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سرانجام کلیات الیحه بودجه 97 تصویب شد

 مهم ترین تغییرات
بودجه 97

کلیات الیحه بودجه ۹۷ که برای دومین بار در دس��تور کار مجلس قرار گرفته بود، با رأی موافق ۱۸۲ نماینده 
تصویب شد؛ این در حالی بود که روز یکشنبه در اتفاقی بی سابقه و برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسالمی، 
کلیات الیحه بودجه در صحن علنی مجلس با ۱۲0 رأی مخالف از سوی نمایندگان رد شد و مجددا به کمیسیون 
تلفیق بازگش��ت. بنابراین کمیس��یون تلفیق در مدت ۷۲ س��اعت زمانی که برای اصالح بودجه در اختیار داشت، 

دست به تغییراتی در الیحه بودجه زد که کاهش اوراق مشارکت و افزایش سقف پرداخت نقدی یارانه ها...

با ابالغ بخشنامه معاون اول رئیس جمهور

 ثبت سفارش خودرو بدون انتقال ارز
 از چین، هند، کره و ترکیه
ممنوع شد
7

2

3

روایت آماری از 10 شاخص بازار کار

پدیده شاغالن فقیر در اقتصاد ایران

مصائب کسب وکارهای کوچک در دوران رشد
بازاریابی آنالین با اینستاگرام

مشوق های فروش در خرده فروشی
برند سازی با 16 نکته ارزشمند 

KFC با سطل هایش، طبل ساخت

20 میلیاردر جوان و خودساخته

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

چینی ها در اولویت! 

4
 طبـق گزارش مرکـز پژوهش هـای مجلس، در حـال حاضر

از 31 بانـک فعال در اقتصاد ایـران تنها یک بانک 
بدون مجوز است و همچنین از 9 موسسه اعتباری...

بازار غیرمتشکل پولی ساماندهی می شود؟ 

 مجازها و غیرمجاز های
شبکه بانکی را بشناسید

یادداشت
 خأل دادگاه های تجاری

حس می شود

 به ط��ور کلی مس��ئله ای که 
همیش��ه در قوانین ایران مورد 
اشاره قرار گرفته و در تمام دنیا 
هم به عنوان یک اصل پذیرفته 
شده اس��ت، اصل س��رعت در 
دادرس��ی های تجاری اس��ت و 
در ارتب��اط با م��وارد مختلفی 
که مرب��وط به مس��ائل تجاری 
اس��ت، به این اصل اشاره شده، 
حت��ی قانون در م��ورد چک و 
صدور چک بالمحل نیز تصریح 
می کند که باید خارج از نوبت به 
آن رسیدگی شود، زیرا سرعت 
مسئله مهمی در دعاوی تجاری 
است و اگر سرعت رعایت شود، 
عدالت هم برقرار می شود. یک 
انگلیس��ی هس��ت  ضرب المثل 
ک��ه می گوی��د عدالت��ی که با 
تأخیر اجرا شود، در حکم عدم 
اجرای عدالت است و این اصل 
در مس��ائل تج��اری ب��ه دلیل 
تجاری  فعالیت ه��ای  ماهی��ت 
بنابراین  دارد.  اهمیت مضاعفی 
همیش��ه این بحث مطرح بوده 
که برای رس��یدن به هدف باید 
دادگاه های خاصی داشته باشیم 
که ب��ه اختالفات تج��اری بین 

بپردازن��د.  بازرگان��ان 
2امروزه با...

حسین 
میرمحمدصادقی

 سخنگوی اسبق
قوه قضاییه

گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ را که اولین گزارش  
»ع��ادل آذر«  به مجلس در قامت ریاس��ت دیوان 
محاس��بات اس��ت، می توان جزو پرحاش��یه ترین 
گزارش ه��ای تفریغ در چند س��ال اخیر دانس��ت؛ 
تفریغی که باز کردن آن با اعداد و ارقام بعضا عجیب 

و در ادامه با هیاهوی خاص خود همراه بود. 
به گزارش ایس��نا، گ��زارش تفریغ بودجه نتیجه 
بررس��ی های دیوان محاسبات از عملکرد دولت در 
بودجه یک س��ال اس��ت که با تعیین مغایرت های 
موجود به مجلس ارائه می ش��ود. در گزارش س��ال 
۱۳۹۵ برخ��ی اعداد و ارق��ام تامل برانگیز بودند؛ از 
جمله این که حدود ۷ میلیون بشکه نفت وضعیت 
نامشخصی دارد یا این که رقمی نزدیک به ۱۵ هزار 
میلیارد تومان از محل ش��رکت ملی گاز و شرکت 
ملی نفت به حس��اب خزانه  واریز نشده و همچنین 
اینک��ه بیش از یک میلیارد دالر از س��هم صندوق 
توس��عه ملی به آن داده نشده است. در عین حال 
که در مورد انتش��ار اوراق مش��ارکت یا هدفمندی 
یارانه ها نیز مغایرت ه��ای قابل توجهی در گزارش 
تفریغ وجود داش��ت. گزارش دیوان که بازتاب های 
متفاوتی در رس��انه های داخلی و البته خارجی به 
همراه داش��ت، به فاصله حدود س��ه روز از انتشار 
با واکنش های متعددی از س��وی سازمان برنامه و 
بودجه نیز همراه ش��د. این س��ازمان در اواخر روز 
جمعه )شش��م بهمن ماه( بیانیه ای چند صفحه ای 
منتش��ر و توضیحاتی در رابطه با گ��زارش تفریغ 
بودجه ارائه کرد و عملک��رد بودجه ۱۳۹۵ را قابل 
دف��اع دانس��ت. همچنین بالفاصله در روز ش��نبه 
نشس��ت خبری با حضور نوبخت، رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه و زنگنه،  وزیر نفت در این سازمان 

برگزار شد. 
دولتمردان: دولت باید مطلع می شد

دو مسئول دولتی در اظهارات خود از روندی که 
دیوان محاسبات برای تهیه و ارائه گزارش در پیش 
گرفته انتقاد و اعالم کردند که باید دیوان براساس 
بن��د )۸( قانون محاس��بات گزارش خ��ود را طبق 
گزارش قوه مجریه تهیه و تنظیم می کرده است، اما 
به هر دلیلی خود نسبت به تهیه گزارش اقدام کرد. 
نوبخت گله مندانه گفت که انتظار داشته دیوان 
محاس��بات گزارش خود را براس��اس اطالعات قوه 
مجریه تهیه می کرد یا حداقل گزارشی را که تهیه 
کرده بود به دولت اطالع می داد و حتی اگر این کار 
را هم نکرد با سازمان برنامه و بودجه هماهنگی های 
الزم را انج��ام داده ب��ود تا بتواند ب��ه ابهاماتی که 
در گ��زارش وجود دارد، پاس��خ ده��د. وی گزارش 
منتشر ش��ده از س��وی دیوان محاس��بات را باعث 
تش��ویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه های 

معاند دانست که رویکرد خود را به سمت یک فساد 
س��ازمان یافته در ایران پیش برده بودند. به اعتقاد 
نوبخت اگر دیوان قبل از انتش��ار گ��زارش خود از 
دولت پرسش می کرد شرایط اینگونه پیش نمی آمد. 
از س��وی دیگر زنگن��ه، وزیر نف��ت  برخی عدم 
واریزها به حساب خزانه از سوی دولت را رد کرد و 
ضمن ارائه توضیحاتی در این باره تأکید داشت که 
حتی در دوران حض��ورش در وزارت نفت در حال 
حاضر و همچنین هش��ت سال قبلی که وزیر نفت 
بوده حتی یک س��نت از درآمدهای نفتی جابه جا 
نشده و همه آن به حساب خزانه واریز شده است. 

به دنبال این نشست، وزیر نفت و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در رس��انه  ملی حض��ور یافته و باز 
هم مواضع خود را مطرح کردند. طولی نکشید که 
ط��ی اطالعیه ای نیز اعالم کردن��د که حاضرند در 
یک مناظره با عادل آذر، رئیس دیوان محاس��بات  

شرکت کنند. 
دیوان محاسبات: برخی توقعات منسوخ 

شده است
در حالی دیوان محاسبات در این جریان سکوت 
کرد که در روز سه ش��نبه بیانیه ای منتشر و موضع 
خود را اعالم ک��رد، ولی این اعالم موضع حاکی از 
توضی��ح در مورد اعداد و ارقام��ی که دولت آنها را 
مبهم می داند نبود و بیشتر به سمت آن پیش رفت 
که می توانس��ته براساس اختیاراتی که دارد نسبت 
ب��ه ارائه  گزارش تفریغ ب��دون چک کردن با دولت 

اقدام کند. 
در اعالم دیوان محاسبات آمده بود که یک نهاد 
مهم حاکمیتی اس��ت که سازمان، وظایف، رسالت 
و ماموریت ه��ای آن در اص��ول )۵۴( و )۵۵( قانون 
اساسی تبیین ش��ده اس��ت. براین اساس گزارش 
تفری��غ بودج��ه به عن��وان مهم ترین گ��زارش در 
خصوص عملکرد مالی یک ساله دولت را طبق اصل 
)۵۵( قانون اساسی و ماده )۲۲۱( آیین نامه داخلی 
مجلس و همچنین ماده )۶( تفریغ بودجه سال های 
پ��س از انقالب و م��اده )۱0۴( قانون محاس��بات 
عمومی کش��ور تهیه کرده اند. در عین حال که این 
گزارش مبتنی بر انجام فعالیت های حسابرس��ی و 
طی یک فرآیند فنی و تخصصی تهیه ش��ده و در 
هیأت عمومی دیوان محاسبات به عنوان عالی ترین 
رکن این مرجع که مرکب از رئیس کل، دادس��تان 
و مستشاران است مورد تصویب و تأیید قرار گرفته 

است. 
دی��وان محاس��بات در بخش��ی از بیانیه خود به 
استقاللش در تهیه گزارش تفریغ بودجه اشاره و به 
برخی درخواست ها پاسخ داده است. در توضیحات 
دیوان آمده که » ضمن ارج نهادن به حمایت های 

صدرالذکر و با تأکید بر اتقان یافته های مندرج در 
ای��ن گزارش، تقاضای برگ��زاری مناظره را بدعتی 
ناروا و مغایر با اصل اس��تقالل دیوان محاسبات به 
عنوان دستگاه نظارتی عالی و تخصصی قوه مقننه 
می داند و قاطعانه اعالم می دارد برای تهیه گزارش 
تفری��غ بودجه چه از حیث قانون��ی و چه از منظر 
اصول حرف��ه ای، محتاج و یا منتظ��ر صدور اجازه 
مراج��ع و نهادهای غیرمرتبط نب��وده و مفاد آن را 
براساس درخواس��ت و توقع دیگران، قابل مذاکره، 
تزاید یا تنازل نمی داند و صراحتا اعالم می دارد توقع 
برخی مسئوالن دستگاه های اجرایی در تنظیم این 
گزارش به ص��ورت »الیحه تفریغ بودجه« همانند 
سایر لوایح تنظیمی دولت مبتنی بر قوانین منسوخ 
قبل از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی بوده است 

که در حال حاضر اعتباری ندارند.«
ضرورتی برای چک گزارش نبود اما 

می توانست یک تدبیر مدیریتی انجام شود
اما در رابطه با جریان ه��ای پیش آمده در مورد 
گزارش تفری��غ بودجه و واکنش ه��ای بعدی آن، 
موض��وع در گفت وگ��و با ی��ک اقتص��اددان مورد 
بررس��ی قرار گرفت.  وحید ش��قاقی، با بیان اینکه 
به عنوان یک اقتصاددان وقتی با چنین ش��رایطی 
و اع��الم مواضعی از س��وی این دو دس��تگاه یعنی 
س��ازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مواجه 
شدم احس��اس نگرانی کردم، گفت: به هر صورت 
این نوع مواجهه دولت و دیوان خود نیز می تواند به 
نوعی موجب ایجاد تشویش در جامعه و شکل گیری 
عالمت سؤال های متفاوتی در بین عموم شود، چرا 
که وقت��ی دیوان محاس��بات به عن��وان یک نهاد 
حاکمیتی و مورد قب��ول از وجود ارقام نجومی که 
وضعیت شفافی ندارند سخن می گوید خود به نوعی 

موجب کاهش اعتماد عمومی می شود. 
ای��ن اقتص��اددان با این توضیح که دو دس��تگاه 
نظارتی مهم در کش��ور شامل دیوان محاسبات به 
عنوان بازوی نظارتی مجلس و همچنین س��ازمان 
بازرسی در بخش نظارتی قوه قضاییه، وجود دارند 
که دیوان محاس��بات عمدت��ا و به طور ویژه تری به 
بودجه و قوانین بودجه ای می پردازد، ادامه داد: شک 
ندارم دیوان محاس��بات گزارش خود را براس��اس 
اسناد و مدارک و همچنین گزارش هایی که دولت 
در اختیار آن قرار داده باید تهیه کرده باشد، چون 
دلیلی وج��ود ندارد که دیوان محاس��بات بخواهد 
فی البداهه و براس��اس اطالعاتی که مستند نیست 
گزارش تفری��غ بودجه تهیه کند، ب��ه هر حال در 
دیوان محاسبات، حسابرسان و افراد متخصص این 
کار را انج��ام می دهند و قطعا بدون چک و کنترل 

اطالعات گزارش تهیه نشده است. 

پرونده  بودجه 95 باز است

هیاهوی تفریغ! 



کلیات الیح��ه بودجه ۹۷ که 
برای دومین بار در دس��تور کار 
مجلس ق��رار گرفته بود، با رأی 
مواف��ق ۱۸۲ نماین��ده تصویب 
ش��د؛ این در حال��ی بود که روز 
بی س��ابقه  اتفاقی  در  یکش��نبه 
و برای نخس��تین ب��ار در تاریخ 
جمهوری اسالمی، کلیات الیحه 
بودج��ه در صحن علنی مجلس 
ب��ا ۱۲0 رأی مخالف از س��وی 
نماین��دگان رد ش��د و مج��ددا 
بازگشت.  به کمیس��یون تلفیق 
بنابرای��ن کمیس��یون تلفیق در 
زمانی ک��ه  س��اعت   ۷۲ م��دت 
برای اصالح بودج��ه در اختیار 
داش��ت، دس��ت به تغییراتی در 
الیح��ه بودج��ه زد ک��ه کاهش 
افزای��ش  و  مش��ارکت  اوراق 
س��قف پرداخت نقدی یارانه ها، 
از مهم ترین ای��ن تغییرات بوده 

است. 
بودجه  الیحه  کلیات  بنابراین 
سال آینده بار دیگر روز گذشته 
در دس��تور کار مجل��س ق��رار 
گرف��ت و ب��ا ۱۸۲ رأی موافق، 
۷۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع 
از مجم��وع ۲۶۱ نماینده حاضر 
در جلس��ه تصوی��ب ش��د؛ ام��ا 
مهم ترین تغیی��رات تازه بودجه 
چه بود؟ به گزارش خبرآنالین، 
گزارش ه��ا  از  ک��ه  آن ط��ور 
برمی آید، در مدت ۷۲ س��اعت 
زمانی که کمیسیون تلفیق برای 
داش��ت، دس��ت  بودجه  اصالح 
به تغییرات��ی در ارق��ام بودجه 
زد. اختص��اص ۵ ه��زار میلیارد 
توم��ان ب��رای پ��اداش پای��ان 
خدمت بازنشس��تگان آموزش و 
پرورش و همسان س��ازی حقوق 
بازنشس��تگان فرهنگ��ی، ع��دم 
موافقت با تغیی��ر نحوه افزایش 
حق��وق و تأکید بر مصوبه قبلی 
کمیس��یون مبن��ی ب��ر افزایش 
ملی  حق��وق،  نزول��ی  پلکان��ی 
کردن اعتبارات بنیاد ش��هید و 
وزارت آم��وزش و پرورش که از 
بُعد هزینه ای به صورت استانی 

تبدیل شده بود و کاهش حدود 
۲0هزار میلیارد تومانی س��قف 
انتش��ار اوراق مشارکت در سال 
آین��ده، تعیی��ن ترتی��ب نحوه 
پرداخ��ت بدهی دولت به تأمین 
 اجتماع��ی و مخالفت ب��ا انجام 
مطالعه ب��رای انتقال آب دریای 
خزر ب��ه فالت مرکزی، از جمله 
تغییرات بودجه در کمیس��یون 
تلفی��ق ب��ود. همچنی��ن درآمد 
ناش��ی از هدفمندی یارانه ها در 
مصوب��ه تازه کمیس��یون تلفیق 
بودجه مجلس، ۹۹هزار میلیارد 
تومان تعیین شده که رقم قبلی 
آن ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده 
یارانه ها  نقدی  پرداخت  اس��ت. 
نیز ک��ه پیش از ای��ن ۲۳ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی ش��ده 
بود به ۳0 ه��زار میلیارد تومان 

افزایش یافته است. 
یوس�����ف نژاد،  علی اصغ����ر 
تلفیق  کمیس��یون  س��خنگوی 
یارانه ای  تغییرات  بودجه درباره 
بودجه در کمیسیون تلفیق و در 
پاسخ به این پرسش که با توجه 
به این که س��هم پرداخت نقدی 
یارانه ها در الیحه بودجه س��ال 
آینده از ۲۳ به ۲۹ هزار میلیارد 
توم��ان افزایش خواه��د یافت، 

افزای��ش این رق��م در بودجه از 
کجا تأمین خواهد ش��د؟ گفت: 
منابع  یک  یارانه ها  »هدفمندی 
درآمدی دارد که ما از محل این 
مناب��ع درآمدی ح��دود ۷ هزار 
میلیارد تومان شناسایی کردیم 
که در اختیار دولت قرار گیرد.«
وی اف��زود:  »در عین حال، 
دولت این اختی��ار را دارد که 
ت��ا 4۱ ه��زار میلی��ارد تومان 
هم این رق��م را افزایش دهد، 
بنابرای��ن ب��ه نظ��ر می رس��د 
تلفیق  کمیسیون  جهت گیری 
بودج��ه ای��ن ب��وده ک��ه عده 
کمتری از دریافت یارانه حذف 
شوند و پیش��نهاد دولت برای 
ح��ذف یارانه بگیران را کاهش 
دادی��م. در عین ح��ال، ما این 
اختیار را به دول��ت داده ایم و 
سقف درآمد مربوط به خانوار 
را هم اضافه کردیم که مشکلی 

پیش نیاید.«
یوس��ف نژاد گف��ت: »افزایش 
مح��ل  از  یارانه ه��ا،  درآم��د 
حامل ه��ای  قیم��ت  افزای��ش 
انرژی نیس��ت، افزای��ش درآمد 
از محل های دیگری شناس��ایی 
ش��ده اس��ت. حامل های انرژی 
گران نمی ش��ود، ولی از فروش 

را  منابعی  ان��رژی،  حامل ه��ای 
شناسایی کردیم.«

مجوز مجلس به دولت برای 
برداشت ۵۰ درصد از حساب 

ذخیره ارزی
اس��المی  ش��ورای  مجل��س 
همچنی��ن به دول��ت مجوز داد 
در ص��ورت کاه��ش درآمدهای 
نفتی از مح��ل ۵0درصد منابع 
ب��رای  ارزی  ذخی��ره  حس��اب 
جبران مابه التفاوت حاصل شده 

برداشت کند. 
گ��زارش،  ای��ن  اس��اس  ب��ر 
نماین��دگان مجلس در جلس��ه 
علنی روز چهارش��نبه بند »ج« 
تبص��ره یک الیح��ه بودجه ۹۷ 
در بخ��ش درآم��دی را تصویب 
کردند. بر اس��اس ای��ن مصوبه، 
چنانچ��ه درآم��د دولت از محل 
ص��ادرات نف��ت، میعانات گازی 
و خالص صادرات گاز در س��ال 
۱۳۹۷ کمتر از ی��ک میلیون و 
هف��ت هزار و یکص��د و چهارده 
میلی��ارد و 40۳ میلی��ون ریال 
ش��ود، ب��ه دول��ت اج��ازه داده 
می ش��ود از مح��ل ۵0 درص��د 
منابع حساب ذخیره ارزی برای 
مابه التفاوت حاصل شده  تأمین 

اقدام کند. 

رئیس  نوبخ��ت،  محمدباق��ر 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه در 
توضیح این بن��د، گفت: با دالر 
مناب��ع حاصل  توم��ان،   ۳۵00
از ف��روش نف��ت ۱00 ه��زار و 

۷00میلیارد تومان می شود. 
وی افزود: قرار است از همان 
ابتدا از مناب��ع حاصل از فروش 
نف��ت ۳۲ درص��د برای س��هم 
صندوق توسعه ملی واریز شود. 
جدا از این حساب ذخیره ارزی 
وجود دارد که از س��ال ۸۷ بعد 
از برنامه س��وم برای جلوگیری 
از نوس��انات ارزی این حس��اب 

ایجاد شد. 
نوبخ��ت توضی��ح داد: بر این 
اساس اگر بیش��تر از رقمی که 
مجل��س تصویب ک��رده، دولت 
درآمد نفتی کس��ب کن��د باید 
مازاد را به حس��اب ذخیره ارزی 
واریز نماید. به عبارت دیگر اگر 
درآمدها بیش��تر از آنچه مصوب 
مجل��س بود، تأمین ش��ود باید 
آن را ب��ه حس��اب ذخیره ارزی 
بریزی��م. در ای��ن مصوب��ه مقرر 
ش��ده که اگ��ر درآمدها محقق 
نش��د دولت می توان��د از محل 
۵0درصد منابع حس��اب ذخیره 
ارزی برداش��ت ک��رده و ب��رای 
جبران کس��ری بودج��ه از این 

حساب استفاده کند. 
نماین��دگان همچنی��ن بن��د 
الحاق��ی ۱ ب��ه تبص��ره ۱ را در 
بخش درآمدی به دلیل مغایرت 
ب��ا سیاس��ت های کل��ی و برای 
به کمیسیون  بیش��تر  بررس��ی 
تلفی��ق ارج��اع دادن��د. در این 
بن��د ش��رکت مل��ی گاز ای��ران 
مکلف ش��ده بود مبل��غ ۳ هزار 
میلیارد ریال را از محل سرجمع 
صادرات گاز طبیعی در سال ۹۷ 
هزینه کند و پس از پرداخت به 
حس��اب بدهکار دولت منظور و 
با خزانه داری کل کش��ور تسویه 
کن��د. ای��ن مبالغ ج��زو درآمد 
شرکت ملی گاز ایران محسوب 

نمی شود. 

سرانجام کلیات الیحه بودجه 97 تصویب شد

مهم ترین تغییرات تازه بودجه

س��رمای ه��وا در چن��د روز 
گذش��ته و بارش س��نگین برف 
در بس��یاری از مناطق کش��ور 
باعث ش��د رکورد مص��رف گاز 
خانگی در کشور شکسته شود؛ 
چنانچ��ه روز سه ش��نبه میزان 
مص��رف گاز در بخ��ش خانگی 
ب��ه ۵۷0 میلیون متر مکعب در 
۲4 ساعت رس��ید که نسبت به 
آخرین رکوردشکنی در مصرف 
ک��ه مربوط به بهمن س��ال ۹۵ 
ب��ا ۵۳۸ میلیون مترمکعب بود، 
حدود ۳0 میلی��ون متر مکعب 

رشد داشت. 
در واقع، ای��ران با وجود آنکه 
یک��ی از اصلی ترین کش��ورهای 
جه��ان  در  گاز  تولیدکنن��ده 
اس��ت و دومین ذخایر مهم گاز 
جه��ان را در اختی��ار دارد، اما 
خود بزرگ تری��ن مصرف کننده 
گاز جه��ان در بخش خانگی نیز 
اس��ت، آن هم در ش��رایطی که 
در منطقه گرم و خش��ک جهان 
ق��رار گرفت��ه و میانگین دمای 
آن بی��ش از ۱۵ درجه اس��ت؛ 
حقیقت تلخی که نشان می دهد 
تعداد روزهای س��رد س��ال در 
کشور ما بسیار کمتر از بسیاری 
از کش��ورهای دیگر اس��ت، اما 
مص��رف گاز ما در بخش خانگی 
که بیش��تر ب��رای گ��رم کردن 
خانه و آش��پزی مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد، بس��یار بیشتر از 

کشورهای دیگر است. 
ات��اق ته��ران،  ب��ه گ��زارش 
چند م��اه پیش محمدحس��ین 

در  ای��ران  نماین��ده  عادل��ی، 
صادرکننده  کش��ورهای  مجمع 
گاز )اوپ��ک گازی( و دبی��رکل 
پیش��ین ای��ن س��ازمان جهانی 
اع��الم کرده ب��ود: »مصرف گاز 
و  باالس��ت  بس��یار  ای��ران  در 
در  خاورمیانه  مصرف  40درصد 
ای��ران انجام می ش��ود. ایران با 
وجود این که بزرگ ترین دارنده 
ذخایر گاز جهان است اما بیشتر 
گاز تولی��دی، در داخل کش��ور 
مصرف می ش��ود. بخش خانگی 
بزرگ ترین مصرف کننده گاز در 
ایران اس��ت و پس از آن بخش 
نیروگاهی ق��رار دارد. مهم ترین 
چالش ه��ای ای��ران در بخ��ش 
گاز، مص��رف بی رویه اس��ت که 
س��بب ش��د میزان صادرات آن 
خیره کننده نباش��د. سهم ایران 

در بازار گاز طبیعی بسیار اندک 
است.«

ای��ن گفت��ه عادل��ی نش��ان 
می دهد بخش زی��ادی از گازی 
را ک��ه ای��ران از ذخای��ر خ��ود 
برداش��ت می کن��د، در من��ازل 
ب��ه مص��رف می رس��اند. اما در 
مقابل بس��یاری از کش��ورها از 
گاز برای رش��د صنعتی استفاده 
می کنند، برای مثال کشورهای 
آمری��کا و روس��یه ب��ه عن��وان 
بزرگ تری��ن مص��رف کنندگان 
گاز جه��ان که ب��ه ترتیب بیش 
از ۲0 و ۱۶ درص��د گاز جه��ان 
را مصرف می کنن��د ولی عمده 
و  صنای��ع  ب��رای  الزم  ان��رژی 
نیروگاه های برق کشورش��ان را 
از گاز طبیع��ی تأمین می کنند. 
 آمریکا در س��ال۲0۱۵ میالدی

۷۸۳ میلی��ارد متر مکع��ب گاز 
طبیع��ی مص��رف ک��رد که ۸۸ 
درصد از کل مصرف گاز طبیعی 
در آمریکای شمالی و ۲۱درصد 
از کل مصرف دنیاس��ت. آمریکا 
بخش اعظ��م گاز طبیعی را در 
به خصوص  صنعت��ی  واحدهای 
استفاده  برق  تولید  نیروگاه های 
دومی��ن  همچنی��ن  می کن��د. 
مصرف کنن��ده  ب��زرگ  کش��ور 
گاز طبیعی دنیا روس��یه اس��ت 
ک��ه 4۵۶میلی��ارد متر مکع��ب 
گاز طبیع��ی مصرف ک��رد. این 
کش��ور ۷۳درصد از کل مصرف 
کش��ورهای  در  طبیع��ی  گاز 
ب��ه خ��ود  را  مش��ترک  المنافع 
اختصاص داد. ام��ا در کنار این 
جالب اس��ت بدانید که در سال 
۲0۱۵ کشور ژاپن ۱۲۹ میلیارد 

مترمکعب، کانادای س��رد ۱۱۱ 
میلی��ارد مترمکعب، چین ۱۸۸ 
آلمان ۸0  مترمکع��ب،  میلیارد 
میلی��ارد مترمکعب، انگلس��تان 
مترمکع��ب،  میلی��ارد   ۷۳
عربستان ۸۹ میلیارد متر مکعب 
و ایران ۱۷۸ میلیارد مترمکعب 
گاز مص��رف کرده ان��د؛ آم��اری 
ک��ه به خوبی نش��ان دهنده این 
حقیق��ت تلخ اس��ت که مصرف 
از  بیش��تر  کش��ورمان  در  گاز 
بسیاری از کشورهای صنعتی و 

حتی سردسیر جهان است. 
ب��ا وجود اینکه تنه��ا ۳ درصد 
از جمعیت جه��ان در خاورمیانه 
 زندگ��ی می کنن��د ول��ی بالغ بر 
۱۵ درص��د از گاز طبیعی دنیا در 
این منطقه مصرف می ش��ود که 
معادل ۱۵.۵ تریلیون  فوت مکعب 
بزرگ تری��ن  ای��ران  و  اس��ت 
مصرف کننده گاز در این منطقه 
محسوب می شود. ارزان بودن گاز 
طبیعی نسبت به دیگر کشورهای 
دنیا و دسترسی راحت این منطقه 
به منابع گاز را می توان اصلی ترین 
دالیل باال ب��ودن مصرف در این 
منطقه نسبت به دیگر مناطق دنیا 
دانس��ت. اما باال بودن مصرف گاز 
در کش��ور تا جایی پیش می رود 
که در برخی روزهای س��رد سال 
همچون روز گذش��ته س��ازمان 
مدیریت بحران کش��ور نسبت به 
قطع گاز هشدار می دهد و اعالم 
می کند که احتمال افت فش��ار و 
حت��ی قطع گاز در برخی مناطق 

وجود دارد. 

رکورد مصرف گاز خانگی کشور شکسته شد

ایران بزرگ ترین مصرف کننده گاز خانگی جهان

گزارش2

اقتصاد جهان

بانک جهانی اعالم کرد
استمرار نابرابری ها با وجود رشد 

ثروت جهانی
بانک جهان��ی در تازه ترین گزارش خ��ود اعالم کرد 
ثروت جهانی طی دو دهه گذشته به طور رضایت بخشی 
افزایش یافته، اما نابرابری در توزیع ثروت هم چنان باقی 
مانده اس��ت.  به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا، بانک 
جهان��ی در گزارش خود با عنوان »تغییر ثروت ملت ها 
۲0۱۸« اعالم کرد ثروت جهانی که ش��امل س��رمایه 
تولید شده، سرمایه طبیعی، انسانی و خالص دارایی های 
خارجی اس��ت، با ۶۶ درصد افزایش نس��بت به س��ال 

۱۹۹۵ به ۱۱4۳ تریلیون دالر در سال ۲0۱4 رسید. 
طب��ق این گزارش، بین س��ال های ۱۹۹۵ تا ۲0۱4، 
تمرکز ثروت در کش��ورهای با درآمد باال به طور مؤثری 
کاهش یافته و ثروت بیشتری بین کشورهای با درآمد 
متوسط و باال توزیع شده است، اما کشورهای با درآمد 
پایین هنوز از قافله عقب مانده اند.  در این گزارش اشاره 
شده است به دلیل رشد سریع آسیا، کشورهای با درآمد 
متوسط در حال پیشرفت هستند و بیشتر کشورهایی را 
که در آنها افزایش ثروت سرانه بین سال های ۱۹۹۵ تا 
۲0۱4 مشاهده شده است کشورهای با درآمد متوسطی 
که رشدی سریع دارند تش��کیل می دهند. با این حال 
نابرابری هنوز در این دوره زمانی قابل توجه اس��ت زیرا 
ثروت سرانه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی، ۵۲ برابر باالتر از کشورهای کم درآمد است. 

کاهش ثروت سرانه در برخی کشورهای بزرگ کم درآمد، 
کش��ورهای نفت خیز خاورمیانه و برخی کشورهای پردرآمد 
عضو س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی که تحت تأثیر 
بحران مالی جهانی سال ۲00۸ قرار گرفتند، دیده می شود.  
جی��م یونگ کیم - رئیس بانک جهانی - در بیانیه ای گفت: 
با س��اختن و پرورش س��رمایه طبیعی و انسانی، کشورهای 
جهان می توانند ثروت خود را بیشتر کنند و رشدی قوی تری 
داش��ته باشند. اگر به سرمایه انس��انی به عنوان بزرگ ترین 
بخ��ش ثروت ملل توجه نکنیم، توس��عه ای قابل اطمینان و 
پایدار وجود نخواهد داش��ت.  این گزارش ثروت ۱4۱ کشور 
را بی��ن س��ال های ۱۹۹۵ ت��ا ۲0۱4 از طری��ق جمع آوری 
سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی، سرمایه تولید شده و خالص 
دارایی های خارجی ثبت کرده اس��ت. به گفته بانک جهانی، 
سرمایه انسانی بزرگ ترین بخش ثروت کشورها را در مجموع 
تشکیل می دهد اما در کشورهای کم درآمد، نیمی از ثروت را 

سرمایه منابع طبیعی تشکیل داده است. 

رشد اقتصادی منطقه یورو رکورد 
۱۰ ساله را شکست

اقتصاد منطقه یورو در سال ۲0۱۷ با سریع ترین روند 
در یک دهه اخیر رشد کرد.  به گزارش بی بی سی، بنا بر 
اعالم مؤسسه یورواستات، متوسط نرخ رشد ۱۹ کشور 
 عضو بالک اقتصادی یورو، س��ال گذش��ته میالدی به 
۲.۵ درصد رسید که سریع ترین نرخ رشد از زمان رشد 
۳درصدی در سال ۲00۷ محسوب می شود. یورواستات 
اضافه کرده اس��ت منطقه یورو در س��ه ماهه آخر سال 

۲0۱۷ رشدی معادل 0. ۶ درصد داشته است. 
بانک مرک��زی اروپا در راس��تای تالش ب��رای تحرک 
بخشیدن به رشد اقتصادی منطقه یورو، برنامه محرک مالی 
عظیمی را اجرا کرده است که تحت آن، این بانک نرخ بهره 
را به صفر رسانده است و ماهانه میلیاردها یورو صرف خرید 
دارایی های مالی می کند.  رشد اقتصادی منطقه یورو رو به 
افزایش بوده است و اکنون این منطقه یکی از قدرتمندترین 
بخش های اقتصاد جهانی به شمار می رود.  بانک مرکزی 
اروپا در ماه دس��امبر سال گذشته پیش بینی خود از رشد 
اقتصادی را افزایش داد و رش��د اقتصادی این منطقه در 
سال ۲0۱۸ را ۲.۳درصد پیش بینی کرد که بیش از برآورد 
۱.۸درصدی قبلی بود، درحالی که پیش بینی خود از رشد 
اقتصادی در سال ۲0۱۹ را هم از ۱.۷ درصد به ۱.۹ درصد 
افزایش داد. آمارهای یورو اس��تات نش��ان می دهد برآورد 
رشد سه ماهه سوم سال گذشته از 0.۶ درصد به 0.۷درصد 
بازبینی شد. کالوس ویستسن- کارشناس اقتصادی ارشد 
منطقه یورو در مؤسسه پانتئون ماکرو اکونومیکس - گفت: 
منطقه یورو در نیمه دوم سال گذشته حرکت رو به رشدی 
داشت. ویستسن رشد 0.۶ درصدی سه ماهه چهارم سال 
را مستحکم توصیف کرد و افزود که این رشد احتماال تحت 

تأثیر سرمایه گذاری و صادرات به دست آمده است. 

حقوق معلمان در جهان چقدر است؟ 
معلمان لوکزامبورگی با اختالف زیاد به نس��بت س��ایر 
کشورها باالترین حقوق دریافتی را دارند و معلمان استونیایی 
کمترین حقوق را می گیرند.  برخی معلمان در لوکزامبورگ 
س��االنه ۱۳۸000 دالر درآمد دارند، در این کش��ور حداقل 
حقوق پایه معلمان س��االنه ۷۹000 دالر است که بیش از 
حقوق پایه معلمان در هر کش��ور دیگری است. معلمان در 
لوکزامبورگ به طور متوسط ۳0 درصد از بیش از هر کشور 
دیگری در جهان درآمد دارند. از طرف دیگر معلمان استونی 
در انته��ای جدول قرار دارند و حداکثر درآمد آنها در س��ال 
به ۱۷000 دالر در س��ال می رس��د.  معلم��ان در آلمان و 
دانمارک حق��وق پایه ای نزدیک به حداکثر درآمد دارند، 
درحالی که معلمان در کانادا، آمریکا و نیوزلند در اواسط 
دوران خدمت خود حداکثر حقوق را دریافت می کنند و 
بعد از ۱۵ س��ال خدمت به این س��طح می رسند. این در 
حالی اس��ت که معلمان مکزیک��ی در آغاز کار خود تنها 

۳0درصد از حداکثر حقوق قانونی را دریافت می کنند. 

یادداشت

خأل دادگاه های تجاری حس می شود

 به طور کلی مس��ئله ای که همیشه در قوانین ایران مورد 
اش��اره ق��رار گرفته و در تمام دنیا هم ب��ه عنوان یک اصل 
پذیرفته است، اصل س��رعت در دادرسی های تجاری است 
و در ارتباط با موارد مختلفی که مربوط به مس��ائل تجاری 
اس��ت، به این اصل اشاره ش��ده، حتی قانون در مورد چک 
و ص��دور چک بالمحل نیز تصریح می کن��د که باید خارج 
از نوبت به آن رس��یدگی ش��ود، زیرا سرعت مسئله مهمی 
در دعاوی تجاری اس��ت و اگر سرعت رعایت شود، عدالت 
هم برقرار می ش��ود. یک ضرب المثل انگلیس��ی هست که 
می گوی��د عدالتی که ب��ا تأخیر اجرا ش��ود، در حکم عدم 
اجرای عدالت اس��ت و این اصل در مسائل تجاری به دلیل 
ماهیت فعالیت های تجاری اهمیت مضاعفی دارد. بنابراین 
همیشه این بحث مطرح بوده که برای رسیدن به هدف باید 
دادگاه های خاصی داشته باشیم که به اختالفات تجاری بین 
بازرگانان بپردازند. امروزه با توجه به تخصصی شدن روابط 
تجاری، فهم اختالفات تجاری نیازمند آشنایی با بسیاری از 
مس��ائل در ارتباط با حمل و نقل، بیمه و اسناد تجاری و از 
این قبیل است. دلیل دیگری که وجود دادگاه های تجاری 
را ضروری می کند، لزوم اس��تفاده از قضات متخصص است 
که به مسائل و ارتباطات تجاری کاماًل آشنا باشند و از این 
جهت بتوانند زودتر و بدون آنکه نیاز به نظر کارشناس داشته 
باشند، خودشان مطلب را درک و رسیدگی و رأی مقتضی 
صادر کنند.  اما به رغ��م اینکه ضرورت دادگاه های تجاری 
همواره حس ش��ده، در ایران هنوز این دس��ت از دادگاه ها 
برگزار نشده است. به نظر می رسد یکی از دالیلی که باعث 
تشکیل نش��دن دادگاه های تجاری در کشور شده، کمبود 
قاضی و ازدیاد پرونده ها باشد. بسیاری از افراد نیاز دارند که 
در حوزه های تخصصی آنها دادگاه های ویژه تش��کیل شود. 
به طور مثال در حوزه های آی تی این نیاز مطرح می ش��ود. 
کسانی که در حوزه اس��تارت آپ ها و کسب و کارهای نوین 
فعالیت دارند، درخواس��ت می کنند ک��ه در حوزه آنان این 
دادگاه های خاص تشکیل شود، اما این کار عماًل با توجه به 
کمبود امکانات و قاضی در قوه قضاییه امکان پذیر نیست. به 
نظر من شاید این دلیل مهمی نباشد و به هر حال می توان با 
تقسیم بندی جزئی تر، شعبی را به عنوان دادگاه های تجاری 
پیش بینی کرد تا پرونده های تجاری به قضات خاصی ارجاع 
ش��ود، بدون آنکه نام دادگاه تجاری روی آن باشد؛ قضاتی 
که می توانند در عین حال متخصص نیز باش��ند.  در حال 
حاضر مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی فعال است. این 
مجتمع، مجتمع خاصی اس��ت که تخصص ویژه در جرائم 
اقتصادی با توجه به کس��ب وکار دارد. بنابراین مقداری به 
قانون عمل می شود. اما اگر به طور رسمی دادگاه هایی تحت 
عنوان دادگاه های تجاری ایجاد شود، می تواند به رسیدگی 
دقیق تر و س��ریع تر به دعاوی تج��اری کمک کند. در حال 
حاضر در دانش��کده های حقوق در مقطع کارشناسی ارشد، 
ه��م رش��ته حقوق اقتصادی و هم رش��ته حق��وق تجارت 
بین الملل تدریس می ش��ود. در آینده شاید حقوق تجارت 
نی��ز به تحصی��الت آکادمیک اضافه ش��ود. بنابراین زمینه 
تربیت قضات متخصص از نظر آکادمیک در کش��ور وجود 
دارد، اما به نظر من چیزی که از اهمیت بیش��تری در این 
زمینه برخوردار است، برگزاری دوره های خاص برای قضات 
است. قضات می توانند در آن دوره ها با مسائل عملی مربوط 
به کس��ب و کار و تجارت آشنا شوند و دوره های بازآموزی 
نیز برگزار ش��ود. همین امر می تواند تا حدی برای آشنایی 
و کس��ب تخصص آنها کافی باش��د. بدون اینک��ه لزوما در 
رش��ته خاص حقوق اقتصادی یا حق��وق تجارت بین الملل 
تحصیل کرده باشند؛ اما مس��لما وجود دادگاه های تجاری 
الزم است و این دست از اقدامات تنها در نبود این دادگاه ها 
تا حدی می تواند مثمر ثمر باشد.  البته بخش خصوصی نیز 
در این باره اقداماتی انجام داده اس��ت. امروزه در مؤسس��ه 
آموزش��ی و پژوهش��ی اتاق بازرگانی ایران دوره هایی مانند 
آش��نایی با اس��ناد اعتباری و جنبه های مختلف دعاوی و 
اختالفات تجاری برگزار می شود و بعضی اوقات قضات نیز 
در این دوره ها شرکت می کنند. اما به دنبال این هستیم که 
با توافق با دس��تگاه قضایی دوره های تخصصی برای قضات 
در این مؤسسه برگزار شود.  نبود دادگاه های تجاری امروزه 
به سرعت رسیدگی به دعاوی لطمه وارد کرده است. وقتی 
یک دع��وای تجاری در بین ۱۵ میلی��ون پرونده ای که در 
دس��تگاه قضا بررسی می ش��ود قرار گیرد، طبیعتا سرعت 
کاهش می یابد. همچنین عدم تخصص باعث می شود گاهی 
رأی به درس��تی صادر نشود و هم باعث می شود تاخیراتی 
در کار ایجاد ش��ود. بنابراین به اعتقاد نگارنده، اگر قضات و 
دادگاه ها تخصصی شوند، می توانند برای رسیدگی دقیق تر 

و سریع تر مؤثر باشند. 
به نظر من نیل به این هدف نیاز به البی گری با شخص 
رئیس قوه قضاییه و رؤسای دادگستری ها دارد که اتاق های 
بازرگانی می تواند این نقش را ایفا کند. با توجه به اینکه در 
قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار هم پیش بینی شده، 
می توانند در این مذاکرات امکان عملی شدن قانون را فراهم 
کنند، اما تا زمان تحقق این قانون تنها راه برای تسریع در 
دعاوی تجاری و اقتص��ادی ارجاع پرونده های اقتصادی به 

دادگاه هایی است که در این زمینه تجربه بیشتری دارند. 
از س��وی دیگر بس��یاری از بازرگانان در دنیا اختالفات 
خ��ود را در داوری اتاق های بازرگانی مطرح و حل و فصل 
می کنند، زیرا دو مس��ئله تخصص و سرعت در آنها رعایت 
ش��ده اس��ت. گاهی ارزان تر از دادگاه نیز هس��ت. بنابراین 
تقوی��ت و حمایت از مراک��ز داوری هم می تواند جایگزین 

خوبی برای مراجعه به محاکم قضایی باشد. 
منبع: آینده نگر 
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 ب��ازار کار ای��ران در حال��ی ب��ا پدیده 
ش��اغالن فقیر مواجه اس��ت که براساس 
در  ش��اغل  کارگ��ران  از  بخش��ی  آن، 
کارگاه های صنعتی زیر خط فقر هستند 
و ب��ه لحاظ می��زان درآمد، تف��اوت قابل 

توجهی با بیکاران ندارند. 
به گ��زارش مه��ر، بی��کاری طی چند 
س��ال گذش��ته به یک بحران در اقتصاد 
ای��ران تبدیل ش��ده اس��ت؛ بحرانی که 
در بی��ن ش��ش ابرچال��ش اقتص��ادی از 
آن ی��اد می ش��ود. در این بین، بررس��ی 
وضعیت ش��اخص های مختل��ف بازار کار 
به روایت آمارهای رس��می مورد بررسی 
ق��رار می گیرد. براس��اس پیش بینی های 
انجام ش��ده توس��ط دولت، در س��ال ۹۷ 
عالوه ب��ر نیروی انباش��ت بی��کار فعلی، 
۸۳۸ ه��زار نفر متقاضی جدی��د، جویای 
شغل خواهند بود. در عین حال، با توجه 
به اینکه بخش زیادی از افراد جویای کار 
از فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند در 
س��ال ۹۷ پیش بینی می ش��ود ۷۰درصد 
از متقاضی��ان ش��غل از فارغ التحصیالن 

دانشگاهی باشند. 
از س��وی دیگ��ر، نرخ بی��کاری یکی از 
مهم ترین ش��اخص های سنجش وضعیت 
ب��ازار کار ب��رای سیاس��تگذاران اس��ت؛ 
در ای��ن بخش آم��ار و اطالعات نش��ان 
می ده��د نرخ بی��کاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ 
سال براس��اس نتایج نیروی کار سال ۹۵ 
براب��ر ۲۹.۲درصد بوده اس��ت. همچنین 
نرخ بی��کاری جوانان س��اکن در مناطق 
ش��هری کشور در این س��ال ۲۹.۳درصد 

بوده است. 
بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز 
طی چند سال گذشته، »بحران بیکاری« 
را عمیق تر کرده اس��ت؛ بر این اس��اس، 
بررسی آمار رسمی وزارت کار در آبان ماه 
نش��ان می دهد ن��رخ بی��کاری جمعیت 
ی��ا در ح��ال تحصی��ل  فارغ التحصی��ل 
دوره ه��ای عالی کش��ور در س��ال ۹۵ به 
۲۰درصد رسید که نسبت به سال ۱۳۹۴ 
معادل ۱.۵درصد رش��د داشته است. این 
نرخ برای فارغ التحصیالن یا افراد در حال 

تحصیل نی��ز در گروه مردان ۱۴.۱درصد 
و در گروه زنان ۳۱.۱درصد اعالم شد. 

ش��اخص دیگر ک��ه به عن��وان یکی از 
مهم تری��ن معض��الت فعلی ب��ازار کار به 
ش��مار می رود، افزایش جمعیت غیرفعال 
اس��ت. جمعیت غیرفعال ب��ه گروهی از 
افراد گفته می ش��ود ک��ه به رغم بودن در 
سن کار اما، در هیچ یک از گروه شاغالن 
یا بی��کاران ق��رار ندارند. در ای��ن زمینه 
مطالعات مرکز پژوهش های مجلس نشان 
می دهد در سال ۹۵ معادل ۶۰.۶درصد از 
جمعیت در سن کار کشور جزو جمعیت 
غیرفع��ال بوده اند و فق��ط ۳۹.۴درصد از 
جمعیت در س��ن کار جمعیت فعال بوده 

است. 
در عی��ن حال ب��ه اس��تناد یافته های 
مطالع��ات مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
»میانگین س��نی جمعیت شاغل کشور« 
افزایش یافت��ه و تمرکز س��نی جمعیت 
شاغل به س��مت گروه های س��نی باالتر 
تمایل پی��دا کرده اس��ت. در این زمینه 
کارشناس��ان این مرکز هشدار می دهند 
که این موض��وع می تواند در س��ال های 
آتی و با نزدیک شدن گروه های سنی ۳۰ 
تا ۳۹ س��ال فعلی به سنین بازنشستگی 

مسئله آفرین باشد. 
همچنی��ن تف��اوت در ن��رخ بی��کاری 
اس��تان ها منجر به عدم توازن منطقه ای 
بیکاری شده است به این ترتیب که نرخ 
بیکاری در استان ها به تفکیک گروه های 
س��نی ج��وان، زن��ان و فارغ التحصیالن 
نشان می دهد اوال تفاوت در نرخ بیکاری 
اس��تان ها بس��یار زیاد اس��ت و عالوه بر 
این، وضعیت بی��کاری جوانان، زنان و به 
خصوص جوانان و زنان دارای تحصیالت 
آموزش عالی در برخی استان های کشور 

بسیار نامناسب است. 
ب��ر این اس��اس نتایج مطالع��ات مرکز 
پژوهش ه��ا حاک��ی از آن اس��ت که در 
برخ��ی از اس��تان های غربی کش��ور نرخ 
بیکاری جوانان تحصیلکرده در بازه ۵۰ تا 
۶۰درصد اس��ت و درخصوص زنان جوان 
تحصیلکرده نرخ بیکاری همین استان ها 

به بازه ۶۳ درصد تا ۷۸ درصد می رسد. 
ع��دم تع��ادل بی��ن عرض��ه و تقاضای 
نیروی کار یا همان »عدم تطابق شغلی« 
نیز به دلیل سیاس��ت های ناکارآمد بازار 
کار طی سال های گذشته در این سال ها 
خود را نش��ان می دهد. در همین زمینه 
طبق آم��ار نتای��ج نیروی کار در س��ال 
۹۵، تع��داد بیکاران کش��ور به ۳ میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر رس��ید که از این میزان 
یک میلی��ون و ۳۰۰ هزار نفر تحصیالت 
دانش��گاهی داش��ته اند. بر این اساس در 
س��ال گذش��ته، در حال��ی ۴۲درص��د از 
بی��کاران از فارغ التحصیالن دانش��گاهی 
بودند که در همین س��ال فقط ۲۴درصد 
از شاغالن دارای تحصیالت آموزش عالی 
بوده و این موضوع عدم تعادل بین عرضه 
و تقاض��ا در بازار کار را به خوبی نش��ان 

می دهد. 
بی��کاری پنه��ان نیز از ش��اخص های 
نامطل��وب ب��ازار کار اس��ت ب��ه نح��وی 
پژوهش ه��ای  مرک��ز  برآورده��ای  ک��ه 
مجل��س از ای��ن بخ��ش نش��ان می دهد 
نرخ بیکاری پنهان در س��ال گذش��ته در 
کش��ور ۲۲.۵درصد بوده است که حدود 
۱۰درصد نسبت به نرخ بیکاری در همان 
سال بیشتر است. بیکاری پنهان گروهی 
از جامعه را تش��کیل می شود که هرچند 
شاغل محس��وب می ش��وند، اما اشتغال 
آنها پایدار نیس��ت؛ از سوی دیگر بیکاری 
پنهان شامل بخشی از جمعیت غیرفعالی 
می شود که در آس��تانه ورود به بازار کار 
قرار دارند و احتمال بیکارشدن آنها پس 

از ورود به بازار کار باال است. 
اشتغال غیررسمی از دیگر شاخص های 
ب��ازار کار اس��ت که هرچن��د در دنیا نیز 
این مش��اغل وجود دارند، ام��ا به دنبال 
س��اماندهی این مشاغل می روند. مشاغل 
غیررس��می مشاغلی را ش��امل می شوند 
ک��ه اف��راد از مزایای بیم��ه ای برخوردار 
نیس��تند؛ ضمن اینکه وضعیت اش��تغال 
این اف��راد هیچ پایش��ی نمی ش��وند. در 
این ش��اخص نیز ب��ه اس��تناد یافته های 
مرکز پژوهش های مجلس در س��ال ۹۵ 

تنها ۴۱درصد از ش��اغالن بیمه بوده اند و 
۵۹درصد شاغالن فاقد بیمه هستند. 

در عین حال ب��ازار کار ایران با پدیده 
ش��اغالن فقیر مواجه است به این ترتیب 
ک��ه ۶۱درصد از سرپرس��تان خانوارهای 
فقی��ر، ش��اغل در بخش مش��اغل مزد و 
حقوق بگیر بخش خصوصی، ۱۴.۲۵درصد 
ش��اغالن ب��ه عن��وان کارکنان مس��تقل 
در بخ��ش کش��اورزی و ۱۸.۷۳درصد از 
ش��اغالن نیز ب��ه عنوان کارکن مس��تقل 
در بخش غیرکش��اورزی مش��غول به کار 
هس��تند و بخش��ی از کارگران شاغل در 
کارگاه ه��ای صنعت��ی زیر خ��ط فقر و با 
دس��تمزد پایین مش��غول به کار هستند 
و ب��ه لحاظ می��زان درآمد، تف��اوت قابل 

توجهی با بیکاران ندارند. 
براس��اس این گ��زارش، دول��ت برای 
س��ال آینده متعهد به ایجاد یک میلیون 
و ۳۳ ه��زار ش��غل در ۱۲ بخش مختلف 
اقتصادی شده که برای تحقق این هدف 
در الیحه بودجه س��ال آینده مبلغ ۳۲۷ 
هزار میلی��ارد تومان برای اش��تغال زایی 
پیش بینی کرده ک��ه در صورت موافقت 
مجل��س ۷۳ه��زار و ۴۰۰ میلیارد تومان 
برای اشتغال از طریق طرح های تولیدی 
و ۲۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل 
اجرای طرح های عمرانی هدفگذاری شده 
است که البته اختصاص این منابع منوط 

به تصویب مجلس خواهد بود. 
ب��دون تردید خروج از بح��ران بیکاری، 
سیاس��ت های بلندم��دت اش��تغال زایی را 
می طلب��د؛ سیاس��ت هایی ک��ه در کن��ار 
تسهیالت تأمین مالی و سرمایه در گردش 
باید مداخالت توسعه ای دولت را در جریان 

اجرای طرح ها به همراه داشته باشد. 
به هر ح��ال، خیل عظیم��ی از نیروی 
انباش��ت بیکار از س��ال های گذش��ته و 
متقاضی��ان جدی��د جوی��ای ش��غل در 
انتظار تحقق اهداف دولت در س��ال ۹۷ 
برای اش��تغال هس��تند؛ اش��تغالی که نه 
فق��ط مبتنی بر تس��هیالت ص��رف بلکه 
بای��د با رویکرد افزای��ش ظرفیت تولید و 

سیاست های مداخله ای باشد. 

نتیج��ه ی��ک گ��زارش میدانی نش��ان 
می ده��د ک��ه کارفرمای��ان داش��تن ۱۰ 
مهارت را برای استخدام نیروی کار مهم 

می دانند. 
به گ��زارش تس��نیم، تعداد زی��ادی از 
فارغ التحصیالن دانشگاهی برای ورود به 
بازار کار مش��کالتی دارند، به ویژه اینکه 

نمی دانند خواسته کارفرمایان چیست. 
کارفرمایان همواره متقاضی اس��تخدام 
نیروه��ای جدیدی هس��تند ک��ه دانش 
تکنیکی مرتبط با کار را داشته باشند، اما 
اهمیت این مورد به اندازه اهمیت داشتن 
مهارت های کار گروه��ی، تصمیم گیری، 
و  برنامه ری��زی  توانای��ی  و  ارتباط��ات 

اولویت بندی کار نیست. 
نتیج��ه یک گزارش میدانی از ۲۶۰ 
کارفرما نش��ان می دهد، س��ه مدرک 
تحصیلی در رش��ته ها ی دانش��گاهی 

که بیش��ترین تقاضا در س��ال ۲۰۱۵ 
را دارد، مدیری��ت بازرگان��ی، عل��وم 
مهندس��ی و فناوری اطالع��ات بوده 
اس��ت، ام��ا در بی��ن هم��ه م��دارک  
تحصیل��ی و تخصص ه��ا، کارفرمایان 
در پ��ی به کارگماری افرادی هس��تند 
که توانایی کار گروهی خوبی داش��ته 
باشند و به عنوان یک تصمیم گیرنده 
قاطع و توانا در حل مسائل و مشکالت 

ظاهر شوند. 
در این بررس��ی به ترتی��ب اهمیت، به 
۱۰ مهارتی ک��ه کارفرمایان به دنبال آن 
هستند اشاره شده  اس��ت. این مهارت ها 

عبارتند از: 
۱ -قابلیت کار در یک ساختار گروهی

ح��ل  و  تصمیم گی��ری  ۲ -قابلی��ت 
مشکالت

۳ -قابلی��ت برقراری ارتب��اط کالمی با 

افراد داخل و بیرون سازمان
۴ -قابلیت برنامه ریزی، س��ازماندهی و 

اولویت بندی کارها
۵ -قابلی��ت به دس��ت آوردن و فرآوری 

اطالعات
۶ -قابلیت تحلیل داده های کیفی
۷ -دانش تکنیکی مربوط به شغل

۸ -مهارت در نرم افزارهای رایانه ای
۹ -توانایی در ایجاد و نوشتن گزارش

۱۰ -توانایی ف��روش و تحت تاثیر قرار 
دادن دیگران

ام��ا با توج��ه ب��ه مطالب  گفته ش��ده، 
باید ب��ه فارغ التحصیالن دانش��گاه ها که 
م��درک تحصیلی خ��ود را گرفته اند و در 
جس��ت وجوی یک شغل هس��تند اعالم 
کرد که اصال مهم نیس��ت که در مدرسه 
یا دانش��گاه چه رش��ته ای خوانده اید، چه 
باستان شناس��ی، زبان فرانس��ه یا رش��ته 

کامپیوتر باش��د، ش��ما ب��رای یافتن یک 
ش��غل خوب ملزم هس��تید حداقل پنج 

مهارت از مهارت های فوق را بیاموزید. 
البته برای تازه واردان به بازار کار که تا 
به حال نتوانس��ته اند در هیچ شغلی وارد 
ش��وند یک ترفند س��اده این است که در 
رزوم��ه، نامه معرفی ی��ا مصاحبه خود به 
مدیران نش��ان دهند که این مهارت ها را 

دارند. 
در این گزارش مشخص شده است که 
کارفرمایان مهارت هایی کلی می خواهند 
ک��ه ش��ما از تحصی��الت آکادمیک خود 
به دس��ت آورده باش��ید و در هر ش��غلی 
بتوانی��د ب��ا دیگ��ران کار کنی��د و ای��ن 
مهارت ها را اس��تفاده کنید. ترفندی که 
شما به کار می برید این است که به همه 
به طور واضح بگویید شما این مهارت ها را 

دارا هستید. 

نتیجهیکگزارشمیدانیاز260کارفرمانشانمیدهد
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پدیده شاغالن فقیر در اقتصاد ایران
خبر

4گروهیکهسودنمیگیرند
پرداختسودسهامعدالتازامروز

پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه تمام مشموالن سهام عدالت 
به جز چهار گروه، س��ود س��هام عدالت مربوط به سال 
مال��ی ۱۳۹۵ را دریافت می کنند. همچنین افراد تحت 
پوشش کمیته امداد، ایثارگران و زنان سرپرست خانوار 
از جمله مشموالن سهام عدالت هستند که امروز سود 

کامل سهم عدالت را می گیرند. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز« از خبرگزاری ه��ا، 
پوری حس��ینی دیروز در نشس��ت خبری درباره توزیع 
س��ود سهام عدالت مربوط به س��ال مالی ۱۳۹۵ گفت: 
پنجشنبه تمام س��ود سهام عدالت مش��موالن به جز 
چهار گروه پرداخت می ش��ود.  به گفته پوری حسینی، 
کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی و بازنشستگان 
کش��وری لش��کری و تأمین  اجتماعی، کارگران فصلی 
ساختمان، روستاییان و عشایر که از مددجویان کمیته 
امداد و بهزیستی نیستند، افرادی که قبال تحت حمایت 
سازمان خصوصی سازی بودند ولی االن وضع مالی شان 
بهتر شده و دیگر مددجو نیستند، چهار گروهی هستند 
که سود سهام عدالت نمی گیرد. این چهار گروه تا پایان 
اسفندماه امس��ال سود س��هام عدالت خود را خواهند 
گرفت.  پوری حسینی ادامه داد: ما به عده ای که تا زمان 
مرحله اول توزیع س��ود شماره ش��با نداده بودند اعالم 
کردیم که ش��ماره بدهند، در نتیجه از آن زمان حدود 
۲ میلیون نفر از ۱۵ میلیون نفری که شماره شبا نداده 
بودند، این شماره را در سامانه سازمان خصوصی سازی 
وارد کردند.  رئیس سازمان خصوصی سازی تأکید کرد: 
از ۱۲بهمن ماه به حس��اب هر مشمولی که سود سهام 
عدالت واریز ش��ود، در واقع سود سال مالی سال ۱۳۹۵ 
برای وی تکمیل شده است. کسانی که شماره شبا داده 
بودند یک سوم س��ود سهام عدالت را دریافت کردند و 
پنجش��نبه دو س��وم دیگر را دریافت خواهند کرد، اما 
کسانی که به تازگی شماره شبا داده اند، تمام مبلغ سود 

به حساب شان واریز می شود. 
او درباره کس��انی که فردا پرداخت س��ود سهام شان 
تکمیل می ش��ود، گف��ت: ۱۶ گروه به طور کامل س��ود 
سهام عدالت شان را تا پنجشنبه خواهند گرفت که این 
گروه ها شامل کمیته امدادی ها و بهزیستی ها، ایثارگران، 
زنان سرپرس��ت خان��وار، خدام مس��جد و امامزاده ها و 
اماکن متبرکه، بیماران خ��اص، مددجویان و کارکنان 
موسس��ات خیریه، فعاالن قرآن��ی، قالیبافان، زندانیانی 
که آزاد ش��ده اند و تحت حمایت بودند، تاکس��یرانان و 
تعدادی گروه های دیگر می شود.  پوری حسینی تأکید 
کرد: تاکنون حدود ۱۲ میلیون نفر هنوز شماره شبا به 
ما نداده اند، اگر کد شبایی به ما اعالم نکنند، هیچ راهی 
برای توزیع سود سهام عدالت به آنها نداریم. همچنین از 
پنجشنبه هر مشمول سهام عدالتی که سودی دریافت 
می کند، به منزله این است که ما از بابت سود سال مالی 

۱۳۹۵ تسویه حساب کردیم. 

امتناعوزیراقتصادازاعالم
بدهیهایدولت

وزی��ر اقتص��اد ضمن امتن��اع از اعالم آخری��ن ارقام 
بدهی های دولت گفت که در گذش��ته اعداد باالیی که 
اعالم می شده غیرواقعی بوده است. او همچنین معتقد 
اس��ت که دولت با افزایش حجم انتشار اوراق با مشکل 

روبه رو نخواهد شد. 
مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره 
انتقادات مطرح ش��ده درباره افزایش انتشار اوراق گفت: 
این تصمیم مجلس بوده اس��ت. البته دولت به مشکلی 
در این زمینه برخورد نخواهد کرد، چراکه خوشبختانه 
در چارچوب بودجه، این اوراق پرداخت می شود و البته 
اولویت پرداخت هم با سررس��ید اوراق اس��ت. از سوی 
دیگر براس��اس بند »ل« تبصره ۴ قانون بودجه نیز دو 
ناظر از مجلس حضور دارند و مش��خص اس��ت که چه 
می��زان تعهدات طبق زمان بندی انجام می ش��ود؛ پس 

مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
او درب��اره اع��الم بدهی ه��ای دول��ت گف��ت: اعداد 
بدهی های دولت باید حسابرسی شود؛ البته دولت هم 

خود مطالباتی دارد که آنها هم باید لحاظ شود. 
کرباسیان این را هم گفت که در گذشته، برخی اعداد 
و ارقامی که به عنوان بدهی دولت اعالم شده بعضا ارقام 
باال و غیرواقعی بوده است؛ چراکه دولت خود مطالباتی 
ه��م دارد. همی��ن حاال هم ذخایر ارزی ک��ه باید به ما 

برگردد، جزو طلب دولت است. 
ای��ن س��خنان در حالی مطرح می ش��ود که پیش تر 
وزارت اقتصاد بارها اعالم کرده بود با راه اندازی سیستم 
الکترونیک می تواند به صورت آنالین بدهی های دولت 

را محاسبه کند. 
وی در رابط��ه با مصوبه کمیس��یون تلفیق مبنی بر 
کاهش پرداخت مالیاتی اف��راد کم درآمد و تأثیر آن بر 
درآمد های مالیاتی گفت: مجلس اعالم کرده که مالیات 
اف��راد کم درآمد را کاهش داده و در مقابل، مالیات افراد 
پردرآم��د تصاعدی محاس��به می ش��ود؛ یعنی جبران 
بخش��ودگی مالیاتی در دهک های پایی��ن را با افزایش 

مالیات دهک های درآمدی باال جبران خواهد کرد. 
کرباسیان، در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تصمیم 
جدید دولت در پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت 
گفت: پرداخت کامل س��ود س��هام عدالت برای اقشار 
آس��یب پذیر و دهک های پایی��ن درآمدی در دهه فجر 
ص��ورت می گیرد و در این رابطه خبرهای خوبی در راه 

است. 

دریچه

آغازجنگهایهوشمنددرسال201۸
عصرجنگهایبیسرباز

مجله »وایرد« در مطلبی به تحوالت هوش مصنوعی 
و آین��ده آن در عرصه نبرد و تس��لیحات پرداخته و از 
آن به عصر جنگ های هوش��مند و عصر جنگ ماشین 
با ماش��ین تعبیر کرده اس��ت؛ در این مطلب به نقل از 

آینده نگر می خوانیم: 
تس��لیحات مجهز به هوش مصنوعی دیگر مربوط به 
داستان های علمی- تخیلی نیستند. به همین زودی ها - 
یعنی در سال ۲۰۱۸ - شاهد آن خواهیم بود که هوش 
مصنوعی تسلیحاتی شده خودمختار بدون آنکه ردی از 
خود به جا بگ��ذارد ضربه اش را به آرامی و در خفا وارد 
خواهد کرد. به احتمال خیلی زیاد ما در س��ال ۲۰۱۸ 

شاهد حمالت ماشین به ماشین خواهیم بود. 
 درباره آینده احتمالی ه��وش مصنوعی خودمختار 
در میدان جنگ مباحثات فراوانی درگرفته است. نکته 
مهم اینجاست که وقتی هوش مصنوعی تسلیحاتی شده 
خودمختار وارد جنگ ش��د، دیگر توسط اپراتور کنترل 
نمی شود. هوش مصنوعی منتظر نمی ماند تا دستوری از 
پایگاه فرماندهی برسد. آنها خودشان چیز یاد می گیرند 
– به خصوص وقتی در قلب قلمرو دش��من هستند - و 
براساس یافته ها شروع به تصمیم گیری می کنند. سرعت 

یادگیری آنها از محیط بسیار باالست. 
 البت��ه ماجرا محدود به جنگ های فیزیکی نیس��ت. 
همین حاال هوش مصنوعی در ن��وع دیگری از میدان 
جن��گ مس��تقر ش��ده اس��ت: ش��بکه های دیجیتال. 
حمله کنندگان س��ایبری امروز در حوزه های مختلفی 
از تکنولوژی ه��ای هوش مصنوعی اس��تفاده می کنند؛ 
ه��وش مصنوعی نه فقط به آنها کم��ک می کند که در 
زیرس��اخت های ارتباطی و اطالعات��ی رخنه کنند، که 
به آنها اجازه می دهد ماه ها و ش��اید سال ها در شبکه ها 
باقی بمانند بدون آنکه کسی متوجه شان شود. آنها در 
شبکه ها حضور دارند و اطالعات جمع می کنند تا زمان 

مناسب فرا برسد. 
 بگذارید مثالی بزنیم که مشخص شود در سال ۲۰۱۸ 
ه��وش مصنوعی تس��لیحاتی چه قدرت��ی دارد. فرض 
کنیم حمله کنندگان س��ایبری هدف مشخصی دارند: 
دسترس��ی به طرح یک موتور جت جدید در کشوری 
خارجی. آنها در سیستم کامپیوتری سازمان تولیدکننده 
نفوذ می کنند، اما بالفاصله دست به خرابکاری یا دزدی 
نمی زنند. هوش مصنوعی در سیستم مستقر می شود و 
ش��روع به یادگیری درباره محیط اطراف خود می کند. 
هرچ��ه زمان حضور در سیس��تم طوالنی تر می ش��ود 
هوش مصنوعی درباره شبکه و کاربرانش دانش درونی 
بیش��تری پیدا می کند و قوی تر می شود. اینجاست که 
ه��وش مصنوعی کنترل خود را روی اطالعات و کلیت 

سیستم بیشتر و بیشتر می کند. 
 مثل وی��روس اچ آی وی که از سیس��تم ایمنی بدن 
برای تکثیر خود اس��تفاده می کند - و به همین خاطر 
این چنین ویرانگر اس��ت - هوش های ماش��ینی جدید 
سیستم دفاعی  شبکه مورد نظر را هدف قرار می دهند. 
آنها ی��اد می گیرند که چطور فایروال ها کار می کنند تا 
جلوی رخنه به سیستم را بگیرند. آنها با سیستم تحلیلی  
که ش��بکه حمالت را شناسایی می کند آشنا می شوند. 
آنها حتی متوجه می شوند که تیم امنیت شبکه در کدام 
س��اعت های روز فعال تر هستند و هرچند وقت یک بار 
احتمال لو رفتن حضورشان وجود دارد. هوش مصنوعی 
کم کم بهتر از گذشته از چشم تیم امنیت شبکه مخفی 
می شود و این تیم امنیتی را ضعیف و ضعیف تر می کند. 
هم زمان هوش مصنوعی از قدرت رو به افزایش��ش در 
جهت گسترش در باقی نقاط شبکه، ایجاد نقاط ضعف 
بیشتر و آلوده کردن دستگاه های تازه استفاده می کند، 
آن ه��م با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن. 

این اوج کارآمدی یک سیستم هوش مصنوعی است. 
 ی��ک راه دیگ��ر حمله ه��وش مصنوعی مس��ئله 
جعل هویت اس��ت. ما همین ح��اال هم در تلفن های 
همراه مان دستیارهای هوش مصنوعی - مثل سیری 
در آیفون - داریم که از طرف ما برای روزمان برنامه  
می چینند، ایمیل می زنند یا از ما می پرسند که برای 
ناهار چه غذایی را ترجیح می دهیم. چه می شود اگر 
کنترل این دس��تیار هوش��مند را یک هکر در دست 
بگی��رد؟ یا از این خطرناک تر: چه می ش��ود اگر یک 
هوش مصنوعی تسلیحاتی ش��ده آنقدر قوی شود که 
بتواند خود را ش��خص معتمد ش��ما جا بزند؟ با شما 
چت کند، برای تان ایمیل بزند یا حتی با شما تماس 

تلفنی برقرار کند؟ 
 حض��ور مخفیان��ه و طوالنی مدت ه��وش مصنوعی 
در ش��بکه ش��ما این وقت را به او خواهد داد که شیوه 
نوشتن تان را یاد بگیرد، بفهمد که لحن شما در ایمیل ها 
چط��ور تغییر می کند، با بررس��ی ایمی��ل، تماس های 
صوتی، چت ها و دفترچه  تلفن  ش��ما متوجه ش��ود که 
با هم��کاران  و اعضای گروه تان چطور متفاوت صحبت 
می کنید و موضوعات صحبت تان چیست. مثال کم کم 
معلوم می ش��ود که شما به طور میانگین روزی پنج بار 
به ش��ریک زندگی تان ایمیل می زنید و همه آنها را به 
یک شکل تمام می کنید. تیم فوتبالی که با دوستان تان 
راه انداخته اید هفته ای یک بار به شما ایمیل می زند و در 
آن جزییات بازی صبح ش��نبه را یادآوری می کند. پس 
از مدت��ی، تقلید از هر کدام از این ایمیل ها برای هوش 

مصنوعی مثل آب خوردن می شود. 
 هوش مصنوعی به زودی آنچنان قدرتمند و س��ریع 
می شود که با ابزارهای موجود نمی توان به جنگش رفت. 
فقط هوش مصنوعی اس��ت که می تواند جلوی هوش 
مصنوعی را بگیرد. ما به زودی وارد عصر جنگ ماشین 

با ماشین می شویم. 



طب��ق گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای 
مجلس، در حال حاضر از 31 بانک فعال 
در اقتص��اد ایران تنها ی��ک بانک بدون 
مج��وز اس��ت و همچنین از 9 موسس��ه 
اعتباری که در کشور مشغول به فعالیت 
هستند، تعداد پنج موسسه دارای مجوز 
و چهار موسس��ه فاقد مجوز و در ش��رف 

ساماندهی هستند. 
مرک��ز  ته��ران،  ات��اق  گ��زارش  ب��ه 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی در 
گزارشی به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی 
در س��اماندهی موسس��ات اعتباری فاقد 
مج��وز پرداخته و آمار و ارق��ام متفاوت 
و کامل��ی از تع��داد موسس��ات اعتباری 
فاق��د مج��وز و عملکرد بان��ک مرکزی 
آورده اس��ت.  طب��ق این گ��زارش، »از 
چالش ه��ای ج��دی که پ��س از انقالب 
اس��المی اقتصاد کش��ور و نظ��ام بانکی 
هم��واره ب��ا آن مواجه بوده اس��ت، بازار 
غیرمتشکل پولی و موسسات فاقد مجوز 
فع��ال در این بازار اس��ت که مولود خأل 
قانونی و نظ��ارت ضعیف نهادهای خالق 
این موسسات بوده اند که در ادامه بدون 
مج��وز مق��ام ناظ��ر بخش پول��ی یعنی 
بانک مرک��زی )و با مجوزهای رس��می 
دیگر و همکاری های س��ایر دستگاه های 
کش��ور( و بدون هیچ کنت��رل و نظارتی 
مب��ادرت به ارائه خدم��ات پولی و حتی 
مغایر مفاد اساسنامه مورد پذیرش خود 
کرده اند. این قانون گریزی موسس��ات و 
نظارت ضعی��ف مقام ناظ��ر ذی ربط در 
بازار غیرمتشکل پولی، در برخی مقاطع 
زمانی، موجب بروز پیامدهای نامطلوب 
اقتصادی و اجتماعی ش��ده اس��ت. این 
امر موجب تضعیف جای��گاه مقام پولی، 
س��لب اعتماد از نظام پول��ی، اخالل در 
سیاس��تگذاری و مدیریت پولی کش��ور 
ش��ده و مش��کالت اجتماع��ی و امنیتی 
فراوانی را به دنبال داش��ته و دارد. البته 

نباید مش��ارکت بخش��ی از شبکه بانکی 
رسمی در گردش حساب های موسسات 
غیرمج��از و ارائه خدمات به آنها را نیز از 

نظر دور داشت.«
بانک  عملک��رد  ارزیاب��ی  همچنی��ن 
مرکزی در ارتباط با موسسات اعتباری 
فاقد مجوز حاکی از آن است که تا سال 
1394 نظارت بر موسسات مورد بررسی 
موفقیت چش��مگیری نداشته است، اما 
به دنبال تالش های صورت گرفته توسط 
نهادهای باالدس��تی از س��ال 1394 به 
بعد و تصویب م��اده )14( قانون برنامه 
شش��م توس��عه، بانک مرکزی موفق به 
نظ��ارت بر عملکرد بانک ها، موسس��ات 
اعتب��اری و صرافی ها ش��ده اس��ت؛ به 
گونه ای که بخش عظیم��ی از بانک ها، 
موسس��ات اعتب��اری و صرافی ها دارای 
مج��وز فعالی��ت و یا متقاض��ی دریافت 
مجوز فعالیت هس��تند. در حال حاضر 
از 31 بان��ک فعال در اقتصاد ایران فقط 

بانک مه��ر اقتصاد بدون مجوز )ولی در 
شرف اخذ مجوز و در شرف ساماندهی( 
اس��ت. همچنی��ن تع��داد 9 موسس��ه 
اعتباری در کش��ور مش��غول به فعالیت 
هس��تند که از این تعداد پنج موسس��ه 
دارای مجوز و چهار موسسه فاقد مجوز 

و در شرف ساماندهی هستند. 
در ای��ن گ��زارش همچنی��ن تع��داد 
ش��رکت های صرافی ک��ه در حوزه ارزی 
تح��ت نظ��ارت بان��ک مرک��زی فعالیت 
می کنند 689 شرکت عنوان شده است؛ 
که از این تعداد 579 صرافی دارای مجوز 
و تعداد 110 صرافی در شرف ساماندهی 
قرار دارند. ضمنا تعداد واحدهای صنفی 
غیرمجاز شناسایی ش��ده در این حوزه تا 
پایان س��ال 1395 مع��ادل 425 واحد 
صرافی بوده و مجوز 222 شرکت صرافی 
نیز به دلیل ع��دم رعایت ضوابط ابالغی 

بانک مرکزی ابطال شده است. 
همچنین براساس اطالعات موجود، از 

2489 تعاونی اعتبار شناسایی ش��ده در 
کشور تعداد 1889 تعاونی غیرفعال یا در 
حال تصفیه هس��تند و فقط تعداد 257 
تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی 

اعتبار در شرف ساماندهی هستند. 
صن��دوق   3525 از  همچنی��ن 
قرض الحس��نه ح��دود 1028 صن��دوق 
غیرفع��ال ی��ا در حال تصفیه هس��تند و 
ح��دود 71درص��د از صندوق ه��ا تحت 

نظارت بانک مرکزی قرار دارند. 
آخرین عضو فعال در بازار غیرمتشکل 
پولی ش��رکت های لیزینگ هس��تند که 
عمدتا در اس��تان تهران مستقر و وابسته 
خودروس��ازی  ش��رکت های  بانک ها،  به 
و ش��رکت های س��رمایه گذاری هستند. 
ح��دود 86درص��د از لیزینگ ها نیز فاقد 
مج��وز بانک مرک��زی، غیرفع��ال یا در 
ح��ال تصفیه هس��تند. در ح��ال حاضر 
50 ش��رکت لیزینگ تحت نظارت بانک 
مرکزی هستند که جهت ساماندهی بازار 
پول��ی، عملیات آنها به ص��ورت دوره ای 

بازرسی می شود. 
طب��ق ارزیاب��ی این گ��زارش »به طور 
خالص��ه، تا اواخر س��ال 1394 اقدامات 
موثر و جدی توس��ط بان��ک مرکزی در 
زمینه س��اماندهی بازار غیرمتشکل پولی 
)هم به دلیل ضع��ف اختیارات قانونی و 
هم به دالیل دیگر( انجام نشده است که 
با توجه به تصویب قانون در سال 1383 
و آیین نامه آن در سال 1386، ضعف در 
اجرای قانون و نظارت بر آن مش��هود به 
نظر می رسد. به دنبال س��اماندهی بازار 
غیرمتشکل پولی از اواخر سال 1394 به 
بعد، حجم مناب��ع در اختیار این بازار از 
25درصد کل منابع پولی کشور )پیش از 
شروع س��اماندهی( به کمتر از 10درصد 
در نیم��ه اول س��ال 1396 کاهش یافته 
که نشان از عملکرد مطلوب و حرکت به 

سمت بهبود وضع دارد. 

بازار غیرمتشکل پولی ساماندهی می شود؟ 

مجازها و غیرمجاز های شبکه بانکی را بشناسید به بهانه بخشنامه اخیر بانک مرکزی
چه کسی هزینه حذف کدهای 

USSD را می پردازد؟ 
ح��ذف کده��ای USSD و جایگزین��ی آنه��ا ب��ا 
اپلیکیش��ن های بانکی، اگرچه با توجی��ه ارتقای امنیت 
پرداخ��ت الکترونیک��ی ص��ورت گرفت��ه، اما ب��ه گفته 
کارشناس��ان در ش��رایطی ک��ه هنوز زیرس��اخت های 
اینترنت برای تمامی نقاط فراهم نیست، احتماال کاربران 
تلفن های همراه اعتباری را حداقل برای دریافت ش��ارژ، 

دچار مشکل خواهد کرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تلف��ن هم��راه یک��ی از اجزای 
جدایی ناپذیر زندگی افراد ش��ده و در این ش��رایط یکی 
از امکانات��ی که بانکداری الکترونیکی در اختیار کاربران 
قرار می دهد، استفاده از کدهای ussd یا همان کدهایی 
است که با * ش��روع و با # تمام می شوند. با استفاده از 
این کده��ا، کاربر به راحتی و در فضایی س��اده می تواند 
فعالیت هایی از قبیل انتقال وجه، اعالم موجودی، خرید 
 ussd ش��ارژ و پرداخت قبوض را انجام ده��د. کدهای
بدون استفاده از هیچ نرم افزاری روی گوشی تلفن همراه، 

ارتباط با بانک را با گرفتن چند عدد فراهم کرده اند. 
با وجود این، اخیرا بانک مرکزی بخشنامه ای به بانک ها 
ابالغ کرده که در نتیجه تغییراتی در انجام تراکنش های 
مالی، دسترسی به حساب  مشتریان بانک ها برای عواملی 
غیر از بانک یا ارائه دهنده خدمات پرداخت محدود شده و 
با هدف تامین امنیت حساب کاربران، پردازش از کدهای 
ussd مح��دود به پرداخت قبوض عمومی می ش��ود و 
اپلیکیشن هایی که خود بانک ها طراحی کردند، جایگزین 

بانک ها خواهند شد. 
براساس بخشنامه بانک مرکزی نباید اطالعات حساس 
کارت مش��تریان از جمله رمز دوم آنها از مسیرهایی که 
فاقد رمزنگاری مناس��ب بوده و امکان ذخیره س��ازی یا 
مش��اهده آن توس��ط عواملی غیر از بانک یا ارائه دهنده 
خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شود. بر این اساس از 
نیمه بهمن ماه امسال تراکنش های فاقد رمزنگاری از مبدا 
تا مقصد وجود نخواهد داشت. درواقع پرداخت هایی که 
با استفاده از کدهای ussd انجام می شدند، از این تاریخ 

تنها با استفاده از اپلیکیشن  بانک ها ممکن خواهد بود. 
این تصمیم بانک مرکزی را می توان در راستای افزایش 
امنیت در مبادالت بدون کارت دانست. کمااینکه ارتقای 
امنیت در پرداخت های الکترونیکی ش��بکه بانکی حتی 
مورد توجه محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات- نیز قرار گرفته و وی اخیرا با اشاره به 
42 میلی��ارد تومان کالهبرداری و تراکنش غیرمجاز در 
فضای الکترونیکی و شکایت های مربوط به برداشت های 
غیرمجاز بانکی، اظهار کرده بود: از شبکه بانکی می خواهم 
به ارتقای امنیت در حوزه الکترونیک توجه ویژه داش��ته 
باشند. با توجه به فراگیری پرداخت الکترونیک باید روال 
به گونه ای باشد که اعتماد مردم به این حوزه خدشه دار 
نشود زیرا اگر قرار باشد رونق اقتصادی در کسب وکارهای 
مجازی ایجاد شود، این اعتماد از عوامل مهم خواهد بود. 
همچنین اخیرا مرکز ماهر از زیرمجموعه های سازمان 
فناوری اطالعات در راس��تای ارائ��ه توصیه های امنیتی 
به منظ��ور مقابله با ریس��ک های امنیت��ی برنامک ها و 
حف��ظ امنیت و حریم خصوصی اس��تفاده کنندگان، در 
حوزه بازارهای توزیع برنامه های گوش��ی های هوشمند 
درخصوص برنامه های موبایلی و فروش��گاه هایی که این 
برنامه ها در اختیار کاربران قرار می دهند هشدار داده بود 
این فروشگاه ها باید از انتش��ار برنامک هایی که از بستر 
ussd  ب��رای انج��ام تراکنش های مالی خود اس��تفاده 

می کنند، خودداری کنند. 
اگرچه ارتق��ای امنیت حوزه پرداخت هم��واره مورد 
تاکید کارشناسان و مسئوالن مربوط بوده و پرداخت های 
الکترونیکی نیز با توجه به گسترش بانکداری الکترونیکی 
و س��هولت اس��تفاده از این خدمات و بعضا بدون نیاز به 
اینترنت، روزبه روز به استفاده از چنین خدماتی می افزاید، 
به نظر می رس��د راهی که ب��رای افزایش امنیت در نظر 
گرفته شده است، بدون یک خدمت جایگزین، شرایط را 
برای کاربران دشوارتر خواهد کرد. شاید یکی از مهم ترین 
کاربرده��ای کدهای ussd م��ورد اس��تفاده دارندگان 
شماره های اعتباری اپراتورها برای گرفتن شارژ اعتباری 

باشد. 
رمضانعل��ی س��بحانی فر - رئی��س کمیت��ه مخابرات 
مجلس - با اشاره به قطع سرویس ussd شارژ اعتباری 
اپراتوره��ای همراه از 15 بهمن م��اه، اظهار کرد: با قطع 
این س��رویس برای ش��ارژ اعتباری سیم کارت خود باید 
حضورا به دفاتر پیش��خوان یا دفات��ر دولت الکترونیک 
یا س��ایر فروش��ندگان مراجعه کنند. چنین ایده ای که 
میلیون ه��ا نفر از مالکان س��یم کارت های اعتباری را در 
اپراتورهای همراه اول، ایرانس��ل و رایتل درگیر می کند، 
باید با تدبیر بیشتری انجام شود و تا وقتی که سرویس یا 
سرویس های جایگزین بهتری ارائه نشود نباید سرویس 

ussd قطع شود. 
البت��ه اخیرا محمدرض��ا فرنقی زاد -مدی��رکل روابط 
عموم��ی وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات- از انجام 
مذاکره ای بین وزیر ارتباطات و بانک مرکزی خبر داد که 
بر مبنای آن، با توجه به اینکه اجرای فوری این بخشنامه 
)قطع س��رویسussd( می تواند در روند کاری و زندگی 
مردم اختالل ایجاد کند، ظاهرا قرار شده این بخشنامه تا 
چهار ماه به حالت تعلیق درآید و طی این مدت استفاده 
از این سرویس امکان پذیر باشد تا راهکارهای الزم برای 
انج��ام تدابیر م��د نظر بانک مرک��زی درخصوص ایجاد 
بسترهای امن برای انجام تراکنش های بانکی اندیشیده 
شود. البته وزارت ارتباطات ضرورت امن سازی بسترهای 

مبادالت مالی را تایید می کند. 
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دریچه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد
۲۰ میلیارد دالر منابع ارزی ایران 

در خارج از نظام بانکی
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س گفت که 
براساس برآوردهای انجام ش��ده بیش از 20 میلیارد 
دالر مناب��ع ارزی خ��ارج از نظ��ام بانک��ی نگهداری 

می شود که به اقتصاد کشور صدمه می زند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، محمدرض��ا پورابراهیمی روز 
گذشته در حاشیه جلس��ه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوص��ی گف��ت بدعتی ناصحی��ح به دلیل 
اتفاقاتی که در س��ال های قبل افتاد در اقتصاد ایران 
گذاش��ته، به نحوی ک��ه تغییر نرخ ارز ب��ا نرخ دالر 
دولتی محاس��به می ش��ود؛ بنابراین افرادی که یک 
زمان��ی دالر خود را در بانک ها نگهداری کرده بودند، 
در ازای دالر، ریال متناس��ب با نرخ ارز دولتی به آنها 

داده شد که اصال با نرخ آزاد تطابق نداشت. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.611دالر آمریکا

5.818یورو اروپا

6.690پوند انگلیس

1.285درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

627.000مثقال طال

144.750هر گرم طالی 18 عیار

1.452.000سکه بهار آزادی

1.494.000سکه طرح جدید

732.000نیم سکه

437.000ربع سکه

291.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی درباره 
رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک 
و برای مبارزه با فرار مالیاتی گفت از محل 
شناسایی بیش از 3000مودی مشکوک با 
تراکنش های سنگین، حدود 6هزار و 300 

میلیارد تومان مالیات مطالبه شد. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« از رس��انه 
مالیاتی ایران، سیدکامل تقوی نژاد سه شنبه 
شب 10 بهمن ماه، در برنامه متن و حاشیه، 
با بیان اینک��ه هم اکنون 20درصد مودیان 
کش��ور حدود یک درصد مالیات کشور را 
تامین می کنند، گفت: در س��ال های اخیر 
تالش کرده ایم تا از فشار مالیاتی بر اصناف 
و مش��اغلی که در تور مالیاتی هس��تند و 
حس��اب و کتاب شفاف دارند، بکاهیم و به 
جای آن سیاس��ت مبارزه با فرار مالیاتی را 

در اولویت برنامه های خود قرار دهیم. 
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور 
در ادامه، ب��ا تاکید بر مبارزه جدی با همه 
کس��انی که از پرداخت مالیات شانه خالی 
می کنن��د از جمله دانه درش��ت ها، گفت: 
همه کسانی که از امکانات کشور استفاده 
می کنند به نس��بت درآمدی که کس��ب 
می کنن��د بای��د مالیات پرداخ��ت کنند و 
هیچ ک��س از پرداخ��ت مالیات مس��تثنی 

نیست. 
تقوی نژاد ب��ا بیان اینکه مب��ارزه با فرار 
مالیات��ی مهم ترین رویکرد س��ازمان امور 
مالیاتی کش��ور محسوب می ش��ود، اظهار 
داشت: ما در حوزه فعالیت قانونی مان، خط 
قرمزی نمی شناسیم و کارکنان این دستگاه 
به عنوان سربازان جهاد اقتصادی، با هرگونه 

فرار مالیاتی مبارزه می کنند. 
وی از طراح��ی س��اختار جدی��د نظام 

مالیاتی با هدف پیشبرد برنامه های مربوط 
به مبارزه ب��ا فرار مالیاتی خبر داد و گفت: 
تشکیل دفتر بازرس��ی ویژه، مبارزه با فرار 
مالیاتی و پولشویی از جمله مواردی است 
ک��ه در ای��ن راس��تا انجام گرفت��ه و یکی 
از اقدام��ات موث��ر این دفتر، اج��رای ماده 
181 قانون مالیات های مستقیم است که 
براس��اس آن هیات های بازرسی این دفتر 
با مجوز قضایی ب��ه اقامتگاه قانونی، محل 
فعالیت م��ودی و محل نگه��داری دفاتر، 
اس��ناد و مدارک و تجهی��زات وی مراجعه 
کرده و کلیه اسناد و مدارک و اطالعات را 

مورد بازرسی قرار می دهد. 
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، 
همچنین رس��یدگی به تراکنش های بانکی 
مش��کوک را یکی از اقدامات قانونی سازمان 
برای مبارزه با فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: 
اگرچه در ابتدای اجرای این قانون با فشارهای 
زیادی از جانب افراد و صاحبان نفوذ و قدرت 
روبه رو شدیم، اما ما زیر بار این فشارها نرفتیم 
و از محل شناس��ایی بیش از 3000 مودی 
مش��کوک با تراکنش های س��نگین، حدود 
6هزار و 300 میلیارد تومان مالیات مطالبه 

کرده ایم. 
تقوی ن��ژاد اضافه ک��رد: عالوه ب��ر این، 
براس��اس قانون، کلیه دارندگان اطالعات 
هویتی، معامالتی، مال��ی، پولی، اعتباری، 
دارایی ها و اموال و امالک مودیان، از جمله 
وزارتخانه ها، دس��تگاه های دولتی، نهادها، 
ش��هرداری ها، بانک ها و موسس��ات مالی 
و اعتباری، س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک 
کشور و سایر دستگاه های ذی ربط، موظفند 
اطالعات مورد نیاز را در اختیار این دستگاه 

قرار دهند. 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از مطالبه ۶۳۰۰ میلیارد تومان مالیات خبر داد

 شناسایی ۳ هزار
تراکنش مشکوک بانکی



بیشاز10میلیونورقهاخزا614عرضهمیشود
رشد5واحدیآیفکس

درپایانهفته
در اداملله پذیرش و عرضه اسللناد خزانه اسللامی 
در قالب بودجه سللال 1396 در فرابللورس ایران نهم 
بهمن مللاه، 4 اخزای جدید در بازار ابزارهای نوین مالی 
پذیرش شللد که در این میان اخزا614 یکشللنبه آتی 

عرضه خواهد شد. 
به گزارش »فرصت امروز« به نقل از فرابورس ایران، 
اسللناد خزانه اسللامی در نماد اخزا 614 با سررسید 
26 ماهلله )16 دی ماه 98( به تعداد 10 میلیون و 374 
هللزار و 30 ورقه که در نیمه آبان ماه امسللال توسللط 
وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار یافته، روز یکشنبه 
15 بهمن مللاه در بازار ابزارهای نویللن مالی فرابورس 
عرضه می شللود.  به موازات رشد پنج واحدی شاخص 
کل فرابورس ایللران، در آخرین روز کاری هفته، 304 
میلیللون ورقه به ارزش بالغ بللر 2 هزار و 349 میلیارد 

ریال در بازارهای فرابورس ایران دست به دست شد. 
نماد »میدکو« با سه واحد اثر مثبت بیشترین تأثیر 
را در رشللد آیفکس بر جای گذاشللت و بدین ترتیب 
شاخص کل فرابورس در مرز 1090 واحدی به استقبال 
هفته جدید رفت.  نماد »زشللگزا« روز چهارشنبه 11 
بهمن ماه در حالی در صدر جدول پربیننده ترین نمادها 
قللرار گرفت که بعد از نماد »کوثر« بیشللترین رشللد 
قیمتی را با 4.9درصد به خود اختصاص داد. نمادهای 
»حریل« و »زاگرس« نیز به ترتیب بیشللترین حجم و 
ارزش دادوسللتدی را در بازارهللای اول و دوم به خود 

اختصاص دادند. 
44درصدازارزشدادوستدهامتعلقبه

بازارهایاولودوم
همچنین در بازارهای اول و دوم شللاهد دسللت به 
دست شدن بیش از 97 میلیون سهم به ارزش بالغ بر 
یک هللزار و 39 میلیارد ریال بودیم که این رقم بیش 
از 40درصد از ارزش کل معامات را شللامل می شود. 
معامله گران سهام در بازار پایه نیز بیش از 163 میلیون 
سللهم را به ارزش افزون بر 219میلیللارد ریال نقل و 
انتقال دادند.  دادوستدهای صورت گرفته در بازار اوراق 
بللا درآمد ثابت نیز به جابه جایی افللزون بر 701 هزار 
ورقه منجر شللد که ارزش بیش از 625 میلیارد ریالی 
را به ثبت رساند. در نهایت معامله گران اوراق تسهیات 
مسللکن بیش از 78 هزار ورقه تسه را به ارزش بالغ بر 
56 میلیارد ریال دسللت به دست کردند که تسهیات 
مسکن فروردین 95 با بیشترین قیمت یعنی 726 هزار 

ریال خریدوفروش شد. 

یکنمایندهمجلس:
عرضهگندمدربورسکاالبه
کشاورزاندلگرمیمیدهد

یللک نماینده مجلس گفت با توجه به مشللکاتی 
که طللرح خرید تضمینللی گندم برای کشللاورزان 
دارد، به نظر می رسد سیاست قیمت تضمینی که با 
عرضه گندم در بورس کاال مرتبط اسللت می تواند به 
مشکات کشللاورزان به خصوص تأخیر در پرداخت 
مطالبات آنها پایان دهد.  نماینده مردم هشللترود و 
چاراویماق در مجلس شورای اسامی در گفت وگو با 
سنا، به مزایای عرضه گندم در بورس کاال اشاره کرد 
و گفت: گندم یک کاالی اسللتراتژیک است و عرضه 
ایللن محصول به صورت قیمللت تضمینی در بورس 

کاالی ایران به نفع گندم کاران خواهد بود. 
 سللیدحمزه امینی با بیان اینکه خرید تضمینی با 
همه مشللکاتی که دارد اما طی سال های گذشته به 
دلگرمی گندمکاران تبدیل شللده است، تصریح کرد: 
خرید تضمینی گندم که طی سللالیان گذشللته اجرا 
می شللود، یک دلگرمی مناسللبی برای کشللاورزان از 
بابللت دریافت نقدینگی ایجاد کرده اسللت اما در این 
بیللن دیرکللرد در پرداخللت مطالبات کشللاورزان به 
خصللوص در چند سللال اخیر آنها را نگللران کرده و 
موجب نارضایتی کشللاورزان شللده اسللت؛ از این رو 
دلگرمللی واقعی بللرای کشللاورزان، پرداخت به موقع 
مطالبات آنهاسللت که از طریق بللورس کاال می توان 
به این مهم دسللت یافت.  امینی افزود: این در حالی 
اسللت که عرضه گندم به روش قیمللت تضمینی در 
بورس کاالی ایران می تواند به نفع کشللاورزان باشد 
و دغدغلله و نگرانللی آنهللا را رفع کند زیللرا در این 
روش کشللاورزان ظللرف سلله روز کاری عمللده پول 
خللود را دریافت می کنند و تنهللا مابه التفاوت قیمت 
کشف شللده در بورس کاال با خرید تضمینی از سوی 
دولت پرداخت می شللود؛ به این ترتیب کشاورزان با 
دریافللت حدود 70درصد وجه خللود می توانند عاوه 
بللر جبران هزینه هللای خود، برای کشللت بعد آماده 
شللوند.  این نماینده مجلس عنوان کرد: عرضه گندم 
در بللورس کاال در راسللتای اجرای مللاده 33 قانون 
افزایش بهره وری بخش کشاورزی انجام خواهد شد و 
این اقدام، راهکاری بللرای کاهش نگرانی گندمکاران 
بوده و می تواند به نفع دولت و کشللاورزان باشد.  وی 
در پایللان با اشللاره به اجرای موفق سیاسللت قیمت 
تضمینی ذرت و جو طی دو سال گذشته اظهار کرد: 
به عنوان یک گندمکار، دغدغه کشللاورزان را می دانم 
و بنده هم مانند سللایر مسئوالن و کشاورزان امیدوار 
هسللتم بتوانیم با اجرای سیاسللت قیمت تضمینی و 
بهره گیللری از بازار مدرن بللورس کاال به اصلی ترین 
خواسته کشللاورزان یعنی پرداخت به موقع مطالبات، 
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بورس تهران روز چهارشنبه شاهد ادامه 
روند کاهش قیمت  در بیشتر سهم ها بود. 
همچنیللن سللهم هایی در گللروه خودرو 
اسللتخراج کانه های فلللزی و محصوالت 
شیمیایی بیشترین تأثیر کاهنده را روی 

دماسنج بازار سرمایه داشتند. 
به گزارش ایسللنا، رونللد نزولی قیمت  
سللهم ها در بورس تهران در حالی ادامه 
پیللدا می کنللد کلله هفته های گذشللته 
دماسللنج بازار سللرمایه توانسللته بود با 
چندیللن بار کانال شللکنی تا نیملله تراز 
99 هللزار واحدی باال برود. بسللیاری در 
آن زمان معتقد بودند که دماسللنج بازار 
سرمایه می تواند از رقم 100 هزار واحدی 
نیز بیشللتر صعود کند، اما در این روزها 
شاخص کل در حال اصاح است. هرچند 
تعللدادی همچنان معتقدنللد که با توجه 
بلله شللرایط بنیادی و رشللد کلی قیمت 
کاالهای اساسللی در جهان، روند قیمت 
سللهم ها مخصوصللا در گروه هللای فلزی 
می تواند رشللد داشته باشد و این موضوع 
در کنار دیگللر عوامل بنیللادی می تواند 
شللاخص کل را تا رقم بیش از 100هزار 

واحدی افزایش دهد. 
 روز چهارشللنبه شللاخص کل بللازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
424 واحللد کاهش یافللت و به رقم 98 
هزار و 133 رسللید. همچنین شللاخص 
کل هللم وزن با 48 واحللد کاهش تا رقم 
17 هزار و 472پایین آمد. شللاخص آزاد 
شناور 532 واحد افت کرد و به رقم 105 
هزار و 387 رسللید. همچنین شللاخص 
بللازار اول و بازار دوم هللر یک به ترتیب 

411و 324 واحد افت کردند. 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و 
صنعتی گلگهر و ایللران خودرو هر یک به 
ترتیب با 59، 51 و 47 واحد تأثیر، سللعی 
کردند به روند کاهشی دماسنج بازار سرمایه 
سرعت بخشند. در طرف مقابل نفت پارس، 
سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین 
و آسان پرداخت پرشین هر کدام به ترتیب 
19، 14 و 14 واحللد تأثیللر افزاینده روی 

شاخص ها داشتند. 
روند قیمت سللهم ها در گللروه خودرو 
عمدتا کاهشللی بود همچنیللن در گروه 
اسللتخراج کانه های فلللزی با افت قیمت 
بیشللتر نمادهللا مواجه شللدیم البته این 
افت قیمللت چندان چشللمگیر نبود. در 
گروه کانه های فلزی بیش از 31 میلیون 
سللهم و در گللروه خودرو بیللش از 159 
میلیون سهم دسللت به دست شدند. در 

گروه نفتی نیز 39 میلیون سهم به ارزش 
بیش از 18 میلیارد تومان مورد دادوستد 

قرار گرفت. 
فعللاالن بازار سللرمایه شللاهد کاهش 
قیمت هللا در گللروه فرآورده هللای نفتی، 
کوک و سوخت هسته ای بودند. در گروه 
رایانه و فعالیت های وابسللته به آن روند 

قیمت ها کاهشی بود. 
ارزش معامللات بورس تهللران به رقم 
546 میلیللارد تومان رسللید که این رقم 
ناشللی از دسللت به دست شللدن 979 
میلیون سللهم طی 62 هزار و 217 نوبت 

دادوستد بود. 
آیفکللس نیز با 5.4 واحد رشللد مواجه 
شللد و به رقللم 1089.5 رسللید. ارزش 
معامللات فرابورس تهران بلله رقم 208 
میلیللارد تومللان بالغ شللد کلله این رقم 
ناشللی از دست به دست شللدن بیش از 
90 میلیون سللهم بود. از جمله نمادهای 
تأثیرگذار در آیفکس می توان به هلدینگ 
صنایع معدنللی خاورمیانه، پتروشللیمی 

مارون و پتروشیمی زاگرس اشاره کرد. 
بازار در انتظار اخبار مثبت

یک کارشللناس بازار سللرمایه با بیان 
اینکلله رقم 100هللزار واحللد، یک مرز 
روانی مهم برای بازار سللرمایه به شللمار 
مللی رود، گفت: اکنللون بازار بللورس در 
انتظللار اخبار جدیللد درباره نللرخ دالر، 
نفت و کامودیتی هاسللت تا مسیر خود را 

مشخص کند. 

حسللن امیللری در گفت وگو بللا ایرنا، 
دربللاره وضعیللت بللازار سللرمایه و افت 
شللاخص در روزهللای اخیر بیللان کرد: 
عواملی که موجب رشللد سریع شاخص 
در ماه هللای اخیر شللده و آن را از حدود 
70 هزار به مرز 100 واحد باال کشیدند، 

اکنون وجود ندارند. 
این کارشناس بازار سرمایه افزود: رشد 
قیمللت کامودیتی ها )مواد پایه و معدنی( 
و نفت از مهم ترین دالیل رشللد شاخص 
در ماه های اخیر بوده اند که تأثیر مثبتی 
را بر نرخ سهام شرکت های مرتبط با آنها 

در بورس بر جای گذاشتند. 
امیری ادامه داد: کاهش ارزش دالر در 
بازار های جهانی نیز باعث شده بود قیمت 

نفت و کامودیتی ها تقویت شود. 
وی بلله کاهللش شللاخص بللورس در 
روزهللای اخیر اشللاره کرد و گفللت: اما 
اکنون قیمت نفت به حدود بشکه ای 68 
دالر و 50 سللنت کاهللش یافته و از مرز 

روانی 70دالر فاصله گرفته است. 
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: 
ارزش دالر در بازارهللای جهانللی نیز در 
روزهای اخیللر تقویت شللده که کاهش 
قیمللت طا، نفللت و کامودیتی هللا را به 

دنبال داشته است. 
امیری با بیللان اینکه نرخ دالر در بازار 
ایران نیز که رشللد قابل توجهی داشت، 
در حال حاضللر در کانال 45 تا 46 هزار 
ریالی تثبیت شللده اسللت، اظهار داشت: 

اکنون بازار بورس، در انتظار اخبار جدید 
اقتصادی اسللت تا مسیر خود را مشخص 

کند. 
این کارشللناس بللازار سللرمایه درباره 
دالیل ماندگاری شللاخص بورس در مرز 
100 هللزار واحللدی و ناتوانی در عبور از 
ایللن مرز، گفللت: رقم 100 هللزار واحد، 
یک مرز روانی برای بازار به شمار می رود 
که تاکنون شللاخص به آن نرسیده است، 
بنابراین فعاالن بازار سرمایه نسبت به آن 

احتیاط نشان می دهند. 
امیللری افللزود: معامله گللران بورس با 
رسللیدن به نزدیکللی کانللال 100 هزار 
واحللدی تللاش کردند ریسللک خود را 
کاهش داده و با فروش بخشللی از سهام 
خود، سودهای کسب شده را حفظ کنند 

و منتظر روزهای آینده باشند. 
وی با بیان اینکه فعا رشد عمده ای را 
برای شاخص بورس نمی توان پیش بینی 
کرد، اداملله داد: آمریکا در روزهای اخیر 
اعام کرده است که قصد دارد تولید نفت 
خود را به پشللتوانه نفت »شیل« افزایش 
دهد کلله این موضللوع، تأثیللر منفی بر 

قیمت های نفت خواهد داشت. 
ایللن کارشللناس بللازار سللرمایه بلله 
تأثیر تغییللر ارزش جهانللی دالر بر نرخ 
کامودیتی ها اشللاره کرد و اظهار داشت: 
در صللورت تضعیللف ارزش دالر، قیمت 
نفللت و کامودیتی ها دوباره رو به افزایش 

خواهد گذاشت. 
امیری درباره چشللم انداز بازار سرمایه 
نیز گفت: برخی تحوالت بین المللی مانند 
روند اجللرای برجام در ماه های آینده رخ 
خواهللد داد کلله در وضعیت بللورس ما 

تأثیرگذار خواهند بود. 
وی اضافلله کرد: همچنین قرار اسللت 
شللرکت های  12ماهلله  گزارش هللای 
بورسللی نیز در اواخر فروردیللن و اوایل 
اردیبهشللت ماه منتشللر شللود، بنابراین، 
فعاالن بورس تا مشخص شدن نتیجه این 
گزارش ها و تحوالت بین المللی، گام های 

بعدی را با احتیاط برخواهند داشت. 
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان 
کللرد: البتلله پیش بینللی می شللود کلله 
شللرکت ها، گزارش های خوبی را منتشر 
کنند که تأثیر مثبتی را بر بازار سللرمایه 

خواهد گذاشت. 
وی یادآور شد: برخی از گروه های مهم 
بورسللی که در ماه های اخیر، رشد قابل 
توجهی داشللتند، هنوز برای رشد بیشتر 

فرصت دارند. 

دالیلتوقفرشدشاخصبورسدرمرز100هزارواحد

بورس تهران قرمزپوش شد
فرابورس

بورس کاال

معاونبورساعالمکرد
عبورارزشبازاربدهیاز10هزار

میلیاردتومان
 معاون بورس تهران اعام کرد ارزش بازار بدهی 
با عرضه اوراق صکوک اجاره 3000 میلیارد ریالی 

گل گهر، از 10 هزار میلیارد تومان عبور کرد. 
به گزارش »فرصت امروز« به نقل از پژوهشکده 
پولللی و بانکی، روح اله حسللینی مقدم در خصوص 
آخرین آمار اوراق منتشر شده در سال جاری اظهار 
داشت: اوراق صکوک اجاره گل گهر هفتمین اوراقی 
اسللت که در سال 96 منتشر شده و در نظر داریم 

این سهم را افزایش بدهیم. 
وی اظهار داشت: اوراق صکوک اجاره گل گهر در 
دو نماد در بورس منتشر می شود و به طور کلی 32 
اوراق تا به امروز در بازار سللهام امکان معامله پیدا 
کرده اند. معاون بورس تهران ادامه داد: 27 نماد در 
حال حاضر از طریق مسیر بورس تأمین مالی خود 

را انجام داده اند. 
حسینی مقدم درباره تأمین مالی در بازار سرمایه 
گفت: شللرکت ها می توانند با اسللتفاده از ابزارهای 
مالی اسللامی، مهندسللی تأمین مالی خود را در 
بللازار سللرمایه انجام دهند. مقللدم در ادامه گفت: 
هنوز بخللش قابل توجهی از شللرکت ها در بورس 
با ابزارهای تأمین مالی آشللنا نیستند و این ضعف 
باید برطرف شللود چراکه در شللرایط فعلی نرخ ها 
جذابیت بیشللتری برای تأمین مالی ایجاد کرده و 
ناشللران می توانند با اسللتفاده از ظرفیت های بازار 
سرمایه، مدل تأمین مالی مورد نظر را پیاده سازی 

کنند. 
بزرگترینچالشانتشاراوراقدربورس

حللدادی، مشللاور عرضلله اوراق صکللوک اجاره 
3000 میلیارد ریالی، بزرگ ترین ابهام انتشار اوراق 
در بازار سللرمایه چه مسئله ای است، اظهار داشت: 
رکللن ضمانت این اوراق که وابسللته بلله بازار پول 
اسللت مشللکل پیچیده ای را در حوزه انتشار اوراق 
و تأمین مالی در بازار سللرمایه ایجاد کرده است و 
به همین خاطر باید سللازوکارهای فعلی به سمت 

کمرنگ شدن رکن فعلی حرکت کند. 
وی دربللاره راه حل این مشللکل بلله ایبنا گفت: 
باید موسسللات رتبه بندی در بازار سللرمایه شکل 
بگیرد و این موسسللات همه شرکت ها را بر اساس 
درجه بندی شللفافیت و ریسللک رتبه بندی کنند 
تا هر ناشللر در یک سللطح از اعتبار قرار گیرند تا 
سللرمایه گذاران اعتماد بیشتری پیدا کنند و نقش 
رکللن ضمانللت فعلللی جایگزین رتبه شللفافیت و 

ریسک شرکت ها شود. 
نرخسوداوراق

حللدادی در ادامه افللزود: اوراق صکللوک اجاره 
3000 میلیارد ریالی شللرکت گل گهر چهار سللاله 
با نرخ 17 درصد عرضه می شللود که 200 میلیارد 
تومان تأمین مالی آن را تأمین سرمایه امید و 100 
میلیارد تومان آن را تأمین سرمایه لوتوس پارسیان 
برعهده گرفته انللد و معامات ثانویه آن بعد از 10 

روز در بورس آغاز می شود. 

دریچه

بازارهای آسللیایی در معامات روز 
چهارشللنبه بلله روند کاهشللی خود 
وال اسللتریت  بازارهای  دادنللد؛  ادامه 
هم پللس از درخواسللت ترامپ برای 
سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها، 

افتی محسوس داشتند. 
بلله گللزارش خبرگللزاری فرانسلله، 
هرچنللد ژانویلله در مجمللوع بللرای 
بازارهللای سللهام مللا خوب بللود، اما 
این هفته سللرمایه گذاران آسیایی در 
خرید سللهام محتاط شللدند و دست 
از معامللات برداشللتند تا سللودهای 
آخللر مللاه خللود را دریافللت کنند و 
گزارش های کلیدی منتشللر شللود و 
بیانیه های سیاست گذارانی نظیر بانک 

مرکزی آمریکا اعام شود. 
پللس از دو روز کاهللش متوالی در 
روزهللای دوشللنبه و سه شللنبه، روز 
باز  گذشته بورس های مهم منطقه ای 
هللم کاهش یافتند کلله این کاهش با 
انتشللار آمار ضعیف تولید چین همراه 
بود و در نتیجه آمارهای تولید چین در 
ماه ژانویه به دلیل بدهی و آلودگی در 
این کشللور، پایین تر از انتظارات ظاهر 
شد.  شللاخص »شانگهای کامپوزیت« 
با 0.7درصد کاهش بلله 3464 واحد 
رسللید و شللاخص »هانگ سللنگ« 
هنگ کنللگ نیللز 0.7درصللد کاهش 
یافللت و به 32378.14 واحد رسللید. 
در انگلیس شاخص »فوتسی100« با 
1.1درصد کاهللش به 7587.98واحد 

رسید. 
این بازارها تحللت تأثیر بورس های 
وال اسللتریت هم قرار داشتند؛ جایی 
که شللاخص »داو جونز« با 1.4درصد 

به 26067.89 واحد رسید و بیشترین 
افت خود را از ماه مه  سللال گذشللته 

تاکنون رقم زد. 
مطالعلله  مشللغول  معامله گللران 
سللخنرانی ترامپ و بلله ویژه فراخوان 
او بللرای سللرمایه گذاری 1.5 تریلیون 
دالری نوسازی زیرساخت های حمل و 

نقل فرسوده این کشور هستند. 
بازارهللا امیدوارند برناملله هزینه ای 
بتوانللد محرکللی بللرای بزرگ تریللن 
اقتصللاد جهللان باشللد؛ با ایللن حال 
بازارها زیر فشللار افزایش بازده اوراق 
 قرضلله وزارت خزانلله داری هسللتند، 
چرا کلله بیانیه امشللب بانک مرکزی 
آمریکا می تواند نشللانه ای از تسللریع 

افزایش نرخ بهره امسال باشد. 
در ژاپللن هرچنللد اخبللار مثبتی از 
افزایش 73درصدی سللود سامسونگ 
در سلله ماهه چهارم سللال و افزایش 
تولیللدات  انتظللار  حللد  از  بیللش 
کارخانه هللای ژاپللن در ماه دسللامبر 
منتشر شللد، اما این چشم انداز مثبت 
تحللت تأثیر محیط جهانی قرار گرفت 
و شللاخص »نیک کللی 225« توکیو 
درنهایللت بللا 0.1درصللد کاهللش به 

23267.22 واحد رسید. 
هر یورو از 1.2401 دالر به 1.241 
از 1.4147 دالر  پونللد  دالر رسللید، 
بلله 1.4143 دالر کاهللش یافت و هر 
دالر از 108.81 یللن به 108.99 ین 

افزایش یافت. 
نفللت برنت با 64 سللنت کاهش به 
68.38 دالر در هر بشکه رسید و نفت 
»وسللت تگزاس اینترمدیللت« با 65 

سنت کاهش به 64.50 دالر رسید. 

ادامهروندکاهشی
بازارهایجهانی
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شماره 993

و  بزرگ تری��ن  از  یک��ی  ف��والد 
پر مزیت تری��ن صنایع ایران اس��ت که با 
وجود رشد روزافزونی که دارد اما بزرگان 
این صنعت م��ادر بیش از هر چیز نگران 
این هستند که نبود زیرساخت های الزم، 
هدفگذاری ه��ای بزرگ صنعتی را به یک 

افسانه تبدیل کند. 
به گزارش ایس��نا، فوالدس��ازان بزرگ 
ایران و فعاالن زنجیره تولید این محصول 
همای��ش  هش��تمین  در  اس��تراتژیک 
چش��م انداز صنعت فوالد و معدن گردهم 
آمدن��د و زنجی��ره تولید ف��والد یعنی از 
معدن تا کارخانه های نورد و دیگر صنایع 
پایین دس��تی آن را واکاوی کردن��د ت��ا 
بتوانند تصویری شفاف تر از نحوه رسیدن 
ب��ه هدفگذاری های اساس��ی مانند تولید 
۵۵میلی��ون تن فوالد در س��ال ۱۴۰۴ را 

به دست بیاورند. 
اصلی ترین محوره��ای این گردهمایی 
که سخنرانان عمدتا صحبت های خود را 
حول آنها مطرح کردند ش��امل اکتشاف 
ذخایر جدید، فراهم کردن زیرساخت های 
الزم به خص��وص آب و راه، نح��وه تعامل 
و قیمت گذاری زنجیره فوالد و رس��یدن 

طرح منسجم و جامع فوالد بود. 

سنگان امید ذخایر سنگ آهن ایران
پس از انجام اکتشافات سازمان توسعه 

و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( و حصول نتایج، منطقه سنگان 
از همان ابتدا به عنوان یکی از جدی ترین 
و پربار تری��ن مناطق حاوی س��نگ آهن 
مط��رح ش��د و اکنون نیز زنجی��ره فوالد 
همان حسابی را که انتظارش را می رفت 
روی آن ب��از می کند، به طوری که مهدی 
کرباسیان –رئیس هیأت عامل ایمیدرو- 
در این همایش اش��اره ای به ارقام ذخایر 
س��نگ آهن داشت و گفت: 3 میلیارد تن 
ذخایر قطعی س��نگ آهن است به طوری 
که ۵۰۰ تن آن در دو س��ال اخیر کشف 
شده و با حفاری های عمیقی که در فالت 
مرکزی با عمق های ۱9۰۰ و ۱6۰۰ متر 
داش��تیم 2میلیارد تن دیگ��ر نیز در این 

منطقه به دست آمد. 
پ��س از پای��ان ماموری��ت 2۵۰ ه��زار 
کیلومتری ایمیدرو در اکتشاف و شناسایی 
مناط��ق امیدبخ��ش، روز گذش��ته محمد 
ش��ریعتمداری -وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت- توقع جدید را از اکتشافات مطرح 
کرد و اظهار کرد: گرچه اقدامات ارزشمندی 
در ح��وزه اکتش��اف صورت گرفته اس��ت، 
اما اکتش��افات عمقی باید با همکاری های 
بین المللی انجام شود و باید از فناوری های 
روز در این مسیر بهره برد چراکه اطالعات 
عمقی ما از ذخای��ر معدنی محدود بوده و 
عمده اطالعات به دست آمده سطحی است. 

شبکه ریلی شریان حیات زنجیره 
فوالد

در س��ند چش��م انداز ۱۴۰۴ قرار است 
۵۵ میلیون تن فوالد تولید ش��ود که این 
ب��ه معنی نیاز جابه جای��ی ۴2۰ هزار تن 
مواد معدنی در راه های کشور است. عالوه 
بر این قرار اس��ت بیش از 2۰ میلیون تن 
از ۵۵میلی��ون تن ف��والد تولیدش��ده با 
هدف صادرات توس��عه یاب��د. همه اینها 
در حالی مطرح می ش��ود که امروز یکی 
از نگران کننده ترین دغدغه های فعاالن و 
سیاست گذاران زنجیره فوالد ایران، عدم 
توسعه زیرساخت های راه کشور، از جمله 

شبکه ریلی است. 
محمد ابکا - مش��اور مادر طرح جامع 
فوالد – اولین سخنرانی بود که به دغدغه 
درخص��وص  و  پرداخ��ت  زیرس��اخت ها 
نیازمندی های توس��عه آنها از نیاز جذب 
۱3 میلیارد یورو س��رمایه سخن گفت و 
اظهار کرد: توس��عه بخش های آب، برق، 
بن��در و ش��بکه ریل��ی ۱3میلی��ارد یورو 
س��رمایه نی��از دارد که فق��ط ۵میلیارد 
ی��ورو آن مربوط به توس��عه راه آهن بوده 
و بخش های ب��رق، آب و بندر هر یک به 
ترتیب 3.2 میلی��ارد، ۱.8میلیارد و ۱.2 

میلیارد یورو سرمایه می خواهند. 
کرباسیان نیز در بخشی از سخنان خود 
بیان کرد که به مرور زمان دغدغه اصلی وی 

برای توسعه فوالد و رسیدن به برنامه تولید 
۵۵ میلیون تن فوالد از تأمین زیرس��اخت 
آب به س��مت راه تغییر مس��یر داده است.  
وی در این باره گفت: زمانی معضل آب در 
ف��والد به طور خیلی ج��دی ذهن من را به 
خود مش��غول کرده بود و به فکر این بودم 
که چگونه آب برخی واحد هایی را که بدون 
ارزیابی های درس��ت در مناطق کم آب بنا 
شدند تأمین کنیم، اما حاال معتقدم مشکل 
اصلی بخش فوالد کش��ور نداشتن شبکه 

ریلی مناسب است. 
ای��ن مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت در ادام��ه اظه��ار ک��رد: ضعف 
زیرس��اخت در این بخ��ش نگران کننده 
اس��ت و حاال انتقال ۱3 میلیون تن مواد 
معدن��ی به وس��ط کش��ور از دغدغه های 

بخش فوالد به شمار می رود. 

باید ساختارهای زنجیره فوالد را 
اصالح کرد

موضوع تعامل میان واحد های زنجیره 
فوالد از مس��ائل مهم این بخش اس��ت و 
وزیر صنعت، معدن و تجارت کس��ی بود 
ک��ه در این باره صریح و بی پرده س��خن 
گف��ت و از ص��دور مجوز ه��ا گرفت��ه تا 
وضعیت تولی��د در زنجیره فوالد، همه را 
به باد انتق��اد گرفت و از عزم جدی برای 

اصالح این ساختار گفت. 

مع��اون مدیرکل مب��ارزه با قاچ��اق کاالهای هدف 
گف��ت که نوش��یدنی های وارداتی که فاقد برچس��ب 
اصالت و سالمت باشند غیرمجاز و فاقد استانداردهای 

الزم محسوب می شوند. 
رض��ا موس��ی زاده در گفت وگو با ایس��نا، ب��ه ارائه 
توضیحاتی درباره واردات قاچاق انواع آبمیوه پرداخت 
و ب��ا بی��ان اینکه از نظر می��زان و ارزش، قاچاق انواع 
آبمیوه نس��بت ب��ه س��ایر گروه های کاالی��ی در حد 
بس��یار پایین تری ق��رار دارد، گفت: با ای��ن وجود به 
علت سالمت محور بودن کاالهای مربوطه، این بخش 

همیشه مورد توجه ویژه ستاد قرار دارد. 
مع��اون مدیرکل مب��ارزه با قاچ��اق کاالهای هدف 
س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز ادامه داد: کاالهای 
متعددی توس��ط س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز 
هدف گ��ذاری ش��ده و در ح��ال رص��د وضعیت این 
کاالها بوده و هس��تیم و به طور کل��ی گروه کاالهای 
سالمت محور شامل فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، 
دارویی، آرایش��ی و بهداش��تی و تجهیزات و ملزومات 
پزشکی فارغ از نظر میزان قاچاق، به دلیل حساسیت 
موضوع س��المت جامعه جزو اولویت های مبارزه ستاد 

بوده و هست. 

قاچاق بودن آبمیوه های عربی قطعی است
وی با تاکید ب��ر اینکه برای این گروه کاالیی قانون 
به درستی و بسیار سختگیرانه وضع شده، اظهار کرد: 
م��اده 2۷ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین نامه 

اجرای��ی آن به این مهم به درس��تی پرداخته اس��ت. 
چنانچه کاالی س��المت محور فاس��د و بدون قابلیت 
مصرف انسانی تش��خیص داده شود، قاچاق این گروه 
کاالی��ی در حکم قاچاق محص��والت ممنوعه خواهد 
بود و ضمن مجازات حب��س و ضبط کاالی قاچاق تا 
۱۰ برابر جریم��ه  نقدی برای متخلفان در نظر گرفته 
شده اس��ت. ضمنا برابر قانون کاالهای مکشوفه نیز با 

حساسیت باال منهدم می شوند. 
مع��اون مدیرکل مب��ارزه با قاچ��اق کاالهای هدف 
در پاسخ به این س��وال که چگونه در بازارهای کشور 
شاهد حجم باالیی از نمونه های آبمیوه عربی هستیم 
و از سوی وزارت صمت تأکید می شود مجوزی در این 
بخش صادر نش��ده است؟ توضیح داد: واردات هرگونه 
اقالم س��المت محور )ک��ه آبمیوه ها نی��ز جزئی از آن 
اس��ت( منوط به مجوز وزارت بهداشت )سازمان غذا و 
دارو( است و برای آبمیوه های عربستانی هیچ مجوزی 

صادر نشده لذا قاچاق قطعی است. 

ریسک باالی حمل  و نقل آبمیوه های قاچاق
موس��ی زاده افزود: البته الزم اس��ت مردم بدانند با 
توج��ه به اینکه این اق��الم خوراکی و آش��امیدنی به 
شکل قاچاق وارد می شوند فاقد شرایط الزم نگهداری 

و حمل بوده و دارای خطرپذیری باالیی هستند. 
وی همچنین اظهار کرد: درخصوص نوش��یدنی ها، 
اع��م از آب های آش��امیدنی، نوش��ابه های ان��رژی زا و 
آبمیوه ه��ای غیرمج��از، ورود ای��ن کاالها به کش��ور 

بیش��تر از طریق مرزهای آبی جنوب صورت می گیرد. 
گس��تردگی مرزهای آبی و عدم نظارت کافی از علل 
ورود این کاالها به کشور است. این کاالها پس از ورود 
از استان های جنوبی به استان های داخلی منتقل و به 
دلیل قیمت باال، بیشتر در فروشگاه هایی که اصطالحا 
به ف��روش کاالهای لوک��س و گران قیمت می پردازند 
عرضه می ش��ود.  وی درباره آبمیوه های عربی موجود 
در بازار گفت: در مورد کش��ور عربس��تان، این کشور 
خود دارای اراضی وس��یع کشاورزی نیست. آنها مواد 
اولیه اعم از کنسانتره و . . . را وارد می کنند، به همین 
دلیل اقبال مصرف کنندگان به مصرف این نوع کاالها 
تعیین کننده اس��ت و اطالع رس��انی و فرهنگ س��ازی 
در ای��ن خصوص نیازمند اهتمام تمامی دس��تگاه ها و 

رسانه های خبری است. 
او درخص��وص پیش��گیری و مقابله ب��ا قاچاق این 
کاال افزود: حساس��یت الزم توس��ط س��تاد به عنوان 
سیاست گذار و ناظر بر امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 
س��ازمان غذا و دارو، سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان و س��ایر دس��تگاه های مربوطه ابالغ 
ش��ده و موضوع به ش��کل وی��ژه نیز در دس��تور کار 
کمیسیون های استانی مبارزه با قاچاق کاال و ارز قرار 
داده ش��ده تا با هماهنگی و همکاری رده های اجرایی 
س��ازمان های مربوطه در س��طح اس��تان ها )از جمله 
س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت، دانش��گاه های 
علوم پزش��کی و نیروهای امنیتی و انتظامی( اقدامات 

کنترلی الزم را داشته باشند. 

خرید نوشیدنی بدون برچسب اصالت و سالمت ممنوع

فوالد؛ صنعت مادری که ِپی ندارد
اخبار

تولید میگوی پرورشی به ۳۲ هزار 
تن می رسد

مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی و رئیس س��ازمان 
ش��یالت گفت که با توجه به رش��د پرورش میگوی 
تولیدی در س��واحل جنوبی و شرق دریای مازندران، 
پیش بینی می ش��ود تولید میگوی پرورش��ی به 32 

هزار تن برسد. 
حس��ن صالحی، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
بخ��ش  در  دس��تاوردها  آخری��ن  درب��اره  ج��وان، 
آبزی پ��روری اظهار ک��رد: در س��ال های اخیر روند 
توسعه آبزی پروری و صید از آب های عمیق، آب های 

بین المللی و فراساحلی افزایش یافته است. 
به گفته وی، پ��رورش ماهیان خاویاری، ماهی در 
قفس و میگ��و از مزیت های دیگر بخش آبزی پروری 

در سال های بعد از انقالب به شمار می رود. 
صالحی رش��د پرورش میگوی تولیدی در سواحل 
جنوبی و شرق دریای مازندران را یکی از مزیت های 
مهم این بخش دانس��ت و افزود: پیش بینی می شود 
ت��ا پایان س��ال، میزان میگوی پرورش��ی به 32هزار 
تن برس��د.  معاون وزیر جهاد کش��اورزی با اشاره به 
اینکه تع��دادی از مزارع پرورش��ی ماهیان خاویاری 
آماده بهره برداری اس��ت، بیان کرد: پروژه های ماهی 
در قفس در اس��تان های گیالن، بوشهر، هرمزگان و 

مازندران قابل بهره برداری است. 
وی افزایش صی��د فانوس ماهی��ان از اعماق 2۰۰ 
ت��ا 3۵۰ مت��ر از آب های مش��ترک با عم��ان، تنوع 
محصوالت شیالتی در فرآوری و بسته بندی، صادرات 
ماهی تازه به کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه 
را از دیگر دستاوردهای انقالب در این بخش دانست. 

۷۳درصد صنعت مرغ تخم گذار، 
گرفتار بیماری آنفلوآنزای حاد 

پرندگان
رئیس س��ازمان دامپزش��کی گفت ک��ه ۷3درصد 
صنعت مرغ تخم گذار درگیر بیماری آنفلوآنزای حاد 

پرندگان هستند. 
علیرض��ا رفیعی پور رئیس س��ازمان دامپزش��کی 
در نشس��ت خبری که به مناس��بت س��ی و نهمین 
س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی برگزار شد، اظهار 
کرد: در ماه های آتی تا پایان س��ال ۱2هزار نفر شتر 
و ۴میلی��ون رأس دام برعلیه تب برفکی، ۱۵میلیون 
رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری لمپی اسکین 
واکسیناسیون شدند، همچنین 3 میلیون متر مکعب 
جای��گاه دام و ۱۵ میلیون رأس بدن گاو سمپاش��ی 

شده است. 
وی اف��زود: در این مدت زم��ان باقی مانده تا پایان 
سال بیش از ۴۷ میلیارد تومان خدمات به مرغداران، 
زنبورداران و آبزیان ارائه خواهد شد.  رفیعی پور ادامه 
داد: در 9 ماهه امسال 29 میلیون رأس دام سبک و 
۷ میلیون رأس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی، 
۵3میلی��ون رأس علیه بیماری لمپی اس��کین، یک 
میلی��ون رأس علیه تب مال��ت گاوی، یک میلیون و 
2۷3 هزار رأس س��نگین علیه بیماری س��یاه زخم و 
3۵۴هزار قالده سگ به طور رایگان واکسینه شدند. 

به گفته این مقام مس��ئول، طی سال های گذشته 
واکسیناس��یون رایگان با هم��کاری بخش خصوصی 
و دولتی سراس��ر کش��ور انجام ش��د که ای��ن اقدام 
منجر ب��ه کاهش کانون ه��ای تب برفک��ی، طاعون 

نشخوارکنندگان کوچک شد. 
وی در بخش دیگر س��خنان خ��ود درباره آخرین 
وضعیت ش��یوع آنفلوآنزای ح��اد پرندگان بیان کرد: 
هم اکنون ایران و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا 
با این بیماری درگیر هستند. بنا بر آخرین آمار تا روز 
گذشته بیش از ۱6 استان درگیر بیماری آنفلوآنزای 
حاد پرندگان هس��تند که اس��تان ق��م با ۱۱۴ واحد 
آلوده بیش��ترین کانون و لرستان و سمنان تنها یک 
کان��ون آلوده داش��تند.  ب��ه گفت��ه وی، در مجموع 
۴2۱کانون در سراس��ر کش��ور گرفتار بیماری n8 و 
h5 هس��تند.  رفیعی پور از معدوم سازی 2۱ میلیون 
مرغ تخم گ��ذار تاکنون خب��ر داد و گفت: ۷3درصد 
صنعت مرغ تخم گذار درگیر بیماری آنفلوآنزای حاد 
پرندگان هستند.  وی با اشاره به اینکه در استان های 
قم، یزد و اصفهان احتمال طغیان بیماری وجود دارد، 
افزود: البته در بس��یاری از اس��تان هایی که بیماری 
قبال در آنجا ش��یوع داش��ته اس��ت، گ��زارش مجدد 
بیماری نداشتیم.  رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره 
به اینکه در س��ال 9۵ و 96 حدود 6۵ کشور اروپایی 
درگیر بیم��اری آنفلوآنزای حاد پرندگان بودند، بیان 
ک��رد: امکان کنترل پرندگان وحش��ی وجود ندارد و 
به همین خاطر از حوزه حیات وحش��ی به حوزه مرغ 

بومی و روستایی و صنعت سرایت کرده است. 
وی ادام��ه داد: وجود بی��ش از 2 میلیون تن کود 
مرغی خارج از نظارت س��ازمان دامپزش��کی و رفت 
و آم��د کارگران موقت، تش��دید بیماری در کانون ها 
را به هم��راه دارد.  رفیعی پور یادآور ش��د: نگهداری 
طیور در قفس یکی از راه های کنترل بیماری در دنیا 
محس��وب می شود، درحالی که ما با واکسیناسیون به 

دنبال افزایش سطح ایمنی هستیم. 
به گفته این مقام مسئول، تمرکز بیش از 8۰درصد 
صنعت طیور در یک محل بر تشدید بیماری آنفلوآنزا 
نقش بسزایی دارد که بنا بر دستور وزیر باید از تراکم 

واحدها پرهیز شود. 

اخبار

اعتراض تولیدکنندگان پوشاک به 
واردات بی رویه محصوالت خارجی

اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوشاک ایران 
اعالم کرد که ارائه آمار و جلسات برگزارشده، دردی 
از این صنعت درمان نمی کند و در این میان وجود 
یک نقش��ه راه و تدوین برنامه مشخص و ارائه آمار 
می توان��د بخش خصوصی را ب��ه فعالیت های وزارت 

صنعت امیدوار کند. 
به گ��زارش تس��نیم، اعض��ای اتحادی��ه تولید و 
صادرات نس��اجی و پوش��اک ایران با ارسال نامه ای 
به نصرالهی معاون صنایع نساجی و پوشاک وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت چرایی روند بس��یار کند 
اج��رای دس��تورالعمل ثب��ت نمایندگ��ی برندهای 
خارجی پوش��اک را جویا ش��دند. همچنین در این 
نامه تأکید شده که در دستورالعمل ثبت نمایندگی 
برنده��ای خارجی در تاری��خ 9۵/۰9/۱۷ به عنوان 
رئیس کارگروه اجرایی پیگیری دستورالعمل توسط 
وزیر محت��رم وقت صنعت منصوب ش��دید. انتظار 
بخش خصوصی و کس��انی که این مس��ئولیت را به 
ش��ما واگذار کردند از این انتص��اب، ایجاد تحوالت 
اساس��ی در وضعی��ت نابهنجار و پرتن��ش واردات 
پوشاک و س��اماندهی صنعت پوش��اک کشور بود، 
اما متأس��فانه پس از گذش��ت بیش از یک سال از 
تش��کیل کارگروه ش��اهد آن هس��تیم که جلسات 
کارگروه نه تنها به طور مرتب تشکیل نمی شود بلکه 

تأثیرگذاری چندانی هم ندارد. 
اعضای اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
ایران با طرح این پرس��ش که دلیل عدم تش��کیل 
جلسات کارگروه، بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
و دوره جدید وزارت صنعت به مدیریت آقای دکتر 
شریعتمداری چیست؟ خواستار رسیدگی سریع به 

این موضوع شده اند. 

سرمایه گذاری خارجی در صنعت 
کم شد 

س��رمایه گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن 
کشور طی هشت ماهه امسال کاهش یافت. 

ب��ه گزارش تس��نیم، جدیدترین آم��ار از وضعیت 
طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیأت 
سرمایه گذاری خارجی نشان از کاهش سرمایه گذاری 

در هشت ماهه امسال دارد. 
مطابق آمار در هش��ت ماهه امس��ال ۴۷ طرح به 
تصویب هیأت س��رمایه گذاری رسیده که حجم کل 
سرمایه گذاری در این طرح ها 2.۱ میلیارد دالر است. 
این حجم س��رمایه گذاری در حالی امسال در بخش 
صنعت انجام ش��ده که میزان سرمایه گذاری خارجی 
در هشت ماهه سال گذشته ۴.83 میلیارد دالر بوده 

است. 

صادرات دام زنده در هاله ای از 
ابهام

یک مقام مس��ئول گفت که با وجود صدور مجوز 
ص��ادرات دام زن��ده، ام��ا این امر تاکنون به س��بب 
فرآیند صادرات در قبال واردات الشه، محقق نشده 

است. 
منصور پوری��ان، رئیس مجمع ملی صادرکنندگان 
دام زنده در گفت وگو با خبرنگار باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به اینکه نوس��انات ن��رخ ارز واردات 
گوش��ت را ب��ا محدودیت هایی روبه رو کرده اس��ت، 
اظهار کرد: با توجه به نوس��انات ن��رخ ارز و افزایش 
هزینه های واردات از سازمان حمایت تقاضا داریم که 
تا حدی قیمت الشه در بازار داخل را افزایش دهد. 
وی با اش��اره به اینکه روزانه ۴۰ تا ۵۰ تن گوشت 
وارد می ش��ود، اف��زود: هم اکنون واردات گوش��ت از 
کشورهای استرالیا و روسیه صورت می گیرد، چراکه 
کشورهای آسیای میانه در فصل سرما به سر می برند 

و امکان واردات از این کشور وجود ندارد. 
پوریان نرخ هر کیلو الش��ه اس��ترالیا را 3۰ هزار و 
۵۰۰ و اوراس��یا 29 ه��زار و ۵۰۰ توم��ان اعالم کرد 
و گف��ت: نرخ هر کیلو الش��ه داخلی بره س��بک در 
قصابی ه��ا 39 ه��زار و الش��ه بره س��نگین 32 هزار 

تومان است. 
رئی��س مجمع مل��ی صادرکنن��دگان دام زنده در 
بخ��ش دیگر س��خنان خود درب��اره آخرین وضعیت 
ص��ادرات دام زنده بیان کرد: ب��ا وجود صدور مجوز 
صادرات دام زنده، اما این امر تاکنون محقق نش��ده 

است. 
وی ب��ا انتق��اد از ص��ادرات دام زنده مش��روط به 
واردات گوش��ت، گفت: واردات 3۰ تن گوش��ت و در 
مقابل صادرات این میزان دام زنده کار سختی است، 
چراکه گوشت به صورت الشه وارد و دام زنده صادر 

می شود. 
به گفت��ه پوریان، بحث ه��ای قرنطینه ای صادرات 
دام زنده، س��ازمان دامپزش��کی را دچار سردرگمی 
کرده اس��ت، چراکه واردکنندگان عموما صادرکننده 

نیستند. 
ای��ن مقام مس��ئول در خاتمه یادآور ش��د: فرآیند 
صادرات دام در مقابل واردات به س��بب زمانبر بودن 
این فرآیند افزایش هزینه صادرکنندگان را به همراه 
دارد ک��ه به همین خاطر تاکن��ون صادرات دام اجرا 

نشده است. 
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اگر زیرساخت ها فراهم نباشد 
و هم��کاری مناس��ب بانک ها با 
نگیرد،  واردکنن��دگان ص��ورت 
ام��کان واردات خ��ودرو وج��ود 
نخواهد داش��ت. چی��ن، کره و 
ترکی��ه از جمل��ه کش��ورهایی 
هستند که مبادی مهم واردات 
خ��ودرو ب��ه ای��ران محس��وب 
می ش��وند و اگر دول��ت نخواهد 
خودرو  نظی��ر  کاالهایی  ب��رای 
ک��ه تاکنون ب��دون انتق��ال ارز 
می داده اند،  انجام  سفارش  ثبت 
زیرس��اخت مناس��ب را فراه��م 
کن��د ش��اید در آین��ده نزدیک 
غیررس��می  ممنوعیت  ش��اهد 
و غیرمس��تقیم واردات خ��ودرو 

باشیم. 
رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
دی��روز ط��ی بخش��نامه ای هر 
ن��وع ثب��ت س��فارش واردات را 

ب��دون انتق��ال ارز ممنوع اعالم 
ک��رد. اس��حاق جهانگی��ری در 
بخش��نامه ای به بانک مرکزی و 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی و 
صنعت، مع��دن و تجارت، انجام 
ثبت س��فارش بدون انتقال ارز 
برای واردات از کشور های چین، 
هند، ک��ره و ترکی��ه را ممنوع 
کرد. گرچه کلیات این بخشنامه 
به دلیل اینکه موجب اس��تفاده 
از مناب��ع ارزی خارج از کش��ور 
می ش��ود، مفید خواه��د بود اما 
ب��رای واردات کاالهای��ی که تا 
پیش از این می توانس��تند ثبت 
س��فارش عملیاتی خود را بدون 
انتقال ارز انجام دهند، یک زنگ 
چراکه  می شود،  محسوب  خطر 
می تواند با طوالن��ی کردن این 
فرآین��د، واردات را ه��ر زم��ان 

محدود و حتی ممنوع کرد. 

اکنون پرس��ش اینجاست که 
چنین بخش��نامه ای چه تأثیری 
بر ح��وزه واردات خودرو خواهد 
احتش��ام زاد،  فره��اد  داش��ت؟ 
نایب رئیس انجمن واردکنندگان 
خ��ودرو در این زمینه می گوید: 
جنبه مثبت این بخش��نامه این 
اس��ت که پول هایی که در این 
کش��ورها وجود دارد و در حال 
حاض��ر انتقال آنه��ا امکان پذیر 
نیس��ت از ای��ن طری��ق قابلیت 
انتق��ال و اس��تفاده را دارند، اما 
جنب��ه منفی این بخش��نامه به 
نبود همکاری مناسب بانک های 
داخل��ی و خارج��ی برمی گردد. 
هم��کاری  اگ��ر  می افزای��د:  او 
داخلی  بانک های  میان  مناسب 
و خارجی وجود نداش��ته باشد، 
عماًل این بخشنامه مانع دیگری 
ای��ن  از  واردات  راس��تای  در 

کشورها خواهد بود.  نایب رئیس 
انجم��ن واردکنندگان خودرو با 
میان  اینک��ه هم��کاری  بی��ان 
بانک ها با واردکنندگان بستگی 
دارد،  اف��راد  به خوش حس��ابی 
تصریح می کن��د: اما نکته دیگر 
اینجاس��ت که دولت می تواند با 
طوالنی کردن فرایند تخصیص 
ارز، فعال کردن ثبت س��فارش 
خ��ودرو را طوالن��ی کند. یعنی 
اگر دول��ت بخواه��د واردات را 
کنترل کن��د یا کاه��ش دهد، 
ارز  تخصیص  فرآین��د  می تواند 
را طوالن��ی کند که خود مانعی 
محس��وب  خ��ودرو  واردات  در 

می شود. 
احتشام زاد با بیان اینکه حجم 
مبادل��ه خ��ودرو با کش��ورهای 
ذکر ش��ده قاب��ل توجه اس��ت، 
بیان می کند: اگر زیرس��اخت ها 

فراهم نباشد و همکاری مناسب 
بانک ها ب��ا واردکنندگان صورت 
نگی��رد، ام��کان واردات خودرو 
وجود نخواهد داشت. چین، کره 
و ترکی��ه از جمله کش��ورهایی 
هس��تند که مبادی مهم واردات 
ای��ران محس��وب  خ��ودرو ب��ه 
می ش��وند و اگر دول��ت نخواهد 
ب��رای کاالهای��ی نظی��ر خودرو 
ک��ه تاکنون ب��دون انتق��ال ارز 
ثبت س��فارش انجام می داده اند، 
زیرساخت مناسب را فراهم کند 
و بانک ها همکاری مناسب را به 
هر دلیل با واردکنندگان خودرو 
نداشته باشند، شاید در آینده ای 
ممنوعی��ت  ش��اهد  نزدی��ک 
غیررسمی و غیرمستقیم واردات 
خودروهای کره ای و بخش��ی از 
خودروهایی که در چین و ترکیه 

مونتاژ می شوند، باشیم. 

یک کارش��ناس خ��ودرو با اش��اره به 
اینکه س��ایت های خارجی خودروسازان 
اقتص��ادی نیس��تند، گف��ت خودروهای 
داخل��ی در بازاره��ای بی تعرف��ه طرفدار 

ندارند.
فرب��د زاوه در گفت وگ��و ب��ا  اقتص��اد 
آنالین درباره صادرات خودروهای داخلی 
اظهار ک��رد: مدل صادرات��ی محصوالت 
شرکت های ایرانی در حوزه خودرو، شبیه 
خودروهای داخلی اس��ت و در بازارهایی 
موف��ق خواهند ب��ود که دی��وار تعرفه و 
اقتص��اد دولت��ی نق��ش پررنگی داش��ته 
باشد، به عبارت دیگر شرکت ها در زمینه 
صادرات در بازارهایی موفق هس��تند که 

مشابه بازار محلی خودشان است.
او فروش خودرو در بازارهای تعرفه دار 
را موفق تر دانس��ت و توضیح داد: در واقع 
خودروس��ازها محصوالت شان را در قالب 

اس ک��ی دی و س��ی کی دی به خ��ارج از 
کشور می فرستند که بتوانند از تسهیالت 
تعرفه ای استفاده کنند و محصوالت شان 
را در ای��ن بازاره��ا بفروش��ند، بنابرای��ن 
نمی ت��وان انتظ��ار داش��ت خودروه��ای 
تولیدی خودروسازان داخلی در یک بازار 

بی تعرفه با استقبال روبه رو شود.
این کارش��ناس خودرو در ادامه با بیان 
اینکه ایجاد س��ایت های خودروسازان در 
کشورهای دیگر عمدتا با اهداف سیاسی 
صورت گرفته اس��ت، تصریح کرد: عمده 
این س��ایت ها موفق نبوده ان��د و می توان 
دلی��ل آن را بی توجهی ب��ه حجم بازار و 

شرایط سیاسی آن کشورها دانست.
زاوه در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال 
سایت های ایران خودرو در سنگال و سایپا 
در ونزوئ��ال بدون توجه ب��ه این که حجم 
بازار و پایداری سیاس��ی در این کشور ها 

چقدر است ایجاد شدند و به همین دلیل 
به نتیجه دلخواه نرسیده اند.

او با اشاره به اقتصادی نبودن سایت های 
خارج��ی تصریح کرد: اکثر س��ایت ها به 
دلیل اینکه بر مبنای معادالت سیاس��ی 
ایجاد ش��دند اقتصادی نیستند و وزارت 
صنعت کش��ورهای دیگر نی��ز  انگیزه ای 
برای حمایت از این س��ایت ها ندارند، در 
نتیجه س��ایت ها به اهدافی که پیش بینی 

کرده بودند نمی رسند.
این کارشناس خودرو با اشاره به اینکه 
خودروهای داخلی به اس��تاندارد اروپایی 
نرسیده اند، گفت: وقتی ما استانداردهای 
اروپا را نداریم، نمی توانیم خودروهایمان 
را ب��ه اروپ��ا و آمریکا ص��ادر کنیم. البته 
این موضوع به این معنا نیس��ت که چون 
فاقد این اس��تانداردها هستیم نمی توانیم 

صادرات خودرو داشته باشیم.

او با اشاره به اینکه استانداردهای خودرو 
در همه کشورها بین المللی نیستند، اضافه 
کرد: به عنوان مثال در بازار عراق استاندارد 
آالیندگی یورو 2 است و نگرانی استاندارد 
یورو 4 وجود ندارد. او با اش��اره به صادرات 
206 صندوقدار و س��مند به کش��ورهای 
پیش��رفته در اواس��ط دهه 80 اف��زود: آن 
زم��ان سیاس��ت صادرات محور در کش��ور 
شکل گرفته بود و سایت ها مبنای اقتصادی 
داشتند اما در حال حاضر عمده صادرات بر 

مبنای سیاست است.
زاوه ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در گذش��ته 
خودروهای��ی را ب��ه کش��ورهای اروپایی 
فروختیم ولی در حال حاضر به کشورهای 
تاکید  پیش��رفته محصولی نمی فروشیم، 
ک��رد: خودروه��ای داخل��ی در بازار های 
بین المللی ضعیف با درآمد پایین خریدار 

دارد.

نخس��تین خ��ودروی برق��ی ش��رکت 
خودروسازی ولوو )Volvo(  به صورت 
یک خودروی کوچک و هاچ بک در سال 
20۱۹ می��الدی به ب��ازار عرضه خواهد 

شد. 
ب��ه گ��زارش کارپ��رس، بس��یاری از 
کش��ورهای جهان قصد دارن��د با هدف 
مقابله ب��ا آلودگی ه��وا و کاهش میزان 
انتش��ار آالینده ها و گازهای گلخانه ای و 
حفظ بیش��تر محیط زیست، خودروهای 
تمام الکتریک��ی و برقی را به تولید انبوه 

برسانند. 
به گزارش ایسنا، بسیاری از شرکت های 
خودروسازی در جهان عزم خود را برای 
تولید انبوه خودروهای برقی جزم کرده و 
از برنامه های خود بدین منظور رونمایی 
روزاف��زون خودروهای  افزایش  کرده اند. 

برق��ی و محبوبیت اس��تفاده بیش��تر از 
این خودروهای پاک، موجب ش��ده است 
ش��رکت های خودروس��ازی در سراس��ر 
جهان به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر 
ی��ک از برنامه های خ��ود برای طراحی و 
تولید خودروهایی بهتر و با توان پیمایش 

بیشتر رونمایی کنند. 
کشور های بسیاری همچون انگلستان، 
فرانس��ه، نروژ، اس��پانیا، یونان، مکزیک، 
چین و هند از جمله پیشگامانی هستند 
که قص��د دارند به منظ��ور جلوگیری از 
آلودگی هوا و حفظ محیط زیست، تولید 
و ف��روش خودروهای بنزینی و دیزلی را 
ت��ا ده��ه 20۳0 و نهایتاً ت��ا دهه 2040 
میالدی )ح��دودا دو دهه آینده( ممنوع 

و متوقف کنند. 
گزارش های منتش��ر ش��ده از س��وی 

اتوکار حاکی از آن اس��ت که نخس��تین 
خ��ودروی تمام برق��ی ولوو قرار اس��ت 
ب��ه ص��ورت ی��ک خ��ودروی کوچک و 
ه��اچ بک در س��ال 20۱۹ می��الدی به 
ب��ازار عرضه ش��ود.  انتظار م��ی رود این 
خودروی جدید برقی براس��اس طراحی 
خودروه��ای مفهومی کوچک و هاچ بکی 
که توسط این خودروساز در سال 20۱6 
معرف��ی و رونمای��ی ش��دند، طراحی و 
س��اخته ش��وند. همچنین یکی دیگر از 
خودروه��ای مفهوم��ی که در آن س��ال 
معرفی ش��د، یک خودروی شاس��ی بلند 
تح��ت عن��وان XC40 SUV بود که 
هم اکن��ون پیش بینی می ش��ود طراحی 
و ش��کل ظاهری خودروهای تمام برقی 
این خودروس��از سوئدی بر اساس همین 
خودروه��ای مفهوم��ی ج��ذاب از پیش 

معرفی شده، طرح ریزی شده باشد. 
در سپتامبر س��ال 20۱۷ میالدی بود 
که ش��رکت چند ملیتی جیلی مس��تقر 
در چی��ن به عن��وان یک��ی از بزرگ ترین 
خودروس��ازی  ش��رکت  س��هامداران 
ول��وو اعالم کرد که قرار اس��ت از س��ال 
20۱۹ میالدی خودروهای س��واری این 
خودروساز سوئدی به موتورهای برقی و 
الکتریکی مجهز شده و روانه بازار شوند. 
شرکت های خودروس��ازی برتر جهان 
همچون دایمل��ر، فولکس واگن، بی ام و، 
جنرال موتورز، فورد، فیات، رنو و نیسان، 
تویوتا و هیون��دا تصمیم گرفته اند که به 
منظ��ور کاه��ش آلودگی ه��وا و افزایش 
کیفیت س��المت و زندگی شهروندان، به 
طراحی و تولید انبوه خودروهای برقی و 

الکتریکی بپردازند. 

خودروهای داخلی در بازارهای بی تعرفه طرفدار ندارند

عرضه نخستین خودروی برقی ولوو در سال ۲۰۱۹

با ابالغ بخشنامه معاون اول رئیس جمهور

ثبت سفارش خودرو بدون انتقال ارز از چین، هند، کره و ترکیه ممنوع شد
اخبار

افزایش قیمت سوخت در سال ۹7 
منتفی شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت در جلسه 
روز گذش��ته کمیس��یون تلفیق پس از اینکه الیحه 
بودجه س��ال ۹۷ در صحن علن��ی رأی نیاورد مقرر 
شد نرخ حامل های انرژی همان نرخ سال ۹6 باشد. 
 به گ��زارش تس��نیم، محمدرض��ا پورابراهیمی با 
بی��ان اینکه هیچ تغییری در قیمت حامل های انرژی 
در کمیس��یون تلفیق رأی نیاورد، افزود: کمیسیون 
تلفیق حتی به قیمت ه��ای پلکانی حامل های انرژی 
نی��ز رأی نداد، بنابراین قیم��ت حامل های انرژی در 
سال۹۷ بر اساس نظر کمیسیون تلفیق همان قیمت 

سال ۹6 خواهد بود. 
وی ادامه داد: البته در صحن علنی مجلس ممکن 
اس��ت پیش��نهادهایی مطرح ش��ود یا اینک��ه دولت 
دیدگاه هایی در این باره داش��ته باش��د که بررس��ی 

خواهد شد. 

پیشنهادهایی برای تسهیل فرآیند 
ترخیص خودروهای واردکنندگان 

غیر نماینده
رئی��س انجمن صنف��ی واردکنندگان خ��ودرو در 
نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاداتی 
به منظور تس��هیل در فرآین��د ترخیص خودرو برای 

واردکنندگان غیر نماینده ارائه کرد. 
به گزارش پرش��ین خودرو، میث��م رضایی در این 
نامه به محمد شریعتمداری آورده است: از آنجایی که 
تنها مرجع تش��خیص اصالت خودرو، س��ازمان ملی 
اس��تاندارد اس��ت و ترخیص هرگونه خودرو فقط با 
تأییدیه آن سازمان میس��ر خواهد بود، لذا اینجانب 
پیش��نهاد می کنم که اخذ مبل��غ ۳ درصد CIF هر 
خودرو که بابت صدور دفترچه گارانتی اس��ت، پس 
از تأییدیه س��ازمان اس��تاندارد و تنها به حسابی که 
وزارت صنعت معرفی می کند و به نام ش��رکت است 
واریز ش��ود، چراکه با این رویکرد جدید دیگر شاهد 
اخذ وجه الضمان اضاف��ی بابت خودروهایی که هنوز 
به کشور وارد نشده است، توسط شرکت های نماینده 
نخواهیم بود.  ش��ایان ذکر است که شرکت نماینده 
با روی��ت فیش واریزی موظف اس��ت ظرف 20 روز 
طب��ق قانون، دفترچه خدمات گارانتی را صادر کرده 
که مکانیس��م صدور آن نیز توسط اداره کل بازرسی 

سازمان حمایت از مصرف کننده رصد خواهد شد. 
با اجرایی ش��دن دس��تورالعمل ف��وق از این پس 
اعم��ال س��لیقه در پنج��ره واحد فرام��رزی گمرک 
غیرممک��ن خواهد ش��د و واردکنن��دگان حقیقی و 
حقوقی به ش��کل یکس��ان نس��بت به مطالبات خود 

اقدام خواهند کرد. 

هشدار جدی کمیسیون صنایع به 
دولت در خصوص نرخ تعرفه ها

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی معتقد اس��ت تالطمات اخیر نرخ دالر بسیار 
نگران کننده اس��ت، چنانچه هم اکنون بخش زیادی از 
افزایش قیمت خودروهای وارداتی به نوس��انات نرخ ارز 
بازمی گردد.  عبداهلل رضیان در گفت وگو با خبرنگار خبر 
خودرو اظهار داش��ت: امروز وضعیت کنونی خودروهای 
وارداتی نگران��ی جدی را در بازار ای��ن قبیل خودروها 
به وجود آورده اس��ت.  وی با اش��اره به جریان صعودی 
قیمت خودروهای وارداتی در بازار تأکید کرد: البته علت 
اصلی سیر صعودی افزایش قیمت وارداتی ها برای ما نیز 
مشخص نیست و باید بررسی شود که آیا تعرفه ها و نرخ 
ارز عامل این ش��رایط است یا اینکه بانک مرکزی توان 
مدیریت بازار را ندارد.  وی تصریح کرد: با وجود ابهامات 
موجود در قیمت های اخیر وارداتی، اما بی ش��ک بخش 
زیادی از این ش��رایط به نرخ دالر بازمی گردد هر چند 
افزایش نرخ تعرفه واردات نیز مزیت بر علت شده است، 
از این رو ادامه جریان ایجاد ش��ده در بازار وارداتی ها را 
نمی توان روند خوبی ارزیابی کرد.  وی با اشاره به اینکه 
ام��روز عمده مص��رف کنن��دگان از خودروهای داخلی 
اس��تفاده می کنند، اظهار داش��ت: پیش بینی می شود 
ادامه این ش��رایط موج��ود در بازار وارداتی ه��ا، بر بازار 
خودروه��ای داخلی نیز تأثیر گذارد به طوری که در این 
شرایط، برخی شرکت های داخلی وسوسه شدند و اقدام 
به افزایش قیمت کردند.  نماینده قائمش��هر در مجلس 
دهم در ادامه خواستار مدیریت دولت بر وضعیت کنونی 
بازار خودرو شد و افزود: با توجه به ادامه وضعیت موجود 
انتظار می رود دولت و مجلس باید این جریان را مدیریت 
کنند زیرا اگر این شرایط به این کیفیت ادامه پیدا کند 
قطعاً به نفع کش��ور نخواهد ب��ود.  رضیان همچنین با 
اش��اره به اینکه نرخ جدید تعرف��ه واردات خودرو رقم 
منطقی و قابل قبولی نیست، تأکید کرد: در جلساتی که 
کمیسیون صنایع با وزارت صنعت و دولت داشته در این 
زمینه هشدارهای جدی به وزیر صنعت داده شده است. 
وی با اش��اره به لزوم بازنگ��ری در نرخ تعرفه واردات 
خودروهای هیبریدی تصریح کرد: در جلس��اتی که در 
این ارتباط برگزار ش��د، کمیس��یون صنایع به وزارت 
صنعت مهلتی داده اس��ت تا توضیح��ات و اصالحات 
الزم را در ای��ن زمینه ارائه کنند.  وی گفت: بی ش��ک 
در صورت بررس��ی و قبول نظرات کارشناسی، احتمال 
اینکه بازنگری در نرخ تعرفه هیبریدی ها صورت گیرد، 

وجود دارد. 

اخبار

اقدام وزارت نفت برای واردات 
قطعات خودرو

وزی��ر اقتصاد گفت در راس��تای صرفه جویی در 
مصرف انرژی، وزارت نفت تنخواهی برای واردات 
قطع��ات منفصله خ��ودرو اختص��اص می دهد تا 
پس از تولی��د خودرو، تولی��دات جدید جایگزین 

خودروهای فرسوده شوند. 
به گزارش فارس، مس��عود کرباسیان در جلسه 
ش��ورای گفت وگوی دول��ت و بخش خصوصی در 
م��ورد اجرایی ش��دن حکم م��اده ۱2 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر، ارتقای نظام مالی و اصالح 
آیین نام��ه اجرای��ی آن گفت: دولت بای��د در این 
مورد حرف یکپارچه و مش��خص بزند اما تفاهمی 
در مورد این مس��ئله در این جلس��ه وجود ندارد، 

درحالی که دولت به جد دنبال صرفه جویی است. 
وی با اش��اره به اینکه مجل��س، اتاق بازرگانی و 
دولت اعتقاد دارند ک��ه در مورد صرفه جویی باید 
راهکار پیدا کنیم، گفت: می خواهیم این قانون به 
نحوی محقق ش��ود که همه ب��ر اجرای آن صحه 
بگذارن��د، ام��ا مجریان اع��م از وزارت نفت و نیرو 
در اج��رای این قان��ون حضور نداش��ته اند. دولت 
س��ال جاری در پرداخت حقوق کارمندان دولت، 
پرداختی بازنشس��تگان و پرداخ��ت یارانه ها حتی 

یک روز تأخیر نداشته است. 
این مقام مس��ئول اظهار داش��ت: رئیس جمهور 
در ارتباط با خودروهای فرس��وده مباحثی را چند 
روز پی��ش اعالم کرد ک��ه منابع مورد نیاز آن باید 
از مح��ل صرفه جویی انرژی تأمین ش��ود. وزارت 
نفت بعد از صرفه جویی که حاصل می ش��ود، نفت 
حاص��ل از صرفه جویی را صادر می کند و س��ؤال 
این اس��ت که آی��ا این درآمد وارد خزانه ش��ود یا 
وزارت نفت بتواند نفتی را که از محل صرفه جویی 
می فروش��د به خود تخصیص دهد، اما قرار بر این 
است که وزارت نفت تنخواهی اختصاص دهد که 
قطعات منفصله وارد ش��ده و سپس تولید خودرو 
انجام شود و تولیدات جدید جایگزین خودروهای 

فرسوده شوند. 
کرباس��یان با بیان اینکه باید اصالحیه قانون را 
ب��ه نحوی پیش برد ک��ه صرفه جویی انرژی انجام 
ش��ود و از محل آن منابع الزم تأمین ش��ود، ادامه 
داد: دولت برای درآمدهای ناش��ی از صرفه جویی 
انرژی، کیس��ه ندوخته و این درآمد در بودجه در 
نظر گرفته نشده بلکه منابع مازادی است که باید 

در جای خود هزینه شود. 

 کالهبرداری به شیوه نوین
در بازار خودرو

ای��ن روزها برخ��ی ش��رکت های واردکننده در 
طرح ه��ای مختل��ف که اص��اًل فروش نق��دی در 
آنها نیس��ت ب��ا روش های جذاب اق��دام به فروش 
محصوالت آن  هم ب��ا قیمت های باال می کنند، اما 
در زمان تحویل خودرو بدعهدی کرده و خبری از 

اجرای تعهدات نیست. 
ط��ی ماه های اخی��ر اعالم دس��تورالعمل جدید 
واردات خ��ودرو نه تنه��ا تأثی��ری بر آش��فته بازار 
خودروه��ای واردات��ی نداش��ت، بلکه بس��یاری از 
ش��رکت ها ب��رای س��ود بیش��تر دس��ت از فروش 
برداشته و منتظر افزایش بیشتر قیمت محصوالت 
خود ش��دند. البته افزایش قیمت دالر هم تأثیرات 
خاص خود را در ب��ازار خرید و فروش خودروهای 
وارداتی گذاش��ته و برخی ش��رکت ها ب��ا توجه به 
دو فاکت��ور افزایش تعرف��ه و قیمت دالر هر روز بر 

قیمت محصوالت خود اضافه می کنند. 
جال��ب اینجاس��ت که س��ازمان حمای��ت برای 
مدیری��ت ب��ازار قیمت خودروه��ای وارداتی اعالم 
کرده ش��رکت ها باید براس��اس ضابطه مش��خص 
اق��دام ب��ه قیمت گ��ذاری محصوالت کنن��د و اگر 
عملکرد آنها خالف این موضوع باشد باید قیمت ها 
را کاه��ش دهند. ب��ا این وجود هن��وز تغییری در 
قیمت خودروهای وارداتی به وجود نیامده و برخی 
ش��رکت ها تعهدات گذش��ته خود را ه��م اجرایی 

نمی کنند. 
به عن��وان نمونه فردی حدود پن��ج ماه پیش از 
شرکت »ا. خ« یک سراتو را در طرح فروش نقدی 
با تحویل فوری ۳0 روزه خریداری کرده اس��ت اما 
نه تنها این محصول را ۳0 روزه تحویل نگرفته بلکه 
با گذش��ته پنج ماه ش��رکت به جای جبران تأخیر 
در تحویل خودرو با مش��تری تماس گرفته و اعالم 
 ک��رده به دلی��ل افزایش تعرفه و قیم��ت دالر باید
55 میلی��ون توم��ان دیگر پرداخت کن��د. این در 
حالی اس��ت که این مشتری در زمان خرید فوری 
سراتو ۱45 میلیون تومان کامل به حساب شرکت 
واریز کرده بود و قرار بر این بود خودرو را ۳0 روزه 

تحویل بگیرد. 
فع��االن بازار خری��د و فروش خ��ودرو در مورد 
این گون��ه بدعهدی ه��ای ش��رکت های واردکننده 
خودرو می گویند: شرکت های واردکننده خودرویی 
ندارند ام��ا در طرح های مختلف ک��ه اصاًل فروش 
نق��دی در آنها نیس��ت با روش های ج��ذاب اقدام 
به ف��روش محص��والت آن  هم ب��ا قیمت های باال 
می کنن��د و در زمان تحویل خودرو بدعهدی کرده 

و خبری از اجرای تعهدات نیست. 



یکی از شرکت های دانش بنیان موفق به تولید استارت آپی در حوزه 
تدوین مسائل مالی به عموم جامعه شده است. این استارت آپ به مردم 

یاد می دهد که چگونه دخل و خرج خود را مدیریت کنند. 
مدیر این ش��رکت دانش بنیان درخصوص 
این اس��تارت آپ، عنوان کرد: تمام مواردی  
که زیرشاخه مدیریت مالی باشد در جریان 
این نرم افزار و اس��تارت آپ قرار گرفته است 
و ای��ن نرم افزار مبانی اقتصادی و مالی را در 
یک چارچ��وب برای عم��وم جامعه توضیح 

می دهد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی 
درباره هدف این اس��تارت آپ، گفت: هدف 
استارت آپ این است که زندگی مالی مردم 
را علمی ت��ر و کاربردی ت��ر کند ت��ا بتوانند 
کاره��ای روزم��ره و هدف گذاری های مالی 

خود را به راحتی انجام دهند. 
مدیر این ش��رکت دانش بنیان با بیان اینکه این نرم افزار چند بخشی 
است،  تصریح کرد: بخشی از این استارت آپ درخصوص معرفی مقاالت 
ح��وزه اقتص��ادی اعم از بورس، ارز، طال و س��که و به ط��ور کلی تمام 

مباحث مربوط به حوزه مالی است و ما این مقاالت را به صورت خیلی 
ساده بازنویسی می کنیم که همین موضوع سبب افزایش آگاهی مردم 

و کاربران می شود. 
وی ادام��ه داد: بخ��ش دیگ��ری از این 
اس��تارت آپ، ماشین حس��اب هایی اس��ت 
ک��ه به کارب��ران این نرم اف��زار کمک های 
بسیاری را می کند؛ برای مثال اگر شخصی 
بخواهد وامی  دریاف��ت کند به کمک این 
ماشین حس��اب می توان��د ارزیابی داش��ته 
باشد که چه مقدار از مبلغ وام را می تواند 
بازپرداخت کند همچنین به کاربر پیشنهاد 
می کنیم که چه وامی  برای او مناس��ب تر 
اس��ت.  مدی��ر این ش��رکت دانش بنیان با 
اش��اره به اینک��ه چندین ماشین حس��اب 
دیگر هم در این اس��تارت آپ وجود دارد، 
گفت: یکی دیگر از ماشین حساب های این 
استارت آپ محاس��به عیدی کارمندان اس��ت، همچنین اگر کسی به 
دنبال دریافت وام مسکن باش��د به کمک این ماشین حساب می تواند 

متوجه شود که این وام را چگونه باید دریافت کند. 

مدی��ر آموزش و پرورش شهرس��تان گ��رگان گف��ت مهارت آموزی 
دانش آموزان زمینه توسعه کارآفرین را فراهم می کند. 

به گزارش مهر، نصراهلل کشیری، ظهر چهارشنبه، در همایش گرگان 
۱۴۰۰ هنرستان ها، آموزش، تولید و اشتغال 
اظهار کرد: باید بین تجربه و مهارت ارتباط 
وجود داشته باشد و مهارت به خالقیت و در 
نهایت به کارآفرینی منجر ش��ود.  وی ادامه 
داد: دانش آموزان نخبه و نخبه تحصیلی هر 
دو نخبه هس��تند، ولی اهداف آنان متفاوت 
است.  کش��یری اضافه کرد: نخبه تحصیلی 
دارای اهداف مش��خص است، وی پرتالش، 
مقلد و با نظم است و تفکر همگرا دارد. همه 
آنها مانند هم فکر می کنند و ساختارش��کن 
نیس��تند.  وی ویژگی های نخب��ه خالق را 
چنی��ن عنوان ک��رد: هرآنچ��ه در خصایص 
نخبه تحصیلی مطرح ش��د ب��رای این گروه 

برعکس اس��ت، انضباط و اهداف خاص ن��دارد و تفکر آنها هم همگرا 
نیست و غالب جامعه با آنها تفاوت دارند. 

کشیری گفت: مدرسه با محتوا و شیوه های آموزشی، خانواده موانعی 

در برابر نخبگان تحصیلی هس��تند.  مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
گرگان تصری��ح کرد: باید موانع کارآفرینی که یکی از آنها عدم تجربه 

است برطرف شود و مهارت آموزی یکی از این راه هاست. 
کش��یری ب��ا بی��ان این ک��ه در زمین��ه 
کارآفرینی س��ه ش��اخص برجسته دانش، 
مهارت و ریسک پذیری وجود دارد، گفت: 
با تحلیل وضع موجود، شناسایی فرصت ها 
و بررسی موقعیت ها می توان به کارآفرینی 
رسید.  وی تصریح کرد: برای ایجاد تغییر 
و تحول چهار کار باید انجام می شد؛ تغییر 
س��اختار، تغییر محتوا، تغییر تکنولوژی یا 
تغییر آدم ها که براس��اس این موارد س��ه 
کمیته ش��کل گرفت.  کشیری اضافه کرد: 
اولین کمیت��ه، تولیدی کردن فعالیت های 
فن��ی و حرفه ای اس��ت که با شناس��ایی 

ظرفیت و ریسک پذیری انجام می گیرد. 
وی دومین کارگروه را کمیته ارتباط با صنعت خواند و گفت: تغییر 
ساختار سبب ایجاد تیمی شد که بتواند بازار را مطالعه کرده و تربیت 

و آموزش را مبتنی بر بازار کار در نظر بگیرد. 

بیست وهشتمین نشست سراسری روسای بنیادهای نخبگان استانی 
با حضور سورنا ستاری، رئیس بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، بیست وهشتمین 
نشست سراسری روسای بنیادهای نخبگان 
استانی  با حضور سورنا ستاری، رئیس بنیاد 
ملی نخبگان، معاونان و مش��اوران و روسای 
بنیاده��ای نخبگان اس��تانی، در قالب چهار 

نشست جداگانه برگزار می شود. 
س��عادت فومنی،  محم��ود  س��خنرانی 
قائم مقام رئیس بنیاد مل��ی نخبگان درباره 
پهنه بندی اس��تان ها و جایزه احمدی روشن 
و س��خنرانی محمدصالح ترکستانی، معاون 
توس��عه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان 
با محوریت بررس��ی مس��ائل اداری و مالی، 
مهم ترین بخش های نشست اول این برنامه 
است و سخنرانی دکتر سورنا ستاری، رئیس 

بنیاد ملی نخبگان، مهم ترین بخش نشست دوم خواهد بود. 
بررسی مس��ائل فرهنگی توسط آریا الس��تی، معاون فرهنگی بنیاد 
ملی نخبگان و همچنین بررس��ی مس��ائل مربوط به مرکز ارتباطات و 

اطالع رس��انی توسط پرویز کرمی، مش��اور رئیس بنیاد ملی نخبگان و 
رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی از بخش های دیگر این نشس��ت 
است.  در نشست س��وم، تدوین کارراهه شغلی برای مشموالن جذب 
در دس��تگاه های اجرای��ی توس��ط جعفر 
جهان پن��اه، رئیس بنیاد نخبگان اس��تان 
البرز، تشکیل شورای سرآمد علم و تجربه 
شهرستان ها توسط رحمت صادقی، رئیس 
بنیاد نخب��گان اس��تان کردس��تان، ارائه 
پیش��نهادهای بنی��اد نخب��گان مازندران 
رئی��س  جهانش��اهی،  محس��ن  توس��ط 
بنی��اد نخبگان ای��ن اس��تان و همچنین 
بی��ان راهکاره��ای نگهداش��ت و حف��ظ 
اس��تعدادهای برتر بومی در استان توسط 
علیرض��ا س��عیدی، رئیس بنی��اد نخبگان 
اس��تان کرمان ارائ��ه می ش��ود. در ادامه 
این بخش، علی مرتض��ی بیرنگ، قائم مقام 
معاون علمی وفناوری ریاس��ت جمهوری در امور بین الملل، گزارش��ی 
از اج��رای برنامه همکاری با متخصص��ان و کارآفرینان ایرانی خارج از 

کشور در 2.5 سال گذشته ارائه خواهد کرد. 

ویژه برنامه »۱۰ ستاره« از پنجشنبه ۱2بهمن همزمان با آغاز دهه 
فجر با اجرای مرتضی حیدری روی آنتن ش��بکه یک س��یما خواهد 

رفت. 
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر ب��ه نقل از 
روابط عمومی ش��بکه یک،  »۱۰ س��تاره« 
ب��ا رویکرد علم��ی و معرف��ی جوانانی که 
در ای��ن عرصه توانس��ته اند ب��ا خالقیت و 
نوآوری، عالوه بر ایجاد اشتغال، کسب و کار 
پردرآم��دی را برای خ��ود و اقتصاد ایران 
راه ان��دازی کنند ۱2 بهم��ن ماه روی آنتن 

می رود. 
این ویژه برنامه سراغ جوانان موفقی رفته 
اس��ت که توانسته اند با توس��ل به علم و با 
دس��تانی تقریباً خالی، عالوه بر خلق ثروت 
هنگفت، ایده و نوآوری خود را در ایران به 
مرحله تجاری سازی برسانند. در هر برنامه 

یک��ی از این جوانان مبتکر با همراهی یکی از همکاران یا همس��ران 
خود به اس��تودیو می آید و درخصوص موفقیت به دست آمده و روند 

طی شده با بینندگان گفت وگو می کند. 

این ۱۰ جوان از ش��هرهای مختلف ایران انتخاب ش��دند و همگی 
آنها جزو برگزیدگان جش��نواره های خوارزمی و ش��یخ بهایی و دارای 
چندین اختراع ثبتی هس��تند. مهمانان اولی��ن برنامه محمد ابراهیم 
س��میع مدیرعامل ش��رکت ام��ن پروژه 
نوآوران فارس و محمد حس��ین ش��یخی 
رئیس هیأت مدیره ش��رکت ام��ن پروژه 
نوآوران فارس هس��تند که ب��ا حضور در 
اس��تودیو »۱۰س��تاره« از موفقی��ت در 
کسب و کارشان برای بینندگان می گویند. 
فاطم��ه عیدی مدیرعامل ش��رکت نانو 
ماسک و یوسف قلعه قاضی همسر عیدی 
نیز مهمان��ان برنامه روز جمعه ۱۳ بهمن 
هس��تند. تیتراژ ابتدایی »۱۰ ستاره« هم 
توس��ط امید حجت و با شعری از سامیه 

سلیمی خوانده شده است. 
 »۱۰ ستاره« برنامه ای به تهیه کنندگی 
الهام پیرهادی کاری از گروه دانش و اقتصاد ش��بکه یک سیما است 
که از ۱2 تا 22 بهمن هر روز ساعت ۱۷ و با اجرای مرتضی حیدری 

به مدت ۴5 دقیقه به طور زنده روی آنتن خواهد رفت. 

مدیر آموزش و پرورش گرگان: راه حل آسان شرکت های دانش بنیان برای افزایش سرمایه

مهارت آموزی دانش آموزان زمینه توسعه کارآفرینی را فراهم می کند
 بیست  وهشتمین نشست سراسری

روسای بنیادهای نخبگان استانی برگزار می شود
 »۱۰ ستاره« برای کارآفرینان برتر کشور

اغلب مردم خالقیت را همانند رمان و نقاشی مرتبط با هنر می دانند. 
اینها درواقع همگی تالش ها و فعالیت هایی در حوزه خالقیت هستند، 
اما همه متفکرین خالق هنرمند نیس��تند. در واقع باید گفت مش��اغل 
بس��یاری هس��تند که نیازمند تفکر خالق هس��تند، اما در عمل هیچ 
ارتباطی با حوزه های هنری ندارند. خالقیت به زبان س��اده عبارتس��ت 
از توانایی رس��یدن به چیزی جدید. اگر توان رسیدن به چیز جدیدی 
را داش��ته باش��ید، نه تنها قادر به غنی کردن زندگی خود هستید، بلکه 
در هر زمینه ای که وارد شوید، دارای یک مزیت رقابتی هستید. یعنی 

درواقع تنها نیازمند شناسایی خالقیت خود هستید. 

تفکر خالق چیست؟ 
تفکر خالق به معنای اندیش��یدن به چیزهای جدید یا فکرکردن به 
ش��یوه های جدید است. در واقع فکرکردن ورای چارچوب های از پیش 
تعیین ش��ده را می توان تفکر خالق نامید. اغلب، خالقیت در این معنا 
ش��امل چیزی می ش��ود که از آن تحت عنوان تفکر م��وازی یا توانایی 

درک الگوهای��ی ی��اد می ش��ود ک��ه قطعی 
نیستند. کاراگاه افسانه ای شرلوک هلمز در 
یک داستان خیلی معروف وقتی فهمید یک 
سگ ساکت که پارس نمی کند نشانه و سر 
ن��خ خیلی مهم در رابطه ب��ا یک جنایت را 
در خود نهفت��ه دارد، درواقع از تفکر موازی 

استفاده کرده بود. 
بعضی افراد به طور طبیعی و ذاتی خالق تر 
از  دیگران هستند، اما تفکر خالق با تمرین 
و تکرار می تواند قوی و قوی تر ش��ود. ش��ما 
مث��ال می توانی��د ق��درت و توانای��ی تفک��ر 
خ��الق را در خود با حل معما و چیس��تان، 
با آگاه ش��دن و رهاکردن فرضیات خودتان 
و همچنی��ن بازی ک��ردن و پرداختن به هر 
موضوع غیرساختارمند و سپس رهاکردن و 
تم��دد اعصاب تفکر خ��الق را تمرین کنید. 

حتی رویاپردازی هم می تواند در این زمینه به شما کمک کند. 
افراد خ��الق می توانند روش های جدیدی ب��رای انجام دادن وظایف 
و کاره��ا، حل مس��ائل و روبه روش��دن با چالش ه��ای مختلف طراحی 
کنند. آنها برای این کار روشی جدید و تازه و یا گاهی اوقات دیدگاهی 
غیرمعمول را در رابطه با کار خود ارائه و به سازمان ها یا دپارتمان های 

متبوع خود کمک می کنند تا در مسیری جدید حرکت کنند. 
اینک��ه مثال بس��یاری از کارفرماه��ا در جس��ت وجوی داوطلبانی با 

مهارت های تفکر خالق برای جذب در
مشاغل مختلف باشند، مسئله ای عجیب به نظر می رسد. 

تفکر خالق و جست وجوی شغل
برخی ش��رح ش��غل ها خیلی ساده و روش��ن بیان می کنند که تفکر 
خ��الق برای احراز یک موقعیت ش��غلی الزم و ضروری اس��ت. در آن 
صورت، شما به عنوان یک داوطلب احراز موقعیت شغلی باید در جلسه 
مصاحبه ش��غلی خود همراه با مثال ها و نمونه هایی برای اثبات توانایی 
خالقیت خود ظاهر ش��وید، همچنان که بس��یاری از مهارت های دیگر 

خود را در این جلسات اثبات می کنید. 
ب��ا این وجود، تعدادی از کارفرماه��ا، حتی اگر به این نکته در ظاهر 
اشاره نکنند، خواهان اس��تخدام افرادی با توانایی تفکر خالق هستند. 
در اینگونه موارد، باید به چگونگی کمک گرفتن از ماهیت خالقیت گونه 
خود در گذش��ته بیندیش��ید و اینکه چگونه این مه��ارت می تواند در 
شغلی که خواهان کسب آن هستید به عنوان یک نقطه قوت برای شما 
در نظر گرفته ش��ود. در اینگونه موارد، حتی می توانید توانایی خالقیت 
خود را در رزومه و درخواس��ت شغل خود نیز نشان دهید یا شاید هم 
بخواهید در این رابطه از کلمات و عبارات دیگری اس��تفاده کنید، مثال 

نمونه کاری خالقانه ارائه کنید. 

مثال هایی از تفکر خالق
فرصت های تفکر خالق در محل کار تنوع بسیار زیادی دارند و شامل 
موارد مختلف کامال هنری تا به شدت فنی و در عین حال الهام  گرفته  
ش��ده را شامل می ش��وند. به طور کلی هر چیزی که شامل یک لحظه 
ناب کشف کردن شود، به نوعی خالقیت را 

در بطن خود جای داده  است. 
به لیس��ت زیر توجه کنی��د و ببینید آیا 
چیزی هس��ت که برای ش��ما الهام بخش 
باش��د. ش��اید خیلی بی��ش از تصور خود 

خالق باشید. 

خالقیت هنری
عنوان ش��غلی شما برای دربر گرفتن یک 
عنصر هنری لزوما نباید شامل عنوان هنر یا 
هنرمند باشد. شاید مثال شغل و وظیفه شما 
چینش و مرتب کردن قطعات برای نمایش و 
معرفی آنها باش��د، اما اینکه شما این کار را 
چگونه اجرا کنید و چه بازده ای از خود نشان 
دهید، می تواند درواقع نش��ان دهنده ذات و 

ماهیت خالقیت در شما باشد. 

حل مسئله خالقانه
حل مسئله خالقانه یک کار کامال نوآورانه است. فردی که به صورتی 
کامال خالقانه اقدام به حل مسئله می کند، به جای شناسایی و اجرای 
مناس��ب ترین راه حل ها، راهکارهای جدیدی خلق می کند. ش��ما برای 
صرفه جوی��ی در رابط��ه با اس��تفاده از انرژی مغز بای��د از روش توفان 
مغزی اس��تفاده کنید، راه هایی جدی��د برای کم کردن هزینه ها در طی 
یک بحران بودجه بیابید و یک اس��تراتژی دادخواهی برای دفاع از یک 

مراجعه کننده به خود توسعه دهید. 

خالقیت در علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات
برخ��ی تصور می کنن��د علم و هنر دقیقا نقطه مقاب��ل هنر و خالقیت 
هستند؛ درواقع آنها مهندس و دانشمند نیستند. طراحی یک خط مونتاژ 
جدید بر پایه اس��تفاده از روبات ها، نوش��تن یک برنامه کامپیوتری جدید 

و نوآورانه و توسعه فرضیه قابل آزمون همگی کارهایی خالقانه هستند. 
ibazaryabi :منبع

به نظر می رس��د عزم دول��ت برای حمایت از کس��ب وکارهای نوپا 
مخصوصا به خاطر اش��تغال زایی که می تواند داشته باشد جدی است؛ 
امری که قبل از هر چیز مس��تلزم ش��ناخت موانع و محدودیت های 
قرار گرفته بر س��ر راه رش��د این کاسبی ها آن هم از زبان فعاالن این 

عرصه است. 
 حجم اقدامات انجام ش��ده در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم به ان��دازه ای بوده که حاال دیگر تقریباً 
کس��ی نمی تواند بگوید در انجام کسب وکارهای اینترنتی یا اساساً در 
ارتباط با اینترنت مش��کل زیرس��اختی دارد. هرچن��د هنوز به لحاظ 
تعرف��ه ای مباحثی وجود دارد اما از حق نمی توان گذش��ت که همین 
اقدامات زیرس��اختی وزارتخانه ارتباطات در یازدهم و دوازدهم حاال 
باعث ش��ده تا حجم عظیمی از کسب وکارهای اینترنتی که اصطالحا 
اس��تارت آپ یا کس��ب وکارهای نوپا هم نامیده می ش��وند بر بس��تر 

اینترنت ایجاد شوند. 
در ای��ن باره رس��ول س��راییان، مع��اون وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات، در گفت وگو با ایسنا با تأکید بر ضرورت ایجاد تسهیل گری 
در حوزه کس��ب وکارهای نوپا، اساسی ترین کمکی که کسب وکارهای 
نوپا نیاز دارند را این دانس��ت که ما مانع از کار آنها نش��ویم و درواقع 
نقش تس��هیل گری را برای آنها داش��ته باش��یم. در همین راستا و به 
گفته او در وزارت ارتباطات و همچنین در س��ازمان فناوری اطالعات 
یک مرکز تس��هیل گری ایجاد شده اس��ت که در آنجا نقشه کمک به 
اس��تارت آپ ها، ارتباطات و ش��بکه ای کردن آنها طراحی شده و جزو 

اولویت های این وزارتخانه است. 
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات اضافه ک��رد: ما مراقبت می کنیم، 
وزارت ارتباطات در راس��تای نقش تس��هیل گری خود اگر نیاز باشد، 

مصوباتی را از مجلس بگذراند یا اقداماتی دیگر را انجام دهد. 
اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای کسب وکارهای نوپا

در ای��ن باره وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اواخر دی ماه س��ال 
جاری با اشاره به موافقت رئیس جمهور برای اختصاص 5۰۰ میلیارد 
تومان در جهت توسعه خدمات کسب وکارهای نوپا گفت: در تالشیم 
تا ش��ش ماه آینده در کشور س��ند توس��عه اقتصاد دیجیتال داشته 

باشیم. 
محمدجواد آذری جهرمی اظهار کرده بود: با موافقت رئیس جمهور 
بنا شد 5۰۰ میلیارد تومان در دو سال پیش رو، برای توسعه خدمات 
کس��ب وکارهای نوپ��ا ک��ه در زمینه ش��بکه ملی اطالع��ات فعالیت 
می کنند، در نظر گرفته ش��ده اس��ت که این منابع می تواند مستقیم 
به این بنگاه ها داده ش��ود یا به صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیر 
تزریق ش��ود. در سه هفته آینده وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای 

مجازی در این زمینه به جمع بندی نهایی می رسد. 
ظاه��راً بای��د منتظر بود تا جلس��ه وزارت ارتباطات با مرکز ملی 
فضای مجازی برگزار ش��ود تا دید که ای��ن منابع حمایتی چگونه 
قرار است به حمایت استارت آپ ها بیایند؛ امری که در اینجا بسیار 
مه��م می نماید این اس��ت که این حمایت ها بای��د به معنی واقعی 
کلم��ه »حمایتی« و نه »درآمدی« باش��ند؛ به ای��ن معنی که این 
بودجه مال��ی نباید خود به هدف برخی ب��رای دریافت وام تبدیل 
ش��ود و بخواهند برای کسب آن بروند و به صورت صوری کسب و 
کاری را راه بیندازند یا اساس��اً کسب و کاری که راه می افتاد مفید 

فایده هم باشد و نیازی از نیازهای بازار این حوزه را برطرف کند. 

تسهیالت با توجه به ارزش افزایی ها متفاوت خواهد بود
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات همچنین با اشاره به نقش دولت 
به عنوان س��رمایه گذار خطرپذیر در کسب و کارهای نوپا اظهار کرد: 
س��ازمان فناوری اطالعات با تغییر به یک سازمان توسعه ای می تواند 
در بعضی از سرمایه گذاری ها وارد شده و طبق قانون بعد از سه سال 

خارج شود. 
وی افزود: دغدغه هایی مانند سرمایه گذاری، استمرار ارائه خدمات، 
م��واردی که بعضاً به عنوان کنترلی مطرح می ش��ود، مالیات و تأمین 
مالی ش��رکت ها بیش��ترین دغدغه هایی بود که به آنها پرداخته شد. 
مقرر ش��د طی دو هفته آینده نیز جلسه دیگری در این زمینه برگزار 
شود. نکاتی هم هست که باید از طریق وزارتخانه به شرکت های نوپا 
اعالم شود و بتوانیم در فضایی متقابل و تعاملی مسائل و چالش های 

این حوزه را حل کنیم. 
مع��اون وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات درباره ن��رخ بهره وام و 
تسهیالتی که به ش��رکت های نوپا داده می شود هم توضیح داد: نرخ 
تسهیالتی که پیش بینی شده بس��ته به نوع تأثیرگذاری، در اشتغال 
خل��ق ثروت، در توس��عه بازار متف��اوت خواهد بود. ای��ن موضوع در 
کارگروهی بررس��ی ش��ده و با توج��ه به تأثیرگ��ذاری و ارزش افزایی 

تسهیالت متفاوتی خواهد داشت. 
او ب��ا اش��اره به س��ایت هایی ک��ه از ترافیک نیم بها به��ره می برند، 
اظهار کرد: س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 5۰۰ سایت 
را ب��رای اعمال ترافیک نصف قیمت اعالم کرده اس��ت. در س��ازمان 
فناوری اطالعات نیز پورتالی تهیه ش��ده و به سازمان تنظیم مقررات 
ارتباط��ات اعالم کردیم که هر کس ادعای تولید محتوای داخل دارد 
و می خواهد از تخفیف 5۰درصد استفاده کند، می تواند اعالم کرده تا 
توسط سازمان تنظیم بررسی شود و در صورت تأیید مشمول تخفیف 

5۰ درصد خواهد شد. 
این گفته های معاون وزیر ارتباطات ظاهراً نش��ان از برنامه داشتن 
وزارت ارتباط��ات برای چگونگی حمایت از کس��ب وکارها دارد. نکته 
اساس��ی در حمایت از کس��ب وکارهای اینترنتی چه به صورت مالی 
یا غیرمالی در وهله اول مس��تلزم ش��ناخت کاس��تی ها و دغدغه های 
صاحبان کس��ب وکارهای نوپا از زبان خودش��ان است. آن موقع است 
که می توان به صورت هدفمند و مؤثر نسبت به حمایت های دولتی و 

اصطالحا از باال اقدام کرد. 
پی��ش از این نیز حس��ن روحانی در بخش��ی از صحبت های خود 
در ی��ک برنامه تلویزیونی با اش��اره به اعم��ال فیلترینگ روی برخی 
ش��بکه های اجتماعی در جریان ح��وادث اخیر اظهار کرد: ما هم باید 
زیرس��اخت را و ه��م آزادی الزم را برای مردم فراهم کنیم. به همین 
دلیل وقتی زمان اعتراضات برای مدتی این ش��بکه ها بسته شد، وارد 

شدیم و این محدودیت برطرف شد. 
کلی��ات صحبت ه��ای رئیس جمه��ور مس��ئوالن رده ب��االی حوزه 
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات حکایت از جدی��ت دولت در برطرف 
ک��ردن موانع پیش روی اس��تارت آپ ها دارد، مخصوصا که این حوزه 
می تواند در حل نس��بی مشکل بیکاری در میان جامعه جوانان کشور 

هم مؤثر باشد. 

گزارش جدیدی نشان می دهد که اینتل برخی شرکت های چینی را 
زودتر از دولت آمریکا در جریان روزنه های امنیتی پردازنده های خود 
قرار داده است. 
به گزارش زومیت، شرکت اینتل امسال تاکنون با حواشی زیادی 
در مورد روزنه ها و نواقص امنیتی در سخت افزارهای خود مواجه 
بوده  است و می توان یک مشکل دیگر نیز به این مشکالت افزود؛ در 
گزارش وال استریت ژورنال در روز ۲۸ ژانویه اشاره شد که شرکت 
اینتل بعد از آگاه شدن از این نواقص امنیتی، جزییات آن را به طور 
فوری به دولت آمریکا خبر نداده است. 
این نشریه گزارش می کند که اینتل تنها به  بخشی  از مشتری های 
خود درمورد نواقص امنیتی موجود در پردازنده های خود )اسپکتر و 
ملت داون( اطالع داده است، اما به دولت آمریکا پیرامون آن گزارشی 
نداده است. بعضی  از کمپانی هایی که اینتل به آنها اطالع رسانی کرد، 
کمپانی های چینی بودند که البته شواهدی مبنی  بر سوءاستفاده 
آنها از اطالعات وجود ندارد. یکی  از سخنگوهای شرکت اینتل به 
وال استریت ژورنال گفت که کمپانی نتوانست به  کسی چیزی بگوید، 
چرا که اخبار قبل  از انتظار آنها پخش و همگانی شده اند. اینکه اینتل 
قبل  از افشای نواقص، زمان کمی در اختیار دولت آمریکا برای بررسی 
مسئله گذاشته است، زیاد خوشایند نیست. زک ویتیکر، در توییر 
خود نوشته است: فضاحت باال و وضعیت واقعًا بدی بود. چندین نفر 
به من گفتند که افشای نواقص اسپکتر و ملت داون قرار است در 
روز ۹ ژانویه انجام شود ولی این اتفاق سوم ژانویه رخ داد. براساس 
نوشته های وال استریت ژورنال، شرکت اینتل قصد داشت تنها یک 
هفته قبل  از افشای عمومی، دولت آمریکا را در جریان بگذارد؟! من 
این را از ماه ژوئن می دانستم! 
سخنگوی شرکت اینتل اظهار کرده است: تیم پروژه صفر گوگل و 
ذی نفعان متاثر از این اخبار مثل اینتل، بهترین اقدامات مسئوالنه و 
هماهنگ را برای این افشا دنبال کردند. اقدامات استاندارد و خوبی 
برای افشای اولیه و با همکاری افراد درگیر در این صنعت انجام 
شد تا راه حل هایی برای رفع این نواقص قبل  از عمومی شدن آنها 
صورت گیرد، اما اخبار این نواقص قبل  از ائتالف افراد درگیر در این 
صنعت برای تاریخ افشای آن گزارش شد و اینتل فورا دولت آمریکا و 
سایرین را باخبر و درگیر کار کرد. 
برایان کرانیچ، مدیرعامل اینتل درمورد نتایج سه ماهه چهارم 
اینتل در تماسی گفت: درست است که ما پیشرفت کرده ایم، 
ولی من آگاهم که باید کارهای بیشتری انجام دهیم. ما متعهد به 
شفافیت هستیم و با اقدامات خود و اعتمادسازی از مشتری ها و 
مالکان  مان از بابت پیشرفت مان تشکر می کنیم. امنیت از باالترین 
اولویت برای شرکت اینتل برخوردار است و یکی از اصول اساسی 
برای محصوالت ما محسوب می شود و همچنین برای موفقیت ما 
در استراتژی داده محورمان نقشی حیاتی ایفا می کند. تمرکز اصلی 
ما روی رفع  این مشکالت پیش آمده در باالترین سطح ممکن است 
تا از زیرساخت های مشتریان خود محافظت کنیم. ما در تالشیم 
تغییراتی در محصوالت سیلیکونی خود ایجاد کنیم تا به طور مستقیم 
با مشکالت اسپکتر و ملت داون برخورد کنیم. این محصوالت جدید 
اواخر امسال وارد کار خواهند شد. اما این شرایط بسیار پویا هستند 
و ما عوامل ریسک خود را به روزرسانی کردیم تا هم چاره ای برای 
ماهیت این خطرهای روزافزون و رفع اشکاالت آنها پیدا کنیم و هم با 
چالش های امنیتی گسترده تر روبه رو شویم. 
 

تفکر خالق و مهارت های مورد نیاز چرخ استارت آپ ها با زنجیر دولتی می چرخد؟ 

شرکت های چینی زودتر از دولت آمریکا در جریان روزنه های امنیتی اینتل قرار گرفته اند

چینی ها در اولویت! 
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نگــــاهدریچــه

مدی��رکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرس��تان از بررس��ی هزار و ۹۱ واحد 
تولی��دی، کارگروه نمونه و ش��اخص های کارگ��ر نمونه در این اس��تان برای 

برگزاری جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر خبر داد.
علی آش��تاب در گفت وگو با خبرنگار مهر با اش��اره به برگزاری جش��نواره 
امتنان از کارآفرینان برتر لرس��تان اظهار داش��ت: در این رابطه کمیته علمی 
جشنواره در حال بررسی واحدها و شاخص های مدنظر در این رابطه هستند. 
وی با اش��اره به ارزیابی و شناسایی واحدها، کارگر و کارگروه نمونه در استان 
عنوان کرد: در این رابطه هزار و ۹۱ واحد، کارگر و کارگروه در اس��تان مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.

 بررسی ۱۰۰۰ واحد تولیدی
برای برگزاری جشنواره کارآفرینان نمونه ش��رکت سامسونگ اعالم کرده اس��ت که در سال 2۰۱۷ به رکورد باالترین 

میزان کسب درآمد و سود حاصل از محصوالتش دست یافته است. به گزارش 
ایس��نا، به نقل از وب سایت س��ی نت، غول تکنولوژی کره ای، در گزارش مالی 
سه ماهه پایانی سال گذشته خود روز سه شنبه اعالم کرد که در سال گذشته  
میالدی )2۰۱۷( به رکورد بزرگ و بی س��ابقه ای دست یافته است؛ به گونه ای 
ک��ه به میزان 5۳.۶ تریلیون وون کره جنوبی معادل 5۰میلیارد دالر س��ود و 
درآمد کس��ب کرده که این رقم 2۹.2 تریلی��ون وون معادل 2۷ میلیارد دالر 
از میزان درآمد س��ال 2۰۱۶ این شرکت بیشتر بوده است. سامسونگ به رغم 
شکست های بزرگی که در طول ۱۸ ماه گذشته تجربه کرده است، با این حال 
توانسته در سه ماهه چهارم سال 2۰۱۷ یعنی از اکتبر تا دسامبر سال گذشته 

عملکرد مثبتی را به نام خود ثبت کند.

سود و درآمد سامسونگ رکورد زد



هر کس��ب وکاری باید ب��ه دنبال جلب 
رضایت و اعتماد مشتریان خود باشد. اگر 
سابقه و پیشینه طوالنی ندارید، مشتریان 
تنها ب��ه قول هایی که ب��ه آنها می دهید، 
تکی��ه می کنند. اعتماد ب��ه برند اهمیت 
زیادی در کسب وکارهای جدید دارد، اما 
برای اینکه دیگران به برند ش��ما اعتماد 
کنند و آن را به دوس��تان خود پیشنهاد 
دهند، چ��ه کارهایی بای��د انجام دهید؟ 
در ادام��ه 16 توصیه ب��رای جلب اعتماد 
مشتریان به برند شما را معرفی می کنیم. 
هم��واره در ارتباط خود با مش��تریان 
صداق��ت و راس��تی را در پیش بگیرید تا 
بتوانید برند س��ازی کنید و حس اعتماد 
ب��ه برند را به وجود آوری��د. باید مطمئن 
شوید صدای برند ش��ما با مصرف کننده 
ارتباط خوبی برقرار می کند. الزم اس��ت 
ب��ه بازخوردهای مش��تریان توجه کنید. 
واکنش صادقانه شما نسبت به بازخوردها 
سبب می ش��ود کارهایی را که الزم است 
انج��ام دهید و ب��ه آنها نش��ان دهید به 
گفته های ش��ان توجه دارید و برای ش��ان 

ارزش قائلید. 
با صدایی واقعی با مشتریان تان 

حرف بزنید
صدای برند باید انسانی، قاطع و مهربان 
باش��د. وقت��ی می خواهید مت��ن معرفی 
محص��والت و خدمات خود را بنویس��ید، 
آن را تا جای ممک��ن محاوره ای کنید تا 
شبیه زبان واقعی افرادی باشد که در پس 
برند شما قرار گرفته اند. بسیار خوب است 
از زبانی واقعی و انسانی استفاده کنید، اما 
این زبان سبب ایجاد اعتماد نخواهد شد 
و برای این منظور به گفت وگویی صادقانه 

و طبیعی نیاز دارید. 
رابطه ای دوستانه برقرار کنید

ب��رای ایج��اد اعتم��اد ب��ه برن��د برای 
اس��تارت آپی که تازه راه اندازی کرده اید، 
نیازمند رابطه ای دوستانه با مشتریان تان 
هس��تید، زیرا باید روی مش��تری جدید 
س��رمایه گذاری و به احساس��ات او توجه 
کنی��د. با توج��ه و مراقبت وی��ژه درباره 
تأثیر ارتباطی که با مشتریان جدید خود 
داری��د، قوانین الزم برای ایج��اد اعتماد 
نسبت به برند خود را مشخص می کنید. 
با اولین مشتری همانند فردی بسیار 

مهم برخورد کنید
برای اولین مشتری خود استانداردهای 
باالیی داش��ته باش��ید و از استانداردهای 
معم��ول جلوت��ر بروید. باید به مش��تری 
نش��ان دهید کس��ب وکار ش��ما برای به 
دست آوردن اعتماد و راضی نگه داشتن 
او ه��ر کاری انجام می ده��د. اگر ارتباط 
خوبی ب��ا مش��تریان خود ایج��اد کنید، 
زمینه ای فراهم می ش��ود تا آنها دیگران 
را به خرید از ش��ما ترغیب کنند و حتی 
به مش��تریان جدید اطمینان دهند قابل 

اعتماد هستید. 
بازخورد بگیرید و برای بازخوردها 

ارزش قائل شوید
ه��ر کس��ب وکاری بای��د از مش��تریان 
خ��ود بخواهد بازخوردهای ش��ان را بیان 
کنن��د و به ای��ن بازخورده��ا هم اهمیت 
دهند. می ت��وان بازخورده��ا را از طریق 
ش��بکه های  در  فعالی��ت  نظرس��نجی، 
اجتماع��ی ی��ا ش��رکت در بررس��ی های 

آنالین دریافت کرد. بررس��ی های آنالین 
روی تصمیم گیری مش��تریان برای خرید 
تأثیر بس��یار زیادی دارد. اس��تارت آپ ها 
بای��د مش��تریان را ب��ه بی��ان بازخوردها 
تشویق کنند، روی بازخوردهای دریافتی 
مدیریت داشته باشند و با صداقت به آنها 

پاسخ دهند. 
درباره تولید محصول و شکل گیری 

ایده ها حرف بزنید
بیان داس��تان شکل گیری ایده و تولید 
محص��ول، راهی مؤثر برای نش��ان دادن 
تمام س��ختی هایی اس��ت ک��ه در تولید 
محص��ول وجود داش��ته اس��ت. ب��ا بیان 
فرآین��د طراحی، نمونه های آزمایش��ی و 
داس��تان شکس��ت ها، می توانید ارتباطی 
احساس��ی با مشتریان برقرار  و مشتریان 
جدید را ترغیب کنید به س��مت خرید از 

شما بیایند. 
خدمات خوبی به مشتریان ارائه 

دهید
چطور می توانی��د در روابط تان اعتماد 
طرف مقابل را جلب کنید؟ باید خدمات 
عال��ی ب��ه مش��تریان بدهید و ب��ه آنان 
بفهمانید صادق و قابل اطمینان هس��تید 
و گرچ��ه از آن��ان چیزهای��ی می گیرید، 
چیزهایی هم می دهید. ش��ما باید با ارائه 
بهترین خدمات به مش��تریان به صورت 
ش��بانه روزی نش��ان دهی��د که ب��ه آنها 
اهمیت می دهی��د. باید درباره چیزی که 
ارائه می دهید صادق باش��ید و هیچ وقت 
دروغ نگویی��د. هر از گاهی بدون دلیل به 
آنها خدم��ات و محص��والت اضافی ارائه 

کنید.
برای مشتریان خود تجربه به وجود 

آورید
امروزه روش های سنتی »برند سازی« 
تأثیر زی��ادی ندارد. بازاریاب��ان به دنبال 
برند س��ازی نیس��تند، بلکه مشتریان این 
کار را انج��ام می دهن��د، البت��ه صاحبان 
کسب وکارها باید زمینه الزم را برای این 
کار فراهم کنند. اس��تفاده از رویدادهای 
واقع��ی بهتری��ن روش انجام آن اس��ت، 
ب��ه همی��ن خاط��ر فعال س��ازی برند به 
اصلی تری��ن بخش بودجه ه��ای بازاریابی 

کس��ب وکار به کسب وکار )B2B( تبدیل 
شده است. 

ارزش ویژه برند را به وجود آورید
 )Brand Equity( ارزش ویژه برن��د
یعنی چیزهایی که مشتریان درباره شما 
می گوین��د. ای��ن فاکتور اهمیت بس��یار 
زی��ادی در اعتم��اد ب��ه برن��د دارد. باید 
ش��رایطی فراهم کنید تا مشتریان تان در 
سایت های بررس��ی برند درباره کارهایی 
که انج��ام داده اید حرف بزنند. با صحبت 
درباره مشتریان راضی و قرار دادن آن در 
وب سایت خود یا اش��تراک گذاری آنها با 
مش��تریان بالقوه، اعتماد بیشتری نسبت 
به برند خود ایج��اد خواهید کرد. پس با 
این کارها در طول زمان ارزش ویژه برند 

شما باال می رود. 
به دنبال شفافیت بیشتر باشید

برندهای موفق به وعده های خود عمل 
می کنند و از طریق عمل به این وعده ها، 
اعتماد به برند را در بین مشتریان ش��ان 
افزای��ش می دهن��د. ای��ن کار از طری��ق 
سرمایه گذاری روی امنیت داده ها، جمع 
سپاری محصوالت جدید از بازخوردهای 
مش��تریان و اج��رای ش��یوه های آگاهانه 
اجتماعی در سراسر زنجیره تأمین انجام 
می ش��ود. با اجرای این روش ها می توانید 
اعتماد مش��تریان را به برن��د خود جلب 
کنید و تجرب��ه فوق العاده ای برای آنها به 

وجود آورید. 
برای پیدا کردن پاسخ به مخاطب تان 

توجه کنید
برای برند س��ازی از اش��تباهات رایج و 
معم��ول خودداری کنید، زیرا مش��تریان 
به سرعت متوجه آن می شوند. باید روی 
درک مش��تری، آنچه می خواهد و اینکه 
خدمات و محصوالت ش��ما چه ارزش��ی 
برای آنها دارد، تمرکز کنید. اجازه دهید 
این شناخت، ارتباط معناداری میان شما 

و مخاطبان تان به وجود آورد. 
از مدارک اثبات شده بهره ببرید

شما می توانید از تجربیات مشتریان قبلی 
به عنوان مدرک اثبات شده برای نشان دادن 
ارزشی که برند شما ارائه می دهد، جوایزی 
که مدیران کسب وکار دریافت کرده اند برای 

نشان دادن اعتبار کسب وکارتان در صنعت 
و ضمانت ه��ای خدماتی که ریس��ک های 
موج��ود برای مش��تریان بالق��وه را از بین 

می برد، استفاده کنید. 
برای برند سازی ارزشی را ارائه دهید

شرکت ها می توانند به جای اینکه تنها 
محصول ی��ا خدمات خود را تبلیغ کنند، 
از طری��ق ارائ��ه ارزش به مش��تریان، به 
ایج��اد اعتماد به برند کم��ک کنند. این 
کار از طری��ق ارس��ال مطال��ب آموزنده 
انجام می ش��ود که سبب باال بردن اعتبار 
کس��ب وکار در حوزه فعالیت خود خواهد 
ش��د. این کار به مشتریان نشان می دهد 
ب��ه آنها اهمی��ت می دهید و این س��بب 

افزایش اعتماد به برند می شود. 
تعامالت درستی برقرار کنید

ایجاد اعتم��اد به برند تنها با یک اقدام 
س��اده به وجود نمی آید، بلکه برای جلب 
اعتماد مش��تریان بای��د تجربیات زیادی 
وجود داشته باشد تا سبب شود مشتری 
با برند ش��ما رابطه عاطف��ی برقرار کند. 
وبالگ ها بهتری��ن ابزار برای ارائه مطالب 
ارزشمند به مخاطبان هستند که در آنها 
چیزی به فروش نمی رس��د. اضافه کردن 
ارزش، اولی��ن گام در ایج��اد عالقه میان 
ش��ما و مخاطبان اس��ت. پ��س از ایجاد 
عالقه، وظیفه شما تقویت رابطه از طریق 

تعامالت و تأکیدهای مداوم است. 
اجازه دهید دیگران برای تان 

برند سازی کنند
دیگ��ران تمای��ل زی��ادی ب��ه آنچ��ه 
می گویی��د ندارند و بیش��تر می خواهند 
چیزهایی بشنوند که دیگران درباره شما 
می گوین��د. باید همواره تجربیات مکتوب 
و ویدئوی��ی مش��تریان را ب��ه اش��تراک 
بگذارید. اگر داس��تان موفقیت دیگران را 
بیان کنید، مشتریان دیرباور هم راحت تر 
باور می کنند. ش��ما می توانی��د آنها را به 
موفقیت برسانید. بهتر است در مطالعات 
خود، آمار مشخصی ارائه دهید و تا جای 

ممکن از کلی گویی بپرهیزید. 
مشتریان خود را معرفی کنید

 B2B اگر ش��ما صاح��ب کس��ب وکار
هس��تید، بسیار مهم اس��ت نام مشتریان 
قبل��ی و فعلی خود را در وب س��ایت تان 
نمای��ش دهی��د. ای��ن کار س��بب ایجاد 
اطمین��ان ب��ه برند ش��ما ش��ده و باعث 
می شود مش��تری، برندتان را به رسمیت 
بشناس��د. اگر ب��ا برنده��ای دیگری که 
مش��تریان به آنها اعتماد دارند همکاری 
کرده اید، مش��تریان تمایل پیدا می کنند 

به شما هم اعتماد کنند. 
به قول های خود پایبند باشید

توصی��ه می کنیم وعده برن��د یا همان 
بیانیه رس��الت را در س��ایت خود منتشر 
کنید، اما آنچه باعث ایجاد اعتماد به برند 
شما می ش��ود، این است که نشان دهید 
ب��ه هر آنچه می گویید عمل خواهید کرد 
و به تمام حرف های تان پایبند هس��تید. 
ب��رآورده نک��ردن انتظ��ارات مش��تریان، 
آسیب زیادی به رابطه شما وارد می کند. 
اگر از نظر کیفیت و نحوه ارائه محصوالت 
و خدم��ات، از انتظ��ارات مش��تریان جلو 
بزنید، به س��رعت خواهید دید چطور به 

یک برند موفق تبدیل می شوید. 
Forbes/ucan :منبع

چطور اعتماد به برند را به وجود آوریم؟ 

برند سازی با 16 نکته ارزشمند 
نگاه

مجهز کردن کمپین بازاریابی شبکه های 
اجتماعی به سوخت تبلیغاتی

بس��یاری از برنده��ای موفق مانند گوپ��رو و کوکاکوال 
با اس��تفاده از محتوای تولید ش��ده کاربر در ش��بکه های 
اجتماعی)UGC(  برند شدند و به موفقیت های بزرگی در 
بازاریابی شبکه های اجتماعی دست یافتند. اینکه چطور به 
عملکرد و موفقیت برندهای بزرگ بر اساس UGC دست 
یابی��م نیاز به ای��ن دارد که از رموز و ن��کات کارهای آنها 
آگاه باشیم. امروز در آژانس بازاریابی دیجیتال دارت، نکات 
و رازهای کلیدی اس��تفاده از یک سوخت تبلیغاتی مهم 
یعنی محتوای تولید ش��ده کاربر در شبکه های اجتماعی 
را برای اجرای موفقیت آمیز کمپین بازاریابی ش��بکه های 
اجتماعی به ش��ما معرفی می کنیم.  محتوای تولید شده 
 User Generated Content توسط کاربر موسوم به
محتوایی اس��ت که در ارتب��اط با موضوعی مرتبط با برند 
شما و همچنین با هشتگ اختصاصی برند در شبکه های 
اجتماعی توسط کاربر به اشتراک گذاشته می شود. کاربر 
با این روش احس��اس، وفاداری و ذهنیت��ی را که از برند 
دارد به سایر مخاطبان هدف در شبکه های اجتماعی نشان 
می دهد.  اما س��ؤال مهم این اس��ت که برند با استفاده از 
محتوای تولید شده کاربر در شبکه های اجتماعی چطور 
می توان��د روی یک برن��د تأثیر بگ��ذارد؟ در ادامه برخی 
نمونه های موفق محتوای تولید شده کاربر در شبکه های 
اجتماعی را که برندهای بزرگ را ساخته اند با هم بررسی 
می کنیم. هتل کاوندیش کمپینی خالق با موضوع ولنتاین 
برگزار کرد و از کاربران در ش��بکه های اجتماعی خواست 
در روز ولنتاین از نوشیدنی های جذاب خود عکس بگیرند 
و برای این برند با هش��تگ اختصاصی ارسال کنند. کاربر 
برنده ای��ن کمپین می تواند به عن��وان جایزه یک اقامت 
رایگان از هتل دریاف��ت کند. در واقع این کمپین بصری 
یکی از برندهای موفق بوده که در صنعت خود از محتوای 
تولید ش��ده کاربر در شبکه های اجتماعی استفاده کرد و 
موفق ش��د برند خود را با این کمپین هیجان انگیز به دنیا 

معرفی کند. 
در مثال��ی دیگر برن��د Pizza Hut در روز ولنتاین از 
کاربران خواست از سفارشات شان در این روز سلفی بگیرند 
و با یک هشتگ ویژه آن را در شبکه های اجتماعی منتشر 
کنند. اس��تفاده از تصاویر و محتوای تولید شده کاربر در 
ش��بکه های اجتماعی می تواندرعالوه بر افزایش مشارکت 
و تعامل مش��تریان سبب توسعه آگاهی این برند و تبدیل 

شدن به یک رهبر چریکی در صنعت غذایی خود شود. 
ترکی��ب اس��تراتژی بازاریابی ش��بکه های اجتماعی با 
محتوای تولید شده کاربر در شبکه های اجتماعی مبتنی 
بر یک استراتژی هدفمند و در چارچوب بازاریابی محتوایی 
می تواند باعث افزایش اعتمادس��ازی بین کاربران، تبلیغ 
برند به وی��ژه در رویدادها و موقعیت های فروش منحصر 
به فرد و به صدا درآمدن برند شما در جامعه هدف شود. 

اگر در اینس��تاگرام می خواهید کمپین��ی جذاب برای 
محتوای تولید ش��ده کاربر در شبکه های اجتماعی ایجاد 
کنی��د مهم ترین رکن ایج��اد جذابیت آگه��ی تبلیغاتی 
براساس ویدئو و تصاویر است. همچنین پروفایل برند شما 
باید پاس��خگوی این سؤال باش��د که چرا یک فالوور باید 
اکانت شما را بررسی یا یک اینفلوئسنر بزرگ باید کمپین 
ش��ما را ویروسی کند. سعی کنید یک بینش و چارچوب 
فک��ری را در پروفایل برندتان در ش��بکه های اجتماعی و 
مبتنی بر اهداف بازاریابی ش��بکه های اجتماعی منعکس 

کنید. 
رپری به نام Puff Daddy با بیش از 6.6 میلیون فالوور 
اینستاگرام در کنار طراحی حرفه ای یک پست مبتنی بر 
ابزارهای تولید محتوای تعاملی همیش��ه و تقریبا هر روز 
مطلب به اشتراک می گذارد. برای اینکه مردم با برند شما 
ارتباط برقرار کنند باید خونگرم باش��ید. کمپین بازاریابی 
شبکه های اجتماعی مبتنی بر محتوای تولید شده کاربر 
در شبکه های اجتماعی بر اساس ارتباط صمیمانه و تعامل 

عمیق برند و مخاطبان هدف شکل می گیرد. 
به طور مثال، راک به عنوان یک برند ش��خصی بس��یار 
شناخته شده و بازیگر مطرح هالیوود با انتشار ویدئوهای 
انگیزشی و عکس ها بیش از ۵۵میلیون فالوورها را راضی 
نگه داش��ته و با برند خود مبتنی ب��ر یک تعامل صادقانه 

همراه ساخته است. 
در ی��ک مثال دیگر در س��ال ۲۰16 فیلم��ی با عنوان 
Batman Vs Superman ب��ا قراردادن دو ابرقهرمان 
در کن��ار هم در زمان اکران رس��می ای��ن فیلم در اکانت 
اینستاگرام تصاویری از صحنه های فیلم همراه با نقدهای 
معتب��ر منتقدین را قرار داد. بس��یاری از مخاطبان پایین 
هر پس��ت انتقادها و نظرهای  شان را روی این فیلم عنوان 
کردن��د و این محتوای تولید ش��ده کاربر در ش��بکه های 
اجتماعی توانس��ت عالوه بر توجه اذهان عمومی، س��یل 
عظیمی از افراد را برای تماش��ای فیلم عالقه مند و درآمد 
زیادی از گیش��ه نصیب س��ازندگان این اث��ر هنری کند. 
بازاریابی ویدئویی از دیگر مثال های بارز و موفق محتوای 
تولید ش��ده کاربر در شبکه های اجتماعی است که نتایج 
بسیار بزرگی برای برندهای مطرح از طریق اجرای صحیح 
رویکرد بازاریابی شبکه های اجتماعی در پی داشته است. 

به طور مث��ال، برند کاورگرل )CoverGirl(  به عنوان 
یک برند مطرح آرایشی با اس��تفاده از ویدئوهای ساخته 
شده توسط عالقه مندان به این برند توانسته بیش از ۲۵۰ 
میلیون بازدید ویدئو داشته باشد. همچنین برند نایکی که 
جزو برندهای مطرح ورزش��ی اس��ت اهم اعتبار و شهرت 
خود را طریق محتوای تولید ش��ده کاربر در ش��بکه های 
اجتماعی به دس��ت آورده اس��ت، به طوری ک��ه ۹۹درصد 
از ویدئوهای مرتبط با این برند در ش��بکه های اجتماعی 

توسط عالقه مندان به برند نایکی ساخته شده است. 
daartagency :منبع
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ایستگاه تبلیغات

KFC با سطل هایش، طبل ساخت

از آنج��ا ک��ه المپی��ک پکن در س��ال ۲۰۰۸ همه 
توجه ه��ا را ب��ه چین جلب ک��رده بود، ای��ن رویداد 
ورزشی جایگاه خاصی در قلب شهروندان چینی پیدا 
کرد. هر المپیک یک فس��تیوال یک ماهه طوالنی در 
چین است که با سر و صدای زیاد رسانه ای در مدت 

آن رویداد همراه است. 
متأسفانه KFC برخالف McDonald’s اسپانسر 

رسمی نبود، پس باید روش دیگری پیدا می کرد. 
با این حال روش��ن بود که در م��ورد این المپیک 
خاص، م��ردم چین خیال راحت تری داش��تند و در 
مقایس��ه با س��ال های قبل کمتر به بردن مدال فکر 
می کردند. در ش��بکه های اجتماعی مردم سرخوشانه 
به تشویق شرکت کنندگان در المپیک می پرداختند 
و برای ش��ان فرقی نمی کرد که برنده اند یا بازنده. این 
رویه در تمام کش��ور نمود داشت. آنها توجه کمی به 
برد، آن هم به هر قیمتی داش��تند و بیشتر به مسئله 
تالش و »قدردانی از سعی بازیکنان« پرداخته بودند. 
آژان��س Mindshare فرص��ت ب��ه دس��ت آمده 
را غنیمت ش��مرد و به نظرش زمان مناس��بی برای 
نمای��ش رویک��ردی عاطفی ب��ود، منتها باید بس��تر 

مناسب را برای انتقال پیام پیدا می کرد. 
ابتدا رنگ قرمز را انتخاب کرد که هزاران سال قبل 
در چین به عنوان نماد زندگی، ش��جاعت و ش��انس 
شناخته ش��ده بود. س��پس، طبل ها نظرش را جلب 
کرد که نش��انه تشویق، هم در میدان جنگ و هم در 

رویدادهای ورزشی بود. 
س��طل قرمز KFC اگر برعکس قرار می گرفت، به 
طبل های قدیمی چینی شباهت زیادی پیدا می کرد.
Mindshare  بستر مناسب کمپین را یافته بود. 

استراتژی
اس��تراتژی س��اده بود؛ یافتن ارتباطی بین سطل 

قرمز برند و تشویق و انرژی دادن. 
اما در ماهی که توجه تمام رس��انه ها روی المپیک 
ب��ود، جلب توج��ه مردم به س��طل قرم��ز برند کار 
دش��واری ب��ود، در این وضعیت ان��گار KFC باید با 
بودجه رس��انه های تم��ام برنده��ا و همچنین اخبار 

المپیک رقابت می کرد. 
چه چی��زی مانند ورزش، قدرتمند اس��ت و مردم 
را س��ر حال می آورد، احساساتی می کند و همچنین 

بخشی از هر رویداد ورزشی است؟ 
موسیقی

و درحالی ک��ه بس��ترهای زیادی برای موس��یقی 
موجود اس��ت، این باور وج��ود دارد که مثل ورزش، 

اجرای زنده موسیقی تجربه بهتری است. 
پس آژانس کمپین KFC # تشویق قرمز را درست 
و با یکی از بزرگ ترین فستیوال های موسیقی به نام 

فستیوال موسیقی اکو همکاری خود را آغاز کرد. 
آژان��س می خواس��ت تجربه ای منحصربه ف��رد برای 
درگیر کردن طرفداران دوآتش��ه موس��یقی خلق و به 
این ترتیب آنها را به حامیان برند تبدیل کند و مردم و 

شرکت کنندگان در مسابقات را، یکسان تشویق کند. 
اجرا

از  یک��ی  ب��ا    Mindshare روی��داد،  از  قب��ل 
هنرمندان مش��هور چینی، آهنگی را به نام تش��ویق 
قرمز تولید کرد. موس��یقی براساس موسیقی محلی 
چین به نام هوآین س��اخته ش��ده بود )س��بکی که 
به عنوان قدیمی ترین موس��قی راک چینی شناخته 
می ش��ود( در این ویدئوکلیپ، »تن«، هنرمند چینی 
همراه با گروهی از طبال ها، از س��طل های KFC به 
عنوان طبل استفاده کردند و حرکات موزونی را با آن 
ترتیب دادند. س��طل ها با عناصر خوش شانسی مثل 

ابر، اژدها و ماهی خوار تزیین شده بودند. 
تن در ش��بکه های اجتماعی  کلیپ را منتشر کرد. 
در فس��تیوال هم یک آالچیق با تم هش��تگ کمپین 

ساخته شد. 
مصرف کنندگان می توانستند با طبل سطلی برند، 
یک نس��خه الکترونیکی موس��یقی اجرا و ضرب های 
الکترونیکی برای تش��ویق درس��ت کنند. بعد از اجرا 
از امتیازشان عکس می گرفتند و در شبکه اجتماعی 

Weibo به اشتراک می گذاشتند. 
در موبایل هم، در ی��ک بازی HTML طبل های 
سطلی به کسانی هدیه داده می شد که نمی توانستند 
بازی ه��ا را از نزدی��ک ببینن��د، ولی می خواس��تند 

بازیکنان را تشویق کنند. 
ی��ک هنرمند تتو هم ش��کل هایی مرتبط با مفهوم 
تش��ویق را برای م��ردم طراحی می ک��رد و آنها این 
تصاوی��ر را در ش��بکه های اجتماعی ش��ان منتش��ر 

می کردند. 
۷۰درص��د از ۵۰هزار نفری که در این فس��تیوال 
موس��یقی ش��رکت کردند، از آالچیق دیدن کردند و 

کلیپ موسیقی تن ۷6۲ میلیون بار دیده شد. 
هش��تگ کمپی��ن ۴۹۰ میلی��ون بار دیده ش��د و 
۵6۰ه��زار نفر در مکالم��ات مربوط به آن ش��رکت 

کردند. 
در مقایس��ه ب��ا McDonald’s ک��ه اسپانس��ر 
رس��می المپیک بود و کمپینش )بدون تو از پس اش 
 KFC ،برنمی آیم( تنها 1۴۰ میلیون بازدید داش��ت
۹ بار بیش از اسپانسر رسمی مورد توجه قرار گرفته 

بود! 
ع��دد خال��ص تصویر مثب��ت برند بع��د از رویداد، 

۸درصد افزایش یافت. 
 creamglobal/mbanews :منبع

مترجم: نازنین کی نژاد
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ب��ا بیش از 800 میلی��ون کاربر فعال در 
ماه، اینستاگرام گزینه غیرقابل چشم پوشی 
محسوب می ش��ود. اگر محتوای بازاریابی 
B2B را برای برندتان اس��تفاده می کنید، 
شاید آمارهای مختلف در مورد اینستاگرام 
و به طور کلی شبکه های اجتماعی برای تان 
چن��دان اهمیتی ندارد. با این حال س��ال 

2018 در حال تغییر همه چیز است. 
نگاهی گذرا به آمارها بیانگر حضور شما 
زیادی از برندها در اینس��تاگرام به منظور 
ارتباط با مخاطب های شان و از همه مهم تر 
جذب مشتری تازه است. به منظور تحول 
فعالیت شما در اینس��تاگرام در این مقاله 
 Hubspot متیو کرس��ویچ و کارشناسان
به بیان برخی نکات و توصیه های کاربردی 

خواهند پرداخت. 
استفاده از محتوای واقعی و معتبر

فعالیت موفق در اینستاگرام برخالف باور 
بسیاری از افراد نیازمند استفاده از عکاسی 
حرف��ه ای و خل��ق تصاوی��ر با اس��تفاده از 
نرم افزارهای ویرایشگر نیست. شاید زمانی 
بازار این نوع از بازاریابی حس��ابی گرم بود، 
ب��ا این حال اکنون زم��ان نمایش واقعیت 
بدون اس��تفاده از انواع فیلترهای رنگارنگ 
فرار رسیده اس��ت. در اینستاگرام کاربران 
انتظار محت��وای واقع گرایان��ه از برندهای 
مختلف دارند. آنها درپی مشاهده فرهنگ 
سازمانی و همچنین فرآیندهای کمتر دیده 

شده شرکت ها هستند. 
محتوای آنالین نظیر پخش زنده ویدئو، 
محتوای��ی بدون اس��تفاده از فیلتر و کامال 
زن��ده را در اختیار مخاط��ب قرار می دهد. 
این ویژگی کمک شایانی به کسب وکارهای 
B2B خواهد کرد. س��رویس های آنالین 
همچنین تسهیل کننده روند ایجاد ارتباط 
پایدار میان ش��رکت ها و کارب��ران فضای 
مج��ازی می ش��وند. ایراد اصل��ی محتوای 
حرفه ای باورناپذیری ش��ان است. به عبارت 
دقیق، مخاطب های شما خواستار مشاهده 
افراد و موقعیت های واقعی و برخاسته از دل 

کسب وکارتان هستند. 
حرکت سریع و ترکیب همه چیز

اینستاگرام به اش��تراک گذاری تصاویر و 
ویدئوه��ا را به طرز قابل مالحظه ای راحت 
کرده است. اکنون با تنها چند کلیک ساده 
از طریق اپ این ش��رکت ام��کان برقراری 

ارتباط با سراسر دنیا فراهم شده است. تنها 
اپلیکیشن اینس��تاگرام را دانلود و محتوای 

موردنظرتان را بارگذاری کنید. 
مزی��ت اصلی نس��ل جدید ش��بکه های 
اجتماع��ی بی نی��ازی از اختص��اص زمان 
ف��راوان برای خل��ق محتواس��ت. در واقع 
اکنون با اس��تفاده از یک گوشی هوشمند 
امکان خلق و بارگذاری طیف وس��یعی از 
محت��وا در هر مکان و زمان��ی وجود دارد. 
مزیت اصلی اس��تفاده از محتوای گوناگون 
نه تنه��ا جلب نظ��ر اف��راد مختل��ف، بلکه 
نمایش گوش��ه های متفاوت کسب وکارتان 
به مخاطب خواه��د بود. در واقع هیچ کس 
عالقه ای به مش��اهده مداوم کلیش��ه های 
اینستاگرامی ندارد، بنابراین باید در تولید 
محتوا سریع و همچنین خالق عمل کنید. 
سلیقه های مختلف را در هم ترکیب کرده 
و خروجی را به صورت برنامه بازاریابی تان 

در آورید. 
وارد مهمانی خود شوید

بس��یاری از برندها در اینس��تاگرام تنها 
مشاهده گرهایی هس��تند که واکنش های 
کاربران نس��بت به محتوای ش��ان را نظاره 
می کنند. بدون شک برای جذب مخاطب 
اکتف��ا به این ح��د از بازاریاب��ی خطرناک 

خواهد بود. 
درست مانند هر شبکه  اجتماعی دیگری 
در اینستاگرام نیز برقراری ارتباط صمیمانه 
و وسیع با مخاطب اهمیت باالیی دارد. این 
به معنای عب��ور از مرحله بارگذاری صرف 
پست های مختلف و ورود به مکالمه کاربران 
در مورد کس��ب وکارتان اس��ت. به عبارت 
س��اده، باید وارد مهمانی مج��ازی که راه 
انداخته ایم، ش��ویم. توجه داشته باشید که 
وظیفه شما فقط ارسال پست های مختلف 
نیست. در شرایط مناس��ب وارد گفت وگو 
با کاربران ش��وید. پاسخ به س��ؤاالت، ارائه 
راهنمایی و حتی آموزش نحوه استفاده از 
محصول تان از جمله فعالیت های ضروری 
برای توس��عه رابطه تان با کاربران اس��ت. 
عالوه بر این امور، توصیه تیم کارشناس��ی 
Hubspot اختص��اص زمانی مش��خص 
برای گش��ت وگذار در اینستاگرام است. در 
حقیقت اداره یک کسب وکار به هیچ وجه 
مانع از مش��اهده دیگ��ر پروفایل ها، الیک 
برخی پس��ت ها و همچنین ارسال کامنتی 

دوستانه زیر پست دیگران نیست. 
توجه به ای��ن نکته ضروری اس��ت: اگر 
زمان مناس��بی را ب��رای برق��راری ارتباط 

مناسب با دیگران اختصاص دهید، آنها نیز 
عالقه بیشتری به برقراری ارتباط پایدار با 
ش��ما خواهند داش��ت. بی توجهی به این 
نکته مهم گاهی اوقات موجب القای حس 
خودخواهی ب��ه مخاطب می ش��ود. بدون 
تردید هیچ ف��ردی عالقه ای ب��ه برقراری 
ارتباط یا حتی دنبال کردن اکانتی که تنها 
به کسب وکار می اندیشد، ندارد. شاید وقت 
آن رسیده باشد که اندکی از فضای مطلق 
کسب وکار فاصله گرفته، تعامالت انسانی را 

وارد بازاریابی آنالین تان کنید. 
اغلب لینک ها را در بیوگرافی قرار 

دهید
درحالی ک��ه اینس��تاگرام از بارگ��ذاری 
لینک ه��ای قاب��ل پیگی��ری در پس��ت ها 
پش��تیبانی نمی کند، شما امکان بارگذاری 
لین��ک در بخ��ش بیوگرافی ت��ان را دارید. 
در بخ��ش بیوگراف��ی هر کارب��ر امکان به 
)ش��امل  کاراکت��ر  اش��تراک گذاری 150 
لینک  و هر محتوای متنی دیگر( را خواهد 
داش��ت. ای��ن بخش مکان مناس��بی برای 
بارگ��ذاری آخرین مطالب وبالگ یا س��ایر 
لینک ه��ای مهم مرتبط با کس��ب وکارتان 
محسوب می شود. همچنین امکان استفاده 
از ابزارهای��ی نظی��ر Linktree به منظور 
ایجاد یک لینک و ارجاع کاربر به صفحه ای 
ش��امل مجموعه ای از لینک ه��ا نیز وجود 
دارد، بنابراین با استفاده از چنین ابزارهایی 
بارگ��ذاری همزمان پن��ج لینک در بخش 

بیوگرافی امکان پذیر خواهد بود. 
ب��ه عن��وان جایگزین بخ��ش بیوگرافی 
در  اس��توری  ویژگ��ی  از  اس��تفاده 
ایس��نتاگرام نیز راهکار مناسبی به منظور 
اشتراک گذاری لینک ها محسوب می شود. 
اگرچه استوری های اینستاگرام پس از 24 
ساعت ناپدید می شوند، اما فرصت جالبی به 
منظور بارگذاری لینک های دارای اهمیت 
کوتاه مدت را برای اکانت شما فراهم خواهد 

کرد. 
روایتگری با استوری در کنار پست ها

ک��ه  کس��ب وکاری  اینس��تاگرام  در 
جذاب تری��ن داس��تان ها را روای��ت کند، 
بیش��ترین مخاطب را ج��ذب خواهد کرد. 
اگر قصد جلب نظر کاربران و تبدیل ش��ان 
به مش��تریان تان را دارید، خلق جلوه های 
بص��ری و روایتگری داس��تان های جذاب 
به طور مداوم از ضرورت های انکارناپذیرتان 

خواهد بود. 
در زمینه داستان سرایی از طریق استوری 

باید زاویه دیدی باز داش��ت. در واقع صرف 
اتکا به تصاویر و ویدئوهای روزانه اکانت تان 
کافی نیست. بخش اس��توری اینستاگرام 
امکانات وس��یعی را در ختی��ار کاربران به 
منظور اعمال خالقیت بیشتر قرار می دهد. 
افکت گذاری  طراحی اسالیدهای طوالنی، 
همچنی��ن  و  ویدئوه��ا  و  تصاوی��ر  روی 
طراحی نظرسنجی تنها بخشی از کارهای 
هیجان انگیز امکان پذیر در قست استوری 
اس��ت. در واقع هدف اصلی این بخش ارائه 
محتوای��ی خودمانی و برق��راری رابطه ای 

صمیمی تر با مخاطب هاست. 
پرهیز از معیارهای خیالی

معیاره��ای کم��ی ک��ه در اینج��ا ب��ه 
عن��وان معیارهای خیالی مورد اس��تفاده 
قرار گرفته اس��ت، هم��ه چیز را در مورد 
کس��ب وکار و ب��ه ویژه بازاریاب��ی آنالین 
بی��ان نمی کن��د. منظ��ور از ای��ن جمله 
ناکارآمدی این معیارها نیس��ت. در واقع 
چنی��ن معیارهای کم��ی توانایی توضیح 
اینک��ه آیا کاربران مناس��ب را در فرآیند 
بازاریابی جذب کرده ایم، ندارند. به جای 
توج��ه به چنین معیارهایی باید به دنبال 
نهاده های کیفی برای ارزش��یابی باشیم. 
بررس��ی میزان کامنت هایی ک��ه در زیر 
پس��ت های مان قرار داده می شود گزینه 
مطلوبی است. البته باید توجه داشت که 
در این فرآیند محتوای کامنت ها به اندازه 
تعدادشان اهمیت دارد. همچنین بررسی 
فالوورهای جدی��د نیز معی��ار جایگزین 
مناسبی محس��وب می شود. توجه به این 
دو معی��ار راه��کار بهتری ب��رای ارزیابی 
وضعیت بازاریابی آنالین تان خواهد بود. 

اهمیت شکیبایی برای استفاده بهینه 
از اینستاگرام

ت��ا اینجا ب��ه بی��ان توصیه های��ی برای 
بهره گیری از اینستاگرام در کسب وکارهای 
B2B پرداختیم. تالش عمده در بخش های 
قبل��ی ارائه توصیه های کاربردی از س��وی 
کارش��ناس های Hubspot ب��ود. با این 
ح��ال همه چیز در ای��ن توصیه ها خالصه 
نمی ش��ود. در واقع همانطور که استفاده از 
هر تکنول��وژی جدیدی نیازمند اختصاص 
زمان مناسب و شکیبایی است، بهره برداری 
از اینستاگرام در عرصه بازاریابی نیز مستلزم 
ش��کیبایی اس��ت. به عالوه نقش خالقیت 
ف��ردی و نوآوری را نیز نبای��د در بازاریابی 

آنالین فراموش کرد. 
Hubspot :منبع

توصیه های کارشناسان Hubspot برای استفاده از اینستاگرام

مشتریان وفادار را افزایش دهید تا بازاریابی آنالین با اینستاگرام
فروش تان افزایش یابد)1(

در صنعت خرده فروش��ی، به نظر می رس��د که ما 
همواره با مس��ئله یافتن مش��تریان جدید دست به 

گریبان هستیم.
همه ما نسبت به کسب اطمینان از به چشم آمدن 
تبلیغ��ات، فعالیت های بازاریابی و قیمت گذاری خود 

وسواس داریم.
ای��ن تمرکز ب��ر روی پیگیری مش��تریان جدید و 
افزای��ش فروش مطمئنا محتاطانه و ضروری اس��ت، 
اما در عین حال می توان��د موجب ضرر و زیان هایی 
هم برای ما باشد. بنابراین، تمرکز واقعی ما باید روی 
مش��تریان وفادار باشد؛ 20درصد از مراجعانی که در 

حال حاضر در زمره بهترین مشتریان ما هستند.
در حوزه خرده فروش��ی، ایده تمرکز بر مش��تریان 
فعلی باید به عنوان فرصت و امکانی در دس��ت اقدام 

در نظر گرفته شود.
به منظور درک بهتر منطق نهفته ش��ده در پشت 
این تئوری و همچنین روبه رو شدن با چالش ساخت 
مشتریان وفادار، ما نیاز به تقسیم کردن مشتریان به 

پنج دسته و گروه اصلی داریم.
طبقه بندی مشتریان به گروه های اصلی

1- مشتری وفادار:
آنه��ا نماین��ده چی��زی کمت��ر از 20درص��د کل 
مشتریان ما هستند، اما موجب نهایی شدن بیش از 

50درصد فروش ها در کسب وکار ما هستند.
2- مشتری تخفیفی:

آنه��ا همیش��ه به طور مرتب از فروش��گاه ما خرید 
می کنند، اما عموما تصمیم های خرید آنها بر اساس 

میزان تخفیف اعمال شده روی محصوالت ماست.
3- مشتری هیجانی:

آنه��ا الزام به خرید ی��ک کاالی خاص را در صدر 
لیست خرید خود ندارند، اما بر اساس هوی و هوس 

وارد فروش��گاه ما می ش��وند و اقدام به خرید کاال یا 
محصولی می کنند که در آن لحظه از نظر آنها جالب 

و معقول است.
4- مشتری نیازمحور:

آنها قصد و منظور خاصی از خرید یک قلم کاالی 
مشخص دارند.

5- مشتری سرگردان:
آنه��ا نیاز ی��ا عالقه خاصی در ذهن خودش��ان در 
هن��گام ورود به فروش��گاه ندارند، بلک��ه نیاز به یک 
تجربه یا حس همراهی با دیگران را دارند و بر اساس 

آن وارد فروشگاه می شوند.
اگر نس��بت به رش��د کس��ب وکار خودمان جدی 
هس��تیم، نیاز ب��ه تمرک��ز تالش ه��ا و فعالیت های 
خودمان بر مشتریان وفادار و ترفیع و ترویج فروشگاه 

به منظور استفاده از خریداران هیجانی داریم.
بقیه طبقات مشتریان هم هر یک نمایانگر بخشی 
از کس��ب وکار ما هس��تند، اما همچنان از پتانسیل 
باالی��ی برای گمراه ک��ردن و هدایت ناصحیح منابع 
م��ا در صورت تاکید و تمرک��ز بیش از حد روی آنها 

برخوردار هستند.
در ادامه به شرح هر یک از این دسته ها می پردازیم:

مشتریان وفادار
به ط��ور طبیعی ما نیاز به برق��راری ارتباط منظم 
با هر یک از این مش��تریان از طری��ق تلفن، ایمیل، 

شبکه های اجتماعی و ... داریم.
ای��ن دس��ته از اف��راد می توانن��د و البت��ه باید بر 

تصمیم های خرید و... ما تاثیرگذار باشند.
هیچ چیزی نمی تواند بیشتر از درخواست نظر از یک 
مشتری احساس خوبی به وی بدهد و اینکه ببیند شما 
برای وی و نظر وی اهمیت قائل هس��تید، تاثیر بسیار 
زیادی ب��ر وی دارد. در واقع بای��د گفت هرگز قادر به 

جبران کارهای آنها به اندازه کافی نخواهید بود.
گاهی هر قدر بیشتر برای آنها زحمت بکشید، آنها 

هم بیشتر شما را به دیگران معرفی می کنند.
بازاریابی دهان به دهان مثبت برای یک کسب وکار 

در واقع حکم طال را دارد.
ادامه دارد...
ibazaryabi :منبع

 مشوق های فروش
در خرده فروشی

خرده فروش ها مش��وق های فروش را برای تحریک 
پاس��خی از خریداران در محیط خرده فروشی داخل 
فروش��گاهی یا آنالین به کار می برند. در هر دو مورد 
خری��دار در »حال��ت یا رفتار خرید« ق��رار دارد. چه 
داخل فروش��گاه برود یا در صفحه وب گش��ت بزند، 
خری��دار یا به صورت فعال به اطالعات نگاه می کند تا 
تصمیم خرید بگیرد یا چارچوبی ذهنی تشکیل بدهد 
تا کاال را بخرد.  مش��وق های فروش می توانند هدف 
جلب خریداران به فروش��گاه و کش��ف قس��مت های 
مختلف را انج��ام بدهند تا بیش��تر درباره چیزهایی 
که عرضه ش��ده اطالعات به دست بیاورند. همچنین 
خرده فروش ها مش��ابه همین، روی وب س��ایت ها، از 
چنی��ن نوآوری هایی برای وسوس��ه کردن خریداران 
برای انج��ام خریدها و بهره ب��ردن از معامله قیمتی 
یا غیرقیمتی اس��تفاده می کند. مشوق های فروش را 
می توان به پروموش��ن های پولی و غیرپولی تقس��یم 
کرد.  »لی« اش��اره می کند که »مش��وق های فروش 
با جهت گیری پولی ش��امل تخفی��ف قیمتی، کوپن 
و اس��ترداد وجه می ش��وند. مش��وق های ف��روش با 
جهت گیری غیرپولی شامل نمونه رایگان، قرعه کشی، 

مسابقات و برنامه های کاربر ممتاز هستند.«
از دی��دگاه خرده ف��روش، خرده فروش ها می توانند 
از مش��وق های فروش برای هل دادن فروش رده های 
محصول منتخب اس��تفاده کنند. همچنین می توانند 
از مشوق های فروش استفاده کنند تا کاالهای انباری 
را که از روی قفس��ه ها به س��رعتی ک��ه می خواهند 
حرکت نمی کنند، تغیی��ر بدهند. تأمین  کنندگان در 
این حوزه همکاری نزدیک��ی با خرده فروش ها دارند. 
مث��ال هنگامی که تأمی��ن  کننده محص��ول جدیدی 
معرفی می کند، با خرده فروش ارتباط خواهد داشت 
و راهبردی مش��وق فروش بر اس��اس عوامل پولی یا 

غیر پولی تنظیم می کند. 
خرده فروش »پلتفرم« یا محیط را برای تأمین  کننده 
فراهم می کن��د تا محصول جدی��د را تبلیغ یا معرفی 
کن��د. همچنین ممک��ن اس��ت تأمین  کنن��دگان بر 
محص��والت فصلی تمرکز کنند، یعنی کاالهای مرتبط 
به کریس��مس، عی��د، هالووین یا ایس��تر. رابطه میان 

خرده فروش ها و تأمین کنندگان حول چنین ابتکارات 
مشوق های فروشی می گردد. خرده فروش ها تمایل دارند 
در مشوق های فروش شرکت کنند. آنها به جلب عالقه و 
توجه به قسمت خریداران و فراهم آوردن دالیل اضافی 
تمایل دارند تا معلوم ش��ود چرا خریداران باید مشتری 

فروشگاه آنها شوند. 
خرده فروش ها هرچه بیش��تر دنبال »مش��وق های 
ف��روش متفاوت« هس��تند. پروکتر اند گمبل اهمیت 
تالش برای جدا ش��دن از مش��وق های فروش پولی 
پی درپ��ی و بی پای��ان و به ج��ای آن دنب��ال ک��ردن 
پروموش��ن های نوآورانه و خالقانه را نشان می دهند. 
با س��اخت مش��وق های فروش حول روی��داد خاص 
مانن��د جام جهانی، المپیک یا بازی های کش��ورهای 
مش��ترک المنافع، تأمین  کنن��دگان و خرده فروش ها 
هر دو س��طح هیجان و عالقه را میان خریداران باال 
می برن��د. رکود خرده فروش ها را وادار به اس��تفاده از 
مش��وق های ف��روش متمرکز بر قیمت کرده اس��ت. 
چالش جدا نگه داش��تن مش��وق های فروش از رقابت 
مشوق خرده فروش ها بوده و تأمین کنندگان به دنبال 

مشوق های فروشی با تسلط غیرپولی هستند. 
خرده فروش ها و تولیدکنندگان بازیکنان اصلی در 
زنجیره تأمین هس��تند که می توان��د میان دو طرف 
همکاری و کش��مکش ایجاد کند. در مورد ارتباطات 
مارکتین��گ، فرصت های��ی ب��رای خرده فروش ه��ا و 
تولیدکنندگان هس��ت تا هم��کاری کنند و از چنین 
ابتکارات��ی بهره ببرند. »روس��لو« و همکاران اش��اره 
می کنند که چالش تولیدکنندگان س��اخت و توسعه 
برند است، درحالی که خرده فروش ها نیاز قدرتمندی 
ب��ه افزایش آمدوش��د ب��ه درون فروش��گاه ها دارند. 
خرده فروش های تحت س��لطه، به علت قدرتی که در 
زنجیره تأمین دارند، می توانند فشاری روی رده های 
معین تأمین  کنندگان )برندهای به چالش کش��یده( 

بگذارند تا در فعالیت های مشابهی شرکت کنند. 
افزای��ش توانایی خرده فروش ها ب��رای گرفتن داده ها 
درب��اره الگوه��ای خ��رج ک��ردن، ترجیح��ات برند و 
گرایش خریداران به پاس��خگویی ب��ه عرضه های ویژه 
ایده مش��وق های فروش و تبلیغات تعاونی را جذاب تر 
می کند. ابتکارات تعاون��ی روی این اصل کار می کنند 
که تولیدکننده برای بخشی یا همه هزینه های تبلیغات 
محل��ی پول می پردازد و زمان��ی از فروش افزایش یافته 
بالقوه و آگاهی بیشتر برند بهره می برد که خرده فروش 
از کمپی��ن تبلیغاتی برای جلب آمدوش��د بیش��تر به 
فروش��گاه بهره می برد. مش��ابه همین، ممکن اس��ت 
تولیدکننده محصول جدیدی را معرفی  و خرده فروشی 

را در کمپین مشوق های فروش دخیل کند. 
hormond :منبع

مشتریان ابدیکارگاه فروش

بازاریابی خالق

Matthew Creswick به قلم
کارشناس ارشد بازاریابی
ترجمه: علی آل علی  



بررسی عوامل موفقیت و کسب ثروت بسیار در 
سنین پایین

20 میلیاردر جوان و خودساخته )4(

برای بس��یاری از اف��راد کس��ب  ثروت های کالن 
در س��نین پایین امری غیرممکن به نظر می رس��د. 
با این ح��ال در جهان افرادی هس��تند که موفق به 
انجام این کار ش��ده اند. به همی��ن خاطر نمی توانید 
آن را غیرممک��ن بدانید. درواقع آن چیزی که باعث 
می ش��ود افراد این امر را نشدنی تصور کنند، آگاهی 
ناکافی نسبت به کارهایی است که باید انجام دهند. 
در شماره های قبل به معرفی 14 شخصیت پرداختیم 
و در بخ��ش پایانی به معرفی ش��ش فرد موفق دیگر 
در این زمینه خواهیم پرداخت. بدون تردید مطالعه 
زندگی افرادی که مس��یر مدنظر شما را پیموده اند، 

می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. 
15- لین چی

34 ساله 
ثروت تخمینی: 1.5 میلیارد دالر

دیگ��ر فرد چینی فهرس��ت ما آق��ای لین چی نام 
دارد. وی در شهر شانگهای سکونت داشته و شرکت 
Youzu را ایجادکرده اس��ت ک��ه در زمینه بازی و 
س��رگرمی های اینترنت��ی فعالی��ت دارد. اگرچه این 
شرکت یک برند کوچک و تازه تأسیس )سال 2009 
و با 10 نفر پرس��نل( محس��وب می شد، با این حال 
خالقیت ه��ای به کار گرفته در نهایت باعث ش��د تا 
امروز به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های جهان 

در این زمینه معرفی شود. 
16- جو جبیا

34 ساله 
ثروت تخمینی: 3.6 میلیارد دالر

وی تجربه فعالیت در تأسیس چند شرکت کوچک 
و ناموفق در زمین��ه تکنولوژی را در کارنامه دارد، با 
این حال تصمیم بزرگ وی مبنی بر همکاری با ناتان 
بلچارزیک برای تأس��یس ش��رکت Airbnb باعث 
ش��ده اس��ت وی بتواند به ثروت و موفقیت بسیاری 

دست پیدا کند.

17- ژانگ بانگسین
35 ساله 

ثروت تخمینی: 1.3 میلیارد دالر
کارآفرین برتر سال 2013 کشور چین فردی است 
که در زمینه خدمات آموزش��ی مجازی فعالیت دارد 
و آقای ژانگ بانگس��ین متولد کشور چین بوده و در 
شهر پکن دفتر شرکت خود با نام TAL را بنا نهاده 

است. 
18- اسکات فارکوهار

35ساله 
ثروت تخمینی: 1.9 میلیارد دالر

ش��رکت بومی اس��ترالیایی Atlassian در سال 
2002 توسط آقای فارکوهر تأسیس شد. این شرکت 
در سال های اخیر با رش��دی مثال زدنی مواجه شده 
که منجر به قرار گرفتن آن در پنج ش��رکت برتر در 

زمینه IP گشته است. 
19- مایک کنون بروکس

35 ساله 
ثروت تخمینی: 1.9 میلیارد دالر

وی از هم��کاران اس��کاتفارکوهر بوده و توانس��ته 
اس��ت با وی ش��رکت Atlassian را به س��کوهای 
موفقیت برساند. در حال حاضر مشتریان این شرکت 
از برندهای مطرحی همچون تس��ال، توییتر و ناس��ا 

هستند. 
20- فرانک وانگ تائو

35 ساله 
ثروت تخمینی: 3.4 میلیارد دالر

اگ��ر از نظر ملیت بخواهیم افراد حاضر در لیس��ت 
را مورد بررس��ی قرار دهیم، بیش��ترین تعداد متعلق 
به کشور چین اس��ت که این خود قابل توجه است. 
 Dajiang در س��ال 2006 آقای وانگ تائو شرکت
 )DJI ب��ه اختصار( Innovation Technology
را زمانی ک��ه دانش��جوی دانش��گاه هن��گ کنگ بود 
تأس��یس کرد. این برند در ح��ال حاضر بزرگ ترین 
ش��رکت تولید کننده پهپادهای غیرنظامی محسوب 

می شود. 
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مصائب کسب وکارهای کوچک در 
دوران رشد)1(

زمانی که یک سازمان، در مرحله ای از رشد و توسعه، در 
توسعه سیستم های داخلی مورد نیاز خود موفق نباشد، با 
مشکل مواجه می شود. مشکالت موجود در یک کسب وکار 
کوچک، نشان دهنده نیاز آن سازمان به جابه جایی هستند. 
بیایید بر اس��اس داده های 20 سال گذش��ته، رایج ترین 
مشکالت سازمانی را بررسی کنیم و اندازه و نوع مشکالتی 
را که کس��ب وکارهای مختلف با آن مواجه می شوند مورد 

بحث قرار دهیم.
10 مشکل رایج در سازمان ها در زمان رشد

با استخدام افراد و انجام معامالت بیشتر از سوی شرکت ها، 
یا به عبارت س��اده تر در دوران رشد مشکالت نیز پدیدار 
می ش��وند و این یعنی عملی در فرآیند توس��عه سازمان 

اشتباه انجام شده است.
10 مشکل رایج در دوران رشد وجود دارد که کارآفرینان 

باید خود را برای مقابله با آنها آماده کنند.
1. افرادی که فکر می کنند 24 ساعت برای یک روز کم است.
2. افرادی که زمان زیادی را به حل مشکالت اختصاص می دهند.

3. افرادی که از کار سایرین اطالعی ندارند.
4. افرادی که درک درستی از مسیر حرکت شرکت ندارند.

5. مدیران خوب بسیار کمی وجود دارد.
6. مردم چنین احساس��ی دارند: برای درست انجام دادن 

یک کار باید آن را به تنهایی انجام دهم.
7. اکثر افراد احساس می کنند جلسات فقط یک نوع اتالف 

وقت هستند.
8. وقتی نقشه ای کش��یده می شود، پیگیری بسیار کمی 
ص��ورت می گیرد و در نتیجه نقش��ه با شکس��ت روبه رو 

می شود.
9. برخی افراد نگران امنیت شغلی خود هستند.

10. فروش شرکت افزایش می یابد، ولی سود ثابت است.
هر کدام از این موارد را در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

1. افرادی که فکر می کنند 24 س�اعت برای یک 
روز کم است

یکی از رایج ترین مشکالت کسب وکارها در دوران رشد این 
است که هیچوقت زمان کافی نداریم. کارمندان فکر می کنند 
که می توانند 24 س��اعت و هف��ت روز در هفته کار کنند و 
هنوز هم زمان برای انجام برخی کارها نداش��ته باشند. آنها 
نسبت به فشار کاری و استرس گله می کنند. هم سازمان و 
هم افراد احساس می کنند که همواره در حال تالش هستند، 
ولی هیچوقت به موفقیت نمی رس��ند. هر چه کار بیشتری 
انجام می دهند، به نظر کار بیشتری تولید می شود و در نتیجه 
س��یکلی بی انتها به وجود می آید. افراد احساس می کنند که 
در حال دویدن روی تردمیل هستند.اثرات چنین احساسی 
می  تواند بس��یار گس��ترده باش��د. اول، کارمندان احس��اس 
می کنند که بی دلیل متحمل فش��ار کاری شده اند و ممکن 
اس��ت دچار مش��کالت روحی ش��وند. انتقادها افزایش پیدا 
می کنند. دوم، کارمندان ممکن است در نتیجه استرس دچار 
بیماری های جسمی ش��وند. این مشکالت روحی و جسمی 
ممکن است به غیبت منتهی شود که در نهایت باعث کاهش 
راندمان شرکت می شود و در آخر، ممکن است افراد احساس 
کنند که توان کار در چنین محیطی را ندارند و ش��رکت را 
ترک کنند. این باعث کاهش حجم معامالت و افزایش هزینه 
انتخاب، استخدام و آموزش نیروهای جدید شود.  وقتی اکثر 
کارمندان احس��اس می کنند زمان کاف��ی در اختیار ندارند، 
معموال هیچکس به اندازه کارآفرین موس��س شرکت از این 
موضوع رنج نمی برد. کارآفرین، که مسئول موفقیت شرکت 
اس��ت، ممکن اس��ت کل هفته و هر روز به مدت 16 ساعت 
کار کند تا س��ازمان به خوبی پیش برود و رش��د کند.با رشد 
س��ازمان، کارآفرین متوجه خواهد شد که نمی تواند بر کل 
اعمال آن نظارت داشته باش��د. این حقیقت می تواند باعث 

ایجاد استرس زیادی شود.
2. اف�رادی که زمان زیادی را به حل مش�کالت 

اختصاص می دهند
دومین مشکل رایج زمانی پدیدار می شود که زمان زیادی 
به حل بحران های کوتاه مدت اختصاص یابد؛ حل مشکالت 
کوچک. این مش��کل معموال از کمب��ود برنامه بلندمدت و 
نقشه استراتژیک سرچشمه می گیرد. کارمندان و سازمان ها 
ب��ا برنامه روزان��ه پیش می روند و اطالع��ی از آینده ندارند. 
نتیجه آن از دس��ت رفتن بازدهی، تاثیر و کارآمدی سازمان 
است.  مثال های این مورد بسیار رایجند. در یک شرکت نبود 
برنامه باعث ش��د که ترتیب کارها ب��ه هم بریزد، در نتیجه 
فش��ار زیادی به کارمندان وارد شد و سوددهی شرکت نیز 
کاهش یافت. باید برای ارس��ال سفارش ها در روزهای آخر 
هفته و شب ها راننده استخدام می شد، موعد تحویل برخی 
سفارش ها گذشته بود. در دیگر سازمان ها، نبود طرح و نقشه 
می تواند باعث بروز مشکالت کوتاه مدت دیگری شود. مثال، 
نبود برنامه ریزی می تواند باعث کمبود نیروی فروش ش��ود. 
به دلیل این کمبودها، یک ش��رکت ممکن است مجبور به 
اس��تخدام افراد جدید و به کارگیری سریع آنها شود، گاهی 
حتی بدون آموزش. این باعث می ش��ود تا مش��کالت کوتاه 
مدتی به وج��ود آید چون افراد جدید مهارت های الزم برای 
انجام فروش را در اختیار ندارند.  مش��کالت در یک شرکت 
50 میلیون��ی ب��ه قدری زیاد ب��ود که مدیران ن��ام خود را 
مشکل گشا گذاشته بوند و مدیران ارشد به مدیران زیردست 
خود برای حل این مشکالت پاداش می دادند. وقتی مدیرانی 
که از بروز مشکل جلوگیری می کنند نادیده گرفته می شوند، 
برخی از آنها به ایجاد مشکل روی می آورند تا توجه مدیران 
ارشد را به خود جلب کنند.                    ادامه دارد ...
theballance :منبع
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کار بخ��ش زی��ادی از زندگی 
روزان��ه ما را ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت. اینکه در محل کار 
س��خت تالش کنیم و در نهایت 
مورد توجه واقع نشویم، به هیچ 
وجه اتفاق س��اده یا خنده داری 
نیس��ت. بدون صحبت در مورد 
موفقیت های کس��ب وکار امکان 
پیش��رفت وجود ندارد. برهمین 
موفقی��ت  زمین��ه  در  اس��اس 
ش��خصی در کس��ب وکار نقش 
تأیید از س��وی دیگران اهمیت 
می یاب��د. در ص��ورت مواجهه با 
چنین وضعی با چه کس��ی باید 
صحب��ت ک��رد؟ اگر ای��ن وضع 
تغییر نکرد، چه مدت باید صبر 
ک��رد؟ اینها پرس��ش های اغلب 
افراد در موقعیت کاری دش��وار 
است. در این مقاله »ربکا نایت« 
به بررس��ی این موضوع خواهد 

پرداخت. 
کارشناس ها چه می گویند؟ 

آنی مک کی نویس��نده کتاب 
»چگونه در محل کار خوشحال 
باش��یم« معتقد است هیچ چیز 
به ان��دازه نادیده گرفته ش��دن 
در محل کار آزاردهنده نیس��ت: 
»هم��ه ما نیازی انس��انی مبنی 
بر تقدیر براس��اس شایستگی ها 
برهمین  داری��م.  عملکردمان  و 
اس��اس عدم واکن��ش همکاران 
و مدیران م��ان نس��بت ب��ه این 
موضوع ناراحت��ی و در مواردی 
افس��ردگی بس��یاری از ما را به 
دنبال خواهد داشت«. عالوه بر 
ناراحتی، احساس نگرانی نسبت 
به توانایی های شخصی نیز یکی 
دیگر از نتایج این وضعیت است: 
»هنگام��ی ک��ه کس��ی متوجه 
م��ا نیس��ت، تردی��د در م��ورد 
توانایی های م��ان چن��دان ه��م 
غیرمنطق��ی نخواهد بود. در هر 
صورت بدون جلب توجه چگونه 
آینده حرفه ای مان  به  می توانیم 

امیدوار باشیم؟«
کارن دیل��ون نویس��نده اث��ر 
ب��رای  »راهنمای��ی  پژوهش��ی 
دفت��ر  سیاس��ت های  تعیی��ن 
کار« وجود تمام دش��واری های 
محیطی را به معنای ناتوانی در 
تغییر اوضاع نمی داند: »راه های 
بس��یار زیادی برای اطمینان از 
توجه دیگ��ران به آنچه در حال 
انجام آن هستیم، وجود دارد«. 
کلید طالیی ای��ن معما به نظر 
دیل��ون، یافت��ن راه دیپلماتیک 
مناسب برای جلب توجه دیگران 
برهمین  اس��ت.  به عملکردمان 
اس��اس در ادامه بح��ث به ارائه 
برخی از راهکارهای دیپلماتیک 

مناس��ب از نظ��ر کارن دیل��ون 
خواهیم پرداخت. 

واقع گرا باشید
پیش از هرگون��ه اقدامی باید 
یک س��ؤال اصلی را پاس��خ داد: 
آیا در مورد میزان تقدیر و توجه 
مورد انتظارم واقع بین هس��تم؟ 
دیلون در این زمینه بر ش��رایط 
و فش��ار کس��ب وکار ب��ه عنوان 
عامل��ی مؤث��ر تأکی��د می کند: 
»اف��راد در عرص��ه کس��ب وکار 
روزهای پرکاری را پش��ت س��ر 
به  اس��اس  برهمین  می گذارند. 
فعالیت  بازخ��ورد  زیاد  احتمال 
مناسب شما به اندازه مدنظرتان 
نخواهد بود«. این امر به معنای 
بی توجه��ی دیگران نس��بت به 
اعمال ش��ما نیس��ت. تنها منبع 
نگرانی در اینجا عدم هماهنگی 
می��زان تقدی��ر موردانتظار ما با 

بازخوردهای دریافتی است. 
اگرچ��ه دیل��ون تأکید زیادی 
روی واقع بین��ی دارد، ب��ا ای��ن 
حال همه ما می دانیم که گاهی 
اوق��ات در محی��ط کس��ب وکار 
مورد بی مهری واقع می ش��ویم: 
»حت��ی در یک محی��ط کاری 
فوق الع��اده انس��انی و اخالق��ی 
نی��ز گاه��ی اوق��ات نس��بت به 
عملکرد مطلوب افراد بی توجهی 
می ش��ود«. در چنین ش��رایطی 
راهکار منطقی در بررسی آنچه 
اس��ت.  ذهن م��ان  در  رخ داده 
منظور از این امر بررس��ی دقیق 
عملکردی که براساس آن انتظار 
تش��ویق داری��م، اس��ت. به این 
پرس��ش هایی  چنین  به  ترتیب 

باید پاسخ دهیم: 
- آیا کاری که کرده ایم خارج 
از عرف معمول در شرکت بوده 

است؟ 
- اگ��ر به دلی��ل عملکردمان 
تقاضای تش��ویق و تقدیر کنیم، 
چ��ه ذهنیت��ی از خودم��ان در 

دیگران ایجاد خواهیم کرد؟ 
- آیا عم��ل ما موجب رنجش 

همکاران شده است؟ 

اگ��ر در پاس��خگویی ب��ه این 
ش��ک وتردید  حتی  پرس��ش ها 
داشتید، تفکر بیشتر یا گفت وگو 
ب��ا همکاران ت��ان در مورد آنچه 
انج��ام داده اید ض��روری به نظر 

می رسد. 
صحبت با رئیس

مک ک��ی بهترین راه��کار در 
مواقع��ی که در محیط کار دیده 
نمی ش��ویم را صحبت با رئیس 
بخش یا شرکت می داند. با این 
حال چنین صحبتی با توجه به 
ش��خصیت مدیران و رئیس های 
بخش دشواری های خاص خود 
را دارد: »برخی از مدیران عالقه 
چندانی ب��ه اظهارنظر در مورد 
کارمندان ش��ان  مثبت  عملکرد 
ندارن��د. در واق��ع ب��رای ای��ن 
صاحب��ان  از  ب��زرگ  دس��ته 
کس��ب وکار تنها زمانی که یکی 
از کارمن��دان خطای��ی مرتکب 
ش��ود، زمان مداخل��ه و صحبت 
فرا می رس��د«. اگ��ر ب��ا چنی��ن 
رئیس��ی کار می کنید، این نکته 
را مدنظر داش��ته باش��ید: شما 
قرار نیس��ت وی را تغییر دهید. 
البته با توجه به منابع موجود در 
عمل ام��کان چنین کاری برای 
هیچ کارمندی وج��ود ندارد. با 
این حال ش��ما توانایی ارس��ال 
س��یگنالی مبن��ی ب��ر عالقه به 
صحبت بیش��تر پیرامون کارتان 
را خواهید داشت. در این صورت 
احتمال عالقه مدیر موردنظر به 
پیگیری وضعیت ش��ما افزایش 
خواهد یافت. در هر صورت هیچ 
کس عالقه ای به از دست دادن 

کارمندانش ندارد. 
عالوه بر نفس صحبت با مقام 
باالت��ر بای��د نح��وه گفت وگو را 
نیز مدنظر ق��رار دهیم. مک کی 
در ای��ن زمینه معتقد اس��ت به 
ج��ای اظهارنظ��ر مس��تقیم در 
اندکی  باید  ناراحتی م��ان  مورد 
دیپلماس��ی به خرج دهیم: »به 
جای اینکه مستقیم سراغ مدیر 
بخ��ش رفت��ه و از او در م��ورد 

عدم تش��ویق و قدردانی گالیه 
کنی��م باید ب��ه فک��ر راهکاری 
زیرکانه ت��ر باش��یم. ب��ه عنوان 
مثال از وی تقاضای صحبت در 
مورد عملکرد س��ه ماه اخیرتان 
را بکنی��د. در ای��ن گفت وگو در 
مورد نظر وی نسبت به عملکرد 
اخیرتان سؤال کرده و همچنین 
نحوه یادگیری بیشتر در محیط 
کار را به بحث بگذارید«. دیلون 
همس��و ب��ا مک کی ب��ر اهمیت 
اخیرتان  دستاوردهای  یادآوری 
به منظور تقوی��ت حافظه مدیر 
بخ��ش تأکی��د دارد. ب��ه ای��ن 
به صورت غیرمس��تقیم  ترتیب 
ش��کایت تان را به فرد مناس��ب 

منتقل خواهید کرد. 
تیم تان را در معرض نمایش 

قرار دهید
در  اس��ت  معتق��د  دیل��ون 
باید  صورت مدیریت ی��ک تیم 
ش��رایط مناس��ب ب��رای توجه 
بدان از س��وی دیگران را فراهم 
کرد: »به ط��ور معمول همکاران 
و مدی��ران ش��رکت نس��بت به 
اهمیت و موفقیت های تیم های 
آگاه  چن��دان  زیرمجموع��ه 
نیس��تند«. در چنین ش��رایطی 
ش��ما باید نقش میانجی را بازی 
کنید. براین اس��اس سراغ مدیر 
باالدس��ت تان بروید و با وی در 
تیم تان  درخشان  عملکرد  مورد 
صحبت کنی��د. ارائه گزارش��ی 
هن��گام  ای��ن  در  واقع گرایان��ه 
اهمیت بس��یار باالی��ی دارد. در 
واقع نباید به هر قیمتی تیم مان 
را در کان��ون توج��ه قرار دهیم. 
هنگام��ی که ی��ک مجموعه در 
مرکز توجه باش��د، کندوکاو در 
م��ورد عملک��ردش نیز بیش��تر 
می شود. براین اساس در صورت 
ارائه گزارش غیرواقعی به زودی 
خ��ود و تیم ت��ان از کانون توجه 
س��ازمانی به نازل تری��ن جایگاه 

سقوط خواهید کرد. 
یک��ی دیگ��ر از راهکاره��ای 
نمای��ش عملک��رد مثب��ت تیم 

و خودت��ان ارائ��ه گزارش ه��ای 
هفتگ��ی ی��ا ماهانه ب��ه رئیس 
اس��ت.  مدی��رکل  ی��ا  بخ��ش 
برهمین اس��اس باید ن��ام تمام 
اعض��ای تیم به ع��الوه فعالیت 
شایس��ته توجهی ک��ه در طول 
مدت موردنظر انجام داده اند در 

گزارش ذکر شود. 
اهمیت درک دیگران

مک ک��ی در بح��ث خ��ود به 
اهمیت توجه به دیگران اش��اره 
می کن��د: »اگر ب��ه دنبال تقدیر 
دیگ��ران هس��تیم ب��ه صورتی 
پارادوکس گون��ه باید خواس��ته 
در  س��ختاوتمندانه  را  خ��ود 
اختیار آنها ق��رار دهیم. منظور 
من تعری��ف و تمجید متقابل از 
دیگران اس��ت. نمی توان نسبت 
ب��ه عملکرد دیگ��ران بی تفاوت 
بود و س��پس انتظار تقدیرهای 
گسترده از سوی آنها را داشت«. 
ش��اید به ط��ور معم��ول چنین 
فرهنگ��ی در حوزه کس��ب وکار 
شما وجود نداشته باشد، با این 
حال ش��ما می توانید نویدبخش 
تغییر باش��ید. این نوع تغییرات 
هنجارهای  ایج��اد  ب��ا  عمدت��ا 
س��ازمانی صورت می پذیرد. در 
ای��ن زمین��ه دیل��ون معتقد به 
برگش��ت قطعی س��تایش ما از 
دیگران به خودمان است: »همه 
نس��بت به کس��انی ک��ه آنها را 
تشویق کرده و مورد محبت قرار 
می دهند احس��اس خوشایندی 
در  اس��اس  برهمی��ن  دارن��د، 
موقع مناس��ب ترس��ی از تقدیر 
و س��تایش متقاب��ل نخواهن��د 

داشت.«
اگر ج��و عمومی محل کارتان 
فعالی��ت  نح��وه  همچنی��ن  و 
انتظارات ش��ما و  با  مدیربخش 
تیم تان همس��و نیست، بهترین 
ارزش ه��ای  توس��عه  راه��کار 
برای��ن  اس��ت.  درون گروه��ی 
اساس مک کی بر اهمیت تقدیر 
اعض��ای تیم از یکدیگ��ر تأکید 
دارد: »در داخ��ل تی��م کارهای 
ب��رای تش��ویق یکدیگر  زیادی 
می توانیم انجام دهیم. به عنوان 
مث��ال هرگاه یک��ی از اعضا کار 
داد،  انج��ام  تحس��ین برانگیزی 
همگی یک دقیقه دس��ت از کار 
کشیده و برای او دست بزنیم«. 
با این حال باید توجه داشت که 
در انجام چنی��ن کاری چندان 
زیاده روی نکنیم. دیلون در این 
خصوص به تأثیرگذاری تحسین 
دیگران تنه��ا در صورتی که به 
موقع صورت پذیرد، تأکید دارد: 
»اگر تش��ویق و مورد تحس��ین 
واقع شدن تبدیل به عادت شود 

دیگر تأثیرگذار نخواهد بود.«
hbr :منبع

چرا گاهی اوقات هیچ کس ارزش فعالیت مان را درک نمی کند؟ 

 راهکارهایی برای زمانی که در محل کار
احساس ارزشمندی نمی کنیم

کلید کارآفرینی

به قلم اسکات آلن
کارآفرین و مشاور کسب وکار

مترجم: نیما جوادی

Kathleen Elkins به قلم
گزارشگر بیزینس اینسایدر

مترجم: امیرآل علی

به قلم ربکا نایت
ترجمه: علی آل علی 
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اخبار

تبریز – ماهان فالح- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
آذربایجان شرقی ازهمکاری  و تالش مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان ش��رقی در راستای برگزاری پنجمین نمایشگاه و 
جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی در نمایشگاه بین المللی تبریز 
تشکر و قدردانی کرد .به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی،  پورمهدی 
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری در راس��تای همکاری در 
برگزاری پنجمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی  
Rinotex 2017  با هدف تجاری سازی محصوالت فناورانه و تحقق 
اقتصاد دانش بنیان و همچنین مسئولیت بخش زون تخصصی زون 
آب و خاک  و رئیس کمیته برگزاری همایش بحران آب با محوریت 
بازچرخانی و اس��تفاده مجدد از پساب که در آبان ماه سال جاری در 
نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار شد، تشکر و قدردانی کرد. در بخشی 

از این لوح آمده است :
جناب آقای مهندس ایمانلو

مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
همکاری جنابعالی در پنجمین نمایشگاه و جش��نواره نوآوری  و 
فناوری ربع رش��یدی Rinotex 2017  که با هدف تجاری سازی 
محصوالت فناورانه و تحقق اقتصاد دانش بنیان از تاریخ 20 لغایت 24 
آبان ماه برگزار شد، موجب دلگرمی فناوران حاضر در جشنواره گردید. 
ضمن اعالم مراتب سپاس و قدردانی از شما بعنوان مسئول بخش زون 
تخصصی نوآوری و فن��اوری آب و خاک و رئیس کمیته برگزاری " 
همایش بحران آب با محوریت بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب " 
از  خداوند متعال توفیق روزافزون شما را در کمک به توسعه و اعتالی 

میهن عزیزمان مسئلت می نمایم .
محمد صادق پورمهدی  - معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری  

اهواز - شبنم قجاوند- مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق 
اهواز شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: یک دستگاه بریکر، 
کلید هوایی و کلید گراند پست زرگان تعویض و نوسازی شدند.  
امی��ر زبیدی بیان کرد: به دلیل قدمت باالی برخی از تجهیزات 
پس��ت، که سبب عملکرد ناصحیح بریکر و طوالنی شدن مدت 
خاموشی در هنگام عملیات ها و بی برقی مشترکین منقطه شده 
ب��ود، اقدام به تعویض یک دس��تگاه بریکر، کلید هوایی و کلید 

گراند بدون اعمال خاموشی به مشترکین کردیم.  وی ادامه داد: 
اقدامات انجام گرفته در جهت پایداری شبکه، کاهش خاموشی ها 
و تامین برق مطمئن در راس��تای آس��ایش و رف��اه اجتماعی 
مش��ترکین ناحیه صورت گرفته اس��ت. مدیر امور بهره برداری 
ناحیه ش��رق اهواز اضافه کرد: پست برق زرگان با قدمت باالی 
40 سال، تامین کننده مناطق مهمی از شهرستان اهواز از جمله 

کوی ملت، زرگان، فرهنگیان و قسمتی از زیتون می باشد.

تبریز - اسد فالح- همزمان با دهه فجر و با اعتباری بالغ بر 307 
میلیارد ریال 91 طرح گازرسانی در استان آذربایجان شرقی افتتاح و 
عملیات اجرایی 122 ط��رح با اعتبار بالغ بر 437 میلیارد ریال آغاز 
خواهد ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر افزود: به میمنت دهه فجر 
انقالب اسالمی، 89 روستا  با تحت پوشش قرار دادن  4613 خانوار 
روستایی  با اعتباری بالغ بر 276 میلیارد ریال و آغازعملیات اجرایی 
گازرسانی به 121 روستا با تحت پوشش قرار دادن 5687 خانوار و با 
اعتبار بالغ بر 341 میلیارد ریال طی مراسمی با حضور مقامات ارشد 
استان بطور همزمان و از طریق ویدئو کنفرانس  بهره برداری و آغاز 
خواهد شد .سیدرضا توحیدی همچنین از افتتاح چندین پروژه قابل 
افتتاح دیگر در دهه فجر خبر داد و افزود: افتتاح س��اختمان اداری و 

پست امداد شهرستان خداآفرین با اعتبار بالغ بر 15 میلیارد از دیگر 
پ��روژه ه��ای عمرانی قابل افتتاح در دهه فجر می باش��د. وی افزود: 

مانیتورینگ 25 ایستگاه CGS با ظرفیت 20 درصد گاز ورودی با 
اعتبار بیش از 15 میلیارد ریال از دیگر پروژه های قابل افتتاح در این 
ایام خجسته است. توحیدی افزود: در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی 
و صیانت از تولید و اشتغالزایی پایدار عملیات اجرایی  نزدیک رسانی  
به صنایع فاقد گاز طبیعی ب��ا اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال آغاز 
خواهد ش��د  . توحیدی با اعالم اینکه با بهره برداری از 89 روس��تا 
تعداد روستاهای گازدار استان به 1900 روستا خواهد رسید و درصد 
بهره مندی خانوار روستایی استان به 93 درصد خواهد رسد . وی در 
خاتمه اظهار امیدواری کرد: ان شاء ا... پروژه های حاضر عیدی خوبی 
در سالگرد انقالب اسالمی به هم استانی های عزیز خصوصا روستائیان 
ب��وده و بتوانند گام موثری در تحقق بخش اقتصاد مقاومتی و ایجاد 

اشتغال در مناطق محروم ایجاد کنند.

اصفهان- قاس�م اس�د- مدیر آم��وزش، تش��کیالت و بهبود 
روش های ش��هرداری اصفهان گفت: به دنبال برگزاری برنامه »ایده 
ش��و« در حوزه حمل و نقل و ترافیک از بین 134 پیشنهاد ارسالی، 
24 ایده و پیشنهاد به مرحله نهایی راه یافت. به گزارش اداره ارتباطات 
رسانه اي شهرداري اصفهان، مرتضي نصوحي افزود: در این مرحله ایده 
پردازان منتخب به صورت حضوری ایده های خود را در جمع داوران 
وتماشاگران ارائه خواهند کرد که توسط داوران مورد ارزیابی و امتیاز 

دهی قرار خواهند گرفت و به هش��ت نفر برتر جوایزی اعطا خواهد 
ش��د. وي خاطرنشان کرد: کتابخانه مرکزی ش��هرداری اصفهان در 
دوازدهمین روز از بهمن ماه 96 میزبان برگزاری مرحله نهایی برنامه 
»ایده ش��و« خواهد بود.  مدیر آموزش، تشکیالت و بهبود روش های 
شهرداری اصفهان تاکیدکرد: پیامد این طرح، برنامه ریزی الزم برای 
اجرایی شدن ایده و پیشنهادهای برتر از سوی معاونت حمل و نقل 

و ترافیک خواهد بود.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل امور مالیاتی 
اس��تان قزوین با حضرت حجت االسالم و المسلمین قدرتی 
رئیس کل دادگس��تری اس��تان قزوین دیدار و گفتگو کرد. 
در ای��ن دیدار فعال س��ازی اداره امور تصفیه ورشکس��تگی 
در اس��تان مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. پور امیدی در 
این جلس��ه با ابراز قدردانی از دعوت رئیس کل دادگستری 
اس��تان بر همفکری پیرامون حل معضالت اقتصادی کشور 
تاکید کرد و گفت: ورشکستگی از مباحث تخصصی مطروحه 
در اقتصاد کش��ور و نیازمند توجه خاص می باش��د.  وی در 

ادامه اظهار داش��ت: ضرورت تاسیس اداره تصفیه این است 
که روند رس��یدگی به امور ورشکستگی را تخصصی تر کرده 
و ب��ا جلوگیری از اعمال س��الیق مختلف توس��ط مدیران و 
اعمال نفوذها روند رس��یدگی تسریع ش��ود همچنین رویه 
واحدی اتخ��اذ کرده و وحدت روی��ه در رأس اجرای احکام 
قرار می گیرد. در پایان این جلس��ه هر دو مقام مسئول فعال 
سازی اداره تصفیه ورشکستگی استان را اقدام موثری جهت 
جلوگیری از سوء استفاده برخی از بدهکاران مالیاتی به ویژه 

درخصوص ورشکستگی ظاهری و واقعی عنوان کردند.

گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل ش��رکت گاز 
استان گلستان گفت: تعداد 267 پروژه گازرسانی با اعتباری بالغ  
بر 906 میلیارد ریال در ایام اهلل دهه فجر انجام می ش��ود.صفرعلی 
جمال لیوانی، در نشست خبری اظهار کرد: 267 پروژه با اعتباری 
بالغ  بر 906 میلیارد ریال در ایام اهلل دهه فجر گاز رسانی می شود.

وی اف��زود: از این تعداد پروژه 104 مورد قابل افتتاح و 163 مورد 
کلنگ زنی و در حال اجراس��ت.مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان 

گلس��تان گفت: تاکنون تعداد 841 روس��تا، 29 شهر، 667 واحد 
صنعتی عمده و 64 جایگاه cng در گلستان از نعمت گاز بهره مند 
شده اند. وی بابیان اینکه گلستان دارای 980 روستا است، تصریح 
کرد: با تالش های انجام ش��ده 841 روستا از نعمت گاز برخوردار 
ش��دند.جمال لیوانی اظهار کرد: از این تعداد روس��تاهای موجود 
در گلس��تان 75 روستا به دلیل مسیر جابه جایی، برخوردار بودن 
کمتر از 20 خانوار و یا اینکه از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند 

نمی توان گازرسانی کرد.وی از نخستین اجرای گازرسانی برای 41 
واحد صنعتی در گلس��تان خبر داد و افزود: در این ایام 91 واحد 
صنعتی کلنگ زنی می شود.مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره 
به اینکه در حال حاضر گلس��تان دارای 537 هزار مش��ترک گاز 
است، گفت: با سرمای شدید که طی 24 ساعت گذشته در استان 
به وجود آمده مشترکین گلستانی میزان 11 میلیون متر مکعب گاز 

در استان مصرف کردند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومي 
اداره کل راه��داري و حمل ونقل جاده اي اس��تان هرمزگان داریوش 
باقرج��وان با بیان این که در بخش حمل ونقل کاال اولویت نخس��ت 
افزایش ایمن��ی و توجه به اقتصاد بخش اس��ت، بر ضرورت کاهش 
هزینه ها به حداقل و ضرورت نوس��ازی ناوگان تاکید نمود. مدیر کل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان هرمزگان با اش��اره به پایین 
بودن تردد ناوگان باری کش��ور نس��بت به متوسط دنیا اظهار داشت 
: ناوگان کاالی کش��ور به طور متوسط در هر سال 60هزار کیلومتر 
تردد دارد در حالی که این شاخص در دنیا بیش از 150 هزار کیلومتر 
است. هرچند شرکت هایی نیز در کشور داریم که در مقیاس بیشتر 
از این کار می کنند. باقر جوان گفت: یکي از سیاس��ت هاي س��ازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده اي ارتقاء بهره وری است زیرا متاسفانه امروز 
بخش حمل ونقل کاال قسمت زیادي از بیکاري را در کشور به دوش 

مي کشد و هیچ عامل بازدارنده ای نتوانسته از تردد کامیونهای فرسوده 
در کشور جلوگیری کند به گونه ای که رانندگان چندین روز در نوبت 
بار هس��تند.  وی از بخشنامه جدید س��ازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي برای ساماندهی ناوگان حمل و نقل کاال خبر داد و خاطرنشان 

کرد: براساس بخش��نامه جدید از سال آینده محدودیت های قانونی 
برای ناوگان فرسوده حمل کاال اعمال خواهد شد به طوری که در سال 
97 ضمن جلوگیری از صدور بارنامه برای کامیون های باالی 50 سال، 
از تردد آنها نیز ممانعت می شود.  این مقام مسئول  نوسازی ناوگان 
حمل و نقل را به دو دلیِل کاهش مصرف س��وخت و ارتقای محیط 
زیس��ت ضروری دانست و تصریح کرد: برای این منظور قراردادهایی 
با ش��رکت های خودروسازی برای نوسازی ناوگان منعقد گردیده که 
در بخش ناوگان حمل و نقل مس��افر از محل منابع داخلی سازمان 
راه��داری و حمل و نقل جاده ای و برای ناوگان کاال نیز از محل ماده 
12 قان��ون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالي کش��ور 
انجام مي گردد.  باقر جوان همچنین خاطرنش��ان کرد: برای توجیه 
سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل جاده اي، اعمال محدودیت هایی 

برای ناوگان فرسوده اجتناب ناپذیر است.

 قدردانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
از مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی

  مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق اهواز شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

انجام اقدامات الزم جهت بهینه سازی پست زرگان 

همزمان با دهه فجر صورت می گیرد

بهره برداری  و آغاز عملیات اجرایی 213 پروژه گازرسانی در آذربایجان شرقی

مدیر آموزش، تشکیالت و بهبود روش های شهرداری اصفهان:

8 پیشنهاددهنده ترافیکي جایزه دریافت مي کنند

 مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین در دیدار با رئیس کل دادگستری استان 
بر فعال سازی اداره امور تصفیه ورشکستگی تاکید کرد 

2۶۷ پروژه توسط شرکت گاز گلستان بهره برداری می شود

ممنوعیت صدور بارنامه و تردد ناوگان حمل ونقل جاده اي باالي 50 سال از ابتداي سال 139۷

 بهره برداری از پروژه های بنیاد مسکن استان گلستان 
در دهه فجر با اعتبار 230 میلیارد ریال

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، مهندس زمانی نژاد، 
مدیرکل بنیاد مسکن استان از بهره برداری از پروژه عمرانی بنیاد مسکن استان در دهه مبارک فجر امسال در سطح استان با اعتبار 
230 میلیارد ریال خبر دادند. وی گفت: مطابق سنوات گذشته، به مناسبت یوم اهلل دهه فجر و به منظور انعکاس خدمات نظام مقدس 
جمهوری اسالمی بویژه در عمران و آبادانی روستاها و کمک به اقشار کم درآمد، تعدادی از پروژه های بنیاد مسکن استان تقدیم مردم 
شریف استان خواهد شد. وی در ادامه از بهره برداری از 1075 واحد مسکونی روستایی با اعتبار 170 میلیارد ریال و بهره برداری از 19 

طرح های هادی روستایی با اعتبار 60 میلیارد ریال و بهره مندی بیش از 11 هزار خانوار استان از این طرح ها خبر دادند.

به همت سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوین
کارگاه رایگان راه هاي مقابله با پرخاشگري و استرس  در کودکان برگزار شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- کارگاه رایگان شهروندي »پرخاشگري و استرس در کودکان و راههاي مقابله با آن با مشارکت 
مرکز آموزش��ي علمي و کاربردي شهرداري و فرهنگس��راي بانو حضرت زهرا )س( سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري 
قزوین در این سازمان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوین؛زاهدیان، استاد مرکز 
آموزشي علمي کاربردي شهرداري قزوین در این کارگاه گفت: کودکان به ویژه خردساالن شاید بدانند که احساس ناراحتي یا عصبانیت 
دارند، اما ممکن است ندانند که احساس استرس یا اضطراب دارند. سمانه زاهدیان افزود:پرخاشگري معموال از ناتواني کودک شما 
درکنار آمدن با خشم، عوامل بیولوژیکي، بدرفتاري والدین یا کمبود مهارت هاي ارتباطي ناشي مي شود. وي اظهار کرد:اگر فرزند شما 
به دوستش آسیب رساند، به جاي آنکه همانجا سرش فریاد بکشید به او آموزش بدهید چطور رفتارهاي پرخاشگرانه مي تواند به دیگران 
آسیب بزند سپس از کودک تان بخواهید از دوستش عذرخواهي کند. این روانشناس در ادامه گفت: بازي در رشد کودک و  پرورش 
خالقیت او نقش بسزایي دارد و سبب از بین بردن مشکالت هیجاني و عاطفي کودکان از جمله خشم ، ترس و اضطراب مي شود. وي 
به  والدین توصیه کرد براي کودکان خود احترام قائل شوند تا از بروز تنش ها و استرس در آنان جلوگیري کنند، همچنین والدین باید 

دلیل لجبازي کودکان خود را در خود جستجو کنند.

  شهردار اهواز مطرح کرد
پیش بینی اعتبار ساخت سوله بحران در بودجه 9۷

اهواز - ش�بنم قجاوند- ش��هردار اهواز از ایجاد دو سوله بحران که هم امکان امدادرسانی و هم 
اسکان داشته باشد برای سال 97 خبر داد. منصور کتانباف اظهار کرد: الزم است دستگاه های شهری 
تمهیدات الزم را اندیشیده و پیش بینی کرده باشند تا در هنگام رخ دادن حوادث طبیعی مانند سیل 
و زلزله آماده خدمات رسانی مطلوب باشند که البته ظرفیت های خوبی در این موضوع در اهواز وجود 
دارد. شهردار کالنشهر اهواز بیان کرد: شهرداری هم به تبع این موضوع باید به سمت تجهیز و آماده 
شدن حرکت کند که در این راستا برای سال97 پیش بینی کرده ایم دو سوله بحران را که هم امکان 
امدادرس��انی و هم اس��کان داشته باش��د ایجاد کنیم و بودجه آن را هم درنظر گرفته ایم. کتانباف گفت: در ستاد بحران استان هم 
پیشنهادی با عنوان محل اسکان موقت مطرح کرده ایم که ظرفیت نگهداری تعداد باالیی از شهروندان را داشته باشد و البته امکانات 
زیرساختی آن مانند آب، برق، امکانات رفاهی و بهداشتی و درمانگاه  از قبل باید مهیا شود که امیدواریم این پیشنهاد اجرایی شود. وی 
افزود: خوشبختانه استان برای مقابله با بحران امکانات خوبی دارد ولی دستگاه های مختلف باید با برگزاری مانور نحوه خدمات رسانی 

و مدیریت بحران را تمرین کرده و موارد را مرور کنند تا در زمان بروز حوادث آمادگی الزم را داشته باشند. 

دکترحسینی شاهرودی: 
مکانیزم شناسایی و حذف دهک های ثروتمند از دریافت یارانه شفاف باشد

شاهرود - حسین بابامحمدی - عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: ساز و کار حذف دهک های ثروتمند از دریافت یارانه نقدی باید بصورت شفاف مشخص شود.   
سیدحسن حسینی شاهرودی درخصوص مشخص شدن سقف درآمدی حاصل از محل هدفمندی 
یارانه ها گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سقف درآمدهای حاصل از محل هدفمندی 
یارانه ها در سال آینده 37هزار میلیارد تومان تعیین شده که بیانگر حذف بخشی از جمعیت یارانه 
بگیر در کشور است.  عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: باید 
توجه داشت مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه در صحن علنی مجلس نیز بررسی می شود و با توجه به اهمیت موضوع اصالح پرداخت 

یارانه های نقدی، پیش بینی می شود در این خصوص با حساسیت بیشتری تصمیم گیری شود. 
احتمال موافقت مجلس با حذف بخشی از یارانه بگیران مشروط خواهد بود

نماینده مردم شاهرود و میامی ادامه داد: احتمال دارد که مجلس با کاهش سقف درآمدهای حاصل از محل هدفمندی یارانه ها، 
موافقت کند اما این موافقت مشروط به رعایت نکاتی است.  حسینی شاهرودی افزود: ساز و کار حذف دهک های ثروتمند از دریافت 
یارانه نقدی باید بصورت مشخص تعیین شود، همچنین مکانیزم شناسایی اشخاص ثروتمند باید شفاف باشد.  وی در این رابطه ادامه 
داد: استفاده درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها باید مشخص شود چرا که اگر درآمدهای مذکور به سمت هزینه های جاری و 

بزرگ شدن دولت برود، مجلس با این روند مخالفت می کند. 
لزوم تقویت حقوق اقشار ضعیف و بازنشستگان با حقوق کم

حس��ینی ش��اهرودی تصریح کرد: باید بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه ثروتمندان، صرف تقویت دهک های پایین و اقشار 
آسیب پذیر جامعه همچنین بازنشستگان با حقوق کم شود.  عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور 

شد: باید درآمدهای حاصل از محل هدفمندی یارانه ها، بصورت شفاف در جهت حمایت از تولید، اشتغال و صادرات صرف شود.

تشریح وضعیت آب شرب و طرح ها و برنامه های شرکت آبفار ایالم
ایالم- هدی منصوری- مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی بیان داش��ت : تأمین آب شرب 
بهداشتی و موضوع سالمت مردم هدف اصلی این دستگاه خدمت رسان و دغدغه اصلی کارکنان شرکت آب وفاضالب روستایی 
است. تیموری گفت: شرکت به دنبال شناسایی منابع آبی پایدار و مجتمعی کردن آب روستا جهت کنترل و ارائه خدمات مطلوبتر 
 به روس��تائیان محترم می باش��د که از اهم فعالیتهای ش��رکت آبرسانی به 50 روستا در س��ال 95 و برنامه ریزی برای آبرسانی
به 48 روستای دیگر تا پایان سال 96 میباشد. وی در خصوص کیفیت آب شرب روستاها نیز توضیح داد:  در طول سال جاری 
8847 موردآزم��ون میکروبی و 26325 مورد آزمون کدورت س��نجی روی آبهای س��طح روس��تاها انج��ام گرفته که مطلوبیت 
100درصدی و 372085 مورد کلر س��نجی مطلوبیت 98/5 درصدی  آب ش��رب روستاها با توجه به کنترل مداوم و روزانه آب 

شرب روستاها توسط همکاران و گزارشات  ناظرین مراکز بهداشتی و درمانی از سطح روستاها  می باشد. 

مراسم اختتامیه ارزیابی سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت در شرکت 
گاز استان گیالن برگزار شد 

رشت- زینب قلیپور- روز سه شنبه 10 بهمن ماه مراسم اختتامیه ارزیابی سرآمدی و بهبود مستمر صنعت نفت در سالن 
اجتماعات روابط عمومی گاز گیالن برگزار شد.در این مراسم مهرزاد سمیعی، معاون بهره برداری شرکت گاز استان گیالن از تیم 
ارزیابی تعالی بجهت نگاه دقیق و کارشناسانه  به بخش های مختلف سازمان تشکر و قدردانی نمود و اظهار داشت: هدف شرکت 
گاز ارائه خدمات صادقانه به مردم است و در این ارزیابی همه مدیران و کارکنان شرکت درجهت انعکاس واقعی و درست اقدامات و 
عملکرد شرکت همانند گذشته تالش نمودند.وی یکی دیگر از اهداف مهم شرکت گاز را تامین ایمنی جریان گاز در استان عنوان 
و ابراز امیدواری نمود تا ارزیابان محترم تنها به مستندات  بسنده نکنند و با عمق بیشتری به تالش های پرسنل گاز گیالن در 
جهت خدمتگزاری به مردم شریف استان نگاه نمایند.در ادامه این مراسم غالمعلی مقصودبیگی سرپرست تیم ارزیابی تعالی ضمن 
قدردانی از میهمان نوازی مدیریت و کارکنان شرکت گاز استان گیالن، به بیان اهم نتایج ارزیابی های صورت گرفته پرداخت. وی 
اظهار داشت: طی 4 روز ارزیابی از شرکت گاز استان گیالن، بخش های مختلف شرکت بصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفتند. 
سرپرست تیم ارزیابی بیان نمود: شرکت گاز استان گیالن شاخص های کلیدی خود را با توجه به اسناد باالدستی و استراتژی ها 
شناس��ایی نموده و بصورت س��ه ماهه مورد پایش قرار می دهد. مقصودبیگی ادامه داد : این شرکت می تواند با قیاس قرار دادن 

شرکت های برتر در بخش های دیگر به سمت پایدار کردن نتایج گام بردارد.
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ش��روع یک ماجراجویی هیجان انگیز ب��ا هدف یافتن 
تمبرهای مرتبط با ایران از سراس��ر جهان با ش��عار »در 
جس��ت وجوی تمبرهای مرتبط« شما هم به عنوان یک 
»تمبری��اب« با ما در این ماجراجویی همراه باش��ید و با 

نصب این اپ به ما بپیوندید...
تمبر مرتبط چیس��ت؟ برای اینکه یک تمبر، مرتبط با 
ایران به حس��اب بیاید باید حداقل یک موضوع مرتبط با 
ایران در آن تمبر موجود باشد، مانند نام ایران به هر زبان 
یا نوش��تار موثق، درج پرچم کشورمان در ادوار مختلف، 
درج هر نماد و مش��خصه ملی ی��ا هر مورد معرف هویت 
ایران��ی، تصویر و یا نام حیوان��ات و گیاهانی که مختص 
کش��ور عزیزمان هستند و در یک کالم هر آنچه یک فرد 

غیر ایرانی با دیدنش آن تمبر را به ایران ارتباط دهد. 
تمبریاب نخس��تین کاتالوگ تمبرهای مرتبط با ایران 

است.

ص��دا در فرآین��د برندین��گ نق��ش دارد و یکی از 
نمادهای برندس��ازی در تبلیغات محس��وب می شود. 
صدا محرکی بس��یار قدرتمند و می تواند مستقیما با 
خ��ود محصول مرتبط باش��د، مانن��د صدایی که یک 
بطری یا قوطی هنگام باز ش��دن ایجاد می کند و نیز 
ص��دای ریختن آن در لیوان، یا صدای در اتومبیل و... 
که همه بس��یار مهم هس��تند و نیز می تواند به شکل 

موسیقیایی باشد. 
 مطالع��ات تجربی زیادی، همبس��تگی های مثبت 
بین موس��یقی و زمان صرف شده برای خرید را نشان 
می دهن��د. ان��واع مختلف عبارات احساس��ی )ش��عر، 
موس��یقی، صداها، تم های موجود در فضا و صداهای 
خاص( هم��ه می توانند یک تجربه را به وجود آورند و 
برای رسیدن به تمایز، در برندها به کار روند. موسیقی 
پس زمینه، بر درک مش��تری در زمان انتظار، هزینه 

و حج��م معامالت در فروش��گاه ها و رس��توران ها اثر 
می گذارد. موزیک های تند، خرید مصرف کننده را در 
محیط های فروش��گاهی کاهش، ام��ا گردش مالی در 
رستوران ها را افزایش می دهد. بر اساس یک پژوهش، 
ملودی آرام تر، زمان ص��رف غذا را طوالنی تر می کند 
ک��ه خود منج��ر به ۲۹درص��د افزای��ش در میانگین 
صورتحساب می شود. شرکت ها موسیقی را متجانس 

با هویت برند خود انتخاب می کنند. 
محقق��ان دریافتن��د که حافظه موس��یقی بهتر 
از کالم، حف��ظ می ش��ود، زی��را بر خ��الف زبان، 
موس��یقی در یک بخش خاص مغز قرار نمی گیرد 
و در سراس��ر و بخش های مختلفی از آن پردازش 
می شود. مصرف کنندگان آهنگ ها را با احساسات، 
اف��راد و مکان های��ی ک��ه تجربه کرده ان��د مرتبط 
می س��ازند. آهنگ ه��ای زم��ان گذش��ته را وقتی 
دوباره می ش��نویم، احساس��ات و خاط��رات را به 
ش��کل قدرتمن��دی برای م��ا فراخوان��ی می کند. 
دیزنی در این زمینه مثال کاملی است که با دقت 

کامل موس��یقی و  ترکیب صداه��ا را برای ایجاد 
یک تجربه کامل و ب��ه یادماندنی در پارک هایش 
اجرا کرده است پس موس��یقی می تواند خاطرات 
را فعال س��ازد. بر اس��اس تحقیقات علمی صورت 
گرفت��ه، برندهای��ی که به طور واضح توس��ط یک 
نوع موس��یقی تعریف ش��ده اند، ۹۶درصد آسان تر 
نس��بت به برندهایی که هیچ نوع صدایی را به کار 
نبرده اند، به خاطر س��پرده می شوند. وابستگی بین 
یک ملودی و برند می تواند بس��یار س��ریع، بعد از 
اینکه در معرض یک تبلیغ قرار گرفتند ایجاد شود 
تا حدی که برای آنها سخت می شود آن برند را با 

ملودی دیگری در تبلیغات ببینند. 
برای داشتن مشتریان عالقه مند به یک محصول با 
اس��تفاده از موسیقی، ضروری است احساس شخصی 
آنها شناس��ایی شود. رابطه  و حسی که از به کار بردن 
صدا و موس��یقی، بین یک محصول و س��بک زندگی 

مشتری ایجاد می شود، خیلی قوی  است. 
brandabout :منبع

کاربرد و اثرگذاری موسیقی در برندسازی

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 896 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: متأسفانه در ایران اکثر شرکت هایی 
که از سیس��تم کال س��نتر اس��تفاده می کنند کاالهای 
بی کیفیت چینی می فروشند و نزد جامعه ایرانی کارنامه 

خوبی ندارند. 
توصیه ما این است که یا اساسا این شیوه فروش را 
فراموش کنید یا اگر تمای��ل به انجام آن دارید حتما 
خودتان سیس��تم ف��روش تلفنی را راه ان��دازی کنید. 
این کار مزایای زیادی را برای ش��ما خواهد داش��ت، 
زیرا ش��ما به جزییات کاالی خودتان مس��لط هستید 

و کارمندانی که پاس��خگوی مشتریان هستند زیرنظر  
ش��ما خواهند بود و با ارائه اطالع��ات غلط یا برخورد 
نامناسب موجب خدش��ه دار شدن برند شما نخواهند 
ش��د. ممکن اس��ت در ظاهر این کار هزینه زا باش��د، 
اما در عوض ش��ما سهم واس��طه )کال سنتر ثانوی( را 
پرداخت نمی کنید و درآمد ش��ما بیش��تر خواهد شد. 
مزیت فروش از طریق تلفن در کالنش��هرها این است 
که افراد مجبور نیس��تند برای خری��د حتما از منزل 
خارج شوند و نگران جای پارک و ترافیک باشند. این 
نوع سرویس ها احتماال برای بخشی از جامعه جذابیت 
دارد و می تواند فروش ش��ما را بیش��تر کند. البته این 

کار بیشتر درباره لوازم خانگی کوچک جواب می دهد. 
بسیار بعید است افراد برای خرید یخچال و تلویزیون 
و... حاض��ر باش��ند از راه دور و از طریق تلفن اقدام به 
خرید کنند. بنابراین اگر ش��ما لوازم خانگی س��بک و 
کوچک می فروشید وارد این سیستم شوید. نکته دیگر 
آنکه این سیستم هم همانند شیوه های دیگر بازاریابی 
فوت وف��ن   خاص خود را دارد. در ش��ماره های قبل در 
پاسخ به پرس��ش یکی از خوانندگان مفصل تر در این 
 خصوص توضیح دادیم. می توانید با مراجعه به  س��ایت

www.Forsatnet.irو بخش کلینیک کس��ب وکار 
این توضیحات را مالحظه کنید.

عرضه محصول از طریق کال سنتر 

پرسش: یک تولیدکننده لوازم آشپزخانه هستم و به توصیه شرکا قصد دارم محصوالتم را از طریق فروشگاه های کال سنتر به 
مشتریان عرضه کنم. این تصمیم چه مزایا و معایبی می تواند برای کسب وکار من داشته باشد؟ کلینیککسبوکار

در چه شرایطی باید به ترک شغل تان 
فکر کنید

تصمیم گیری درمورد ترک یک موقعیت شغلی کار 
ساده ای نیست، اما اگر به برخی نشانه ها توجه کنید، 

می توانید به درستی این تصمیم پی ببرید. 
طبق آمار، هر فرد در طول دوران حرفه ای اش ۱۲ 
بار موقعیت ش��غلی خود را تغییر می دهد. این آمار، 
بیانگر ارتقای ش��غلی، تغییر نقش های درون سازمانی 
و ترک یک ش��رکت به منظور پیوستن به محیط کار 

دیگری است. 
از طرف دیگر، گرچه آمار فوق مؤید این امر اس��ت 
که دیگر دوران پیوس��تن به یک سازمان و کار کردن 
در آن تا دوران بازنشس��تگی، به پایان رسیده است، 
ولی هنوز بسیاری از مردم نگران پیامدهای استعفای 
خود هستند. واقعیت این است که اگر شما به دالیل 
خوب��ی )مثال موقعی��ت بهتر در یک س��ازمان دیگر( 
تصمیم بگیرید یک ش��رکت را ت��رک کنید، احتماال 
شرکت اول می کوشد شما را حفظ کند. ولی معموال 
کارمندان برای ارتقای موقعیت حرفه ای خود استعفا 

نمی دهند. 
اگر ش��ما یک دوره طوالنی )بیش از دو س��ال( در 
یک ش��رکت کار کرده باشید و بعد به هر علتی شغل 
خود را ت��رک کنید، به احتمال زیاد یکی از س��ؤاالت 
مصاحبه های شغلی آینده تان، به علت استعفای شما 
برمی گ��ردد؛ هرچند ای��ن امر مانع از اس��تخدام تان 
نخواهد ش��د. درصورتی ک��ه رزومه باثباتی نداش��ته 
باش��ید، ممکن اس��ت ترجیح بدهید الاقل یک سال 

موقعیت حرفه ای خود را حفظ کنید. 
بااین ح��ال حتی افرادی که رزوم��ه پایداری دارند، 
گاه��ی به مدتی طوالنی در یک موقعیت بد ش��غلی 
باق��ی می مانن��د و عل��ت آن ، گاهی ع��دم تمایل به 
جابه جایی و تغییر و گاه��ی اوقات صرفا تنبلی افراد 

است. 
اگر ش��ما ه��م به تغییر ش��غل تان فک��ر می کنید، 
موقعیت های زیر نش��ان دهنده تصمیم درس��ت شما 
هس��تند؛ البته درصورتی ک��ه فرصت های دیگری نیز 

پیش روی شما قرار داشته باشد. 
هیچ فرصت رشدی در این شرکت ندارید

گاهی اوقات ش��ما ش��غل تان، همکاران تان و حتی 
رئیس تان را دوست دارید، اما باز هم مجبورید حرفه 
فعلی تان را ترک کنید. یکی از این موقعیت ها زمانی 
اس��ت که شما برای شرکت کوچکی کار می کنید که 

هیچ فرصت رشدی در آن نخواهید داشت. 
این اتفاق غالبا زمانی رخ می دهد که خود شرکت، 
به ایس��تایی رس��یده اس��ت و دیگر امکان رش��د یا 
تغییر ندارد. رئیس یا مالک ش��رکت، ترجیح می دهد 
کسب وکارش را در همین سطح نگه دارد و بسیاری از 

کارمندان هم مشکلی با شرایط مذکور ندارند. 
اما اگر ایستایی شرکت به این معنی باشد که شما 
دیگر مهارت جدیدی ی��اد نمی گیرید و هیچ امیدی 
برای رش��د و پیش��رفت ندارید، ترک شرکت حرکت 
درس��تی محس��وب می ش��ود. زمانی ک��ه محیط کار 
مثبتی دارید، جابه جایی ش��غلی کار آس��انی نیست، 
ولی اگ��ر امیدوار و مایلید دان��ش و تخصص خود را 
بهبود دهی��د، ادامه فعالیت در این ش��رکت تصمیم 

اشتباهی است. 
ساعت  کاری تان افزایش پیدا کرده، ولی 

دستمزدتان ثابت مانده است
گاهی اوقات در موقعیتی قرار می گیرید که از شما 
انتظار می رود بدون افزایش دس��تمزد، کار بیشتری 
انج��ام دهید. ممکن اس��ت یک موقعیت ش��غلی باز 
در ش��رکت تان به وجود آمده باشد که هنوز کارمند 
جدیدی را برای آن اس��تخدام نکرده ان��د، یا یکی از 
همکاران تان به هر دلیلی مدتی غیبت داشته باشد و 

از شما بخواهند که وظایف او را انجام دهید. 
اگر چنین ش��رایطی برای چن��د روز یا حتی چند 
هفته ادامه داش��ته باشد، مشکل خاصی نیست، ولی 
اگر ماه ها گذشته است و شما ساعات طوالنی )بیش 
از وظایف خودتان( کار می کنید و رئیس تان هیچ گونه 
پیشنهاد افزایش حقوقی را نمی پذیرد، شاید زمان آن 

فرا رسیده است که شرکت فعلی تان را ترک کنید. 
با رئیس بدی کار می کنید

گاهی اوقات مش��کل کاری ش��ما، رئیس تان است. 
ممکن است او فردی بی انصاف، تنبل یا بی صالحیت 
باش��د. چنین ش��رایطی ادامه کار برای شرکت فعلی 
را بس��یار دشوار می کند. اگر در چنین موقعیتی قرار 
داری��د و نمی توانید ب��ه کمک بخش منابع انس��انی 
اوض��اع را اصالح کنید، ممکن اس��ت ترک ش��رکت 

بهترین راه  حلی باشد که پیش روی شما است. 
نمی توانید رؤیاهای خود را دنبال کنید

ممکن اس��ت سال ها پیش، تحت ش��رایط خاصی 
ش��غل فعلی تان را انتخاب کرده باش��ید. شاید در آن 
زمان این ش��غل نیازهای ش��ما را برط��رف می کرد، 
اما حاال متوجه ش��ده اید ک��ه در این موقعیت کاری، 
نمی توانید اهداف اصلی ت��ان را پیگیری کنید. حتی 
اگر ش��غل تان از ثبات و امنیت خوبی برخوردار باشد 
یا بس��یاری از مردم آن را یک فرصت رؤیایی ببینند، 
نباید شور و اشتیاق و برنامه های آینده خود را قربانی 

این کار کنید. 
به خودتان اعتماد کنید

شغل تان را صرفا به این دلیل که روز یا هفته خوبی 
نداشته اید ترک نکنید. 

اما اگر واقعا خوش��بخت نیستید و یقین دارید که 
ش��رایط فعلی بهب��ود پیدا نمی کند، بای��د بدانید که 
اس��تعفا، نه به معنی شکس��ت اس��ت و نه چیزی که 
بابت آن شرمنده ش��وید. اگر برای ترک شغل فعلی، 
دلیلی درس��ت و منطقی دارید، این تصمیم می تواند 

به فردایی بهتر و شادتر منجر شود. 
FASTCOMPANY/zoomit منبع

پریسا نظامی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران
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 افتتاح گلخانه   های کروی آمازون
در سیاتل 

گلخانه   های کروی ش��کل آمازون در س��یاتل باالخره 
پس از گذراندن روند برنامه ریزی و س��اخت هفت س��اله 
باالخ��ره درهایش را ب��ه روی بازدید کنن��دگان باز کرد. 
این س��اختمان های کروی ش��کل که »ُکره  ها« نام دارد، 
4۰هزار گیاه را از گوشه و  کنار ۳۰ کشور مختلف دنیا در 
خود جمع آوری کرده اس��ت. این ساختما ن ها به منظور 
ایج��اد محیطی طبیعی برای ق��رار مالقات های کوچک، 
اس��تراحت و فاصله گرفت��ن از میزکار ب��رای کارمندان 
طراحی شده است.  در این کره  ها المانی به نام دیوار های 
زنده طراحی شده که در واقع باغچه هایی عمودی هستند 
ک��ه ۲۵ هزار گی��اه را در دیواری به مس��احت ۳۷۲متر 
مربع جا داده اند.  این س��اختمان از س��ه کره متصل به 
هم تش��کیل شده که از شیشه و فلز س��اخته شده اند و 
ب��ه گزارش بلومبرگ می توانن��د ۸۰۰ کارمند را در خود 
جای دهند. بزرگ ترین گلخانه کروی  این س��اختمان ها 
۲۷ متر طول و 4۰ متر عرض داش��ته و با داشتن دمای 
۲۲ درجه سلسیوس و ۶۰درصد رطوبت هوا، از محیطی 
گرم و مرط��وب بهره می برد.  البته در این کره ها، محیط  
خرد اقلیم طراحی شده اند، بدین ترتیب که دما و رطوبت یک 
اتاق مجزا بوده و تأثیری در قسمت دیگر نمی گذارد. به همین 
منظور اگر شخصی دمایی گرم تر یا محیطی سردتر را ترجیح 
می دهد می تواند آن را فراهم آورد. ساختمان یاد شده حتی به 
یک سیستم بادگیر و تهویه هوای مخصوص نیز مجهز است 

که می تواند نسیمی مالیم را شبیه سازی کند. 
گلخانه   ه��ای کروی ش��کل آم��ازون از وای فای بهره 
می برن��د و اتاق های��ش نام های عجیب��ی همچون »النه 
پرن��ده« دارن��د ک��ه ح��س انتزاعی-جنگل��ی را تداعی 
می کنن��د. در ای��ن اتاق ها به غیر از برگزاری جلس��ات و 
تنفس اکس��یژن تولی��دی گیاهان، می توان اس��تراحت 
کوتاهی نیز کرد. آمازون همزمان استفاده کارمندانش از 
  )ID Badges( اتاق ها به وس��یله نشان های هویتی شان
را تح��ت نظارت قرار داده و مراقب خواهد بود کس��ی از 
محیط سو ءاستفاده نکند و فعالیت های کاری خود را برای 
استراحت بیشتر نادیده نگیرد.  اگرچه این گنبدهای گرد 
بس��یار زیبا به نظر رس��یده و محیطی فرح بخش دارند، 
ام��ا عملکرد آمازون، اقدام جدیدی نیس��ت. پیش از این 
مایکروسافت برای کارمندانش خانه های درختی زیبایی 
طراحی ک��رده بود. این گلخانه های کروی ش��کل نیز از 
لح��اظ اندازه ه��م نمی تواند قدم ش��گرفی در س��اخت 
طبیعت مصنوعی باش��د، چراکه دوب��ی قصد دارد اولین 
هتل مجهز به جنگل گرمس��یری مصنوعی را با مساحت 
۱۸۶ هزار متر مربع تا سال ۲۰۱۸ بسازد.    منبع: ورج

معرفی استارت آپ

خبر داغ

مسیرموفقیت بسته بندی خالق
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