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دالر نرخ تاریخی 1۰ هزار تومان را ثبت کرد

دالر ۵ رقمی
دی��روز قیم��ت دالر در بازار غیررس��می ارز، مرز ۱۰هزار تومان را هم رد کرد و رک��ورد تازه ای از خود بر جای 
گذاشت. روز یکشنبه در ادامه نوسانات بازار ارز و قیمت هایی که مشخص نیست بر چه اساسی هر روز برای دالر 
ثبت و معامله می شود و در حالی که بازارهای جهانی تعطیل بود، دالر در بازار ارز ایران تا ۱۰ هزار تومان و حتی 
بیش��تر قیمت خورد. به گزارش ایس��نا، ماجرای پرحاشیه ارز حدود یک سال پیش شروع شده و تاکنون نیز بازار 
آرامشی به خود ندیده است. دالر از حدود ۳۸۰۰ تومان در شهریور ۱۳۹۶ تا بیش از ۱۰ هزار تومان تا به امروز 
افزایش قیمت داشته و پیش بینی هم برای زمان پیش رو وجود ندارد. این در حالی است که در سال جاری با...

معافیت مالیاتی برای صاحب خانه هایی که قرارداد دوساله می بندند

پیشنهادات وزیر راه و شهرسازی 
برای بهبود وضع مستاجران
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تحلیل تحوالت اخیر اقتصاد ایران به روایت مرکز پژوهش ها

زنگ خطر بازگشت تورم

گوگل در تالش برای شناسایی رفتارهای مدیران شایسته
بهترین فیلم   های مدیریتی که در سال جاری حتما باید ببینید

راز بهره ور بودن به اندازه یک گروه کامل بازاریابی
چگونه بازاریابان حرفه ای را بیابیم و استخدام کنیم

5 تغییری که تبلیغات دیجیتال را به تالطم درآورده است 
12 اصل برای ساخت برند ماندگار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

هواوی رکورد فروش تلفن های 
هوشمند چینی را شکست

5
فرصت امروز: شـاخص بورس در روزی که نرخ دالر در بازار 

آزاد از مرز 1۰ هزار تومان عبور کرد و قیمت سـکه 
نیز پرشی 4۰۰ هزار تومانی داشت، برخالف روند...

تقویت 1974 واحدی شاخص کل بورس

صعود بورس در روز 
رکوردشکنی دالر و سکه

یادداشت

اقتصاد فراتر از مرزها

بخ��ش گردش��گری اگرچ��ه 
در طبقه بندی  ه��ای متعارف به 
عن��وان ی��ک فعالیت ی��ا بخش 
ولی  نمی شود  محسوب  مستقل 
مش��تمل بر طیف گسترده ای از 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی و انواع 
صنای��ع و خدم��ات اس��ت که 
ه��ر یک از آنه��ا می تواند ارزش 
اقتصادی ایجاد کند. گزارش های 
بین الملل��ی نش��ان می دهد که 
از  یک��ی  گردش��گری  بخ��ش 
اش��تغال زا  و  پررونق  بخش های 
گردش��گرپذیر  کش��ورهای  در 
اس��ت تا جایی که حتی گردش 
مالی گردش��گری و فعالیت های 
مرتبط ب��ا آن، قابل مقایس��ه با 
ابعاد اقتص��ادی صادرات نفت و 
صادرات م��واد غذایی در جهان 
اس��ت. درآمده��ای حاص��ل از 
گردش��گری، در سراس��ر جهان 
روندی فزاینده دارد. پنج کشور 
برت��ر از نظ��ر تعداد گردش��گر 
آمریکا،  فرانسه،  شامل  خارجی، 
اس��پانیا، چین و ایتالیا س��االنه 
بی��ش از 5۰ میلیون گردش��گر 
خارج��ی ج��ذب می کنن��د. به 
بانک جهان��ی، درآمد  گ��زارش 

مس��تقیم گردش��گری 
2کشورهای آمریکا...

حمید آذرمند
 کارشناس اقتصادی
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فرصت امروز: اتاق ایران دیروز میزبان نخس��تین همایش مش��ترک 
سفرا و رؤس��ای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران با فعاالن بخش 
خصوصی بود. در این همایش که با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه و غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران برگزار شد، سفرا و فعاالن 
بخش خصوصی در قالب 5۱ کارگروه به بررسی مسائل مرتبط با تجارت 
با 5۱ کشور هدف پرداختند. در نشست های هر کارگروه عالوه بر سفیر 
ایران در کش��ور مربوطه، سرکنسول های ایران در شهرهای مختلف آن 
کش��ور نیز حضور داش��تند. همچنین همزمان با نشست کارگروه ها، دو 
نشس��ت تخصصی مربوط به کشورهای آفریقایی و قاره آمریکا با حضور 

سفرای این کشورها و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.
بررس��ی مش��کالت بانکی و راهکارهای نقل و انتقال پول، مش��کالت 
بیم��ه ای، مس��ائل گمرکی و حمل و نقل، فعالیت ش��رکت های کوچک 
و متوس��ط، ش��رکت در نمایش��گاه ها و همایش ه��ای تج��اری، حل و 
فص��ل اختالفات تجاری میان تجار و پتانس��یل های موجود برای انعقاد 
موافقت نامه ه��ای تجارت ترجیح��ی و تج��ارت آزاد از جمله مهم ترین 

محورهای دستور کار نشست کارگروه ها در این همایش بود.
اعتیاد آمریکا به تحریم 

محمدجواد ظریف که دیروز برای س��ومین بار در چند هفته اخیر در 
جمع فعاالن بخش خصوصی حضور یافته بود، آمریکا را معتاد به تحریم 
خواند و گفت: تاریخ روابط خارجی آمریکا نش��ان می دهد که این کشور 
به طور معمول بیشترین تحریم ها را علیه کشورهای جهان اعمال کرده 

و به عبارتی می توان گفت آمریکا معتاد به تحریم  است.
وزیر امور خارجه در این همایش با اش��اره به برنامه دولت در تقویت 
مبادالت تجاری بخش خصوصی با کش��ورهای جهان گفت: باید در این 
جم��ع تاکید کنم که وظیفه دولت تصدی گری در اقتصاد نیس��ت، بلکه 
تسهیل کننده در این حوزه است. در طول مدت فعالیت دولت هم تالش 

کردیم تا این واقعیت را نشان دهیم.
ظریف، برگزاری چنین جلس��اتی را ابتکار مهمی دانس��ت که موجب 
همراهی و همکاری جدی بخش خصوصی و نمایندگی های وزارت امور 
خارجه در کش��ورهای مختلف می ش��ود و ادامه داد: مسیر ارتباط میان 
بخ��ش خصوصی و نماین��دگان ایران در کش��ورهای مختلف یک طرفه 
نیس��ت. از یک س��و ما به اطالعات ش��ما نیاز داریم ت��ا بفهمیم در چه 
حوزه هایی امکان رقابت و فعالیت اقتصادی وجود دارد و  از سوی دیگر 
ش��ما به اطالعات نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در کشورهای 
مختل��ف و پیگیری هایی که این نمایندگی  ها می توانند انجام دهند، نیاز 

دارید.
او با اش��اره به تحریم های اعمال شده از س��وی آمریکا گفت: اگر چه 
مس��یر دشوار است، اما معتقدیم مس��یر برای ارتقای فعالیت های بخش 

خصوصی هموار اس��ت. به رغم توان اقتصادی آمریکا، امروز این کش��ور 
خود را در انزوا احس��اس می کن��د و تصور می کند ب��رای نمایش توان 

اقتصادی خود باید به تحریم ها متوسل شود.
ظریف ادامه داد: همراهی ش��ورای امنیت سازمان ملل در تحریم های 
آمریکا علیه ایران، چتری بود تا این تحریم ها مقبول جلوه کند. اما امروز 
ش��رایط به گونه ای دیگر است. امروز برای دنیا دشوار است که کشوری 
مانند آمریکا بخواهد مدعی نمایندگی نظام جهانی ش��ود. مشکل امروز 
اروپا و آمریکا این اس��ت که آمریکا اکنون در برابر نظم لیبرال اقتصادی 

جهانی ایستاده؛ نظمی که ۷۰ سال برای  ایجاد آن تالش کرده است.
به گفته ظریف، در گذش��ته وقتی آمری��کا تحریمی را علیه ایران اعمال 
می کرد کش��ورهای دیگر از جمله کش��ورهای اروپایی نی��ز نه تنها بعضا با 
او همراه��ی می کردند، بلکه خودش��ان نیز تحریم ه��ای جدیدی را اعمال 
می کردند. از سوی دیگر تحریم های شورای امنیت علیه ایران نیز بود که به 
نوعی به تحریم های غیرقانونی که علیه ایران وجود داشت مقبولیت جهانی 
م��ی داد و آنها تحریم های غیرقانونی خود علیه ایران را در پرتو تحریم های 
ش��ورای امنیت علیه ایران به پیش می بردند ولی امروز آمریکایی ها نه تنها 
امکان آن را ندارند که بقیه کشورها و شرکت های اقتصادی را مجبور کنند 
که با تحریم های آنها همراهی و به رغم مصوبه ش��ورای امنیت عمل کنند، 
بلکه می بینیم قطعنامه 22۳۱ ش��ورای امنیت از کش��ورها می خواهد که 

اقداماتی را انجام ندهند که مانع اجرای قطعنامه 22۳۱ شود.
ظریف گفت: اروپ��ا و فعاالن اقتصادی اروپا باید امروز تصمیم بگیرند 
ک��ه آیا می خواهن��د دنباله رو منافع آمریکا و به عبارتی ش��خص ترامپ 

باشند یا می خواهند منافع اروپا را دنبال کنند.
او در ادامه با تاکید بر این نکته که نباید دنیا را مجبور کنیم که بین 
ما و فش��ارهای اقتص��ادی آمریکا یکی را انتخاب کن��د، گفت: معتقدم 
ش��کافی که امروز میان آمریکا و اروپا ش��کل گرفت��ه، فرصت جدیدی 
برای ماس��ت. اما برخالف سال های گذش��ته، درایت حکم می کند تا ما 
پل شکاف و پل حل اختالفات نباشیم. امروز از آفریقا تا آمریکای التین 
و آس��یا می دانند که روندی ک��ه دولت آمریکا در پیش گرفته خطرناک 
اس��ت و میزان مقاومت ما نیز بس��تگی به راه هایی دارد که می خواهیم 

استفاده کنیم.
ظریف گف��ت: یکی از این راه ها بهره مندی از فعالیت با ش��رکت های 
کوچک و متوس��ط اروپایی است که فرصتی فراهم خواهد کرد تا بخش 
خصوصی کش��ور رش��د کند. باید بتوانیم از امکانات اروپایی ها استفاده 

کنیم.
وزیر امور خارجه تاکید کرد: کار با شرکای سنتی قطعا راحت تر است، 
اما در حوزه های جدید حتما ش��رکای بهتری پیدا خواهد ش��د. باید با 
ابت��کار و نوآوری از ظرفیت ها اس��تفاده کنیم. برخی مواقع ظرفیت های 

جدید و مش��تریانی پیدا می شوند که قبال فرصت همکاری با آنها نبود. 
بر همین اساس باید ابتکار به خرج دهیم.

او با تاکید بر زمینه های پیش روی صادرات غیرنفتی بیان کرد: مطمئن 
هستم که امروز می توانیم شرایط را بهتر از قبل پیش ببریم، چون دنیا 
در کنار ماس��ت. ضمن اینکه همه قوای کش��ور در این ش��رایط متحد 
هستند و منس��جم تر شده اند. در این راس��تا همکاری بخش خصوصی 
بی��ش از هر زمان دیگری نیاز اس��ت. ما می توانیم فش��ارهای اقتصادی 
را ب��ه افزایش تولید ملی و افزای��ش صادرات غیرنفتی تبدیل کنیم و به 
آمریکایی ها نشان دهیم که باید اعتیادشان را ترک کنند چون دنیا هم 
به این نتیجه رس��یده  اس��ت. وی با بیان اینکه ما کش��وری هستیم که 
به  رغم فش��ارهای آمریکا از امنیت برخورداریم، افزود: متاسفانه امنیت و 
مشروعیت کشورهای همسایه ما به بیرون وابسته است، چنان که ما از 
این موضوع ناراحت هس��تیم که یک رئیس جمهور تازه به دوران رسیده 
خطاب به کش��ورهای همس��ایه ما می گوید که اگر ما دو هفته از ش��ما 
حمایت نکنیم شما باقی نمی مانید. شما تصور کنید که یک نفر بیاید و 
به شما بگوید اگر من نباشم شما حتی دو هفته هم دوام نمی آورید، آیا 

حاضرید این حرف را با تمام منابع دنیا عوض کنید؟
ظریف ادامه داد: آمریکا حدود 4۰ س��ال اس��ت که ما را تحریم کرده 
و ما هر روز برخالف این تحریم ها پیش��رفت کردیم. اهل ش��عار نیستم، 
اما با همراهی مردم توانس��تیم این سختی ها را تحمل کنیم. سربلندی 
امروز به راحتی به دست نیامده که بخواهیم به راحتی از دستش بدهیم.

دیپلماسی اقتصادی در دستور کار دولت و بخش خصوصی
سخنران دیگر این همایش، غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران بود. 
او در سخنانش سه پیشنهاد را مطرح کرد: ایجاد کمیته ای مشترک بین 
کارشناسان اتاق ایران و نمایندگان وزارت امور خارجه به منظور تربیت 
نیروهای زبده برای پیش��برد مذاکرات بین المللی، زمینه سازی برقراری 
موافقت نامه های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد بین ایران و کش��ورهای 
هدف و همچنین تمرکز دیپلماس��ی اقتصادی ب��ر دو موضوع تجارت و 

سرمایه گذاری.
ش��افعی همچنین با اش��اره به صحبت های محمدجواد ظریف در این 
همایش گفت: از دیدگاه های ایش��ان این گونه برمی آید که اتاق ایران از 
یک سو و دستگاه دیپلماس��ی کشور از سوی دیگر برای پیشبرد اهداف 

نظام، الزم و ملزوم یکدیگر هستند.
به ب��اور رئیس پارلمان بخش خصوصی کش��ور، یکی از موفقیت های 
مهم دولت دوازدهم، توجه به دیپلماسی اقتصادی است. این موضوع در 
دهه ۹۰ از س��وی کشورهای نوظهور مورد توجه قرار گرفت و به ابزاری 

کارآمد برای حضور آنها در بازارهای جهانی تبدیل شد.
ش��افعی ادامه داد: ترکیب بازار و دولت، برگرفته از مفهوم دیپلماسی 

اقتصادی و به این معناس��ت که دولت باید با اس��تفاده از توانمندی ها و 
ظرفیت های��ی که در اختی��ار دارد زمینه را ب��رای حضور پررنگ بخش 
خصوصی در اقتصاد مهیا کند تا آنها بتوانند از امکانات جهانی بهره مند 

شوند.
او همچنین همکاری نزدی��ک بین اتاق ایران و وزارت امور خارجه را 
در دول��ت روحانی مورد توجه قرار داد و از آن به عنوان یک اقدام مؤثر 
که تاکنون مغفول مانده بود، یاد کرد. اگرچه به اعتقاد شافعی، همچنان 

این همکاری ها در سطح و اندازه ای که باید باشد، نیست.
رئی��س اتاق ایران به اهداف برگزاری این همایش در ش��رایط کنونی 
نیز اش��اره کرد و افزود: این همایش فرصتی اس��ت تا س��فرای ایران در 
کش��ورهای دیگر از نزدیک با دغدغه ها و خواسته های فعاالن اقتصادی 
آشنا شوند و بهترین راهکارها را برای همکاری با بخش خصوصی بیابند.
ش��افعی همچنین این نشس��ت را فرصتی طالیی برای مدیران بخش 
خصوصی دانس��ت و گفت: در این دیدار چگونگ��ی ارتقای فعالیت های 
تجاری مورد بحث قرار می گیرد و فعاالن اقتصادی می توانند از تجربیات 

سفرا برای تحقق این هدف استفاده کنند.
رئی��س پارلمان بخش خصوص��ی ایران در ادامه به خ��روج آمریکا از 
برجام و شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم شده، اشاره کرد و ادامه داد: 
در این زمان نقش آفرینی اروپا بسیار اثرگذار است. تاکنون چین، روسیه 
و سه کشور اروپایی پایبندی خود را به برجام اعالم کرده اند و در مقابل 
ایران برای ماندن در برجام خواس��تار تداوم فعالیت های اقتصادی خود 

در سطح بین المللی است.
او با بیان اینکه گره های بانکی و مالی ایران به این س��ادگی ها گشوده 
نمی ش��ود، تصری��ح کرد: بای��د به فکر بی اث��ر کردن تحریم ها باش��یم. 
پیمان های پولی دوجانبه و اس��تفاده از فضاهای مالی کشورهای دوست 
که قابل اعتماد هستند، می تواند به عنوان راه حل مورد توجه قرار گیرد.

ش��افعی در ادام��ه ب��ه موض��وع تحری��م محصوالت��ی چ��ون فوالد، 
پتروش��یمی ها و محصوالت پاالیش��ی نیز اش��اره و تأکی��د کرد: تحریم 
ص��ادرات فوالد و محصوالت پتروش��یمی به دلی��ل پراکندگی بازار این 
محص��والت و حضور بخش خصوصی در ص��ادرات آنها، به راحتی اتفاق 
نمی افتد. به نظر می رس��د تبعات این تحریم ها بیش��تر منجر به افزایش 
هزینه ه��ای ف��روش بیانجامد. از طرفی صادرکنن��دگان ایرانی حتی در 

دوران پسابرجام هم از روابط بانکی محروم بودند.
رئیس پارلمان بخ��ش خصوصی در پایان، به اقدامات بین المللی اتاق 
ایران در یک سال اخیر اشاره کرد و از تأسیس اتاق های مشترک جدید، 
همکاری در س��امانه جذب فعاالن اقتصادی خارج از کشور، تهیه بانک 
اطالعاتی از ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران و بهره گیری از ظرفیت 

اتاق های استانی به عنوان اتاق های معین، سخن گفت.

سه پیشنهاد اتاق ایران به دستگاه دیپلماسی

ظریف: آمریکا معتاد به تحریم  است



فرصت امروز: اقتصاد ایران روزهای پرالتهابی را پشت سر می گذارد. 
بازار ارزهای خارجی، طال و س��که، خودرو و در نهایت بازار س��رمایه از 
جمله مهم ترین بازارهایی هس��تند که در ماه های اخیر دچار نوس��انات 
جدی ش��ده و قیمت ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده 
و البته همچنان هست. عالوه بر این بازارها، اخیراً قیمت برخی کاالها و 
خدمات مصرفی خانوار مثل گوش��ت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، 
دارو و...  افزایش یافته اس��ت. با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعالم 
شده توس��ط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می دهد که این نرخ 
در خردادماه به ترتیب ۹.4 و ۸.2 درصد و در تیرماه ۱۰.۸ و ۸.۷ درصد 

بوده است؛ اعدادی که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. 
ام��ا چرا این اتفاق رخ می دهد؟  مرکز پژوهش های مجلس در پاس��خ 
به این س��ؤال معتقد است: نرخ تورم، متوس��ط افزایش قیمت کاالها و 
خدمات س��بد خانوار در ۱2 ماه اخیر اس��ت و حتی با وجود بروز شوک 
قیمتی در تمام کاالهای سبد خانوار، تنها یک دوازدهم از اثر این شوک 
قیمتی در تورم هر ماه منعکس می ش��ود و برای همین تورم پایین تر از 
انتظارات مردم اعالم می ش��ود، اگرچ��ه در این مواقع نرخ تورم نقطه به 
نقط��ه می تواند تطابق بیش��تری با تلقی عموم��ی از نرخ تورم و افزایش 
قیمت ها داش��ته باش��د. بررس��ی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می دهد 
ک��ه این ن��رخ در فروردین م��اه ۱۳۹۷ برابر با ۷.۹ درص��د بوده که در 
خردادم��اه به ۱۳.۷ درصد افزایش یافته اس��ت. این افزایش به خصوص 
در برخ��ی زیربخش ها ک��ه اتفاقاً تأثیر زیادی بر تلق��ی عمومی از تورم 
دارند بس��یار قابل توجه اس��ت.  برای مثال شاخص قیمت خوراکی ها و 
آشامیدنی ها تنها در خردادماه  )یک ماه( نسبت به ماه قبل ۸/۸ درصد 
رش��د داشته است. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نیز نشان از رشد 
قابل توجه این شاخص دارد. این موارد نشان از روند فزآینده تورم برای 
برخی گروه های کاالیی و در نهایت برای ش��اخص کل در آینده نزدیک 

دارد؛ اتفاقات��ی که می تواند حتی تورم را در کش��ور به باالی 2۰ درصد 
هم برساند. 

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی،  شوک خروج آمریکا از برجام در کنار 
عوامل زمینه ای مثل حجم باالی نقدینگی، عدم تناس��ب رشد نقدینگی 
و نرخ تورم، مش��کالت و ش��کنندگی سیس��تم بانکی و نرخ های باالی 
س��ود بانکی، رشد باالی بدهی های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی 
تولید به واردات واس��طه ای و س��رمایه ای، عدم تناسب روابط اقتصادی 
بین المللی و سیاس��ت خارجی کش��ور، فس��اد، ضعف و تنزل س��رمایه 

اجتماعی مهم ترین دالیل تحوالت اخیر در بازارهای مختلف هستند. 
 درواقع موارد فوق از کانال های انتظار افزایش تحریم ها و تکرار تجربه 
قبلی و ت��الش برای حفظ ارزش دارایی ها ازس��وی فع��االن اقتصادی،  
افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش تقاضای سفته بازی ارز و کاهش 
هم��کاری بانک های خارجی با ای��ران موجب افزایش نرخ ارز و در ادامه 

افزایش التهاب در سایر بازارهای دارایی شده اند. 
ن��رخ ارز از کانال ه��ای مختلفی می توان��د بر تورم اثرگذار باش��د که 
مهم تری��ن آنها افزایش قیمت کاالهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش 
قیمت کاالهای واس��طه ای و در نتیجه افزایش هزینه های تولید اس��ت. 
برآورده��ای مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می ده��د به ازای هر ۱۰ 

درصد افزایش نرخ ارز، نرخ تورم 2 درصد رشد خواهد داشت. 
تحریم ه��ای اقتص��ادی از کانال ه��ای کاهش ص��ادرات نفت، کاهش 
ص��ادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد 
ای��ران اثرگذار خواهد بود. برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نش��ان 
می ده��د در ص��ورت کاهش 5۰۰ هزار بش��که ای صادرات نفت، رش��د 
اقتصادی سال ۱۳۹۷ برابر 5 / ۰ درصد و درصورت کاهش یک میلیون 
بش��که ای صادرات نفت، این رقم به منفی 2درصد خواهد رسید.  البته 
این ش��رایطی اس��ت که دولت هیچ گونه سیاس��ت فعال��ی را در مقابل 

ش��وک های فوق نداشته باشد.  بررس��ی های مرکز پژوهش های مجلس 
نشان می دهد بخش هایی که بیشترین آسیب پذیری را در شرایط تحریم 
و محدودیت واردات دارند عبارتند از »س��اخت وس��ایل نقلیه موتوری، 
تریلر و نیم تریلر«، »س��اخت سایر تجهیزات حمل ونقل«، »ساخت مواد 
ش��یمیایی و محصوالت شیمیایی«، »س��اخت محصوالت از الستیک و 

پالستیک« و »ساخت منسوجات«. 
بخش های��ی که وابس��تگی باالیی به واردات دارند،  ب��ا اعمال تحریم 
و محدودی��ت واردات ب��ا کاهش توان تولید بیش��تری در اقتصاد مواجه 
می شوند. در این خصوص آنچه اهمیت می یابد این است که بخش هایی 
در اولوی��ت سیاس��ت گذاری قرار گیرند که عالوه بر وابس��تگی کمتر به 
واردات، از پیونده��ای قوی تر با س��ایر بخش های اقتصادی و لذا توانایی 
بیش��تری در ایجاد تح��رک در اقتصاد برخوردار باش��ند. در صورتی که 
امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد، 
باید بخش هایی در اولویت سیاست گذاری قرار گیرند که دو ویژگی مهم 
داش��ته باشند: نخست آنکه وابس��تگی کمتری به واردات داشته باشند. 
دوم آنکه از پیوندهای قوی و توانایی باال در ایجاد تحرک در کل اقتصاد 

برخوردار باشند. 
بررس��ی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد بخش هایی که 
دارای دو مؤلفه فوق هس��تند به ترتیب عبارتند از: س��اخت محصوالت 
غذایی، کشاورزی، ساختمان، س��اخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم،  
فلزات اساسی، ساخت محصوالت چوبی و ساخت سایر محصوالت کانی 

غیرفلزی. 
بدیهی اس��ت اگر دولت سیاس��ت های مناس��بی را بر فعال س��اختن 
بخش ه��ای مزبور به وی��ژه بخش مس��کن در پیش بگی��رد، اثر کاهش 
صادرات نفت بر رش��د اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می تواند آثار 

تحریم را خنثی کند. 

تحلیل تحوالت اخیر اقتصاد ایران به روایت مرکز پژوهش ها

زنگ خطر بازگشت تورم

وزیر راه و شهرس��ازی معتقد اس��ت با طوالنی تر ش��دن زمان قرارداد 
اجاره میان مالک و مس��تاجر، می توان بخش��ی از مش��کالت موجود در 
ای��ن ب��ازار را حل کرد. به گفت��ه عباس آخوندی، »متاس��فانه در طول 
س��ال های گذشته شرایط برای برخی مس��تاجران سخت شده و از این 
رو ما پیش��نهادهایی را برای بهبود وضعیت بازار اجاره ارائه کرده ایم که 
یکی از اصلی ترین آنها افزایش طول مدت اجاره نش��ینی از یک به دو تا 

سه سال است«.
به گزارش ایس��نا، آخوندی ادامه داد: در صورت��ی که مالکان قرارداد 
اجاره خود را به دوره طوالنی تر تبدیل کنند، از طرح های تشویقی مانند 
معافیت مالیاتی بهره مند خواهند شد. در کنار آن ما طرح هایی را مانند 
سقف ۱۰درصدی افزایش نرخ اجاره ارائه کرده ایم که معتقدیم می تواند 

هزینه های جابه جایی مستاجران را کاهش دهد.
وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه ورود دولت به طور مس��تقیم در 
بازار اجاره مس��کن می تواند به معامالت زیرزمینی و فس��اد منجر شود، 
اظهار کرد: ما در ح��ال حاضر با معضل باال بودن تعداد خانه های خالی 
در کشور مواجه هس��تیم که اگر چاره ای برای آن در نظر گرفته نشود، 

می تواند مشکل ساز شود.
35 هزار خانه خالی در منطقه یک تهران

آخوندی با اش��اره به آخرین آمارهای ارائه ش��ده از وضعیت خانه های 
خالی در ای��ران اظهار کرد: طبق آخرین آماره��ا بیش از چهار میلیون 

خانه خالی در کش��ور وج��ود دارد که این موضوع مرب��وط به مناطق و 
ش��هرهای مختلف کشور می شود. برای مثال آماری که ما گرفتیم نشان 
می دهد در منطقه یک تهران ۳5 هزار خانه خالی از سکنه وجود دارد.

وی اضاف��ه ک��رد: ما ت��الش کردیم در طول این س��ال ها ش��رایط را 
ب��رای کاهش تعداد ای��ن واحدها کاهش دهیم که یک��ی از اصلی ترین 
سیاس��ت های ما افزای��ش توان مردم در خرید خانه بوده اس��ت. آمارها 
نش��ان می دهد بیش از 5۰۰ هزار نفر به وس��یله وام خانه خریده اند که 

البته باید همین مسیر در آینده نیز ادامه پیدا کند.
وزیر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه بخش قاب��ل توجهی از افزایش 
قیمت ها در حوزه بازار مس��کن به طرح مسکن مهر مربوط می شود، در 
برنامه  نگاه یک تاکید کرد: بر اساس آمارها تورم ۸۰ درصدی مسکن در 
س��ال ۸۸، به مس��کن مهر اختصاص دارد و این به خوبی نشان می دهد 
که هر جا دولت برای ساخت وس��از واحد مس��کونی جدید خود به طور 
مس��تقیم ورود کرده، ب��ا توجه به محدودیت های مناب��ع اعتباری عمال 
نه تنها کارایی نداشته که حتی مشکالت جدی نیز به وجود آورده است. 
از این رو ما تالش کردیم در طرحی مانند مس��کن اجتماعی، از تجربه 
مس��کن مهر استفاده کنیم. آخوندی افزود: البته هر چند ما مسکن مهر 
را مانند یک بیماری ممتدی می بینیم که در اقتصاد ایران به وجود آمده 
و العالج اس��ت، اما به تمام خریداران مس��کن مهر تعهد داریم که این 
واحدها را تکمیل کنیم و از امروز س��اخت ۱2۰ هزار واحد مسکن مهر 

در طول س��ال بخشی از این طرح ها به ش��مار می رود. اما ما در شهری 
مانند پردیس همچنان با مش��کالت انش��عابات مواجهیم که این مسئله 

برای تکمیل این پروژه مهم مشکالتی جداگانه به وجود آورده است.
تاثیر خروج آمریکا از برجام بر بازار مسکن

وی درب��اره تاثیر خروج آمری��کا از برجام بر اقتصاد ایران تصریح کرد: 
من همواره اعالم کرده ام که باید مش��کالت اقتصادی از دل اقتصاد حل 
ش��ود. قطعا مسئله ای مانند خروج آمریکا از برجام می تواند تاثیر زیادی  
داش��ته باش��د که یکی از آنها خود را در حوزه مس��کن یا کاهش عالقه 

سرمایه گذاران به حضور در پروژه های بلندمدت نشان می دهد.
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود 
به پیگیری جدی مطالبات کامیون داران در وزارت راه و شهرسازی اشاره 
کرد و گفت: ما برای رانندگان کامیون حق اعتراض قائل هستیم. از این 
رو در طول این مدت جلس��ات مختلفی با نمایندگان آنها برگزار شده و 
مس��ائلی مانند بیمه، تامین لوازم یدکی و افزایش کرایه در دس��تور کار 
قرار گرفته است. آخوندی خاطرنشان کرد: ما برای آنکه سخن رانندگان 
را بدون تاخیر و واس��طه دریافت کنیم، ش��رایطی را فراهم کرده ایم که 
آنه��ا صحبت های خود را به طور مس��تقیم با م��ا در میان بگذارند و در 
حال حاضر زمان رسیدگی به شکایت های آنها کمتر از 4۸ ساعت است 
و امیدواریم با پیگیری همین روند در آینده مشکالت رانندگان کامیون 

به طور کامل حل شود.

معافیت مالیاتی برای صاحب خانه هایی که قرارداد دوساله می بندند

پیشنهادات وزیر راه و شهرسازی برای بهبود وضع مستاجران

یادداشت

اقتصاد فراتر از مرزها

بخش گردش��گری اگرچه در طبقه بندی  ه��ای متعارف به عنوان 
یک فعالیت یا بخش مس��تقل محسوب نمی ش��ود ولی مشتمل بر 
طیف گس��ترده ای از فعالیت های اقتصادی و انواع صنایع و خدمات 

است که هر یک از آنها می تواند ارزش اقتصادی ایجاد کند.
گزارش های بین المللی نش��ان می دهد که بخش گردشگری یکی از 
بخش های پررونق و اشتغال زا در کشورهای گردشگرپذیر است تا جایی 
که حتی گردش مالی گردش��گری و فعالیت ه��ای مرتبط با آن، قابل 
مقایسه با ابعاد اقتصادی صادرات نفت و صادرات مواد غذایی در جهان 
است. درآمدهای حاصل از گردشگری، در سراسر جهان روندی فزاینده 
دارد. پنج کش��ور برتر از نظر تعداد گردش��گر خارجی، شامل فرانسه، 
آمریکا، اس��پانیا، چین و ایتالیا س��االنه بیش از 5۰ میلیون گردش��گر 
خارج��ی جذب می کنند. به گ��زارش بانک جهانی، درآمد مس��تقیم 
گردشگری کشورهای آمریکا، اسپانیا و بریتانیا در سال 2۰۱۶ به ترتیب 
برابر با 245، ۶۱ و 5۶ میلیارد دالر بوده اس��ت. در منطقه غرب آسیا، 
کش��ورهای ترکیه، امارات و قطر در س��ال 2۰۱۶ به ترتیب 2۷، ۱۹ و 
۱۳ میلیارد دالر درآمد مس��تقیم از گردشگران خارجی کسب کردند. 
بر اس��اس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تعداد گردشگران ورودی به 
ایران در سال 2۰۱۷ برابر با 5.2 میلیون نفر و درآمد مستقیم حاصل 
از گردش��گران خارجی ۳.5 میلیارد دالر بوده است. در مجموع ارزش 
افزوده ایجادشده از فعالیت های مرتبط با گردشگری بالغ بر ۱۰ میلیارد 
دالر و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آن فعالیت ها بیش از 4۷۶ هزار 

شغل بوده است.  
با وجود درآمد نسبتاً قابل توجه گردشگری در ایران، هنوز عملکرد 
اقتصادی این بخش متناس��ب با ظرفیت های موجود نیست. کشور 
ایران به رغم ظرفیت های بالقوه برای جذب گردشگر خارجی، هنوز 
نتوانسته است با کشورهای مطرح در زمینه گردشگری رقابت کند.
مجم��ع جهان��ی اقتص��اد ش��اخصی را ب��رای مقایس��ه وضعیت 
رقابت پذی��ری ۱۳۶ کش��ور جهان در زمینه گردش��گری منتش��ر 
می کند. بر اس��اس ش��اخص رقابت پذیری گردش��گری و مسافرت، 
کش��ورهای اسپانیا، فرانس��ه، آلمان، ژاپن و بریتانیا به ترتیب حائز 
برترین رتبه ها در سال 2۰۱۷ بودند. ایران با چهار پله بهبود نسبت 
به سال گذشته، به رتبه ۹۳ بین ۱۳۶ کشور جهان رسید. باالترین 
رتبه بین کش��ورهای آسیایی به ترتیب مربوط به ژاپن، هنگ کنگ، 
س��نگاپور، چی��ن و کره اس��ت. در منطقه غرب آس��یا نیز باالترین 

رتبه ها به ترتیب مربوط به امارات، ترکیه، قطر و بحرین است.
مطالعات مختلفی انجام شده که نشان می دهد توسعه گردشگری 
می تواند تاثیر تعیین کننده ای در رشد اقتصادی و کاهش فقر داشته 
باش��د. اهمیت گردش��گری برای اقتصاد ایران از آن جهت بیش��تر 
آش��کار می ش��ود که این بخش می تواند ظرفیت باالیی برای ایجاد 
اش��تغال فراهم و به توس��عه صادرات غیرنفتی کمک کند. عالوه بر 
آن، زیرس��اخت های مربوط به گردش��گری ظرفیت مناس��بی برای 

جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد.
کش��ور ایران به دلیل برخ��ورداری از تنوع اقلیم��ی و طبیعی و 
همچنی��ن جاذبه های فرهنگی و تاریخی، ظرفیت بالقوه مناس��بی 
برای توسعه گردش��گری دارد. برخی ظرفیت ها و مزیت های خاص 
موجود در اقتصاد ایران برای توسعه فعالیت های گردشگری عبارت 

است از:
- پایین بودن نسبی سطح قیمت ها

- وجود جاذبه های تاریخی و فرهنگی
- وجود جاذبه های طبیعی

- زیرساخت ها و امکانات پزشکی و درمانی مناسب )گردشگری سالمت(
- اماکن مذهبی )گردشگری مذهبی(

- وضعیت مناسب بهداشت عمومی
با وجود اینکه کشور ایران از مزیت های متعددی مانند آنچه گفته 
شد، برخوردار است ولی س��هم ایران از گردشگران خارجی نسبت 
به کش��ورهای گردشگرپذیر، ناچیز اس��ت. عالوه بر آن گردشگری 
داخل��ی نیز ابعاد اقتص��ادی و گردش مالی نس��بتا محدودی دارد. 
بر اس��اس نتایج مطالعه، توس��عه گردش��گری در کش��ور با مسائل 
و چالش ه��ای متعددی مواجه اس��ت. یکی از موانع اصلی توس��عه 
گردش��گری، ضعف ش��دید زیرس��اخت های حمل ونق��ل هوایی و 
کیفیت پایین آن در مقایس��ه با س��ایر کشورهاست. عالوه بر  ضعف 
زیرس��اخت های حمل و نقل هوایی، ضعف زیرس��اخت ها و امکانات 
رفاهی، هزینه باالی هتل ه��ا و اقامتگاه ها و محدودیت های موجود 
در خدم��ات ارتباطات، فقدان برنامه های مس��تمر بازاریابی و تبلیغ 
جاذبه های گردش��گری در جهان و پوشش ناکافی شبکه بزرگراهی 
نیز از موانع توس��عه گردش��گری در کشور محس��وب می شود. در 
مجموع می توان مهم ترین مسائل و چالش های بخش گردشگری و 

فعالیت های مرتبط با آن را به ترتیب زیر خالصه کرد:
- عدم بهره گیری از تمام مزیت های گردشگری در کشور

- محیط کسب و کار نامساعد
- اولویت نداشتن گردشگری در سیاست گذاری ها

- ضعف ارتباطات بین المللی و بازاریابی
- ضعف در زیرس��اخت های اصلی مانند زیرس��اخت های حمل و 

نقل، هتل و...
- ضعف در تسهیالت و خدمات گردشگری

- فقدان برنامه های یکپارچه مدیریت پایدار محیط زیست
برطرف کردن برخی از این مش��کالت نیاز به اصالح سیاست ها دارد 
و برخی دیگر مستلزم س��رمایه گذاری های گسترده است. در مجموع 
می توان به منظور توس��عه گردشگری کش��ور و بهره گیری از مزیت ها 
و فرصت هایی که توسعه گردشگری می تواند در جهت کمک به رشد 
اقتصادی و ایجاد اشتغال برای کشور فراهم کند، اولویت هایی را در نظر 
گرفت؛ نخست الزم اس��ت اجماعی در زمینه لزوم توسعه گردشگری 
در کش��ور به عنوان یک سیاست بلندمدت ش��کل بگیرد. دوم اینکه، 
توس��عه گردشگری به زیرساخت ها و تسهیالت گس��ترده ای از قبیل 
زیرس��اخت های حمل و نقل، امکانات اقامتی و رفاهی مناسب و نظایر 
آن نیاز دارد که الزم اس��ت زمینه س��رمایه گذاری در آنها فراهم شود. 
سوم اینکه، توسعه گردشگری و اتکا به درآمدهای آن، مستلزم مدیریت 

پایدار گردشگری، به لحاظ محیط زیست و مالحظات فرهنگی است.
منبع: آینده نگر 

حمید آذرمند
 کارشناس اقتصادی
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همه در انتظار اعالم برنامه دولت

قان��ون من��ع به کارگیری بازنشس��تگان چند س��ال پیش به 
تصویب رس��ید اما اس��تثنائات این قانون به اندازه ای بود که در 
عمل بس��یاری از بازنشستگان دستگاه های دولتی به پست های 
اداری بازگش��تند. در اصالحات جدید این اس��تثنائات کم شده 
اس��ت. قانون منع به کارگیری بازنشس��تگان می تواند به افزایش 
انگیزه مدیران و جوانگرایی در ساختار حاکمیت بینجامد. اکنون 
افکار عمومی در انتظار اجرای صحیح این قانون اس��ت؛ قانونی 
که می تواند چابک س��ازی دولت را به همراه داشته باشد. به نظر 
من گام موثرتر اما در زمینه چابک سازی کاهش قوانین متعدد و 
مقابله با صدور مجوزهای زیادی است. پیامد جوانگرایی در بدنه 
مدیریت میانی دولت مثبت اس��ت، ام��ا باتوجه به  وضع قوانین 

باید گفت مسیر چابک سازی از اصالح خود مقررات می گذرد.
بخش خصوصی امیدوار است در ادامه اصالحاتی از این دست، 
دولت بیش از گذشته به مش��اوره های بخش خصوصی اهمیت 
ده��د. پس از اتفاقاتی ک��ه در چند ماه اخیر ب��ازار و اقتصاد را 
درگیر کرد و با خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام تشدید شد، 
دولت از بخش خصوصی برای حل و فصل مشکالت نظرخواهی 
و مش��ورت کرد، ام��ا در نهایت خود تصمی��م گرفت. یک مثال 
روشن در این باره تعیین نرخ 4 هزار و 2۰۰ تومان برای ارز بود. 
بخ��ش خصوصی بارها در نامه ها و تذکرات ش��فاهی اعالم کرد 
که ارز با این نرخ در ش��رایط بحرانی کنونی تنها باید در اختیار 
واردکننده کاالهای اساسی و دارو قرار بگیرد، اما رئیس جمهور 
و معاونان اقتصادی ایشان در تمام جلسه ها گفتند نگران نباشید 
و ارز ب��ه اندازه کافی داری��م. تدابیر دولت اما در نهایت منجر به 
ثبت س��فارش های عظیم و ۳۰ میلی��ارد دالری در دو ماه اخیر 

شد و دولت را گرفتار کرد.
دولت اکنون به حرف بخش خصوصی رسیده است و به تازگی 
در بخش��نامه ای از اختصاص ارز با نرخ 4هزار و خرده ای تنها به 
دارو و کاالهای اساسی می گوید و اینکه دیگر واردکنندگان باید 
ارز مورد نیازش��ان را از بازار ثانویه تهیه کنند. بی توجهی دولت 
به حرف بخش خصوصی درباره ارز در چند ماه گذشته پیامدی 
جز از بین رفتن بیت المال و به باد رفتن منابع ارزی کش��ور در 
ش��رایط بحرانی نداش��ت. درواقع بهانه  ای بی اساس به سرکوب 
نرخ ارز و و عدم پذیرش نرخ بازار منجر ش��د. اکنون سوال این 
است که دولت برای شرایط پیش رو به ویژه در روزهای پس از 
نوامبر که درصد باالیی از تحریم ها ش��امل حال کشور می شود، 

چه برنامه ای دارد؟   

معاون وزیر اقتصاد و رئیس  س��ازمان امور مالیاتی گفت که فهرس��ت 
5۰ نفر نخس��ت خریدار سکه از بانک مرکزی نشان می دهد که نفر اول 

خریدار سکه از بانک مرکزی، کارگر پادو یک شرکت بوده است.
س��ید کامل تقوی نژاد که در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شنبه شب 
س��خن می گفت، با اشاره به اینکه یکی از مقامات بانک مرکزی فهرست 
5۰ نف��ر اول خریدار س��که را به ما اعالم کرده اس��ت، گفت: همه اینها 
شناسایی شدند و باالترین خریدار سکه به تعداد ۳۸ هزار و 2۰۰ سکه، 
جوان متولد سال ۱۳۶5 کارگر پادو یک شرکت است که تنها اظهارنامه 

مالیاتی او بیمه نامه اتومبیل پراید بود.
ب��ه گزارش پایگاه خبری صدا و س��یما، تقوی نژاد در ادامه این برنامه 
تلویزیونی، جزییات بیشتری از خریداران سکه و ارز و همچنین فرارهای 
مالیات��ی ارائ��ه داد و گفت: اطالعات تمام کس��انی که مبادرت به خرید 
ارز کردند توس��ط این سازمان دریافت شده است. سازمان امور مالیاتی 
ب��رای ارز و س��که و خودرو کارگ��روه ویژه تش��کیل داده و با همکاری 
 دس��تگاه هایی مثل بانک مرکزی، دس��تگاه های امنیتی و وزارت صنعت
۶ میلی��ون و 4۰۰ هزار رکورد اطالعات از کس��انی که فعالیت خرید و 

فروش ارز و سکه داشتند به دست آورده است.
به گفته تقوی نژاد، تاکنون با شناس��ایی ۶۰5 نفر مؤدی در کشور که 
تراکنش های س��نگین مشکوک داش��تند ۸ هزار و ۱5۰ میلیارد تومان 

مالیات مطالبه شده است.
عملکرد مالیاتی

او درب��اره مق��دار مالیات دریافت��ی در چهار ماه ابتدایی امس��ال نیز 
گفت: ما در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷، ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد 
مالیاتی کسب کردیم این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 
۱۰درصد رش��د را نش��ان می دهد در این زمینه هم در بخش مالیات بر 

عملکرد و هم در بخش مالیات بر ارزش افزوده شاهد رشد بودیم.
رئیس  س��ازمان امور مالیاتی ادامه داد: با توج��ه به اینکه دوره های 
اخ��ذ اظهارنامه از مودیان مالیاتی چهار دوره س��ه ماهه اس��ت، تالش 
خواهیم ک��رد که عمده مالی��ات در این بخش ب��ا خوداظهاری انجام 
ش��ود. ما توانس��تیم 4 میلیون و ۸۶۳ هزار اظهارنامه را دریافت کنیم 
ک��ه از این تعداد 4 میلیون و ۱۶۰هزار تا در بخش مش��اغل و خودرو 
 ب��وده و بیش از 2۸۰ هزار تا در بخش اش��خاص حقوق��ی و حدود از

4۳۰ هزار اظهارنامه در بخش امالک اجاره و مس��تقالت داش��تیم که 
رشدی منطقی داشت.

تقوی ن��ژاد افزود: از کس��انی که اطالعات ناقص دادن��د قبال 4 هزار و 
24۰ میلی��ارد تومان مالیات اب��راز کردند، اما از محل بررس��ی مجدد، 
رق��م واقعی ۹ ه��زار و ۸۳۰ میلیارد تومان بود؛ یعن��ی حدود 5 هزار و 
5۹۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی اخذ ش��د. همچنین از برخی شرکت ها 
به ویژه شرکت هایی که از طریق بورس کاال در مناطق آزاد خریدوفروش 

می کردن��د و اطالع��ات دقیق نمی دادن��د حدود ۳هزار میلی��ارد تومان 
مطالبه مالیات و جریمه انجام دادیم.

وی افزود: از محل شناس��ایی کس��انی که کارت های بازرگانی غیر را 
گرفته بودند با همکاری قوه قضاییه، وزارت اطالعات و بقیه دس��تگاه ها 
۶ هزار و 24۸ نفر را شناس��ایی کردیم و نخستین بار از محل شناسایی 

افراد اصلی در این زمینه 4 هزار میلیارد تومان مالیات گرفتیم.
تقوی نژاد اضافه کرد: حدود 22 هزار میلیارد تومان در سال گذشته و 
سه ماه امسال از طریق فرار مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر کردیم 

و این رکورد تاریخی بود.
وی ب��ا بی��ان اینکه کارگروه ویژه تش��کیل دادیم ک��ه هفته ای دو بار 
تش��کیل جلس��ه می دهد، گفت: اطالعات 22 شرکت واردکننده خودرو 
را کس��ب کردیم که مجموع پرداخت مالیات آنها در س��ال های ۱۳۹۱ 
ت��ا ۱۳۹4، 5میلی��ارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود اما تا االن ۸۳۰ میلیارد 

تومان از آنها مالیات گرفتیم.
تقوی نژاد تصریح کرد: پارسال و امسال نرخ های مالیاتی افزایش نیافته 
اس��ت زیرا بنا بر فش��ار آوردن بر مؤدیان مالیات��ی نداریم و رویکردمان 
اس��تفاده از منابعی اس��ت که تاکنون در خدمت نظام اقتصادی کش��ور 

نبود.
وی مالیات بر ارزش افزوده را کامال ش��فاف و روش��ن دانست و افزود: 
در ۱۶۰ کش��ور دنیا همچون ای��ران مالیات بر ارزش افزوده از حلقه های 

مختلف و صورتحساب ها دریافت می شود.
کشف 4 هزار شرکت صوری

رئیس  س��ازمان امور مالیاتی گفت: 4 هزار ش��رکت صوری را کش��ف 
کردیم و این نش��ان می دهد که عده ای در حال سوءاستفاده هستند. در 
عین حال، پارس��ال یک میلیون و ۳۰۰ هزار مؤدی جدید را شناس��ایی 
کردیم که از این تعداد تاکنون برای ۷۰۰هزار نفر مؤدی، پرونده مالیاتی 

تشکیل شده است.
تقوی نژاد در ادامه س��خنان خود با بیان اینکه تالش ما بر این اس��ت 
 که با مدیران، تعامل ش��ود، افزود: در یک س��ال و نیم گذش��ته بیش از

۶5 هزار مدیر را که مش��کل و بدهی مالیاتی داشتند تعیین تکلیف و از 
آنها رفع محدودیت کردیم.

وی ادام��ه داد: از بنگاه واحدی که زیان کرده باش��د مالیات دریافت 
نمی شود بلکه از بنگاهی که سود کرده مالیات دریافت می شود.

تقوی نژاد درباره س��امانه طرح جامع مالیاتی با بیان اینکه این سامانه، 
بومی شده اس��ت، گفت: در پیشرفته ترین کش��ورها حداکثر ۹۸درصد 
اظهارنامه مالیاتی، الکترونیکی دریافت می ش��ود درحالی که در کش��ور 
ما، امس��ال در س��امانه طرح جام��ع مالیاتی، ۱۰۰درص��د اظهارنامه ها 

الکترونیکی دریافت شد و این رکورد جهانی است.
تقوی نژاد درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این نوع مالیات یکی 

از ابزارهای مالیاتی مدرن اس��ت و زیرس��اخت های آن باید ایجاد شود و 
اکنون زیرساخت های الزم فراهم است و باید این موضوع مطرح شود.

وی درباره مالیات بر خانه های خالی هم گفت: در قانون حکمی وجود 
دارد مبنی بر اینکه وزارت مس��کن باید س��امانه اس��کان و امالک را در 
کش��ور راه اندازی کند و نسبت به شناس��ایی خانه های خالی اقدام و به 

سازمان امور مالیاتی اعالم کند.
تقوی ن��ژاد ادام��ه داد: بارها با وزارت راه و شهرس��ازی مکاتبه کردیم 
اقدامات��ی را انجام دادند اما کافی نیس��ت و اکنون معطل این س��امانه 

هستیم.
وی درب��اره صندوق های مکانیزه فروش ه��م گفت: دولت الیحه ای را 
در اس��فند سال ۱۳۹5 دراین باره تهیه کرد و در اختیار مجلس گذاشت 
که بحث آن در کمیس��یون به پایان رس��ید و در نوبت طرح در صحن 

علنی مجلس است. 

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

بزرگ ترین خریدار سکه، پادو یک شرکت بود

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه به دنبال اجرای مسیر سرشماری 
از مدل سنتی و ترکیبی س��نتی و اینترنتی به سمت سرشماری مدرن 
هس��تیم، گفت: پیش بینی می کنیم تا هش��ت س��ال آینده به طور کلی 
سرش��ماری س��نتی، اینترنتی ترکیبی و برمبنای خوداظهاری مردم را 
کنار گذاش��ته و سرش��ماری م��درن را مبنی بر اطالع��ات آماری ثبتی 
مبنای��ی محقق کنی��م. به گ��زارش خبرگزاری ها، امیدعلی پارس��ا روز 
یکش��نبه در بیس��ت و چهارمی��ن نمایش��گاه الکامپ در مح��ل دائمی 
نمایش��گاه بین الملل��ی ته��ران در نشس��تی خبری همچنی��ن از توقف 
اعتبار دس��تگاه هایی که اطالعات به مرکز آمار ندهند خبر داد و گفت: 
دس��تگاه های اجرایی موظفند ریز اطالعات خ��ود را به مرکز آمار اعالم 
کنند، در غیر این صورت تا دو هفته دیگر این دس��تگاه  ها به س��ازمان 

برنامه و بودجه معرفی و اعتبارات آنها اختصاص نمی یابد.
رئی��س مرکز آمار ایران درباره تطبیق نداش��تن آمارهای این مرکز با 
س��طح جامعه، به نرخ تورم اش��اره کرد و گفت: مرکز آمار سه نرخ تورم 
اعالم می کند؛ یکی تورم ماهانه اس��ت که میانگین س��بد مصرفی مردم 
برای کل استان هاس��ت و این عدد متوس��ط افزایش برای کل مردم در 

دوره زمانی یک ماهه است.
وی اظه��ار داش��ت: ت��ورم دوم، »نقطه به نقطه س��الیانه« اس��ت که 
می گوید این ماه نس��بت به ماه مشابه سال پیش، چقدر افزایش داشته 

است و برای کل کشور بوده و میانگین آن به صورت دو رقمی است.
پارس��ا بیان کرد: »تورم متوسط س��الیانه« نرخ دیگری که این مرکز 
 ارائ��ه می دهد و میانگین ۱2 ماه اخیر اس��ت؛ ب��ه عبارتی میانگین کل

۱2 ماه پیش است.
وی ب��ا بیان اینکه کل آمارهای مرکز آمار میانگین کش��ور یا اس��تان 
اس��ت، افزود: قرار اس��ت واقعیت کف بازار را ببینیم؛ باید به طور ماهانه 
و متوسط قیمت کاالها را رصد کنیم زیرا برای نمونه نرخ تورم متوسط 

ساالنه برای برنامه  ریزی ها کاربرد دارد.
او تاکید کرد: برای قضاوت درست یا نادرست بودن نرخ تورم اعالمی، 
باید ببینیم نس��بت به قبل تفاوت داش��ته و آن را با تورم گذشته و بعد 

مقایسه کنیم.
رئیس مرکز آم��ار ایران با بیان اینکه اولین سرش��ماری اینترنتی در 
سال ۹5 انجام ش��د و 4۸درصد مردم به صورت اینترنتی، خوداظهاری 
داشتند که در دنیا رکوردی برجای گذاشت، افزود: هم اکنون سرشماری 
از مدل سنتی به سمت سرشماری مدرن در حرکت است و ما نیز مانند 
س��ایر کشورها به این سمت در حرکت هستیم و پیش بینی می کنیم تا 
هش��ت سال آینده به طور کلی سرشماری س��نتی، اینترنتی ترکیبی و 
برمبنای خوداظهاری مردم را کنار گذاشته و سرشماری مدرن را مبنی 

بر اطالعات آماری ثبتی مبنایی محقق کنیم. 

رئیس مرکز آمار ایران اعالم کرد

جایگزینی سرشماری سنتی با مدرن تا 8 سال دیگر

احمد کیمیایی اسدی
 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

یادداشت
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تاکید بر نظارت مستمر و حرفه ای در کنار حمایت و همراهی 
شبکه بانکی

جزییات نخستین نشست مدیران بانکی با 
رئیس کل بانک مرکزی

نخستین نشست مدیران عامل بانک ها با رئیس کل بانک مرکزی 
برگزار شد و عبدالناصر همتی در این جلسه بر همراهی نظام بانکی 
برای ثبات و آرامش اقتصادی تاکید کرد و رعایت دس��تورالعمل ها 
و بخش��نامه های بانک مرکزی را از ضرورت های اصلی مورد انتظار 

برشمرد.
همتی پس از مراس��م معارفه خود در روز ش��نبه ۶مردادماه و در 
اولین روز کاری رسمی، در جلسه ای با مدیران عامل بانک ها شرکت 
کرد و شنونده مسائل و مشکالت امروز شبکه بانکی از زبان مدیران 

بانکی بود.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک مرکزی، مدی��ران عامل بانک ها 
در این جلس��ه با تش��کر از رئیس کل بانک مرکزی برای برگزاری 
اولین جلس��ه پس از اتمام مراسم معارفه، بانک ها را همراه و همگام 
با سیاس��ت های بانک مرکزی عنوان کردند و همگی تصریح کردند 
که منطبق با سیاس��ت ها و اصول بانک مرکزی و در همان مس��یر، 

برنامه ریزی و حرکت می کنند.
ت��الش ب��رای ثب��ات اقتص��ادی، اعتمادس��ازی به نظ��ام بانکی، 
رتبه بن��دی بانک ه��ا، انضباط مالی، اصالح س��اختار نظ��ام بانکی، 
پرهیز از رقابت های ناس��الم در ش��بکه بانکی، تالش برای انطباق با 
استانداردهای بین المللی، افزایش سرمایه بانک ها، برگزاری به موقع 
مجامع بانک ها و کاهش فش��ار تس��هیالت تکلیفی از مسائل مورد 
بحث در این جلسه بود. همچنین در این جلسه بر تالش برای حل 
مش��کالت تاکید و مقرر شد بانک ها مسائل خود را طی گزارشی به 

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کنند.
در همین زمین��ه، مدیرعامل بانک قوامین از جزییات بیش��تری 
درب��اره محتوای این جلس��ه خب��ر داد و گفت: این جلس��ه درباره 
هماهنگی ه��ای اولیه برای ادامه مس��یر و تعامل سیس��تم بانکی و 
بانک مرکزی بود و س��عی شد تا اهم مشکالت فعلی سیستم بانکی 

به صورت کلی مورد طرح و بررسی قرار بگیرد.
غالمحس��ن تقی نت��اج در گفت وگو با ایبنا ادام��ه داد: رئیس کل 
جدید بانک مرکزی ضمن تش��کر از زحمات ولی اهلل س��یف و تیم 
مدیریتی او، بر افزایش همکاری فعلی بانک ها و بانک مرکزی تاکید 
و ابراز امیدواری کرد تا با مدیریت مش��کالت بانکی موجود، شرایط 
بهتری برای مشتریان، س��پرده گذاران و تسهیالت گیرندگان فراهم 
ش��ود. مدیرعامل بانک قوامین در پایان، گفت: در این جلسه بیشتر 
مباحث و مش��کالت فعلی سیس��تم بانکی از جمله نظام بانکی مثل 
نرخ س��ود بانکی، مجامع بانک ه��ا، معادله ترازنامه و س��ود و زیان 

بانک ها، مشکالت مالیاتی و. . . مطرح شد. 

انتقاد از عملکرد ضعیف تیم سابق بانک مرکزی
نرخ تورم واقعی است؟

یک کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به نرخ تورم اعالم شده توسط مرکز 
آمار، این نرخ را برآمده از قیمت کاالهایی که باید مطابق ارز 42۰۰ تومانی 

فروخته شوند نه قیمت هایی که واقعا در بازار وجود دارد، ارزیابی کرد.
عبداهلل مشکانی، کارشناس حوزه مسائل اقتصادی در گفت وگو با ایسنا 
با اشاره به تفاوت نرخ تورم اعالم شده توسط مرکز آمار با وضعیت واقعی 
تورم در بازار اظهار کرد: واقعیت این اس��ت که طبق برآوردهای مختلفی 
که انجام ش��ده و همچنین آنچه که اس��تیو هنکی )اقتصاددان و استاد 
دانش��گاه جان هاپکینز( برآورد کرده، نرخ واقع��ی تورم در ایران بیش از 

۱۰۰ درصد است.
وی در توضیح علت تفاوت نرخ واقعی تورم و نرخ اعالم شده توسط مرکز 
آمار و بانک مرکزی بیان کرد: کارشناسان این سازمان ها برای سنجش نرخ 
ت��ورم اطالعات قیمتی اقالم مختلف را جمع آوری می کنند، اما از آنجایی 
که این کارشناس��ان قیمت اقالم مصرفی را بر مبنای ارز دولتی داده شده 
به واردکنندگان و قیمتی که باید آنها کاالهایش��ان را بفروش��ند محاسبه 
می کنند، لذا نرخ تورم بسیار کمتر از اندازه واقعی آن برآورد می شود. این 
در حالی اس��ت که همه ما می دانیم که واردکنن��دگان اجناس خود را بر 
مبنای دالر بازار آزاد به فروش می رس��انند و نه بر مبنای نرخ دالری که 

دریافت کرده اند.
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه ارز دولتی تخصیص داده ش��ده 
به واردکنندگان صرفا باعث ایجاد فضا برای مفاس��د اقتصادی شده است 
ادامه داد: واقعیت این است که واردکنندگان کاالهای خود را با قیمت ارز 
آزاد می فروشند و اگر هم بخواهند با قیمت ارز دولتی بدهند، کاالها را به 

یکسری از نزدیکان خود و افراد خاص می فروشند.
وی با تاکید بر اینکه تخصیص دالر 42۰۰ تومانی به واردکنندگان باعث 
ایجاد سود برای س��وداگران شده است گفت: برآورد می شود حدود ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان از محل تخصیص ارز 42۰۰ تومانی فس��اد ایجاد شده 
باشد. این پول فقط به جیب دالالن و برخی افراد خاص رفته است و مردم 
عادی که این سیس��تم برای حمایت از آنها طراحی ش��ده ب��ود ابدا از آن 
بهره مند نشده اند؛ چرا که در حال حاضر و با این قیمت ها مردم اساسا به 

کاالهای وارد شده با ارز دولتی دسترسی نداشته اند.
مش��کانی در ادامه با بیان اینکه عدم تخصیص یکب��اره این ارز یارانه ای 
می تواند باعث بروز شوک های قیمتی و حتی اجتماعی شود گفت: مساله 
مهم در اینجا از بین بردن این فضای عظیم رانت و فس��ادی اس��ت که با 
دالر 42۰۰ تومانی به وجود آمده اس��ت. اگر دولت همین مبالغ را صرف 
کاالهای اساسی کند و از طریق نظام جیره بندی و کوپن کاالهای اساسی 
به حمایت از مردم اقدام کند بس��یار می تواند برای مردم و قش��ر ضعیف 

جامعه موثرتر باشد.
وی در پایان با اش��اره به عملکرد ضعیف تیم سابق بانک مرکزی اظهار 
کرد: بانک مرکزی و ش��ورای اقتصاد با تصمیمات نادرست و سیاست های 
ناکارآم��دی ک��ه اجرا کردن��د عمال باعث ب��ه وجود آمدن این مس��ائل و 
سوءاس��تفاده ها شدند و الزم اس��ت نهادهای نظارتی با جدیت به مفاسد 
پیش آمده و ارتباط بعضی کارتل های اقتصادی با بدنه تصمیم سازی کشور 

ورود کنند.
گفتنی اس��ت، مرکز آمار ایران در برآوردی که از میزان تورم در اقتصاد 
داشته است نرخ تورم تیرماه را ۸.۷ درصد اعالم کرد. در همین حال بانک 

مرکزی نرخ تورم تیرماه را ۱۰.2 درصد اعالم کرد.

خبرنــامه

دیروز قیمت دالر در بازار غیررس��می ارز، م��رز ۱۰هزار تومان را هم 
رد کرد و رکورد تازه ای از خود بر جای گذاش��ت. روز یکش��نبه در ادامه 
نوسانات بازار ارز و قیمت هایی که مشخص نیست بر چه اساسی هر روز 
برای دالر ثبت و معامله می شود و در حالی که بازارهای جهانی تعطیل 
بود، دالر در بازار ارز ایران تا ۱۰ هزار تومان و حتی بیشتر قیمت خورد.

به گزارش ایسنا، ماجرای پرحاشیه ارز از حدود یک سال پیش شروع 
ش��ده و تاکنون نیز بازار آرامش��ی به خود ندیده اس��ت. دالر از حدود 
۳۸۰۰ تومان در ش��هریور ۱۳۹۶ تا بی��ش از ۱۰ هزار تومان تا به امروز 
افزایش قیمت داش��ته و پیش بینی هم برای زمان پیش رو وجود ندارد. 
این در حالی اس��ت که در سال جاری با وجود اینکه دولت در سیاست 
ارزی خود تغییراتی ایجاد کرد اما به هر حال پاسخگوی شرایط موجود 
نبود و به گونه ای سیاستگذاری کرد که کارشناسان از همان ابتدای امر 
آن را شکس��ت خورده و بی نتیجه دانس��ته بودند. زمانی که دالر تا مرز 
۶۰۰۰ تومان پیش رفت، به یکباره و طی یک سیاس��ت دستوری آن را 
تک نرخی و با قیمت 42۰۰تومان برای واردات و صادرات اعالم کرده و 

در سوی دیگر بازار ارز را به رسمیت نشناخت.
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران ب��ازار ارز معتقد بودن��د همین که بانک 
مرک��زی دیگر صرافی ها را از معام��الت دالر ممنوع کرده و بازار ارز را 
امنیتی و به رس��میت نمی شناسد، به زودی می تواند التهابات ارزی را 
در شرایطی که معامالت غیرشفاف و زیرزمینی انجام می شود، تشدید 
کند. البته همین طور هم ش��د و به مرور بازار ارز از نوس��ان بیشتری 
برخ��وردار ش��ده و قیمت ها صعودی پیش رف��ت. در حالی آینده بازار 
ارز تکلیف مش��خصی ندارد که بارها کارشناس��ان از دولت خواسته اند 
در سیاس��ت موجود تجدیدنظ��ر کنند به هر حال ای��ن اتفاق چندان 
نیفت��اد تا اینک��ه اخیرا با تغییراتی که در ریاس��ت بانک مرکزی اتفاق 
افتاد، ظاه��را رئیس کل جدید بانک مرک��زی برنامه هایی برای تغییر 
رویه موجود دارد. آنطور که همتی می گوید برنامه های او در راس��تای 
حفظ ذخایر ارزی و از بین بردن رانت بزرگی اس��ت که این روزها در 
ب��ازار ارز در نتیجه اجرای سیاس��ت ارزی دولت در چند ماه گذش��ته 

ایجاد شده است.

 نظر همتی و سیف در مورد جریان بازار ارز
اما اینکه چرا بازار ارز به این س��مت پیش رفته در کنار مس��ائلی که 
کارشناس��ان به آن اش��اره می کنند، دیدگاه ولی اهلل س��یف -رئیس کل 
س��ابق بانک مرکزی- و همچنین عبدالناص��ر همتی -رئیس کل جدید 
بان��ک مرکزی- در این مورد قابل توجه اس��ت. س��یف در زمانی که در 
ریاس��ت بانک مرک��زی بود، دالیل تاثیرگذار بر ش��رایط و تحوالت بازار 
ارز را از سال گذش��ته تاکنون این گونه تحلیل کرد که تحوالت نرخ ارز 
در بازار آزاد تا نیمه اول س��ال گذش��ته در مسیری سازگار با متغیرهای 
بنی��ادی اقتصادی قرار داش��ته، اما به دنب��ال التهاب آفرینی های آمریکا 
نسبت به برجام همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی 
عوام��ل داخل��ی بازار دچار التهاب ش��د و در نهایت با توجه به ش��رایط 
حاکم بر آن و نیز لزوم کاهش آسیب پذیری در مقابل تکانه های ناشی از 
التهاب آفرینی های خارجی بوده که سیاست جدید ارزی اجرا شده است.
س��یف معتقد بود که در کنار انتظارات و عوامل روانی، علل اقتصادی 
نیز بر تحوالت بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و 
مهم تر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید 
داخلی و ارتقای سالمت و حل مشکل انجماد دارایی ها از عوامل مهم در 

ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند.
رئی��س کل س��ابق بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود در مراس��م 
تودیع و معارفه به ایجاد ثبات در بازار ارز در ابتدای حضورش در دولت 
یازدهم در بانک مرکزی به عنوان دس��تاوردهای خود اشاره کرد و البته 
توضی��ح داد که در ادام��ه مجموعه ای از رویداده��ای خارجی و داخلی 
این روند را معکوس و بازار را ملتهب کرده اس��ت. وی تاکید داش��ت که 

انباش��ت برخی تعادل های موجود در اقتصاد کالن طی سال های قبل و 
اصرار برای ثبات نرخ ارز طی این سال ها زمینه ساز تشدید التهاباتی شد 

که اکنون در بازار ارز وجود دارد.
اما در س��وی دیگر همتی، نظر دیگری در رابط��ه با التهابات بازار ارز 
داش��ته و در اولی��ن اظهاراتش در جایگاه رئی��س کل بانک مرکزی این 
مس��ائل را به صراحت بیان کرد. او معتقد است که وضعیت کنونی بازار 
ارز محصول عدم تعادل ترازنامه نظام بانکی، بی  تدبیری در اس��تفاده از 
ابزارهای سیاس��ت پولی و سردرگمی در اعمال سیاست های ارزی است. 
دلیل اصلی ایجاد نابس��امانی در بازار ارز از نگاه او عدم کنترل و هدایت 
جریان نقدینگی، خلق نقدینگی بی ضابطه توس��ط ش��بکه بانکی و نبود 
ابزارهای جایگزین مناس��ب برای دارایی هایی مانند ارز و س��که و طال و 
همچنین القای جو بدبینی و انتظارات نقدی توس��ط دش��منان با هدف 

ایجاد تصویری نامطمئن از آینده در ذهن مردم است.
ب��ا این حال رئیس جمهوری و مع��اون اول وی در زمان صدور حکم 
ریاست بانک مرکزی برای همتی تاکید داشتند که مسائل ارزی و حفظ 
ذخایر و همچنین کنترل ش��رایط ارز در اولوی��ت کاری وی قرار گیرد. 
رئی��س کل بانک مرکزی البته تاکید دارد ک��ه برنامه های خاصی برای 
بازار ارز داش��ته و حفظ قدرت ارزی را در ص��در برنامه هایش قرار داده 
اس��ت. بر این اساس مجموعه مردم به ویژه فعاالن اقتصادی منتظرند تا 
رئیس کل جدید بانک مرکزی به زودی برنامه ها و راهکارهای خود برای 
ساماندهی شرایط ارزی را اعالم کرده و ثبات به بازار ارز برگردد، چراکه 
ای��ن روزها عدم تعادل در ن��رخ ارز و بی ثباتی موج��ود مانع از هرگونه 

برنامه ریزی و سرمایه گذاری از سوی فعاالن اقتصادی شده است. 

دالر نرخ تاریخی 1۰ هزار تومان را ثبت کرد

دالر ۵ رقمی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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درخواست وزیر صنعت از سازمان بورس و بورس کاال:
اسامی خریداران کاالهای عرضه شده در 

بورس را منتشر کنید
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت در نامه ای از رئیس س��ازمان بورس و 
مدیرعامل ش��رکت بورس کاالی ایران خواست تا لیست اسامی اشخاص 
حقیق��ی یا حقوق��ی خریدار تمامی کااله��ای عرضه ش��ده در بورس از 
زم��ان اعالم ارز 42۰۰ تومانی را در س��ایت رس��می ب��ورس کاال اعالم و 
اطالع رسانی کنند. به گزارش شاتا، متن این درخواست به این شرح است: 
»به منظور ش��فافیت کامل عملیات فروش بازار بورس کاال لیست اسامی 
اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کلیه کاالهای عرضه شده در بورس، با 
اولویت محصوالت فوالد و س��ایر محصوالت فلزی عرضه شده و نیز اقالم 
پتروشیمی و سپس سایر کاالها را از زمان اعمال قیمت نرخ رسمی 42۰۰ 
تومانی در محاسبه قیمت پایه محصوالت بورسی برای اطالع عموم با ذکر 
تناژ و قیمت خرید و فروشنده، در سایت رسمی بورس کاال اعالم و اطالع 
رسانی نمایید. دستگاه های نظارتی خصوصاً سازمان های حمایت مصرف 
 نندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی مکلف به رسیدگی به نحوه 
بهره برداری از کاالهای مذکور هس��تند و هر گونه فروش خارج از شبکه 

تولید و یا با قیمت های باالتر را مورد تعقیب قانونی قرار خواهند داد.«

مدیرعامل بورس کاالی ایران:
سرمایه های جدید فعال به بازار آتی سکه وارد 

نمی شود
مدیرعام��ل بورس کاال گفت ورود س��رمایه های جدید به بازار آتی س��که 
متوقف شده، اما این بازار متوقف نیست و افرادی که فعالند به فعالیت خود 
ادامه می دهند. حامد س��لطانی نژاد در گفت وگو با  خبرگزاری صدا و س��یما 
افزود: کد جدید به افراد متقاضی داده می شود، آموزش هم داده می شود، اما 
این ب��ازار در حالت فریز قرار می گیرد و افراد جدید نمی توانند موقعیت های 
جدی��د بگیرند و فعالیت ب��ازار با همان افراد قبلی ب��ازار ادامه پیدا می کند، 
بنابراین تا وقتی تالطمات بازار نقدی س��که به ثبات برس��د این بازار به این 
شکل به فعالیت خود ادامه می دهد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه بازار آتی 
همواره جهت گیری اش از بازار نقد است، ما برای مدیریت بهتر ریسک فعاالن 
محدودیت هایی را اعمال می کنی��م. مدیرعامل بورس کاال افزود: در مواقعی 
که نوس��ان در بازار نقدی زیاد اس��ت تصمیمات اینچنینی گرفته می شود و 
در حال حاضر اجازه ورود سرمایه های جدید فعاًل به این بازار داده نمی شود. 
سلطان نژاد گفت: وقتی بازار نقدی سکه یک ثبات نسبی را پیدا کند قطعاً این 
بازار هم دوباره اجازه ورود س��رمایه های جدید را خواهد داشت. وی با اشاره 
به اینکه بازار آتی سکه یک بازار رسمی است، افزود: این بازار به سمت منافع 
س��رمایه گذاران حرکت می کند و هر کاس��تی هم که در این بازار باشد قابل 
نظارت است ولی اگر این بازار فعالیت نکند خرید و فروش سکه به بازارهای 
دیگر در کوچه و خیابان و تاریک خانه ها کشیده می شود و قطعاً رصد این بازار 

بسیار سخت خواهد بود.

دریچه

فرصـت امروز: ش��اخص بورس در روزی که ن��رخ دالر در بازار آزاد 
از م��رز ۱۰ هزار تومان عبور کرد و قیمت س��که نیز پرش��ی 4۰۰ هزار 
تومانی داش��ت، برخالف روند جاری اقتصاد همچنان با رشد مواجه شد 
و ب��ا ۱۹۷4 واح��د افزایش به ۱۱۳ هزار و ۸52 واحد رس��ید. در واقع، 
نوس��انات قیمت دالر در هفته ها و ماه های گذش��ته س��بب شده قیمت 
س��هم ها در بورس اوراق بهادار تهران با فراز و فرودهای شدیدی همراه 
باشد. با اینکه در هفته گذشته معامالت بورس نسبت به روزهای ماقبل 

آن اندکی آرام گرفته بود و نوسانات شدیدی دیده می شد، 
اما بورس تهران در دو روز گذش��ته ش��اهد افزایش شدید 
قیمت ها و کانال شکنی های پی درپی دماسنج بازار سرمایه 

بوده است.
از سوی دیگر، معامله گران بورس تهران دیروز در حالی با 
تقویت تقاضا در گروه  فلزی، پاالیشی، معدنی و پتروشیمی 
مواج��ه بودن��د ک��ه بازارهای مال��ی دنیا به دلیل توس��عه 
جنگ های تجاری و مناقش��ه بر س��ر تعرفه های وارداتی با 
س��رکوب عرضه و تقاضا روبه رو هستند؛ روندی که می توان 
آن را به رفتار مخالف بازار س��هام با بورسی های دنیا تعبیر 

کرد.
قیمت سهام فلزات اساسی همچنان رو به رشد

ب��ه گزارش ایس��نا، معامله گران بورس ته��ران دیروز نیز 
ش��اهد افزایش قیمت ها در گروه فلزات اساسی بودند و سه 
نماد پاالیش نفت بندرعباس، فوالد مبارکه اصفهان و ملی 
صنایع مس ایران بیش��ترین تاثیر افزاینده را روی شاخص 

کل داشتند.
بر این اساس، ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق به��ادار تهران ۱۹۷4 واحد رش��د کرد و به رقم ۱۱۳ 
هزار و ۸52 واحدی رسید، اما شاخص کل هم وزن با 4.۳۷ 
واحد کاهش به رقم ۱۸ هزار و ۳45 رس��ید. ش��اخص آزاد 
ش��ناور نیز 2۱۷۳ واحد رشد کرد و تا رقم ۱2۳ هزار و ۷۱ 
ب��اال رفت. ش��اخص بازار اول و دوم نیز ه��ر یک به ترتیب 

۱۹۰2 و ۱۷۹۶ واحد رشد کردند.
پاالیش نف��ت بندرعباس، فوالد مبارکه اصفه��ان و ملی صنایع مس 
ایران هر یک به ترتیب ۳55، ۳2۹ و 2۱۳ در رش��د ش��اخص های بازار 
تاثیرگ��ذار بودند. در ط��رف مقابل گروه مپنا، پاالی��ش نفت اصفهان و 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس به ترتی��ب با ۶4، ۳۷ و ۳2 واحد تاثیر 

کاهشی سعی کردند نگذارند شاخص های بازار بیش از این رشد کند.
روز یکش��نبه نیز همچون روز نخس��ت هفته در گروه فلزات اساس��ی 
ش��اهد رشد قیمت بیشتر س��هم ها بودیم، به طوری که اکثریت نمادها 
بیش از 4 درصد رشد قیمت داشتند و تعدادی نیز با صف خرید همراه 

بودن��د. در نماد ملی صنایع مس ایران که تاثیر بس��زایی در نوس��انات 
ش��اخص داش��ت، صف خریدی با حجم نزدیک به ۱۶ میلیون مشاهده 
 می ش��د ک��ه در قیم��ت ۳۰2۷ ریال، س��فارش خرید گذاش��ته بودند.

5۹ درص��د از خریده��ا در این گ��روه مربوط به اف��راد حقیقی و مابقی 
مربوط به افراد حقوقی بود.

در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای نیز بیشتر سهم ها 
با روند افزایش قیمت مواجه شدند و نمادهای پاالیش نفت الوان، نفت 

به��ران، س��رمایه گذاری صنعت نفت و پاالیش نف��ت اصفهان با کاهش 
قیمت مواجه شدند.

قیمت تعدادی  از س��هم ها در گروه محصوالت ش��یمیایی با 4 درصد 
رش��د مواجه شد، اما س��هم هایی که با کاهش قیمت مواجه بودند، کم 
نبودند. در عین حال در نماد پتروشیمی پارس در این گروه صف خرید 

مشاهده می شد.
خودرویی ها که در نخستین روز هفته یکدست قرمزپوش شده بودند، 
روز یکش��نبه عمدتا با افزایش قیمت روبه رو ش��دند. ه��ر چند که این 

افزایش قیمت نسبت به روند کلیه بازار در این دو روز چندان زیاد نبود. 
در این گروه 2۱۳ میلیون سهم به ارزش بیش از 2۳میلیارد تومان مورد 

داد و ستد قرار گرفت.
ارزش معامالت بورس تهران دیروز به رقم 5۹4 میلیارد تومان رس��ید 
که این رقم ناش��ی از دس��ت به دست ش��دن ۱.۷ میلیون سهم و اوراق 

مالی طی ۱22 هزار و ۹52 نوبت داد و ستد بود.
در فرابورس ایران نیز ش��اخص کل ۱۹.۱4 واحد رش��د کرد و تا رقم 
۱2۹4 واحد باال رفت. ارزش معامالت این بازار به رقم ۳42 
میلیارد تومان رس��ید و حجم معام��الت رقم 55۶ میلیون 

سهم و اوراق مالی را رد کرد.
سکه 4۰۰ هزار تومان پرش کرد

همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، دیروز دالر 
در ب��ازار آزاد 5 رقم��ی ش��د و مرز ۱۰ ه��زار تومان را رد 
کرد. همچنین قیمت سکه تمام طرح جدید به گفته رئیس 
اتحادیه فروش��ندگان طال و جواهر ب��ه چهار میلیون و ۱۰ 
هزار تومان رسید که نسبت به روز نخست هفته 4۰۰ هزار 

تومان افزایش یافته است.
در همین زمینه، ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایسنا 
و در تشریح روند بازار سکه و طال در این هفته گفته است: 
سکه سیر عجیب صعودی به خود گرفته و تا ساعت ۱2:45 
دقیقه یکشنبه، قیمت سکه تمام طرح جدید چهار میلیون 
و ۱۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم سه میلیون و 55۰ 
هزار تومان، نیم س��که یک میلیون و ۸52 هزار تومان، ربع 
س��که ۹4۰ هزار تومان، سکه یک گرمی 4۸5 هزار تومان، 
ه��ر مثقال طالی ۱۷ عیار یک میلیون و ۳۳۶ هزار تومان، 
ه��ر مثقال طالی ۱۸ عیار یک میلیون و 42۱ هزار و 2۰۰ 
توم��ان و هر گرم ط��الی ۱۸ عیار ۳۰۸ هزار و 4۰۰ تومان 

بوده است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر با بیان این که متاسفانه کلیه 
بازارها متاثر از رشد س��که و دالر دچار سردرگمی و رکود 
ش��ده است، گفت: علت افزایش عجیب و غریب قیمت طال 

و دالر به عوامل داخلی برمی گردد.
محمدول��ی گف��ت: تصمیمات آنی بان��ک مرکزی و دول��ت در ایجاد 
تالط��م موثر بوده اس��ت. چند نرخی ب��ودن بازار ارز ه��م باعث ایجاد 
اوضاع نابس��امانی شده که اثرات منفی خود را بر تمام بازارها می گذارد. 
درخصوص عوامل خارجی باید گفت قیمتی که هر اونس طالی جهانی 
دارد نش��ان دهنده این اس��ت که نوس��انات آنها نرمال اس��ت و تجارت 
بین المل��ل نمی توان��د دلیل ایجاد التهاب در بازار ایران باش��د؛ لذا علت 

اصلی به مسائل داخلی مربوط می شود.

تقویت 1974 واحدی شاخص کل بورس

صعود بورس در روز رکوردشکنی دالر و سکه

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
8 مرداد 1397

شماره 1124



تحقق 1۰۰درصدی تعهد پرداخت وام 
قرض الحسنه ازدواج در بانک آینده

بانک آینده، در راس��تای طرح اعطای تس��هیالت قرض الحس��نه 
ازدواج در کش��ور، در چه��ار ماه نخس��ت س��ال جاری، ۱۰۰درصد 

تعهدات خود را انجام داده است.
بانک آینده، در راس��تای اجرای ابالغی��ه بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران، درخصوص اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و 
ب��ا هدف کاهش صف انتظار متقاضیان واجد ش��رایط برای دریافت 
این خدمت، موفق ش��د در چهار ماه نخس��ت سال جاری، با اعطای 
۳ ه��زار وام ازدواج، ۱۰۰درصد تعه��دات خود را در حیطه مصارف 
قرض الحس��نه پس انداز، به بهترین ش��کل و با باالترین سرعت، به 

انجام برساند.
بانک آینده، همواره می کوش��د در این مسیر خیر، پیشتاز بوده و 
به همین منظور، سرمایه انسانی فعال در ۱4۰ شعبه از  2۰4 شعبه 
بانک آینده در سراسر کشور، با همت عالی و عزم جدی خود، موفق 
ش��دند؛ به رغم فرصت 45 روزه تعیین ش��ده ب��رای تکمیل مدارک، 

زودتر به نتایج این مهم، دست یابند.
 

ثبت سفارش واردات نهاده های دامی متوقف شد
 افزایش 5درصدی قیمت ذرت در بازار

یک مقام مس��ئول گفت ک��ه طی 2۰ روز اخی��ر، وزارت صمت، 
ثب��ت س��فارش واردات نهاده های دامی، کنجاله س��ویا و ذرت را تا 
روشن شدن وضعیت واردکنندگانی که ارز یارانه ای گرفتند، متوقف 
کرد. محمد یوس��فی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از ثبت س��فارش 
واردات نهاده ه��ای دام��ی اظهار ک��رد: طی 2۰ روز اخی��ر، وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت)صمت(، ثبت س��فارش واردات نهاده های 
دامی کنجاله سویا و ذرت را تا روشن شدن وضعیت واردکنندگانی 

که ارز یارانه ای گرفتند، متوقف کرد.
به گفته وی، توقف ثبت سفارش واردات نهاده های دامی به مرور 
اثر خود را تا یک ماه آینده بر بازار خواهد گذاش��ت چراکه بیش از 
۹۰درصد کنجاله س��ویا مورد نیاز واحده��ای دامداری و مرغداری 

وارداتی است.
یوسفی از افزایش 5درصدی قیمت ذرت در بازار خبر داد و گفت: 
هم اکنون ه��ر کیلو ذرت برزیل با نرخ ۱۱۸۰ تومان تحویل بنادر و 
۱۳۸۰ تومان در اختیار مرغداری قرار می گیرد که به سبب کاهش 
عرضه در برابر تقاضای ناش��ی از توقف ثبت س��فارش در چند روز 

اخیر به طور متوسط در بازار 5درصد افزایش داشته است.
رئی��س انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی، قیمت کنونی هر 
 کیلو کنجاله س��ویا تحویل ب��ه مرغداران را همانن��د روزهای اخیر

2 هزار و 5۰۰ تا 2 هزار و ۸۰۰ تومان اعالم کرد.
وی درباره آخری��ن وضعیت قیمت مرغ در بازار اظهار کرد: امروز 
ن��رخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۶ه��زار، مرغ آماده به طبخ 
 می��دان بهم��ن ۷ ه��زار و ۸۰۰ ، غرفه های میادین می��وه و تره بار

۷ هزار و 5۰۰ و خرده فروش��ی های س��طح شهر ۹ تا ۹ هزار و 5۰۰ 
تومان اس��ت. یوسفی در پایان تصریح کرد: در شرایط کنونی قیمت 
واقع��ی هر کیلو مرغ زنده  ۶ هزار و 5۰۰ تا ۷ هزار و آماده به طبخ 
۹ هزار و 5۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است که انتظار می رود در روزهای 

آتی به این نرخ برسیم.

آهن 2۰درصد گران شد
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با بیان اینکه آهن کاالی داخلی 
ب��وده و هیچ معنای��ی در افزایش قیم��ت آن وجود ن��دارد، گفت: 
متأس��فانه بورس کاال گوی سبقت را از بازار گرفته و عامل افزایش 

2۰درصدی قیمت ها شده است.
محمد آزاد در گفت وگو با خبرگزاری تس��نیم، با اشاره به افزایش 
قیمت آهن در بازار که به واس��طه قیمت گ��ذاری بورس کاال انجام 
شده است، اظهار داشت: آهن کاالی داخلی بوده و هیچ معنایی در 
افزایش قیمت آن وجود ندارد. برای ما نیز س��وال اس��ت چرا بورس 
کاال ش��رایط را ب��رای افزایش قیمت ها فراهم ک��رده و باعث گرانی 
ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت هر کیلو میلگرد از 
۳هزار و ۶۰۰ تومان به 4 هزار و 2۰۰ تومان رس��یده اس��ت، افزود: 
تیرآهن نیز به واس��طه افزایش قیمت ها رشد 2۰درصدی را تجربه 
کرده و با قیمت هر کیلو 4 هزار و ۳۰۰ تومان در بازار مورد معامله 

قرار می گیرد.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن با بی��ان اینکه افزایش قیمت ها 
عاملی ش��ده تا فروشندگان دست از فروش محصول بردارند، گفت: 
متأس��فانه بورس کاال گوی سبقت را از بازار گرفته و عامل افزایش 
قیمت ها شده است جالب اینجاست قبال هر تریلی تیرآهن با قیمت 
4۰ میلیون معامله می شد، اما امروز با رشد دو برابری با قیمت ۸5 

میلیون تومان به فروش می رسد.
آزاد در ادام��ه صحبت ه��ای خود با تأکید ب��ر اینکه ما در بخش 
آه��ن و فوالد حتی ص��ادرات نیز انجام می دهی��م، گفت: به اعتقاد 
فروشندگان این کاال نه ربطی به ارز و نه کاالی وارداتی دارد و نباید 

با رشد قیمت مواجه شود.

صادرات صنایع رشد کرد؛ معادن افت!
می��زان صادرات در بخش صنعت و معدن ط��ی دو ماهه ابتدایی 
س��ال جاری از لحاظ ارزش��ی ب��ه ترتیب با رش��د 2۸.۱درصدی و 
کاه��ش ۱۶درص��دی و از نظر وزنی با رش��د ۱4درصدی و کاهش 

۱۰.۸درصدی روبه رو شده است.
به گزارش ایس��نا، میزان ص��ادرات در بخش صنعت طی دو ماهه 
ابتدای س��ال جاری معادل ۳۱2۷میلیون دالر بوده که در قیاس با 
صادرات 2442میلیون دالری این بخش نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته با رشدی 2۸.۱درصدی روبه رو شده است.
همچنی��ن می��زان ص��ادرات بخش مع��دن در دوماه��ه ابتدایی 
س��ال جاری برابر ۱۹۸ میلی��ون دالر بود که در مقایس��ه با میزان 
صادرات 2۳۶ میلیون دالری مدت مش��ابه سال گذشته شاهد افت 

۱۶درصدی صادرات در بخش معدن هستیم.

اخبـــار

دبی��ر انجمن صنایع لبنی خبر از کاهش 25درصدی ورود ش��یر خام 
ب��ه صنایع لبنی به دلیل خروج آن از کش��ور ب��رای صادرات به صورت 

شیرخشک خبر داد.
ب��ه گزارش تس��نیم، افزایش ن��رخ ارز انگیزه صادرکنن��دگان را برای 
افزایش حجم صادرات به ش��دت باال برده اس��ت، به طوری که ش��اهد 
رکورد زدن های عجیب صادراتی در برخی از بخش ها هستیم، به طوری 
که صادرات س��یب در س��ال جاری شش برابر شده و قیمت آن در بازار 
داخلی افزایش یافته است و به تازگی نیز دبیر انجمن صنایع لبنی خبر 
از افزایش چشمگیر صادرات شیرخشک را داده که منجر به کمبود شیر 

خام ورودی کارخانجات لبنی شده است.
رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران در این ارتباط  
نامه ای به محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست 

کارگروه تنظیم بازار نوشت. بخشی از متن این نامه به شرح زیر است.
احتراما به استحضار می رساند موجودی انبار کاالهای تولیدی به ویژه 
پنیر، شیرخشک و ش��یر استریل در کارخانجات به طور چشمگیری رو 
به کاهش است، میانگین دریافت شیر خام کارخانجات از تیرماه ۹۷ روز 

به روز کاهش یافته، به گونه ای که ظرف یک ماه گذشته کسری دریافت 
ش��یر خام کارخانجات روزانه رشد کرده و به میزان 2۰ تا ۳۰درصد کل 

دریافتی کارخانجات رسیده است.
جمع ظرفیت ش��یر خامی که توس��ط واحدهای تولیدی شیرخشک 
جذب می گردد حدودا روزانه 5۰۰۰ تن یعنی معادل 25درصد ظرفیت 
ش��یر خام فعلی کشور است که به دلیل تفاوت نرخ ارز رسمی 42۰۰۰ 
ریال و نرخ ارز آزاد ۹۰۰۰۰ ریال عرضه شده در بازار هرات و سلیمانیه، 
صادرات شیر خشک جذابیت و سودآوری فوق العاده داشته که در نتیجه 
ش��یر خام را با قیمتی تا ۱۷5۰۰ ریال نیز جذاب نموده اس��ت و بدین 
ترتیب قیمت چربی ش��یر خام نیز از هر یک ده��م درصد ۱5۰ ریال تا 

24۰ریال رشد داشته است.
کاهش 25درصدی ورودی شیر خام صنایع لبنی موجبات تخلیه آتی 
کاالهای لبنی و از بین رفتن ذخایر استراتژیک پنیر، شیرخشک و شیر 
اس��تریل خواهد گردید. با واردات حداکثر 25 هزار تن شیرخش��ک به 
کش��ور می توان این کس��ری را برطرف کرد که در  اختیار انجمن جهت 
جبران کس��ری شیر خام ورودی کارخانجات لبنی کشور قرار گیرد و به 

تدریج تا پایان سال جاری توزیع گردد.
این سیاس��ت در سال های ۹2-۹۱ نیز که تحریم ها اعمال شد توسط 
ای��ن انجمن به کار گرفته ش��د و در متعادل کردن قیمت ش��یر خام و 
فرآورده های لبنی نیز موثر واقع ش��د. گرچه در همان سال ها نیز قیمت 
ش��یر خام از 45۰۰ ریال هر کیلوگرم تا ۱۱۱۰۰ ریال رشد نمود و اگر 
واردات 25 هزار تن شیرخش��ک به موقع انجام نگرفته بود می توانس��ت 

وخامت بازار را بیش از پیش موجب شود.
الزم به ذکر اس��ت صادرات شیرخش��ک تولید داخ��ل در چهار ماهه 
اول س��ال۹۷ معادل ۷۷۷4 تن بوده اس��ت که برگشت ارزی آن با دالر 
آزاد ۹۰۰۰۰ ریال، محرک اصلی رشد قیمت شیر خام کشور در تیرماه 
می باشد و قیمت کارشناسی سازمان حمایت هر کیلوگرم ۱5۷۰۰ ریال 
را به چالش کش��یده و رق��م ۱۷۰۰۰-۱۷5۰۰ ریال در ب��ازار عرضه و 

تقاضای شیر خام شکل داده است.
استدعا دارد قبل از آغاز تحریم ها به طور فورس ماژور با ورود 25 هزار 

تن شیرخشک صنعتی موافقت فرمایید.
 

صادرات بیش از اندازه شیرخشک بازار داخلی را بهم ریخت

دبیر س��تاد مبارزه با تش��دید احتکار و اختفا گفت که هر کس��ی که 
م��ازاد بر نیاز خ��ود کاالیی را نگهداری می کند بای��د آن را ثبت کند تا 

قابل رهگیری باشد.
به گزارش تس��نیم، عباس تابش دبیر ستاد مبارزه با تشدید احتکار و 
اختفا گفت: هر کس��ی که مازاد بر نیاز خود کاالیی را نگهداری می کند 

باید آن را ثبت کند تا قابل رهگیری باشد.
وی با اش��اره به اینکه ۱۰گروه کاال مش��مول طرح مبارزه با تش��دید 
احتکار و اختفا هس��تند، افزود: این کاالها س��هم باالیی در سبد خانوار 
دارن��د. تاب��ش گف��ت: این کااله��ا از مبدا ت��ا مقصد رصد می ش��وند و 
دس��تورالعمل های کنت��رل کاالهای وارداتی و تولی��دات داخلی تهیه و 

ابالغ شده است.
وی با اش��اره به اینکه ستاد جلسات هفتگی و منظم دارد، گفت: پای 
ثابت این جلسات، اصناف و اتحادیه های استانی هستند و اگر الزم باشد 

اعضای جدید هم به ستاد افزوده می شوند.

تابش با اش��اره به بازرسی و سرکشی مس��تمر از کارخانه ها و انبارها 
گفت: در حوزه تلفن همراه ۱۱2هزار گوشی احتکارشده شناسایی شده 
اس��ت. وی افزود: یک انبار لوازم خانگی هم در آذربایجان ش��رقی کشف 
ش��د. دبیر ستاد مبارزه با تش��دید احتکار و اختفا از مردم خواست برای 

موفقیت در این طرح به ستاد کمک کنند.
وی افزود: مردم اگر جایی دیدند کاالهای هدف طرح انبار شده است 

با ۱24 تماس بگیرند و اطالع دهند.
تابش گفت: یکی از مواردی که در طرح در نظر گرفته ش��ده اس��ت، 

خرده فروشان هستند.
وی افزود: از بانک مرکزی خواس��تیم ارز م��ورد نیاز را تأمین کند، از 

بازرگانان هم درخواست داریم سریع تر کاالها را وارد کنند.
دبیر ستاد مبارزه با تشدید احتکار و اختفا با اشاره به اینکه کار ستاد 
از زمان ترخیص کاال آغاز می شود گفت: گمرک پس از ترخیص کاالها 

را به انبارهای شناسایی شده ارسال می کند.

وی ادام��ه داد: توافق با گمرک صورت  گرفته اس��ت ت��ا از هفته بعد 
ترخیص ها براساس سامانه اطالعات جامع تجارت صورت بگیرد.

تاب��ش گفت: ۱۶روز مدت مناس��بی برای ارزیابی عملکرد این س��تاد 
نیس��ت و باید به ستاد مهلت داد اما به مردم قول می دهیم در روزهای 

آینده تأثیر کار ستاد را در بازار خواهند دید.
وی افزود: س��امانه های نظارتی در وزارت صم��ت وجود دارد و آماده 

اتصال آن با سامانه های نظارتی سایر دستگاه ها هستیم.
س��عید باستانی، سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس اولین 
مشکل س��تاد مبارزه با تش��دید احتکار و اختفا را نبود نماینده اصناف 
و بخ��ش خصوصی خواند و گفت: وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ابزار 
کافی برای برخورد با محتکران را نداش��ت و ندارد برای همین از وزارت 
اطالعات، گمرکات و سایر دستگاه ها خواسته شد به کمک این وزارتخانه 
بیاین��د. وی افزود: اما از اصناف که بازوی اصل��ی دولت در کنترل بازار 

هستند در این کار آنطور که باید استفاده نشده است.

در ح��ال حاضر بس��یاری از واحدهای صنفی از ف��روش تلفن همراه 
خ��ودداری می کنن��د و می گویند »این کاال انبار ش��ده و ب��ه آنها داده 
نمی شود«، که رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در این باره اعالم 
کرد: فروش��ندگان احتکار و اختف��ا نکردند بلکه بازار با کمبود نس��بی 
مواجه شده که در روزهای آتی با عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه 

بهبود پیدا می کند.
به گزارش ایس��نا، بازار تلفن همراه در پی نوس��انات ارزی با مشکالت 
و چالش ه��ای بس��یاری مواجه ش��د ک��ه از افزایش قیم��ت بی رویه و 
غیرمنطق��ی تا عرضه نش��دن کاال در بازار متفاوت اس��ت. البته پس از 
انتش��ار لیس��ت دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات تلفن همراه از 
س��وی محمدجواد آذری جهرم��ی، وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
همچنان این مش��کالت در ب��ازار تلفن همراه پابرجاس��ت و نه موبایلی 

ارزان شده و نه بازاری اصالح.
طی هفته های گذش��ته ب��ازار روز به روز ش��اهد افزایش قیمت تلفن 
همراه بود و از س��ویی دیگر بس��یاری از فروش��ندگان اعالم می کردند 
ک��ه کاال برای عرض��ه ندارند، چراک��ه تامین کنندگان موبای��ل به آنها 

نمی فروش��ند. البته بسیاری از فروش��ندگان مجازی و سایت های فعال 
در حوزه موبایل نیز طی هفته های گذش��ته فروش چندانی نداش��تند و 
بسیاری از تلفن های همراه آنها از سبد فروش شان خارج شده  است که 
مش��خص نیست این مسائل ناش��ی از احتکار میان فروشندگان بوده یا 

واردکنندگان.
ابراهیم درس��تی - رئیس اتحادیه فروشندگان دس��تگاه های صوتی، 
تصویری و تلفن همراه - در این باره به ایس��نا، اظهار کرد: هیچ احتکار 
و اختفایی میان فروش��ندگان نیس��ت و آنها اگر کاال داشته باشند قطعا 
عرضه می کنند، اما طی روزهای گذشته با کمبود نسبی در بازار مواجه 
بودی��م که به زودی با تعیین تکلیف و عرضه ۱۰۰ هزار دس��تگاه تلفن 

همراه، وضعیت بازار موبایل بهبود پیدا خواهد کرد.
وی با اش��اره به اینکه عرضه نش��دن موبایل در بازار ناشی از نوسانات 
ن��رخ ارز، عدم تامین به موقع کاال یا احتکار یا اختفا میان ش��رکت های 

واردکننده است و در این میان فروشندگان مقصر نیستند.
همچنی��ن جالل الدین محمد ش��کریه – نایب رئیس اول اتاق اصناف 
ای��ران - در این باره به ایس��نا، گفت: گرچه ش��اید برخ��ی از واحدهای 

صنف��ی و فروش��ندگان در بازار مرتک��ب تخلف در زمین��ه  عدم عرضه 
ی��ا حتی احتکار و اختفا ش��وند، اما نمی توان پذیرفت که مش��کل عدم 
عرضه کاالهایی مانند تلفن همراه احتکار فروشندگان است، چراکه آنها 
نمی توانند در زمان طوالنی کاالهای خود را احتکار کنند و هر روز شاهد 

مدل های جدید موبایل در بازار هستند.
وی اف��زود: البته طی هفته های گذش��ته ش��اهد ش��کایت و گله های 
فروش��ندگان و عرضه کنندگان تلفن همراه نسبت به عدم تامین به موقع 
و عرضه موبایل از س��وی ش��رکت های واردکنن��ده بوده ایم که آن را به 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان حمایت مصرف  کنندگان و 
تولید کنندگان و دیگر دس��تگاه های متولی گزارش کرده ایم و امیدواریم 

این مشکل هرچه سریع تر حل و فصل شود.
به گزارش ایسنا، مش��خص نیست دستگاه های نظارتی مانند سازمان 
حمای��ت مصرف کنندگان و تولید کنندگان کجا هس��تند و چرا با وجود 
پیگیری های متعدد و مکرر خبرنگار ایس��نا حاضر به پاسخگویی در این 
زمینه نمی شوند که مشکل کار کجاست و چه کسی در این بازار تخلف 

می کند.

کاالی مازاد بر نیاز باید ثبت شود تا قابل رهگیری باشد

فروشندگان احتکار و اختفا نکردند؛ کمبود گوشی داریم

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

افزایش دوباره قیمت ها در کمین بازار خودرو
یکی از اعض��ای هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودروی ایران 
پیش بینی کرد که بازار خودروی کش��ور دوباره افزایش قیمت ها را 

تجربه می کند. 
علی عزیزی، با بیان این مطلب گفت: با ممنوعیت واردات خودرو،  

زنجیره ای از کسب وکار دچار ضرر و زیان شده است. 
مدیرعامل رامک خودرو نماینده رس��می سانگ یانگ کره جنوبی 
در ایران افزود:  بازار خودرو همواره پس از بازار ارز و طال تحت تأثیر 
شرایط اقتصادی است و پیش بینی می شود این بازار پس از وقفه ای 

کوتاه،  دوباره با رشد نرخ روبه رو شود. 
به گفته عزیزی، در حال حاضر س��رمایه ها بین بازارهای بی شمار 

در حال گردش است و بازارها با نوسان همراه هستند. 

اعالم جرم ناجا نسبت به مخدوش کنندگان 
حرفه ای پالک خودروها

نماین��ده مردم ته��ران در مجل��س گفت اگر اف��رادی به صورت 
حرفه ای پالک خودروها را مخدوش می کنند،  باید نس��بت به آنها 

اعالم جرم کرد. 
به گزارش پای��گاه خبری عصرخودرو،  فاطم��ه ذوالقدر در مورد 
افزای��ش تخلف برخ��ی افراد در مخ��دوش کردن حرف��ه ای پالک 
خودروه��ا هنگام ورود به محدوده طرح ترافیک، گفت: خالء قانونی 
ج��دی در این زمینه وجود ن��دارد، به نظر من باید کنترل و نظارت 
بیشتری باش��د. البته نیروی انتظامی اعالم کرده است که شدیداً با 

این موضوع برخورد می کند. 
نماین��ده مردم تهران، ری، ش��میرانات و اسالمش��هر در مجلس 
ش��ورای اسالمی ابراز داش��ت: من هم معتقدم باید با افراد متخلف 
در مخ��دوش کردن حرف��ه ای پالک خودروها برخورد ش��ود، البته 
آگاهی رس��انی باید صورت گیرد. اینها اگر با آگاهی رس��انی متوجه 
شوند که دوربین هایی است که باالخره در جایی تخلف شان را ثبت 

می کند کمتر دست به این کار می زنند. 
وی ادام��ه داد:  نقش پلیس در م��ورد افرادی که به ازای دریافت 
مبلغی پش��ت پالک های ماشین ها حرکت می کنند و این کار تقریباً 
تبدیل به ش��غل آنها شده است، بسیار موثر است. پلیس می تواند از 
طریق آگاهی رس��انی و حضور پررنگش در محل نصب دوربین های 

طرح ترافیک، این تخلف را کنترل کند. 
این نماینده مجلس تأکید کرد: هر چند اجرای قانون دست مردم 
اس��ت و با فرهنگ سازی باید آن را نهادینه کرد اما عوامل بازدارنده 
نی��ز نقش قابل توجهی در تکرار بی قانون��ی دارد. جریمه و مجازات 

کردن متخلفین باعث ضابطه مند شدن قانون می شود. 
نماینده مردم تهران تصریح کرد:  افرادی که پش��ت خودروها راه 
می روند، در صورت رویت پلیس دستگیر می شوند؛  دفعه اول از آنها 
تعهد می گیرند و دفعات بعدی مجازات س��نگین تر می شود. باالخره 
تخلفی دارد صورت می گیرد. درس��ت است که ماده قانونی صریحی 

نداریم اما این اقدام برهم زننده نظم عمومی است. 
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس در پای��ان گفت:  البته اگر یک 
ب��ار دو بار باش��د، می توان ب��ا تعهد گرفتن از کنار آن گذش��ت، اما 
اگر اف��رادی به صورت حرفه ای پالک ه��ا را مخدوش می کنند باید 
نس��بت به آن اعالم جرم کرد تا دس��تگاه های مرتبط به جرم ش��ان 
رس��یدگی کنند و این اتفاق خواهد افتاد یعنی این گونه نیست که 

هیچ حکمی برای این افراد پیش بینی نشده باشد. 
ای��ن روزها یک بار دیگر پدیده مخدوش ک��ردن پالک خودروها 
ب��رای ورود به محدوده زوج و ف��رد و فرد و طراح ترافیک در تهران 
ملموس ش��ده اس��ت،  چرا بعد از چندین س��ال، اقدامات بازدارنده 
پلیس و فرهنگ سازی دستگاه های فرهنگی در این باره موثر نبوده 

است. 

علت کمبود بنزین سوپر در جایگاه های 
سوخت

س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس توضیحاتی پیرامون کمبود 
بنزین سوپر در جایگاه های سوخت ارائه کرد. 

به گزارش پایگاه خبری عصرخودرو،  اسداهلل قره خانی با اشاره به 
طرح مباحثی همچون کمبود بنزین س��وپر در جایگاه های سوخت، 
گفت: کمبود بنزین سوپر در جایگاه ها وجود دارد، این کمبود برای 
ای��ام تابس��تان تا اندازه ای محتم��ل بود، چراکه در ش��رایط کنونی 
پاالیش��گاه های کشور بنزین یورو 4 را برای کالنشهرها با اکتان ۹۱ 
و ۹2 تولید می کنند.  س��خنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اس��المی  با بیان اینکه زمانی مصرف افزایش یافته و از تولید پیشی 
می گی��رد، باید مدیری��ت الزم در این بخش ص��ورت پذیرد، افزود: 
زمانی ک��ه میزان مصرف در کش��ور افزایش می یاب��د بنزین یورو 4 
تولید می ش��ود و با کاهش مصرف بنزین یورو 4 تولید بیشتر بنزین 
س��وپر در دس��ت اقدام قرار می گیرد.  وی با اشاره به اینکه مصرف 
بنزین س��وپر باال نبوده و شاید روزانه حدود ۳ میلیون بشکه در روز 
بنزین سوپر تولید ش��ود، ادامه داد: وزارت نفت برای اینکه به عامه 
متقاضیان در جایگاه های س��وخت پاس��خگو باشد به صورت موقت 

جابه جایی را در تولید بنزین انجام می دهد. 
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس ش��ورای اس��المی، با بیان 
اینک��ه بنزین یورو 4 نیز مش��کلی برای خودروه��ا ایجاد نمی کند، 
یادآور ش��د: اگر مصرف بنزین در کش��ور کاهش یابد جابه جایی در 

تولید بنزین سوپر صورت می گیرد. 
وی با اش��اره به اینکه مصرف بنزین در کشور شناور است، افزود: 
مص��رف بنزین از ح��دود ۸۰ ت��ا ۹۰ میلیون لیتر کمتر نیس��ت و 
گاهی بیش از این می ش��ود، لذا مردم باید در مصرف س��رمایه ملی 

صرفه جویی کنند. 
قره خان��ی ب��ا بی��ان اینکه اکنون که دش��من به طریق��ی نظام و 
دستاوردهای انقالب را نشانه گرفته و ابزار آن نفت،  بنزین و اقتصاد 
اس��ت مردم باید کمک های الزم را ب��رای مقابله با آن انجام دهند، 
تصری��ح کرد:  اگر 5 تا ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش یابد و 
۱۰ درصد صرفه جویی انجام شود مشکالت رفع می شود و در آینده 
ش��اهد س��همیه بندی و دو نرخی کردن نخواهیم بود و این موضوع 

همت مردم را می طلبد.

 پرونده واردات خودروهایی که ثبت سفارش های آنها به صورت غیرقانونی 
صورت گرفته بود، همچنان ناتمام اس��ت. هفته گذش��ته بخشی از زوایای 
پنهان این پرونده دردسرس��از ش��فاف ش��د، به گونه ای که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت لیست واردکنندگان و ثبت سفارش کنندگان غیرقانونی را 
اعالم کرد. قرار بود تعداد ۶4۸۱ خودرو که با رانت توانستند ثبت سفارش 
کنند و از در ممنوعیت ها گذشتند، منتشر شود اما در نهایت دیدیم ۶۱۰5 
خودرو، اطالع رسانی شد و معلوم نیست سرنوشت ۳۷۶ خودروی دیگر چه 
ش��ده است. برخی مقام های مسئول ۳۷۶ خودرو را در لیست نمایندگی ها 
و ش��رکت هایی که مجاز به واردات خودرو نبودند جا دادند، اما کارشناسان 
و انجمن واردکنندگان خواستار شفاف سازی آن هستند و خطاب به دولت 
گفتند چرا اس��م شرکت ها و افرادی که حدود ۳۷۶ دستگاه خودرو را وارد 
کردن��د، اعالم نمی کنید و این موضوع با شفاف س��ازی مغایرت های زیادی 
دارد. یک منبع مطلع می گوید این خودروها توسط دو الی سه نفر یا شرکت 
ثبت سفارش شده است و معلوم نیست که چرا اسم آنها از لیست متخلفان 
پاک ش��ده است. خبر دیگری که چهارشنبه ش��ب اتفاق افتاد جمع آوری 
۶۰ دس��تگاه خ��ودروی وارداتی از بازار بود که به ص��ورت غیرقانونی ثبت 
سفارش شده بودند. نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز سراغ 
ای��ن خودروها رفتن��د و احتمال دارد در هفته آتی به تعداد بیش��تری هم 
دس��ت پیدا کنند. ماه های گذش��ته زمانی که اعالم ش��د از ۶4۸۱ خودرو 
تنها ۱۹۳۰ خودرو وارد کش��ور شده است وزارت صنعت تأکید کرد از آنجا 
که این خودروها به دس��ت مردم رسیده است، نمی توان آنها را پس گرفت 
و تنه��ا باید با واردکننده متخلف برخورد ک��رد. مهدی دادفر، دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو درباره خودروهایی که جمع آوری ش��ده است، گفت: 
آنگونه که ما ش��نیدیم 5۰ تا ۶۰ دس��تگاه خودروی وارداتی از نمایشگاه ها 
جمع آوری ش��ده اس��ت. این خودروها مربوط به واردکنندگانی اس��ت که 

به واس��طه ثبت سفارش غیرقانونی واردات داش��تند. از آنجا که متخلفان 
بازداش��ت ش��دند، موضوع خودروها با جدیت در حال دنبال ش��دن است. 
به طور قطع واردکنندگان متخلف محل نگهداری خودروهایش��ان را اعالم 
کردن��د. وی با بیان اینکه با متخلفان نباید هیچ مماش��اتی صورت گیرد، 
اذعان داش��ت: شفاف سازی پرونده واردات خودرو یکی از موضوعات مهمی 
اس��ت که م��ردم از دولت توقع دارند. بدین جهت نبای��د در برخورد با آنها 
کوتاهی صورت گیرد. دادفر در مورد اس��امی که در لیس��ت واردکنندگان 
خودرو نبوده است، اظهار داشت: سؤال ما نیز این است که چرا تعداد ۶4۸۱ 
خودرو اعالم نشده است و چرا اسم برخی واردکنندگان گمنام ماند. موضوع 
پرونده تخلف واردات خودرو را از وزارت صنعت پیگیری کردیم و اینکه بعد 
از ارائه لیس��ت به مراجع قضایی پیگیری ها چگونه خواهد بود. آنها به نقل 
از دادستانی اعالم کردند که به ما گفتند دیگر در این زمینه ورود نکنیم و 
آنها به صورت مستقیم در حال پیگیری تخلف ها هستند و اجازه نمی دهند 
حقی، ناحق شود. آنگونه که اعالم شده، لیست متخلفان به صورت کامل در 
اختیار دادستانی قرار گرفته است و آنها در شروع کار اکثر متخلفان دولتی 

و غیردولتی را بازداشت کردند. 
نعمت اهلل کاشانی نس��ب از فعاالن بازار خودروهای وارداتی که چند سالی 
اس��ت خودروه��ای خارجی به فروش می رس��اند درباره اینکه دادس��تانی 
خودروهای��ی را ک��ه به صورت غیرقانونی وارد نمایش��گاه ها ش��ده اس��ت 
جمع آوری می کند یا خیر، خاطرنشان کرد: طبق اطالعاتی که ما داریم هنوز 
خودرویی جمع آوری نش��ده اس��ت. خودروهایی که در نمایشگاه ها موجود 
اس��ت ثبت سفارش غیرقانونی و درس��ت آن قابل تشخیص نیست. به هر 
ترتیب مراجع قضایی با بازداشت متخلفان به طور قطع به خودروهایی که از 
گمرک ترخیص شدند دست پیدا می کنند. دفتر جرائم سازمان یافته گمرک 
نیز فروردین ماه سال جاری از ۱۳ گمرکی که خودروهایی که به صورت ثبت 

س��فارش غیرقانونی در آنها قرار داشته یا ترخیص شده بودند خواسته بود 
فرآیند اعالم جرم قاچاق را بر اس��اس بند ب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق 
کاال ب��رای خودروهای مذکور انجام دهن��د. در این میان هنوز وزیر اقتصاد 
به مردم گزارش��ی در خصوص نتیجه اعالم جرم این خودروها ارائه نکرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که در دور جدید اطالع رسانی در خصوص این 
فساد اطالعات مهمی درباره شرکت ها و اشخاص واردکننده که از ثبت های 
فاقد اعتبار اس��تفاده کرده اند مطرح شده است. همچنین برخی خبرها از 
جمع آوری تعداد محدودی از خودروهای ترخیص ش��ده و پالک نشده که 
در نمایش��گاه های تهران قرار داش��تند خبر می دهند. نکته دیگری که در 
این پرونده جالب اس��ت حضور فردی به نام محمد آذرمهر اس��ت. این فرد 
که برای واردکنندگان خودرو هم غریبه نیست، توانسته باالترین آمار ثبت 
س��فارش غیرقانونی فردی را از آن خود کند. با آنکه اواخر سال ۹5 واردات 
خودرو توس��ط اشخاص ممنوع ش��د، این فرد در مقاطع مختلف توانست 
صدها دس��تگاه از برندهای مختلف ثبت س��فارش کند. البته این فرد جزو 
اولین کس��انی است که بازداشت شد. اما اس��م دیگر افرادی که در لیست 
متخلفان آمده و تعدادش��ان هم کم نیس��ت برای واردکنندگان هم ناآشنا 
هستند و معلوم نیست چگونه به خانواده واردکنندگان خودرو پیوسته اند. 
البته برخی شرکت ها که نمایندگی غیررسمی بودند هم در این لیست زیاد 
هس��تند. طبق داده های ما متوسط قیمت واردات یک دستگاه خودرو 2۱ 
هزار دالر اس��ت. بدین جهت افراد واردکننده جزو کسانی بودند که تمکن 
مالی خوبی داشتند. حال باید دید که قوه قضائیه برای مجازات این افراد چه 
حکمی صادر خواهد کرد. طبق آخرین مصاحبه ، ناصر سراج رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور گفت: تحقیقات بازرسان این سازمان در خصوص پرونده 
واردات خودرو هنوز تمام نشده و به صورت مشترک با دادستانی تهران ادامه 

دارد اما فعاًل جزئیات گزارش های این پرونده محرمانه است.

آغاز جمع آوری خودروهای وارداتی غیرقانونی از بازار

پس از کش وقوس های فراوان بر س��ر ماندن و رفتن رنو فرانس��ه، در 
نهایت این خودروس��از فرانسوی هم چا پای پژو گذاشت و بازار ایران را 
س��ر بزنگاه ترک کرد. حاال پرسش اینجاس��ت که صنعت خودروسازی 

ایران بدون حضور فرانسوی ها چگونه خواهد شد؟
به گزارش پدال نیوز، بر اس��اس آنچه از حدود دو ماه گذش��ته مبنی 
بر خروج آمریکا از برجام اعالم ش��د و پس از آن نیز اجرای تحریم های 
جدید علیه ایران مشخص شد، قرار است تحریم های جدید ایران از ۱۳ 

مردادماه و دور بعدی از ۱۳ آبان ماه اجرایی شود. 
 در همین راس��تا، دور اول این تحریم ها به صنعت خودروسازی ایران 
اختصاص دارد و مقرر ش��ده اس��ت ش��رکای تجاری ای��ران در صنعت 
خودروس��ازی یکی پس از دیگری ادام��ه همکاری خود با ایران را پایان 

دهند که پژ و رنو نیز از جمله سردرمداران آنها هستند. 
 به همین جهت، اواس��ط خردادماه نیز پژو رسما خروجش از ایران را 
اعالم کرد، اما شریک فرانسوی این شرکت از ادامه همکاری اش با ایران 

و ماندنش آن هم با تحمل همه سختی ها خبر داد.
پ��س از خبر رفتن پژو اما حضور رنو در ایران پس از فش��ارهای وارد 
شده ترامپ به پژو آنچنان مثبت ارزیابی شد که مدیر عامل این شرکت 
با اعالم اینکه  بازار ایران از جمله بازارهای با پتانس��یل اس��ت، ماندنش 
در ایران را تحکی��م کرد. اما در کمتراز یک  ماه، نظرش برای حضور در 

ایران تغییر کرد. 
 در همین زمینه اما مدیر اجرایی ش��رکت خودروسازی رنوی فرانسه 
اعالم کرد این ش��رکت احتماال به منظور تبعی��ت از تحریم های آمریکا 

فعالیت خود در ایران را متوقف خواهد کرد.
 تیری بولور، مدیر اجرایی ش��رکت خودروسازی رنوی فرانسه  اما این 
را هم گفته که ما به دنبال فرصت های جدید به ویژه در آفریقا هس��تیم 
تا از طریق ایجاد رش��د قوی، فرصت های از دس��ت رفته در بازار ایران 

را جبران کنیم.
 این درحالی اس��ت که از حدود یک ماه گذشته مدیران شرکت رنوی 
فرانسه گفته بودند که قصد دارند حتی حضور حداقلی را در بازار ایران 

نظیر دور قبلی تحریم ها حفظ کنند. 
 البت��ه کلوتیلد دلبوس، مدیر امور مالی ش��رکت رنو نیز گفته اس��ت 
که در نیمه نخس��ت امس��ال میزان فروش محصوالت رن��و در ایران به 
دلیل سیاس��ت بانک مرکزی این کش��ور ۱۰ درصد کاهش یافته و به ۸ 
درصد از سهم کل بازار ایران رسیده و پیش بینی شده است که  فروش 
محصوالت رنو در نیمه دوم امسال تقریبا به صفر درصد خواهد رسید. 

 حال این پرسش مطرح است که در این میان عالوه بر ادامه همکاری 
ای��ران با رنو در موضوع تولیدات پیش��ین و قرارداده��ای فعلی، قرارداد 
پس��ابرجامی ای��درو و رنو چه می ش��ود، همچنین س��بد ب��ازار ایران از 
خودروهای فرانس��وی چگونه پر می شود؟ پرسش دیگر اینکه در نهایت 
پس از خروج ش��رکای فرانس��وی ایران در صنعت خودروس��ازی، دیگر 
کدام کش��ورهای اروپایی برای همکاری با ایران باقی می مانند و صنعت 
خ��ودروی ایران در بخش تولی��د و واردات خودروهای اروپایی به کدام 

سو می رود؟ 
  س��عید مدنی، مش��اور عالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در 

همین زمینه می گوید: » در حال حاضر شاید رفتن و ماندن خودروسازان 
خارجی دغدغه خودروسازان داخلی و مدیران باشد، اما باید بیش از هر 
چیزی دغدغه سیاس��یون باش��د، چرا که تعداد زیادی شاغل در صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی مشغول به کار است و با پایان یافتن این گونه 

قراردادها و کاهش تولید، شاغالن این بخش دچار آسیب می شوند.«
 او با اش��اره به ق��رارداد رنو- ای��درو می افزاید: »هنوز ق��رارداد رنو و 
س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران به جایی نرسیده بود و تنها 
در حد توافق اولیه بود، همچنین پروژه ای که قرار بود به عنوان س��ایت 

مستقل در ایران کار کند نیز اجرایی نشد.«
 مدنی با اشاره به سایر قراردادهای ایران با رنو اظهار می کند: »موضوع 
دیگر در بخش تولیدات قدیمی این است که هنوز درباره بخش تولیدات 
قبلی تصمیم گیری نشده که آیا تولید محصوالت قدیمی همچنان ادامه 
خواهد داش��ت یا خی��ر؟ از این رو باید منتظر مان��د و دید که فعال این 

مسیر به کدام سمت منتهی می شود؟«
مدیر اسبق سایپا با بیان اینکه به تازگی معاون اجرایی رنو از احتمال 
قطع همکاری این ش��رکت با ایران خبر داده، تصریح می کند: »احتمال 
دارد رن��و ایران را ترک کند، ام��ا همچنان ما امیدواریم که رنو در ایران 
می ماند.«  او ادامه می دهد: » تجربه های پیشین نشان داده است که این 
ش��رکت ها ابتدا سطح فعالیت هایشان را کاهش می دهند تا مسیر نهایی 
تصمیم های بین المللی مش��خص ش��ود و در نهایت بر سر ادامه تولید، 
ماندن یا رفتن تصمیم گرفته ش��ود، چراکه در دوره گذشته نیز روال به 

همین صورت بوده و در نهایت رنو در ایران مانده است.«

مع��اون آموزش، پژوه��ش و فناوری وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
گفت تولید خودروی هیبریدی و برقی به صورت جدی در دس��تور کار 

این وزارتخانه قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، خودروی دو نیرو یا خودرو هیبریدی، خودرویی است 
که برای حرکت کردن از ترکیب دو یا چند منبع مجزای قدرت استفاده 

می کند. 
بیش��تر خودروهای هیبریدی تولید ش��ده تاکنون از ن��وع بنزینی – 
الکتریکی هس��تند، گرچه بعضی ش��رکت های خودروسازی خودروهای 

هیبریدی از نوع دیزل - الکتریکی نیز تولید کرده اند.
ب��رات قبادی��ان روز یکش��نبه در گفت و گ��وی اختصاصی ب��ا ایرنا در 
ش��هرکرد افزود: خودروه��ای هیبریدی و برقی ب��ه دلیل حفظ محیط 
زیس��ت و توس��عه پایدار در دس��تورکار وزارت صنعت، معدن و تجارت 

قرار دارد. 

به گفت��ه وی، در ای��ن زمینه تفاهم نامه س��ه جانبه ای بی��ن معاونت 
آم��وزش، پژوه��ش و فن��اوری وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، جهاد 
دانش��گاهی و بخش خصوصی برای تولید خ��ودرو هیبریدی و برقی به 

امضاء رسیده است.
مع��اون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
پاس��خ به این سوال که این تفاهم نامه در چه مرحله ای است، افزود: در 
حال حاضر این قدم نخست است و باید راه طوالنی در این زمینه پیمود.

قبادیان گفت: اکن��ون برنامه های کالن تدوین س��ند راهبردی برای 
سبد خودروهای کشور در دست تهیه است تا مشخص شود چند درصد 
از خودروها و موتورسیلکت های تولیدی در کشور باید هیبریدی باشد. 
مع��اون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص توس��عه صنایع »های تک« )پیشرفته( در کشور نیز گفت: این 
مساله نیز در معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارتخانه به عنوان یک 

برنامه مهم تدوین شده است.  قبادیان افزود: بر این اساس برای توسعه 
صنایع پیش��رفته )های تک( یک باب جدی در کشور باز شده است تا به 

صاحبان صنایع امتیازات ویژه ای داده شود. 
به گفته وی، براس��اس قانون، صنایع جدیدی که دایر می شود باید در 
محدوده ۱2۰کیلومتری ش��هرها باش��د اما در ارتباط با صنایع های تک 
به دلیل دوس��تدار محیط زیس��ت بودن، در داخل ش��عاع شهر تاسیس 

می شود.
مع��اون آموزش، پژوه��ش و فناوری وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
در خص��وص حمایت از صنایع الکترونیک و میکروالکترونیک از س��وی 
وزارتخانه نیز به ایرنا افزود: در این راستا صندوق حمایت و پشتیبانی از 

خدمات الکترونیک فعال است. 
به گفته وی، این صندوق، وام ها و تس��هیالت ارزان قیمت را در اختیار 

صنایع الکترونیک، میکروالکترونیک و هوشمند قرار می دهد.

بررسی صنعت خودروی ایران بدون حضور پژو سیتروئن و رنو

رنو هم جا پای پژو گذاشت

تولید خودرو هیبریدی در دستور کار وزارت صنایع قرار گرفت
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 در پ��ی برگ��زاری مراس��م افتتاحیه بیس��ت و چهارمی��ن دوره از 
نمایش��گاه الکامپ، ستاد توس��عه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای 

مج��ازی معاون��ت علم��ی؛ حام��ی 
آوردگاه س��رمایه جه��ت حمایت از 
 ،»it«اس��تارتاپ های فعال در حوزه

می شود.
ب��ه گ��زارش مرک��ز ارتباط��ات، 
اطالعات و فض��ای مجازی معاونت 
فن��اوری  توس��عه  س��تاد  علم��ی، 
اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی 
معاون��ت علم��ی در نظ��ر دارد در 
پ��ی برگ��زاری بیس��ت و چهارمین 
نمایش��گاه الکام��پ، برگزارکنن��ده 
و حام��ی آوردگاه س��رمایه جه��ت 
حمای��ت از اس��تارتاپ های فع��ال 

در بخش »it« باش��د، ل��ذا در پی این اقدام نوآورانه، س��تاد با دعوت 
از س��رمایه گذاران این حوزه،  بس��تر ارائه ایده های فناورانه از س��وی 

استارتاپ ها را فراهم می کند.
همچنی��ن براس��اس این اقدام نوی��ن در نمایش��گاه الکامپ، ضمن 
شناس��ایی ایده های برتر در حوزه 
فناوری اطالع��ات و ارتباطات، در 

پایان از آنها تقدیر خواهد شد.
براس��اس این گزارش نمایشگاه 
روی��داد  بزرگ تری��ن  الکام��پ 
تج��اری در عرص��ه تولید و عرضه 
و خدم��ات صنای��ع  محص��والت 
الکترونیک و کامپیوتر کشور است 
که همه س��اله با حضور گس��ترده 
و چش��مگیر دس��ت اندرکاران این 
ح��وزه و مخاطبان آنه��ا در محل 
بین المللی  نمایش��گاه های  دائمی 
ته��ران برگ��زار می ش��ود. گفتنی 
است بیست و چهارمین دوره از این نمایشگاه تا تاریخ ۹ مردادماه سال 

جاری در محل نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزاری است. 

مش��اور وزیر عل��وم و رئیس صن��دوق رفاه دانش��جویان از تصویب 
دو مصوب��ه حمایتی در راس��تای حمایت از دانش��جویان کارآفرین و 
کارگاه ه��ای مهارت محور خب��ر داد و گفت در این راس��تا ۳۰ کارگاه 

خوابگاه ه��ای  در  تولی��دی  مهارت مح��ور 
دانش��گاه فنی و حرفه ای ب��ا حمایت مالی 
صندوق رفاه دانش��جویان راه اندازی خواهد 
ش��د. به گزارش ایس��نا، مهن��دس ذوالفقار 
یزدان مه��ر در آیی��ن امض��ای تفاهم نام��ه 
همکاری حمایت از کارگاه های مهارت محور 
بین صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه فنی 
و حرفه ای که روز گذش��ته در س��اختمان 
مرک��زی این صن��دوق برگزار ش��د، ارتقای 
خدمت رس��انی ت��وأم با کرامت انس��انی به 
دانش��جویان را به عنوان ماموریت و ش��عار 
اصلی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 
عنوان کرد و گفت: تالش می کنیم با رویکرد 

مدیریت مش��ارکتی مبتنی بر دانایی با روحیه جهادی س��عی کنیم به 
جامع��ه هدف که ش��ریف ترین س��رمایه اجتماعی یعنی دانش��جویان 
هس��تند، کمک کنیم و تسهیالت خود را به سمت تسهیالت هدفمند 

و مؤثر س��وق بدهیم. وی در ادامه تصریح کرد: در ش��رایط فعلی که با 
محدودی��ت منابع دولتی مواجه هس��تیم، مدیریت درآمد را جایگزین 
مدیری��ت هزینه در صن��دوق رفاه دانش��جویان وزارت علوم نمودیم و 
تمرکز ب��ر درآمدزایی و جلب حمایت های 
نهاده��ای عمومی و مردمی خیرین تالش 
می کنیم تسهیالت خود را به جامعه هدف 
خود ارائ��ه نماییم.  رئی��س صندوق رفاه 
دانش��جویان وزارت عل��وم از افزایش 25 
تا 5۰۰درصدی تس��هیالت این صندوق و 
پوش��ش ۱۰۰درصدی بسیاری از خدمات 
ارائه ش��ده به دانشجویان خبر داد و گفت: 
خوش��بختانه ما به جز وام ش��هریه که در 
ردیف متفرقه قرار دارد، توانستیم بسیاری 
از تس��هیالت ارائه ش��ده به دانشجویان را 
پوشش ۱۰۰درصدی داشته باشیم، اگرچه 
در ح��وزه وام ش��هریه نی��ز ح��دود 45۰ 
میلیارد تومان توانس��تیم به دانش��جویان وام پرداخ��ت کنیم، این در 
حالی است که تنها 4۶ میلیارد تومان برای وام شهریه از سوی سازمان 

برنامه و بودجه تخصیص داشته ایم.

 فرصت جذب سرمایه
در بستر فعالیت استارتاپ های حوزه »آی تی« فراهم می شود

دانشجویان کارآفرین حمایت می شوند

امروز، همه ما به نوعی عادت داریم که تقریبا حجم باالیی از اطالعات 
را از طریق یک زیرساخت تعاملی غیر متمرکز انتقال داده و به اشتراک 
بگذاریم که همان اینترنت است، اما وقتی نوبت به انتقال پول می رسد، 
باز هم وابسته به همان خدمات قدیمی متمرکز موسسات مالی هستیم 
ک��ه تحت عنوان بانک ش��ناخته می ش��وند. مطمئن��ا روش هایی برای 
پرداخت از طریق اینترنت وجود دارد )که مهم ترین شکل آن خدمات 
پی پال، وب مانی و ... است(، اما این روش های پرداخت معموال نیازمند 
دخالت و استفاده از یک حساب یا اعتبار بانکی است، که در واقع بدون 

این خدمات، از حساب های مذکور هم کاری ساخته نیست. 
کاربرد بالک چین در صنعت مالی

فناوری بالک چین در این میان فرصتی جذاب را پیشنهاد می دهد تا 
به کمک آن از این لینک و واس��طه اضافی خالص شویم. در واقع این 
فناوری بدون نقص برای پر کردن و حذف س��ه نقش س��نتی در حوزه 
خدمات مالی طراحی شده است که عبارتند از: ثبت و ضبط تعامالت، 

تایید هویت و پذیرش مسئولیت پرداخت. 
از آنجایی که صنعت خدمات مالی بزرگ ترین بازار از لحاظ نقدینگی 
در سراسر دنیاست، استفاده از این فناوری در آن امیدوار کننده به نظر 

می رسد. یعنی اگر بخشی از این خدمات 
مال��ی به اس��تفاده از این فن��اوری روی 
بیاورند، به طور حت��م کل این صنعت را 
آنچنان که ما آن را می شناسیم، دگرگون 
می کن��د، اما در عین حال ب��ه طور قابل 
توجه��ی کارای��ی ای��ن خدم��ات را ارتقا 
می بخش��د. از آنجایی ک��ه تعامالت مالی 
به طور مس��تقیم بی��ن طرف های درگیر 
در معامله یا تعامل بدون هیچ واس��طه ای 
تکمی��ل می  ش��ود، در حال��ت دیجیتال 
حل و فص��ل و نهایی ک��ردن یک تعامل از 
هر زمانی دیگر س��رعت بیشتری به خود 
می گیرد. ب��ه این موضوع ش��فافیت باال، 
قابلی��ت ردیابی و امنیت را اضافه کنید تا 

بهتر به موضوع و اهمیت آن پی ببرید. 
کاربردهایی دیگر برای بالک چین

ع��الوه ب��ر این موضوع، بالک چی��ن نه تنها می تواند برای ارس��ال و 
انتق��ال پول الکترونیک مورد اس��تفاده واقع ش��ود، بلکه در عین حال 
می تواند برای ردیابی کاالهای فیزیکی در زنجیره عرضه مورد استفاده 
ق��رار گرفت��ه و از این طریق به ش��رکت ها کمک کند ت��ا در لحظه بر 

عرضه کنندگان خود نظارت داشته باشند. 
ام��ا اجازه دهید باز به مثال قبل ب��از گردیم. این ویژگی به خصوص 
حت��ی می تواند خ��ارج از صنعت خدمات مالی هم به ش��دت کاربردی 
باشد. حتما پیش از این می دانستید که فناوری بالک چین می تواند به 
منظور ذخیره س��ازی هر نوع اطالعات و داده در قالب دیجیتال شامل 

کدهای کامپیوتری هم مورد استفاده قرار بگیرد. 
با اس��تفاده از بالک چی��ن، می توانید هر ق��رارداد بین دو طرف یک 
معامل��ه را تبدیل به یک برنامه بکنید ک��ه توافق ضمن آن تنها تحت 
شرایطی اجرا می شود که هر دو طرف درگیر در آن کلیدهای خصوصی 
خودش��ان وارد کنند، به عبارتی با مف��اد قرارداد موافقت کنند. همین 

برنامه ق��ادر به دنبال ک��ردن و پیگیری اطالع��ات از منابع اطالعاتی 
خارج��ی )مثل قیمت س��هام، پیش بینی وضعی��ت آب و هوا، عناوین 
خبری و هر چیز قابل تحلیل دیگری توسط کامپیوتر( است و می تواند 
به ط��ور خودکار قراردادهای��ی را تنظیم کند که در آنها اگر دو طرف با 
شرایط خاصی موافق بودند، این قراردادها به طور خودکار اجرا شوند. 

بالک چین و قراردادهای هوشمند
این مکانی��زم در این صنعت تحت عنوان »قراردادهای هوش��مند« 
ش��ناخته می ش��ود و حوزه کاربری آنها نیز تقریبا ب��دون حد و حصر 
اس��ت. شما می توانید قراردادهای هوش��مند را برای همه نوع موقعیت 
از مش��تقات مالی گرفته تا حق بیمه و حتی اجاره امالک و مستغالت 
و تا فرآیندهای حقوقی و حتی جمع سپاری مورد استفاده قرار دهید. 
اجازه دهید فرض کنیم که می خواهید با استفاده از این قراردادهای 
هوش��مند یک آپارتمان اجاره کنید. ش��ما هزینه های مربوط به آن را 
از طری��ق ارز دیجیتال پرداخت و در ی��ک تاریخ معین کلید دیجیتال 
دریاف��ت می کنید. اگر کلید مربوطه در تاریخ معینی به دس��ت ش��ما 
نرس��ید، بالک چین فرآیند بازپرداخت را به کار گرفته و به ش��ما این 
اطمین��ان را می دهد که پول و س��رمایه خود را از دس��ت نمی دهید. 
کلید مورد نظر در تاریخ معین و مشخص 
ش��روع به کار کرده و پ��س از اتمام دوره 
ق��رارداد اج��اره کارایی خود را از دس��ت 
می ده��د، بنابراین موجر ه��م در امنیت 
کامل ق��رار می گی��رد. از آنجایی که این 
سیستم هم توس��ط هزاران نفر در سطح 
ش��بکه تحت نظارت قرار دارد، قابل هک 
ش��دن یا فریب داده ش��دن نیست. حتی 
مالکیت معنوی همی��ن رویکرد می تواند 
ب��رای کنت��رل مالکی��ت معن��وی مورد 
اس��تفاده قرار بگیرد ک��ه کاربردهای آن 
شامل این موارد می شود؛ مشخص کردن 
تع��داد دفعاتی که ی��ک کاربر می تواند از 
یک اثر اس��تفاده کند، آن را به اش��تراک 
بگ��ذارد یا از آن کپی تهیه کند. این سیس��تم همچنین می تواند برای 
طراحی و تهیه سیستم های رأی گیری محافظت شده در برابر تحریف 
و فس��اد مورد استفاده قرار بگیرد و به مردم کمک کند تا به اطالعات 
مختلف از منابع مختلف دسترسی داشته و اطالعات مورد نیاز را بدون 

سانسور و ... دریافت کنند. 
البت��ه در این رابطه چالش هایی هم وج��ود دارد: اینکه این فناوری 
هنوز در حال توس��عه پیدا کردن است و وضعیت قانونی و حقوقی آن 
هم هنوز به طور کامل مش��خص نش��ده اس��ت. دیگر نگرانی ها در این 
رابطه ش��امل ادغام و پذیرش جهانی آن است که به منظور اثربخشی 
کام��ل آن نی��از دارد که در همه صنای��ع به کار گرفته ش��ده و مورد 

استفاده گسترده قرار بگیرد. 
اما امکانات آن چنان گس��ترده و امیدوارکننده اس��ت که ش��کی در 
تبدیل ش��دن بالک چین به بخش اصلی از زندگی ش��خصی هر یک از 
ما در آینده خیلی نزدیک باقی نمی گذارد و شاید اکنون بهترین زمان 

برای فراگیری و سود بردن از جنبه های مختلف آن باشد. 
ibazaryabi :منبع

درسـت زمانی که بازار تلفن های هوشـمند چینی با رکود قابل توجهـی مواجه بود، هواوی به 
موفقیت بزرگی دست یافت.

به گزارش زومیت، ظاهرا بازار تلفن هوشـمند در چین، برخالف فروش ناامیدکننده ای که در 
فصل اول امسـال پشت  سـر گذاشت، روند رو به رشـدی را در پیش گرفته است. در فصل اول 
سـال 2۰18، شـاهد کاهش 21درصدی فروش تلفن های هوشمند چینی بودیم، در حالی که این 
نرخ در فصل دوم 2۰18 به 8درصد رسـید. درسـت زمانی که از هیچ یک از شرکت های سازنده 
چینی آبی گرم نشـد، هواوی دسـتاوردهای بزرگی را به ارمغان آورد که در ادامه به شـرح آن 

خواهیم پرداخت.
غـول فناوری چینی در فصل دوم سـال جاری، 27درصد از سـهام بازار تلفن های هوشـمند 
معـادل 28.5 میلیـون دسـتگاه را از آن خود کرد کـه رکورد جدیدی در بازار چین محسـوب 

می شود. این رقم نسبت به فصل دوم سال 2۰17 نیز با رشد 22درصدی مواجه بوده است.
همان طور که در تصویر می بینید، مکان های دوم و سوم این جدول را به ترتیب برندهای اوپو و 
ویوو از شرکت BBK Electronics از آن خود کرده اند. برند Oppo تنها 3درصد رشد داشته، 
در حالی که Vivo  حدود 2۰ درصد از سهام بازار را از آن خود کرده و نسبت به سال های پیش 

3۰درصد رشد کرده است.
مکان چهارم این جدول به برند شـیائومی تعلق دارد که نسـبت به سال گذشته هیچ رشدی 
نداشـته و این در حالی اسـت که اپل در رتبه  پنجم قرار دارد و سـهام بازار خود را به 8 درصد 

رسانده است.
طبق اظهارات تحلیلگران، 55درصد از فروش تلفن های هوشـمند در فصل دوم سال 2۰18 به 
آنر تعلق دارد که این میزان در سال گذشته 33درصد بود. این بدان معناست که در حال حاضر 
 Honor به آنر اختصـاص دارد. زمانی که Huawei بزرگ تریـن خط تولید در بیـن محصوالت
نخسـتین پرچم دار مقرون به صرفه خود را با قیمت 5۰۰ دالر روانه بازار کرد، به راحتی توانسـت 

Xiaomi را از حیث بودجه پشت سر بگذارد.
 امـا این تمام ماجرا نیسـت؛ ظاهرا تحلیلگران ادعا دارند که بازار تلفن های هوشـمند چینی 
تا پایان سـال جاری دوباره با شکست مواجه خواهد شد. احتماال شرکت های کوچک تر قادر به 

ماندن در این سطح از رتبه نبوده و شکست خواهند خورد.
 

منافع و مزیت های بالک چین چه مواردی هستند؟ 

هواوی رکورد فروش تلفن های 
هوشمند چینی را شکست

 نخستین مسابقه بازی سازی موبایلی در ایران با همکاری مرکز شتابدهی و 
نوآوری معاونت علمی برگزار می شود.

به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، با همکاری مرکز شتابدهی و نوآوری معاونت علمی، مسابقه »میلیونر 
بازی ساز« در تابستان ۹۷ برگزار می شود. این مسابقه برای افرادی که ایده ای در 
زمینه بازی سازی دارند، در فکر انتشار بازی خود هستند و درباره بازاریابی و فروش 

بازی خود راهنمایی و مشاوره می خواهند، خواهد بود.
همچنین برنامه ویژه ای در قالب رقابت و ارائه کارگاه های آموزشی در پارک 
فن��اوری پردیس معاونت علمی ترتیب داده ش��ده اس��ت. برگزیدگان فرصت 

انتشار بازی و همکاری های بیشتر با شرکت نارین را پیدا خواهند کرد.

چطور از بازی سازی درآمد میلیونی 
داشته باشیم؟

دریچــه

دوشنبه
8 مرداد 1397

شماره 1124



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

تحقیقاتی جدید نش��ان می دهد ابتالی مغز به نوعی انگل، تغییراتی 
ش��خصیتی از جمله خطرپذی��ری را در افراد به وج��ود می آورد، این 
ویژگ��ی به کارآفرینان کمک می کند. به گ��زارش مهر، طبق تحقیقی 

جدید یک پارازیت تک سلولی که وارد مغز 
می شود، احتماال دلیل انگیزش کارآفرینان 
سراس��ر جهان است. اس��تفانی جانسون از 
دانش��گاه کلورادو در آمری��کا و همکارانش 
ای��ن تحقی��ق را انجام داده اند. این کش��ف 
نش��ان می دهد ابتال به این انگل عجیب به 
اف��راد  Toxoplasma gondii در  ن��ام 
نوعی مزیت به حساب می آید. انگل مذکور 
که به وس��یله گربه منتقل می شود، پس از 
ورود به مغز تغییرات ش��خصیتی مرتبط با 
خطرپذی��ری در فرد ایج��اد می کند. اصوال 
عالم��ت ورود انگل ب��ه بدن، ابت��ال فرد به 

بیماری شبیه آنفلوآنزای مالیم است.
از س��وی دیگر تحقیقات پیش��ین عفونت T.gondii را با خودکشی و 
روان رنجوری مرتبط دانسته است. در همین راستا آخرین تحقیق در این 
باره نشان می دهد یکی دیگر از عوارض این انگل انگیزش برای خطرپذیری 

است که به فعالیت های کارآفرینان کمک می کند. بخشی از این مطالعه 
تحقی��ق روی ۱۹۷ فرد حرفه ای بود که در رویدادهای تجاری کارآفرینی 
شرکت می کنند. این تحقیق نشان داد اگر آنها مبتال به T.gondii باشند 
۱.۸درصد احتمال بیش��تری وجود دارد که 

کسب و کار خود را راه بیندازند.
۱4۹5دانش��جوی  ارزیاب��ی  همچنی��ن 
آمریکایی نیز نش��ان داد، افراد مبتال به این 
ان��گل ۱.4 بار بیش��تر از دیگران در رش��ته 
بازرگانی ادامه تحصی��ل می دادند. عالوه بر 
آن ۱.۷درصد احتمال بیشتری وجود داشت 
که آنها روی گرایش »مدیریت و کارآفرینی« 

تمرکز کنند.
Prosee -  تتایج این تحقیق در ژورنال

ing of the Royal Society B منتش��ر 
شده است.

هرچن��د نتایج این تحقی��ق چندان قابل 
 توجه نیس��ت، اما محققان هنگام مطالعه آمار مربوط به 42 کش��ور طی

25 سال گذشته متوجه شدند عفونت مذکور یک نشانگر مثبت و متداوم 
از فعالیت کارآفرینی در آن کشورها است.

جلس��ه تبیی��ن اولویت های پژوهش��ی ح��وزه فناوری س��المت در 
دانش��کده داروسازی دانشگاه علوم پزش��کی کرمانشاه با حضور رئیس 

بنیاد نخبگان استان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع  رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، در این نشس��ت، آوات طاهرپور، 
رئی��س بنی��اد نخبگان اس��تان کرمانش��اه 
گفت: این اندیشه که »دانش قدرت است« 
سرلوحه رش��د و توسعه بسیاری از کشورها 
قرار گرفته اس��ت و همان است که در مراجع 
 Knowledge is power و متون غربی به

ترجمه شده است.
وی افزود: گروهی علم را انتخاب می کنند 
که بتوانند جه��ان را تبیین کنند و بفهمند 
و از آن ب��رای زندگ��ی خ��ود و دیگ��ران 
برداشت هایی کارآمد و سازنده داشته باشند 
و رویکرد دگردیس��ی شده دیگر که محمل 

اله��ی در آنجا مانده، علم را با رویکرد تغییر جهان و کس��ب قدرت در 
مسیر تملک طبیعت خواسته  و آموخته است. نتیجه این رویکرد اخیر 
منجر به بحران های زیس��ت محیطی و پنجه بر رخ طبیعت کش��یدن 

شده است.
طاهرپور ادامه داد: از اهداف ملی و مهم هر کش��ور می تواند رسیدن به 
قله های پیشتازی در علم و فناوری باشد. این مهم با اولویت سرمایه گذاری 
 Research and( در تحقی��ق و توس��عه
اس��ت.  امکان پذی��ر   )Development
برخی کش��ورها در دهه های گذشته تا به 
امروز با س��رمایه گذاری گس��ترده در این 
بخش و ب��ا در نظر گرفت��ن آن به عنوان 
اولوی��ت اصل��ی، ب��ه پیش��تازی در علم و 

فناوری رسیده اند.
رئیس بنیاد نخبگان اس��تان کرمانش��اه 
اظهار داشت: اروپای غربی و ژاپن با تأمین 
بودج��ه کافی ب��رای تحقیق و توس��عه از 
قدرت نسبی برخوردار شدند و برای ده ها 
سال، جهانی با سه قطب یا مرکزیت را در 
علم و فناوری تش��کیل دادند. در حقیقت 
می توان دهه گذش��ته را دهه خی��زش علم و فناوری جدید در منطقه 
قاره آس��یا نامید. کش��ورهایی مانند چین و کره جنوبی در این مورد 

قابل توجه هستند.

تحقیق و توسعه، مهم ترین پیشران نوآوری استکشف انگلی که افراد را کارآفرین می کند!

بسیاری از استارتاپ ها و شرکت های کوچک با برگزاری جلسات ۱۰ 
ت��ا ۱5 دقیقه ای به صورت روزانه تمام افراد تیم را از پیش��رفت و روند 

کار مطلع می کنند. 
جلس��ات کاری بخش جدایی ناپذیر تمام کس��ب وکارها هستند و به 
ط��ور مرتب برگزار می ش��وند. گاهی اوقات اطالع��ات مفیدی در این 
جلس��ات مبادله می ش��ود اما گاهی اوقات تنها تل��ف کردن وقت بوده 
و هیچ نکت��ه مثبت دیگری ندارند. با این حال جلس��ات کاری محلی 
برای برقراری ارتباط، نوآوری و برنامه ریزی بوده و همه کس��ب وکارها 
به آن احتیاج دارند. در استارتاپ ها جلسات، محلی برای برین استورم 
یا توفان فکری )بیان نظرهای ش��خصی در مورد موضوعی خاص بدون 
ارزیابی یا قضاوت از طرف دیگران(، س��اخت تیم و گرفتن تصمیم های 
گروهی بوده و تاثیر فوق العاده زیادی روی پیش��رفت و رشد استراتژی 
کسب وکار می گذارند، بنابراین کیفیت جلسات کاری بسیار مهم است. 
در ادامه این مقاله  به بررسی شش راهی می پردازیم که کمک می کنند 

کیفیت  اس��تارتاپ ها  کاری  جلس��ات 
بهتری داشته باشند. 

1- جلسات باید هدف مشخصی 
داشته باشند

مدیران ارش��د اجرایی در جلس��ات 
هفت��ه  در  روز  دو  از  بی��ش  ب��زرگ 
کاری  جلس��ات  در  ش��رکت  ب��ه  را 
اختصاص می دهن��د. با این حال طبق 
نظرس��نجی های انجام شده اعالم شده 
اس��ت بسیاری از این جلسات بی هدف 
ب��وده و حتی ش��رکت ک��ردن در آنها 
و  اس��تارتاپ ها  در  ن��دارد.  ضرورت��ی 
ش��رکت های کوچ��ک جلس��ات نباید 
بدون هماهنگی قبلی و تنها با ارس��ال 
ی��ک ایمی��ل یا پیغ��ام برگزار ش��وند. 
جلس��اتی ک��ه توجی��ه واقع��ی برای 
برنامه ریزی ندارند باید کنس��ل شوند. 
جلس��ات بدون برنامه ریزی که معلوم 

نیست از شرکت کنندگان آن چه انتظاری می رود تنها تلف کردن وقت 
بوده و هیچ فایده دیگری ندارند. 

2- جلسات باید زمان بندی دقیق داشته باشند
مدت زمان جلس��ه را براس��اس رس��یدن به نتیجه مورد نظر تعیین 
کنید. به عبارت دیگر اگر فکر می کنید نیم س��اعت برای بررسی دقیق 
موضوع کافی است، طول جلسه را یک ساعت عنوان نکنید. زیرا ممکن 
اس��ت ۳۰ دقیقه اضاف��ه با موضوع های خارج از بحث پر ش��ود. گاهی 
اوقات جلس��ات به منظور ارزیابی تیم و ش��ناخت دقیق تر افراد برگزار 
می ش��ود که در این حالت نیز طول جلس��ات باید حداکثر سه ساعت 

باشد. 
3- شرکت کنندگان جلسه باید با دقت انتخاب شوند

حض��ور افراد کلیدی و مناس��ب، کیفیت و نتیجه جلس��ه را افزایش 
می دهد. زمانی که موضوع جلس��ه مشخص باشد و افراد کلیدی حضور 
داش��ته باشند مطمئنا کیفیت جلسه بهتر خواهد شد. جلسات شلوغی 
ک��ه افراد غیر مرتب��ط در آن حضور دارند، کیفیت مطلوبی نداش��ته و 

نمی توانند موضوع مورد بحث را به خوبی پوشش دهند. 
نویس��ندگان کتابی با عنوان پنج گام برای افزایش بهره وری سازمان 
معتقدن��د حضور هفت نفر در جلس��ات تصمیم گیری ش��رکت ایده آل 
اس��ت. حضور افراد بیش��تر از این تع��داد میزان به��ره وری و کیفیت 
تصمیم گی��ری را تا ۱۰ درصد کاهش می دهد. همچنین از طرف دیگر 
حضور افراد کمتر، خالقیت و مش��ارکت جلس��ه را پایین می آورد. آنها 
همچنین معتقد هستند اگر یکی از افراد کلیدی به هر دلیل نتوانست 
در جلس��ه حضور داش��ته باشد از او بخواهید با اس��تفاده از تکنولوژی 

ویدئو کنفرانس جلسه را دنبال کند. 
4- انعطاف پذیر باشید، اما روی هدف متمرکز بمانید

اهمی��ت بی��ش از اندازه ب��ه یک راه ح��ل و عدم تغیی��ر طرز تفکر 
س��ریع ترین راه بی اعتبار کردن یک جلسه اس��ت. اینکه شخصی ایده 
یا راه حل مورد نظر خود را از روی اس��الید 5۰ صفحه ای توضیح دهد 
هیچ فایده ای ندارد. بهترین جلسات، جلساتی هستند که انعطاف پذیر 
بوده و هر ش��خص آزادانه نظرات خود را 
بیان می کند. معم��وال خالقیت در چنین 
جلساتی بسیار بیشتر از جلسات خشک و 
رس��می است. ایده یا نظر خود را در ذهن 
داشته باش��ید اما نظرهای دیگران را نیز 

بشنوید. 
5- ورود تلفن های همراه را به جلسه 

ممنوع کنید
هیچ چیز بیش��تر از چ��ک کردن تلفن 
هم��راه نظ��م و تمرک��ز جلس��ه را به هم 
نمی زند. تصور کنید ش��خصی در جلس��ه 
در حال صحبت کردن اس��ت، درحالی که 
یکی از حاضرین تلف��ن همراه را زیر میز 
گذاش��ته و مخفیانه به کارهای ش��خصی 
خود می پردازد. این کار تمرکز تمام افراد 
حاضر در جلسه را به هم می زند و جلسه 
را از موضوع اصلی دور می کند. بنابراین از 
ش��رکت کنندگان بخواهید در تمام مدت 
جلس��ه تلفن همراه خود را خاموش کنند. برخی شرکت ها در جلسات 
کاری خود کتاب های رنگ آمی��زی در اختیار کارمندان قرار می دهند 
زی��را معتقدند این کار خالقیت و تمرکز افراد را به میزان قابل توجهی 

مخصوصا در جلسات توفان فکری افزایش می دهد. 
6- جلسات را به صورت ایستاده برگزار کنید

ای��ن روزه��ا جلس��ات کاری در بس��یاری از ش��رکت ها و مخصوصا 
اس��تارتاپ ها به صورت ایستاده برگزار می شود. حداکثر مدت زمان این 
جلس��ات ۱۰ الی ۱5 دقیقه اس��ت و در بسیاری از شرکت ها تبدیل به 
یک برنامه ثابت روزانه ش��ده است. این جلسات تضمین می کند تمام 
افراد تیم درک یکسانی از روند کار داشته و اهداف مشخصی در طول 
روز دارند. در این جلسات تمام افراد ایستاده هستند و با تمرکز کامل 
و بدون حواس پرتی به صحبت های یکدیگر گوش می دهند. از آنجایی 
که استفاده از موبایل یا تبلت در حالت ایستاده سخت تر است درنتیجه 

تمرکز، بهره وری و خالقیت افراد بسیار بیشتر است. 
FORBES/zoomit :منبع

افزایش بهره وری جلسات کاری استارتاپ

هواوی رکورد فروش تلفن های 
هوشمند چینی را شکست

یادداشـت

»روی��داد خلق ای��ده« به منظور خلق، پرورش و ارائه ایده های س��ینمایی با 
حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی برگزار شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، »رویداد خلق ایده« یا آنچه اس��تارتات ویکند نامیده ش��ده است، 
نمونه ای از یک رویداد نوآورانه محس��وب می شود که در آن با اتکا بر ساختار 

استارتاپ ویکندهایی که در حوزه فناوری اطالعات است برگزار می شود.
در ای��ن روی��داد فرصتی متف��اوت برای نویس��ندگان، فیلمنامه نویس��ان و 
صاحبان ایده در عرصه  س��ینما فراهم می شود تا در محیطی پویا و خالق، در 
قالب تیم های نویس��ندگی روی ایده های خود کار کنند. درنهایت می توانند با 
نگارش یک طرح چهار صفحه ای که از مشاوره  اساتید متخصص و باتجربه نیز 
بهره برده است، در بستری رقابتی و هیجان انگیز به تهیه کنندگان، کارگردانان 

و مسئوالن سینمایی ارائه کنند.

»رویداد خلق ایده« برگزار شد



در س��اخت ویدئوها س��رمایه گذاری کنید، نس��بت به مخاطبان خود 
آگاهی کس��ب کنید و در م��ورد کانال های مورد اس��تفاده آنها تحقیق 

کنید. 
نقطه نظرات مطرح ش��ده توس��ط کارآفرینان مشارکت کننده متعلق 

به خود آنهاست. 
درس��ت مانند هر صنعت دیگر حاضر در این عصر دیجیتال، تبلیغات 
تحت فش��ار است. با وجود سازمان های همگانی که از کاهش سود خود 
خبر می دهند، آن دس��ته سازمان هایی که خود را با چشم انداز رسانه ای 
در ح��ال تغییر تطبی��ق می دهند، میان خ��ود و دیگ��ران تمایز ایجاد 
می کنند. ش��یوه های بازاریابی س��نتی از زمانی ک��ه بیلبوردها پیام های 
مش��ابهی را به جمعیت های یکپارچه ارس��ال کرده اند، پیشرفت شایانی 

را تجربه کرده  است. 
ب��ه لطف موتورهای جس��ت وجو و نرم افزار بین��ش بازاریابی، در حال 
حاض��ر قابلی��ت آن را یافته ایم که بازاریابی مج��دد را با هدف برقراری 
ارتب��اط با مخاطبانی یکپارچه ب��ه کار گیریم. با این ح��ال، با توجه به 
اینکه پیش بینی می ش��ود تا سال 2۰۱۹، ۸۰درصد از ترافیک اینترنتی 
ب��ه ویدئوها اختصاص یابد، تبلیغ کنن��دگان باید تصاویر با کیفیت را در 
کنار آگاهی نس��بت به اولویت های خرید و برخی عوامل دیگر سرلوحه 

کار خود قرار دهند. 
1- افزایش استفاده از ویدئوها 

در ای��ن لینک، آماری را مطرح می کنیم که از ش��نیدن آن س��رتان 
سوت خواهد کشید. روزانه بیش از 5۰۰میلیون ساعت ویدئو در یوتیوب 
مش��اهده می شود که در واقع بیش از یک میلیارد کاربر مشاهده کننده 
آنها هس��تند. ۸۷درصد از تمامی بازاریاب��ان محتوای ویدئویی را به کار 
می گیرند و یک س��وم از تمامی زمان افراد در اینترنت صرف تماش��ای 

ویدئوها می شود. 
ب��ا توجه به الگوه��ای در حال تغییر مصرف مش��تریان، الزم اس��ت 
تبلیغ کنن��دگان ب��ه اهمیت نوع ابزاری ک��ه برای انتقال پی��ام خود به 
کارمی گیرند، توجه داشته باشند. نیمی از نسل زد )Gen Z(  معتقدند 
که بدون یوتیوب »قادر به ادامه زندگی نیس��تند«. اگر محصوالت خود 
را به ش��کلی صحی��ح و از طریق پلتفرم صحی��ح رونمایی نکنید، طولی 

نمی کشد که رقبا از شما پیشی می گیرند. 
2- جمعیت شناسی مخاطبان 

به لطف ش��رکت هایی همچون فیس بوک و گوگل، امروزه نس��بت به 
هر زمان دیگری اطالعات بیش��تری درباره مخاطب��ان در اختیار داریم 
و به این نتیجه رس��یده ایم که آنها بس��یار متفاوت ت��ر از قبل و بیش از 
پیش معرف فرهنگ ما هس��تند. برندهایی همچون تویوتا با درک آنکه 
تبلیغات واحد دیگر موثر نیس��تند، ویژگی های جمعیتی مخاطبان را در 

سطح کامال جدیدی به کار گرفته اند. 

تویوت��ا همزم��ان ب��ا کمپی��ن بازاریابی ب��رای مدل جدی��د کمری، 
تبلیغ��ات متفاوتی را برای قومیت های گوناگون در نظر گرفت. نس��خه 
آفریقایی-آمریکای��ی ای��ن تبلیغ��ات در ش��بکه ABC ک��ه مخاطبان 
بیش��تری از این گروه داش��ت به نمایش درآمد، در صورتی که نس��خه 
 اس��پانیایی این تبلیغات در شبکه اس��پانیایی زبان ان بی سی یونیورسو

NBC Universo((  پخش ش��د. پس از آن، این تبلیغات مناس��ب با 
مخاطبان شبکه های عمومی تغییر داده شد. 

تویوت��ا ب��ه تدریج از طری��ق به تصویر کش��یدن مش��تریان خود در 
ویدئوه��ای تبلیغاتی ولی در عین حال، پرهیز از کلیشه س��ازی یا تالش 
افراطی برای مجاب کردن افراد، اثرات تحت تاثیر قرار دادن مش��تریان 
را دریاف��ت. جک هالیس )Jack Hollis(  نائب رئیس و مدیرکل برند 
تویوتا اظهار داشت: »افراد عالقه دارند افرادی از قومیت های گوناگون را 
در برنامه ها مش��اهده کنند، چراکه امروزه زندگی آنها در مناطق زیادی 

از آمریکا دقیقا به همین شکل است.« 
3- کانال های توزیع )distribution channels( جدید 

تغییرات حوزه تبلیغات تنها توسط به کارگیری ویدئوها و ویژگی های 
جمعیتی مخاطبان احاطه نش��ده اس��ت. وفور یافت��ن کانال های توزیع 

جدید ویژه سرگرمی نیز به نوبه خود تاثیرگذار بوده است. 
پلتفرم های��ی همچون فیس بوک واچ )Face Watch(  فرصت ایجاد 
محتوای��ی را ب��رای تهیه کنندگان فراهم آورده اند که دیگر نیاز نیس��ت 
مورد عالقه تود ه های مردمی باشد. آنها می توانند از مخاطبان فیس بوک 
اس��تفاده کنند و افراد مورد نظر را براس��اس قومیت، جنسیت، عالیق و 
اولویت ها هدف قرار دهند. تبلیغ کنندگان نیز این قابلیت را یافته اند که 

محتوایی را که بیش از همه بیانگر پیام آنهاست ایجاد کنند. 
4- محتوایی که به ارزش مشتری اشاره دارد 

تبلیغ کنن��دگان امروزه بیش از پی��ش از ارزش محتوایی که به ارزش 
مشتریان اش��اره دارد س��خن می گویند. برنامه های مختص اقلیت های 
جامع��ه همچون جاس��ت دو )Just Doug( به س��بب قابلیتی که در 
جلب توج��ه مخاطبان مح��روم از خدمات گوناگون دارن��د، محبوبیت 
کس��ب کرده اند. جاست دو برداشتی سینمایی است که بخشی از آن به 
زندگینام��ه یک بازیکن حرفه ای پوکر اهل آس��یا می پردازد که در حال 

تالش برای راه یافتن به هالیوود است. 
ای��ن برنامه که ش��بکه د ورج )The Verge( از آن به عنوان یکی از 
بهتری��ن برنامه ه��ای کنونی فیس بوک واچ نام برده اس��ت، از یک مدل 
توزیع چند پلتفرمی پیروی کرده و به نیازهای آس��یایی آمریکایی هایی 
که همواره در رس��انه ها بد یا غلط جلوه داده شده اند، پاسخ می دهد. به 
عالوه، این برنامه توجه تبلیغ کنندگان را نیز به خود جلب کرده است. 

ب��ه اعتقاد راون اریکس��ون )Rawn Erickson(، بنیانگذار س��ابق 
ش��بکه میکر استودیوز )Maker Studios(  که اکنون توسط شرکت 
 The( دیزن��ی خریداری ش��ده و مدیرعامل کنونی ش��رکت د ماش��ین
Machine( که در ح��وزه مدیریت، تبلیغات و تولیدات در لس آنجلس 
فعال اس��ت، »فضایی خالی در محتوایی که به ارزش مش��تریان اش��اره 

دارد وجود دارد و جاس��ت دو یکی از نخس��تین برنامه هایی اس��ت که 
به این ش��کاف پرداخته اس��ت«. »این هدف مستقل از شبکه های دیگر 
و در س��طح باالیی از کیفیت محقق ش��ده اس��ت. انتظار می رود شاهد 
افزایش تعداد تبلیغ کنندگانی باش��یم که ب��ه تولید محتوای با کیفیتی 
که از ش��کل تبلیغات سنتی به سوی تولیدات با کیفیت و با معنا که به 
خوبی با ویژگی های جمعیتی مخاطبان همخوانی دارند فاصله گرفته اند، 

می پردازند.«
5- امروزه اینفلوئنسرها )influencers(  ابتکار عمل را در 

دست گرفته اند. 
با توجه به آنکه فیس بوک از کاهش میزان محتوای ویژه کس��ب و کار 
ک��ه در خ��وراک کاربران )users' feeds(  نش��ان داده می ش��ود خبر 
داده اس��ت، بازاریابی تاثیرگ��ذار )Influencer marketing(  قوت 
گرفته است. بازاریابی تاثیرگذار این امکان را برای برندها فراهم می آورد 
ک��ه محتوای مدنظر خود را به ش��یوه ای که ماهی��ت تبلیغاتی ندارد به 
مخاطبان ارائه دهند. مش��تریان با اینفلوئنسرها ارتباط برقرار کرده و به 
سخنان آنها اعتماد می کنند، البته در صورتی که اینفلوئنسر صادق بوده 

و دارای لحنی صریح باشد. 
برند نایک اخیرا به واس��طه آنکه اینفلوئنس��ری هوش��یار و یک گروه 
بازاریابی با استفاده از کفش نایک به عنوان موضوع اصلی آگهی تبلیغاتی 
 Charlie( خ��ود ویدئویی را تهیه کردند، با فردی به نام چارلی جابالی
Jabaley(  آشنا شد. جابالی شرح می دهد که چگونه این برند مشوق او 
در ورزشکار شدن بوده و از این شرکت درخواست کرده است تا تبلیغات 
تهیه ش��ده توس��ط او را حمایت مالی کنند به نحوی که پس از منتشر 
کردن نوش��ته های زیر و به سبب پس��ت فیس بوکی اینفلوئنسری به نام 
کیس��ی آدامز )Casey Adams(، ویدئ��وی وی بیش از یک میلیون 

بازدید داشته است. 
جابالی در نهایت توجه نایک را جلب کرد و پروازی او را به ساختمان 
نای��ک در پورت لن��د برد و این در حالی اس��ت ک��ه پیش بینی تصورات 
مخاطبان داس��تان دائمی او ب��ا نایک خواهد بود. همچن��ان که برندها 
امروزه رویکردی را برای ایجاد خالقیت بیش��تر در اینفلوئنس��رها برای 
رهب��ری کمپین ها به ش��یوه هایی کامال صادقانه پی��ش گرفته اند، این 

مسئله سبب ایجاد تغییر در چشم انداز تبلیغات شده است. 
نکته: 

الزم نیس��ت بودجه یک کارخانه جهانی تولیدکننده ماشین را در اختیار 
داش��ته باش��ید تا بتوانید از تغییرات حوزه تبلیغات اس��تقبال کنید. برای 
س��اخت ویدئوها سرمایه گذاری کنید، از ویژگی های مخاطبان خود آگاهی 
یابید، در مورد کانال های مورد اس��تفاده آنها و نوع محتوایی که مش��اهده 
می کنن��د تحقیق کنید و این موضوعات را در کمپین های خود نیز بازتاب 
دهید. آمادگی دسترس��ی پیدا کردن به اینفلوئنس��رها یا گوش سپردن به 
اینفلوئنسرهایی را که به شما دسترسی پیدا می کنند داشته باشید. سپس، 

خود را برای تغییرات بعدی که در انتظار شما هستند آماده کنید. 
entrepreneur :منبع 

12 اصل برای ساخت برند ماندگار
برن��د مان��دگار برای پی��روزی می جنگد و تم��ام تخصص و 
امکانات خود را به موقعیتی که در آن قرار گرفته است، افرادی 
که درگیر س��اخت برند ماندگار هستند و نحوه ارائه ارزش به 
مش��تریان اختصاص می دهد. برندهای ماندگار به خاطر بهتر 
بودن ش��ان همواره انتخاب اول مش��تریان هس��تند. یک برند 
ماندگار مانند ش��رکت های بی نام ونش��ان رفتار نمی کند. این 
برندها دیده می شوند، چراکه شخصیت خود را نمایان و روابط 
واقعی با مشتریان ایجاد می کنند و نظرهای شان را به اشتراک 

می گذارند. 
برندت��ان را آن ق��در نمایان و درگیرکنن��ده کنید که نادیده 
گرفتنش برای رقبا مش��کل باش��د. برندهای ماندگار در حوزه 
کاری شان خودنمایی می کنند، چراکه از رقابت هراسی نداشته 
و در محی��ط رقابتی بزرگان را به چالش می کش��ند. برندهای 
ماندگار نسبت به محصولی که ارائه می کنند به شدت متعهدند 
و فراتر از وظیفه خود عمل می کنند. در ادامه به بیان ۱2 اصل 
برای ساخت یک برند ماندگار به قلم جرمی میلر می پردازیم. 
۱- ش��فافیت برند: شفافیت به زبان ساده چیزی نیست جز 
توانایی توصیف ساده و خالصه کسب وکارتان. یعنی اینکه چه 
چیزی کسب وکارتان را منحصربه فرد می سازد و به چه افرادی 
خدمت ارائه می دهد. ش��فافیت برند در ساده ترین شکل خود 
پایه و اس��اس یک س��اخت برند ماندگار است. با این شفافیت 
است که کس��ب وکارتان راحت تر دیده ش��ده و مراجعان شما 

بیشتر خواهد شد. 
2- تغییر شرایط به نفع خود: برند ماندگار در همه جا حضور 
ندارد و خودش��ان انتخاب می کنند که در کجا حضور داش��ته 
باش��ند. این برندها با تمرکز روی بازارهای خاصی، با استفاده 

از مزیت رقابتی خود شرایط را به نفع خود تغییر می دهند. 
۳- ارائ��ه محصول��ی مناس��ب مش��تریان: بای��د بدانید که 
مش��تریان تان دقیقا چه چیزی می خواهند و به این بیندیشید 
ک��ه چگونه می توانید خدمات تان را کامل تر کنید. این اصل به 
دنبال ارائه خدماتی با ارزش افزوده است که موردنیاز مشتریان 
اس��ت. باید توجه داشت که مشتریان محتوا و اصل موضوع را 
به ظاهر و رنگ و لعاب ترجیح می دهند و جذب ش��رکت هایی 

خواهند شد که به نیازهای واقعی شان پاسخ می دهند. 
4- برند چش��م نواز: برند ماندگار برندی بصری است، بینایی 
مهم ترین حس بش��ر برای ارزیاب��ی برندها و تصمیم به خرید 
اس��ت. برای برندتان هویت بصری قوی بسازید و حس بینایی 
مشتری را برانگیخته و به مشتریان بقبوالنید که کسب وکارتان 
منحصربه فرد اس��ت. مشتریان براساس آنچه می بینند قضاوت 

می کنند. 
5- تجربه مشتری: برندهای ماندگار براساس مجموعه ای از 
تجربه ها ساخته می شوند. تجربه مشتری درک از برند را شکل 
می دهد. برند ماندگار تجارب جذابی را برای مش��تریان فراهم 
می کند که موجب می شود آنها دوباره به سمت کسب وکارتان 
بازگردند. توصیه می ش��ود چی��زی را که موجب منحصربه فرد 
ش��دن کس��ب وکارتان می ش��ود پیدا کنید و به بهترین شکل 

ممکن در تجربه مشتری به کار بندید. 
۶- داس��تان برند: برندهای ماندگار فضای ش��لوغ تبلیغاتی 
بازارش��ان را کن��ار زده و مش��تریان خود را درگیر داس��تان 
برندش��ان می کنن��د، داس��تان هایی که موجب ایج��اد روابط 
خواهند ش��د. اگر بتوانید مشتریان را مجبور به گفتن عباراتی 
همچون »برایم جالب است، بیشتر بگویید« توجه شان را جلب 

کرده اید و آنها به صحبت های تان گوش خواهند کرد. 
۷- ذهن مش��تری: برندهای ماندگار نخس��تین گزینه های 
مش��تریان در زمان خرید هس��تند که به ذهن شان می رسند. 
این موقعیت بهترین جایگاه برای فروش اس��ت. در این مورد 
توصیه می ش��ود که با مش��تریان بالقوه و کس��انی که شما را 
به دیگران معرفی می کنند از س��ه س��ال قب��ل ارتباط برقرار 
کنید. این ویژگی که در ذهن مش��تری نخستین گزینه باشید 
انتظارات مش��تریان را تعیین و برای حل نیازهای شان قبل از 

خرید از جای دیگر ایجاد فرصت می کند. 
۸- حض��ور در همه ج��ا: برنده��ای مان��دگار همه جا حضور 
دارند و همیش��ه با هیاهوی بس��یار فعالیت می کنند، اما آنها 
برخالف بزرگان کسب وکار پول زیادی هم برای تبلیغات خرج 
نمی کنند. آنها به ایجاد جامعه ای از مشتریان ش��ان می پردازند 

و روابط شکل گرفته را درجه بندی می کنند. 
۹- تعیی��ن اولویت برند: ش��رکت های کوچک تا متوس��ط 
بودج��ه و منابع نامحدود مارکتینگ ندارند تا بتوانند به راحتی 
در میزان فروش تغییر ایجاد کنن��د. برندهای ماندگار فروش 
سریع تر و بیش��تری دارند اگر به شکل مناسبی از منابع خود 
بهره ببرند. برای فروش بیش��تر و دستیابی به برندی ماندگار 
بهت��ر اس��ت در هر مرحل��ه روی یک اولوی��ت همچون حجم 

فروش، سرعت یا ارزش تمرکز کنید. 
۱۰- برندینگ همه جانبه: افراد، فرهنگ و ارزش های شرکت 
به مانند چس��بی هس��تند ک��ه تاروپود برند را ب��ه هم متصل 
می کنن��د. این ها دست به دس��ت یکدیگر می دهن��د تا نوآوری 
رشد کرده و بتوان تجربه های ش��گفت انگیزی برای مشتریان 
رق��م زد. ای��ن پیوندهای قوی به ش��رکت اج��ازه می دهد تا 
کارمندان مناسب را جذب کرده و خدمات بهتری به مشتریان 

ارائه شود. 
۱۱- اص��ل خدمت رس��انی: افرادی که به س��اخت برندهای 
ماندگار می پردازند به کسب وکارشان )کارشان، مشتریان شان 
و خدماتی که ارائ��ه می دهند( افتخار می کنند. در نتیجه این 
رویکرد و تعهد بس��یار به کارشان، مشتریانی را به سمت خود 
ج��ذب می کنند که همواره به تحس��ین ش��رکت می پردازند. 
افتخار کردن قدرت زیادی دارد که شرکت را به سوی نوآوری 

و ارائه خدمات استثنایی سوق می دهد. 
۱2- اصل اه��داف بزرگ: برندهای مان��دگار اهداف بزرگی 
دارند که این اهداف به برندش��ان ان��رژی می دهد. هیجان در 
کسب وکارش��ان ایجادش��ده که قابل انتقال و ویروس��ی است. 
مردم دوس��ت دارن��د به دلیل دس��تاوردهای ش��رکت با هم 

گفت وگو کنند و به معرفی به یکدیگر بپردازند. 
hormond :منبع
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خب، می خواهید بهترین ها را داشته باشید؟ 
ش��ما به دنبال کارمندی هس��تید که متعهد اس��ت، به سیس��تم های 
خودانگیزشی مجهز بوده و ایده های بسیار خوبی دارد، در زمان مقرر وظایف 

خود را انجام می دهد و با فرهنگ سازمانی شرکت تان هماهنگ است. 
همه به ش��ما گفته اند که دنبال موجودی افس��انه ای هستید، اینطور 

نیست؟ 
خب، همه در اش��تباهند. کسی که ش��ما در جست وجویش هستید، 

بازاریابی حرفه ای است. 
بریت، همکار مس��تعد و به ش��دت حرفه ای من، به تازگی تحقیقی با 
موضوع خصوصیات بازاریابان فوق حرفه ای را مدون کرده و دلیل اینکه 
چرا چنین افرادی س��نگ بنای هر س��ازمان و ش��رکت هستند را یافته 
اس��ت، پس اگر می خواهید متقاعد ش��وید، فقط کافی است وبالگ او را 

بررسی کنید. 
چی��زی که من ام��روز می خواهم بگویم این اس��ت که چ��را باید در 
رویه ه��ای اس��تخدامی به دنبال ای��ن الماس ها بود و به جای س��اعت ها 

تحقیق و مطالعه، دقیقا باید پی جوی چه قابلیت هایی کلیدی  باشید. 
چرا در طول فرآیند اس��تخدام، تش��خیص بازاریاب��ان حرفه ای تا این 

حد مهم است؟ 
پس می خواهید این موجود افسانه ای را در تیم خود داشته باشید. 

دانس��تن و احاطه بر انتظاراتی که از نیروهای تان دارید آس��ان است، 
ام��ا تعیین این مس��ئله که در رویه های اولیه اس��تخدامی باید دقیقا به 
دنبال چه نشانه هایی باشید تا از پذیرش فردی متناسب مطمئن باشید، 

دشوار است. 
چند نفر از ش��ما با گذشت زمان متوجه شده اید که درک اولیه تان از 

یک شخص، کامال اشتباه بوده است؟ 
م��ن ش��رط می بندم که همه اینط��ور بوده اند و این مس��ئله ماهیتی 

دوپهلو دارد. 
ممکن اس��ت در مورد ش��خصی انتظارات زیادی نداشته باشید، ولی 
در نهایت متوجه اس��تعداد عجیب و توانایی های بسیار خوب او شوید یا 

اینکه برعکس این مسئله را تجربه کرده باشید. 
در مورد مس��ائل استخدامی، این مس��ئله می تواند منجر به خسارات 

فراوانی شود. 
در هر صورت، شمایید که باید این هزینه ها را بپردازید. 

طی جلس��ات مصاحبه، هرکس سعی می کند به بهترین شکل ممکن 
ظاهر شود و جنبه های مثبتی را از خودش به نمایش بگذارد. در نهایت 
هم باور اینکه کاندیدای مورد نظر انتظارات ش��ما را برآورده خواهد کرد 
آسان است، اما چگونه می توان نگاه عمیق تری داشت و حقیقت را دید؟ 

قبل از هرچیز، یک داستان
س��فر ما برای یادگیری نش��انه های حرفه ای بودن و عملکرد موثر در 

طی رویه های استخدامی، در واقع راه عجیب و غریبی را پیمود. 
ما به دنبال ارتقا و بهبود رویه هایمان نبودیم، اما خیلی اتفاقی یا بهتر 

بگویم، خیلی شانسی این اطالعات را دریافتیم. 
تمام این سفر با تمرین ساده ای در زمینه ارتقای پیوسته آغاز شد. 

ما در IMPACT کارگاه پیام رسانی و برندینگ بسیار خوبی را برای 
مشتریان خود فراهم کرده ایم. 

روی این س��رویس و نحوه ارائه آن خیلی کار شده است و همیشه به 
روز رسانی شده و ارتقا می یابد. 

وقتی که تصمیم مان برای انجام این کار جدی شد، کار سخت را اول 
انجام دادیم، مدیران اجرایی، داخلی، فروش و مرکز خدمات مش��تریان 
را در اتاقی جمع کردیم و آنها را در جای مشتریان این کارگاه نشاندیم. 

 نخستین اقدامات ما برای درک درست شکل برند و ساختار پیام ها با 
دشواری هایی همراه بود و موانعی در پس داشت. 

در ت��الش ب��رای تعری��ف نق��اط تمایزمان، ما پیوس��ته ب��ه موضوع 
»افرادمان« گریز می زدیم. امروز اس��تفاده از ای��ن مفهوم به عنوان یک 
نقطه تمایز کار س��ختی است، چرا که قبل از هرچیز، بیش از حد مورد 
استفاده قرار گرفته است. تقریبا با هرشرکتی که صحبت کنید، به شما 
می گویند تیم فوق العاده ای دارند و مانند آنها در بازار وجود ندارد. وقتی 

همه این حرف را بزنند، دیگر وجه تمایز خود را از دست خواهد داد. 
ثانیا، اثبات این وجه تمایز بس��یار دشوار است. چگونه افراد ما از سایر 
افرادی که برای ش��رکت های رقیب کار می کنند متمایز هس��تند؟ چه 
چیزی آنها را مترقی می کند؟ اگر جواب مشخص و قانع کننده ای برای 
این س��وال نداشته باشید، مشخص می ش��ود که این مسئله وجه تمایز 
به حس��اب نمی آید. مس��ئله ما این بود که تمام افراد حاضر در آن اتاق 

می دانستند که افراد ما واقعا بی نظیر و متفاوت از دیگران هستند. 
این افراد همچون خون در رگ های IMPACT  هس��تند و بس��یار 
حرفه ای کار می کنند، در واقع پیداکردن کسی که توانایی های مشابهی 
داشته باشد، واقعا دشوار است. اما مسئله واقعی این بود که هیچ کس در 
آن اتاق نمی توانس��ت این کیفیت را تعریف کند. با بررسی اشخاص، در 

نهایت یکی از ویژگی های مهم شخصیتی، هویدا شد. 
تیم ما توانایی بسیار عجیبی در تجسم بخشیدن به تناقضات داشت. 
م��ا بارها فکر کردیم، بررس��ی کردیم و با مثال های بس��یاری روبه رو 
ش��دیم. گاه اش��خاص صفاتی دارند که کامال باهم در تضاد هس��تند و 
چنین صفاتی نباید در یک ش��خص واحد وجود داش��ته باشد. اما افراد 
تیم ما با اس��تفاده از همین ویژگی چیزهایی خلق می کردند که بس��یار 

بهتر و کاراتر از نمونه های مشابه بود. 
هرچند »تناق��ض« توضیح کاملی نبود، بلکه روی آن الیه ای ش��کل 
گرفت��ه بود که قابلیتی جادویی به این تناقضات داده بود. ما س��اعت ها 
و روزه��ا در فرهنگ های لغت مختلف جس��ت وجو می کردیم تا بتوانیم 
کلم��ه ای پیدا کنیم که این مفهوم را به ش��کلی دقیق و واضح توصیف 

کند، اما هیچ چیزی پیدا نکردیم. 
اگ��ر ی��ک بازاریاب برای توصی��ف چیزی، کلمه مناس��بی پیدا نکند، 

چه کار باید بکند؟ 
بله، البته که باید این کلمه را خلق کند! 

اگر کنجکاو ش��ده اید و می خواهید بدانید ک��ه در نهایت چه کلمه ای 
خلق کردیم، صبر کنید. چیزی که در ورای این درک و شهود قرار دارد، 
ماه ه��ا مطالعه پیرامون ش��خصیت های مختلف، عادات و رفتار انس��انی 
است. از ما خواسته شده بود کلیدی را پیدا کنیم که درهای رو به آینده 
را باز کند، ویژگی های شخصیتی افراد را زودتر تشخیص دهد و موفقیت 

را پیش تر پیش بینی کند. 
اصلی ترین ویژگی های بازاریابان ماهر 

چیزی که ما کشف کردیم، در واقع سه دسته بندی مختلف و کلیدی 
پیرامون ویژگی های شخصیتی بهترین و حرفه ای ترین بازاریابان تیم مان 
بود که می توان این ویژگی ها را در طول رویه های اس��تخدامی بررس��ی 

کرد و بهترین کاندیداهای بلندمدت را شناسایی کرد. 
ویژگی های افراد بسیار موفق

نخستین دسته بندی ویژگی های ش��خصیتی و عاداتی که دنبال شان 
هستیم، در واقع ویژگی های مش��ترک افرادی است که در طول تاریخ، 

سطوح مختلفی از موفقیت را کسب کرده اند. 
وجدان

نخس��تین و اساس��ی ترین ای��ن ویژگی ها وجدان اس��ت، در حقیقت 
وجدان توانایی کار کردن به ش��کلی نظام مند و متفکرانه اس��ت. وجدان 
ب��ه اندازه کافی معروف اس��ت و موفقی��ت را تضمین می کن��د. از بین 

پنج ویژگی بزرگ، وجدان وابس��تگی نزدیکی با پیش��رفت در زندگی و 
دستیابی به سطح درآمد باالتر، افزایش رضایت شغلی و درجات باالتری 

از موفقیت دارد. 
کس��انی ک��ه وج��دان کاری دارن��د، همیش��ه کارش��ان را پی��ش از 
ضرب االجل ه��ا انج��ام می دهند و مرحله به مرحل��ه کارهای الزم برای 

رسیدن به موفقیت را پیش می برند. 
داش��تن چنین ش��خصی بدان معناس��ت که ضرب االجل ها به تعویق 
نمی افتند، مسئولیت ها فراموش نمی شوند، رویه ها پیش می روند و هیچ 

چیزی نادیده گرفته نمی شود. 
تمرکز بر آینده

یکی دیگر از ویژگی های مش��ترک میان این افراد، تمرکز مس��تمر بر 
آینده اس��ت. برندون برچ��ارد در کتاب خویش با عن��وان عادات موثر، 
تحقیقات��ی را پیرام��ون ویژگی ها و ع��ادات تاثیرگذار اف��راد موفق، به 
اشتراک می گذارد. او می گوید: »در توضیح اینکه افراد موفق چه کسانی 
هس��تند و چه چیزی می خواهند، باید گفت تمام آنها تمرکز ویژه ای بر 

آینده دارند و برای چگونه ساختن آن برنامه ریزی می کنند.«
این افراد نه تنها می توانند نسخه آینده خود را متصور شوند، بلکه این 
نسخه به گونه ای است که رشدشان داده و فرد بهتری از آنان می سازد. 

ویژگی های افراد خالق
دومین دس��ته بندی این ویژگی ها شامل خصوصیات بسیار مهمی در 
زمینه بازاریابی می ش��ود. بس��یاری، افراد خالق را با داشتن ویژگی های 

متناقض می شناسند که این خود پارادوکسی درونی را ایجاد می کند. 
روان شناس��ی مجارس��تانی با عنوان میالی چیکِزنتمیالی، عمده وقت 
خ��ود را وقف ش��ناخت و مطالعه افراد خالق کرد و ب��رای توصیف این 
جنگ درونی، اصطالح »شخصیت پارادوکسی« را آفرید. هرچند چنین 

درکی کامل نیست. 
چی��زی که در درون این افراد خالق اتف��اق می افتد، در واقع جریانی 
از طیف ه��ای مختلف قطب های مخالف، همراه با درک درس��تی از هر 
کدام اس��ت. این توانایی خارق العاده موجب می شود که این افراد قدرت 
حل مسئله بسیار خوبی داشته باشند، به آنان اجازه می دهد که فارغ از 
محدودیت ها فکر کنند و چیزهای فوق العاده ای بیافرینند. افزون براین، 
افراد به شدت خالق، رویکردی باز و پذیرا  نسبت به تجربه کردن دارند. 

)که این خود یکی از پنج ویژگی شخصیتی مهم است.(
این فاکتور ش��خصیتی هم در اشخاص موفق و هم در اشخاص خالق 
دیده می ش��ود. عالوه بر این، ارتباط بسیار نزدیکی با میل به رشد، میل 

به یادگیری چیزهایی جدید و پذیرش ایده های نوآورانه دارد. 
هوش احساسی

آخری��ن دس��ته بندی این ویژگی های ش��خصیتی ش��امل موردی 
می ش��ود که به هر فرد اجازه می دهد بیش��ترین اس��تفاده ممکن را 
از ویژگی های دو دس��ته بندی قبلی ببرد. هوش هیجانی به واس��طه 
توانایی درک و مدیریت احساس��ات تعریف می شود و مرحله بعد آن 
ش��ناخت و تشخیص احساس��ات دیگران و واکنش صحیح نسبت به 
آنها اس��ت. اغلب اوقات هوش هیجانی را با EQ نشان می دهیم، که 
همتای احساس��ی واحد معمول س��نجش هوش یا همان IQ است. 
در زمینه پیش بینی موفقیت، EQ اگر مهم تر از IQ نباش��د، درست 
به همان اندازه اهمیت دارد. داش��تن IQ باال به منزله باهوش بودن 
اس��ت، اما بدون داش��تن EQ کافی، بخش عم��ده ای از آن به هدر 

خواهد رفت. 
درست مثل این است که جعبه ابزار بزرگی داشته باشید و ندانید که 
هرکدام از آن ابزارها به چه کاری می آیند. بدون داش��تن آگاهی کافی، 

ابزارها بی فایده اند. این در مورد IQ و EQ هم صادق است. 
impactbnd :منبع

راز بهره ور بودن به اندازه یک گروه کامل 
بازاریابی

برای رهبران و کارآفرینان کس��ب و کار های کوچک، انجام فهرس��ت 
کاره��ای ضروری بازاریابی می تواند به ش��ما این احس��اس را دهد که 
 در ح��ال باختن یک ب��ازی پرهیجان )و پرخط��ر( ضربه به موش کور

)wack-a-mole( هس��تید. بعد از تکمیل هر مورد، دو یا س��ه مورد 
دیگر پدیدار می ش��ود و اولویت بندی کارها در زمانی که همه آنها برای 
رس��یدن تان به هدف ضروری هس��تند، کمکی نمی کند. خوشبختانه 
راهی برای بهبود چش��مگیر بهره وری بازاریابی ش��ما و دس��ت یافتن 
همزمان به نتایج مورد نیاز برای ایجاد یک کسب و کار موفق وجود دارد. 

اتوماسیون را وارد کنید
امروزه فناوری اتوماس��یون می تواند به ش��ما کمک کند تا به کارهای 
مهم توجه کنید و همزمان به نرم افزار رایانه امکان رسیدگی به کارهای 
س��خت را می دهد. شما هنوز هم نیاز خواهید داشت که محتوایی خلق 
 )sales funnel( کنید تا بتواند مشتریان احتمالی را از میان قیف فروش
عبور دهد، اما شمار زیادی از کارهای زمانبر و تکراری را می توان به طور 
خودکار انجام داد.  ش��ما به جای س��پری کردن یکی دو بعد از ظهر در 
هفته برای عمل کسل کننده ورود داده ها، با این نرم افزار رایانه می توانید 
همان کار را همزمان با ارس��ال پیام به حساب های شبکه های اجتماعی 
طبق برنامه انجام دهید و در زمانی که خریداران احتمالی اقدامات خاصی 
صورت می دهند، به طور خودکار از طریق ایمیل در موردش��ان اطالعات 
 ،)Statista. com( کسب کنید.  براساس وب سایت استاتیستا دات کام
انتظار می رود که هزینه اتوماسیون بازاریابی در جهان تا پایان سال 2۰۱۸ 
از ۳2میلی��ارد دالر فراتر رود. همان طور که راه حل های بیش��تری خلق 
می شوند و رقابت در این فضا افزایش می یابد، فروشندگان توجه خود را 
به افزایش دادن بازدهی اطالعات )ROI( برای مش��تریان خود معطوف 
کرده اند. از آنجا که هزینه کل مالکیت نرم افزار اتوماسیون بازاریابی نسبتا 
کم است، احتماال رقبای شما همین حاال در حال استفاده از آن هستند 

یا بررسی دقیق راه حل های مختلف موجود را شروع می کنند. 
برای اتوماسیون صبر نکنید 

هر چه زودتر از اتوماسیون استفاده کنید، به خاطر صرف زمان برای 
مسائل مهم زودتر به بازدهی می رسید. برای اجرای راه حل اتوماسیون 

مناسب، از این مراحل پیروی کنید. 
1. نرم افزاری مناسب با صنعت خود بیابید

بس��یاری از راه حل های اتوماس��یون ویژه صنع��ت خاصی خواهند 
بود، همانند ورود اخی��ر اَپ ایم بِیس )Aimbase( گروه بازاریابی آواال 
)Avala Marketing Group( ب��ه بازار، که برای تولیدکنندگانی 
طراحی ش��ده است که با شبکه های فروش��ندگان کار می کنند و نیاز 
ب��ه مدیریت طرح های ابت��کاری دارند تا مش��تریان احتمالی جدید را 
ج��ذب و ب��ا نظرس��نجی ها و بازاریابی پس از ف��روش از آنها اطالعات 
کس��ب کنند. بس��ته به صنعتی که در آن فعالیت دارید، نرم افزارهای 
واسط برنامه نویس��ی کاربردی باز )open API software( همچون 
اتوپایلت )Autopilot( می توانند ایده آل باشند، چراکه از گزینه های 
قابل تنظیم برخوردارند. با نرم افزار واس��ط برنامه نویس��ی کاربردی باز 
می ت��وان ی��ک اپ را اجرا کرد که از بینش ه��ای قابل پیش بینی برای 
یافتن سرنخ ها در پایگاه داده تان استفاده می کند. این نرم افزار حتی یک 
پنجره تبلیغاتی ایمیل ش��خصی خواهد ساخت یا سرنخ ها را به سمت 

نمایندگان فروش تان هدایت خواهد کرد. 
2. مشترکان )subscribers( خود را تفکیک کنید

فرض کنید که در فهرست ایمیل شما، نام ۱۰۰۰ مشترک وجود داشته 
باش��د. این خبر خوبی است! مش��کل اینجاست که شما نمی توانید یک 
ایمیل مرتبط با همه آنها ارسال کنید. در عوض بهتر است مخاطبان خود 
را براساس مکان شان در کانال فروش تفکیک کنید. ثبت نام کننده های 
جدید ایمیل، هنوز هم مش��تریان احتمالی محسوب می شوند، بنابراین 
هفته ای یک بار ایمیل معرفی و ش��اید خبرنام��ه دریافت خواهند کرد. 
 warm( اگر آنها روی گزینه ای کلیک کنند، تبدیل به س��رنخ های گرم
leads( می ش��وند که آغازگر زنجیره مخاطبان متفاوتی است که حتی 
احتمال دارد شامل تماسی از نماینده فروش تان باشد. نرم افزار اتوماسیون 
بازاریاب��ی می تواند به ش��ما کم��ک کند تا انواع مختلفی از س��رنخ ها را 
شناسایی کنید و سپس مراحل بعدی مخصوص به خود را انجام دهید. 

3. بهترین تکنیک تولید سرنخ خود را مشخص کنید
چه چیزی در کس��ب و کار تان ش��ما را به نتیجه می رس��اند؟ زمانی 
که یک مش��تری برای دریافت خبرنامه ثبت نام می کند، کدام ایمیل 
دارای بهتری��ن عملکرد از لحاظ دانلودهای گزارش مش��کل و راه حل 
)whitepaper downloads(، تبدیل ها، درگیری کلی، یا هر معیار 
مهم دیگری برای شما است؟ موثرترین تکنیک تولید سرنخ را براساس 
بینش هایی مشخص کنید که قبال از تالش های بازاریابی تان گردآوری 
کرده اید و برای اجرای آن تکنیک از اتوماس��یون اس��تفاده کنید. مثال 
اگر بیش��ترین مش��تری را از طریق تلفن تبدیل می کنید، در خبرنامه 
ایمیل شما چه بسا با فرصت دادن به مشتریان برای درخواست اطالعات 
تخصصی تر، باید برقراری تماس های تلفنی به نمایندگان فروش تان را 

مورد توجه قرار دهید. 
4. تالش برای اتوماسیون را تجزیه و تحلیل کنید

راه ان��دازی یک راه حل اتوماس��یون، صرفا نخس��تین گام در فرآیند 
بهس��ازی دایمی است. جهت تعدیل و تنظیم اس��تراتژی و ارائه نتایج 
بهبود یافته الزم است که عملکردهای مختلف اتوماسیون شده را تجزیه 
و تحلیل و معیارهای موجود در نرم افزار خود را برای پیگیری پیشرفت 
خود بررسی کنید. در نهایت تشخیص موفقیت راه حل اتوماسیون شما، 

به اهداف خاص شرکت و بازدهی اطالعات تان بستگی خواهد داشت. 
در هر روز همیش��ه 24 ساعت وجود خواهد داشت که برای صاحبان و 
کارآفرینان کسب و کارهای کوچک خبر ناامیدکننده ای است. تمام کاری که 
می توانید انجام دهید، استفاده مفید از زمان تان در حد امکان است. زمانی 
که شما یک گروه کامل در اختیار دارید که خود را وقف بازاریابی کرده اند، 
تفویض کارها به صورتی که به ش��ما امکان تمرکز روی تصویر بزرگ تر را 
دهد امکانپذیر اس��ت، اما انجام همزمان مسئولیت های کامل بازاریابی در 
زمانی که رئیس یک شرکت کوچک هستید، عملی فوق العاده دشوار است. 
خوش��بختانه نیازی به این کار ندارید. مهم نیست در چه صنعتی فعالیت 
می کنید، برای ارائه نتایج هماهنگ از نرم افزار اتوماسیون بازاریابی استفاده 

کنید که شما را برای پس گرفتن روز خود توانمند می سازد. 
marketinginsidergroup :منبع
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بهترین فیلم   های مدیریتی که در سال جاری 
حتما باید ببینید

افراد به دالی��ل مختلفی تصمیم به کارآفرین��ی می   گیرند. با این 
حال همواره باید یک محرک جدی وجود داش��ته باشد تا آنها را به 
این امر مشتاق کند. در همین راستا گاهی حتی مشاهده یک فیلم 
نیز فرد را وارد دنیایی جدید می کند. با این حال این امر حتی برای 
کارآفرینان نیز می   تواند از اهمیت بسیار باالیی برخوردار باشد. بدون 
ش��ک امروزه فیلم   ها از جذابیت بیش��تری به نسبت کتاب برخوردار 
هس��تند و به همین خاطر ش��ما قادر خواهید بود تا با مشاهده یک 
فیلم دو س��اعته، به سطح اطالعات یک کتاب که ممکن است چند 
روز ش��ما را درگیر نماید، برس��ید. با این حال ب��ه علت تنوع تعداد 
بسیار زیاد فیلم های تولیدی، اینکه چه فیلمی را نگاه کنید نیز خود 
از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار خواهد بود. در همین راس��تا و در 

ادامه به بررسی شش فیلم منتخب خواهیم پرداخت. 
Startup. com 

بهترین فیلم برای روحیه بخشی و ارتقای سطح کاری 
شرکت ها، خصوصا شرکت های فعال در حوزه رسانه

این فیلم در چند قسمت در سال 2۰۰۱ ساخته شده است. فضای 
حاکم کامال به ش��کل مس��تند بوده و در تالش برای نش��ان دادن 
مش��کالت پیش روی کارآفرینی اس��ت. این فیلم از آن جهت حائز 
اهمیت اس��ت که شما را با تمامی موارد درگیر کننده یک کارآفرین 
آش��نا می سازد و به همین دلیل ش��ما می   توانید به شکلی واقعی   تر 
نس��بت به مقوله کارآفرینی اطالعات کسب کنید. این فیلم در واقع 
به علت راهکارهایی که ارائه می دهد، الزم است چند بار دیده شده 
و در حین تماش��ای آن نکات مفید در جایی نوش��ته شود. در نگاه 
اول این فیلم تنها نگاهی به روند ش��کل گیری و سقوط شرکت تازه 
تاسیس govWorks دارد، با این حال در این رابطه به نحوی عمل 
کرده اس��ت که مشاهده آن برای هر کارآفرینی می   تواند راهکارهای 

مناسبی داشته باشد. 
Pirates of Silicon Valley

بهترین فیلم در حوزه تکنولوژی
ای��ن فیل��م نگاهی ب��ه تاریخچه ش��کل گیری دو برن��د اپل و 
مایکروس��افت دارد. بدون شک در حال حاضر استیو جابز و بیل 
گیتس دو اس��طوره کارآفرینی محس��وب شده و صاحب دو برند 
بی   نظیرن��د که هریک انقالبی را در صنعت تکنولوژی ایجاد کرده 
اس��ت. همواره مشاهده شده اس��ت که افراد در برابر افراد موفق 
تنه��ا توج��ه خود را به ح��ال حاضر آنها معطوف ک��رده و تصور 
می کنند که مس��یر موفقیت آنها کامال آس��ان بوده است. با این 
حال با مش��اهده این فیلم به درک بهتری از سختی   های این کار 

آشنا خواهید شد. 
The Pursuit Of Happyness

بهترین فیلم انگیزشی
در جس��ت وجوی خوش��بختی، نام فیلم��ی در رابطه ب��ا زندگی 
کریس گاردنر و محصول 2۰۰۶ سینمای هالیوود است. بدون شک 
ای��ن فیلم بنا به دالیل��ی نظیر حضور بازیگر معروف ویل اس��میت 
به همراه فرزند خود، ش��ناخته ش��ده   ترین اس��ت. کریس گاردنر از 
جمله موفق   ترین کارآفرینان خودساخته محسوب می شود که مسیر 
موفقیت بس��یار سختی را داشته اس��ت. جالب است بدانید که این 
فیلم براساس کتاب پرفروش خود او تولید شده است که بسیار مورد 

توجه منتقدین و مخاطبان قرار گرفته است. 
The Aviator

بهترین فیلم برای تحلیل شخصیت 
هوان��ورد از جمله دیگر فیلم   های ش��اخص این لیس��ت به علت 
داس��تان جذاب و حض��ور بازیگر معروف، دی کاپریو اس��ت. این 
فیل��م نگاهی به زندگی هواوارد هیوز کارگ��ردان و خلبان پرآوازه 
آمریکای��ی دارد که از اختالل وس��واس رنج برده و در تالش برای 
شکس��تن رکورده��ای س��رعت و فاصله پرواز بوده اس��ت. حضور 
کارگردان صاحب سبک س��ینما مارتین اسکورسیزی نیز به شما 
اطمین��ان یک فیلم کامال با کیفی��ت را خواهد داد. این فیلم تنها 
ب��ه بخش   های مهم زندگی فرد مذک��ور پرداخته و تالش کرده تا 
بدون خس��ته کردن مخاطب خود، علت و چگونگی موفقیت آقای 
هیوز را تش��ریح کند. اینکه با وجود مشکالت روحی، بتوانید خود 
را به موفقیت برس��انید، بدون شک برای هرکارآفرینی می   تواند به 
یک الگو و قهرمان تبدیل ش��ود. اگرچه وی در طول زندگی خود 
کارهای بسیاری را انجام داده است، با این حال علت اصلی مطرح 
شدن نام وی را باید در فعالیت سینمایی وی بین سال های ۱۹2۰ 
تا ۱۹4۰ پیگیری کرد که امروزه به عنوان آثار برجس��ته سینمای 

کالسیک به شمار می روند. 
Twelve Angry Men

بهترین فیلم درام 
 Idmb دوازده مرد خش��مگین از جمله ۱۰ فیلم برتر به انتخاب
محس��وب می ش��ود. در این فیلم به خوبی نش��ان داده می شود که 
چگون��ه باید ب��ا دیگران حت��ی در زمانی که همگان مخالف ش��ما 
هس��تند، رفتار کرد. داس��تان آن نیز در رابطه با یک هیأت منصفه 
اس��ت که در آن همگان بر قاتل ب��ودن فرد متهم اطمینان دارند. با 
ای��ن حال تنها یک نفر در تالش برای اثبات حرف خود و بی   گناهی 
متهم اس��ت که در نهایت موفق می ش��ود تمامی افراد را با دالیل و 
نوع درست رفتار خود، به بی گناهی متهم متقاعد سازد. بدون شک 
ش��ما نیز در طول زندگی خ��ود با نظرات مخالف بس��یاری مواجه 
خواهید ش��د که این فیلم می   تواند راهکار درستی را در این شرایط 

برای شما ارائه دهد. 
Office Space

بهترین فیلم کمدی
این فیلم با نگاهی طنز به داستان کارمندانی پرداخته است که از 
کار خود خسته شده و در تالش برای مقابله با رئیس خود، اقداماتی 
را ص��ورت می   دهند. بدون ش��ک برخی از افراد تمایل بیش��تری به 
فیلم   های کمدی داش��ته و اگر ش��ما نیز از جمله این افراد هستید، 
این فیلم بهترین گزینه محس��وب می ش��ود که به مقوله کارآفرینی 
نیز پرداخته اس��ت. این فیلم حاوی نکات طالیی مدیریتی و تبیین 

نحوه درست ایجاد انگیزه بین کارمندان است. 
thebalancesmb :منبع
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شرکت گوگل با در اختیار داشتن بهترین مدیران توانسته به موفقیت 
خود طی سال ها ادامه دهد. رفتارهای مدیران موفق گوگل چه مواردی 

هستند؟ 
ش��اید 2۰ س��ال پیش، تصورش را هم نمی کردید که یک وب سایت 
به نام گوگل تا چه حد زندگی تان را تحت الش��عاع قرار خواهد داد. شاید 
با خود می گفتید مگر یک وب سایت قرار است چه میزان خدمات را در 

اختیارتان قرار دهد؟ 
اکن��ون دیگر همه می دانند که گوگل ب��ه بزرگ ترین نهاد در یکی از 
بزرگ ترین شرکت های فناوری دنیا تبدیل شده است. بنابراین می توان 
نگاهی اجمالی به پژوهش گ��وگل در مورد ویژگی های مدیرهای موفق 

داشت. 
جای شک نیس��ت که توانایی مدیریت باال باعث خرسندی و رضایت 
اعضای تی��م کاری و در نتیج��ه بهبود عملکرد می ش��ود.Google  با 
عملکرد موفقیت آمیز خود طی س��ال های اخیر،  این موضوع را به اثبات 
رسانده است؛ همچنین ۱۰ رفتار برترین مدیران را مشخص کرده است. 

مربی قابلی است
کارمندان نیاز به مدی��ری دارند که زمانی را برای پرورش و به چالش 
کشیدن آنها اختصاص دهد؛ آنها مدیری را تحسین می کنند که همیشه 

و نه تنها زمانی که به او نیاز داشته باشند، در دسترس باشد. 
آوری آگوس��تین، نویس��نده وب س��ایت The Muse می گوید: »هر 
کارمن��دی نی��از به راهنمایی های ی��ک مدیر قاب��ل دارد. کارمند بدون 
دریافت بازخورد یا راهنمایی از سمت مدیر، در رشد کاری بازمی ماند.«

به اعضای تیم، آزادی عمل می دهد
مدیری��ت میکرو یا خرد به س��بکی از مدیریت در کس��ب وکار گفته 
می ش��ود که به موج��ب آن، مدیر اقدام به کنت��رل و نظارت بر فعالیت 
کارکن��ان زیرمجموع��ه خ��ود می کند. این س��بک مدیری��ت، یکی از 
روش های رایج و اش��تباه مدیران است که اغلب بدون اطالع به کار برده 

می شود. این روش، کارمندان را دلسرد و دلزده می کند. 
پژوهش گوگل نش��ان داد که بهترین مدیرها از مدیریت خرد اجتناب 
می کنند. این پژوهش که در سال 2۰۱۳ در یک مقاله بررسی کسب وکار 
توسط دانشگاه هاروارد منتشر شد نشان داد که مدیران در عوض اعمال 
این سبک از مدیریت، حد مناسب آزادی عمل و توصیه کردن را انتخاب 
می کنند و به کارمندان نش��ان می دهند که به گزارش های مستقیم آنها 

اعتماد دارند و از آنها حمایت می کنند. 
یک محیط تیمی مشارکت آمیز ایجاد می کند

این مورد در نخس��تین نس��خه این مقاله، تحت عنوان »ابراز توجه 
و اهمیت به موفقیت و رفاه ش��خصی اعضای تیم« معرفی ش��ده بود. 
گوگل پس از چند س��ال ب��ا منعکس کردن نتای��ج پژوهش در مورد 
امنی��ت روان ش��ناختی که موجب ریس��ک پذیری و تعصب نداش��تن 
می ش��ود، بررس��ی خود را به روز کرد. تعصب نداشتن، در واقع فرآیند 
کس��ب آگاهی و مقابله با تعصب های ناخودآگاه است. این دو ویژگی، 
از مهم ترین موارد معرفی ش��ده توس��ط گوگل ب��رای اعضای موثر تیم 

کاری هستند. 
در اختی��ار داش��تن تیم��ی با اعض��ای مختل��ف به تنهایی کارس��از 

نیس��ت. رهبران و مدیران شایس��ته، هر روزه س��عی در ایجاد محیطی 
مشارکت آمیز دارند. 

پربازده و هدفمند است
کارمن��دان رغب��ت به کار کردن ب��رای یک رئیس تنب��ل ندارند. آنها 
ترجیح می دهند در یک تیم پربازده و موفق حضور داشته باشند. فراهم 

کردن چنین محیطی نیاز به یک مدیریت قوی دارد. 
به گفته آدریان گرانزال الرس��ن، ویراس��تار سابق The Muse رئیس 
بودن به معنی پیروی از یک مدل رفتاری مش��خص اس��ت. او می گوید: 
ش��ما در نقش مدیر، به عنوان الگو دیده می ش��وید. اگر بهترین عملکرد 
را نش��ان ندهید، نمی توانید از کارمندان نیز انتظار داش��ته باش��ید که 
بهترین عملکرد خود را نش��ان دهند؛ این تنها مس��یر برای کسب نتایج 

مورد نظرتان است. 
به خوبی ارتباط برقرار می کند

برق��راری ارتب��اط به صورت موثر، یک��ی از اساس��ی ترین ویژگی های 
مدیران )یا کارمندان( شایس��ته اس��ت. مدیران نمون��ه، همچنین برای 

گوش سپردن اهمیت قائل می شوند. 
کریستی ِهِجز، نویسنده The Muse می گوید: گوش دادن متمرکز و 
مش��تاقانه، یک سرمایه گذاری حسی و شخصی در کارمندان و همکاران 
اس��ت. وقتی به دیگران گوش فرا می دهید، احساس ارزشمند بودن را به 
طرف مقابل انتقال می دهید. انتقال این احساس، تعهد را نشان می دهد. 

از رشد کاری حمایت می کند
گوگل به تازگی مولفه بحث در مورد عملکرد را به لیست  فعالیت های 
مدیران خود افزوده اس��ت. این شرکت به یک پژوهش انجام شده توسط 
Gallup اش��اره می کن��د که نش��ان داده تنه��ا نیم��ی از کارمندان از 

انتظارات شغلی در نقش خود مطلع هستند. 
در نتیجه گیری پژوهش گالوپ آمده اس��ت: مدیران به منظور اعطای 
آزادی عمل به کارمندان برای دست زدن به ابتکار و تشویق به عملکرد 
باال، باید انتظارات روش��نی را مش��خص کنند، از کارمندان درخواست 
کنند که در جلسات ش��رکت کنند و در زمان نیاز به حمایت به سرعت 

به کمک آنها بشتابند. 
به بیان دیگر، مدیران نباید تنها روی بهبود مهارت های کارمندان و 
پیشرفت ش��غلی کار کنند؛ بلکه باید انتظارات شغلی را نیز به روشنی 
توضی��ح دهند و بازخ��ورد صادقانه ای در ارتباط ب��ا عملکرد آنها ارائه 

کنند. 
چشم انداز و استراتژی روشنی برای تیم در نظر دارند

استفانی دیویس، دریافت کننده جایزه بهترین مدیر در گوگل است. او 
به HBR گف��ت گزارش های بازخورد به او کمک کرده اند تا به اهمیت 
ارتباط میان چش��م انداز ش��رکت با چش��م انداز اعضای تیم پی ببرد. او 
می گوید: کارمندان می خواستند از چشم انداز سطح باالتر شرکت مطلع 
ش��وند. بنابراین من گوش س��پردن به اعضای تیم را نیز به برنامه خود 
اضافه کردم. به این ترتیب عالوه بر گفته های خود، به اطالع رسانی موارد 

دارای اهمیت برای آنها نیز پرداختم. 
داش��تن چشم اندازی روش��ن و مش��ترک، همچنین باعث می شود تا 

اعضای تیم به خوبی در کنار یکدیگر به کار مشغول شوند. 

دارای مهارت های تکنیکی مهم برای مشورت دادن به تیم است
رفتارهایی که گوگل در نخستین لیست خود معرفی کرده بود، بسیار 
غافلگیرکننده بودند. السلو بوک، معاون ارشد منابع انسانی این شرکت 
در س��ال 2۰۱۱ به نیویورک تایمز گفت: نخستین واکنش من این بود: 

تمامش همین است؟ 
تیم تحت رهبری بوک با بررسی لیست و اولویت گذاری رفتارها متوجه 
ش��دند که وجود موارد ابتدایی لیست بس��یار بدیهی بودند، اما اهمیت 
نس��بی آنها مش��خص نبود. او می گوید: در محیط ش��رکت، ما همیشه 
اعتقاد داش��تیم که جایگاه مدیریت، به خصوص در بخش مهندسی نیاز 
به داش��تن تخصص باال در اندازه یا بیشتر از یک متخصص فنی نسبت 
به کارمندان دیگر شرکت دارد. در نهایت با بررسی رفتارهای لیست شده 
دریافتیم که این ویژگی، دارای کمترین میزان اهمیت اس��ت. این مورد 

اهمیت دارد، اما در مقایسه از اولویت کمتری برخوردار است. 
بنابراین اگر افرادی را مدیریت می کنید که اطالعات بیش��تری نسبت 

به شما دارند، نیازی به نگرانی نیست. 
در پیش بردن کارها در سرتاسر شرکت همکاری می کند

گوگل اخیرا دو ویژگی رفتاری دیگر را به لیس��ت پیشین خود اضافه 
کرده اس��ت. این موضوع پس از انجام یک نظرس��نجی میان کارمندان 
اتفاق افتاده اس��ت؛ در این نظرسنجی مشخص شد که همکاری متقابل 
درون سازمانی و قدرت تصمیم گیری بیشتر برای کارمندان گوگل دارای 

اهمیت است. 
تفاوتی ندارد که در یک ش��رکت بزرگ، استارتاپی تازه راه اندازی شده 
یا یک س��ازمان غیرانتفاعی مشغول به کار باشید؛ مدیریت تیم و هدایت 
آن به س��مت موفقی��ت تا حدودی به همکاری ش��ما ب��ا تیم های دیگر 
نیازمند اس��ت.  ربکا اندروسکا، مشارکت کننده The Museبرای بهبود 
ارتباط با بخش های دیگر شرکت به هدف بهبود جمعی شرکت به نکاتی 

اشاره کرده است. 
تصمیم های قاطعی می گیرد

آخرین م��ورد جدیدا اضافه ش��ده به لیس��ت گ��وگل، بیانگر اهمیت 
گوش س��پاری برای مدیر و به اش��تراک گذاری اطالعات است. کارمندان 

نیز یک مدیر قاطع در تصمیم گیری ها را تحسین می کنند. 
الک��س کاووالک��وس، بنیان گ��ذار و مدی��ر ارش��د The Muse از 
دیگ��ر مدیران خود خواس��ت تا قدمی فراتر گذاش��ته و ب��ا اعضای تیم 
خ��ود در مورد تصمیم ه��ا و دلیل اتخاذ آنها صحب��ت کنند. این تالش 
فرات��ر به تیم کمک می کند تا در جریان ام��ور و اولویت ها قرار بگیرند، 
تصمیم گیری های آتی خود را بهبود بخش��یده، در کار مشارکت کنند و 

از اخبار مربوطه مطلع باشند. 
یک��ی از دالی��ل موفقیت این پژوه��ش، اس��تفاده از داده های داخلی 
س��ازمان برای اثب��ات دالیل موفقیت مدیرها در گ��وگل بود. نتایج این 
پژوهش همچنین برای افراد و ش��رکت های خارج از گوگل نیز سودمند 
اس��ت، چرا که این غول جست وجو توانسته به پیشرفت بسیاری باالیی 
در جهان دس��ت پیدا کند. نگاه به آن، اکنون مانند یک الگو در نوآوری 

و همچنین رویکرد مدیریت است. 
Inc/zoomit :منبع

گوگل در تالش برای شناسایی رفتارهای مدیران شایسته
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسـد- در  آئین هفتمی��ن دوره  تقدیر از 
سرآمدان روابط عمومی در ایران، روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 
موف��ق به دریافت تندیس زرین س��رآمدی ش��د. در این آیین که 
در س��الن جابربن حیان دانش��گاه تربیت مدرس ته��ران با حضور 
مسئولین و کارشناسان روابط عمومی از سازمان ها و شرکت های 
سراس��ر کشور برگزار شد، روابط عمومی ذوب آهن اصفهان پس از 
ارزیابی توس��ط ممیزان این آیین با کسب باالترین امتیاز  تندیس 
زرین دریافت نمود. آیین تقدیر از س��رآمدان روابط عمومی توسط 
موسسه روابط عمومی آرمان و خانه روابط عمومی ایران برگزار شد. 
همچنین رواب��ط عموم��ی ذوب آهن اصفه��ان موفق ش����د در 
س��یزدهمین جشنواره ملی انتش��ارات روابط عمومی که توس��ط 
انجمن متخصصان روابط عمومی برگزار ش��د ،  رتبه اول در بخش 
مقاله و رتبه دوم در بخش های بروش��ور و کتاب را کس��ب نماید. 

در آیی��ن وی��ژه ای لوح و تندیس رتبه  های مذکور توس��ط دکتر 
محمد س��لطانی فر معاون امور  مطبوعاتی و اطالع رس��انی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی  ، دکتر علی دارابی معاون امور اس��تان های 
صداوسیما و  جمعی از اساتید ارتباطات به بهرام جعفرپور کارشناس 

روابط عمومی ش��رکت به نمایندگی از تالشگران این  بخش ، اهداء 
گردید . سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی و دومین 
همایش تخصصی تولید محتوا  در رواب��ط عمومی با حض��ور تنی 
چند از مس��ئولین و  کارشناس��ان ارتباطات و روابط عمومی سه 
ش��نبه 2۶ تیرماه  در تهران برگزار ش��د. دکتر علی دارابی معاون 
امور استان  های صداوسیما ، استاد محمود مختاریان پیشکسوت 
ارتباطات و روابط عمومی، علیرضا نجفی کارش��ناس ارشد  چاپ و 
نشر و مدرس دانشکده فنی، بهرام عفراوی طراح ،  محقق و مولف 
و علیرضا کتابدار مدرس و کارش��ناس ارشد  ارتباطات در خصوص 
س��واد بصری، شناخت روشهای متداول چاپ با رویکرد نیازه��ای 
چاپی روابط عمومی، اثرگذاری گرافیک بر جذابیت محت��وا و تولید 
محتوای چند رسانه ای متناسب با نیاز روابط عمومی ها و استفاده  

هوشمندانه از آن در این همایش سخنرانی نمودند .

اهواز - شـبنم قجاوند- شهردار اهواز آخرین رایزنی های خود 
را از سفر به تهران برای پروژه قطار شهری اهواز تشریح کرد. منصور 
کتانباف که برای حل مشکالت پروژه قطار شهری به تهران سفر کرده 
بود، در تشریح دستاوردهای این سفر گفت: در جلسه ای که به همراه 
آقای ساری، نماینده محترم مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی و 
نیز مدیرعامل س��ازمان حمل و نقل ریلی با آقای خندان دل، معاون 
عمرانی وزیر کشور داشتیم، کلیه اسناد مربوط به مصوبه سفر رییس 
جمهور محترم در خصوص تضمین دولت برای فراهم شدن فاینانس 
و تامین مالی ارائه شد. ایشان نیز دستور دکتر روحانی را پذیرفتند و 
مقدمات کار را به ما ابالغ کردند. مقرر شد هر چه سریعتر این مقدمات 
از جانب شهرداری اهواز و پیمانکار پروژه ارائه شود. وی تصریح کرد: 

یکی از موانع اصلی طوالنی شدن این پروژه، عدم ارائه تضمین های 
الزم برای فاینانس بود که خوشبختانه این جلسه گام مهمی در جهت 

رفع این مانع بزرگ بود.ش��هردار اهواز با اش��اره به جلسه دوم خود با 
مهدیان مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون خبر داد 
گفت: بانک توس��عه تعاون، بانک عامل جهت فروش اوراق مشارکت 
برای دریافت ۳۰۰میلیارد تومان تس��هیالت برای پروژه قطار شهری 
اس��ت. اخیراً بانک مرکزی محدودیت هایی را برای بانک های عامل 
اوراق مشارکت عرضه کننده به شهرداری ها را اعمال کرد و این امر 
باعث خلل در تحقق این اوراق بود. بنابراین تضمین هایی را از سوی 
شهرداری ارائه و به بانک توسعه تعاون عرضه کردیم. خوشبختانه این 
تضمین ها از س��وی مدیرعامل این بانک مورد پذیرش قرار گرفت و 
آق��ای مهدیان قول دادند که نظر مس��اعد بانک مرکزی را نیز جلب 

کنند.

قم- خبرنگار فرصت امروز- اس��تاندار قم ایستادگی ملت 
ای��ران در برابر اقدمات خصمانه آمریکا را م��ورد توجه قرار داد و 
گفت: خون شهدا و جانفشانی ایثارگان پشتوانه ي نظام جمهوری 
اسالمی ایران است. به گزارش روابط عمومی استانداری قم سید 
مهدی صادقی استاندار قم در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار 
و ش��هادت اظهار کرد: ساماندهی یادمان ها و گلزار شهدا وظیفه 
ای همگانی است و باید همه به وظایف خود در این زمینه عمل 
کنند. صادقی ضرورت هزینه کرد 2۰ درصد از اعتبارات فرهنگی 
دس��تگاههای اجرایی در موضوع ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت 
را م��ورد تاکید ق��رار داد و اضافه کرد: تولید محصوالت فرهنگي 

اثرگذار، المان های ش��هری و کلیه فعالیت های عملیاتی که در 
زمینه انتقال این فرهنگ به نس��ل های ج��وان و نوجوان امکان 
پذیر اس��ت در دس��تور کار قرار گیرد. وی با اشاره به لزوم حفظ 
یاد و ارزش های ایثارگران و ش��هدا در جامعه، ادامه داد: مدیران 
اجرایی ضمن دیدار با بازماندگان و خانواده معظم شهدا، بستر های 
توس��عه فرهنگ ایثار و شهادت در دستگاه ذیربط خود را فراهم 
کنند. استاندار قم در پایان با اشاره به کارشکنی و اقدامات خصمانه 
آمریکا علیه ملت ایران، خاطر نشان کرد: همواره این برکت خون 
شهدا و جانفشانی ایثارگران بوده است که نظام جمهوری اسالمی 

در برابر قدرت های بیگانه ایستادگی نموده است.

کـرج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس ات��اق بازرگانی البرز 
از فعاالن اقتصادی و تولیدی در عرصه فناوری ارتباطات اس��تان 
خواست حضور گس��ترده در نمایشگاه »الکامپ تهران « غنیمت 
بش��مارند. رحیم بنا موالیی روز ش��نبه در نهمین کارگروه » ای. 
تی« البرز گفت: این نمایشگاه همه ساله در محل دائمی نمایشگاه 
های بین المللی تهران برگزار می شود و جدید ترین دستاوردهای 
صنع��ت رایانه، اعم از س��خت افزار و نرم اف��زار در دید عموم قرار 
می گیرد. وی بیان داش��ت: در این زمینه، تعامل و همکاری های 
تجاری می��ان فعاالن ح��وزه الکترونیک و تکنول��وژی رایانه می 
توان��د در پیش��برد اهداف بخش تولید و مش��اغل رایانه ای نقش 

اساس��ی ایفا کند. بیس��ت و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی 
رایانه وتجارت  الکترونیک ازامروز ش��نبه به مدت ۳ روز  در محل 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار برپا شده است. 
ساماندهی پنجره واحد گمرک البرز ضروری است

رئیس پارلمان بخش خصوصی اس��تان الب��رز در ادامه اظهاراتش 
ضرورت ساماندهی پنجره واحد گمرک البرز را مورد تاکید قرار داد و 
افزود : با همراهی اداره کل فنا وری و اطالعات استان و آماده سازی 
»دیتا«  برای جمع آوری اطالعات از وضعیت تولید ، صادرات و واردات 
گام مهمی در ساماندهی پنجره واحد گمرک استان برداشته خواهد 
ش��د. بناموالیی افزود: با کمک »دیتا« و همراهی گروه کارشناس��ی 
مدیران اس��تان قطعا پنجره واحد گمرک استان بیش از پیش فعال 

خواهد شد.

سـاری - دهقان - سرپرست اداره کل آموزش فنی  و  حرفه ای 
مازندران گفت: ۷5 درصد مخاطب��ان آموزش های فنی  و  حرفه ای 
جوانان می باش��ند، از ۷5 هزار نفری که آم��وزش های مهارتی را 
طی نموده اند، 5۸ هزار نفر جوان بوده اند. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران س��ید حسین درویشی 
سرپرست این اداره کل در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران 
به مناسبت هفته ملی مهارت، ضمن بیان اینکه توجه به دو موضوع 
بیکاری و اشتغال در سازمان آموزش فنی  و  حرفه ای در اولویت است، 
اظهار کرد: در شرایط کنونی و با توجه به شعار سال مبنی بر حمایت 
از کاالی ایرانی، سازمان آموزش فنی  و  حرفه ای نقش متفاوت تری 
را نسبت به س��ال های گذشته دارد. او با اشاره به اینکه امروز تأثیر 
مش��کل اقتصادی بر سفره های مردم، اثرات اجتماعی نیز به دنبال 

خواهد داش��ت، افزود: افزایش نرخ بیکاری، کاهش اشتغال، کاهش 
رونق کس��ب و کار که از جمله تهدیدات فضای تحریم اس��ت، در 
س��ازمان آموزش فنی  و  حرفه ای می تواند تبدیل به فرصت شود و 

بر اس��اس نیاز جامعه و آمایش سرزمینی، آموزش های مهارتی این 
س��ازمان ارایه گردد. سرپرس��ت اداره کل فنی   و حرفه ای مازندران 
با اش��اره به فعالیت 2۰ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی استان،  
س��هم نفر س��اعت این اداره کل بر اساس تعهدی که به آن سپرده 
ش��ده را شش میلیون و 2۶۷ هزار نفر س��اعت اعالم کرد و گفت: 
عملکرد آموزش فنی و حرفه ای مازندران شش میلیون و ۸۶۱ هزار 
نفر س��اعت با رشد ۱۱۰ درصد عملکرد نسبت به تعهد بوده است. 
درویش��ی تعداد حرفه های آموزش داده ش��ده در سال ۹۶ را ۷۸2 
حرفه شامل سه هزار و 2۰۶ دوره آموزشی اعالم و تصریح کرد: در 
بخش کارآموزی آزاد، ۶ میلیون و ۹4۶ هزار نفر ساعت در مازندران 
با برخورداری از ۹۰۰ آموزشگاه آزاد و بیش از یک هزار مربی فعال در 

بخش خصوصی آموزش داده شدند.

مشهد - صابر ابراهیم بای -  نصراله پژمانفر نماینده مردم مشهد 
و کالت در مجلس ش��ورای اس��المی در تذکر شفاهی جلسه علنی 
روز چهارش��نبه ۳ مرداد، ضمن تبری��ک والدت امام رضا )ع( گفت: 
مش��هد امروزه با توجه به اقبالی که از سوی زائران داخلی و خارجی 
وجود دارد، ولی این ش��هر نتوانسته با توجه به این توسعه استقبال 
زیرساخت های الزم را فراهم کند. توسعه مشهد با اعتبارات خود استان 
امکانپذیر نیست. وی ادامه داد: اگر قرار باشد بخش خصوصی هم این 
کار را انجام دهد، زمان زیادی می برد و همچنین هزینه اقامت برای 

زائران افزایش خواهد داشت این موضوع مغایر سیاست نظام که ایجاد 
امکان زیارت را وظیفه حاکمیتی می داند است. باید کاری کنیم که 
اقامت برای همه گروه ها به صورت عادی و طبیعی انجام شود. پژمانفر 
اضافه کرد: در حوزه آب و حمل و نقل در مشهد مشکل وجود دارد، 
تجمیع این مشکالت موجب شده نتوانیم به زائران خدمات مناسبی 
ارائه کنیم، محدوده فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد و خیابان 
امام رضا )ع( تمام مشهد نیست، محرومیت و حاشیه نشینی در این 

شهر وجود دارد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در چهارمین جشنواره روابط 
عمومی های برتر جمعیت  هالل احمر کشور که به میزبانی استان 
چهارمحال و بختیاری برگزار شد سرکار خانم خراسانی مدیر روابط 
عموم��ی جمعیت هالل احمر گلس��تان، مدیر برت��ر روابط عمومی 
جمعیت هالل احمر کشور شد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت 
هالل احمر؛ اس��ماعیل رمضانی، مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات 

مردمی در مراس��م اختتامیه چهارمین جشنواره روابط عمومی های 
برتر جمعیت هالل احمر با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت های الزم در 
تحقق رسالتی که داریم استفاده کنیم افزود: جمعیت هالل احمر یک 
نهاد امدادی و بشردوستانه است و رسالتی بزرگ و سخت را در قبال 
مردم برعهده دارد.رمضانی افزود: با توجه به رس��الت جمعیت هالل 
احمر، وظیفه سنگینی بر عهده روابط عمومی هاست تا با ارتقا سطح 

ارتباطات و تعامالت درونی و بیرونی جمعیت، ارائه خدمات این نهاد 
مردمی را تسهیل کنند.مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی در 
خصوص برگزاری جشنواره روابط عمومی ها با تاکید بر اینکه  در این 
دوره تالش شد اشکاالت جشنواره های قبلی رفع شود افزود: هدف ما 
این است هر سال سطح جشنواره را ارتقاء دهیم و با رفع نواقص، آثار 

ارزشمندی را جمع آوری کنیم.

دریافت تندیس زرین سرآمدی و تعالی توسط روابط عمومی 
ذوب آهن اصفهان و کسب سه عنوان برتر ملی

خبرهای خوش کتانباف از پروژه قطار شهری اهواز

استاندار قم:

خون شهدا و جانفشانی ایثارگان پشتوانه ي نظام جمهوری اسالمی ایران است

رئیس اتاق بازرگانی البرز؛

فعاالن اقتصادی البرز در نمایشگاه الکامپ مشارکت کنند

درویشی در نشست خبری سرپرست اداره کل آموزش فنی   و حرفه ای مازندران:

75 درصد مخاطبان آموزش های فنی  و  حرفه ای و مهارتی جوانان هستند 

عضو کمیسیون فرهنگی: مشهد زیرساخت الزم را با توجه به افزایش زائر ندارد

مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر گلستان مدیر برتر روابط عمومی های هالل احمر کشور شد

با حضور معاون وزیر نیرو پروژه های تامین و توزیع آب و برق هرمزگان بررسی شد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در سفر 
یک روزه خود به هرمزگان. در نشستی به ریاست استاندار و مدیران عامل صنعت آب و برق 
هرمزگان. به بررسی پروژه ها و طرح های تامین و توزیع این صنعت پرداخت.  دکتر محسن 
بختیار در این جلسه تاکید کرد: این روزها.روزهایی حساسی به لحاظ مصرف انرژی است و 
ما در پیک مصرف آب و برق قرار داریم.  وی با اشاره به سخنان دکتر روحانی. رئیس جمهور 
در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت .گفت:  بایستی موضوع صرفه جویی در مصرف 
آب  و برق را از خود دولت ش��روع کرد.  بختیار افزود:  در چهارچوب مصوبات نشس��ت رئیس جمهور با مدیران ارشد. اختیاراتی به 
استانداران داره شد و ضوابطی نیز وضع شد که با توجه به این مصوبات . دستگاه های اجرایی مولف شدند میزان مصرف آب و برق 
خود را کاهش دهند تا بتوانیم موضوع مصرف بهینه را از خودمان شروع کنیم.  گفتنی است. معاون وزیر نیرو از در این سفر. از پروژه 

یکصد هزار مترمکعبی بندرعباس نیز بازدید کرد.

با حضور وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت :
افتتاح چندین پروژه در حوزه سالمت

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- وزیر بهداشت در پی مراسم افتتاح بیمارستان روان 
پزشکی مهر خرم آباد که با حضور جمعی از مسئولین استانی انجام گرفت،گفت: راه اندازي 
بیمارستان ۶4 تخت بیمارستاني مهر خرم آباد برای  بیماران اعصاب و روان، حرکتي اثربخش 
و مورد نیاز برای  اس��تان لرستان اس��ت. چرا که بیماران اعصاب و روان، مظلوم ترین گروه 
بیماران هستند. قاضی زاده هاشمي ، در این مراسم، تاکید داشت: در کشور به دلیل جنگ، 
بالیاي طبیعي و آمار باالي حوادث و س��وانح، قطعا میزان تالمات روحي و رواني قابل توجه 
است.از طرفی با توجه به آمار باالی مبتالیان به بیماري هاي اعصاب و روان در کشور، تعداد تخت هاي اعصاب و روان در کشور کم 
است و در خرم آباد با افتتاح بیمارستان مهر و تخت هاي اعصاب و روان جدیدي که در آینده در استان لرستان به بهره برداري مي 
رسند، وضعیت استان لرستان به استانداردهاي کشوري نزدیک مي شود. وزیر بهداشت، ضمن تاکید بر اهمیت توسعه فضاي فیزیکي 
و تامین نیروي انساني متخصص در حوزه بیماري هاي اعصاب و روان، گفت: حمایت بیمه اي و اجتماعي از بیماران اعصاب و روان 
اهمیت بسیار زیادي دارد، چرا که این بیماران باید  تا پایان عمر، دارو مصرف کنند. وزیر بهداشت همچنین اظهار داشت: در شرایط 
جدید اقتصادي نخواهیم گذاشت به استانهایي مانند لرستان آسیب وارد شود.  وی افزود: خوشبختانه در استان لرستان پروژه هاي 
خوبي در حوزه سالمت افتتاح شده و برخي پروژه ها نیز پیشرفت فیزیکي خوبي داشته، اما برخي پروژه ها نیاز به حمایت ملي از 
سوي بخش اقتصادي دولت، استانداري لرستان و وزارت بهداشت دارد.  کورش ساکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در این 
مراسم بیان کرد: در حال حاضر ۱۹۳ تخت اعصاب و روان در استان داریم. وی با اشاره به  اینکه افتتاح این پروژه برای لرستان نعمت 
بزرگی محسوب می شود، افزودد: با افتتاح بیمارستان آیت اهلل بروجردی 2۳ تخت به مجموع تخت های اعصاب و روان لرستان اضافه 
خواهد شد. وی با اشاره به این نکته که در حال حاضر 2۶ درصد جامعه دچار اختالل روانی هستند که آمار قابل توجهی است و باید 
در این  همچنین افتتاح مرکز پرتو درماني باران خرم آباد،افتتاح مرکز سالمت چاالنچوالن،کلنگ زنی بیمارستان فوق تخصصی 25۰ 

تختخوابی گهر دورود،افتتاح بیمارستان آیت ا... بروجردی از جمله پروژه های افتتاح شده می باشند 

معاونت جوانان جمعیت هالل احمر گلستان:
فعاالن کانون های دانشجویی و جوانان جمعیت هالل احمر گلستان به 

اردوهای کشوری نشاط و امید اعزام می شوند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- اعضای فعال کانون های دانشجویی و جوانان هالل احمر گلستان به اردوهای کشوری نشاط و 
امید سازمان جوانان جمعیت هالل احمر اعزام می شوند.این دوره از اردوهای کشوری طی 4 مرحله در دوبخش پسران و دختران ویژه 
کانون های دانشجویی و جوانان هالل احمر سراسر کشور برگزار میشود.به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر گلستان؛ طبسی 
با اعالم این خبر گفت: این دوره از اردوهای کشوری طی 4 مرحله در دوبخش پسران و دختران ویژه کانون های دانشجویی و جوانان 
هالل احمر سراسر کشور برگزار میشود.معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر گلستان خاطرنشان کرد: در اولین مرحله از این دوره 
۱4 نفر از اعضای فعال  کانون های جوانان و ۱4 نفر از اعضای فعال کانون های دانشجویی هالل احمر استان در بخش دختران اعزام 

شدند.اعضای فعال پسر نیز طبق برنامه زمانبندی مشخص اعزام خواهند شد.

تسریع گازرساني به صنایع اولویت کاري شرکت گاز استان ایالم 
ایالم-هدی منصوری- مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه باید گازرساني به صنایع و شهرکهاي صنعتي استان در 
اولویت قرار گیرند، گفت : تا کنون گازرساني به 22 جایگاه CNG در شهرستانهاي ایالم، ایوان و سیروان، چرداول، دره شهر ، بدره ، 
مهران ،دهلران و ملکشاهی صورت گرفته است.  مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم در ادامه به گازرساني به شهرکهاي صنعتي پرداخت 
و عنوان نمود: بیش از ۱۱5 واحد صنعتي در شهرستان های ایالم ، دره شهر ، آبدانان ، چرداول و ایوان از نعمت گاز برخوردار شده اند. 
وي همچنین گفت : عملیات گازرساني به ناحیه صنعتي بدره و شهرک صنعتی مهران به پایان رسیده و گازرسانی به شهرک صنعتی 
دهلران نیز بیش از 5۰% پیشرفت فیزیکي داشته است.شمس اللهی به پروژه های صنعتی دیگر در استان اشاره کرد و گفت : در حال 
حاضر پیمانکاران در بخش گازرسانی به صنایع در حال فعالیت می باشند و شرکت گاز استان جهت ارتقاء و رونق صنایع نسبت به 

انتخاب 4 پیمانکار دیگر جهت گازرسانی به صنایع اقدام نموده است.

کسب نشان زرین مسئولیت اجتماعی توسط شرکت گاز استان گیالن 
 رشت- زینب قلیپور- دومین جشنواره مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، 
تنی چند از نمایندگان مجلس، نماینده مسئولیت اجتماعی اتحادیه اروپا، نماینده یونیسف در ایران و مدیران و کارشناسان سازمان ها 
و شرکت ها در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.در این مراسم شرکت گاز استان گیالن بجهت اقدامات گسترده در 
راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی، موفق گردید در حضور سازمان هایی نظیر مخابرات ایران، بانک های ملی و مسکن، پتروشیمی 
ستاره خلیج فارس، شرکت های گاز تهران و خوزستان و.... نشان زرین مسئولیت های اجتماعی را کسب نماید.در جایزه ملی مسئولیت 
اجتماعی بنگاه های اقتصادی که با هدف ترویج و فرهنگ سازی مسئولیت اجتماعی ایرانی - اسالمی، اقدامات داوطلبانه و پر کردن 
فضای خالی سرمایه گذاری و رفاه اجتماعی برگزار شد و شرکت گاز استان گیالن بجهت اتخاذ رویکرد مسئوالنه با ذینفعان از جمله 
بازسازی مزار شهدا و ساخت نمازخانه بین راهی برای رفاه حال مسافرین و نیز به علت ارائه برنامه پایدار و جامع مسئولیت پذیری شرکتی 
و داشتن تعهد نسبت به عملکرد کسب و کار در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی موفق شد لوح تقدیر و یکی از نشان 
های زرین این جشنواره را از آن خود نماید.معرفی مسئولیت اجتماعی شرکتی و تبیین اهمیت آن، بهبود فضای کسب و کار کشور از 
دید سرمایه گذاران خارجی و نهادهای بین المللی، تبادل اطالعات و همفکری به منظور مشخص کردن چالش ها و ریسک های اجتماعی 
و زیست محیطی بنگاه ها، ارائه تجارب بنگاه های اقتصادی در مسئولیت اجتماعی، تقویت همکاری بین بخشی میان بنگاه های اقتصادی 
و سازمان های مردم نهاد با هدف کاهش چالش های اجتماعی و زیست محیطی، فراهم کردن زمینه استفاده بنگاه ها از بستر فرهنگی و 

اجتماعی کشور و روش های خالقانه و نو در پیشبرد اهداف تجاری خود از جمله اهداف این جایزه ملی است.

دومین جلسه شورای فرهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی شهرستان 
قدس برگزار شد 

شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- درجلس��ه شورای فرهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی حجت االسالم والمسلمین 
میراحمدی امام جمعه و رئیس شورا ضمن تبریک دهه کرامت و ذکر مناقب حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع( گفت : می بایست 
از دستگاه های متولی امر قرآن که اعتبارات زیادی را در این راه مصروف میدارند نتیجه عملکرد و بازتاب فعالیت های قرآنی شان را 
خواستار شد تا ان شااهلل در آینده شاهد تربیت حافظان بیشتری در سطح شهرستان و حضور نماینده ای از شهرستان در مسابقات 
بین المللی باشیم. ناصربخت فرماندار و نائب رئیس شورا نیز ترویج فرهنگ قرآنی در تمامی شئونات زندگی را از برکات نظام مقدس  
جمهوری اسالمی برشمردند و با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرموده اند ما باید به جایی برسیم که ۱۰ میلیون حافظ قرآن داشته 
باشیم، آنرا یک دستور محوری دانستند که مسیر را روشن نموده و تکلیف همه دستگاههای متولی امر مشخص شده است. نیک خواه 
سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسالمی و دبیر شورا نیز ضمن بیان دستور جلسه و قرائت پیشنهادات عملی اعضا در خصوص ترویج 
فعالیت های قرآنی در سطح جامعه، اجرای تواشیح در سطح مدارس را یکی از راههای جذب کودکان به قرآن دانسته و گسترش آنرا 

یکی از راههای فراگیر نمودن قرآن در زندگی دانست.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اراک :
زیرساخت های الزم برای نشاط مردم در اراک مهیاست

اراک- مینو رستمی - رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اراک در آیین تجلیل از برگزیدگان سومین جشنواره ملی شعر و 
طنز اراک گفت: زیرساخت های الزم برای نشاط مردم در اراک مهیاست اما روحیه نشاط مهیا نیست .گرچه دلم برای کالبد شهرم می 
سوزد اما بیشتر از روح شهرم که مریض شده ناراحتم. وي بیان کرد: اراک به خانه تکانی نیاز دارد. امسال با هزار خواهش  ۱% بودجه 
شهری را به مسائل فرهنگی اختصاص دادیم .زیبایی اراک به پل ها و دیوارهایش نیست به روح مردمش هست. بیایید با هم سرود 
مخصوص اراک را بخوانیم و بنیاد اراک شناسی داشته باشیم. سورانه افزود: اولویت بعدی ما شناسایی معتمدین 5۶ محله اراک برای 

شورا یار در اراک است و امیدوارم حضور شما عزیزان در برنامه های فرهنگی استمرار یابد.
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مترجم: علی  اکبری

ممکن اس��ت تصور کنید که الزاما ساعات کار طوالنی تر 
باعث موفقی��ت و عملکرد باالتر می ش��ود، اما در حقیقت، 

بازده  کاری کاهش پیدا می کند. 
اغلب ش��رکت ها مایلند کارمندانی شاد، متعهد و پربازده 
داشته باشند، ولی تعداد معدودی از آنها حاضرند با تعطیل 
ک��ردن یک روز در هفته ب��رای کارکنان خود به این هدف 

برسند. 
اما ش��رکت پرپچوال گاردین در نیوزیلند از این تمهید 
اس��تفاده کرد. این ش��رکت یک دوره آزمایش��ی هش��ت 
هفته   ای را به اتمام رسانده و طی آن هر هفته به کارکنان 
خود که حدود 2۰۰ نفر هس��تند، یک روز تعطیل اضافه 
داده اما حقوق و ش��رایط اس��تخدام آنها را تغییری نداده 

است. 
نتایج کامال واضح بودند: اگرچه س��اعات کاری کم شده 
بودن��د اما کارکنان به میزان 2۰درصد بهره   وری بیش��تری 
داش��تند و ش��ادمان   تر نیز بودند. اندرو بارن��ز مدیر اجرایی 

شرکت، این آزمایش را موفقیتی بی   نظیر خواند. 
جارود هار، اس��تاد مدیریت منابع انس��انی در دانش��گاه 
فناوری اوکلند وظیفه س��نجش نتای��ج آزمایش را برعهده 
داش��ت. او متوجه شد که رضایت شغلی و شخصی در تمام 
زمینه   ها هم درمحیط کار و هم در خانه افزایش یافته است 
و کارکنان بهتر کار کرده و نسبت به قبل از اجرای آزمایش 

از شغل خود لذت بیشتری می برند. 
یافته   ه��ای آزمایش مطابق با پیش   بینی اندرو بارنز، مدیر 
اجرایی شرکت بودند. او پس از بررسی گزارش   های جهانی 
متعدد در رابطه با بهره   وری اعتقاد داش��ت که امتحان این 

شیوه جدید کار، تصمیم درستی است. 
ای��ن آزمای��ش معانی ضمنی بس��یاری را در خود دارد و 
س��واالتی درباره بهره وری و فرهنگ ساعات کاری طوالنی 
مطرح می کند؛ همچنین باعث می شود تا نگاهی دوباره به 
کارکنان پاره   وقت و ارزش و پاداشی که به آنها داده می شود 

داشته باشیم. 

ساعات مختلف با هم برابر نیستند
تا اینجا متوجه شدیم که طوالنی   تر کار کردن لزوما برابر 
با بهره   وری بیشتر نیست. برای مثال کره جنوبی که دارای 
ساعات بس��یار طوالنی کاری است در رده   بندی کشورهای 
  )OECD( عضو س��ازمان همکاری   های اقتصادی و توسعه
در زمینه بهره   وری کاری نزدیک به انتهای لیست قرار دارد. 
هفته   ه��ای کاری یونان نیز یکی از طوالنی   ترین هفته   ها در 
اروپا است، اما این کشور بر طبق سنجش OECD، تولید 

ناخالص ملی پایینی در هر ساعت دارد. 
نمی   ت��وان گفت که تمام س��اعات کاری به افزایش تولید 
ناخالص ملی کمک می کنند. ژاپن مثالی دیگر از کش��وری 
اس��ت که ساعات طوالنی کاری اش باعث افزایش بهره   وری 
نش��ده اس��ت. این کش��ور هم   اکنون در تالش اس��ت تا با 
روش   های��ی، تعمدا اضافه   کاری   ه��ای کارمندان را کم کند، 
مث��ال المپ   ها را در انته��ای روز کاری خاموش می کنند تا 

این فرهنگ را از بین ببرند. 
یک روز طوالنی کاری

آزمایش   ه��ای دیگری نیز تالش کرده   اند تا بهره   وری را با 
کوتاه کردن روز کاری به جای هفته کاری افزایش دهند. 

برای مثال، دولت س��وئد اجازه داد تا کارکنان یک خانه 
س��المندان تنها ش��ش س��اعت در روز کار کنن��د. اگرچه 
کارکنان گ��زارش کردند ک��ه کیفیت زندگی ش��ان بهبود 
یافته و اس��ترس کمتر و وقت بیش��تری ب��رای گذراندن با 
خانواده   شان داشته   اند، اما این آزمایش برای مدیران بسیار 
گران تمام ش��د، زیرا مجب��ور بودند کارکنان بیش��تری را 

استخدام کنند تا کار ساعات باقی   مانده را جبران کنند. 
ایس��لند نیز آزمایش مش��ابهی انجام داد ک��ه در آن به 
تعدادی از کارمندان اهل شهر ریکیاویک )پایتخت ایسلند( 
اجازه داده ش��د تا هفته کاری خود را به مدت چهار تا پنج 
س��اعت کاهش دهند. در ای��ن آزمایش، بهره   وری به همان 
اندازه سابق ماند، یعنی هزینه ها تغییری نکردند و کارکنان 
نیز رضایت کاری بیش��تری داشتند و غیبت از کار به علت 

بیماری کمتر شد. 
ای��ن دو آزمایش نش��ان می   دهن��د که ماهی��ت کار در 
مقرون به صرفه ب��ودن یا نبودن کاهش زم��ان کاری، موثر 
اس��ت. حضور دائمی کارکنان ش��یفتی مانند پرس��تاران و 
نگهبانان الزم اس��ت، یعنی در صورت کاهش ساعت کاری، 

کارفرما باید فرد دیگری را برای انجام کار پیدا کند. 
اما در مورد کارمندان دفتری می  توان قانون پارکینسون 
را اعمال کرد. این قانون می   گوید: »کار آن   قدر کش می   آید 
تا تمام زمان موجود ب��رای انجامش را دربرگیرد«. به بیان 
دیگر، اگر زمان برای انجام کار محدودتر باش��د، کارمندان 

بازدهی بیشتری پیدا می کنند. 
ب��ا این   حال، کارکن��ان پاره   وقت معم��وال حقوق کمتری 
نسبت به همکاران تمام وقت خود دریافت می کنند؛ هرچند 
بسیاری از والدین شاغل، خود به این حقیقت واقفند که در 
چهار روز می  توانند کاری را به پایان برسانند که دیگران در 

پنج روز انجام می   دهند. 
در جست   وجوی تعادل بین زندگی و کار

هلن دالنی، اس��تاد ارش��د دانش��کده بازرگانی دانشگاه 
اوکلند معتقد اس��ت که موفقیت آزمایش شرکت پرپچوآل 
گاردی��ن در نیوزیلند وابس��ته ب��ه مش��ارکت کارکنان در 

برنامه   ریزی آن بوده است. 
وی به روزنام��ه گاردین گفت: این کارمندان، ابتکارات و 
نوآوری   هایی را برای کار کردن به روشی پربارتر و کارآمدتر 
اب��داع کردن��د، مانن��د اتوماتی��ک ک��ردن فرآیندهایی که 
به صورت دستی انجام می   شدند و کاهش یا حذف استفاده 

غیرمرتبط با کار از اینترنت. 
مدی��ر اجرایی ش��رکت هم   اکنون قص��د دارد دائمی کردن 
هفت��ه کاری چه��ار روزه را با هیات مدیره خ��ود مطرح کند. 
سیاس��ت گذاران دولت نیز در زمان جست   وجوی روش   هایی 
ب��رای افزایش به��ره وری کاری و همچنین بهبود تعادل بین 
زندگی و کار مردم کشور باید نگاهی به این نتایج داشته باشند. 
WEFORUM/zoomit :منبع

ساعات  کاری کمتر باعث بهره وری بیشتر می شوند

چگونه به کودکان 3 تا 6 ساله بودجه بندی را بیاموزیم؟ 

فارغ از اینکه کودکان تان چه سنی دارند، آموزش مدیریت پول به آنها هرگز زود نیست. در اینجا اصولی 
ارائه شده است که با کمک آنها می توانید به کودکان ۳ تا ۶ ساله خود، بودجه بندی را آموزش دهید: 

سه ظرف ترتیب دهید
س��ه ظرف در نظر داش��ته باش��ید؛ ظروف فیزیکی ک��ه قابل دی��دن و لمس کردن باش��ند و بگذارید 
کودکان تان پول توجیبی شان را در آنها ذخیره کنند. روی هرکدام از ظرف ها برچسبی بزنید و به ترتیب 
آنه��ا را نام گذاری کنید: »پس انداز«، »مخارج« و »تس��هیم«. می توانید یک بعدازظهرتان را صرف تزیین 
ای��ن ظرف ه��ا کنید تا کودکان بیش از پیش به این پروژه عالقه مند ش��ود. هر روز از هفته که کودک تان 
پ��ول توجیب��ی اش را دریافت می کند، به او در تصمیم گیری برای اینکه چه مبلغی را در هر ظرف بگذارد، 
کمک کنید. به او توضیح دهید که پول داخل ظرف »مخارج« برای چیزهای ضروری اس��ت. مثال خرید 
ش��کالت یا آبنبات از سوپرمارکت. )مثال وقتی با کودک خود به مغازه می روید و از شما می خواهد برایش 
آبنبات بخرید، از او بپرسید که آیا پول کافی برای خریدن آن را دارد. به او بفهمانید که تنها با استفاده از 

پول های درون ظرف »مخارج« می تواند آبنبات یا اسباب بازی مورد عالقه اش را بخرد.(
برای خریدن چیزهایی مثل عروسک و اسباب بازی هدف پس انداز مالی بگذارید

ب��ه کودک تان توضیح دهید که ظرف پس انداز برای خریدن چیزهایی اس��ت ک��ه می خواهد در آینده 
داش��ته باشد، چیزهایی که قیمت ش��ان از مبلغ پول هفتگی اش بیشتر است. اگر کودک تان هدف خاصی 
دارد، مثال می خواهد یک بازی ویدئویی بخرد، می توانید تصویری از آن را روی ظرف بچس��بانید. این کار 

به کودک شما در تصویرسازی هدف پس انداز کمک می کند. 
بهترین مثال های هدف گذاری برای کودکی به این س��ن و س��ال، بازی های فکری، پازل و عروسک های 
مختلف است. اکثر این چیزها قیمتی پایین  دارند و این بدان معناست که کودک می تواند طی مدت چند 

هفته یا یک ماه با پس انداز به هدف خود برسد. 
به خاطر داش��ته باش��ید که در این سن یک هفته برابر با یک عمر اس��ت. پس اهداف بلند مدت تعیین 
نکنید. شش ماه برای یک فرد بزرگسال زمان زیادی نیست، اما برای بچه ها همچون ابد است. مدت زمان 

یک تا سه ماه برای کودکان منطقی است. 
شما می توانید چند ظرف پس انداز داشته باشید که هرکدام زمان بندی خاص خود را داشته باشد. یک 
چیز کوچک مثال س��ت لگو ۱۰ دالری در ظرف دو هفته ای قرار می گیرد و چیزی که گران تر اس��ت، مثال 

یک بازی الکترونیکی ممکن است در ظرف دو ماهه باشد. 
اگر چند ظرف پس انداز در نظر می گیرید، توجه داش��ته باش��ید که تصویری از آیتم مورد انتظار روی 

آن بچسبانید. از این طریق فرزند شما رویه رسیدن به این اسباب بازی را در ذهن خود تصویر می کند. 
عالوه بر این کودک ش��ما مفهوم مبادله میان اهداف را هم متوجه می شود: هر یک دالری که در ظرف 

لگو پس انداز می کند، باعث می شود یک دالر کمتر برای بازی الکترونیکی کنار بگذارد. 
اگ��ر کودک تان ش��کایت کرد ک��ه »هیچ گاه پول کاف��ی برای خریدن تم��ام چیزها نیس��ت«، او را به 
اولویت بندی لیس��ت خریدش تش��ویق کنید. برای این کار می توانید از او بپرس��ید که چه چیز را بیشتر 

دوست دارد؟ چه چیزی را بعد از آن دوست دارد؟ 
ع��الوه بر این می توانید فرزندتان را به انجام کارهای س��اده خانه و دریافت پول اضافه بر مبلغ هفتگی، 

تشویق کنید. با این کار کودک تان متوجه رابطه میان کار و درآمد می شود. 
سهیم شدن با دیگران را فراموش نکنید

در نهایت، بیایید ظرف »اعانه« را فراموش نکنیم. از کودک تان راجع به مردم، حیوانات و مس��ائلی که 
می خواهد از آنها حمایت کند، بپرس��ید. ایده هایی پیش��نهاد کنید که با عالیق طبیعی او سازگار هستند. 
برای مثال، اگر فرزندتان حیوانات را دوس��ت دارد، او را به پناهگاه حیوانات خیابانی ببرید و از او بپرس��ید 

که آیا حاضر است برای غذا دادن به سگ ها و گربه ها مبلغی بپردازد. 
بسیاری از متخصصان بر این باورند که هرگز نباید بچه ها را به اشتراک گذاری پول شان مجبور کرد؛ این 
میل باید از درون تراوش کند. کودکان را به اش��تراک گذاری پولش تشویق کنید، اما اجازه دهید خودش 

تصمیم گیرنده نهایی باشد. 
thebalance :منبع
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