرطانی ، 
تاالسمی ، کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی تحویل گردید . عبدالصمد یراحی ادامه داد : مشارکت های خیرخواهانه 
پرسنل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در راستای کرامت انسانی به همین یک مورد خالصه نمی شود و با تعریف کد 
در سیستم مالی ، کمک های داوطلبانه همکاران جهت آزادی زندانیان نیازمند بصورت ماهیانه از حساب آنها کسر و در حسابداری 
تجمیع شده و به انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اعطا می گردد . یراحی افزود : عالوه بر اینها ، در سالروز میالد کریم اهل بیت 
حضرت امام حسن مجتبی )ع( و جشن گلریزان نیز پرسنل این شرکت با جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی از این حرکت 

انسان دوستانه حمایت عملی می نمایند .

شهردارشاهرود:
لزوم تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکالت مردمی در مدیریت شهری 

شاهرود از اولویت ها باشد
شاهرود - حسین بابامحمدی :شهردار شاهرود با اشاره به اینکه یکی از سنجش کار آمدی نظام 
اداری میزان رضایت مندی شهروندن است، گفت: لزوم تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکالت 
مردمی در مدیریت شهری شاهرود از اولویت های کارکنان باشد. مهندس محسن احمدی در جلسه 
شورای مدیران مدیریت شهری که در سالن مرکز کنترل ترافیک با حضور کلیه مسئوالن و معاونین 
شهرداری شاهرود برگزار شد با تاکید بر تکریم ارباب رجوع توسط کارکنان مدیریت شهری، افزود: 
مجموعه مدیریت شهری شاهرود باید با پشتکار، تعامل و همکاری، توانایی های خود را در راستای 
رشد و توسعه شهر بکار گرفته و با اهتمام جدی در اجرای مطلوب تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی صادقانه به شهروندان از هیچ 
کوششی دریغ نکنند. وی با بیان اینکه برخورد مناسب کارکنان با ارباب رجوع در راستای اخالق مداری و اخالق اداری مطلوب یک 
امر ضروری است، ابراز داشت: اخالق اداری مطلوب زمانی حاصل خواهد شد که کارکنان اداری خود را خدمتگزار و وکیل مردم بدانند. 
شهردار اظهار داشت: شفاف سازی و مستند سازی نحوه ارائه خدمت و اطالع رسانی و راهنمایی ارباب رجوع، بهبود و اصالح روش 
های ارائه خدمات، نظارت بر حسن رفتار و کارکرد کارکنان، تدوین و اعمال آموزش، تشویق و تنبیه کارکنان، انجام نظر سنجی از 
شهروندان در ارتباط با نحوه دریافت خدمات و اصالح روش ها بر اساس نتایج که با برنامه ریزی در دستور کارقرار گیرد از اولویت 

های شهرداری شاهرود است.

جذب بیش از 3 هزار مشترک گاز در اردیبهشت ماه 
رشــت- مهناز نوبری - حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن از جذب ۳ هزار و چهارصد مشترک جدید گاز در 
اردیبهشت ماه امسال خبر داد.مدیرعامل شرکت گاز استان با اعالم این خبر افزود: با جذب این تعداد مشترک مجموع مشترکین گاز 
در گیالن به یک میلیون و ۲۰ هزار مشترک افزایش یافته است.مهندس اکبر ادامه داد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ 
درصد افزایش یافته است و با احتساب مشترکین جدید جذب شده، درصد بهره مندي خانوارهاي روستایي گیالن به 9۳,۴ درصد 
رسیده است.وي اظهار داشت: هم اکنون ۱9۰۸ روستاي استان از نعمت گاز بهره مند مي باشند که بر اساس برنامه ریزی های بعمل 
آمده با گازرسانی به ۴۲ روستای باالی ۲۰ خانوار دیگر این میزان تا هفته دولت به ۱9۵۰ روستا افزایش می یابد.مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن در پایان اظهار داشت: مهم ترین هدف شرکت گاز افزایش سطح رضایتمندی مردم و مشترکین عزیز می باشد و 
این شرکت عالوه بر عملیات توسعه گازرسانی در استان با راه اندازی پروژه های کیفی نظیر پروژه قرائت و چاپ همزمان صورتحساب، 
ایجاد اپلیکیشــن خدمات الکترونیک گاز و امکان پرداخت غیرحضوری از طریق سایت، تلفن ۳۴۱۵ و .... گام های مؤثری در این 

زمینه برداشته است.

سرمایه اجتماعی پلیس، مردم هستند
ایالم- هدی منصوری- سرپرست انتظامی شهرستان ایالم گفت: استفاده از سرمایه اجتماعی 
پلیس، در سالم سازی جامعه و پیشگیری از جرایم نقش بسزایی دارد. سرهنگجمال موسوی اظهار 
داشت:سرمایه اجتماعی پلیس،مردم هستند که می توان با مشارکت و همراهی تمامی اقشار جامعه 
امنیت مطلوب را تامین کرد. وی ادامه داد:آرامش و امنیت از مقوله های بسیار مهم می باشد که حفظ 
آن در جامعه با مشــارکت شهروندان و همراهی با پلیس بوجود می آید. سرهنگ موسوی تصریح 
کرد:همکاری دستگاه ها،ارگان های دولتی و خصوص و سازمان های مردم نهاد با نیروی انتظامی باعث 
باال رفتن اعتماد عمومی،تبیین رویکرد اجتماعی پلیس جامعه محور،اصالح باورهای غلط و همکاری و همراهی بیشتر آحاد مردم با 
پلیس خواهد شد. سرپرست انتظامی شهرستان ایالم در پایان خاطر نشان کرد:آرامش و امنیت موجود در شهرستان حاصل تالش و 

همکاری همه دستگاه ها و همراهی و مشارکت خوب آحاد جامعه است.
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 مالیات بر ارز مجازی
به جای ممنوعیت

به نظر می رس��د دولت هندوس��تان قصد دارد به جای 
ممنوعیت تبادل، مالیات بر ارز مجازی در نظر بگیرد. 

بن��ا ب��ر گ��زارش خبرگ��زاری بلومب��رگ، دولت هند 
پیش��نهادی را ارائ��ه داده که بر اس��اس آن بر مبادالت 
رمزپول ه��ا ۱۸ درصد »مالیات بر محصوالت و خدمات« 
اعمال می ش��ود. این پیش��نهاد اکنون در حال بررس��ی 
توسط »ش��ورای مرکزی گمرک و مالیات غیرمستقیم« 
است. در صورتی که پیش��نهاد اجرایی شود بر مبادالت 
رمزپول های��ی ک��ه در هندوس��تان از اول جوالی س��ال 
۲0۱7 )۱0 تیر س��ال ۹۶( به بع��د انجام گرفته، مالیات 

اعمال خواهد شد. 
به گزارش دیجیاتو، به طور پیش فرض فروش کاالها و 
خدمات در هندوس��تان برای هر محله از تولید و زنجیره 
تأمین ش��امل مالی��ات می ش��وند. البت��ه در نهایت این 
مالیات از مش��تری نهایی دریافت می شود و افراد میانی 
این زنجیره می توانند مالیات های خود را باز پس بگیرند. 
البته بنا بر این پیشنهاد برای اعمال مالیات بر ارز های 
مجازی باید به جای اینکه آنها را مش��ابه با پول یا اوراق 
به��ادار در نظر بگیرند، به عن��وان کاال طبقه بندی کنند. 
همچنین باید استخراج کنندگان رمزپول ها، صرافی های 
آنها و کیف پول های ارزه��ای مجازی به عنوان خدمات 
دهندگانی که عرضه کاال را تس��هیل می کنند، ش��ناخته 
ش��وند. این موضوع ب��ه دولت اجازه می ده��د که بدون 
اعمال تغییراتی در قانون، مستقیما مالیات بر ارز مجازی 

را اعمال کند. 
نهاد بانک مرکزی هندوستان از سال ۲0۱۳ به کاربران 
در مورد مخاطرات مرتبط با رمزپول ها هش��دار داده بود. 
این نهاد همچنین به تمامی موسس��ات مالی وابس��ته به 
خود دستور داده بود که مبادالت با کسب وکارهایی را که 
خدمات در ح��وزه ارزهای مجازی ارائه می دهند متوقف 

کنند. 
اعم��ال مالیات ب��ر رمزپول ها به صورتی که مش��ابه با 
کاالها در نظر گرفته شوند، حرکتی هوشمندانه از سوی 
دولت به حساب می آید. زیرا موجب کسب درآمد شده و 
در عی��ن حال دولت در این زمینه نیازی به اعطای هیچ 

گونه وام ندارد. 
از س��وی دیگر اگر دولت هند تصمیم به اعمال مالیات 
بگیرد، به این معنی اس��ت که به واس��طه مالیات اعمال 
ش��ده ب��ر تمامی مب��ادالت ارز مجازی از تیر س��ال ۹۶ 
تاکنون درآمدی 5۲ میلیون دالری نصیب دولت خواهد 

شد. 

برخی محص��والت در ابتدای ورود ب��ه بازار قیمت 
باالی��ی دارند، اما پس از مدت��ی در بازار دچار کاهش 
قیمت می ش��وند. این الگوی قیمت گذاری معموال در 
محصوالت مصرفی دارای فناوری پیش��رفته استفاده 
می ش��ود. یکی از مهم ترین علت ه��ای کاهش قیمت 
در ماه های دوم و س��وم ارائه محصول به بازار افزایش 

تقاضا و به تناسب آن افزایش ظرفیت تولید است. 
البته این امر همیشه صادق نیست، در برخی موارد 
یک قیم��ت رو به کاهش نش��ان دهنده قیمت گذاری 
 Skimming( پرمایه ی��ا قیمت گ��ذاری تبعیض��ی
Pricing(  اس��ت ک��ه تولیدکنن��ده س��ود باالیی را 
از طری��ق مصرف کنندگان پیش��رو ب��ه جیب می زند. 
مصرف کنندگان پیش��رو ب��ه افرادی گفته می ش��ود 

ک��ه محصوالت جدید برای آنها ی��ک کاالی ضروری 
محس��وب می ش��ود. خریداران گوش��ی های موبایل 

پرچم دار از این  دست مشتریان هستند. 
هنگامی که س��ود کامل از این بخش از بازار گرفته 
ش��د، تولیدکننده قیم��ت را کاه��ش می دهد و الیه 
بعدی مش��تریان م��ورد نظر را ج��ذب می کند و این 
فرآین��د همچنان ادام��ه خواهد داش��ت. هر کاهش 
قیمت موجب توس��عه بازار برای این محصول جدید 

خواهد شد. 
قیمت گذاری پرمایه همیش��ه ای��ده خوبی نخواهد 
بود، چراکه ممکن اس��ت موج��ب جذابیت برای رقبا 
ش��ده و موجب کاهش س��هم بازار خواهد شد. با نگه 
داشتن قیمت در سطح باال و جذب سود از مشتریان 

ثروتمن��د، فرصتی برای رقبایی ب��ه وجود می آید که 
به س��رعت در حال تعقیب محصول هستند و ممکن 
است با قیمت پایین تر وارد بازار شده و بخش بزرگی 
از بازار را به دس��ت آورند. اگر این گونه ش��ود شرکت 
نوآور ممکن اس��ت با بخش کوچک��ی از بازار مواجه 

شود که به سرعت اشباع می شود. 
دغدغه و توجه در مورد رقبا تا زمانی که این شرکت 
از ی��ک انحصار موقت بهره می ب��رد نگرانی ندارد. اما 
بعض��ی از تولیدکنندگان کاالی مصرف��ی دارای این 
تخصص هستند که به س��رعت می توانند محصوالت 
جدیدی را شبیه س��ازی کنند بدون اینکه قوانین حق 

امتیاز را نقض کنند. 
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الگوی قیمت گذاری پرمایه

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 980 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: هرجا که یک گروه انسانی 
ش��کل بگی��رد، فرهنگ نیز ب��ه موازات آن ش��کل 
می گیرد. البت��ه این گروه باید تجربیات مش��ترکی 
نیز با یکدیگر داش��ته باش��ند تا بتوانند آن فرهنگ 
را بس��ازند. در نتیجه گروه ه��ای کاری نیز به خاطر 
عالیق مش��ترک می توانند فرهنگ کاری یا به نوعی 
فرهنگ کسب وکار میان خودشان ایجاد کنند. پس 
توج��ه به فرهنگ کس��ب وکار در مباحث مدیریتی 

یکی از مقوالت مهم ارزیابی می شود. 
چ��ون اگ��ر فرهنگ کس��ب و کار در یک س��ازمان 

عملکرد ضعیف داشته باشد، این بدین معنا است که 
کارکنان آن س��ازمان به انج��ام کار مفید، تولیدی و 
خالقان��ه تمایل ندارند و در نتیج��ه فعالیت های آنها 
از بازدهی و اثربخش��ی کمتری برخوردار اس��ت و در 
 آن س��ازمان از منابع ب��ه کار رفته حداکثر اس��تفاده 
نش��ده اس��ت.  اکثر کارشناس��ان معتقدن��د که باید 
تعریف دقیق و مشخصی از این موضوع وجود داشته 
باشد ولی به طور عام، فرهنِگ کسب وکار مجموعه ای 
آمیخته از دانش ها، باورها، ارزش ها، قوانین، موازین و 
حتی اخالقیات، آداب، رسم ها و عادت هایی در پیوند 
ب��ا تولید، مص��رف و خدمت در هر جامعه اس��ت که 
بالطبع در هر کشوری می تواند تفاوت هایی با دیگری 

داشته باش��د. در کش��ورهای توس��عه یافته به دلیل 
پیش��رفت و رشد س��اختارهای تجاری و کسب و کار، 
تعریف جامع  و دقیق تری از این واژه وجود دارد. چون 
آنها بنیان گذار این س��اختارها هس��تند و در بنیان و 
ریش��ه نیز با یکدیگر همسو و هم سنگ اند. به هرحال 
کس��ب وکارها باید بدانند که برند در هر صنعتی که 
باش��د، ورای نام و نشان تجاری و شکل و ظاهر و آب 
و رنگ، بیانگر ش��خصیت و تعهد یک کس��ب و کار به 
گروه هدف و مخاطبان خود است و ارزش های جاری 
در آن کس��ب و کار را تبیین می کند. پس داشتن یک 
فرهنگ یکدس��ت می تواند به جایگاهش در جامعه و 

میان گروه مخاطبان کمک کند. 

ایجاد فرهنگ کسب و کار

پرسـش: مدیرکسب وکاری هسـتم که کارمندان زیادی را مدیریت می کنم. در این زمینه تالش زیادی می کنم که 
فرهنگی یک دسـت در میان کارمندان شـکل بگیرد ولی تابه حال در این باره موفق نبوده ام. آیا ایجاد این فرهنگ 

باعث ارتقای کیفیت کار سازمان خواهد شد. لطفا در این زمینه من را راهنمایی کنید؟ 
کلینیک کسب و کار

برای مدیریت استرس، احساس تان را 
به صورت درونی بیان کنید

گفت وگ��وی درونی و صحبت ک��ردن با خود، از جمله 
راهکاره��ای مؤثری اس��ت که می تواند اس��ترس و دیگر 

احساسات منفی شما را مدیریت کند.
کارآفرین��ان و صاحب��ان کس��ب وکار در ط��ی روز با 
چالش ه��ای مختلف��ی مواجه می ش��وند. گاه��ی اوقات، 
هنگام��ی که بعضی از عواط��ف منفی را تجربه می کنید، 
به راحت��ی نمی توانی��د ن��وع احس��اس تان را حتی برای 

خودتان بیان کنید.
حالت��ی را در نظ��ر بگیری��د ک��ه یک دوس��ت نیاز به 
حمایت شما دارد. احتماال در چنین شرایطی او را درک 
می کنی��د و رفتار مالیمی را با او خواهید داش��ت. اکنون 
حالت دیگری را در نظر بگیرید: حاال این ش��ما هس��تید 
ک��ه نیاز به حمایت عاطفی و فکری دارید و خودتان باید 
در نقش حامی وارد عمل ش��وید. احتماال به اندازه  حالت 
اول نمی توانید نسبت به اوضاع اشراف داشته باشید. یک 
دلیل واضح این مس��ئله آن اس��ت که هی��چ فاصله ای با 
مش��کل پیش آمده ندارید و مشکل مس��تقیما مربوط به 
خودتان اس��ت. طبیعی اس��ت در این ش��رایط مدیریت 

عواطف منفی سخت می شود.
از زبان سوم شخص استفاده کنید

نتایج یک مطالعه  جدید نش��ان داده است که صحبت 
کردن با خود در جایگاه س��وم شخص، تأثیرات خوبی به 
همراه دارد. برعکس آن، اس��تفاده از ضمیر »من« باعث 
می ش��ود که مدیریت احساسات س��خت تر شود. در یک 
بررس��ی جدید، محققان به این نتیجه رسیدند که وقتی 
اف��راد در هنگام ابراز احساسات ش��ان به ج��ای »من« از 
نام خود یا ضمیر سوم ش��خص استفاده می کنند، نوعی 
فاصله  فیزیولوژی ایج��اد می کنند و کنترل بهتری روی 

احساسات خود پیدا خواهند کرد.
به طور خاص ش��رکت کنندگانی ک��ه به جای »من« از 
ضمایر سوم  شخص اس��تفاده می کنند، استرس کمتری 
تجرب��ه می کردند. عالوه بر این، محقق��ان به این نتیجه 
رسیدند که این روش مانند یک مراقبه  عمیق نیست که 
به انرژی ذهنی زیادی نیاز داشته باشد. طبیعی است که 
جایگزینی ضمیرها به جای هم کار بس��یار آس��انی است. 

فقط باید تمرین کنید.
منتقدهای درونی را کنترل کنید

گاه��ی اوقات منتقد درون ما ش��روع به س��رزنش ما 
می کند:

- چرا نمی توانم بفهمم؟
- خوب هستم اما نه آن قدر که باید باشم

- باید تسلیم شوم
وقت��ی با احساس��ات منفی ش��دید مانن��د اضطراب، 
اس��ترس، ش��ک یا تردید مواجه می شوید، اس��تفاده از 
گفت وگ��وی س��وم ش��خص می تواند کنترل ش��ما را بر 
اوضاع بیشتر کند. پس به جای این که در درون خودتان 
بگویی��د: »من از عه��ده  این کار برنمی آی��م« یا »اوضاع 
خیلی افتضاح اس��ت و من واقعا به هم ریخته ام« بگویید: 
»او )اس��م شما( اکنون چه احساسی دارد؟ او )اسم شما( 
نگ��ران و عصبانی اس��ت.« این حالت اس��ترس ش��ما را 
کاهش خواهد داد. این راهکار باعث می ش��ود که مغز از 
لحاظ عاطفی کمتر درگیر ش��ود و شما بتوانید با آرامش 

و خالقیت بیشتری احساسات خود را مدیریت کنید.
به جای مسخره کردن این روش، امتحانش کنید

بار اول که س��عی در اجرای این تکنیک دارید، ممکن 
اس��ت احساس حماقت کنید. اما وقتی این دستورالعمل 
در ذهن ش��ما به یک روال عادی تبدیل شود، احساسات 
و افکار منفی خود را بهتر مدیریت خواهید کرد و همین 
امر می تواند به بهبود موفقیت زندگی شخصی و حرفه ای 

شما کمک کند.
دیدگاه��ی ک��ه از خودمان داریم، تأثی��ر قابل توجهی 
بر دس��تاوردهای ما دارد؛ بنابراین ه��ر روش و ترفندی 
که بتواند تأثیر احساس��ات منفی ما را کمتر کند، ارزش 
امتحان ش��دن دارد. چنانچه برقراری گفت وگوی س��وم 
ش��خص در ذهن تان کار سختی به نظر می رسد، از کاغذ 
و قل��م اس��تفاده کنید. حتی می توانید ای��ن گفت وگو را 
ب��ا صدای بلند انجام دهید تا تأثی��ر بی نظیر آن را درک 

کنید. 
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