
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

7 جمادی الثانی 1439 - سـال چهارم
شماره   1010- 16صفحه - 1500 تومان

Sat.24 Feb 2018

www.forsatnet . ir

شنبه
5 اسفند

1396

الیحه بودجه در بهارستان به ایستگاه پایانی رسید

سرانجام بودجه 97
نخستین بودجه دولت دوازدهم در 20 جلسه و 13روز کاری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی بررسی 
شد و سپس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفت. بودجه سال ۹۷ کل کشور ابتدا روز نوزدهم آذرماه امسال 
از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد و در نهایت روز پنجشنبه گذشته به ایستگاه پایانی در بهارستان رسید. 
هرچند کلیات الیحه بودجه س��ال آینده بار نخس��ت از سوی نمایندگان رد ش��د، اما سرانجام طی 13 جلسه در 
28بهمن ماه بخش درآمدی آن پایان یافت و بالفاصله بخش هزینه ای بودجه در دس��تور کار مجلس قرار گرفت 
که بررسی این بخش نیز طی هفت جلسه سرانجام روز سوم اسفندماه به پایان رسید و مصوبه مجلس به شورای 
نگهبان ارسال شد. حال باید به انتظار بررسی احکام بودجه ۹۷ در شورای نگهبان ماند تا این شورا ظرف این...

گسترش بازار خدمات مالی
 با فعالیت فین تک ها
به روایت وزیر اقتصاد

 ورود بازیگران جدید
در بانکداری مدرن
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گزارش »بیزینس مانیتور« از سیاست های دونالد ترامپ و آینده برجام

ترامپ، برجام، ایران و دیگران

 inc 11 کارآفرین برتر از نگاه
چگونه برای ورود روبات ها به دنیای کسب وکار آماده شویم
چگونه در اینستاگرام مطالب جذاب تولید کنیم؟ 

سومین جشنواره تبلیغات ایران در راه برگزاری
آرزوهای بزرگ دست یافتنی!

بینش الزم برای ساخت یک برند بزرگ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تالش دورف برای
افزایش سرمایه شبکه باز تلگرام

 این بار به شکل محرمانه

7

مصوبه شـورای شهر تهران در خصوص طرح جدید ترافیک 
از سوی فرمانداری به شورا برگشت خورد، فرمانداری شش 

ابهـام را در این رابطـه مطرح کرده اسـت. مصوبه 
شورای شهر تهران درخصوص سهمیه بندی ها و...

 جزییات ۶ ابهام فرمانداری
به طرح جدید ترافیک

یادداشت
زمان شناسی و مجموعه نگری 

اقتصاد را نجات می دهد

افزایش نرخ سود سپرده های 
بانک��ی در چندس��ال اخیر به 
تمرکز حجم پ��ول در بانک ها 
انجامی��د. در عمل بخش مولد 
اقتص��اد کمت��ر از ای��ن پول ها 
به��ره ب��رد و باوجود هش��دار 
بخش خصوص��ی  پارلم��ان 
بانک ها با اعطای س��ود باال به 
سپرده گذار، از سوی دیگر نرخ 
باالی بهره را برای تس��هیالت 
تعیی��ن می کردن��د؛ نرخی که 
در فعالیت ه��ای مول��د اقتصاد 

توجیه و صرفه ای نداشت. 
کاهش نرخ سود بانکی برای 
حرکت نقدینگی و سرمایه های 
خ��رد و کالن به س��مت تولید 
در دس��تور کار ق��رار گرف��ت، 
ام��ا متأس��فانه بی��ش از تولید 
ای��ن بازارهای م��وازی بود که 
با تش��دید داللی و سفته بازی 
از این اق��دام بهره برد. کاهش 
نرخ سود بانکی البته تنها دلیل 
افزای��ش نرخ ها به ویژه نرخ ارز 
در چند ماه اخیر نبود. نرخ ارز 
در چندس��ال اخیر متناسب با 
نرخ ت��ورم افزایش نیافته بود و 
این مس��ئله ب��ه حفظ ظرفیت 

ناگهانی  نوسان پذیری 
2ارز منجر شد...

عباس آرگون
عضو هیأت نمایندگان 

اتاق تهران

اختتامیه دومین جشنواره فیلم 180ثانیه ای پاسارگاد امروز برگزار می شود

فرصت امروز: مراس��م اختتامیه دومین جش��نواره 
فیلم 180ثانیه ای پاس��ارگاد، امروز پنجم اسفندماه در 
س��الن همایش های صدا و س��یما برگزار می شود. این 
دومین دوره جش��نواره فیلم 180 ثانیه ای پاس��ارگاد 
است که به ابتکار بانک  پاسارگاد و با هدف جلب افکار 
عمومی به محورهای جشنواره، شناسایی استعدادها و 
همچنین ایجاد انگیزه در جوانان عالقه مند برگزار شده 
 است. در مراسم اختتامیه این جشنواره که امروز عصر 
در س��الن همایش های صدا و س��یما برگزار می شود، 
مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست، انجمن اهدای 
عضو ایرانیان، س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و آبخیزداری 
کشور، واحد اهدای عضو بیمارستان مسیح دانشوری، 
مدیران بانک  پاس��ارگاد، جمعی از هنرمندان کشور و 
شرکت کنندگان در جش��نواره حضور خواهند داشت. 
در دومین دوره جشنواره فیلم 180ثانیه ای پاسارگاد، 
در مجموع 1333 اثر متشکل از 603فیلم درخصوص 
مح��ور تکریم خانواده و حق��وق اجتماعی، 431 فیلم 
درخصوص محور حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، 
2۹۹ فیلم درخصوص مح��ور اهدای عضو و همچنین 
۹18 ایده به دبیرخانه جشنواره ارسال و توسط هیأت  

انتخاب بازبینی و بررسی شده است.
خس��رو رفیعی، دبیر اجرایی و عض��و هیأت  داوران 
جش��نواره در این باره گفت: دبیرخانه جش��نواره فیلم 
180ثانی��ه ای پاس��ارگاد قص��د دارد زمین��ه را ب��رای 
نظرس��نجی از هم میهنان و جلب آرای آنها درخصوص 
فیلم های ارسال ش��ده به جش��نواره نیز فراهم کند. در 
این راس��تا هم وطنان گرامی می توانند بعد از برگزاری 
مراسم اختتامیه جشنواره، با مراجعه به سامانه تلویزیون 
اینترنتی آیو نسبت به مشاهده آثار شرکت کنندگان و 
ثبت رأی خود اقدام کنند. بانک  پاسارگاد به یک فیلم 

در هر بخش که توسط هم میهنان انتخاب شده  است، 
جایزه ویژه تماش��اگران را اهدا خواهد کرد. همچنین 
به س��ه نفر از ش��رکت کنندگان در انتخ��اب مردمی، 
هدیه ای به رسم یادبود و به قید قرعه اهدا خواهد شد. 
رفیعی همچنین اظهار امی��دواری کرد که هم میهنان 
عزیز بتوانند مراس��م اختتامیه دومین جش��نواره فیلم 
180ثانی��ه ای پاس��ارگاد را نیز به صورت مس��تقیم از 

طریق سامانه تلویزیون اینترنتی آیو تماشا کنند.
رفیعی درباره جوایز دومین جشنواره فیلم 180ثانیه ای 
پاس��ارگاد نیز ادام��ه داد: به نفرات اول ت��ا چهارم در هر 
بخش این جشنواره به ترتیب تندیس جشنواره به همراه 
دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلیون ریال، تندیس جشنواره 
به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 60 میلیون ریال، تندیس 
جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 40 میلیون ریال 
و تندیس جش��نواره به  همراه دیپل��م افتخار و مبلغ 20 
میلیون ریال اهدا می ش��ود. همچنین در بخش جنبی، 
ب��ه چهار ایده برتر در هر بخش که امکان س��اخت پیدا 
نکرده اند، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 

10 میلیون ریال پرداخت خواهد شد.
عضو هیأت  داوران جش��نواره همچنین تأکید کرد: 
از نظر دبیرخانه جش��نواره، مالکیت کلیه آثار ارس��الی 
از س��وی شرکت کنندگان در اختیار خود ایشان است، 
اما به دلیل ایجاد زمینه مناس��ب برای پخش بیشتر و 
دیده شدن این آثار توسط اقش��ار مختلف جامعه، این 
جشنواره حق پخش آثار را برای خود محفوظ می داند. 
ارس��ال کنندگان آثار به جشنواره پاس��ارگاد، پیش از 
شرکت، از این بند آگاهی کامل داشته اند. بی شک این 
مهم در راس��تای جذب بیشتر بینندگان برای تماشای 
آث��ار و کمک به ارتقا و پیش��رفت هنرمندان جوان در 

نظر گرفته  شده  است. 

رئیس امور نظ��ام فنی و اجرایی س��ازمان برنامه و 
بودجه گفت مش��اور یا پیمانکار ب��رای کار کردن در 
کشور باید چندین گواهی نامه یا مجوز بگیرد تا بتواند 
کار کند و این خالف موضوعی است که در نظام فنی 

و اجرایی وجود دارد.
غالمحس��ین مصطفوی در گفت وگو با خبرآنالین با 
اش��اره به نظام فنی و اجرایی کشور، اظهار داشت: در 
س��ال 1352 قانون برنامه و بودجه تصویب می ش��ود 
و بالفاصل��ه در تاریخ 31 تی��ر 1352 آیین نامه ای به 
نام اس��تانداردهای اجرایی طرح های عمرانی تصویب 
می ش��ود. در این آیین نام��ه می گوید منظور از تعیین 
اس��تانداردهای اجرایی طرح های عمرانی، ایجاد یک 
نظ��ام فنی و اجرایی برای طرح هاس��ت، به نحوی که 
یک س��ری اه��داف را دنب��ال کند؛ اهداف��ی همچون 
افزایش کیفیت و دقت، کاه��ش هزینه ها، جلوگیری 
از صرف هزینه های زاید، اس��تفاده بهت��ر و موثرتر از 
نیروی انس��انی، افزایش س��رعت کار، تهیه نقشه های 
استاندارد، یکنواخت کردن رویه های اجرایی و فراهم 
کردن زمینه و ش��رایط الزم ب��رای تولید انبوه چه در 

مصالح و چه در ساختمان.
وی افزود: براس��اس این آیین نامه، س��ازمان موظف 
شده است در تهیه اس��تانداردهای اجرایی طرح های 
عمران��ی به نح��وی عمل کن��د که از مجم��وع مفاد 
قوانین، آیین نامه ها و نیز دس��تورالعمل هایی که طبق 
این آیین نامه تهیه و ابالغ می ش��ود، مجموعه هایی در 
جهت نظام فنی و اجرایی تدوین ش��ود، به طوری که 
ای��ن مجموعه ه��ا به تدریج به صورت زبان مش��ترک 
فنی و اجرایی بین دس��تگاه های اجرایی و موسس��ات 
مشاور و پیمانکار و س��ایر عوامل درآید. شاه بیت آن، 
این زبان مشترک اس��ت. یعنی می گوید در کشور در 
ساخت وس��ازی که انجام می دهید یک ادبیات حاکم 

باشد.
رئیس امور نظ��ام فنی و اجرایی س��ازمان برنامه و 
بودجه تصریح کرد: در س��ال 1352 این آیین نامه به 
عن��وان یک چش��م انداز و هدف و آرم��ان مدنظر قرار 
گرف��ت تا به تدریج به ی��ک نظام فنی و اجرایی واحد 

برسیم.
مصطف��وی عنوان کرد: در س��ال 136۷ دوباره این 
آیین نامه مصوب شد، این مصوبه کامل تر از نظام فنی 
و اجرایی قبل بود. در مصوبه جدید، به موضوع فراگیر 
ب��ودن و این که نظام فنی و اجرایی بتواند در سراس��ر 
کش��ور کار کند، تاکید شد. این آیین نامه نظم و نظام 
بهتری نس��بت به س��ال های قبل دارد؛ به گونه ای که 
مش��اور، پیمانکار، کارفرما و مجری را تعریف می کند 
و ب��ه عبارتی، گردش کار پدیدآوری پروژه ها را مطرح 
شده اس��ت. دامنه ش��مول آن نیز طرح های عمرانی 
و طرح ه��ای س��رمایه گذاری ش��رکت های دولت��ی و 
موسسات وابس��ته به بخش خصوصی است. در واقع، 

دامنه یا ش��مول این آیین نامه نس��بت به سال 1352 
خیلی فراگیرتر است و تقریبا تمام ساخت وساز کشور 

را شامل می شود.
وی متذکر شد: به این ترتیب، شرکت های پیمانکار 
و مش��اور توس��عه پی��دا کردن��د. در ده��ه 50 تعداد 
شرکت ها بسیار محدود بود، اما در حال حاضر 35هزار 

شرکت در سراسر کشور داریم.

سومین نسخه نظام فنی و اجرایی کشور
رئیس امور نظ��ام فنی و اجرایی س��ازمان برنامه و 
بودجه گفت: در س��ال 13۷5 س��ومین نس��خه نظام 
فنی و اجرایی منتش��ر شد. در پیش گفتار این مصوبه 
گفته ش��ده اس��ت که با توجه به ضرورت شمول عام 
نظام فنی و اجرایی کش��ور، س��ازمان برنامه و بودجه 
مکلف اس��ت الیحه تس��ری نظام مذکور را به تمامی 
سازمان ها، موسسات و ش��رکت های دولتی یا وابسته 
به دولت از جمله ش��هرداری ها، بانک ها و سازمان ها و 
ش��رکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام 
است را تهیه و برای طرح در هیات وزیران ارائه کند.

مصطف��وی افزود: این یک آرزو برای همه کس��انی 
بود که در مهندس��ی یا صنعت احداث کار می کردند. 
ش��ما امروز از هر مش��اور یا پیمانکار س��وال کنید، از 
پراکندگ��ی مقررات رنج می برند و مش��اور یا پیمانکار 
برای کار کردن در کش��ور باید چندین گواهی نامه یا 
مج��وز بگیرد تا بتواند کار کند و این خالف موضوعی 

است که در نظام فنی و اجرایی وجود دارد.
وی تصریح کرد: در سال 1385 نیز نسخه جدیدی 
منتشر شد که به موضوع تسری اشاره می کند که نظام 
فنی و اجرایی باید به همه طرح های س��رمایه گذاری 
کشور حاکم باشد. یعنی خارج از این که منابع از کجا 
می آی��د، هر پروژه ای در کش��ور حتی اگر برای بخش 
خصوصی هم باش��د، باید از ی��ک نظام فنی و اجرایی 

واحد استفاده کند.
رئیس امور نظ��ام فنی و اجرایی س��ازمان برنامه و 
بودجه متذکر ش��د: امس��ال نیز قان��ون احکام دائمی 
توس��عه را داشتیم. ماده 34 این قانون می گوید دولت 
موظف اس��ت به منظور افزایش کارامدی و اثربخشی 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون 
نحوه اجرای سیاس��ت های کل��ی اصل 44 اقداماتی را 

انجام دهیم.
مصطفوی عنوان کرد: از س��ه اقدام نام برده اس��ت. 
اولین اقدام این اس��ت که س��ازمان برنام��ه و بودجه 
موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابالغ قانون 
س��ند نظام فنی و اجرایی کش��ور را تهیه و اجرا کند. 
ضوابط و مقررات ساخت وس��از در چارچوب این نظام 
ابالغ می ش��ود. منظور از ساخت وس��از، عام اس��ت و 

محدود نشده است.
وی اظهار داش��ت: نظ��ام فنی و اجرای��ی یکپارچه 

کش��ور ش��امل عوامل، اص��ول، برنامه ه��ا، فرآیندها، 
مقررات و دستورالعمل ها مربوط به مدیریت، پیدایش، 
پدی��دآوری و بهره برداری طرح های س��رمایه گذاری و 
پروژه های ساخت وس��از است، بنابراین ما اولین قانون 
را توانستیم به دس��ت آوریم که به ما بگوید یک نظام 

فنی و اجرایی داشته باشید.

چه مشکالتی وجود دارد؟
رئیس ام��ور نظام فن��ی و اجرایی س��ازمان برنامه 
و بودج��ه گف��ت: نظ��ام فن��ی و اجرای��ی کش��ور را 
اگ��ر بخواهی��م معنا کنی��م، قواعد اساس��ی حاکم بر 
کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان 
و تامین کنن��دگان طرح ه��ا و پروژه هایی اس��ت که از 
وجوه عمومی کش��ور اس��تفاده می کنند، در این سند 

لحاظ شود.
مصطف��وی افزود: پروژه های عمرانی در رش��ته های 
مختل��ف اس��ت؛ کش��اورزی، آب، صنع��ت، مع��دن، 
سدسازی، راه س��ازی، فرودگاه سازی و... . این پروژه ها 
نیاز به مش��خصات فنی و ضوابط دارد. کار س��ازمان 
برنامه و بودجه از س��ال 1352 این بوده که ضوابط و 
معیاره��ا را تعیین کند. االن حدود 800 نش��ریه فنی 

در کشور داریم.
وی تصریح کرد: یکی از مشکالتی که در این حوزه 
وجود دارد، این اس��ت که دستگاه های مختلف عنوان 
می کنند که ما خودمان باید تشخیص صالحت کنیم 
و گواهی نام��ه بدهیم. این معضالتی را در پی داش��ته 

است.
رئیس ام��ور نظام فن��ی و اجرایی س��ازمان برنامه 
و بودج��ه عن��وان ک��رد: در قان��ون برنام��ه و بودجه 
ب��ه صراح��ت در ماده 22 آم��ده که س��ازمان برنامه 
و بودج��ه بای��د صالحیت ش��رکت ها را تایی��د کند. 
در قان��ون برگ��زاری مناقص��ات عنوان ش��ده که اگر 
می خواهی��د مناقصه بگذارید، فراخ��وان عمومی باید 
شود. ش��رکت های صاحب صالحیت برای شرکت در 
مناقصه اعالم آمادگی می کنند. شما حق دارید که از 
این لیست، شش مش��اور را انتخاب کنید و کارتان را 
انجام دهید. آنها می گویند این لیست بلند را هم باید 

خودمان تایید کنیم.
مصطفوی تصریح کرد: بعض��ی از وزارتخانه ها این 
کار را انج��ام می دهن��د، اما مش��اوری که می خواهد 
در کاری ش��رکت کند، مگر چند جا باید گواهی نامه 
تهیه کند؟ یک مشاور می خواهد در حوزه راه، سد و 
پاالیشگاه کار کند. این مشاور سه جا باید گواهی نامه 
بگیرد. بعد هم پول که می خواهند بدهند، می گویند 
طب��ق قانون بای��د گواهی نامه س��ازمان برنامه را هم 
داشته باش��ید. این بوروکراس��ی زیادی را پشت سر 
خود دارد. این گونه کار کردن برای مشاور و پیمانکار 

خیلی مشکل می شود. 

نشانه های تغییر پارادایم در ساختار عمرانی کشور



»بیزینس  امـروز:  فرصـت 
مانیتور« در گزارش��ی به آینده 
برج��ام و ارزیابی سیاس��ت های 
رئیس جمهوری  ترام��پ  دونالد 
آمریکا در زمینه برجام پرداخته 
و معتقد اس��ت با وج��ود اینکه 
ترام��پ باره��ا در م��ورد بر هم 
زدن تواف��ق هس��ته اي ایران و 
کش��ورهای 1+5 صحبت کرده 
است ولی شواهد نشان مي  دهد 
که این تواف��ق همچنان پابرجا 
خواهد مان��د. از دید »بیزینس 
تا  م��ی رود  انتظ��ار  مانیت��ور«، 
انته��ای س��ال 2018، دول��ت 
آمری��کا از ای��ن تواف��ق خ��ارج 
نش��ود، زیرا سیاس��ت گذاران و 
قانون م��داران این کش��ور بارها 
از دول��ت ترام��پ خواس��ته اند 
تا ب��ه توافق پایبن��د بماند. آنها 
پایبن��دی ب��ه تواف��ق را به نفع 
جامع��ه جهانی مي  دانن��د و بر 
این باور هس��تند که با پایبندی 
به توافق اس��ت ک��ه مي  توان به 
نظ��ارت ب��ر عملکرد هس��ته اي 
ایران ادام��ه داد. از طرف دیگر 
تاکید مي  کنند برای اینکه ایران 
هم ب��ه ادامه این رون��د پایبند 
بمان��د باید از مناف��ع اقتصادی 
ناش��ی از برجام بهره مند ش��ود. 
توس��عه همکاری های اقتصادی 
و صنعت��ی کش��ورهای غربی با 
ای��ران، اتصال بانک ه��ای ایران 
ب��ه نظ��ام بانک��ی بین المللی و 
زمینه س��ازی برای بهبود اوضاع 
اقتصادی کش��ور هم��ه ازجمله 
مسائلی است که مي  تواند ایران 
را ب��رای ادام��ه دادن ای��ن راه 

مصمم کند.
اروپا خواستار تداوم اجرای 

برجام است
اما علت دیگری که برای ادامه 
توافق برجام وج��ود دارد، اراده 
اتحادیه اروپاس��ت. ب��ه گزارش 
آینده نگ��ر، اروپایی ها هم تمایل 
دارند که ای��ن توافق ادامه پیدا 
کند. آنها س��ال ها زمان و هزینه 
کالن��ی را که برای رس��یدن به 
توافق نهایی صرف ش��ده است 
دلی��ل خوبی ب��ر پایبن��دی به 
این تواف��ق مي دانن��د و بر این 
باور هس��تند که در دنیایی که 
تنش هاي سیاسی بین کشورها 
کمتر اس��ت، احتمال توسعه و 

رونق اقتصادی باالتر است.
ای��ن  ه��م  خطرات��ی  ام��ا 
تواف��ق را تهدی��د مي کن��د که 
تمام��ی آنه��ا از جان��ب دولت 
آمریکاس��ت؛ خطرات��ی از قبیل 
وضع تحریم هاي ت��ازه به بهانه 
غیرهس��ته اي  ی��ا  هس��ته اي 
فش��ارهای  افزایش  ایران،  علیه 
ای��ن  روی  آمری��کا  اقتص��ادی 
کش��ور آس��یایی و نفت خی��ز و 
ایجاد فض��ای تردی��د در مورد 
بق��ا و کارایی توافق هس��ته اي 
ک��ه مي  تواند مناف��ع اقتصادی 

این تواف��ق را برای ایران هرچه 
کمت��ر کند. تمامی این تالش ها 
مي تواند س��بب ش��ود ایران یا 
آمریکا از این توافق خارج شوند. 
اگرچه ش��واهد نش��ان مي  دهد 
ای��ران در این س��ال ها بس��یار 
درایتمندانه عمل کرده اس��ت و 
تمایل��ی برای  بر ه��م زدن این 
توافق ندارد ولی اگر با گذش��ت 
زمان شاهد این باشد که امضای 
توافق هس��ته ای باع��ث از بین 
رفت��ن تحریم ه��ا و باز ش��دن 
فضای اقتصادی و مالی در ایران 
نشده اس��ت، دیگر دلیلی برای 

ادامه راه وجود نخواهد داشت.
آمریکا نمی خواهد از توافق 

خارج شود
بر  تحلیل گ��ران  از  بس��یاری 
این باورند که سنگ اندازی هاي 
دول��ت ترامپ در مس��یر توافق 
هسته اي و تهدید هاي پی درپی 
او ب��ا هدف پ��ر کردن آس��تانه 
تحمل ایران و خارج ش��دن این 
کش��ور از توافق هسته اي است. 
آنها به مطالب عنوان شده توسط  
ترام��پ در جری��ان رقابت های 
انتخابات��ی اش��اره مي کنن��د و 
مي گویند او از زمان رقابت های 
ریاست جمهوری بارها اعالم کرد 
که از این توافق خارج مي  شود و 
کارایی آن را زیر سوال برد ولی 
زمانی که وارد کاخ س��فید شد 
ب��ا این واقعیت روبه رو ش��د که 
خروج آمریکا از توافق به معنای 
زیر س��وال بردن اعتب��ار دولت 
این کشور است. به این معنا که 
توافق ه��اي بین المللی با آمریکا 
معتبر نیس��ت زی��را دولت های 
بع��دی مي توانن��د به س��ادگی 
تواف��ق قبلی را زیر پ��ا بگذارند. 
به همین دلیل شروع به افزایش 

ایجاد فضای تردید  سختگیری، 
آین��ده  م��ورد  در  بی ثبات��ی  و 
توافق، افزایش فش��ار اقتصادی 
و سیاس��ی بر ایران و ایجاد جو 
تنش علیه ایران در رس��انه هاي 
آمری��کا کرد؛ فضایی که س��بب 
ش��د ایران از توافق خارج شود 
و ب��ار این مس��ئولیت به دوش 
ایران باشد. ولی بررسی ها نشان 
مي  دهد که ایران این بازی را به 
خوبی تشخیص داده و با ترامپ 
در این مسیر همراه نشده است.

ترامپ اخیرا اعالم کرده است 
ک��ه کنگره ب��ا پیش��نهاد دادن 
اصالحاتی برای توافق هسته ای، 
مي تواند به بقای آن کمک کند؛ 
مس��ئله اي که کنگ��ره در دوره 
گذش��ته هم زیر ب��ار آن نرفت. 
ارزیابی ما این اس��ت که کنگره 
آمری��کا ه��م تمایلی ب��ه برهم 
خ��وردن این توافق ن��دارد و به 
همین دلیل در مسیری حرکت 
نمی کند که این توافق را بر هم 
بزن��د. بنابراین تا انتهای س��ال 
جاری آمریکا به تعلیق تحریم ها 

ادامه خواهد داد.
روسیه و چین با آمریکا 

همراه نیستند
نکته مهم دیگر این اس��ت که 
حتی اگر  آمری��کا به بهانه هاي 
غیرهس��ته اي، اق��دام ب��ه وضع 
ایران  علیه  ت��ازه اي  تحریم هاي 
کند، ب��از هم تاثیرگ��ذاری این 
ان��دازه تحریم هاي  به  تحریم ها 
زی��را   ب��ود،  نخواه��د  قبل��ی 
کشورهای دیگر از جمله روسیه 
و چین با آمریکا همراه نخواهند 
ش��د و حتی سایت اویل پرایس 
به نق��ل از ش��رکت های چینی 
خری��دار نف��ت از ایران نوش��ته 
اس��ت که چی��ن رس��ما اعالم 

ک��رد حت��ی در ص��ورت وضع 
محدودیت ه��ای تازه علیه ایران 
به خرید نفت از این کشور ادامه 
مي دهد. از طرف دیگر، ایران در 
سال های اخیر استراتژی افزایش 
همکاری اقتصادی با کشورهای 
آسیایی را در پیش گرفته است 
تا دیگر تحت تاثیر سیاست های 
کش��ورهای غربی ق��رار نگیرد. 
بای��د در نظر داش��ت اروپایی ها 
هم طی یک س��ال اخی��ر بارها 
بر ضرورت ت��داوم برجام و عدم 
هم��کاری ب��ا ترامپ در مس��یر 
بزرگ ترین دستاورد  زدن  برهم 
سیاسی دنیا در عرصه بین الملل 
تاکید کرده اند و تاکنون زیر بار 
فشارهای دولت ترامپ علیه این 
توافق نرفته اند. به همین  دلیل 
مي  ت��وان در مورد بق��ای توافق 
هس��ته اي در س��ال 2018  ب��ا 
اطمینان بیش��تری صحبت کرد 
ول��ی بای��د در نظر داش��ت که 
آمریکا همچنان به سنگ اندازی 
و ایجاد فضای ناامن در تجارت 
دنیا ادامه خواهد داد؛ مسئله اي 
که مي  توان��د منافع ایران از این 

توافق را  کاهش دهد.
مسیر برجام 

ایران و کش��ورهای 5+1 بعد 
از بال��غ بر یک ده��ه مذاکره در 
ژانوی��ه س��ال 2015 موف��ق به 
امضای توافق هس��ته اي شدند؛ 
توافقی ک��ه در ازای برداش��ته 
ش��دن تحریم ه��اي اقتص��ادی 
ای��ران و اتص��ال ش��بکه بانکی 
کش��ور به شبکه بانکی جهانی و 
مزایای دیگر،  فعالیت هسته اي 
ای��ران را ب��رای چندین س��ال 
محدود ک��رد و س��طح نظارت 
آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
را از مراک��ز هس��ته اي کش��ور 

افزای��ش داد. یک س��ال بعد از 
امض��ای توافق یعن��ی در ژانویه 
س��ال 2016، توافق رسما اجرا 
شد. تحریم نفتی ایران برداشته 
ش��د و س��رمایه گذاری خارجی 
در کش��ور رش��د ک��رد ولی به 
انتخابات  ب��ه  نزدیک��ی  دلی��ل 
ریاس��ت جمهوری در آمری��کا و 
روی کار آمدن ترامپ، نرخ رشد 
سرمایه گذاری خارجی در ایران 
کمت��ر از انتظار ب��ود. اما ایران 
توانس��ت میزان ص��ادرات نفت 
خود را به س��طحی که پیش از 

تحریم ها بود بازگرداند.
سخنان عراقچی در موسسه 

چتم هاوس
عب��اس  زمین��ه،  همی��ن  در 
عراقچ��ی مع��اون وزی��ر ام��ور 
موسس��ه  در  ای��ران  خارج��ه 
چت��م ه��اوس در لن��دن گفت 
که اگ��ر توافق هس��ته ای نفعی 
برای ایران نداش��ته باشد و اگر 
بانک ه��ا همچن��ان از همکاری 
با جمهوری اس��المی خودداری 
ورزن��د،  ای��ران از برج��ام خارج 

می شود.
ب��ه گزارش ایس��نا ب��ه نقل از 
رویترز، عراقچی اع��الم کرد: اگر 
برنام��ه جامع اقدام مش��ترک از 
دس��ت برود، م��ا با ی��ک بحران 
روبه رو خواهیم  هس��ته ای دیگر 
ش��د. دیگ��ر ب��رای اروپایی ها یا 
جامع��ه بین الملل، وقتی از حفظ 
توافق هسته ای یا نجات آن گفته 
می ش��ود،  گزینه انتخ��اب میان 
ای��ران یا ب��ازار آمریکا ی��ا گزینه 
همکاری ه��ای اقتصادی در میان 
نخواه��د بود، بلکه گزینه انتخاب 
می��ان بهره من��دی از امنی��ت یا 

ناامنی در میان است.
ام��ور خارجه  مع��اون وزی��ر 
ای��ران ادام��ه داد: حت��ی اگ��ر 
ضرب االجل های آمریکا س��پری 
ش��ود و تعلیق تحریم ه��ا علیه 
ایران بر اس��اس برج��ام تمدید 
ش��ود، ولی بانک ها از معامله با 
ای��ران خودداری ورزن��د، توافق 
هس��ته ای با این وضع نمی تواند 

به حیات خود ادامه دهد.
همین  اگ��ر  گفت:   عراقچ��ی 
سیاس��ت بالتکلیف��ی و ابه��ام 
درباره برجام ادامه داشته باشد، 
اگر ش��رکت ها و بانک ها با ایران 
هم��کاری نداش��ته باش��ند، ما 
نمی توانی��م در توافقنامه ای که 
هیچ نفعی برای م��ا ندارد باقی 
بمانی��م. ترامپ ج��و نامطمئنی 
ایجاد کرده است که برای جامعه 
تج��اری در هم��کاری ب��ا ایران 
همانند سم است. فکر نمی کنم 
این توافق بدین شیوه قابل دوام 
اگر سیاس��ت سردرگمی  باشد. 
ادامه یابد، اگر شرکت ها با ایران 
همکاری نکنند، م��ا نمی توانیم 
در توافقی باقی بمانیم که نفعی 

برای ما ندارد.

گزارش »بیزینس مانیتور« از سیاست های دونالد ترامپ و آینده برجام

ترامپ، برجام، ایران و دیگران

س��ازمان  امـروز:  فرصـت 
از توقف  هواپیمای��ی کش��وری 
 ATR هواپیماه��ای  پ��رواز 
آس��مان ت��ا اطالع ثان��وی خبر 
داد. سازمان هواپیمایی کشوری 
اع��الم ک��رد که ب��ا عنای��ت به 
بررس��ی همه جانب��ه علل وقوع 
س��انحه هوایی اخیر و به منظور 
ایمن��ی  ارتق��ای  از  اطمین��ان 
پروازهای این نوع هواپیما الزم 
اس��ت به طور موقت و تا اطالع 
ثان��وی پروازه��ای ATR مدل 
200 و 500 شرکت هواپیمایی 

آسمان متوقف شود. 
هواپیمایی  س��ازمان  بنابراین 
در فرصت مناس��ب بررسی های 
الزم را انج��ام می دهد و پس از 

حصول اطمینان از ابعاد ایمنی، 
پروازه��ای مذکور  ازس��رگیری 
اعالم می ش��ود.  ای��ن در حالی 
است که پیش��تر روابط عمومی 
هواپیمایی آس��مان اع��الم کرده 
بود: هواپیمای ATR که از تهران 
به یاسوج پرواز کرد هیچ مشکلی 
به لح��اظ فنی نداش��ت و این امر 
تأیید س��ازمان هواپیمایی  مورد 
کشوری اس��ت.  اما در تازه ترین 
آس��مان،  هواپیمایی  اطالعی��ه 
درب��اره  جدی��دی  توضیح��ات 
تهران-یاسوج  هواپیمای  سقوط 
ارائه ش��ده اس��ت. ب��ه گزارش 
ایس��نا، در ای��ن توضیحات که 
ب��ه نظر می رس��د در پاس��خ به 
اعضای  از  پیگیری ه��ای یک��ی 

شورای شهر تهران منتشر شده، 
چند نکته مهم مس��تتر اس��ت؛ 
این که هواپیمایی آس��مان  اول 
ادعا ک��رده خلبان قبل از پرواز، 
گزارش هواشناس��ی را مشاهده 
کرده وآن را امض��اء کرده بوده 
اس��ت؛ موضوعی که پاسخی به 
مسئله ای است که در چند روز 
انتق��اد قرار  اخیر بس��یار مورد 
گرفته ب��ود که چرا آس��مان با 
توج��ه به ش��رایط آب و هوایی 

پرواز را لغو نکرده بود. 
نکته دیگر این که براساس این 
توضیحات، س��تادی ک��ه در روز 
حادث��ه در س��ازمان هواپیمایی 
مدیرعام��ل  از  ش��ده  تش��کیل 
آس��مان خواس��ته درباره سقوط 

اظهارنظر نکن��د.  ادعای عجیبی 
ک��ه در ای��ن توضیح��ات مطرح 
ش��ده این اس��ت که مدیرعامل 
از  ناامی��دی  از  پ��س  آس��مان 
گشت زنی هلی کوپترهای سپاه و 
هالل احم��ر، از اطالعات چوپانی 
که س��قوط هواپیما را مش��اهده 
کرده ب��ود و نیز کم��ک خلبانی 
ک��ه پروازهای متع��دد با مرحوم 
فوالدی به یاس��وج داشت، مسیر 
دقی��ق پ��رواز را ب��رای خلب��ان 
هلی کوپتر س��پاه مشخص کرد و 
او نیز با تبح��ر، به محل عزیمت 

و الشه هواپیما را یافت. 
اما از هم��ه مهم تر توضیحاتی 
اس��ت که درباره دالیل احتمالی 
سقوط از سوی آسمان ارائه شده 

است. این هواپیمایی اعالم کرده 
که دالیل احتمالی س��قوط ،که 
البت��ه گمانه زنی بیش نیس��ت و 
در روزهای آتی مشخص خواهد 
ش��د، »وضعی��ت آب و هوای��ی 
ناپایدار ارتفاعات دنا«، »ش��رایط 
فرودگاه« و »عقب ماندن صنعت 
هوای��ی کش��ور از امکان��ات روز 
هوانوردی دنیاست« که دو مورد 
آخ��ر یعنی ش��رایط ف��رودگاه و 
عقب ماندن صنعت هوایی کشور 
از امکان��ات روز دنی��ا در تعارض 
مدیران ش��رکت  با صحبت های 
هواپیمایی  سازمان  و  فرودگاه ها 
کش��ور اس��ت که جای پیگیری 
بیش��تری در گزارش ه��ای آتی 

دارد. 

تازه ترین توضیح هواپیمایی آسمان درباره سقوط هواپیمای تهران-یاسوج

پرواز هواپیماهای ATR آسمان تا اطالع ثانوی ممنوع شد

گزارش2

اقتصادجهان

جنگ تجاری علیه آمریکا باال گرفت
کره جنوبی به سازمان تجارت 

جهانی شکایت کرد
چند روز پس از هش��دارهای ک��ره جنوبی به آمریکا 
درباره اختالفات تجاری دو کش��ور و اقدام واش��نگتن 
ب��رای در نظر گرفتن تعرفه های س��نگین روی برخی 
محصوالت کره ای، این کشور علیه واشنگتن به سازمان 

تجارت جهانی شکایت کرد. 
به گزارش ایرنا، کره جنوبی در شکواییه خود از اینکه 
آمریکا تدابیر ض��د دامپینگ علیه فوالد وارداتی از این 
کش��ور در نظر گرفته انتقاد کرده و خواستار رسیدگی 

سازمان تجارت جهانی به دعوی طرفین شده است. 
ک��ره جنوبی در ش��کواییه خود از س��ازمان تجارت 
جهانی خواس��ته اس��ت با آمریکا رایزنی کرده و به این 
کشور اعالم کند که نباید مغایر مقررات سازمان، دیگر 

کشورها را در زمینه تجارت مجازات کند. 
این شکایت در شرایطی مطرح می شود که دو کشور 
هم اکنون بر س��ر امضای ی��ک توافقنامه جدید تجارت 
آزاد اخت��الف دارند و توافقنام��ه قبلی آنها، برای دولت 
آمریکا فاقد اعتبار است.  به گزارش خبرگزاری یونهاپ 
ک��ره جنوبی، وزارت بازرگانی آمری��کا به دونالد ترامپ 
رئیس جمهور این کشور توصیه کرده است که افزایش 
تعرفه روی فوالد وارداتی از چند کش��ور را مد نظر قرار 
دهد.  در صورتی که این پیشنهاد مورد تأیید قرار گیرد 
12 کشور در زمره اعمال تعرفه قرار خواهند گرفت که 

یکی از آنها کره جنوبی است. 
با این حساب خبرگزاری کره جنوبی اعالم کرده است 
میزان تعرفه روی فوالد صادراتی این کشور به آمریکا با 

باال رفتن نرخ به 53 درصد خواهد رسید. 
این در ش��رایطی است که ظاهراً کانادا، ژاپن و آلمان 
صادرکنندگان بزرگ فوالد شامل این فهرست نیستند 
اما کشورهای نظیر برزیل و چین که اتحادی با آمریکا 

ندارند مشمول تعرفه سنگین خواهند شد. 
کانگ سونگ چیون، معاون وزیر تجارت کره جنوبی 
در مصاحب��ه ای خاطرنش��ان کرده بود ک��ه به محض 
اعمال تعرفه ه��ا، فورا علیه آمریکا به س��ازمان تجارت 
جهانی شکایت خواهد شد. وی افزود: یکی از بیشترین 
نگرانی های آمری��کا ورود فرآورده های فوالدی از چین 
اس��ت و قصد دارد این کشور را نیز مشمول تعرفه کند 
و به دلیل ارتباطات کره جنوبی و چین این کش��ور نیز 

تحت تأثیرات منفی آن قرار خواهد گرفت. 
وزارت بازرگانی چین با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرده 
اس��ت که اقدام آمریکا در باال ب��ردن تعرفه روی فوالد 

صادراتی این کشور را تالفی خواهد کرد. 
گزارش ها حاکی اس��ت کره جنوبی در سال گذشته 
3میلیون و 600 هزار تن ف��والد به آمریکا صادر کرده 
و پ��س از کان��ادا و برزیل بزرگ تری��ن صادر کننده این 

محصول به آمریکا بوده است. 
ترام��پ ت��ا روز یازدهم آوری��ل باید درب��اره افزایش 
تعرفه ه��ا تصمیم بگیرد و در ص��ورت تأیید وی، دیگر 
نیازی به مصوبه کنگره نخواهد بود. بر اس��اس ضوابط 
سازمان، آمریکا دو ماه فرصت دارد تا این منازعه را حل 
و فصل کند در غیر این صورت سازمان تجارت جهانی 

در یک کمیته ویژه به آن رسیدگی خواهد کرد. 

یازدهمین برنامه توسعه ترکیه رونمایی شد
رسیدن به 10 اقتصاد برتر جهان

یازدهمین برنامه توس��عه پنج س��اله ترکیه شامل 
سیاس��ت های کلی اقتصادی و اجتماعی این کش��ور 
برای اجرا در س��ال های 201۹ تا 2023 تدوین شده 
و جزییات اجرایی آن تا ژوئن امسال تکمیل می شود. 
به گزارش ایرنا، بر اس��اس این برنامه که با حضور 
رج��ب طی��ب اردوغ��ان رئیس جمه��وری و بینالی 
یلدریم نخس��ت وزیر این کش��ور رونمایی شد، ترکیه 
هدف گذاری کرده اس��ت که در پایان برنامه یازدهم 
در سال 2023 و در صدمین سال تشکیل جمهوری 

ترکیه جزو 10 اقتصاد برتر جهان باشد. 
بر اساس برنامه پنج ساله یازدهم ترکیه، این کشور 
قصد دارد اهدافی مانند ارتقای س��طح تولید ناخالص 
داخلی به 2 هزار میلیارد دالر و افزایش سرانه درآمد 
مل��ی به 25 ه��زار دالر را دنبال کن��د.  همچنین بر 
اس��اس این برنامه دولت ترکی��ه هدف گذاری کرده 
است که صادرات خود را از حدود 200 میلیارد دالر 
کنونی به بیش از 500 میلیارد دالر افزایش دهد که 
به نظر هدفی بعید و بلندپروازانه است.  دولت ترکیه 
همچنین بر اساس این برنامه قصد دارد نرخ بیکاری 
را که هم اکنون حدود 12 درصد اس��ت، به 5 درصد 
برس��اند و نرخ تورم را نیز از حدود 10درصد کنونی 

کاهش داده و تک رقمی کند. 
در یازدهمین برنامه توسعه ترکیه همچنین عالوه 
بر اقشار مختلف جامعه، نهادهای مدنی نیز مشارکت 
خواهند داشت و سیاس��ت های آموزشی و استخدام 
نیروی کار در راستای تحول و توسعه سرمایه انسانی 

از جمله اولویت های این برنامه خواهد بود. 
تقویت زیرس��اخت های پژوهش و توسعه، تحوالت 
فن��اوری در زمینه تولی��دات کش��اورزی و صنعتی، 
افزایش بازدهی و متنوع س��ازی تولیدات صادراتی از 
جمله پایه های اصلی استراتژی رشد آینده ترکیه در 
برنامه توس��عه پنج س��اله یازدهم تعیین شده است. 
ترکی��ه تاکنون 10 برنامه توس��عه پنج س��اله را که 
همواره رش��د باثبات، مبارزه با تورم، ارتقای س��طح 
رفاه ش��هروندان را به دنبال داش��ته، از سال 1۹63 

تاکنون اجرا کرده است. 

یادداشت

دریچـه

زمان شناسی و مجموعه نگری 
اقتصاد را نجات می دهد

افزایش نرخ سود س��پرده های بانکی در چندسال 
اخیر به تمرک��ز حجم پول در بانک ه��ا انجامید. در 
عمل بخش مولد اقتصاد کمتر از این پول ها بهره برد 
و علی رغم هشدار پارلمان بخش خصوصی بانک ها با 
اعطای س��ود باال به س��پرده گذار، از سوی دیگر نرخ 
باالی بهره را برای تسهیالت تعیین می کردند، نرخی 
ک��ه در فعالیت های مولد اقتص��اد توجیه و صرفه ای 

نداشت. 
کاهش نرخ س��ود بانکی ب��رای حرکت نقدینگی و 
س��رمایه های خرد و کالن به سمت تولید در دستور 
کار ق��رار گرف��ت اما متأس��فانه بی��ش از تولید این 
بازارهای موازی بود که با تشدید داللی و سفته بازی 
از ای��ن اقدام بهره برد. کاهش نرخ س��ود بانکی البته 
تنها دلی��ل افزایش نرخ ها به ویژه ن��رخ ارز در چند 
ماه اخیر نبود. نرخ ارز در چندس��ال اخیر متناسب با 
ن��رخ تورم افزایش نیافته بود و این مس��ئله به حفظ 
ظرفیت نوس��ان پذیری ناگهانی ارز منجر شد. تحرک 
س��ودجویان در بازار ارز دست به دست دیگر عوامل 
داد و ثبات و آرامش آن را برهم زد. حال س��ؤال این 
اس��ت که چرا کاهش نرخ سود بانکی به انتفاع بخش 

تولید نینجامید؟ 
سرمایه گذاری منفی، لزوم استفاده از ظرفیت های 
خارجی و وضعیت فعلی نقدینگی در کش��ور ش��عار 
نیس��ت. اینها مس��ائل مهم اقتصاد اس��ت ک��ه باید 
ب��ا در نظ��ر گرفتن دیگ��ر بخش ها ب��ه آن پرداخت. 
متأس��فانه فقدان نگاه مجموعه نگر باعث ش��ده هیچ 
ی��ک از اقدامات مثبت به نتیجه مورد نظر در اقتصاد 
نرس��د. نگاهی که اکنون در جامع��ه اقتصادی ایران 
حکومت می کند، س��ودآوری کوتاه مدت اس��ت و به 
دلیل س��ودآوری بلندمدت تولید و مش��کالت ریز و 
درشت فضای کسب وکار، سرمایه دار ترجیح می دهد 
خودش را به دردس��ر نیندازد. بانک ها حکم حلقه ای 
را دارن��د که باید زنجیر تولید و س��رمایه های خرد را 
به ه��م پیوند بزنن��د اما چالش های چند س��ال اخیر 
سیس��تم بانکی مثل عملکردها، به��ره وری، تطابق با 
اس��تانداردهای جهانی و... فعالی��ت بانک ها را تحت 

تأثیر قرار داده است. 
اقتص��اد ای��ران دچار درده��ای متنوع اس��ت که 
نمی ت��وان با نگاه بخش��ی آن را اص��الح کرد. در این 
زمینه به نگاهی مجموعه نگر و سیس��تمی نیاز داریم 
ک��ه با در نظ��ر گرفتن وضعیت دیگ��ر بخش ها، تیغ 
جراح��ی اش را به یکی از ارگان ه��ای اندام اقتصادی 
بکش��د. س��ال آینده، برای اقتصاد ایران در شرایطی 
س��ال خوبی اس��ت که اصالحات اقتصادی با تکامل 
دی��دگاه جامع��ه اقتصادی از بخش��ی به فرابخش��ی 
دنبال شود. زمان شناس��ی، یعنی اجتناب از تأخیر و 
جلوگیری از تعجیل در فرآیند اصالحات اقتصادی از 
اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت. اینکه تا چه اندازه 
اصالح اقتصاد و درمان بیماری هایش در س��ال آینده 
خورش��یدی ممکن اس��ت، منوط به همین دو نکته 

خواهد بود. 
منبع: اتاق تهران

سازمان خصوصی سازی اعالم کرد
واگذاری سهام 6 شرکت دولتی به 

بخش  خصوصی
س��ازمان خصوصی س��ازی در اس��فندماه قسمتی 
از س��هام دولت��ی ش��رکت های ذوب آه��ن اصفهان، 
حمل و نق��ل خلیج ف��ارس، بیم��ه البرز، بیمه آس��یا، 
آلومینیوم ایران و نورد و لوله اهواز را عرضه می کند. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان خصوصی سازی، 
یکی از شرکت های عرضه شده ذوب آهن اصفهان است 
که 16.6۷ درصد س��هام این ش��رکت با قیمت پایه هر 
س��هم ۷5 تومان عرضه می شود. تعداد کل سهام ثبت 
ش��ده این ش��رکت بیش از 33 میلیارد سهم است که 
بیش از 5 میلیارد آن در 15 اس��فند ماه جاری در بازار 

دوم فرابورس ایران مورد معامله قرار می گیرد. 
فروش��نده این س��هم س��ازمان خصوصی سازی به 
وکالت از صندوق حمایت و بازنشستگی فوالد است. 
همچنین خریدار این س��هم باید 10 درصد از سهم 
را نقد و مابقی را طی اقس��اط مساوی شش ماهه در 

هشت سال با نرخ 13 درصد است. 
همچنین در 14 اسفند ماه، ۷8.3۷ درصد از سهام 
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به صورت عمده و 
با قیمت پایه هر سهم 2366 ریال در بازار دوم بورس 
ته��ران معامله خواهد ش��د. در مجموع 2۷3میلیون 
و 528 ه��زار س��هم دولت��ی این ش��رکت به بخش  
خصوصی واگذار خواهد ش��د.  عالوه بر این بخش��ی 
از س��هم دولتی دو شرکت بیمه آسیا و بیمه البرز هر 
دو در بورس تهران واگذار خواهد ش��د. 6۹3 بیش از 
ه��زار س��هم از بیمه البرز به قیمت هر س��هم قیمت 
پایه معادل با قیمت بسته شدن روز قبل از عرضه به 
اضافه 20درصد به ش��رط آنکه از 12۷5 ریال کمتر 

نباشد در بازار اول بورس معامله می شود. 
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نخستین بودجه دولت دوازدهم در 20 
جلسه و 13روز کاری از سوی نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی بررس��ی شد 
و س��پس ب��رای تأیید نهایی به ش��ورای 
نگهبان رفت. بودجه سال ۹۷ کل کشور 
ابتدا روز نوزدهم آذرماه امس��ال از سوی 
رئیس جمه��ور تقدیم مجلس ش��د و در 
نهایت روز پنجش��نبه گذشته به ایستگاه 
پایانی در بهارستان رسید. هرچند کلیات 
الیحه بودجه س��ال آینده بار نخس��ت از 
س��وی نمایندگان رد ش��د، اما سرانجام 
ط��ی 13 جلس��ه در 28 بهمن ماه بخش 
درآمدی آن پایان یافت و بالفاصله بخش 
هزینه ای بودجه در دس��تور کار مجلس 
قرار گرفت که بررسی این بخش نیز طی 
هفت جلسه سرانجام روز سوم اسفندماه 
به پایان رسید و مصوبه مجلس به شورای 

نگهبان ارسال شد. 
حال بای��د به انتظ��ار بررس��ی احکام 
بودجه ۹۷ در شورای نگهبان ماند تا این 
ش��ورا ظرف این هفته که هفته تعطیلی 
مجلس و سرکشی به حوزه های انتخابیه 
اس��ت، بودج��ه ۹۷ را بررس��ی کند. در 
نهای��ت نمایندگان مجل��س بار دیگر 13 
اسفندماه به بهارس��تان می آیند تا موارد 
اعاده شده از ش��ورای نگهبان را به مثابه 
میوه ممنوعه بودجه مجددا بررسی کنند. 

افزایش 5 میلیونی وام ازدواج
مجل��س ام��ا در روز پایان��ی بودج��ه، 
مصوبات مهمی داش��ت ک��ه افزایش وام 
ازدواج ت��ا 15 میلیون تومان یکی از آنها 
بود و نماین��دگان مجلس تصویب کردند 
تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج برای هر 
ی��ک از زوج ه��ا در س��ال ۹۷ حدود 15 
میلی��ون تومان ب��ا دوره بازپرداخت پنج 

ساله تعیین شود. 
ب��ر این اس��اس، به منظ��ور حمایت از 
ازدواج جوان��ان، بان��ک مرک��زی موظف 
ش��د تمام بانک ها و موسس��ات اعتباری 
کش��ور را ملزم کند به اندازه س��هم خود 
از مجم��وع مناب��ع در اختی��ار پس انداز، 
جاری و س��پرده قرض الحس��نه بانک ها 
در پرداخ��ت تس��هیالت قرض الحس��نه 
مشارکت کرده و تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار 
دهند. این در حالی است که هم اکنون به 

هر یک از زوجین مبلغ 10 میلیون تومان 
تسهیالت ازدواج تعلق می گیرد. 

افزایش منابع هدفمندی یارانه ها
نمایندگان همچنین در جریان بررسی 
تبص��ره مربوط ب��ه هدفمن��دی یارانه ها 
در بودج��ه ۹۷ ضم��ن تعیی��ن مصارف 
هدفمندی یارانه ها، مق��رر کردند درآمد 
۹8ه��زار میلی��ارد تومان��ی هدفمن��دی 
یارانه ه��ا تا 11هزار میلی��ارد تومان قابل 

افزایش باشد. 
س��خنگوی  یوس��ف نژاد،  علی اصغ��ر 
کمیس��یون تلفی��ق الیح��ه بودجه کل 
کشور سال ۹۷ در این باره گفت: »طبق 
مصوب��ه جدید این کمیس��یون در بخش 
مناب��ع هدفمندی  یارانه ها،  هدفمن��دی 
تا س��قف 11ه��زار میلیارد توم��ان قابل 

افزایش است.«
طب��ق این مصوبه دولت موظف اس��ت 
نسبت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد 
به ص��ورت تدریجی اقدام کند. همچنین 
در صورتی که خانوارها نس��بت به حذف 
یارانه خود معترض باشند،  وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر 
ظرف مدت یک ماه موضوع را بررس��ی و 
در صورت استحقاق نس��بت به برقراری 
یارانه آنها اقدام کند. البته در هر صورت 
خانواره��ای تحت پوش��ش کمیته امداد، 
بهزیس��تی، خانوارهای س��اکن روستاها 
و س��ایر خانواده ه��ای کم درآمد کماکان 
یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرس��ت 
نخواهند  یاران��ه حذف  دریافت کنندگان 

شد. 
افزایش 23 هزار میلیاردی سقف 

بودجه
نماین��دگان مجلس در نهایت س��قف 
بودجه سال ۹۷ کل کشور از حیث منابع 
و مص��ارف را بالغ بر 121۷ه��زار میلیارد 
توم��ان تعیی��ن کردن��د که در مقایس��ه 
ب��ا 11۹4 ه��زار میلیارد تومان��ی که در 
الیحه پیشنهاد شده بود، حدود 23 هزار 
میلیارد توم��ان افزای��ش دارد. در واقع، 
افزایش س��قف بودجه در اغلب دوره های 
مجل��س اتفاق افت��اده و بخش مصارف و 
منابع بودجه در روند بررس��ی مجلس تا 

حدی رشد می کند. 
ب��ر ای��ن اس��اس، نماین��دگان منابع 
بودجه عمومی دول��ت از لحاظ درآمدها 
و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی 

و مص��ارف بودجه عمومی دولت از حیث 
هزینه ها و تملک دارایی های س��رمایه ای 
و مالی، بالغ ب��ر 4میلیون و 432 هزار و 
604 میلیارد و 66۷میلیون ریال شامل، 
مناب��ع عمومی بالغ ب��ر 3میلیون و 861 
هزار و 866 میلیارد و 148 میلیون ریال، 
درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات 
دولتی بالغ بر 5۷0 هزار و ۷38 میلیارد و 

51۹میلیون ریال تعیین کردند. 
نماین��دگان مجل��س همچنین بودجه 
ش��رکت های دولتی، بانک ها و موسسات 
انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها 
و س��ایر مناب��ع تأمی��ن اعتب��ار را بالغ بر 
8میلیون و 335 ه��زار و ۷01 میلیارد و 
48۷ میلی��ون ریال و از حیث هزینه ها و 
سایر پرداخت ها بالغ بر 8میلیون و 335 
هزار و ۷01 میلیارد و 48۷ میلیون ریال 

تعیین کردند. 
حقوق کارمندان دولت حداکثر 

20درصد افزایش می یابد
نماین��دگان مجل��س در الیحه بودجه 
س��ال ۹۷ تصویب کردند حقوق کارکنان 
دول��ت حداکث��ر 20درصد و ب��ه صورت 
پلکان��ی افزایش یابد، ولی حقوق مقامات 

و نمایندگان مجلس افزایش نمی یابد. 
نمایندگان مجلس در این بند، دولت را 
مکلف کردند حقوق و مزایای مس��تمری 
گروه ه��ای مختل��ف حقوق بگیر ش��اغل 
دس��تگاه های اجرای��ی موض��وع م��اده5 
قانون مدیریت خدمات کش��وری در ماده 
2۹ قانون برنامه شش��م توسعه و اعضای 
هیأت علمی و قضات را به صورت پلکانی 
نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات 

پایین تر افزایش بیشتری داشته باشند. 
حقوق بازنشستگان کمتر از 2میلیون 

تومان افزایش می یابد
نمایندگان مجل��س همچنین تصویب 
کردند حقوق بازنشس��تگان کش��وری و 
لش��کری که کمت��ر از 2میلی��ون تومان 
دریافت می کنند، افزایش یابد. نمایندگان 
همچنین صندوق بازنشستگی کشوری و 
سازمان تأمین  اجتماعی نیروهای مسلح 
را مکل��ف کردند افزای��ش احکام حقوقی 
سال 13۹۷ بازنشس��تگان ذی نفع ناشی 
از اج��رای این حک��م را از یک فروردین 

13۹۷ اعمال کند. 
مصوبات مجلس برای سربازان غایب

نمایندگان مجل��س همچنین در یکی 

دیگر از مصوبات مهم خود به دولت اجازه 
دادن��د تمامی مش��موالن خدمت وظیفه 
عمومی را که بیش از هش��ت سال غیبت 
دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت 
به صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال 

آینده تسویه می شود، معاف کند. 
تم��ام درآمده��ای حاص��ل از اعطای 
معافی��ت مش��موالن مذکور به حس��اب 
درآم��د عمومی کش��ور موض��وع ردیف 
150128 ن��زد خزان��ه داری کل کش��ور 

واریز می شود. 
مجلس ش��ورای اسالمی میزان جریمه 
مش��موالن غای��ب ب��رای ص��دور کارت 
معافی��ت نظام ب��رای مدرک زی��ر دیپلم 
100 میلیون ری��ال، دیپلم 150 میلیون 
ریال،  میلی��ون  فوق دیپل��م200  ری��ال، 
لیسانس 250میلیون ریال، فوق لیسانس 
300 میلیون ریال، دکترای عمومی علوم 
پزش��کی 350 میلی��ون ری��ال، دکترای 
تخصصی غیرعلوم پزشکی 400 میلیون 
ریال و دکترای تخصصی رشته های علوم 
پزشکی و باالتر 500 میلیون ریال تعیین 

کرد. 
عوارض عتبات عالیات بدون تغییر 

ماند
با تصویب نمایندگان مجلس در مصوبه 
مهم دیگری مقرر ش��د در س��ال 13۹۷ 
ع��وارض خروج از کش��ور ب��رای زائرین 
عتبات براساس قانون بودجه سال13۹6 
اخذ شود. بر این اس��اس، زائرین اربعین 
که از تاریخ س��وم مهرماه لغایت 22 آبان 
13۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور 
عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت 

عوارض خروج از کشور معاف هستند. 
ممنوعیت افطاری دادن دستگاه های 

اجرایی
افط��اری دادن  همچنین  نماین��دگان 
تمامی دس��تگاه های اجرای��ی را به هر 
می��زان و به هر نحو نی��ز مطلقا ممنوع 
کردن��د. بر این اس��اس، تأمی��ن هزینه 
افط��اری تمام��ی دس��تگاه های اجرایی 
مندرج در ماده5 قانون مدیریت خدمات 
کش��وری مصوب از هر مح��ل از جمله 
بودجه کل کش��ور، اعتبارات عمومی و 
اختصاصی منابع داخلی، اعتبارات خارج 
از شمول و منابع حاصل از صرفه جویی 
ب��ه هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع 

است. 

 هرچن��د ن��رخ بیکاری جوان��ان 15 تا 
24 سال نس��بت به پاییز س��ال گذشته 
از کاه��ش 2درصدی حکای��ت دارد، اما 
بیکاری جمعیت جوان کش��ور همچنان 
با نرخ 28.4درصدی، نگران کننده است. 

ب��ه گ��زارش مه��ر، در پاییز امس��ال 
40,1درصد جمعیت 10س��اله و بیش��تر 
از نظ��ر اقتصادی، فعال بوده اند، یعنی در 
گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند؛ بر 
این اساس، نرخ بیکاری 11.۹درصد اعالم 
شد. بر همین اساس، چکیده نتایج طرح 
آمارگیری نی��روی کار در پاییز امس��ال 
نش��ان می دهد که در مجموع از جمعیت 
26 میلی��ون و 4۷2 ه��زار و 835 نفری 
فعال کش��ور، بالغ بر 23 میلیون و 331 
نفر ش��اغل و بی��ش از 3 میلیون و 141 

هزار و 600 نفر بیکار هستند. 
همچنی��ن از کل جمعی��ت ش��اغلین 
کش��ور، بالغ بر 1۹میلی��ون و 10۷ هزار 
نف��ر را مردان و ح��دود 4میلیون و 224 
هزار نفر را بانوان شامل می شوند. در عین 
ح��ال، از مجموع 3میلیون و 141 هزار و 
66۷ بیکار در س��طح کشور، 2 میلیون و 
142 ه��زار و 522 نف��ر از مردان و ۹۹۹ 
هزار و 145 نفر از جمعیت بانوان هستند. 
بر اس��اس ای��ن گزارش، ن��رخ بیکاری 
جوانان 15 تا 24س��ال در پاییز امس��ال 
با کاهش 2درصدی نس��بت به پاییز ۹5 
ب��ه 28.4درصد رس��ید. همچنین تعداد 
ش��اغالن کش��ور نس��بت به پاییز ۹5 به 
می��زان ۹5۷هزار و ۷51 نف��ر افزایش و 
نسبت به فصل ماقبل یعنی تابستان ۹6، 

4۹6 ه��زار و یک نف��ر کاهش پیدا کرده 
است.  بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار 
ایران، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در 
سن کار یعنی جمعیت 10ساله و بیشتر 
نسبت به پاییز س��ال گذشته 1.2درصد 
رشد داشته است که البته این نرخ نسبت 
به تابس��تان امس��ال 0.۹درصد کاهش را 

نشان می دهد. 
نتای��ج این طرح آمارگی��ری همچنین 
حکای��ت از آن دارد که بخش خدمات با 
50.1درصد، بیشترین سهم اشتغال را در 
بین بخش های عم��ده اقتصادی به خود 

اختصاص داده است. 
همچنی��ن بخش صنع��ت 32.6درصد 
و بخ��ش کش��اورزی نی��ز 1۷.2درصد از 
اش��تغال کش��ور را در اختیار دارد. سهم 

ش��اغالن بخ��ش کش��اورزی در پاییز۹6 
نسبت به پاییز س��ال گذشته 0.1درصد 
و در مقایس��ه با تابستان سال جاری نیز 

1.۹درصد کاهش داشته است. 
در عی��ن حال، س��هم ش��اغالن بخش 
صنعت در پاییز۹6 نس��بت به فصل قبل، 
معادل 1.2درصد و نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته )پاییز ۹6 نسبت به پاییز 
۹5( به میزان 0.5درصد رش��د را نش��ان 

می دهد. 
همچنی��ن س��هم ش��اغالن در بخش 
خدمات در پاییز امسال نسبت به تابستان 
0.6درصد رشد داش��ته است. البته سهم 
شاغالن در این بخش از اقتصاد، در پاییز 
امس��ال نسبت به پاییز س��ال گذشته، از 

کاهش 0.5درصدی حکایت دارد. 

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز امسال نشان می دهد

بیکاری 28درصدی جوانان 15 تا 24 سال

الیحه بودجه در بهارستان به ایستگاه پایانی رسید

سرانجام بودجه 97
ارتباطات

ارتباطات در هفته ای که گذشت
از رجیستر شدن ال جی تا اولین ارز 

دیجیتال ایران
مشمول رجیستری شدن برند ال جی، تشریح نقش 
رجیس��تری در گران شدن گوش��ی های تلفن همراه، 
راه اندازی نظام اینترنت کودک، توجه به مزاحمت های 
پیامکی و تلفنی تبلیغاتی و پیاده سازی آزمایشی اولین 
ارز دیجیتالی در ایران از مهم ترین اخبار حوزه ارتباطات 

و فناوری اطالعات در هفته گذشته بود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، یک��ی از مهم تری��ن اخبار هفته 
گذش��ته، اجرایی ش��دن رجیس��تری برای گوشی های 
ال جی بود که با گذش��ت دو هفته از اعالم برند ال جی 
به عنوان برند بعدی مشمول رجیستری و از اولین روز 

هفته اتفاق افتاد. 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در این باره 
گفت: از روز شنبه وارد فاز پنجم طرح رجیستری شدیم 
و گوشی های ساخت شرکت ال جی در پوشش این طرح 
قرار گرفتند. بنا به برنامه ریزی ها نیز پیش از پایان سال 

۹6 تمامی برندها شامل این طرح خواهند شد. 
وی با اشاره به موفقیت چهار مرحله قبلی رجیستری 
افزود: گوشی هایی که از مبادی قاچاق وارد شده باشند، 
گمرک پرداخت نکرده باش��ند و استانداردهای الزم را 
رعایت نکرده باش��ند، توس��ط وزارت صنعت در اجرای 
رجیستری لحاظ شده و در صورت فعال شدن در شبکه 
تلفن همراه تنها 30روز فعال هستند و سپس غیرفعال 

می شوند. 
طب��ق برآوردها 8 تا 10درصد گوش��ی های مصرفی 
ال جی هستند. از س��اعت 24 روز شنبه نشان تجاری 
ال جی نیز تحت پوش��ش رجیس��تری ق��رار گرفت و 
گوش��ی هایی که از این پس خریداری شوند در صورتی 
که از مبادی رسمی وارد نشده باشند در شبکه موبایلی 

ثبت نخواهند شد. 
نقش کمرنگ رجیستری در گرانی گوشی ها

وزیر ارتباطات همچنین با اعالم اینکه در همان آغاز 
فاز پایش گوش��ی ها و پیش از اینکه هیچ برندی اعالم 
ش��ود، یک  شبه هزینه گوش��ی ها 200 هزار تومان باال 
رفت، علت این موضوع را سودجویی مشخص تعدادی 

از فروشندگان اعالم کرد. 
جهرمی اما در پاسخ به علت گرانی گوشی های تلفن 
همراه با اجرای رجیستری بیان کرد: ذاتا افزایش قیمت 
ناش��ی از اجرای طرح رجیستری همان هزینه گمرک 
اس��ت که به چرخ��ه اضافه می ش��ود و در حداقل 4یا 
5درصد قرار دارد. ای��ن هزینه گمرک به عنوان میزان 
سهم واردکننده به حس��اب خزانه واریز می شود. البته 
هزین��ه ارزش اف��زوده و مالی��ات هم وج��ود دارد که 

فروشندگان رسمی قبال هم آن را پرداخت می کردند. 
 وی دلی��ل دیگ��ر افزایش قیمت گوش��ی را افزایش 
نرخ ارز دانس��ته و می گوید زمان اج��رای طرح نرخ ارز 
حدوداً 3600 تومان بود و در مرحله پایش نیز به 4100 
تومان رس��ید و واردات این کاال نیز وابسته به ارز است. 
از طرفی عمده واردات این کاال از طریق امارات متحده 
عربی انجام می شود و امارات متحده همزمان با اجرای 
رجیستری به صادرات مجدد گوشی ها 5درصد عوارض 

وضع کرد که باعث شد قیمت تمام شده باالتر برود. 
همچنی��ن ای��ن هفت��ه در پ��ی وع��ده محمدجواد 
آذری جهرم��ی مبنی بر معرفی مج��ری طرح اینترنت 
کودکان، خس��رو س��لجوقی به عنوان »مجری س��ند 
حمایتی و برنامه اقدام توس��عه خدمات فضای مجازی 

کودک و نوجوان« منصوب شد. 
پیامک های تبلیغاتی و راه چاره

پیامک ه��ای تبلیغات��ی از م��واردی هس��تند که 
تالش ه��ا برای س��اماندهی آنها ادامه دارد. حس��ین 
فالح جوش��قانی، رئیس س��ازمان تنظی��م مقررات و 
ارتباط��ات رادیویی با بیان اینکه دس��تور داده  ش��د 
تا هم��ه مزاحمت ه��ای تلفنی تبلیغاتی که توس��ط 
برخی از ش��هروندان گزارش ش��ده، م��ورد پیگیری 
ق��رار بگیرند، گفت: هیچ گونه مزاحمت های تبلیغاتی 
برای ش��هروندان چه در قالب پیام��ک و یا تلفنی و 
اینکه بر روی نوار پاس��خگو، اینترنت را تبلیغ کنند، 
به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست؛ این موضوع را 
بررسی می کنیم و اگر اپراتوری این کار را انجام داده 

باشد، آن سرشماره قطع خواهد شد. 
فالح جوشقانی با اشاره به مصوبه ای که در کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات در حال تدوین اس��ت، اظهار 
کرد: در این مصوبه که طی دو ماه آینده اجرایی خواهد 
شد، اپراتورها موظف می شوند چه در مورد سرشماره ها 
و چه شماره های شخصی، سامانه ای راه اندازی کنند تا 
شهروندان با ورود به آن، بتوانند نوع پیامکی را که نیاز 

دارند انتخاب کنند. 
او ب��ا بی��ان اینکه با این مصوبه جدید دیگر مس��ئله 
مزاحمت ه��ای تبلیغات��ی برطرف می ش��ود، گفت: ما 
براساس مصوبه کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات 
مش��غول نوشتن ضوابطی هس��تیم تا بتوانیم یکسری 
شماره های شخصی را حتی بدون شکایت هم ببندیم. 
برای مثال اگر بررس��ی کنیم که رفتار یک مشترک به 
صورتی است که پیامک تبلیغاتی بسیاری می فرستد یا 
مکالمه صوتی ندارد، بنابراین می توانیم تشخیص دهیم 
که این خط در جهت اهداف تبلیغاتی فعالیت می کند. 

ارزهای دیجیتالی در ایران
درحالی که این روزها بازار ارزهای دیجیتالی داغ است 
و بانک مرکزی این ارزهای دیجیتالی را هنوز به رسمیت 
نمی شناس��د، وزیر ارتباطات از پیاده س��ازی آزمایشی 
اولین ارز دیجیتالی کشور توسط پست بانک و عرضه به 

نظام بانکی برای تأیید خبر داد. 

مسکن

چرا پایتخت مسکن مهر خالی 
ماند؟ 

ش��هر جدید پرند با ۹5 هزار واحد مس��کن مهر و افق 
جمعیتی 483 ه��زار نفری این قابلیت را دارد که بخش 
مهمی از س��رریز جمعیت ته��ران را به خود جذب کند، 

اما این ظرفیت بنا به دالیلی بدون استفاده مانده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، اف��ق جمعیتی ش��هر جدید پرند 
483 ه��زار نفر اس��ت که بعضی آن را ت��ا 850 هزار نفر 
نیز پیش بینی کرده اند، اما جمعیت س��اکن در این شهر 
هم اکن��ون حدود ۹۷ هزار نفر اس��ت که از جمله دالیل 
اقبال پایین به این شهر، نبود خطوط حمل و نقل مناسب 
و نیز نبود خدمات و زیرساخت های زندگی شهری عنوان 
می ش��ود. این در حالی است که از ۹5 هزار واحد مسکن 
مهر این ش��هر که آن را پایتخت مس��کن مهر می نامند 
حدود ۷2 هزار واحد آن تکمیل شده است. اگر بعد خانوار 
را 3.3محسوب کنیم باید جمعیتی بالغ بر 23۷ هزار نفر 
در این شهر ساکن باشد. این هدررفت سرمایه ها می تواند 
یکی از پیامدهای طرح عجوالنه مس��کن مهر باش��د که 
مبدعان این پروژه شاید تصور می کردند صرفا با ساخت 
مس��کن، مردم حاضرند در هر نقطه ای از کشور زندگی 
کنند.  بنا به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
پرند هم اکنون 4 هزار واحد این ش��هر از نظر ابنیه آماده 

است اما با مشکالتی در نصب انشعابات مواجه هستند. 
علی اکب��ر طاه��ری در ای��ن خص��وص گفته اس��ت: 
بزرگ تری��ن مانع در تکمیل و تحوی��ل مابقی واحد های 
مس��کن مهر، عدم نصب انش��عابات توسط دستگاه های 
خدمات رسان است که انتظار داریم این دستگاه ها هرچه 
زودتر و با تمام ظرفیت نس��بت به نصب انشعابات اقدام 
کنن��د.  تکمیل 500 هزار متر مرب��ع از معابر فازهای 5، 
4 و 6 از دیگر اقدامات ش��رکت عمران پرند بوده اس��ت. 
باند ش��مالی بلوار انقالب اس��المی با بی��ش از 15 هزار 
متر مربع نیز در دهه فجر امس��ال به بهره برداری رسید. 
بهره برداری از بوس��تان بزرگ »باران« با بیش از 3 هزار 
متر مربع در ش��مال فاز 4 نیز از دیگر پروژه های امسال 
ش��رکت عمران است.  در حال حاضر حدود ۷000 واحد 
مس��کن مهر پرند فاقد متقاضی اس��ت. در این خصوص 
مدتی پیش مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید پرند 
اظه��ار کرد متقاضیان عزیزی که نتوانس��ته اند از طریق 
تعاونی های عضو به خواسته ش��ان برسند می توانند برای 
واحدهای فاقد متقاضی ثبت نام کنند. ما آمادگی داریم با 
همان شرایط مسکن مهر، همان قیمت و تسهیالت 40 
میلیون تومانی واحدهای فاقد متقاضی را به کس��انی که 
دچار مشکالتی هستند تحویل بدهیم.  متروی پرند نیز 
ماه هاست که از کمبود بودجه رنج می برد. خط 8 متروی 
تهران به طول 50 کیلومتر از حرم حضرت امام خمینی 
)ره( به س��مت ش��هر آفت��اب و از آنجا به ف��رودگاه امام 
خمینی )ره( رسیده و قرار است و در نهایت به شهر پرند 
متصل شود که حدفاصل فرودگاه تا شهر پرند هنوز تمام 
نشده است.  مردادماه امسال، هابیل درویش، مدیرعامل 
سابق شرکت متروی تهران و حومه در آیین افتتاح خط 
8 متروی ته��ران با تأکید بر ویژگی های متفاوت خط 8 
مترو به س��رعت 120 کیلومتری آن اشاره کرده و گفته 
بود: امروز این خط پتانس��یل الزم برای رسیدن به شهر 
جدی��د پرن��د را دارد و با اندک اعتبار الزم به این ش��هر 
می رسد. این خط پیش بینی شده که در آینده از اینجا به 

قم نیز متصل شود. 
برای رسیدن مترو به پرند، شرکت عمران پیشنهادی 
دارد. طاهری مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند 
گفته است: اگر مجوز هیأت وزیران را به ما بدهند و مقام 
عالی وزارت موافقت کند، آمادگی داریم تهاتر اراضی برای 

تأمین منابع مالی متروی پرند را انجام دهیم. 

آخرین خبرها از »کارت اعتباری خرید کاال« 
بایکوت در سال آینده

ط��رح کارت  اعتباری خری��د کاالی ایرانی نه تنها در 
س��ال جاری به مرحل��ه اجرا درنیامد بلکه برای س��ال 
13۹۷ هم هیچ برنامه ای جهت اجرای آن اعالم نشده 
و طبق اعالم انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی سال 

آینده نیز اجرایی نخواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، ق��رار بر این بود ک��ه طرح کارت 
اعتب��اری خرید کاالی ایرانی در س��ال ج��اری با رفع 
نقایص طرح قبلی که در س��ال گذشته به مرحله اجرا 
درآمد، توس��ط وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و نیز 
بانک مرکزی اجرایی ش��ود؛ دستوری که توسط ستاد 
فرماندهی اقتص��اد مقاومتی طبق ابالغیه ای به این دو 

دستگاه ابالغ شد اما هرگز به سرانجام نرسید. 
براساس مصوبه ستاد برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی باید 
طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی توس��ط 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی در 
س��ال جاری مدنظر قرار می گرف��ت، چراکه به عنوان 
وظیفه این دو دستگاه تعریف شده بود. پروژه ای که این 
دو دستگاه موظف بودند پس از تهیه، آن را جهت اجرا و 
ابالغ به تصویب سازمان برنامه و بودجه برسانند؛ اتفاقی 

که به مرحله اجرا درنیامد و عملیاتی نشد. 
حمیدرض��ا غزن��وی، س��خنگوی انجم��ن صنف��ی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، در مورد اجرای طرح کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال آینده تصریح کرد: 
همانطور که پیش از این انجمن صنفی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی اعالم کرده بود طرح کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی در سال جاری توسط وزارت صنعت، معدن 

و تجارت و نیز بانک مرکزی به مرحله اجرا درنیامد. 
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از  اقتص��اد  وزی��ر  امـروز:  فرصـت 
فین تک ه��ا به عن��وان بازیگ��ران جدید 
عرص��ه بانکداری مدرن ن��ام برد و گفت 
ک��ه وزارت اقتص��اد در زمین��ه تدوی��ن 
قواعد کس��ب و کار برای تسهیل فعالیت 

فین تک ها تالش می کند. 
مس��عود کرباسیان به گسترش فعالیت 
فین تک ها در س��ه حوزه اصلی پرداخت، 
قرض ده��ی و پس ان��داز اش��اره ک��رد و 
ادام��ه داد: این بنگاه ها توانس��ته اند ابعاد 
محیط کس��ب  و کار و بازار خدمات مالی 
را گس��ترش دهند و ن��وآوری، امنیت و 
هوشمندی ش��بکه های بانکی را تکمیل 

کنند. 
به گفته کرباسیان، فین تک های حوزه 
پرداخ��ت ک��ه در ای��ران نیز گس��ترش 
بیش��تری یافته اند و مکم��ل نظام بانکی 
محسوب می شوند، جابه جایی منابع مالی 
را تس��هیل و از این مس��یر رفاه خانوار را 
زیاد می کنند. در واقع، گسترش فعالیت 
ای��ن ش��رکت ها می توان��د از هزینه های 
بانک ها بکاهد و بازارهای بزرگ تری را در 

اختیار آنها قرار دهد. 
و  پول��ی  پژوهش��کده  گ��زارش  ب��ه   
بانکی، وزیر اقتصاد ب��ه زمینه های دیگر 
فعالیت فین تک ها اش��اره ک��رد و گفت: 
فین تک ه��ای فعال در ح��وزه پس انداز و 
قرض ده��ی، به  نوعی خدماتی جانش��ین 
خدمات بانک ها ارائ��ه می دهند و ممکن 
است در فرآیند گسترش با مخالفت هایی 
روب��ه رو ش��وند. نف��وذ زی��اد تلفن ه��ای 
هوش��مند و س��هم باالی نی��روی جوان 
تحصیلک��رده باعث ش��ده اس��ت توان و 
ظرفی��ت زیادی برای فعال ش��دن این دو 
حوزه فعالیت وجود داش��ته باش��د. نقش 
اصل��ی و بی بدیل حاکمیت در این حیطه 
قانون گذاری، تعیی��ن چارچوب ها و خط 
قرمزه��ا، حمایت از ن��وآوری و ایده های 
جدید و کاهش موانع قانونی خواهد بود. 
وزارت اقتصاد به  عنوان نماینده دولت در 
بانک ه��ای دولتی و تحت مدیریت دولت 
از تحقق این فناوری اس��تقبال می کند و 
تالش��ش بر آن اس��ت که قواعد حاکم بر 
محیط کس��ب  و کار را به  گونه ای تدوین 

کن��د که اختالل��ی در ای��ن عرصه نوین 
فعالیت ایجاد نشود. 

کرباس��یان همچنی��ن ب��ا تأکی��د ب��ر 
توس��عه بانکداری الکترونی��ک همگام با 
اقتص��اد مقاومتی،  سیاس��ت های کل��ی 
گفت: بالندگی فناوری در بستر بانکداری 
الکترونی��ک، فرصت ه��ای ت��ازه ای برای 
بهبود عملکرد فع��االن اقتصادی و ایفای 
وظایف دولت ها فراهم کرده که می تواند 
به افزای��ش رفاه و تولید بینجامد، محیط 
کس��ب  و کار را ارتقا بخش��د و اس��باب 
بنگاه ه��ای  و  خانواره��ا  توانمندس��ازی 
کوچک  و  متوس��ط بازمانده از قطار رشد 
را فراهم کند، ش��فافیت و اجرای دقیق تر 
تنظیم گ��ری و اعمال قان��ون را محقق و 
تعام��ل میان دولت و ملت را تس��هیل و 

تسریع کند. 
ای��ن  از  ادام��ه داد: بهره ب��رداری  وی 
فرصت، تاکنون سبب شده که بانکداری 
الکترونی��ک و نظام های پرداخت کش��ور 
توس��عه کمی مناس��بی داش��ته باشند و 
در مقایس��ه با بانکداری س��نتی چابک تر 
و کارآمدتر ب��ه ارائه خدم��ات بپردازد و 
این با وجود مش��کالت عمیقی است که 
گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده  است. 
نگاه دولت آن اس��ت که اگر توسعه کمی 

بانک��داری الکترونی��ک با توس��عه کیفی 
همراه شود، به رفع مشکالت نظام بانکی 
کم��ک می کند و بخش حقیقی را منتفع 
می س��ازد. بر این اس��اس، ت��الش برای 
توس��عه کیف��ی بانک��داری الکترونیک با 
هدف تثبیت پای��داری، افزایش امنیت و 
اس��تمرار کارایی شبکه بانکی و همچنین 
افزای��ش س��هولت، س��رعت، ش��فافیت، 
انعطاف و هوشمندی خدمات مالی ای که 
به مشتریان عرضه می ش��ود در راستای 
سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومتی و 

اهداف دولت پیگیری می شود. 
کرباس��یان افزود: در این راستا باید از 
پیش��رفت های اخیر فناوری برای نظارت 
دقیق تر، به  روزتر و شفاف تر بر شبکه بانکی 
ابزاره��ای جدیدی  و همچنی��ن معرفی 
برای سیاست گذاری استفاده کرد تا بستر 
مناسبی برای رفتارس��ازی ساخته  شود. 
رفتارس��ازی از آنجا ش��کل می گیرد که 
با طراحی مناس��ب فناوری های نظارتی، 
الکترونیک  بانک��داری  بازیگران صحن��ه 

آگاه می ش��وند که امکان پایش مس��تمر 
و دقی��ق آنها وج��ود دارد و در صورت به  
خط��ر انداخت��ن امنیت ش��بکه محتمل 
اس��ت که از بازی کنار گذاشته شوند. از 
س��وی دیگر، سیاست گذار نیز این امکان 
را دارد ک��ه با مش��اهده س��ریع بازخورد 
سیاست ها، فرآیند یادگیری را به  سرعت 
طی کند. درس های مقام ناظر از کرده ها 
و ناکرده های نظارت بر بانکداری س��نتی 
می تواند در تبیین ش��یوه های نظارت بر 
این بازیگران جدید موثر باشد. به  عالوه، 
 در بس��تر فعالیت این بنگاه های نوظهور 
تحق��ق ش��هروند الکترونی��ک و پیرو آن 
دولت الکترونیک با س��رعت و س��هولت 

بیشتری اتفاق می افتد. 
از  اس��تفاده  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
فناوری های جدید در بانکداری، به  همراه 
موهبت��ی که داده های ب��زرگ در اختیار 
فعاالن ب��ازار مالی ق��رار می دهند، باعث 
ارتقای مدیریت ریس��ک در واسطه گران 
مالی نیز خواهد ش��د. کالن داده ها قدرت 
پیش بینی را به  شدت افزایش می دهند و 
از این مس��یر امکان تعیین اعتبار بیرون  
ماندگان از نظام بانکی را فراهم می کنند. 
در نتیجه، خانوارها و بنگاه های کوچک  و 
 متوسط که باالبودن هزینه اعتبارسنجی 
آنها مانع ورودشان به شبکه بانکی شده به 
این ش��بکه وارد می شوند. نتیجه افزایش 
شمول مالی، بهبود رفاه خانوار و افزایش 
اش��تغال و کارایی از مس��یر فعال ش��دن 
بنگاه های کوچک  و  متوسط است. عالوه 
بر ارتقای مدیریت ریس��ک، شرکت های 
مال��ی این امکان را می یابند که با تحلیل 
کالن داده ها بازارهای جدیدی را متناسب 
با نیاز مش��تریان تعریف و از این مس��یر 
ب��ه تعیین مدل های کس��ب  و کار کمک 
کنن��د. وزارت ام��ور اقتص��اد و دارایی با 
دغدغ��ه بهب��ود محیط کس��ب  و کار در 
جهت تحقق این فرآیندها تالش می کند. 

ب��ا توجه به عملک��رد 10 ماهه بانک ها 
در تس��هیالت دهی، باید برای رسیدن به 
پیش بینی پرداخت 6۷0 هزار میلیاردی 
در س��ال جاری حدود 200 هزار میلیارد 
توم��ان دیگ��ر ط��ی دو ماه تس��هیالت 
پرداخ��ت کنند. تحقق ای��ن امر با توجه 
به شرایط موجود چندان قابل پیش بینی 

نیست. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، رون��د پرداخ��ت 
تسهیالت در ش��بکه بانکی در سال های 
اخی��ر همواره رو به رش��د حرکت کرده، 
به طوری که درحدود چهار س��ال گذشته 
از رقم��ی نزدیک به 250 ه��زار میلیارد 
تومان در س��ال ت��ا 540 ه��زار میلیارد 
در س��ال گذش��ته پی��ش رفته اس��ت و 
عملکرد آنها نش��ان داده ک��ه اغلب فراتر 
از پیش بین��ی بانک مرکزی برای س��ال 

بوده است. 
در سال جاری رئیس کل بانک مرکزی 
پیش بینی کرده بود ک��ه بانک ها بتوانند 
تا پایان س��ال حدود 6۷0 ه��زار میلیارد 
تومان تس��هیالت پرداخ��ت کنند که در 
مقایسه با 540 هزار میلیارد تومان سال 
گذش��ته حدود 130 هزار میلیارد تومان 

رشد داشت. 
تازه ترین گزارش��ی که بانک مرکزی از 
عملکرد تس��هیالت دهی بانک ها منتش��ر 
کرده نش��ان می دهد  در 10 ماهه امسال 
ح��دود 462 ه��زار میلی��ارد تومان بین 
بخش های اقتصادی توزیع شده است که 
البته این رقم در مقایس��ه با دوره مشابه 
سال قبل بیش از 34 هزار میلیارد تومان 

افزایش دارد. 
اگر قرار باش��د بانک ها طبق پیش بینی 
بانک مرکزی پیش بروند باید حدود 200 
هزار میلیارد تومان دیگر تسهیالت در دو 
ماه پرداخ��ت کنند که چن��دان طبیعی 
به نظر نمی رس��د. اینک��ه بانک ها در 10 
ماه ح��دود 460 ه��زار میلی��ارد تومان 
پرداخته ان��د و برای دو ماه باید 200هزار 
میلیارد تومان تسهیالت بپردازند آن هم 

با توجه به اینکه به طور معمول در یک یا 
 دو ماه انتهای س��ال روند تسهیالت دهی 
بانک ها کند شده و عملکرد باالیی در این 

زمینه ندارند. 
از سویی دیگر قرار بر این بود تا در سال 
جاری حدود 50 هزار میلیارد تومان هم 
برای تولید و اشتغال از مجموع تسهیالت 
ش��بکه بانکی پرداخت شود، به طوری که 
30ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت برای 
حمایت از بنگاه ه��ای تولیدی به منظور 
تأمین س��رمایه در گ��ردش، تأمین مالی 
طرح های نیمه تمام و بازسازی و نوسازی 
در نظ��ر گرفته ش��ود و 20 هزار میلیارد 
دیگ��ر هم براس��اس قان��ون بودجه برای 
ایجاد فرصت های شغلی مصوب شده بود 
که در مجموع سهمی حدود ۷.5درصد از 
6۷0هزار میلیارد پیش بینی ش��ده را دربر 

می گرفت. 
ب��ا این حال آمارها هرچند که ش��فاف 
نیس��تند ولی نش��ان دادند که سهم 50 
هزار میلی��اردی نیز تاکن��ون از عملکرد 
خوبی برخ��وردار نبوده اس��ت و بانک ها 
امسال نتوانس��تند برخالف سال گذشته 
به تعهد خود ب��رای حمایت از بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط به ط��ور کامل عمل 
کنن��د. از ح��دود 462 ه��زار میلی��ارد 
تس��هیالتی ک��ه در 10 ماه��ه امس��ال 
پرداخت ش��ده حدود 28۷ هزار میلیارد 
توم��ان مع��ادل 62.2درص��د ب��ه تأمین 
سرمایه در گردش اختصاص داشته است. 
در این میان سهم بخش کشاورزی حدود 
40 ه��زار میلیارد تومان، صنعت و معدن 
134 هزار میلیارد، مس��کن و ساختمان 
حدود 40 ه��زار میلی��ارد، بازرگانی 64 
هزار و 500 میلیارد و خدمات 185 هزار 

میلیارد بوده است. 
از مجم��وع  بای��د ی��ادآور ش��د ک��ه 
تسهیالتی که بانک ها پرداخته اند و آنچه 
برای س��ال پیش بینی می شود معموال تا 
نیمی تس��هیالت جدی��د و مابقی تمدید 

تسهیالت پرداختی قبلی است. 

تا دو ماه آخر سال

بانک ها 200 هزار میلیارد تسهیالت می دهند؟ 

گسترش بازار خدمات مالی با فعالیت فین تک ها به روایت وزیر اقتصاد

ورود بازیگران جدید در بانکداری مدرن بسته ارزی چقدر نقدینگی جذب 
می کند؟ 

در حالی بانک مرکزی در راس��تای ساماندهی بازار 
ارز برای جذب نقدینگی بس��ته سیاستی سه گانه ای را 
در روزه��ای اخیر به اج��را درآورده که تاکنون بیانگر 
دستاورد قابل توجهی برای جذب نقدینگی نبوده است. 
هرچند که باید این بانک در پایان اجرای بس��ته مورد 

نظر گزارشی در این باره اعالم کند. 
به گزارش ایس��نا، در حال حاضر حجم نقدینگی به 
بیش از 1400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است 
و برخی کارشناس��ان معتقدند که از دالیل آش��فتگی 
ب��ازار ارز و نوس��ان قاب��ل توجه آن ک��ه موجب ثبت 
رکورده��ای تازه در قیمت دالر در بازار ارز ایران ش��د، 
ناشی از سردرگمی همین نقدینگی است به ویژه اینکه 
در شهریورماه امسال نرخ سود بانکی به طور دستوری 
کاهش یافته و بانک ها ملزم ش��ده اند نرخ های س��ود 

متنوع خود را به 15درصد کاهش داده و ثابت کنند. 
بر این اس��اس، این تأکید وجود داشت که با کاهش 
نرخ س��ود و از سوی دیگر شروع سیر صعودی در بازار 
ارز که از ش��هریورماه شروع شد، سپرده گذاران ترجیح 
دادند بخش��ی از مبالغ خود را خارج کرده و به سمت 
ب��ازار ارز حرکت کنند. البته در کنار این موضوع موارد 
دیگری نی��ز ب��رای ورود نقدینگی به ب��ازار ارز وجود 
دارد، از جمله پرداخت وجوه س��پرده گذاران موسسات 
غیرمجاز که با دریافت مبالغ خود گمانه زنی های حتی 
مدیران ارشد بانک مرکزی نیز بر این است که بخشی 

از این نقدینگی به سمت بازار ارز رفت. 
بسته سیاستی ارزی که بانک مرکزی از 28بهمن ماه 
برای کنترل بازار و مدیریت آن به اجرا درآورد، در سه 
بخش خالصه می ش��ود. انتش��ار اوراق گواهی سپرده 
ریالی با س��ود 20درصد که خود سودی 5درصد باالتر 
از نرخ س��پرده یک س��اله داش��ته و به منظور افزایش 
س��پرده گذاری در بانک ها و برگشت نقدینگی اجرایی 
ش��د. بسته دوم اوراق گواهی س��پرده ارزی است و در 
آن نرخ س��ود 4.5درصد تعیین ش��د. اما بس��ته سوم 
به پیش فروش س��که برمی گردد ک��ه با نرخ قطعی به 
مشتری ارائه می شود. در جایی که خریدار یک میلیون 
و 400 هزار تومان برای سررس��ید ش��ش ماهه و یک 
میلیون و 300 هزار تومان برای سررس��ید یک س��اله 
پرداخت می کند تا بتواند از جذابیت بیشتری برخوردار 
بوده و با توجه به اینکه در یک سال آینده قیمت سکه 
می تواند باالتر باش��د، پیش بینی می شد تا از استقبال 

خوبی برخوردار باشد. 
ام��ا در حدود یک هفته گذش��ته از اجرای بس��ته 
سیاس��ت کنترل ب��ازار ارز در بخش گواهی س��پرده 
مشاهده می ش��ود که اغلب به جای اینکه سپرده های 
جدید به بانک ها وارد ش��ود، موجب تغییر نوع حساب 
شده است، به طوری که مدیران بانکی و کارکنان شعب 
به صراحت اعالم می کنند که آنچه تغییر کرده بستن 
حس��اب های 15درصد س��پرده و تبدیل آن به گواهی 
20درصدی بوده اس��ت که این موضوع باعث افزایش 
هزینه بانک ها می شود. در عین حال که برخی بانک ها 
همین قوانین را هم زیرپا گذاش��ته و نرخ های باالتری 
پرداخت کرده اند که بار دیگر خود موجب ایجاد رقابتی 

مخرب خواهد شد. 
اما در پیش فروش س��که نیز باید یادآور ش��د که تا 
پایان روز چهارش��نبه هفته اخیر آمار نهایی حاکی از 
پیش ف��روش حدود ۹6 هزار قطعه بوده اس��ت که اگر 
ب��رای هر کدام نرخ یک میلیون و 400 هزار تومان در 
نظر گرفته ش��ود در نهایت رقمی حدود 135 میلیارد 
تومان جذب ش��ده که این رقم هم ظاهراً راهی بانک 
مرکزی می ش��ود نه بانک ها. این در حالی است که از 
نظر برخی کارشناسان 135 میلیارد تومان در مقایسه 
ب��ا آمار 1400 هزار میلی��ارد تومانی نقدینگی به هیچ 
عنوان نمی تواند رقم قابل توجهی بوده و در کنترل بازار 

ارز تأثیرگذار باشد. 
به هر حال بس��ته سیاس��ت ارزی همچنان در حال 
اجراست و در کنار اینکه می تواند مزایایی داشته باشد، 
ظاهرا معایب آن از نگاه کارشناس��ان و مدیران بانکی 
قابل توجه تر خواهد بود، اما در سوی دیگر طی روزهای 
اخیر از تالطم بازار ارز کاس��ته ش��ده و قیمت دالر که 
ت��ا مرز 5000 تومان هم پیش رفته همزمان با اجرای 
بس��ته ارزی روند کاهش��ی داش��ته و تا 4400 تومان 
کاهش یافته اس��ت، اکنون این س��وال را نیز می توان 
مطرح کرد که اگر این بسته تا این حد در کنترل بازار 
ارز موثر بود، چرا پیش از این بانک مرکزی در این باره 

اقدام نکرد؟ 
کاهش نرخ ارز ادامه پیدا می کند؟ 

تنها راه صحیح ب��رای تقویت پول ملی، کنترل نرخ 
تورم است که آن هم فقط در اختیار دولت ها است. 

اصغر سمیعی در گفت وگو با خبرآنالین، با اعالم این 
مطلب و در پاسخ به اینکه کاهش قیمت دالر ادامه دار 
اس��ت، گفت: چون بیش از 80درص��د از ارز مورد نیاز 
کش��ور توس��ط یک مرجع عرضه می ش��ود، بنابراین 
قیمت ها را ه��م همان مرجع تعیین و تنظیم می کند 
و البت��ه تا هر مقدار که صالح بداند، می تواند آن را باال 

و پایین ببرد. 
رئیس اس��بق کانون صرافان ایران اف��زود: اینکه آیا 
دالر با قیمت پایین تر از 4500 تومان با واقعیت قیمت 
نزدیکی دارد یا خیر، بحث دیگری است. اگر این سخن 
رئی��س کل بانک مرک��زی در م��رداد ۹2 را که قیمت 
3200 تومانی ب��رای دالر را صحیح و طبیعی ارزیابی 
می کردند درس��ت تلقی کنیم، قیم��ت 4500 تومانی 

برای امروز از واقعیت فاصله دارد. 

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

دریچه

چه نرخی برای سود بانکی مناسب 
است؟ 

اگر نرخ سود بانکی خیلی پایین باشد، تمایل کمتری 
برای س��پرده گذاری در بانک ها در مردم ایجاد ش��ده و 
س��رمایه ها به بازارهای ثانویه مثل طال و ارز یا مسکن 
و خ��ودرو هدایت می ش��ود؛ اتفاقی ک��ه هم اکنون نیز 
ش��اهد آن هس��تیم.  علی دینی ترکمانی در گفت وگو 
با خبرآنالین، با اعالم این مطلب گفت: اگر نرخ س��ود 
بانکی خیلی باال باش��د، به لحاظ اخالقی، زمینه ساز ربا 
و نشان دهنده بیماری در اقتصاد است. نرخ باالی سود 
در اقتص��اد یعنی اجزا و عناصر آن اقتصاد درس��ت کار 
نمی کند.  او ادامه داد: در کشورهای پیشرفته نرخ سود 
بانکی، 2 یا 3درصد و حداکثر 4 تا 5درصد است، اما در 
مورد تناسب نرخ بهره و نرخ تورم بین اقتصاددانان این 
مناقشه وجود دارد که آیا اول باید برای کنترل تورم نرخ 
بهره را باال برد یا اینکه بدون دس��تکاری قیمت ها، باید 

عملکرد بخش واقعی اقتصاد را درست کرد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4,511دالر آمریکا

5,525یورو اروپا

6,۷33پوند انگلیس

1,300درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

618,500مثقال طال

142,۷۹0هر گرم طالی 18 عیار

1,441,000سکه بهار آزادی

1,4۷۷,000سکه طرح جدید

۷25,000نیم سکه

442,000ربع سکه

300,000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

شنبه
5 اسفند 1396

شماره 1010
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امروز: بازار س��رمایه ای��ران طی چهار 
روز کاری هفته گذش��ته ش��اهد کاهش 
نقدینگی در بازار سهام بود، چنانچه این 
روزها سرمایه گذاران ریسک گریزتر سعی 
کردن��د س��رمایه خود را در ب��ازار پول با 
سود 20درصدی س��رمایه گذاری کنند و 
همین فضا موجب ش��د تا شاخص بورس 
در پایان معامالت هفته گذش��ته با 1۹1 
واح��د کاهش، مع��ادل 0.2درصد افت را 

به ثبت برساند.
در حقیق��ت، ب��ورس ته��ران در حالی 
شاهد رکود نسبی است که در هفته های 
گذشته به افزایش نرخ ارز آنقدر بی توجه 
ب��ود ک��ه دالر وارد روند کاهش��ی ش��د. 
تقریبا نیمی از ش��رکت های بورس��ی در 
ایران موارد اولیه خ��ود را وارد می کنند؛ 
ب��رای این ش��رکت ها در زم��اِن افزایش 
قیمت دالر س��ود پیش بینی می شود اما 
در هفته های گذش��ته تردیدهای ناش��ی 
از وضعی��ت نامش��خص در ادام��ه رفتار 
دالر و سیاس��ت های اقتصادی سبب شد 
فعاالن بورس��ی نسبت به رشد قیمت ارز 
بی تفاوتی نش��ان دهن��د و این موضوع تا 
جایی پیش رفت که رشد فزاینده قیمت 

دالر کاهش یافت.
از  تع��دادی  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
کارشناس��ان ب��ازار س��رمایه معتقدند با 
کاهش سود سپرده های بانکی در اواسط 
سال جاری مقداری نقدینگی از بازار پول 
به س��مت ب��ازار ارز رفت��ه و این موضوع 
یک��ی از عوامل باال رفتن نرخ ارز اس��ت؛ 

از سوی دیگر، برخی نیز معتقدند انتشار 
گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز آن هم 
با 20 درصد سود از عوامل کاهش قیمت 
دالر نب��ود بلک��ه تنها س��بب جا به جایی 
سپرده های بانکی ش��د. اما درنهایت این 
موضوع ها سبب افزایش بازده بازار بدهی 
و کوچ نقدینگی از س��مت بازار س��رمایه 
ش��د. در نتیج��ه این روزه��ا در مقاطعی 
ب��ورس ته��ران ش��اهد کاه��ش ارزش و 
حج��م معامالت بود. در چهارش��نبه 25 
بهمن ماه تاالر شیش��ه ای در حالی به کار 
خود خاتمه داد که ش��اخص کل در تراز 
۹8ه��زار و 34۷ واحدی بود و طی چهار 
روز کاری هفته ای که گذش��ت، شاخص 
بورس ح��ول کان��ال ۹8 ه��زار واحدی 
نوس��ان کرد و درنهایت 1۹0 واحد افت 
داشت. ش��اخص بازار اول نیز  طی چهار 
روز کاری 65 واح��د افت ک��رد و تا عدد 
6۹ ه��زار و ۷۹0 واح��دی کاهش یافت، 
از طرفی ش��اخص بازار دوم با ۷۷۷ واحد 
کاهش عدد 208 هزار و 6۷4 واحدی را 
تجربه کرد. همچنین شاخص آزاد شناور 
در ای��ن مدت 338 واح��د افت کرد و از 
ع��دد 105 ه��زار و 638 واحدی به عدد 
105 هزار و 2۹۹ واحدی رسید. عالوه بر 
این شاخص صنعت 121 واحد افت کرد.
افت 191واحدی شاخص بورس در 

هفته گذشته
در آخری��ن روز معامالتی بورس تهران 
در هفته گذش��ته، س��هم ها در گروه های 
نفت و کانی ه��ای فلزی با افت در قیمت 

همراه شد ولی خودرویی ها بعد از مدتی 
رش��د قیمت را تجربه کردند. در نهایت، 
ش��اخص بورس در پایان معامالت هفته 
گذش��ته ب��ا 1۹1 واحد کاه��ش، معادل 

0.2درصد افت را به ثبت رساند.
به گ��زارش تس��نیم، در هفت��ه ای که 
گذش��ت تعداد 6081 میلیون انواع اوراق 
بهادار ب��ه ارزش 14022 میلیارد ریال در 
بیش از 368 هزار دفعه مورد معامله قرار 
گرف��ت که به ترتیب 83، 63 و 36 درصد 
افزایش را نش��ان می ده��د. این درحالی 
اس��ت که تع��داد 13۹میلی��ون واحد از 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله 
در ب��ورس ته��ران ب��ه ارزش کل بیش از 
144۷ میلی��ارد ریال در هفته گذش��ته 
مورد معامله  ق��رار گرفت که به ترتیب با 
3۹۹ و 3۹8درصد افزایش همراه شدند.

سهم 68درصدی حقوقی ها از 
معامالت بهمن ماه بورس

همچنین در بهمن ماه امس��ال اشخاص 
حقیق��ی 32درص��د خریده��ا و فروش ها 
را ب��ه خود اختص��اص دادن��د و در مقابل 
حقوقی ه��ای ب��ازار، س��هم 68درصدی از 
خریده��ا و فروش ه��ا را به ن��ام خود ثبت 
کردن��د. ب��ه گ��زارش تس��نیم، بررس��ی 
معامالت بهمن ماه بورس نش��ان می دهد 
در این مدت 68درصد معامالت توس��ط 
اش��خاص حقوقی و 32 درصد معامالت 
توسط اش��خاص حقیقی صورت گرفته و 
در خالص معام��الت برابر با 101میلیارد 
ریال از مالکیت اشخاص حقوقی کاسته و 

به مالکیت اش��خاص حقیقی افزوده شده 
است.

بر این اس��اس ماه گذش��ته اش��خاص 
حقیق��ی 32درصد خریده��ا و فروش ها 
را ب��ه خود اختصاص دادن��د و در مقابل 
حقوقی ه��ای بازار، س��هم 68درصدی از 
خریده��ا و فروش ها را ب��ه نام خود ثبت 

کردند.
از س��ویی دیگر اش��خاص حقیقی طی 
بهمن ماه امس��ال مالکیت خود در سهام 
1۹ گروه را اضاف��ه کردند که در خالص 
خریدها گروه های محصوالت ش��یمیایی 
ب��ا 518 میلی��ارد ریال، صن��دوق های 
قاب��ل معامل��ه ب��ا 2۷5 میلی��ارد ریال، 
س��رمایه گذاری ها ب��ا 104 میلیارد ریال، 
سایر واسطه گری های مالی با 88 میلیارد 
ریال و شرکت های چند رشته ای صنعتی 
با ۷8میلی��ارد ریال در رتبه اول تا پنجم 

این فهرست قرار دارند.
ای��ن گزارش می افزای��د: حقوقی ها نیز 
در ای��ن م��دت مالکیت خ��ود را در 20 
صنع��ت افزایش دادند که بر این اس��اس 
فرآورده ه��ای نفتی با 344 میلیارد ریال، 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری با 248 
میلی��ارد ری��ال، فعالیت ه��ای کمکی به 
نهادهای مالی واسط با 150میلیارد ریال، 
استخراج کانه های فلزی با 115 میلیارد 
ریال و قند و ش��کر ب��ا ۹8 میلیارد ریال، 
پنج گروه نخس��تی هستند که بیشترین 
تغیی��ر مالکیت از حقیقی ب��ه حقوقی را 

داشته اند.

شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون 
در م��دت 223 روز معامالتی 20 هزار و 

۹2۷ واحد رشد داشته است.
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، 
از ابتدای امس��ال تاکنون در مدت 223 
روز معامالتی تعداد 218 میلیارد و 62۹ 
میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش 555 
ه��زار و 412 میلیارد ریال در 14میلیون 
و 144 هزار و 15۹ دفعه در بورس اوراق 

بهادار مورد معامله قرار گرفته است.
همچنین بررس��ی معامالت بازار سهام 
به تفکیک بازار نش��ان می ده��د در این 
مدت 12۹میلیارد و 842میلیون س��هم 
ب��ه ارزش 284هزار و 52میلی��ارد ریال 
در 5میلی��ون و 848ه��زار و ۷۷6نوب��ت 
در بازار اول؛ ۷6میلی��ارد و ۷82میلیون 
س��هم به ارزش 183هزار و 102میلیارد 
ریال در 8میلیون و 1۹4هزار و ۹0نوبت 
در بازار دوم؛ ۷1میلیون س��هم به ارزش 
۷1هزار و 460میلی��ارد ریال در 20هزار 
و ۷46نوبت در بازار بدهی؛ 10میلیارد و 
368میلیون سهم به ارزش 5۹5 میلیارد 
ری��ال در 2106نوب��ت در بازار مش��تقه 
و 1566میلی��ون واح��د از صندوق های 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامل��ه در بورس 
ته��ران به ارزش 16ه��زار و 203میلیارد 
ریال در ۷8هزار و 441نوبت مورد معامله 

قرار گرفته است.
این گ��زارش می افزاید: ش��اخص کل 
ب��ورس نیز ک��ه معامالت امس��ال بورس 
را از ارتف��اع ۷۷ ه��زار و 230 واحد آغاز 
کرده است تاکنون با 20هزار و ۹2۷واحد 
افزایش معادل 2۷درصد رش��د را به ثبت 
رس��انده و به ارتفاع ۹8هزار و 15۷واحد 

رس��یده است. ش��اخص بازار اول نیز در 
این مدت با 15هزار و 331واحد رش��د و 
شاخص بازار دوم با 42هزار و 304واحد 

افزایش مواجه شده اند.
23درصد ارزش معامالت بورس در 

اختیار 5 کارگزاری
همچنین 23درصد کل ارزش معامالت 
11 ماه گذش��ته ب��ورس در اختیار پنج 
ش��رکت کارگزاری بوده است. به گزارش 
تس��نیم، بررس��ی اطالعات منتشره شده 
توس��ط اداره آمار و اطالعات بازار شرکت 
بورس تهران نش��ان می ده��د در 11 ماه 
گذش��ته از 106 کارگزار فعال در بورس، 
104 کارگزار در معام��الت آنالین فعال 
بوده ان��د و س��هم معام��الت برخ��ط از 
معامالت نرمال نی��ز 28,35 درصد بوده 
اس��ت. همچنی��ن 3۹,16 درص��د از کل 
معامالت الکترونیکی در این مدت در پنج 
کارگزاری انجام ش��ده است که به ترتیب 
کارگزاری های مفید با 1۹,۹6درصد، آگاه 
با 6,68درص��د، فارابی ب��ا 5,66 درصد، 
بانک کش��اورزی ب��ا 3,4۷درصد و مبین 
س��رمایه با 3,3۹درص��د رتبه های اول تا 

پنجم را به نام خود ثبت کردند.
از کل معام��الت انجام ش��ده از ابتدای 
امس��ال تا پای��ان بهمن ماه نی��ز بیش از 
235 هزار میلیارد ری��ال خرید و فروش 
الکترونیکی بوده اس��ت که حدود 21,5 

درصد کل خرید و فروش می باشد.
بنا بر این گ��زارش، ارزش کل خرید و 
فروش 106 کارگ��زار فعال بورس تهران 
در 11 ماه گذش��ته، بیش از 10۹6 هزار 
میلیارد ریال و ارزش خرید و فروش خرد 
و بل��وک معادل ۷6درص��د کل معامالت 

ب��وده اس��ت. همچنی��ن ارزش خرید و 
فروش عم��ده 8,28درص��د از معامالت 
و ارزش کل س��ایر ابزاره��ای نوین مالی  
16 درص��د از کل معام��الت را ب��ه خود 

اختصاص داده است.
تع��داد  می افزای��د:  گ��زارش  ای��ن 
گذش��ته  م��اه   11 در  ش��رکت   پن��ج 
23,۹3درص��د کل ارزش معامالت را به 

خود اختص��اص داده اند که در این میان 
ش��رکت های کارگ��زاری صب��ا تامین با 
5,45درص��د، کارگزاری مفی��د با 5,35 
درصد، کارگزاری بان��ک رفاه کارگران با 
5,21درصد، کارگزاری بانک کش��اورزی 
ب��ا 4,1۹درص��د و کارگ��زاری ش��هر با 
3,۷3درصد در رتبه های اول تا پنجم این 

جدول قرار دارند.

23درصد ارزش معامالت 11 ماه گذشته بورس در اختیار 5 کارگزاری

شاخص بورس بیش از 20هزار واحد رشد کرد

افت 191واحدی شاخص بورس در هفته ای که گذشت

بازار سرمایه تحت تاثیر سیاست های پولی
دریچه

مدیر موزه ملی ایران اعالم کرد
نشان باستانی بورس اوراق بهادار 

تهران از پاریس رسید
ب��ه گفته مدی��ر م��وزه ملی ای��ران، همزم��ان با 
پنجاهمین س��الگرد فعالیت بازار سرمایه ایران، شی 
باس��تانی که الگوی نش��ان واره )لوگو( بورس اوراق 
بهادار تهران اس��ت، در محموله آثار نمایش��گاه لوور 

فرانسه به تهران آمد.
به گزارش س��نا، جبرئیل نوکن��ده گفت در میان 
56اثر موزه لوور فرانس��ه که ب��رای اولین بار به ایران 
آمده تا در تهران به نمایش دربیاید، یک ش��ی فلزی 
3 هزار س��اله از لرستان هم وجود دارد که نشان واره 

)لوگو( بورس اوراق بهادار تهران است.
وی افزود: مجموعه لوور از هشت بخش تمدن های 
مصر، بین النهری��ن، آناتولی، ترکیه، یون��ان، ایتالیا، 
فرانسه و ایران تشکیل شده که از همه این بخش ها 
آثاری از جمله دو ش��ی ایران باس��تان ش��امل تبر 
مفرغ��ی کتیبه دار ایالم��ی از چغازنبی��ل مربوط به  
1250سال پیش از میالد و  شی فلزی 3 هزار ساله 

به ایران ارسال شده است.
ب��ه گفت��ه مدیر م��وزه ملی ای��ران ب��ا ورود این 
مجموعه به موزه ملی عملیات چیدمان آثار در محل 
نمایشگاه آغاز می شود و روز دوشنبه 14 اسفندماه 
ش��اهد گش��ایش این نمایش��گاه کم نظیر با حضور 
مقامات سیاسی و چهره های فرهنگی و هنری کشور 

خواهیم بود.
وی ادامه داد: قرار اس��ت در این رویداد، آثار موزه 
لوور با عنوان »ش��کوه تمدن ه��ای جهان« به مدت 

چهار ماه در موزه ملی ایران به نمایش درآید.
ای��ران می گوی��د:  نوکن��ده مدی��ر م��وزه مل��ی 
نمایشگاه های مختلفی از جمله نمایش آثار باستانی 
از ارمنس��تان در مهرم��اه، آثاری از ک��ره جنوبی در 
آبان م��اه و اکنون بی��ش از 60 اثر متعل��ق به موزه 
لوور فرانس��ه در اسفندماه از برنامه هایی است که به 
مناسبت 80سالگی این موزه پیش بینی شده است.

همچنی��ن محمدرضا کارگ��ر، مدی��رکل موزه ها 
و ام��وال منق��ول تاریخ��ی پیش��تر درب��اره چرایی 
عل��ت انتخاب این آث��ار گفته بود: م��ا عالقه مندیم 
نمایش��گاه هایی از آث��ار کش��ورهایی مانند مصر، رم 
و چی��ن برگزار کنیم؛ چرا که این کش��ورها صاحب 
تمدن کهن و دیرینه تر نس��بت به س��ایر کش��ورها 

هستند.
م��وزه ملی ایران در ته��ران، خیابان امام خمینی، 
مجموع��ه تاریخی باغ ملی، نبش خیابان پروفس��ور 

رولن و خیابان سی تیر واقع شده است.
به گزارش ایرنا، مجموعه آثار نمایشگاه »موزه لوور 
در تهران« صبح دوشنبه 30 بهمن از کشور فرانسه 
همراه با کارشناسان این موزه به فرودگاه بین المللی 
ام��ام خمینی )ره( وارد و پس از س��اعاتی در امنیت 
کامل به موزه ملی ایران منتقل ش��د و روز دوشنبه 
14 اسفندماه شاهد گشایش این نمایشگاه کم نظیر 
با حضور مقامات سیاس��ی و چهره ه��ای فرهنگی و 

هنری کشور خواهیم بود.

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد
تاثیر گواهی سپرده بانکی 20درصد 

بر صندوق های سرمایه گذاری
مدیرعامل یک شرکت تأمین سرمایه درباره تأثیر 
اوراق گواهی س��پرده بانکی با نرخ سود 20درصد بر 
صندوق های س��رمایه گذاری گفت که اگر صندوق ها 
به مقررات س��ازمان بورس تمکین کنند، دس��ت کم 
50درصد منابع صندوق ها به اوراق بهادار تخصیص 

یافته است.
رضا حدادی، مدیرعامل یک شرکت تأمین سرمایه 
در گفت وگو با فارس، پیرامون تأثیر انتش��ار گواهی 
س��پرده 20درصدی بانک ها بر بازار سرمایه گفت: با 
توجه به مزایا و تبعات تصمیم گیری  بر بازار سرمایه 
ب��ه نظر می رس��د، بان��ک مرکزی در س��طح کالن 
اقتصاد چ��اره ای به جز اجرای طرح ضربتی با هدف 

جمع آوری پول های خرد نداشته است.
وی ب��ا بیان اینکه بانک مرک��زی به عنوان متولی 
بازار پولی و بانکی کش��ور سیاست حداقل شدن نرخ 
س��ود را همواره در دس��تور کار داشته است، عنوان 
ک��رد: تصمیم اخیر در راس��تای جلوگیری از تبعات 
اقدام برخی س��رمایه گذارانی ب��وده که به دلیل عدم 
تمکی��ن از مقررات و در عین ح��ال پذیرفتن ارز به 
عن��وان یک کاالی قابل س��رمایه گذاری و همچنین 
تبعی��ت نکردن از احکام ش��رعی این موضوع گرفته 

شده است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه درباره تأثیر انتشار 
اوراق گواهی س��پرده بانکی با نرخ سود 20درصدی 
بر صندوق های سرمایه گذاری بازار سرمایه گفت: اگر 
صندوق ها به مقررات س��ازمان بورس تمکین کرده 
باش��ند، می توان گفت هم اکنون دست کم 50درصد 
منابع صندوق ها به اوراق بهادار تخصیص یافته است.
به گفته وی اوراقی که صندوق ها در دو سال اخیر 
خری��داری کرده اند، از نرخ س��ود 1۷ الی 18درصد 
برخ��وردار بوده ک��ه اگر 50درصد مابق��ی منابع در 
اختیار بانک ها باش��د، می توان انتظار داشت که طی 
ش��ش ماه یا یک س��ال قبل تبدیل به اوراق گواهی 
سپرده 20درصدی شده که طرح امروز بانک مرکزی  

تغییری در سیاست آنها نمی گذارد.

اثر نوسان قیمت ارز بر بازار سرمایه چیست؟
رونق تحلیلگری در بازار سرمایه با 

حذف پیش بینی سود
 EPS یک کارشناس بازار س��رمایه گفت که حذف
از صورت های مالی ش��رکت ها، افزایش سطح آگاهی و 
تحلیلگری فعاالن بازار س��رمایه نسبت به اطالعات و 

وضعیت صنایع و شرکت ها را به دنبال خواهد داشت.
مه��دی کاظمی اس��فه در گفت وگو ب��ا خبرگزاری 
تس��نیم، درخصوص تاثیر نوس��ان قیم��ت ارز بر بازار 
س��رمایه گفت: به طور معمول کلیت بازار س��رمایه از 
افزایش نرخ ارز به ویژه قیمت دالر تاثیر می پذیرد و بر 
این اس��اس ارزش جایگزینی بنگاه ها با افزایش برابری 

ارزها و پول ملی افزایش می یابد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه اف��زود: در این میان 
صنایعی که ارزآور هس��تند تحت تاثیر افزایش نرخ ارز 
با افزایش سودآوری مواجه شده و ارزش سهام آنها در 

نتیجه رشد نرخ ارز افزایش می یابد.
وی همچنین درخصوص دالیل نوس��انات و رش��د 
قیمت دالر در ماه های گذش��ته اظهار داشت: افزایش 
ن��رخ دالر می توان��د تح��ت تاثیر عوام��ل اقتصادی یا 
غیراقتصادی باش��د که در این میان موضوعاتی مانند 
کاهش عرضه دالر از سوی دولت، محدودیت عرضه ارز 
توسط صرافان، تورم ساالنه، افزایش تقاضای دالر برای 
مقاصد مسافرتی همزمان با آغاز سال نو میالدی و . . . 

از جمله این موارد است.
عضو هیات مدیره ش��رکت آلومینیوم ایران در ادامه 
از کاهش نرخ س��ود بانکی نیز به عنوان یکی از دالیل 
افزایش قیمت دالر در هفته های اخیر نام برد و گفت: به 
طور معمول سرمایه به سمتی می رود که سود بیشتری 
را کس��ب کند، بر این اساس با کاهش نرخ سود بانکی 
طبیعی اس��ت که س��رمایه از بانک ها به سمت دیگر 
بازارها از جمله ارز روانه شود، اما در این میان نکته قابل 
توجه این اس��ت که آیا باقی ماندن سرمایه در بانک ها 
برای اقتصاد منافع یا مضرات بیشتری در پی دارد و یا 
اینکه خروج پول از بانک ها و ورود آنها به دیگر بازارها 

از جمله بازار ارز و افزایش نرخ دالر به صالح است؟
 EPS این کارشناس بازار سرمایه درخصوص حذف
از صورت های مالی شرکت ها نیز اذعان داشت: یکی از 
دالیل اتخاذ این تصمیم توس��ط متولیان بازار سرمایه 
افزایش سطح آگاهی و تحلیلگری فعاالن بازار سرمایه 
نسبت به اطالعات و وضعیت صنایع و شرکت ها است.

وی با اش��اره به اینکه از دی ماه سال جاری، سازمان 
بورس با تغییر قالب ش��یوه گزارشگری شرکت ها مانع 
از اعالم پیش بینی س��ود ش��رکت ها شده است، گفت: 
بررسی تجربه بورس های بین المللی نیز نشان می دهد 
این موضوع برای معامالت سهام اقدامی مناسب و مفید 
اس��ت؛ چراکه نحوه گزارشگری جدید در بورس تهران 

موجب تغییر ساختار تحلیل در معامالت می شود.
کاظمی اس��فه اضاف��ه ک��رد: از س��وی دیگر عدم 
ارائه پیش بینی س��ود س��بب خواهد ش��د آن دس��ته 
از معامله گ��ران غیر حرف��ه ای که فقط ب��ا رصد متغیر 
پیش بینی EPS یک شرکت، اقدام به دادوستد سهام 
می کردن��د، تمایل کمتری به اینگونه معامالت از خود 
نش��ان دهند و در مقابل افزایش تحلیلگری در بازار را 

شاهد خواهیم بود.
وی همچنین با اش��اره به اینکه عدم ارائه پیش بینی 
سود و در پی آن رشد تحلیلگری در بازار سهام، کاهش 
رفتار های هیجان��ی در معامالت را ب��ه همراه خواهد 
داشت، اظهار داشت: کمترش��دن هیجانات در بورس 
بدون شک به رشد و بلوغ بیشتر بازار سرمایه در کشور 

منتهی خواهد شد.
این کارش��ناس ب��ازار س��رمایه افزود: ب��ا توجه به 
50سالگی بازار سهام در کشور، به نظر می رسد اقدامات 
اصالح��ی در کلیت بازار و اصالح و س��اختار معامالت 
بورس، این روزها بیش از پیش احس��اس می شود و با 
تداوم گام های اصالحی می توان در آینده شاهد بهبود 

فضای معامالت بود. 
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نمون��ه  از  چ��ای،  تولی��د  و  کش��ت 
فعالیت های زراعی محس��وب می شود که 
ب��ا توجه و حمایت هرچه بیش��تر به آن، 
ق��ادر خواهیم ب��ود عالوه ب��ر تأمین نیاز 
داخلی، ضری��ب و تراز تجارت و صادرات 

غیرنفتی را ارتقا بخشیم. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
ح��وزه زراع��ت و کش��اورزی از نمون��ه 
بخش ه��ای حس��اس و تعیین کننده در 
تولید و توس��عه اقتصادی هر کشوری به 

شمار می رود. 
ب��ه واق��ع حص��ول توفی��ق در عرصه 
مذکور، عالوه بر صرفه جویی ارزی، باعث 
امنیت و س��المت غذایی هرچه بیش��تر 
خواهد ش��د، اما تحقق ای��ن امر خطیر، 
ب��دون برنامه ریزی و ج��زم کردن عزمی 
راس��خ از س��وی متولیان و دستگاه های 

ذی ربط، ناممکن خواهد بود. 
متأسفانه نگاه س��نتی به کشاورزی در 
س��الیان گذش��ته به فرصت س��وزی های 
بسیاری منتهی ش��ده و این در شرایطی 
است که کشورهای توسعه یافته جهان با 
نگرش علمی و تخصصی به حوزه زراعت 
و کش��اورزی، عالوه بر به��ره وری هرچه 
بیش��تر در میزان تولید، در بخش کیفی 
نیز به توفیقات شایسته ای نائل شده اند. 

به واقع اس��تمرار نگاه س��نتی در میان 

برخی کشاورزان نیز مزید بر علت شده تا 
امکان استفاده و بهره حداکثری از اراضی 
کشاورزی، آنچنان که باید، میسر نشود. 

با عنایت به موقعیت اقلیمی و طبیعی 
ایران و پهنه وسیع اراضی جغرافیایی این 
مرز و ب��وم با برنامه ریزی هوش��مندانه و 
حرکت هدفمند در عرص��ه مذکور، قادر 
خواهیم بود به دستاوردهای ارزنده ای در 
این بخش نائل ش��ویم، ام��ا این مهم در 
سنوات گذشته به دالیل گوناگون، به نحو 

مطلوبی حاصل نشده است. 

وقتی رانت و سودجویی بالی جان 
چایکاران می شود

خوش��بختانه کش��ور ای��ران، به جهت 
اراضی و زمین ه��ای زراعی که برخوردار 
اس��ت در بخ��ش تولی��د چای، بس��یار 
مس��تعد و توانمند اس��ت، اما ب��ا وجود 
چنین فرصت ه��ا و ظرفیت هایی، واردات 
چای، استفاده حداکثری از این بخش را 

تحت الشعاع قرار داده است. 
و  چای��کار  فع��االن  نیس��تند  ک��م 
کارشناسان بخش کشاورزی که معتقدند 
در صورت حمایت مضاعف دس��تگاه های 
ذی ربط و نظارت هر چه بیش��تر، صنعت 
چای کش��ور، به دستاوردهای ارزنده تری 
نائل می ش��ود و بالطبع تا زمانی که شاهد 

رون��د بی رویه و نامیمون واردات چای در 
کشور هس��تیم تحقق این امر ناممکن به 

نظر می رسد. 

قدرت اشتغال زایی صنعت چای 
نادیده گرفته نشود

یکی از ابعاد قابل توجه صنعت چای و 
تولید فرآوری و عرضه آن به ظرفیت های 
بالقوه اش��تغال زایی آن معطوف می شود 
که این فرصت در ش��رایطی که کشور با 
معضل بیکاری دست و پنجه نرم می کند، 

اهمیتی صد چندان پیدا می کند. 
اما استفاده شایس��ته و مطلوب از این 
ظرفیت ها، زمانی امکان پذیر خواهد ش��د 
ک��ه در گام نخس��ت جل��وی قاچاق این 

محصول سودآور گرفته و مسدود شود. 
آنچن��ان ک��ه مقامات ذی رب��ط عنوان 
کرده اند، س��االنه به صورت میانگین، 30 
تا 35 هزار تن چای به صورت غیررسمی 
و قاچ��اق وارد کش��ور می ش��ود که این 
حج��م از واردات غیرقانون��ی به کش��ور، 
آن ه��م در ح��وزه جغرافیایی که از توان 
باالی��ی در تولی��د چای برخوردار اس��ت 
امری نامیمون، تأمل  برانگیز و تاس��ف آور 

محسوب می شود. 
برآوردهای انجام ش��ده نش��ان می دهد 
نیاز کش��ور به چ��ای به صورت س��االنه، 

ح��دود 80 هزار تن اس��ت ک��ه قطعا با 
حمایت هرچه بیش��تر و زیرکشت رفتن 
اراضی مس��تعد تولید چای، شاهد تأمین 
محصول مورد نیاز با اتکای به بنیه تولید 
داخلی خواهیم بود و حتی با اتخاذ تدابیر 
و درایت هوش��مندانه، می ت��وان ضریب 
تولید را به میزانی ب��اال برد که توامان با 
تأمین نیاز داخلی، نسبت به تأمین چای 
مورد نیاز کشورهای دیگر نیز به توفیقات 

سازنده ای دست یابیم. 
خوش��بختانه ضریب تولی��د چای در 
س��الیان اخیر با افزایش هم��راه بوده و 
رش��د حدود 14 هزار تنی چای به 24 
هزار تن در س��ال جاری، نش��ان دهنده 
موفقیت های کسب ش��ده در این عرصه 
اس��ت، اما ظرفی��ت و توانمندی داخلی 
کش��ور در عرصه تولی��د چای به مراتب 
فرات��ر از این می��زان اس��ت و امید آن 
می رود ش��رایط به نحوی پیش رود که 
با افزای��ش تولید داخل��ی این محصول 
خ��اص و محب��وب در جه��ان، ع��الوه 
بر توس��عه هرچ��ه بیش��تر فرصت های 
ش��غلی، در عرص��ه تج��ارت و صادرات 
محصوالت غیرنفتی نیز به موفقیت های 
فزاینده ت��ری نائل ش��ویم؛ ام��ری که با 
تقوی��ت خرید تضمین��ی دولت، به نحو 

شایسته تری محقق خواهد شد. 

رئیس کمیس��یون مع��ادن اتاق ایران ب��ا تأکید بر 
ضرورت ایجاد هارمونی در زنجیره تولید س��نگ آهن 
گفت ک��ه فع��االن اقتصادی از ش��فافیت اس��تقبال 

می کنند. 
بهرام ش��کوری در گفت وگو با مهر، ب��ا بیان اینکه 
عرض��ه هر کدام از محصوالت زنجیره فوالد در بورس 
کاال س��ه مزیت مهم دارد، اظهار ک��رد: عرضه گندله 
و کنسانتره س��نگ آهن در بورس کاال سبب می شود 
قیمت ش��فاف و عادالنه برای این دو محصول تعیین 
و وجه ناش��ی از خرید محصول در س��ریع ترین زمان 
ممک��ن به عرضه کننده پرداخت ش��ود. همچنین این 
امکان وجود دارد ت��ا در صورت نبود تقاضا در بورس 
کاال پس از س��ه بار عرضه، طبق ماده 3۷ قانون رفع 
موان��ع تولد رقابت پذیر، محصول مازاد صادر ش��ده و 
عرضه کنندگان نیز از مش��وق های صادراتی اس��تفاده 

کنند. 
وی با بیان اینکه عرضه س��نگ آهن و فرآورده های 
آن در ب��ورس کاال بازار رقابت��ی ایجاد می کند، گفت: 
طبیعی اس��ت وقتی عرضه با حجم مناس��بی صورت 
گیرد، قیمت واقعی و عادالنه تعیین می ش��ود. ضمن 
اینکه عرضه در بورس روش به مراتب بهتری نس��بت 
به قیمت گذاری دس��توری و دخال��ت دولت در نظام 

عرضه و تقاضاست. 
ش��کوری با بیان اینکه طی سال های گذشته تحت 
تأثیر قیمت گذاری دس��توری و وابستگی قیمت ها به 
محصول یک مجتمع خاص، ض��رر برخی بخش های 

باالدس��تی زنجیره فوالد را در پی داشته، اظهار کرد: 
تعیین قیمت محصوالت براس��اس درصدی از شمش 
تولیدی یک کارخانه مدل درستی نبود. این در حالی 
اس��ت که هر بخش��ی از زنجیره متاث��ر از قیمت های 
جهانی اس��ت و نمی توان درصدی از قیمت شمش را 

به محصوالت کل زنجیره تولید تسری داد. 
به گفته رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی 
ات��اق بازرگانی، منطقی تری��ن روش، عرضه در بورس 
کاال اس��ت که به نظر می رسد همه فعاالن زنجیره از 

قیمت گذاری سنگ آهن در بورس استقبال کنند. 
وی افزود: انتظار برای استقبال از عرضه سنگ آهن 
در بورس از این بابت اس��ت که فعاالن اصلی این بازار 
به دنبال حذف رانت هستند و به این ترتیب عرضه در 
بازار ش��فاف بورس کاال از عوامل رسیدن به این مهم 
اس��ت؛ همچنین هر یک از بخش ه��ای زنجیره فوالد 
س��رمایه گذاران خود را دارد که هر کدام عالقه دارند 
س��ود خود را به دس��ت آورند و عادالنه ترین قیمت ها 
در کل زنجیره مواد معدنی در بورس تعیین می شود. 
حل مشکل عوارض صادراتی و هارمونی در زنجیره

شکوری درخصوص حل مش��کل عوارض صادراتی 
برای س��نگ آهن م��ازاد مجتمع ه��ای تولیدی عنوان 
کرد: یکی از علت هایی که موضوع عرضه س��نگ آهن 
در بورس کاال مطرح شد حل مشکالت مربوط با وضع 
عوارض صادراتی بود. زیرا وقتی بحث عرضه در بورس 
مطرح اس��ت، اگر بن��ا داریم که س��نگ  آهن به دلیل 
ارزش افزوده پایین تر صادر نش��ود و باید به کاالیی با 

ارزش افزوده باالتر تبدیل شود، باید هارمونی زنجیره 
تولی��د را ب��ه گون��ه ای طراحی کنیم که م��ازادی در 

بخش های مختلف زنجیره نداشته باشیم. 
وی ادامه داد: ام��ا اگر هارمونی زنجیره را به کمک 
ظرفیت ه��ای بورس مدیریت نکنی��م و در بخش های 
مختلف زنجیره مازاد عرض��ه داریم، باید اجازه دهیم 
تولیدکنن��ده محصول خود را صادر کن��د. از این رو، 
نباید عوارضی هم برای آن وضع ش��ود؛ به این ترتیب 
با مدیریت زنجیره به کمک عرضه در بورس نیازی به 

وضع عوارض صادراتی هم وجود ندارد. 
رئیس کمیس��یون مع��ادن و صنای��ع معدنی اتاق 
بازرگان��ی ای��ران تصریح ک��رد: مکانیس��م بورس در 
حالی برای کش��ف قیمت س��نگ  آهن تعیین ش��د تا 
ح��ق تولیدکنندگان ای��ن حوزه ضایع نش��ود. زیرا با 
نحوه مدیریت فعل��ی محصوالت آنها به قیمت واقعی 
خریداری نمی ش��ود و پول ناش��ی از ف��روش آن نیز 

به موقع به عرضه کننده پرداخت نمی شود. 
ش��کوری در خاتمه س��خنان خود با بی��ان اینکه 
عرضه در بورس بهترین و درس��ت ترین مس��یر برای 
قیمت گ��ذاری زنجی��ره ارزش اس��ت، تأکی��د کرد: 
چنانچه عرضه سنگ آهن و فرآورده های آن از طریق 
بورس انجام ش��ود، می توان دریافت که چه حجمی 
محص��ول مازاد وجود دارد و در ص��ورت نبود تقاضا 
پس از سه بار عرضه، می توان برای ورود به بازارهای 
جدید و حتی افزایش س��هم بازارهای خارجی فعلی 

برنامه ریزی کرد. 

ضرورت ایجاد هارمونی در زنجیره تولید سنگ آهن

چای، ظرفیتی مستعد و بالقوه در توسعه صادرات غیرنفتی
اخبار

درآمد 17 میلیارد دالری با صادرات 
30درصد از تولیدات صنایع کوچک

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی ایران اعالم کرد ک��ه اگر بتوانیم 30درصد 
تولیدات صنایع کوچک را صادر کنیم، می توانیم به 

رقم 1۷ میلیارد دالری در این بخش برسیم. 
به گزارش ایس��نا، ص��ادق نجفی - مع��اون وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت - در همای��ش تقدیر از 
صادرکنن��دگان برت��ر صنایع کوچک ک��ه در محل 
نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار شد، با اشاره به 
ماموریت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی ای��ران اظهار کرد: س��ه برنام��ه مدیریت 
اقتص��ادی جهادی، تبدیل صنایع کوچک به صنایع 
متوسط و بزرگ با بزرگ کردن اقتصاد کشور و توجه 
ب��ه مقوله ص��ادرات صنایع کوچک، س��ه ماموریت 
اصلی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 

است. 
وی ادامه داد: بزرگ ترین مشکل ما صادرات محور 
کردن صنایع کوچک است و اگر قصد داریم در این 
حوزه موفق باشیم باید بازار بین المللی را بشناسیم 
و آموزش های الزم را در راس��تای اینکه بدانیم چه 
چی��زی تولید و ص��ادر کنیم، در دس��تور کار قرار 

دهیم. 
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعت��ی ای��ران با بی��ان اینکه یک��ی از اهداف این 
س��ازمان اس��تفاده از ظرفیت حداکثری 31 هزار و 
500 واح��د صنعتی کوچک طی چهار س��ال آتی 
اس��ت، بیان کرد: به طور حتم توانمندکردن صنایع 
کوچک در دس��تور کار س��ازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران ق��رار دارد و اگر بتوانیم 
تنها 30درصد از تولی��دات صنایع کوچک را صادر 
کنیم، می توانیم به رقم��ی معادل 13 میلیارد دالر 

برسیم. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در این همای��ش همچنین 
مجتبی خس��روتاج � رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران � با اش��اره به اینکه خوش��ه های صنعتی باید 
با ه��دف صادراتی مدنظر قرار گیرند، خاطرنش��ان 
کرد: در مقوله صادرات توجه به بازاریابی، برندینگ، 
ترمینال و پایانه های حمل ونقلی از مهم ترین مسائل 
اس��ت و باید بتوانی��م برای بازارهای مه��م در دنیا 

شرکت های صادرات محوری را داشته باشیم. 

بازارهایی که برای ایرانی ها گرم شد
آماره��ای صادرات��ی گوی��ای آن اس��ت که در 
یک س��ال گذش��ته صادرات به اندون��زی و تایلند 

بیشترین نرخ رشد را داشته  است. 
به گزارش ایس��نا، همچنان ن��ام چین در صدر 
مقاص��د صادرات��ی ایران ج��ا خوش ک��رده و به 
س��نت س��ال های قبل، کش��ورهایی مانند امارات 
متحده عربی، ع��راق، جمهوری کره، ترکیه، هند، 
افغانس��تان و پاکس��تان در رده های دوم تا هشتم 
بازارهای صادراتی ایران قرار داش��ته و در مجموع 
2۹ میلی��ارد و 3۹4 میلی��ون دالر از صادرات 3۷ 
میلی��ارد دالری 10 ماه��ه اول س��ال را ب��ه خود 

اختصاص داده اند. 
اما نکت��ه جالب اینکه پس از این کش��ورها که 
میزان صادرات ارزش��ی و حجم��ی آنها کمابیش 
همانند س��ال های قبل و حداقل س��ال  قبل بوده 
اس��ت، رتبه ۹و 10 جدول بازاره��ای صادراتی به 
تایلند و اندونزی مربوط می ش��ود ک��ه به ترتیب 
150 و 26۷درصد رشد صادرات ارزشی داشته اند. 
بدین ترتیب در 10ماهه اول امسال 586میلیون 
دالر کاال به مقصد تایلند صادر شده که حجم آن 
مع��ادل حدود یک و نیم میلیون تن بوده اس��ت. 
صادرات به تایلند 1.6درصد از کل صادرات کشور 
را ش��امل ش��ده و به ترتیب از نظ��ر ارزش و وزن 
150 و 115درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش داشته  است. 
اندونزی نیز کش��وری اس��ت که در سال جاری 
بیش��ترین نرخ رش��د ص��ادرات ای��ران را به خود 
اختصاص داده است. این کشور که در رده دهمین 
بازار صادراتی ایران ق��رار گرفته در 10 ماهه اول 
س��ال جاری 465 میلیون دالر کاالی ایرانی وارد 
کرده که حجم این کاالها یک میلیون و 400هزار 
تن بوده است. از مجموع صادرات کشور 1.3درصد 
ب��ه اندون��زی مربوط بوده و واردات این کش��ور از 
ایران نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل از نظر 
ارزش��ی و وزنی به ترتیب 26۷ و ۹8درصد رش��د 

داشته است. 
در این میان رایزن بازرگانی ایران در اندونزی به 
افزایش تولید گندم در کش��ور و برنامه ریزی برای 
صادرات مازاد این محصول اشاره کرده و اندونزی 
را یک��ی از مقاصد مهم برای صادرات این محصول 

برشمرده است. 
به گفته او، طب��ق برآوردها اندونزی برای فصل 
2018 - 201۷ با واردات 12.5 میلیون تن گندم، 
به بزرگ ترین واردکنن��ده این محصول در جهان 

تبدیل خواهد شد. 
عم��ان، تای��وان، ژاپ��ن، ترکمنس��تان، ویتنام، 
هنگ کنگ، ایتالی��ا، آلمان، آذربایجان و جمهوری 
عرب��ی س��وریه دیگر کش��ورهایی هس��تند که به 
ترتی��ب در رده های 11 ت��ا 20 بازارهای صادراتی 

ایران قرار گرفته اند. 

اخبار

صادرات تکان خورد
آمارهای گمرکی گویای آن اس��ت که اگرچه تراز 
تج��اری در بخش ص��ادرات غیرنفتی )با احتس��اب 
میعان��ات گازی( در 10 ماه��ه امس��ال 5میلیارد و 
۷18میلیون دالر منفی اس��ت، اما این رقم نسبت به 

ماه  قبل با رشد نسبی همراه بوده است. 
به گزارش ایسنا، در ۹ ماهه اول امسال تراز تجاری 
منفی 5میلیارد و ۹30 میلیون دالر بود که با گذشت 
یک ماه، این رقم به اندازه 212 میلیون دالر حرکت 

به سمت مثبت داشته است. 
البت��ه قیاس تراز تجاری 10 ماهه با مدت مش��ابه 
س��ال قبل گویای آن اس��ت که در ای��ن مدت تراز 
تجاری منفی 523درصد افت داش��ته اس��ت؛ یعنی 
در پایان 10 ماهه اول امس��ال تراز تجاری نسبت به 
مدت مشابه سال قبل بیش از پنج برابر کاهش یافته 
است، درحالی که میزان عقب ماندگی تراز تجاری در 
پایان آذرماه 10 برابر کمتر از مدت مشابه سال قبل 
بود، چراکه در 10 ماهه اول س��ال قبل تراز تجاری 
کش��ور مثبت یک میلیارد و 350 میلیون دالر بوده 

است. 
ام��ا همچن��ان تحقق اه��داف صادرات��ی از پیش 
تعیین شده به طور کامل عملیاتی نشده و پیش بینی 
می شود امسال هم شاهد تحقق صادرات 53 میلیارد 

دالری نخواهیم بود. 
تا پایان دی ماه امس��ال با ص��ادرات 3۷ میلیارد و 
8۷هزار دالری تنها 84درصد از اهداف تعیین ش��ده 
برای 10 ماهه س��ال 13۹6 محقق ش��ده است و در 
مجم��وع از اهداف صادراتی امس��ال تا پایان دهمین 
ماه س��ال، ۷0درصد آن عملیاتی شده و برای تحقق 
30درصد باقی مانده کمتر از دو ماه زمان باقی است. 
طبق آمارها در دی ماه امسال حجم صادرات کشور 
به بیش از 3۷ میلیارد دالر رسیده است، درحالی که 
طبق هدف گذاری الزم بود این رقم به 44 میلیارد و 

16۷ میلیون دالر برسد. 
بررس��ی ای��ن ارقام گویای آن اس��ت ک��ه در 10 
ماه��ه اول امس��ال بیش از ۷میلی��ارد و 80 میلیون 
دالر عقب ماندگ��ی در تحقق اه��داف صادراتی دیده 

می شود. 

 تصویب 1500 میلیارد تومان
 به عنوان مشوق صادراتی

در بودجه 97
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از تصوی��ب 
1500میلی��ارد توم��ان اعتب��ار به عنوان مش��وق 
صادرات��ی در بودج��ه 13۹۷ توس��ط نماین��دگان 

مجلس شورای اسالمی خبر داد. 
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در همایش 
تقدیر از صادرکنندگان صنایع کوچک که در محل 
نمایش��گاه بین الملل��ی تهران برگزار ش��د، با تأکید 
ب��ر اینک��ه پس از ادغ��ام مفهوم صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعت��ی، صنای��ع کوچک ب��ه محاق 
رفته اس��ت، بیان کرد: تالش دولت دوازدهم بر این 
اس��ت که توجه به صنایع کوچک و متوس��ط بیش 
از گذش��ته در دس��تور کار قرار گیرد؛ چراکه حجم 
عمده ای از اشتغال کشور توسط این واحدها تأمین 
می ش��ود و از پراکندگی وس��یعی در س��طح کشور 

برخوردار است. 
وی ادام��ه داد: ع��الوه ب��ر ای��ن بای��د بدانیم که 
مخاطرات بانک ها در پرداخ��ت منابع به واحدهای 

کوچک و متوسط کمتر از واحدهای بزرگ است. 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت ب��ا اعالم اینکه در 
قانون بودجه س��ال 13۹۷ توجه به صادرات صنایع 
کوچک مد نظر قرار گرفته است، اظهار کرد: 1500 
میلیارد توم��ان منابع در بودجه س��ال آینده برای 
مش��وق ها و جوایز صادراتی ب��ه تصویب نمایندگان 
ش��ورای اسالمی رسیده است و امیدواریم در مسیر 
کار دچار گرفتاری نش��ود؛ چراکه این اعتبار امکان 
خوبی را برای بهبود وضعی��ت صادراتی به ویژه در 

بخش صنایع کوچک و متوسط فراهم می کند. 
شریعتمداری با اشاره به اینکه عالوه بر تنوع تولید 
باید به تنوع جغرافیایی نیز در مقوله صادرات توجه 
کرد، گفت: عالوه ب��ر این باید تکنولوژی واحدهای 
صنعت��ی خود را ب��ه روز کنیم و یک��ی از مهم ترین 
فعالیت های س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران توجه به نوس��ازی واحدهای صنعتی 

در سطح کشور است. 
به گفته وی، ۷0 هزار میلیارد تومان منابع حاصل 
از ف��روش اموال و دارایی های ای��درو و ایمیدرو در 
دوره های پیشین بود که سال آینده ۹ هزار میلیارد 
توم��ان از ای��ن منابع به س��ازمان های توس��عه ای 
مذکور جهت مش��ارکت ب��ا واحده��ای دیگر داده 
می شود و اولویت با واحدهای تولیدی صادرا تگرای 

دانش بنیان است. 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه 
بس��یاری از صنایع کش��ور مربوط به دهه ۷0 و 80 
هستند، خاطرنش��ان کرد: نوسازی صنعت در سال 
آینده در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ق��رار دارد و از کمک ه��ای فن��ی و اعتب��اری برای 
کاهش نرخ س��ود تس��هیالت اعطایی به واحدهایی 
که قصد دارند نوس��ازی کنند، استفاده می شود که 
امیدواریم س��ال آینده س��ال رونق تولید برای همه 

واحدهای صنعتی و تولیدی باشد. 

شنبه
5 اسفند 1396
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دبی��ر انجم��ن وارد کنن��دگان 
می شود  پیش بینی  گفت  خودرو 
در روز های پایانی سال این امکان 
فراهم ش��ود که عرضه کنندگان 
خودرو های خارجی چه از سوی 
از س��وی  و چ��ه  نمایندگی ه��ا 
شرکت های غیرنمایندگی بتوانند 
خودرو های ب��االی 40 هزار دالر 
خ��ود را از گم��رکات ترخی��ص 
کنند. به گ��زارش میزان، مهدی 
دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان 
آخری��ن  خص��وص  در  خ��ودرو 
وضعی��ت واردات خ��ودرو اظهار 
ک��رد: دولت در خص��وص اینکه 
مربوط  س��فارش های  ثبت  تمام 
به سال ۹5 امکان تمدید خواهد 
داشت مصوبه ای را صادر کرد که 
هنوز ابالغ نش��ده، به طوری که بر 
اس��اس آن خودرو های��ی که در 
محوط��ه گمرکی ق��رار دارد اگر 
ارزش آنها ب��االی 40 هزار دالر 
باشد امکان ترخیص آنها با توجه 
به این مصوبه فراهم خواهد شد. 
وی افزود: پیش بینی می شود در 
روز های پایانی س��ال این امکان 
فراهم ش��ود که عرضه کنندگان 
از  چ��ه  خارج��ی  خودرو ه��ای 
از  و چ��ه  نمایندگی ه��ا  س��وی 

غیرنمایندگی  شرکت های  سوی 
بتوانن��د خودرو های ب��االی 40 
ه��زار دالر خ��ود را از گمرکات 
ترخی��ص کنن��د. دبی��ر انجمن 
واردکنن��دگان خ��ودرو ب��ا بیان 
اینکه اقدامات انجام شده تأثیری 
بر قیمت خودرو ها نخواهد داشت 
خاطرنش��ان ک��رد: تم��ام فعل و 
انفع��االت براس��اس مصوبه آخر 
هی��أت دولت مبنی ب��ر افزایش 
تعرفه گمرکی انجام می شود که 
احتماال تأثیری بر ب��ازار خودرو 
به غی��ر از خودرو های هیبریدی 
و پالگی��ن نخواهد داش��ت. وی 
اف��زود: خوش��بختانه بعد از کلی 
تالش تف��اوت بی��ن خودرو های 
هیبری��د، خودرو ه��ای پالگین و 
خودرو ه��ای برقی روش��ن ش��د 
ک��ه بر ای��ن اس��اس خودرو های 
هیبرید کاه��ش 30درصدی در 
تعرف��ه واردات خواهند داش��ت 
خودرو ه��ای  واردات  تعرف��ه  و 
پالگین به زمان قب��ل از مصوبه 
هیأت دول��ت بازمی گردد. دادفر 
ب��ه موض��وع چگونگ��ی انعق��اد 
قرارداد فی مابین شرکت ها اشاره 
کرد و گفت: نحوه بستن قرارداد 
و  نمایندگی  بی��ن ش��رکت های 

غیرنمایندگی ابالغ ش��ده اس��ت 
و براساس مقررات ابالغی جدید 
حداکثر  نمایندگی  ش��رکت های 
پن��ج روز زم��ان ب��رای بس��تن 
قرارداد ی��ا تعیین اصالت خودرو 
ب��ا ش��رکت های غیرنمایندگ��ی 
دارند. دبیر انجمن وارد کنندگان 
خ��ودرو در ادامه تصریح کرد: در 
روز شنبه یا یکشنبه این ابالغیه 
ص��ادر خواه��د ش��د. پیش بینی 
می ش��ود از ای��ن پ��س واردات 
خ��ودرو وضعی��ت روان تری پیدا 
کن��د و متأس��فانه می توان گفت 
ک��ه در مدت ش��ش م��اه اخیر 
خ��ودرو  واردات  موض��وع  در 
ایس��ت کامل داش��تیم ک��ه این 
مس��ئله هزینه باالیی را بر دوش 

مصرف کننده بر جای گذاشت.
 مشکل گری مارکت ها رفع 

می شود
آخری��ن  خص��وص  در  وی   
هم  مارکت ها  گ��ری  وضعی��ت 
عنوان کرد با توج��ه به ابالغیه 
سازمان حمایت از مصرف کننده 
موظف  نمایندگی  ش��رکت های 
هس��تند با تمامی ش��رکت های 
تقاض��ای  ک��ه  غیرنماین��ده ای 
ورود خودرو به کش��ور دارند را 

ق��رارداد تنظیم کنند و 3درصد 
از CIF خ��ودرو با ه��دف ارائه 
س��وی  از  گارانت��ی  خدم��ات 
نمایندگی ه��ا اخذ ش��ود. دادفر 
افزود: این مصوبه به دست تمام 
شرکت های نمایندگی رسیده و 
در ای��ن میان برخی ش��رکت ها 
به طور مناسب در حال همکاری 
هس��تند، اما برخی شرکت های 
نمی کنند  هم��کاری  نمایندگی 
ک��ه ای��ن م��ورد مش��کالتی را 
برای گری مارکت ه��ا به وجود 
انجم��ن  دبی��ر  اس��ت.  آورده 
در  خ��ودرو  وارد کنن��دگان 
خص��وص رفع مش��کالت گری 
مارکت ها خاطرنش��ان کرد: در 
گذش��ته  روز  همین خص��وص 
جلس��ه ای با مدیران عامل تمام 
نمایندگی ها تش��کیل ش��د که 
براس��اس مذاکرات انجام ش��ده 
از روز ش��نبه عملیات��ی از س��ر 
گرفته می ش��ود و مشکل تمام 
غیرنمایندگ��ی  ش��رکت های 
مرتف��ع خواه��د ش��د. وی در 
ارتباط ب��ا آخرین وضعیت رأی 
دی��وان عدال��ت اداری در رابطه 
افزایش تعرف��ه واردات  با لغ��و 
خ��ودرو گف��ت: دی��وان عدالت 

اداری دس��تور موقتی که صادر 
کردن��د دس��تور قضایی اس��ت 
و رعای��ت نک��ردن آن مجازات 
دارد، ل��ذا از بدو ابالغ دس��تور 
بای��د اجرایی می ش��د. البته در 
خود مت��ن قانون م��واردی در 
جهت اس��تنکاف ذکر ش��ده که 
ش��اید هی��أت دولت براس��اس 
آن پاس��خی را به دیوان عدالت 
اداری ارس��ال کرده باشد. دادفر 
اینجاس��ت  اصلی  نکت��ه  گفت: 
که ما نیز به عن��وان خواهان از 
دیوان عدالت درخواست اجرای 
رأی را داری��م و معتقدی��م رأی 
افزایش  اس��ت، چون  صحیحی 
تعرف��ه واردات خ��ودرو ش��اید 
برای دولت جنبه افزایش درآمد 
داشته باشد، اما کمکی به تولید 
داخ��ل نخواهد ک��رد و حاصل 
آن افزای��ش هزین��ه ب��ر دوش 
مصرف کنن��ده خواهد بود. دبیر 
انجم��ن وارد کنن��دگان خودرو 
در انتها خاطرنش��ان کرد: ما در 
این زمین��ه ورود ثالث خواهیم 
ک��رد و پیگی��ر آن هس��تیم تا 
قیمت خودرو های  ارزش گذاری 
وارداتی به روال قبل بازگردد و 

از حالت فعلی خارج شود. 

اتوبوس ه��ای مس��افربری تقریباً باالی 
200هزار کیلومتر در سال پیمایش دارند، 
اما ضریب اش��غال صندلی ها حدود50 تا 
60درصد و پایین اس��ت، ضمن اینکه هر 
س��ال ۷ تا 8 درصد اس��تفاده از حمل و 
نقل عمومی به دلیل افزایش اس��تفاده از 
خودروه��ای ش��خصی در جابه جایی ها و 
تولید بالغ بر1.5 میلی��ون خودرو به طور 

ساالنه در کشور کاهش پیدا می کند. 
رئیس س��ازمان راهداری و حمل ونقل 
ج��اده ای در جمع معاون��ان، مدیران کل 
ستادی و استانی سازمان ضمن تأکید بر 
آمادگ��ی ادارات کل و ارائه خدمات الزم 
در ایام نوروز س��ال ۹۷ به تشریح و مرور 
طرح و برنامه های این س��ازمان در سال 
آینده همچون نوس��ازی ناوگان فرسوده، 
و  رتبه بن��دی ش��رکت های مس��افربری 
الزامات ارتقای به��ره وری در حمل ونقل 

جاده ای پرداخت. 
به گ��زارش تین نیوز به نق��ل از روابط 
عمومی س��ازمان راه��داری و حمل ونقل 
جاده ای، همایش م��روری بر برنامه های 
گس��ترده تدارک دیده و پیش بینی شده 
جه��ت انج��ام س��فرهای ایم��ن و مورد 
انتظ��ار هم وطن��ان و مس��افران در ایام 
تعطیالت ن��وروز س��ال 13۹۷ با حضور 
معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی، معاونان 
و مدیران س��تادی و ادارات کل اس��تانی 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
همچنین رؤسای تشکل ها و انجمن های 
صنفی حم��ل و نقل ج��اده ای در تهران 

برگزار شد. 
داود کش��اورزیان، مع��اون وزی��ر راه 
و شهرس��ازی و رئی��س این س��ازمان، 
ضم��ن اب��راز تس��لیت ب��ه بازماندگان 
درگذشتگان س��انحه سقوط هواپیمایی 

تهران – یاس��وج و طلب غف��ران الهی 
ب��رای هم وطن��ان درگذش��ته در ای��ن 
س��انحه، طی س��خنانی اظهار داشت: از 
س��ال ۹4 موضوع پایین بودن بهره وری 
در بخش حم��ل و نقل ب��ه عنوان یک 
چالش در سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای مطرح بوده و مورد بررسی های 
کارشناسی قرار گرفت. به طوری که آمار 
و ارقام حاکی اس��ت متوس��ط پیمایش 
مفی��د ن��اوگان در بخش حم��ل و نقل 
کاال س��االنه حدود بین 50 تا 60 هزار 
کیلومتر اس��ت، در صورتی که آمارهای 
جهان��ی تقریباً دو براب��ر این عملکرد را 
نشان می دهد. از این رو در صورت ادامه 
این روند و کاه��ش بهره وری در بخش 
حمل و نقل عمومی و در نتیجه کاهش 
میزان درآمد، س��رمایه گذاری در بخش 

توجیه اقتصادی نخواهد داشت. 

وی اف��زود: در بخ��ش حم��ل و نق��ل 
عمومی ناوگان مسافربری هم این معضل 
اتوبوس ه��ای مس��افربری  دارد،  وج��ود 
تقریب��اً ب��االی 200 ه��زار کیلومت��ر در 
س��ال پیمایش دارند. اما ضریب اش��غال 
صندلی ها حدود50 تا 60 درصد و پایین 
است، ضمن این که هر سال ۷ تا 8 درصد 
اس��تفاده از حمل و نقل عمومی به دلیل 
افزایش اس��تفاده از خودروهای شخصی 
در جابه جایی ه��ا و تولی��د بال��غ ب��ر1.5 
میلیون خودرو به طور س��االنه در کش��ور 
کاه��ش پی��دا می کند، حتی س��فرهای 
کاری هم با همین خودروهای ش��خصی 
انجام می ش��ود به طوری که روزانه حدود 
500 ه��زار خودرو از مب��ادی ورودی به 
ش��هر ته��ران وارد می ش��ود و در نتیجه 
ه��ر دو بخش حمل و نقل عمومی کاال و 

مسافر از این عارضه زیان می بینند. 

یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی معتقد اس��ت 
ام��روز تنها مصرف کنندگان هس��تند که 
هزینه عقب ماندگی های صنعت خودروی 

کشور را می پردازند. 
به گزارش خبر خودرو، محمدحس��ین 
فرهنگی با اش��اره به کاستی های موجود 
در ح��وزه کیفیت تولیدات داخلی، اظهار 
داش��ت: در چنین ش��رایطی ب��رای رفع 
کاس��تی ها و دس��تیابی ب��ه کیفی��ت در 
صنع��ت خودرو، خودروس��ازان باید وارد 
جریان رقابت پذیری ش��وند که این قطعاً 
متکی به اراده دولت و خودروسازان است. 
وی با اش��اره به اینکه مقاومت در برابر 

جری��ان ارتقای کیفی��ت و رقابت پذیری 
بخش��ی از چالش صنعت خودروی ایران 
اس��ت، تأکید ک��رد: مقاومت در مس��یر 
ارتق��ای کیفیت و عدم ت��الش در زمینه 
بهب��ود کیفی تولیدات، چالش اس��ت که 
بخش زیادی از آن به برنامه ریزی و اراده 

خودروسازان بازمی گردد. 
وی با اشاره به اینکه دستیابی به فضای 
رقابت پذیری از دو منشاء به دست می آید، 
خاطر نش��ان کرد: تالش در جهت کاهش 
هزین��ه تولید و متناس��ب ب��ا آن کاهش 
قیمت و افزایش کیفی��ت از جمله موارد 
مهمی است که می تواند صنعت خودروی 

ایران را وارد جریان رقابت کند. 

نماین��ده تبریز، آذرش��هر و اس��کو در 
مجلس ده��م در ادامه ب��ه تأثیر تعرفه 
باالی واردات خ��ودرو در ایجاد وضعیت 
کنونی صنعت خ��ودرو ایران پرداخت و 
یادآور ش��د: تعیین تعرفه های س��نگین 
ب��رای واردات، مس��یر توس��عه صنعت 
خودروی ایران را عماًل س��خت و دشوار 
می کن��د ای��ن در حال��ی اس��ت عرضه 
محص��والت در ب��ازاری رقابتی می تواند 
به رشد و توسعه صنعت خودروی ایران 

کمک مؤثری کند. 
فرهنگ��ی افزود: بی ش��ک ادامه جریان 
کنون��ی در صنعت خ��ودرو نه تنها رغبت 
و تمایل��ی را در مصرف کنندگان داخلی 

ایج��اد نمی کند بلکه ای��ن روند منجر به 
عدم توسعه بازارهای صادراتی نیز خواهد 

شد. 
وی همچنین به تأثیر نوس��انات ارزی 
در وضعی��ت تولی��د و هزینه ش��رکت ها 
اش��اره ک��رد و اف��زود: برخ��ورد ب��ا این 
شرایط نیازمند ارائه بسته سیاستی برای 
مدیری��ت جریان ن��رخ ارز و تأثیر آن بر 

قیمت و کاهش هزینه تولید است. 
وی با اش��اره به شکاف قیمتی ناشی از 
نرخ ارز در هزینه تولید شرکت ها، تصریح 
ک��رد: از آنجا که عرضه کنن��ده عمده ارز 
دولت است بنابراین دولت نقش پررنگی 

در این جریان دارد. 

هر سال 7 تا 8 درصد استفاده از حمل ونقل عمومی کاهش می یابد

چه کسانی هزینه عقب ماندگی های صنعت خودرو کشور را می پردازند؟! 

افزایش تعرفه واردات خودرو، افزایش هزینه بر دوش مصرف کننده
اخبار

جزییات 6 ابهام فرمانداری به طرح 
جدید ترافیک

مصوبه ش��ورای شهر تهران در خصوص طرح جدید 
ترافیک از س��وی فرمانداری به ش��ورا برگشت خورد، 
فرمانداری شش ابهام را در این رابطه مطرح کرده است. 
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو«، مصوبه 
ش��ورای ش��هر تهران در خصوص س��همیه بندی ها و 
نرخ گذاری محدوده طرح ترافیک با اعتراض فرمانداری 
به شورا برگشت خورد. قرار است این هفته اعضای شورا 
به اعتراض فرمانداری پاس��خ دهن��د و در صورتی که 
پاسخ شورا قانع کننده نباشد این مصوبه به شورای حل 

اختالف خواهد رفت. 
ش��ش  بندی که فرمانداری به شورا ارسال کرده، به 

شرح زیر است: 
1 - شورای اسالمی شهر تهران موظف است در متن 
ارسالی مصوبات از جمله مصوبه صدراالشاره به جهت 
بررس��ی قانونی در هیأت تطبیق این فرمانداری، تعداد 
آرای موافق و مخالف و تعداد حاضرین در جلسه علنی 

را قید نماید. 
2 - با عنایت به ابه��ام در تبصره یکم ماده دوم، اخذ 
هر گونه عوارض در محدوده زوج و فرد که سابقا رایگان 
بوده، در تبصره فوق عوارض جدیدی برای منطقه )زوج 
و فرد( تعریف گردیده که به دلیل مغایرت با سیاست های 
عمومی دولت از نظر اعضای هیأت تطبیق این فرمانداری 

بایستی نسبت به حذف تبصره فوق اقدام گردد. 
3 - تبصره 2 ماده )2(: در زمان آلودگی هوا )شاخص 
باالی 100( با تصویب کمیته جلوگیری از آلودگی هوای 
اس��تان از فروش هرگونه مجوز ورود ب��ه محدوده های 
مصوب ممانع��ت به عمل می آید. ل��ذا ضمن مخالفت، 

نسبت به حذف تبصره ماده مذکور اقدام گردد. 
4 - ماده س��وم )3(: با عنایت ب��ه محدودیت ایجاد 
شده برای جانبازان و طبقه بندی کردن این قشر معزز 
و مغایرت آن با ماده )44( قانون جامع خدمات رس��انی 
به ایثارگران به عنوان قانون باالدس��تی )وزارت کشور 
ضمن هماهنگی های الزم نسبت به ارائه خدمات تردد 
از جمله آرم و کارت تردد و مجوز ورود به محدوده طرح 
ترافی��ک و مناطق مربوط را برای جانبازان 25درصد و 
باالتر، براساس معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران 
به صورت رایگان فراهم نماید( نس��بت به اصالح ماده 

واحده مذکور اقدام گردد. 
5 - م��اده چه��ارم )4(: ب��ا توج��ه به ن��وع فعالیت 
خودروهای مورد اش��اره )آژانس ها، موسسات اتومبیل 
کرایه، س��رویس مج��از مدارس، حمل ب��ار وانت بارها، 
کامیون های تا س��قف شش تن و س��ایر وسایل نقلیه 
بارب��ری( اخذ ه��ر گونه عوارض ت��ردد موجب افزایش 
قیم��ت کرایه ش��ده و مغایر با سیاس��ت های عمومی 
دولت مبنی بر عدم افزایش نرخ خدمات می باش��د، لذا 
نس��بت به اصالح ماده واحده و رعایت آن اقدام گردد و 
از افزایش هرگونه ضریب جلوگیری و طبق روال سال 

گذشته اقدام گردد. 
6 - تبصره ماده پنج )5(: جهت جلوگیری از افزایش قیمت 
کرای��ه و مغای��رت آن با سیاس��ت های عمومی دولت ضمن 

مخالفت نسبت به حذف تبصره ماده مذکور اقدام گردد. «

افزایش قطعه سازان کشور در بازار 
جهانی به 60 قطعه ساز

با قرارداد رنو، تعداد قطعه س��ازان کشور در بازارهای 
جهانی از 15 به 60 قطعه ساز افزایش می یابد. 

به گ��زارش خبرنگار، منصور معظمیف رئیس هیأت 
عامل ایدرو، با بیان این مطلب گفت: پس از برجام شش 
قرارداد خودرویی منعقد شده است، قرارداد ایران خودرو 
ب��ا پژو یکی از آنهاس��ت ک��ه تاکنون 1۷00دس��تگاه 

پژو2008 در این راستا تولید شده است. 
وی ادامه داد: قرارداد سیتروئن با سایپا دیگر قرارداد 
پسابرجامی است که محصول آن در سه ماهه دوم سال 

آینده وارد بازار می شود. 
به گفته این مقام مسئول، قراردادهای فولکس واگن 
با ماموت، هیوندای با کرمان موتور، ایران خودرو با بنز، 
اسکانیا با عقاب افشان و قرارداد شرکت رنو با ایدرو، از 

دیگر قراردادهای خودرویی پسابرجام هستند. 
معظمی متذکر شد: با قرارداد رنو، تعداد قطعه سازان 
کشور در بازارهای جهانی از 15 به 60 قطعه ساز افزایش 
می یابد، 30درصد صادرات محصوالت با تعهد شرکت 
رنو انجام می شود، تولید داخلی گیربکس موتور در این 
قرارداد گنجانده ش��ده است.  رئیس سازمان گسترش 
و نوس��ازی صنایع ای��ران تصریح کرد: پروژه س��اخت 
گیربکس اتوماتیک خودرو در زمینه قطعه سازی )آغاز 
عملیات اجرایی س��ال ۹6( و مش��ارکت با رنو فرانسه 
برای توسعه ظرفیت خودروسازی کشور )آغاز عملیات 
اجرایی در س��ال ۹۷( دو طرح سرمایه گذاری در دست 
اجرای ایدرو اس��ت.  وی شرط بقای قطعه سازی کشور 
را ورود به بازارهای بین المللی و مشارکت با شرکت های 
خارجی دانست.  معظمی در بخش دیگری از سخنان 
خود، از برنامه ریزی برای پروژه تأمین و س��اخت 630 
دس��تگاه واگن در حوزه ریلی و تولی��د 5 هزار واگن با 

ارزش 6میلیارد دالر برای مترو کالنشهرها خبر داد. 
رئیس هیأت عام��ل ایدرو اضافه ک��رد: پروژه تولید 
بالگرد غیرنظامی به صورت مش��ارکت ایدرو با راش��ن 
هلیکوپتر روسیه از سال آینده آغاز می شود، سهم بخش  
خصوصی 60 درصد و س��هم ای��درو 40 درصد در این 
قرارداد است. یادآور می شود 54 پروژه با سرمایه گذاری 
66 هزار میلیارد تومان و با اشتغال بیش از 2۹ هزار نفر 

در برنامه چهار سال آینده ایدرو دیده شده است. 

اخبار

برنامه ریزی برای تولید 10 هزار 
دستگاه خودرو در سال آینده

مدیرعام��ل گ��روه صنع��ت خ��ودروی آذربایجان  از 
برنامه ری��زی ب��رای تولید 10 هزار دس��تگاه خودرو در 
س��ال آینده خبر داد.  به گزارش هم نوا، ناصر نقدی در 
جمع خبرن��گاران اظهار کرد که گروه صنعت خودروی 
آذربایج��ان  ب��ا گ��روه خودروس��ازی چینی، ق��رارداد 
سرمایه گذاری مشترک منعقد کرده و اکنون به مرحله 
تولید خودرو که نخستین محصول آن خودروی ام جی 
360 می باش��د، رسیده اس��ت.  وی ادامه داد: براساس 
قرارداد منعقد ش��ده، مقرر شده در سال اول آغاز خط 
تولید، 10 هزار خودرو تولید ش��ود؛ خوشبختانه از این 
تعداد تاکنون چهار هزار و 668 دس��تگاه ثبت سفارش 
شده و در سال آینده سایر محصوالت نیز به سبد تولید 
ای��ن خودرو اضافه خواهد ش��د.  وی با اش��اره به لزوم 
حمایت دولت از قطعه س��ازان و خودروس��ازان، گفت: 
اخیراً دس��تورالعملی در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مطرح ش��ده اس��ت که هر برند خارجی می تواند با یک 
شرکت داخلی همکاری کند و سایر استان ها درخواست 
کردند تا خط تولید این خودرو نیز در س��ایر اس��تان ها 
فعال شود؛ اما از آنجایی که این برند مختص آذربایجان 
اس��ت باید حمایت های الزم از س��وی مسئوالن انجام 

شود تا این برند در استان ماندگار باشد. 

تأثیر روز افزون تکنولوژی ساخت خودرو در 
جهان و صنعت خودروی ایران

آینده خودروسازی ایران و 
انتظارات مشتریان

یک��ی از ضعف ه��ای صنعت ما همواره قط��ع ارتباط با 
نهاده��ای اجتماعی و مردم��ی بوده و همی��ن امر دیوار 
بی اعتمادی را میان مردم و صنایع ما ایجاد کرده است. در 
نهایت کشورمان روزی باید به شبکه جهانی تجارت بپیوندد 
و ناگزیر با قوانین جهانی بازی کند.  به گزارش پدال نیوز، 
تحوالت بازار خودروی کشور همچون تحوالت اجتماعی 
و تکنولوژی متغیر اس��ت. مفاهیم زیبایی، نیاز و خواست 
مشتری نیز در طول زمان تغییر کرده است. صنعت خودرو 
به عنوان صنعتی کامل که تمام عوامل تکنولوژی و صنعتی 
را در خ��ود دارد، از این قاعده مس��تثنی نبوده و نیس��ت.   
شاید روزگاری یک آپشن در لوکس ترین خودرو، سفارشی 
و دور از دس��ترس بود اما ام��روز در خودروهای اقتصادی 

به عنوان آپشنی الزم شناخته می شود. 
 تحوالت به س��رعت رخ می دهد. روزگاری کسی تصور 
نمی کرد خودروهای خودران وارد بازارهای جهانی شوند؛ 
ایده ای که تنها در داس��تان های تخیلی مورداستفاده قرار 
می گرفت، اما امروز به حقیقت پیوس��ته اس��ت.   البته با 
توجه  به نی��از و بازاری که در کش��ورهای مختلف وجود 
دارد، ممکن اس��ت این تکنولوژی ها به کشورهای درحال 
توس��عه مانند ایران با گذشت چندین سال وارد شود، اما 
این فاصله ها در عصر ارتباطات به سرعت در حال کم شدن 
است.   سال ها پیش در بازار خودروی ایران، نیاز و خواسته 
مش��تریان به دلیل انحصار و بس��ته بودن با امروز متفاوت 
بود. یعنی بر حس��ب شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور، 
مشتریان توقع بسیار کمتری داشتند. شاید دید مشتریان 
نس��بت به یک خودرو و نیازهایی که با خرید آن برطرف 
می کردند با آنچه در عصر حاضر وجود دارد متفاوت بود و 
صرف سالم  بودن و حرکت  کردن خودرو دیگر نمی توانست 
معیار خوبی برای خرید خودرو باش��د.   درش��رایطی که 
خودرویی مثل پیکان برای عموم جامعه مش��تریان کاماًل 
پذیرفته شده بود و خودرویی مثل پراید مدرن به حساب 
می آم��د، ب��ا ورود خودروه��ای جدی��د و تکنولوژی های 
پیش��رفته شرایط تغییر کرد.   پیشرفت تکنولوژی، آمدن 
اینترنت ب��ه خانه ها و ایج��اد عصر ارتباطات، باز ش��دن 
دروازه های کش��ور پس از س��ال ها محدودیت و... همگی 
دست به دست هم دادند تا خواسته مشتریان تغییر کند. 
 این تغییرات در طراحی، بخش های فنی و آپشن ها رخ 
داده و ساختار نیازها را تغییر داده است. امروز مشتریان جدا 
از موارد ذکر ش��ده به مقوله های ایمنی و مصرف س��وخت 
نی��ز اهمیت می دهند و قطعاً با باال رفتن فرهنگ و آگاهی 
مشتریان، بحث محیط زیس��ت نیز به عنوان یک ارزش در 
آینده برای خریداران س��طح باال مطرح خواهد شد.   شاید 
موفقی��ت خودروه��ای کره ای در ب��ازار خ��ودروی ایران و 
الگوبرداری از آنها توجه مشتریان ایرانی را به بحث زیبایی و 
آپشن دار بودن خودروها نشان می دهد. به نظر می رسد که 
خودروسازان داخلی باید در این امر سرمایه گذاری کنند و با 
الگو قرار دادن صنعت خودروی کره، محصوالتی باکیفیت، 
زیبا و مدرن را تولید کنند.   هرچند در سال های اخیر برای 
محصوالت تولید داخل با نام های تولید ملی و خودروهای 
100درصد ایرانی سرمایه گذاری بسیاری انجام شده است، 
اما به نظر می رس��د خودروس��ازان ایران راه بسیاری برای 
رس��یدن به ش��رایط خودروس��ازان کره ای در پیش دارند 
و نیازمند س��رمایه گذاری بیشتری هس��تند.   در این بین 
خودروس��ازان چینی از این خالء به خوبی استفاده کردند 
و خودروهایی با ظاهر و آپش��ن مشتری پسند را راهی بازار 
ایران کردند و اتفاقا موفق بودند.   راز موفقیت شرکت های 
بزرگ خودروسازی را می توان در ارتباط تنگاتنگی که بین 
بخش ه��ای ایده پ��ردازی و طراحی محصول ب��ا واحدهای 
بازاریابی وحود دارد، دانس��ت که منجر به بازارسازی برای 
محصوالت می شود. بدین معنی که مشخصات فرهنگی – 
اجتماعی و روانشناس��ی بازارهای هدف مورد بررسی قرار 
می گیرد و پارامترهای آن در طراحی و س��اخت خودرو در 
نظر گرفته می ش��ود؛ کاری که در ش��رکت های خودروساز 
داخلی دیده نمی ش��ود و طراحی محصول با کندی انجام 

شده و آن تأثیرگذاری الزم را در بازار نخواهد گذاشت.
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بیمه مرکزی در اطالعیه ای اس��تارت آپ های بیم��ه ای را به رعایت 
چارچوب های��ی در زمینه بازاریابی های برخط ملزم کرده اس��ت که به 
گفته دبیرکل س��ندیکای بیمه گران ایران اقدام قابل قبولی است زیرا 

به شفاف شدن فعالیت بازاریابی های برخط 
منج��ر ش��ده و مصرف کنن��دگان اطمینان 
بیش��تری نس��بت به فعالیت های این حوزه 

پیدا کنند. 
به گ��زارش ایس��نا، چندی پی��ش بیمه 
مرکزی اطالعیه ای منتشر کرد که در آن ذکر 
ش��ده بود اداره کل نظارت بر صالحیت های 
حرفه ای اس��تارت آپ های بیم��ه ای را ملزم 
ک��رده تنه��ا در چارچ��وب ضواب��ط انعقاد 
قرارداد همکاری عرضه کنندگان محصوالت 
بیم��ه ای با بازاریابان برخ��ط )آنالین( طبق 
ضوابط بیمه مرکزی به فعالیت اقدام کنند. 
در این اطالعیه آمده بود: بازاریابان برخط 

)آنالی��ن( محصوالت بیمه باید مجوزهای الزم را از نهادهای ذی صالح 
در حوزه تجارت الکترونیک��ی نظیر ای-نماد )از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت( و نماد سامان دهی )از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( اخذ 

کرده باشند. 
در بخ��ش دیگری از ای��ن اطالعیه آمده اس��ت: همچنین بازاریابان 
برخ��ط )آنالین( محصوالت بیمه باید ابزارهای الزم را به نحوی فراهم 
کنند ک��ه متقاضی خدمات بیمه ای بتواند 
م��واردی نظی��ر قیم��ت نهای��ی محصول 
بیمه ای و مقایس��ه قیمت بین بیمه گران و 
می��زان تعهدات بیمه گر و... را به درس��تی 
ارزیابی کرده و تصمیم گیری درستی انجام 
ده��د. پس از پایان فرآیند ثبت س��فارش 
برخط )آنالین( محصول بیمه ای و قبل از 
ص��دور بیمه نامه، در م��دت زمان متعارف 
امکان انصراف  برای متقاضی خدمات بیمه 

فراهم باشد. 
مفاد فرم پیشنهاد بیمه، شرایط عمومی، 
ب��ه وی��ژه اس��تثنائات و محدودیت ه��ای 
محصول بیمه باید به صورتی مناسب و در 
ط��ی فرآیند فروش و قبل از ثبت تقاضای بیمه برای متقاضی خدمات 
بیمه قابل مش��اهده باشد و اطالعات به صورت موضوعی طبقه بندی و 

امکان مطالعه مجدد برای متقاضی خدمات بیمه فراهم شود. 

الگ��وی جدید توس��عه مش��اغل خانگی ب��ا رویکرد توانمندس��ازی 
متقاضیان مش��اغل خانگی به تصویب رس��یده و با اج��رای آن امکان 
بهره مندی از آموزش های کوتاه مدت، فشرده و مشاوره های الزم فراهم 

شده است. 
به گزارش ایسنا، مشاغل خانگی از جمله 
کس��ب وکارهای زودبازده هس��تند که یکی 
از راه ه��ای خوداش��تغالی و ایجاد ش��غل و 
درآمد در جهان به شمار می روند. انجام این 
نوع کس��ب وکارها در خانه مزایای بسیاری 
را برای ش��اغالن آنها فراه��م می کند که از 
جمله آنها رس��یدگی به امور خانه و تربیت 
فرزن��دان و کاهش هزینه های ایاب و ذهاب 
و اج��اره کارگاه یا مغازه اس��ت.  در همین 
راس��تا، الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی 
به عنوان یکی از برنامه های کالن دولت در 
راس��تای تحقق شعار سال و توسعه مشاغل 

خانگی و محلی در هش��ت استان کش��ور رونمایی شده است.  معاون 
توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر کار می گوید: اش��تغالی که از سال 
13۹2 و حتی چهار س��ال گذشته در کش��ور ایجاد شده اغلب مربوط 

به کسب وکارهای خرد و مشاغل خانگی با محوریت زنان بوده است. 
او می گوید: در یک س��ال گذشته که بخش تولید رونق گرفته سهم 
مش��اغل خرد با کمتر از 10 نفر فرصت ش��غلی و همچنین مش��اغل 
خانگی در رونق و توس��عه اش��تغال قابل 

توجه بوده است. 
منصوری نبود داده ه��ای الزم در حوزه  
مش��اغل خانگ��ی ب��ه ص��ورت میدانی را 
تأیی��د می کن��د، ام��ا می گوید ب��ه زودی 
دس��تاوردهای اجرای طرح توسعه مشاغل 

خانگی منتشر خواهد شد. 
الگوی جدید توس��عه مش��اغل خانگی 
ط��ی تفاهم نامه س��ه جانبه می��ان وزارت 
کار، س��ازمان جهاد دانشگاهی و صندوق 
کارآفرین��ی امید به اج��را درآمده و جهاد 
دانش��گاهی به عنوان ارگان تس��هیل گر و 
مجری طرح به ایفای نقش می پردازد. در 
این طرح برای هر 50نفر متقاضی یک مش��اور و راهنما در نظر گرفته 
ش��ده و فرآیند توانمندس��ازی متقاضیان با همکاری جهاد دانشگاهی 

صورت می پذیرد. 

پیش بینی مشاوره و آموزش برای متقاضیان مشاغل خانگیتعیین چارچوب برای بازاریابی های آنالین به نفع شفافیت است

پیدا کردن سرمایه گذار یکی از دغدغه های هر کارآفرینی است و کار 
اصلی هر اس��تارت آپ بعد از آن آغاز می شود. جذب سرمایه یعنی ایده 
استارت آپ پذیرفته شده است و حال باید خود را به همه ثابت کند. 

جذب س��رمایه یک��ی از اصلی ترین اهداف هر اس��تارت آپی اس��ت 
و کارآفرین��ان از هر فرصتی برای صحبت با س��رمایه گذاران اس��تفاده 
می کنن��د؛ به طوری که ش��رکت کردن در مس��ابقات اس��تارت آپی و 
صحبت ک��ردن در رویدادهای مرتبط به یکی از فعالیت های ثابت آنها 
تبدیل می ش��ود. تالش برای جذب سرمایه یک کار تمام وقت محسوب 
می ش��ود و ش��اید حتی یک س��ال طول بکش��د تا قراردادی بین آنها 
امضا ش��ود. اما این تازه آغاز ماجرا اس��ت و کار اصل��ی کارمندان بعد 
از جذب سرمایه ش��روع خواهد شد. تعریف چشم اندازها و صحبت در 
مورد درآمد احتمالی یک طرف قضیه اس��ت که پیش از جذب سرمایه 
اتف��اق می افتد. طرف دیگر آن عمل کردن به حرف ها و کس��ب درآمد 
واقعی اس��ت. در این مرحله معموال فش��ار زیادی از طرف سرمایه گذار 
به استارت آپ وارد می شود و به طور کلی میزان استرس کار باالست. 

اس��تارت آپ هایی که هنوز در مرحله جذب س��رمایه هستند و باید 
ایده ش��ان را به دیگران ثابت کنند، فکر می کنند در سخت ترین مرحله 

کار خود قرار دارن��د. اما همانطور که 
گفتیم این تازه آغاز ماجرا است و کار 
اصلی بعد از پیدا کردن س��رمایه گذار 
داش��تن  بنابرای��ن  می ش��ود،  آغ��از 
پیش زمین��ه در م��ورد چگونگی روند 
کار می توان��د تا حدود زیادی از میزان 
فشار و اس��ترس بعد از جذب سرمایه 
بکاهد. در ادامه این مقاله  به بررس��ی 
مواردی می پردازیم که کمک می کند 
با آمادگی بیشتری وارد مرحله بعد از 

جذب سرمایه شوید. 
1- به طور مرتب با سرمایه گذار در 

ارتباط باشید
یک��ی از تص��ورات اش��تباهی ک��ه 
هن��گام جذب س��رمایه وج��ود دارد، 
این اس��ت که کارآفری��ن فکر می کند 

فرد س��رمایه گذار روی ایده او سرمایه گذاری کرده است، چون می داند 
چ��ه کاری انجام می دهد. همچنی��ن فکر می کند تنه��ا زمانی باید با 
س��رمایه گذاران صحبت کند که بخواهد س��ود حاصله را به دست شان 
برس��اند. درصورتی که این ط��رز تفکر به هیچ عنوان صحیح نیس��ت. 
ش��خصی که بخواهد روی استارت آپ س��رمایه گذاری کند سه موضوع 

را در نظر می گیرد: 
1 - بنیان گذار شرکت، فرد عالقه مند و بااستعدادی است که می تواند 

در شرایط سخت به کار خود ادامه دهد. 
2 - بنیان گذار می داند چگونه باید کس��ب وکار را به س��مت افزایش 
درآمد س��وق دهد. اینکه جریان نقدی مثبت داش��ته باشد و بداند چه 

موقع باید خارج شود. 
3 - س��رمایه گذار بعد از پرداخت س��رمایه در جریان تمام امور قرار 

بگیرد. 
بنابراین بهترین کار این اس��ت که به طور دائم با س��رمایه گذاران در 
ارتباط باش��ید و آنها را در جریان تمام امور قرار دهید. فراموش نکنید 
که صداقت در این مرحله از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، پس هیچ 

موضوع��ی را پنهان نکنید. به عنوان مثال هر ماه برای آنها ایمیل بزنید 
و گزارشی از فعالیت های خود ارائه دهید. سرمایه گذار یک شرکت حق 
دارد که در جریان تمامی امور قرار بگیرد، بنابراین اگر شکستی تجربه 
کرده اید، ابتدا آنها را در جریان قرار دهید. پنهان کردن موضوعاتی که 
به آنها ربط دارد، بزرگ ترین اش��تباهی اس��ت که می تواند تمام روابط 
را ناب��ود کند. یک س��رمایه گذار هیچ موقع دل��ش نمی خواهد غافلگیر 
ش��ود. همانطور که می دانید، این روزها اخبار با سرعت زیادی منتشر 
می شوند، بنابراین بهترین کار این است که پیش از هر شخص دیگری 

آنها را در جریان اتفاقات قرار دهید. 
2- جلسه با سرمایه گذاران را فراموش نکنید

پی��ش از هر کار دیگری بهتر اس��ت برای مالقات با س��رمایه گذاران 
برنامه ری��زی کنید. کافی اس��ت یک تقویم مالقات داش��ته باش��ید و 
جلس��اتی را به صورت ماهانه تعیین کنید. در این جلسات تمام اعضای 
تیم س��رمایه گذاری را دعوت کنید و تمام موضوعات مهم را با آنها در 
میان بگذارید. به س��رمایه گذاران نشان دهید که می دانید چگونه باید 
ب��ا آنها کار کنید. اینکه برای وقت ش��ان ارزش قائل هس��تید و به آنها 

توجه می کنید. 
3- از آنها کمک بخواهید و به آنها 

کمک کنید
با  دارن��د  س��رمایه گذاران دوس��ت 
کس��انی که روی آنها س��رمایه گذاری 
تعام��ل بیش��تری داش��ته  کرده ان��د 
باش��ند. به عن��وان مث��ال اگ��ر دنبال 
متخصص فروش هستید و می خواهید 
کم��ی هزینه ه��ا را کاه��ش دهید، از 
سرمایه گذار خود بخواهید شخصی را 
به ش��ما معرفی کند. این افراد شبکه 
وس��یعی دارند و مطمئنا می توانند در 
چنین شرایطی مفید باشند. همچنین 
اگ��ر مح��ل کار آنها بزرگ ت��ر و بهتر 
اس��ت، می توانید از آنه��ا بخواهید که 
جلس��ات مه��م کاری را آنج��ا برگزار 
کنید. تعامل داشتن با سرمایه گذاران 
به بهبود روابط کمک می کند. این افراد توانایی های شما را باور دارند و 

از هیچ کمکی برای موفقیت شرکت دریغ نخواهند کرد. 
4- بدانید چه موقع باید پاسخ منفی بدهید

یکی دیگر از چالش های بزرگ هر کارآفرینی این اس��ت که در عین 
تعامل داشتن با سرمایه گذاران و توجه به نصیحت ها و راهنمایی هایشان، 
در پاس��خ به یک سری از پیش��نهادها »نه« بگوید. این افراد بخشی از 
س��رمایه خود را در اختیار شما قرار داده اند، بنابراین احساس می کنند 
باید در مورد هر چیزی نظر بدهند. این پیشنهادها ممکن است گاهی 
اوقات خوب و کارآمد باش��ند؛ اما همیش��ه این طور نیس��ت. در چنین 
ش��رایطی بهترین کار این است که توضیحات خود را با مدرک به آنها 
نش��ان دهید و به آنها بگویید که از عه��ده انجام کارها برخواهید آمد. 
تس��لیم ش��دن و گوش دادن به صحبت های دیگران خوب اس��ت، اما 
فراموش نکنید که به چه دلیل برای جذب سرمایه اقدام کرده اید. شما 
به ایده و مسیری که انتخاب کرده اید ایمان داشته اید، پس بهتر است 

بعد از جذب سرمایه نیز نظر خود را تغییر ندهید. 
entrepreneur/zoomit :منبع

بعد از جذب سرمایه اولیه چه کارهایی باید انجام شود

کسب و کارامـروز8

دریچه

معاون آموزش متوس��طه وزیر آموزش و پرورش در حاشیه این آیین گفت: 
مرکز رش��د کارآفرینی روس��تای خیرآباد شهرس��تان اراک پس از مرکز رشد 
خراس��ان رضوی که در حوزه کشاورزی فعالیت دارد، دومین مرکز کارآفرینی 

کشور است که توسط خیرین ساخته می شود. 
علی زرافش��ان توجه ب��ه کارآفرینی دانش آم��وزان را از اولویت های وزارت 
آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: وزارت آموزش و پرورش به دلیل وجود 
برخی آس��یب هایی که در نظام آموزشی گذشته وجود داشت با تغییر رویکرد 
در چند س��ال اخیر، آموزش کارآفرینی به جوانان و نوجوان را در دس��تور کار 

خود قرار داده است. 

آغاز عملیات اجرایی دومین مرکز 
کارآفرینی کشور در استان مرکزی

شنبه
5 اسفند 1396

شماره 1010



رئیس ش��ورای عالی بانوان اتاق بازرگان��ی اصفهان، گفت: از مهم ترین 
اهداف این همایش که در تاریخ 16 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود 
می ت��وان به، معرفی بان��وان کارآفرین به عنوان الگوه��ای ملی و فراملی، 

ترویج فرهنگ نقش آفرینی بانوان و دستیابی 
به توس��عه پایدار، ترغیب به ایجاد شبکه های 
ارتباطی، اطالعات��ی میان بانوان کارآفرین در 
فعالیت های اقتصادی و کمک به پیوند منطقی 
میان کارآفرینان میان دولت و بانک ها اش��اره 
کرد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، زهرا 
اخوان نس��ب با تأکید بر نقش اساسی زنان در 
خانواده ادامه داد: تحکیم بنیاد خانواده، تربیت 
فرزند و نسل آینده کشور برعهده بانوان است 
و با سرمایه گذاری و مشارکت آنان در توسعه 
اقتصاد کشور، می توان به افق های روشن تری 
دس��ت یافت، هرچند هم اکنون بیش از 400 
بانوی کارآفرین با ش��ورای عال��ی بانوان اتاق 

بازرگانی اصفهان در ارتباط هستند، اما هدف ما شناسایی هر چه بیشتر 
بانوان توانمند و برقراری ارتباط با آنان است که بتوانند نسبت به قبل جایگاه 
بهتری داش��ته باشند.  وی با اش��اره به اینکه، شعار امسال همایش»زنان 

هم پیمانان توسعه و برکت اقتصادی« است، افزود: زنان حلقه های نامرئی 
اقتصادی هس��تند و برای دستیابی به توس��عه پایدار نیاز به آموزش های 
صحیح در این زمینه داریم، آموزش های ما فقط برای قش��ر محدودی از 
بانوان نیست، چراکه در بسیاری از روستاها 
و شهرستان آموزش های اصولی برای افرادی 
که کسب وکارهای کوچک خانگی را دنبال 
می کنند برگ��زار کردیم و بان��وان زیادی را 
ش��اهد بودیم که از همین کارهای کوچک 
شروع کرده و با آموزش، کارگروهی و توسعه 
فعالیت خود به موفقیتی چش��مگیر دست 
یافته اند.  رئیس ش��ورای عال��ی بانوان اتاق 
بازرگانی اصفهان بیان کرد: بسیاری از بانوانی 
که س��ال های پیش حتی در نوشتن رزومه 
کاری مشکل داشتند، امسال برای ما مقاله 
ارس��ال کرده اند و این خودباوری و پیشرفت 
باعث افتخار ماس��ت، از هم��ه بانوان دعوت 
می کنیم با شرکت در این همایش برای توسعه توانمندی های خود اقدام 
کنند و با شناخت وارتباط با زنان موفق و کارآفرین و دریافت آموزش های 

اصولی، در مسیر صحیح فعالیت های اقتصادی گام بردارند. 

فین اس��تارز2018، بزرگ ترین گردهمایی استارت آپ ها و فعاالن فین تک با 
هدف رفع نیازهای فناورانه بازارهای مالی کش��ور از روز دوم اس��فندماه رس��م 
کلید خورد و استارت  آپ ها، شتاب دهنده ها، سرمایه گذاران، ایده پردازان و به طور 

کلی کنش��گران این عرصه بن��ا به نقش خود در 
اکوسیس��تم نوآوری از دوم تا دوازدهم اسفندماه 
فرصت دارند برای حضور در این رویداد نام نویسی 
کنن��د.  به گ��زارش س��نا، فین اس��تارز 2018 
فروردین ماه س��ال آینده در جری��ان یازدهمین 
دوره نمایش��گاه بین المللی ب��ورس، بانک و بیمه 
میزبان مخاطبان بسیاری اعم از شتاب دهنده های 
فین تکی، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری 
جس��ورانه، تیم ه��ا و اس��تارت آپ های فین تک، 
مربیان، مشاوران و. . . خواهد بود و استارت آپ ها، 
مربی��ان و س��رمایه گذاران می توانن��د از طریق 
س��ایت Finstars. ir ب��رای حض��ور در ای��ن 
رویداد نام نویس��ی کنند.  در این دوره از موفقیت 

و تجرب��ه تیم های حاضر در رویداد فین اس��تارز 2016 و 201۷ و از مهم ترین 
برنامه های توس��عه ای ش��رکت های بزرگ در حوزه فین تک صحبت می شود. 
همچنی��ن چالش های مقررات��ی و اجرایی حوزه فین ت��ک و و موضوعات روز 

جهان تکنولوژی مالی جهت آش��نایی با روندهای توس��عه تکنولوژی مالی در 
قالب سخنرانی های کلیدی و پنل های تخصصی مطرح می شود و مربیان به طور 
دائمی با تیم ها، استارت آپ ها و ایده پردازان در ارتباط خواهند بود.  یکی دیگر 
از بخش های جذاب فین اس��تارز 2018 امکان 
حضور در مس��ابقه جذب سرمایه است. به این 
ترتیب استارت آپ ها برای رفع نیازهای فناورانه 
بازارهای مالی کش��ور که در این رویداد مطرح 
می شود می توانند ایده های خود را ارائه، نسبت 
به تشکیل بوم کسب وکار اقدام و در نهایت مربی 
درخواست کنند تا امکان جذب سرمایه از طریق 
عقد قرارداد با س��رمایه گذاران برای آنها فراهم 
ش��ود.  در جریان فین استارز 2018 همچنین 
نشس��ت های همفک��ری با ش��تاب دهنده های 
فین تک، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری 
جس��ورانه، تیم ه��ا و اس��تارت آپ ها، مریب��ان 
ش��رکت های  و  هلدینگ ه��ا  مش��اوران،  و 
س��رمایه گذاری برگزار می شود. ضمن آنکه حاضران و شرکت کنندگان در این 
رویداد امکان بهره گیری از محتوای س��خنرانی های کلیدی و تخصصی، پنل ها 

و کارگاه های آموزشی با نگاه به اشتراک گذاری دانش را نیز خواهند داشت. 

آغاز ثبت نام در بزرگ ترین گردهمایی استارت آپ ها و فعاالن »فین تک«برگزاری دومین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار

 »فین استارز 2018« کلید خورد

مهارت و سرعت برای موفقیت هر استارت آپی الزم است. در واقع از 
این دو عامل در تمام مراحل تصمیم گیری، ساخت و اجرای استارت آپ 

و ورود آن به بازار رقابتی استفاده می شود. 
کارآفرین��ان جوان با راه اندازی اس��تارت آپ خود با این جمله مواجه 

می شوند »افراد مناسب و الیق را استخدام کنید.«
قطعا شما هم به عنوان کارآفرین چندین بار این جمله را از اطرافیان 
خود شنیده اید؛ اما در اینجا سؤال مطرح می شود که »مناسب« به چه 
معناس��ت و به چه ویژگی هایی اش��اره دارد؟ این فرد مناس��ب باید در 

کدام بخش استارت آپ مشغول کار شود؟ 
س��امی اینکینن، مدیرعامل و 
مؤس��س چند استارت آپ است. 
او تاکنون س��ه اس��تارت آپ را 
ایج��اد و بی��ش از 500 کارمند 
اس��تخدام کرده است. در ادامه 
مقال��ه، ای��ن کارآفری��ن موفق 
فرد  استخدام  برای  توصیه هایی 

مناسب دارد: 
حتما ش��ما هم موافق هستید 
اس��تخدام نی��روی کار توانمن��د 
و باه��وش باع��ث موفقی��ت هر 
البت��ه  کس��ب و کاری می ش��ود. 
مهارت ه��ای موردنی��از در ه��ر 
مرحله ای متفاوت از هم هستند. 
من با کس��ب تجربه چندساله و 
اس��تخدام افراد مختل��ف به این 
نتیج��ه رس��یدم که ب��ودن یک 
ش��خصیت خاص در بین نیروی 
کاری شرکت الزم بوده و در دیگر 
مراحل نیز مفید خواهد بود. من 
به این نوع ش��خصیت رنس��انس 
می گویم، اما حاال به این موضوع 
می پردازی��م که رنس��انس ها چه 

خصوصیاتی دارند؟ 
ی��ک  بخش ه��ای  تم��ام  در 
اس��تارت آپ، افراد هر تیم باید 
س��ه ویژگی اصلی داشته باشند 

تا بهترین عملکرد را از خود نشان دهند: 
- اتخاذ تصمیمات جدی

- ایجاد فرآیندهایی برای تسهیل اجرای امور
- انجام دادن کارها

خیل��ی از افراد تی��م فقط در یک��ی از این موارد مه��ارت دارند، اما 
رنس��انس ها در تمام��ی آنها خبره هس��تند و می توانند ش��رکت را به 
بهتری��ن نحو ممکن هدای��ت کنند. در ادامه، هر یک از موارد را به طور 
کام��ل توضی��ح داده و به دلیل ض��روری بودن حضور رنس��انس ها در 

استارت آپ می پردازیم. 
سرعت اجرا

آیا می دانید س��رعت اجرای یک استارت آپ، مهم ترین مزیت رقابتی 
آن در مقایسه با دیگر کسب وکارهاست؟ رنسانس ها به خوبی می توانند 
از این مزیت اس��تفاده کنند و باعث پیش��رفت استارت آپ شوند. افراد 

رنس��انس ب��ا خصوصیات ش��خصیتی که دارن��د، از پس ای��ن معادله 
س��رعت ب��ر می آیند. آنها قادرند ب��ا ابتکار عمل، عواقب منفی ناش��ی 
از تصمیم گیری ه��ای اش��تباه را از بین ببرند. رنس��انس ها اولویت های 
اساس��ی را در نظر می گیرند و روی مواردی متمرکز می شوند که برای 

پیش بردن کار ضروری هستند. 
سرعت یادگیری

کسب وکارهایی که می خواهند روی بازارهای جدید مسلط شوند، به 
موفقیتی نخواهند رسید. رقابت کردن در این بازارها نیازمند یادگیری 
س��ریع و پیش��رفت اس��ت. اگر خصوصیات مذکور در سه فرد مختلف 
وجود داشته باشد، تکرار هر مرحله 
از کار ب��ه یکی از این افراد بس��تگی 
دارد و زم��ان زیادی ص��رف انتقال 
کار از یک ف��رد به فرد دیگر خواهد 
شد. پس س��رعت یادگیری کاهش 
می یابد و موفقیت استارت آپ تحت 
تأثیر ق��رار می گیرد. فرد رنس��انس 
توانای��ی تجزیه و تحلی��ل اطالعات 
را دارد و با استفاده از بازخوردهایی 
ک��ه می گی��رد، بهتری��ن راه حل را 
پیدا می کند. ای��ن فرد مرتکب هیچ 
اش��تباهی نش��ده و در مسیر اشتباه 

نیز قرار نمی گیرد. 
استفاده از سرمایه

قطعا استخدام یک نفر به جای سه 
نفر باع��ث صرفه جویی در منابع مالی 
اس��تارت آپ می ش��ود. ع��الوه بر آن، 
فرد رنس��انس می تواند در زمان بروز 
تغییرات ناخواسته، مشکل نبود منافع 
کاف��ی را حل کند. آیا تمایل دارید در 
استارت آپ خود از راه حل های خالقانه 
استفاده کنید و نگران منابع نباشید؟ 
ام��روزه نرم افزاره��ای زی��ادی وجود 
دارد ک��ه این کار را انج��ام می دهند. 
اکنون خیلی از رنس��انس ها روی این 
مسئله متمرکز شده و زبان های برنامه 
نویس��ی و SQL را ی��اد گرفته اند تا 
بتوانند ابزارهای جدیدی اختراع کنند، تصمیمات اساسی بگیرند و بدون 
داشتن مهارت باال در برنامه نویسی به زبان های پایتون و سی پالس پالس، 
تست های مختلف را اجرا کنند. آنها با این استراتژی می توانند کارها را با 

سرعت بی نظیری جلو ببرند. 
با تمام تفاس��یر، فرد رنس��انس کس��ی اس��ت که می توان��د بهترین 
اس��تراتژی را خلق کند، سیس��تم بس��ازد و پردازش کند. این فرد به 
استارت آپ شما کمک می کند تا محصول تان بهترین جایگاه را در بازار 
پیدا کند. البته وجود رنس��انس های دیگر برای بخش فروش، بازاریابی 
و عملیات هم الزم اس��ت تا بتوانند س��رعت کار و موفقیت استارت آپ 
را تضمی��ن کنن��د. در نهایت به این نتیجه می رس��یم ک��ه وجود فرد 
رنسانس با ویژگی های شخصیتی که دارد، می تواند خیلی از مشکالت 

استارت آپ ها را در کمترین زمان ممکن حل کند. 
inc/ucan :منبع 

اهالی دنیای تکنولوژی جسارت پاول دورف را می ستایند. او در 
چند ماه اخیر در نقش مدیرعامل تلگرام توانست نظر مساعد 81 
سرمایه گذار مطرح از جمله بزرگان دره سیلیکونی را جلب کرده 
و سرمایه ای 850میلیون دالری را برای راه اندازی ارز دیجیتالی 
خود به نام Gram جمع کند. حال برخالف گزارش های قبلی، 
او تصمیم گرفته قبل از عرضه عمومی این سکه، باز هم پای 
بخش خصوصی را به شبکه باز تلگرام )TON(  باز کند. 
طی روزهای اخیر، سرمایه گذاران مختلفی از طریق ایمیل 
نسبت به مرحله دوم )و محرمانه( عرضه اولیه کوین )ICO(  از 
سوی تلگرام آگاه شده اند و تعدادی از آنها، رسانه ها را در جریان 
گذاشته اند. هنوز مشخص نیست که در این مرحله چه مقدار 
سرمایه جمع می شود، اما انتظار می رود شاهد رقمی در حد و 
اندازه مرحله قبل باشیم. با این حساب Gram حتی قبل از اینکه 
عمومی شود، 1.6میلیارد دالر سرمایه در اختیار دارد. ناگفته 
نماند تلگرام همین حاال هم با اختالف، بزرگ ترین ICO  تاریخ 
ارزهای دیجیتال را رقم زده و رکورد قبلی یعنی 232میلیون دالر 
را متالشی کرده است. 
تغییر برنامه اولیه تلگرام در حالی صورت می گیرد که پروژه 
»شبکه باز تلگرام« )TON( انتقادات زیادی را به همراه دارد. 
این شبکه در اکوسیستمی شبیه اتریوم توسعه یافته و از 
اپلیکیشن ها، خدمات و فروشگاهی برای کاالهای دیجیتال 
و فیزیکی تشکیل شده است. با این حال منتقدان می گویند 
جزییات فنی این پروژه بسیار ناقص است و سرمایه گذاری باال در 
آن صرفا به خاطر هیاهو و جنجال تبلیغاتی صورت می گیرد. 
 »کارلوس ماسکرا« که از سرمایه گذاران معروف دنیای ارزهای 
دیجیتالی و بالک چین به شمار می رود، این اقدام تلگرام را 
منطقی می داند. به عقیده او این روزها پیش فروش سکه 
)ICO( هیجان انگیز تر از عرضه عمومی آن است. تعدادی از 
سرمایه گذاران هم معتقدند تا وقتی تقاضا وجود داشته باشد، 
شرکتی مانند تلگرام هم فرصت را از دست نمی دهد. حتی گفته 
می شود پس از مرحله اول پیش فروش، برخی خریداران اولیه 
توانستند سکه های خود را به قیمت دو برابری به خریداران ثانویه 
بفروشند. 
با توجه به سخت گیری های اخیر در زمینه عرضه اولیه سکه 
و کالهبرداری های صورت گرفته، احتماال تلگرام نمی تواند 
ICO عمومی خود را در آمریکا به اجرا درآورد. شاید به همین 
دلیل است که این کمپانی به دنبال سرمایه گذار های بیشتری از 
بخش خصوصی می گردد. 
 

موفقیت استارت آپ ها به استخدام چه افرادی وابسته است؟ 

 تالش دورف برای
افزایش سرمایه شبکه باز تلگرام
 این بار به شکل محرمانه
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نگـــاه

رئیس دانش��گاه صنعت��ی همدان گفت: به مناس��بت پنجم اس��فند که روز 
بزرگداش��ت خواجه نصیرالدین طوسی اس��ت و با عنوان روز مهندس نامگذاری 
ش��ده، مراسم با ش��کوهی با عنوان »مهندس پیش��ران اقتصاد دانش بنیان« در 
دانشگاه صنعتی همدان برگزار می شود.  به گزارش ایسنا دکتر محمود نیلی از 
برگزاری چهارمین مراس��م گرامیداش��ت روز مهندس در 6 اسفند ماه خبر داد 
و افزود: این مراس��م س��اعت 8:30 تا 12:30 در دانشگاه صنعتی همدان برگزار 
می ش��ود و قدردانی و ارج نهادن به ش��غل مهندس��ان یکی از مهم ترین اهداف 
برگزاری این همایش است.  وی از برگزاری کارگاه های آموزشی همزمان با این 
مراسم خبر داد و اضافه کرد: شرکت کنندگان آموزش های فرا گرفته شده تئوری 

را در البه الی برنامه های پیش بینی شده، به صورت عملی انجام خواهند داد. 

برگزاری همایش »مهندس پیشران اقتصاد 
دانش بنیان« در دانشگاه صنعتی همدان



آرزوی تماشای مس��ابقات جام جهانی فوتبال از نزدیک از دوران نوجوانی همیشه با 
اغلب ما همراه بوده اس��ت. هربار که جام جهانی تمام می ش��ود به خودمان می گوییم 
دفعه بعد حتما ش��رایطش فراهم می ش��ود که به کشور میزبان سفر کنیم و به تماشای 

مسابقات تیم های مورد عالقه مان بنشینیم. 
اما باز چهار س��ال دیگر می گذرد و تنها تلویزیون همدم ماس��ت و از ش��ور و هیجان 
اس��تادیوم خبری نیس��ت. دلیلش هم روش��ن اس��ت. هزینه های گزاف سفر به کشور 
میزبان از عهده اکثر ما خارج اس��ت. بلی��ت هواپیما، هتل، ویزا، خورد و خوراک، بلیت 

مسابقات و... سر به آسمان می زند.
اما این بار یه ش��انس به همه ما رو کرده که امکان تحقق بخش��یدن به این آرزوی 
دیرینه را دوچندان کرده اس��ت. می پرس��ید چطور؟ پاسخش خیلی روشن است. فقط 
کافی اس��ت همراه اولی باشید تا شانس برنده شدن در مسابقه هزار کمک هزینه سفر 

به جام جهانی 2018 روسیه را داشته باشید.  شوخی نیست. هزار همراه! 
جزییات طرح را در ادامه بخوانید تا این شانس تکرار نشدنی را از دست ندهید.

قرعه کشی 1000 کمک هزینه سفر به جام جهانی 2018 روسیه
از ابتدای دی ماه 13۹6، همه مش��ترکان دائمی و اعتباری همراه اول در قرعه کشی 

1000 کمک هزینه سفر به جام جهانی 2018 شرکت داده می  شوند.

نحوه فعال سازی طرح
ش��رکت در این قرعه کشی نیاز به ثبت نام یا فعال سازی ندارد. شانس مشترکان برای 

برنده شدن با توجه به امتیاز آنها در طرح متفاوت خواهد بود.

نحوه امتیاز دهی
امتی��ازات قرع��ه  کش��ی از ۹6/10/01 تا پای��ان روز ۹۷/02/31 مطاب��ق جدول زیر 

محاسبه می شود:

زمان قرعه کشی
قرعه کش��ی یکبار در پایان ط��رح، در اوایل خرداد ماه 13۹۷، پیش از ش��روع جام 

جهانی اجرا خواهد شد.
جوایز

1000 کم��ک هزین��ه 100 میلیون ریالی که به قید قرع��ه به 1000 نفر از برندگان 
اهدا خواهد شد.

درگاه ارتباطی
1- استعالم امتیاز

2- اعالم معرف )مخصوص مشترکان جدید(:
مشترکان جدید می توانند تا یک ماه پس از پیوستن به خانواده همراه اول با ارسال 
عدد 432 به سرشماره ۹810+ یا شماره گیری کد دستوری#431*10* اقدام به اعالم 
معرف کنند تا امتیاز معرفی به مجموع امتیازات معرف آنها اضافه شود )100 امتیاز در 

مورد مشترکان جدید دائمی و 20 امتیاز برای مشترکان جدید اعتباری(.
نکات مهم

1- امتیاز عضویت در باش��گاه مشتریان همراه اول برای تمام اعضای فعلی و اعضای 
جدید محاسبه خواهد شد. )راهنمای عضویت(

2. چنانچه دارنده س��یم کارتی اقدام به تغییر نام سیم کارت خود کند، امتیاز مالک 
جدید، از صفر محاسبه خواهد شد.

3. بدیهی است قرعه کشی تنها روی سیم کارت های فعال همراه اول اجرا می شود.
4. س��یم کارت های حقوقی )دولتی و خصوصی( مش��مول این طرح نیس��تند. سیم 
کارت هایی که در سیستم همراه اول دارای قطع مدیریتی هستند نیز از این قرعه کشی 

مستثنی هستند.

نقد تیزر
محمدرضا محمدی، کارش��ناس ارش��د بازاریابی در خصوص طرح بازاریابی جدید 
همراه اول به »فرصت امروز« می گوید: به دنبال طرح های قبلی بازاریابی همراه اول 
ک��ه روی عدد 1000 مانور می کند، این بار نیز تمرکز روی عدد 1000 خیلی خوب 
جواب داده اس��ت. همین موضوع می تواند موجب افزایش رغبت افراد برای ش��رکت 
در این طرح ش��ود. زیرا امکان برنده شدن ش��ان را بسیار زیاد می دانند. عالوه بر این، 
تماشای مس��ابقات جام جهانی از نزدیک بس��یار هیجان انگیز است بویژه اینکه تیم 
ملی کشورمان نیز به این مسابقات راه یافته و حضور در استادیوم و تشویق تیم ملی 
خیلی غرورآفرین اس��ت. به همین دلیل می توان گفت همراه اول بسیار هوشمندانه 
عمل کرده و دس��ت روی نقطه ای گذاشته است که می تواند موجب تقویت این برند 

شود.
وی می افزاید: در تیزر تبلیغاتی این طرح نیز هیجان و تشویق تیم ملی ایران به کار 
گرفته شده که می تواند مخاطبان را تحت تاثیر قرار دهد. وجود خیل جمعیت در تیزر 
نیز تداعی کننده عدد بزرگ هزار و شور و هیجان با هم بودن برای یک هدف مشخص 

را نشان می دهد که این با هدف طرح کامال هماهنگی دارد.
محمدی اینکه همه می توانند در این طرح ش��رکت کنند و امکان برنده ش��دن حتی 
برای افراد با امتیاز کمتر هم وجود دارد را از نکات مهم این طرح دانست و افزود: مانند 
هم��ه دیگر طرح ه��ای بازاریابی همراه اول این طرح نیز ب��ا افزایش امتیاز امکان برنده 
ش��دن را افزایش می ده��د و این موضوع از نظر بازاریابی و افزایش فروش بس��یار مهم 
اس��ت. افراد تش��ویق می شوند امتیاز جمع کنند و ش��انس برنده شدن خود را افزایش 

دهند.
وی درب��اره نام این طرح نیز می گوید: ب��ازی با عبارت »همراه« نیز در طرح خالقانه 
اس��ت. کلمه همراه در »هزار همراه« با برند »همراه اول« هماهنگ اس��ت و باعث شده 

این طرح بیشتر همراه اولی باشد.
عالوه بر این، محمدی این طرح را با سیاس��ت و اس��تراتژی کالن برند همراه اول که 
ورود به اسپانس��ری در زمینه ورزش است کامال هم راستا می داند و از این حیث حتی 

طرح بازاریابی مذکور را یک گام از سایر طرح های مشابه در کشور جلوتر می داند.

طرح بازاریابی »یک تیم و هزار همراه« همراه اول زیر ذره بین »فرصت امروز«

آرزوهای بزرگ دست یافتنی! بینش الزم برای ساخت یک برند 
بزرگ

درک بینش ه��ا و دیدگاه هایی ک��ه قدرت تبدیل 
کردن ی��ک برند را ب��ه برندی بزرگ، مس��تحکم و 
پابرجا مانند پمپرز دارند، نیاز به توجه و دقت بسیار 
باالیی دارد. رمزگش��ایی از آنچه مردم از نظر عاطفی 
و احساس��ی مهم می دانند، نیاز ب��ه برقراری ارتباط 
بین آنچه گفته  ش��ده، چرا گفته  شده، چگونه گفته 
 ش��ده و آنچه گفته نش��ده، دارد. معموال بررسی ها و 
گروه های پژوهش��ی به نظرات م��ردم تکیه می کنند 
ت��ا گرایش ها و ط��رز برخوردها و رفتاره��ای آنها را 
شناس��ایی و گزارش کنند، ام��ا مصرف کنندگان در 
ارائ��ه اطالعات بس��یار بی دقت هس��تند. همچنین 
مهم تر از این بی دقتی ها این اس��ت که آنها به ندرت 
احساسات خود را در تصمیم گیری کنترل می کنند. 
به منظ��ور کاوش در می��ان مش��تریان و بس��ط 
و گس��ترش دیدگاه ه��ای حس��اس ب��ازار، اقتباس 
تکنیک ه��ا از ح��وزه علوم اجتماع��ی امری ضروری 
اس��ت. روش های پژوهش��ی مبتنی بر انسان شناسی 
به ش��ما اجازه می دهد تا معان��ی و ارزش هایی را که 
نگرش ها و طرز برخوردها و رفتارهای بیان ش��ده در 
برمی گیرند، تفس��یر کنید. روش های اقتباس شده از 
حوزه مربوط به انسان شناسی بر نزدیکی و صمیمیت، 
تجربه شخصی و مش��ارکت متکی هستند، بنابراین 
ش��ما می توانید ش��اهد چگونگی تعام��ل ناخودآگاه 
مردم ب��ا برند خود باش��ید. پژوهش های میدانی که 
ش��ما در آن خود را به جای مش��تری می گذارید نیز 
بسیار س��ودمند است، زیرا از این طریق پای خود را 
در کفش مش��تریان می کنید تا شیوه زندگی آنها را 

بفهمید و محصوالت خود را تجربه نمایید. 
روش های ارزش��مند انسان شناس��ی ویژه ش��امل 
بازدیدهای خانگی و فروش��گاه های س��یار اس��ت. با 
مشاهده رفتار و مصاحبه با مصرف کنندگان منتخب، 
در مکان��ی که آنها راحت تر ب��وده و رفتارهای کمتر 
سانس��ور ش��ده ای را بروز می دهند، به  احتمال زیاد 
می توانی��د ناگفته های مصرف کنن��دگان و در بعضی 

موارد، ناآگاهی و عدم هشیاری، نیازها و خواسته های 
آنه��ا را راحت تر و بهتر مش��اهده کنید. به طور مثال 
ی��ک تولیدکننده مواد غذایی، با مش��تریانی مرتبط 
ش��د که به شرکت شان اجازه دادند تا آنها را در حال 
استفاده از محصول در خانه خودشان مشاهده کنند. 
تولیدکنن��ده مواد غذایی از طریق این مش��اهدات 
آموخت که بعضی اف��راد از اینکه مصرف کننده یک 
برند باش��ند به خود می بالن��د، به گونه ای که قوطی 
محصول را در آشپزخانه خود به نحوی قرار می دهند 
ک��ه در معرض دید باش��د. این امر تنها به دلیل رفاه 
و راحت��ی اس��تفاده از محصول نب��ود، بلکه به عنوان 
ی��ادآوری اینک��ه آنها در ح��ال انج��ام انتخاب های 
هوش��مند به خاطر س��المتی خود هس��تند، به کار 
گرفت��ه می ش��د. ای��ن کار نی��از عاطفی آنه��ا را در 
به کارگیری سبک زندگی سالم برآورده می کرد. این 
بینش به ش��رکت تولیدکننده مواد غذایی درزمینه 
طراح��ی مجدد محصوالت خ��ود کمک زیادی کرد. 
ای��ن امر فق��ط تغذیه نبود، بلکه یک ش��یوه زندگی 
س��الم و توجه به یک زمینه احساسی بسیار غنی تر 
ب��ود. در کوتاه ترین مدت، تغیی��ر در تمرکز موجب 
بازطراح��ی کام��ل بس��ته بندی محصول ش��د. قبال 
بسته بندی محصول با ارائه تمامی اطالعات تغذیه ای 

و وعده های سالمت و بهداشت انجام می گرفت. 
اما بعد از این تجربه پیغام خود مبنی بر ادعای تنها 
یک صد کالری در هر مصرف را بیان کردند، رنگ های 
روشن تر را باهم ترکیب کردند و یک لوگوی شفاف تر 
را ب��ه وجود آوردند و تصاویر محصول ش��ان را به روز 
کردند تا آن را برای نمایش در آش��پزخانه جذاب تر 
گردانند. در پیام های بازرگانی خود مزایای بهداشتی 
و س��المتی مربوط به اس��تفاده از محصوالتش��ان را 
بیان کردند. درنهایت، روی بس��ته بندی محصول در 
قوطی های 12 اونسی به جای شیشه های دو پاوندی 
تمرکز کردند چراکه خریداران بس��ته های کوچک تر 
را راحت تر روی پیشخوان آشپزخانه خود نگه داشته 

و در معرض دید قرار می دهند. 
hormond :منبع
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تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

سومین جشنواره تبلیغات ایران در 
راه برگزاری

س��ومین جش��نواره تبلیغات با تأکید بر سه اصل 
»خالقیت، اثربخش��ی، حق انتخاب مشتری« در آثار 
تبلیغاتی کش��ور، 14 اس��فند ماه و با حضور انجمن 
صنف��ی تبلیغات آژانس ه��ا و کانون ه��ای تبلیغاتی، 
روابط عمومی ها و ش��رکت های تولی��دی وخدماتی 

درمحل دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود. 
رئی��س جش��نواره ب��ا تأکی��د براهمی��ت و نقش 
کمپین های تبلیغاتی در تدوین ش��اخص های توسعه 
گفت: برترین آثار تبلیغاتی کشور در قالب 40 رسانه 
تبلیغ��ی و درح��دود 12 اثر توس��ط هی��أت داوران 
جش��نواره، لوح افتخار و نش��ان ش��اهین را دریافت 
می کنن��د. همچنی��ن از دو چه��ره مان��دگار صنعت 

تبلیغات ایران تجلیل به عمل می آید. 
ب��ه گ��زارش  ام ب��ی ای نی��وز، الزم به ذکر اس��ت 
در صورتی ک��ه آژان��س اجرا کنن��ده طرح و ش��رکت 
سفارش دهنده در یک شاخه بخش مسابقه جشنواره 
حائز رتبه ش��ود، به هریک متناسب با قرارگرفتن در 
رتبه های اول تا چهارم ش��اهین یا دیپلم افتخار اعطا 

می شود. 
موضوع مهمی که دراین دوره از جش��نواره توسط 
هی��أت داوران م��ورد تأکید قرار گرفته اس��ت طبق 
مق��ررات کلی��ه آثار کپی برداری ش��ده در راس��تای 
تقویت ش��عار جش��نواره که خالقیت اس��ت، حذف 

خواهد شد. 
وی با توجه ب��ا ابالغیه مدیرکل دفت��ر تبلیغات و 
اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی 
بر مش��ارکت فعاالنه کانون ه��ای تبلیغاتی و مراکز و 
مجامع فرهنگی در س��ومین جشنواره تبلیغات، این 
رویداد بزرگ را مقدمه ای برای ایجاد تحول درعرصه 
تولید و س��فارش آث��ار تبلیغاتی اثرگ��ذار و ماندگار 
دانس��ت که زمینه رقابت با آثار برگزیده س��ایر نقاط 

دنیا را فراهم می کند. 
هوشمند س��فیدی در رابطه با علت انتخاب شعار 
خالقی��ت، اثربخش��ی و حق انتخاب مش��تری اظهار 
داش��ت: اساس��ا یکی از مش��کالت آث��ار تبیلغاتی و 
ایرادهایی که به این بخش وارد است، فقدان ایده های 
تازه و خالقیت در آثار تبلیغاتی است، درحالی که در 
س��ایر نقاط دنیا شاهد هستیم به س��مت تولید آثار 

خالقانه حرکت هایی انجام شده است. 
ازسویی با توجه به اینکه خالقیت مهم ترین فاکتور 

برای اثربخش��ی ی��ک کار خوب تبلیغاتی محس��وب 
می ش��ود و آثار غیرخالقان��ه و تکراری از قدرت نفوذ 
باالیی برخوردار نیس��تند، این موضوع را مورد تأکید 
قرار دادیم، همچنین از آنجا که اثربخشی نیز منبعث 
از بخ��ش اول یعن��ی خالقیت اس��ت و هرکار خالق 
و اثربخش مس��تلزم صرف هزینه های زیادی اس��ت، 
لذا برای منطقی تر ش��دن چنین وقت و هزینه هایی 
ه��ردوی این اصول کنار هم باید قرارداش��ته باش��د. 
یک کمپین تبلیغاتی ت��ا زمانی که به نتایج و اهداف 
پیش بینی ش��ده تبلیغ دست نیافته باشد، هیچگونه 

فایده ای نخواهد داشت. 
اما درمورد بخش آخر که حق انتخاب مشتری است 
باید گفت: اگر کارخالق ارائه شود و اثربخشی الزم و 
کافی را نیز داشته باشد قدرت انتخاب مشتری را هم 
درپی خواهد داشت و درنتیجه مشتری آسان تر کاال 

و خدمت مورد نظرخود را دریافت می کند. 
وی درمورد دس��تاورد و اهداف برگ��زاری دوره های 
گذش��ته جشنواره طی دو سال اخیر نیز گفت: در واقع 
اهداف اصلی برپایی این جشنواره رویکردهای علمی و 
آموزشی بوده است که سعی شده بتوانیم تولیدکنندگان 
و سفارش دهندگان را با مباحث تازه تبلیغات آشنا کنیم 
که برگزاری کارگاه های آموزشی برای حدود 300 نفر 
ش��رکت کننده طی دوره های قبل ب��ا این هدف بوده و 
باعث آش��نایی ش��رکت کنندگان با مفاهیم و مطالب 
استراتژیک و تجربیات ارزنده ای دراین حوزه شده بود و 
با توجه به بخش مسابقه که آثار قوی تر را مورد داوری 
و انتخاب قرار می دهند، ارزش گذاری های کارشناس��ی 
شده انجام می شود، سفارش دهندگان و تولیدکنندگان 
را به س��مت انتخاب کارهای فاخ��ر و اثربخش هدایت 

می کند. 
از س��ویی این جش��نوراه با ایجاد بس��تر مناس��ب 
برای رقابت بین شرکت های تبلیغاتی باعث می شود 
س��فارش دهندگان و برندها با استناد با انتخاب هایی 
ک��ه در این روی��داد انجام می ش��ود کارهای بهتری 

عرضه کرده و اثرگذاری بیشتری داشته باشند. 
وی در مورد بخش ویژه جش��نواره که با محوریت 
مصرف بهینه انرژی طرح ش��ده است، گفت: با توجه 
ب��ه اهمیت مصرف متعادل و بهینه انرژی در کش��ور 
در زمینه ه��ای مختلف س��وخت و آب و برق تصمیم 
گرفتیم آثار تبلیغاتی برتر دراین زمینه که در بخش 
ویژه جشنواره مورد ارزیابی و سنجش قرارگرفته اند، 
با حض��ور مس��ئوالن و س��ازمان های مربوطه تقدیر 

شوند.  
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هم��ه ما برنده��ا را می شناس��یم. آنها 
جالب و خنده دار هس��تند. مهم تر از همه 
به نظر می رسد برندها هیچگاه با کمبود 
ایده ب��رای تولید محتوا در اینس��تاگرام 
و دیگ��ر ش��بکه های اجتماع��ی مواج��ه 
نمی شوند. با این حال واقعیت برای تمام 
برندها مطابق تصور ما نیس��ت. برخی از 
شرکت ها محصوالتی دارند که به سختی 
در اینس��تاگرام قابل به اشتراک گذاری و 
تبدیل ش��ان به محتوای جذاب هس��تند. 
 Airbnb به عنوان مثال ش��رکتی مانند
)فع��ال در زمینه صنع��ت هواپیمایی( با 
تصاوی��ر بی نهای��ت زیبا و تمام ناش��دنی 
مس��افرانش به هیج وج��ه با یک بانک یا 
شرکتی که در زمینه های امنیتی فعالیت 
دارد، قابل قیاس نیست. دسته دوم بدون 
ش��ک در تولید محتوایی جذاب و مطابق 
س��لیقه عموم��ی کارب��ران با مش��کالت 

عمده ای مواجه خواهند بود. 
من اخیرا زمان نس��بتا قاب��ل توجهی را 
برای یافتن اکانت های جذاب در اینستاگرام 
صرف و چند نمونه بسیار حیرت انگیز پیدا 
کردم. در این جست وجو نکات زیر را مدنظر 

قرار دادم و به دنبال شان بودم: 
 - اس��تراتژی های کارب��ری و واقع��ی از 

برندهایی با بودجه هایی مختلف
ه��ر  ک��ه  محت��وا  از  گونه های��ی   -  
را  اشتراک گذاری شان  توان  کسب وکاری 

داشته باشد
 - ش��یوه هایی س��اده برای شرکت ها به 
منظور دستیابی به فالوورهای هرچه بیشتر.
در ادامه به بررس��ی 6 اکانت با محتوایی 

مطابق با آنچه بیان شد، می پردازیم. 
King Arthur Flour -1

به طور معمول هیچ فردی انتظار مشاهده 
صفحه رس��می یک ش��رکت تولید آرد در 
اینس��تاگرام با 1۹0 هزار فالوور را ندارد. با 
 King این حال تیم مدیری��ت اکانت های
Arthur  در شبکه های اجتماعی کار خود 

را به خوبی بلد هستند. 
در ای��ن صفح��ه نه تنه��ا تصاوی��ری از 
ش��یرینی ها و نان های تهیه شده از سوی 
ش��رکت به اش��تراک گذاش��ته می شود، 
بلکه تصاویر متعددی از س��وی مشتریان 
ش��رکت نی��ز روی اکانت ق��رار می گیرد. 
بخش بیوگرافی اکانت شرکت کاربران را به 
ارسال تصاویر نان و شیرینی شان که با آرد 
King Arthur تهیه شده است، تشویق 
می کند. شیوه ارسال تصاویر برای شرکت 
بسیار راحت است. تنها باید تصویر یا فیلم 
 Kingarthurflour مدنظر را با هشتگ
در اینس��تاگرام پست کنیم. به این ترتیب 
شانس ما برای نمایش تصاویرمان در اکانت 

شرکت افزایش خواهد یافت. 
استفاده از هشتگ برای ترغیب کاربران 
ب��ه ارس��ال محت��وای مختل��ف راهکاری 
هوشمندانه محسوب می شود. این موضوع 
در زمینه برندسازی نیز تأثیر مثبتی روی 
جلوه برندم��ان دارد. به منظ��ور پیروی از 
الگ��وی King Arthur باید به نکات زیر 

توجه کنیم: 
 - ساخت هش��تگی که به خوبی بیانگر 
برندمان باش��د )هماهنگی هش��تگ با نام 

شرکت مان ضرورتی ندارد.(
 - افزودن نوش��ته ای در بخش بیوگرافی 
اکانت مان و تش��ویق کاربران به استفاده از 

هشتگ برای اشتراک گذاری مطالب شان. 
 - بازنش��ر بهترین تصاوی��ر دریافتی از 
طریق هش��تگ ها و ذکر گ��ردآوری آن از 

طریق هشتگ شرکت. 
 - اس��تفاده از هش��تگ اعالم ش��ده در 
پست های رسمی به منظور آگاهی بخشی 

هرچه بیشتر به کاربران.
Dictionary. com-2

در شبکه های اجتماعی حداقل 143هزار 
نفر با بهره هوشی باالتر از شما وجود دارند. 
ش��اید این جمله اندکی عجیب و غیرقابل 
باور باشد، اما این جمله روزانه مورد عالقه 
 Dictionary. فالوورهای اکانت رس��می
com در اینس��تاگرام ب��وده اس��ت. ای��ن 
لغت نامه مش��هور تکنیک ساده و در عین 
ح��ال مؤثری ب��رای اکانت رس��می اش در 
اینس��تاگرام و سایر ش��بکه های اجتماعی 
دارد. هر روز س��ایت یک لغت با معنی اش 
را به صورت تصویری زیبا در اینس��تاگرام 

منتشر می کند. 
اگرچه این شیوه برای تمام کسب وکارها 
قابل استفاده نیس��ت، اما برخی از عناصر 
م��ورد اس��تفاده Dictionary. com را 
می توان در کس��ب وکارهای مختلف به کار 

گرفت: 
 - استفاده از متن در پست ها: فرقی ندارد 
نقل قول��ی روحیه بخش از یک ش��خصیت 
مش��هور منتش��ر می کنیم یا توصیه ای به 
فالوورهای  مان، اگر به دنبال ایجاد تصاویری 
ب��ا کیفیت ب��رای نمای��ش گفته های مان 
هس��تیم باید از نرم افزاری مناسب استفاده 
کنی��م. تی��م Hootsuite در این زمینه 
Adobe Creative Suite را پیش��نهاد 

می کند. 
 - به اش��تراک گذاری مطالب آموزشی: 
یافتن افرادی که تمایلی به افزایش دانش 
و هوش ش��ان ندارند، دش��وار اس��ت مانند

Dictionary. com . عادت��ی در زمینه 
بارگذاری محتوای ارزش��مند خلق کنید. 
این محتوای تولیدی باید بر آگاهی عمومی 

کاربران بیفزاید. 
 - ب��ازی ب��ا فرمت: اینس��تاگرام از ابتدا 
به عنوان ش��بکه ای برای اش��تراک گذاری 
مطالب کوتاه و معم��وال تصویرمحور پا به 
عرص��ه گذاش��ت. برهمین اس��اس تالش 
برای افزودن متن های طوالنی یا اس��تفاده 
از فیلم های بیش از 60 ثانیه ای به احتمال 
زی��اد منجر ب��ه کاهش توج��ه مخاطب ها 

خواهد شد. 
3M  -3

اگر با ش��نیدن نام برند 3M  به سرعت 
یاد دیس��ک های نوری )CD(  افتادید، به 
نظر زمان مش��اهده اکانت رسمی این برند 

در اینستاگرام برای شما فرا رسیده است. 
3M  ش��رکتی چندملیت��ی و فع��ال 
در زمینه ه��ای مختلف��ی مانن��د خدمات 
بهداش��تی، ایمن س��ازی بزرگراه ها، تولید 

چسب و بس��یاری از صنایع دیگر است. به 
زبانی س��اده، 3M  برندی بسیار بزرگ تر 
از یک تولیدی دیس��ک های نوری اس��ت. 
صفحه این شرکت در اینستاگرام ترکیبی 
از عجایب دنیای علم و تکنولوژی به همراه 
محتوای مرتبط با زندگی روزمره مان است. 
اگر قص��د پرداختن به ام��ور تخصصی 
برندتان در کنار توجه به وقایع روزمره مردم 
را دارید، توجه به نکات زیر ضروری است: 

ب��ه  پژوهی��ده:  مطال��ب  ارائ��ه   -  
مخاطب های ت��ان ترکیب��ی ج��ذاب ارائه 
دهید. به عن��وان مثال اگر در زمینه تولید 
مبل فعال هس��تید، ش��ما قادر به ترکیب 
دکوراس��یونی زیب��ا با فرآین��د تولید مبل 
راحتی هستید. به این ترتیب هم به بخش 
تخصصی کس��ب وکارتان پرداخته اید و هم 
نیازه��ای روزمره مخاطب ه��ا مدنظر قرار 

گرفته است. 
 - برجسته سازی آنچه برندتان را توضیح 
می ده��د: برند 3M  به ط��ور تخصصی در 
زمینه علم و نوآوری فعالیت دارد. برهمین 
اس��اس آنها به سرعت راه های تازه ای برای 
تولی��د محص��والت تازه و به تب��ع آن رفع 
نیازهای متغیر مشتریان شان پیدا می کنند. 
  3M این همان نکته ای اس��ت ک��ه مزیت
در اینستاگرام محس��وب می شود. در واقع 
این برند ماهی��ت توضیح دهنده خود را به 
بهترین شکل در قالب پست هایی جذاب به 

مخاطب ارائه می کند. 
Trader Joe’s -4

به نظر ش��ما پس��ت های یک فروشگاه 
زنجی��ره ای در اینس��تاگرام چقدر جذاب 
خواهد بود؟ تنها نگاهی به اکانت رسمی 
Trader Joe’s ب��ه خوبی پاس��خگوی 

چنین پرسش هایی است. 
اگرچ��ه اغل��ب کارش��ناس های حوزه 
ش��بکه های مج��ازی تبلی��غ مس��تقیم 
محصوالت را به برندها توصیه نمی کنند، 
ام��ا ای��ن دقیقا هم��ان کاری اس��ت که 
Trader Joe’s انج��ام می دهد. به طور 
معم��ول چنین اس��تراتژی باید منجر به 
اکانتی کسل آور ش��ود. با این حال شیوه 
ای��ن س��وپرمارکت زنجیره ای  خالقان��ه 
234هزار فالوور برایش به همراه داش��ته 

است. 
ب��ا اس��تفاده از ن��کات زی��ر می توانیم 
محصوالت مان را تبدیل به ستاره صفحه  

رسمی خود کنیم: 
 - توج��ه به س��بک زندگ��ی: نمایش 
بر  تأثیرگ��ذاری محصوالت م��ان  نح��وه 
روی زندگ��ی افراد راه��کاری عالی برای 
جلب نظ��ر مخاطب محس��وب می ش��ود. 
ب��ا  زمین��ه  ای��ن  در   Trader Joe’s
انتخاب س��وژه های گوناگون بسیار موفق 
عم��ل می کن��د. در واق��ع ای��ن برن��د از 
کلیش��ه های رایج پرهیز کرده و خودش 

نیز کلیشه سازی نمی کند. 
 - ش��ناخت مخاطب: ب��ه منظور خلق 
محتوای��ی جذاب برای مخاطب ابتدا باید 
وی را به درستی ش��ناخت. هنگامی که 
از عالیق اصلی افراد آگاه باش��یم، توانایی 
بهتری در زمینه ایجاد پست هایی سازگار 

با عالقه مندی های شان خواهیم داشت. 

 - ترکیب فرمت ه��ای مختلف: اگرچه 
صفح��ه رس��می Trade Joe’s ممل��و 
از تصاویر زیباس��ت، اما ای��ن برند به این 
س��طح راضی نیس��ت. برهمین اس��اس 
در صفح��ه ای��ن س��وپرماکت زنجیره ای 
ویدئوه��ای طن��ز، تصاوی��ر مفهوم��ی و 
بس��یاری از ایده های متن��وع دیگر را نیز 

می توان یافت. 
Sharpie -5

ب��ا  ب��زرگ  برن��دی    Sharpie
محصوالت��ی کوچ��ک اس��ت، برهمی��ن 
اس��اس اکانت اینس��تاگرام این ش��رکت 
نی��ز همی��ن محصوالت کوچ��ک را وارد 
زندگی مخاطب هایش می کند. اس��تفاده 
و  مخاطب ه��ا  ارس��الی  پس��ت های  از 
همچنین تیم ویژه ش��رکت خودکارهای 
Sharpie را ب��ه نوش��ت افزار محب��وب 
کاربران اینس��تاگرام تبدیل کرده اس��ت  
مانن��دKing Arthur . این برند نیز با 
اس��تفاده از هش��تگ خاص خود مطالب 
مخاطبانش را دریافت می کند. همچنین 
همکاری ب��ا هنرمندان خ��وش ذوق نیز 
راه��کاری دیگ��ر ب��رای تهی��ه مطال��ب 
جذاب این برند محس��وب می ش��ود. به 
عنوان مثال اخیرا هنرمند مش��هور آدام 
 Sharpie ویکارل با خ��ودکار و ماژیک
طرحی زیب��ا روی یک ژاک��ت از جنس 
جین نقاش��ی کرده اس��ت. وی کار خود 
را ب��ه صورت Story  در اینس��تاگرام به 
اشتراک گذاش��ت و Sharpie نیز آن را 

در صفحه رسمی اش بازنشر کرد. 
TSA  -6

اداره امنی��ت حمل ونقل ایاالت متحده 
ک��ه به ط��ور اختص��اری TSA نامی��ده 
می شود در زمینه تامین امنیت مسافران 
و همچنی��ن بارهای ش��ان فعالیت دارد. 
ای��ن اداره به طور معم��ول نباید محتوای 
چندان��ی ب��رای ارائ��ه ب��ه مخاطب های 
خود داش��ته باش��د. با این حال عالوه بر 
ارائه پرس��ش های مختلف و درخواس��ت 
پاسخگویی از کاربران TSA  برنامه های 
متنوع ت��ری ب��رای جلب نظر اف��راد دارد. 
از  اداره  کارمن��دان  تجرب��ه  بارگ��ذاری 
روزهای کاری ش��ان یک��ی از بخش های 
محبوب این اکانت اس��ت. در این بخش 
کارمندان به مرور خاطرات جالب دوران 

فعالیت شان در TSA می پردازند. 
برای فعالیت مانند TSA باید به نکات 

زیر توجه داشت: 
 - چ��ه چیز برندت��ان را ویژه می کند؟ 
تعامل TSA با مس��افران بی شمار مزیت 
ای��ن اداره در تولید محتوایش محس��وب 
می ش��ود. بدین ترتیب این اداره ش��انس 
برق��راری ارتب��اط ب��ا م��ردم ایالت های 

مختلف را دارد. 
 - آیا بخش داخلی در کس��ب وکارتان 
هس��ت که بخواهی��د به دیگران نش��ان 
دهید؟ درحالی که برای کسب وکار مانند 
قصابی این توصیه مناسب نیست، اما در 
بسیاری از فعالیت ها امکان نمایش پشت 
صحنه کس��ب وکار و جذب فالوور وجود 

دارد. 
Hootsuite :منبع

6 اکانت اینستاگرام با مطالب جذابی که همه برندها نیازمندشان هستند

چطور بازاریابی ویدئویی در حال چگونه در اینستاگرام مطالب جذاب تولید کنیم؟ 
تکامل در سه رسانه مختلف است

 شکی نیست که یک تصویر بیش از هزاران کلمه 
ارزش و تأثیرگ��ذاری دارد. حال اگر هزاران مورد از 
آن تصاوی��ر در کنار ه��م قرار بگیرن��د و یک ویدئو 

)بازاریابی ویدئویی( را تشکیل دهند، چطور؟ 
طبق اظه��ار نظر جیمز مک کویوی، محقق در 
 ،Forrester Research شرکت تحقیقات بازار
ارزش ی��ک ویدئو یک دقیقه ای قابل مقایس��ه با 
چیزی حدود 1,8 میلیون کلمه اس��ت. از آنجایی 
که ویدئو چنان نق��ش مهم و منحصربه فردی در 
درک و برداشت مخاطب و نیز حفظ و نگهداشت 
مفاهی��م بازی می کن��د، یافته ه��ای مک کویوی 
دیدگاه و چش��م انداز به مراتب روشن تری نسبت 
به اهمیت ویدئو در حوزه بازاریابی برای ما ایجاد 
می کن��د، خصوص��اا در رابطه با به دس��ت آوردن 

سرنخ. 
در ادامه به روندهایی اشاره می کنیم که به عنوان 
ی��ک فعال در عرصه بازاریابی باید دقیقا به آن توجه 

داشته باشید. 
شبکه های اجتماعی

امروزه، شرکت های کوچک و بزرگ در حال روی 
آوردن ب��ه برخی از مهم ترین ش��بکه های اجتماعی 
موجود برای اشتراک گذاری پیام های ویدئویی خود 
هستند – و البته دلیل خوبی هم برای این کار خود 

دارند. 
 Pew Research طب��ق اطالع��ات ات��اق فک��ر
Center مش��خص ش��ده اس��ت ک��ه 65درصد از 
بزرگس��االن آمریکایی یک پروفایل در ش��بکه های 
اجتماع��ی دارند و از وب س��ایت های شبکه س��ازی 
اجتماعی اس��تفاده می کنند. ام��روزه این رقم تعداد 
باالی��ی در این ح��وزه در نظر گرفته می ش��ود. این 
در حالی اس��ت که افراد متولد ش��ده در س��ال های 
بعد از س��ال 2000 میالدی )ده��ه 80 میالدی به 
بعد( تقریبا حدود 30 س��اعت در طول هر ماه را در 
اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی سپری می کنند 
و این در حالی اس��ت ک��ه همین اف��راد حدود 30 
س��اعت در هر روز را از ش��بکه فیس بوک اس��تفاده 

می کنند. 
برخی از ش��رکت ها به این موضوع به خوبی توجه 
کرده اند و در برنامه های خود آن را جای داده اند که 
 Amway از جمله آنها می توان به صفحه فیس بوک
اشاره کرد که داستان هایی از برند آنها در آن منتشر 
می ش��ود و همچنین محصوالت آنها معرفی و تبلیغ 
می ش��ود. برند دیگری ک��ه در این عرص��ه فعالیت 
دارد جنرال الکتریک اس��ت که از شبکه اسنپ چت 
اس��تفاده می کند. در واقع این ش��رکت از این کانال 
ارتباطی برای پاس��خ به پرسش های مخاطبان با تم 

سرگرمی و رویکردی علمی استفاده می کند. 
یوتیوپ

س��ایت یوتی��وپ که ب��ه عن��وان دومی��ن موتور 
جس��ت وجو ب��زرگ در فض��ای اینترن��ت ش��ناخته 
می ش��ود، مطمئن��ا راه زیادی را از آغ��از تا به امروز 
طی کرده اس��ت. ب��ه عبارتی این زیرس��اخت دیگر 
فضایی برای دیدن آخرین ویدئوهای همرسان شده 
به صورت ویروس��ی یا دیدن ی��ک کلیپ خنده دار از 

یک گربه دست آموز یا خانگی نیست. 
برندها و شرکت ها، هم کوچک و هم بزرگ، اقبال 
بسیار زیادی نسبت به استفاده از این شبکه و انتشار 
ویدئوهای آنالین برای بیان داس��تان های خودشان 
و اش��تراک گذاری پیام های برند خود با مشتریان و 
مصرف کنندگان مش��تاق دارن��د. گزارش های روزانه 
حاکی از این اس��ت که چی��زی حدود بیش از 100 
س��اعت ویدئو در هر دقیقه روی شبکه یوتیوپ قرار 
می گی��رد و همچنین این ش��بکه در طول هر ماه تا 

یک میلیارد بازدید کننده از صفحات خودش دارد. 
به این نکته هم توجه داشته باشید که این سایت 
فق��ط و فقط از س��ال 200۷ فعالیت خودش را آغاز 
کرده اس��ت، اما امروز با سرعت رشد خودش تبدیل 
به یک بازیگر اصلی در عرصه بازاریابی ویدئویی شده 

است. 
موبایل

خ��ب، حاال باید دید تمام این تغییرات در کجا در 
حال شکل گرفتن اس��ت؟ برخی کارشناسان بر این 
باور هس��تند که حجم عم��ده ای از مصرف ویدئو بر 

روی دستگاه های موبایل انجام می پذیرد. 
زمانی ک��ه مصرف کننده ه��ا در حال جس��ت وجو 
برای یافتن پاسخی هس��تند، اصوال اولین کاری که 

می کنند جست وجو گوشی موبایل خودشان است. 
اج��ازه دهید ی��ک لحظه به موضوع زیرس��اخت 
یوتیوپ بازگردی��م. حداقل نیمی از بازدیدهای این 
سایت در سراسر جهان از طریق گوشی های موبایل 
انجام می ش��ود. طبق اطالعات گوگل، افرادی که از 
طریق گوش��ی های موبایل خود به ش��بکه یوتیوپ 
وارد می ش��وند، عالقه بیش��تری به اشتراک گذاری 
محتوا از این س��ایت برای دوس��تان خود نسبت به 
دیگر اف��رادی دارند که به بازدید از این ش��بکه از 
طریق دس��تگاه های کامپیوتر رومیزی یا تلویزیون 

اقدام می کنند. 
نتیجه گیری: اگر مالک یک کسب وکار یا بازاریاب 
هس��تید که هنوز از قابلیت های این شبکه استفاده 
نمی کنید، وقت را بیش��تر تلف نکنید و دست به کار 

شوید! 
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بهبود تجربه کاربری در 
دوران تصمیمات غیرمنطقی 

مصرف کنندگان
درحالی ک��ه اغل��ب مصرف کنن��دگان بیش��تر برمبنای 
احساس��ات آنی خود خری��د می کنند، ش��رکت ها چگونه 
می توانند پیش بینی بهتری برای فروش آتی خود داش��ته 

باشند؟ 
زمانی که به ش��یوه های مصرف و خرید محصوالت خود 
نگاه می کنیم، واقعا منصفانه اس��ت که بگوییم تقریبا همه 
ما غالبا منطقی تصمیم گیری نمی کنیم. بیشتر اوقات خرید 
کردن ما تحت تأثیر پیام های هیجانی اطرافیان، فروش های 
فوری برندها و تبلیغات برنامه ریزی ش��ده خرده فروش��ی ها 
اس��ت. درواقع استراتژی های انگیزه بخش��ی خرید، یکی از 
مؤثرترین تاکتیک های موفقیت خرده فروش��ی ها به شمار 

می رود. 
حاال این ماجرا را از س��مت دیگ��ری ببینیم. تصمیمات 
غی��ر منطقی خرید، چگونه با بازاریابی منطقی و مبتنی بر 
داده، همسو می شود؟ طبق نتایج تحقیقات مؤسسه آماری 
Clicktale بی��ش از ۷6درصد از متخصصان علوم داده که 
در زمینه ارتقای بینش های مبتنی بر اطالعات کار می کنند، 
اذع��ان دارند ک��ه مصرف کنندگان در زم��ان خرید، اصوال 

منطقی رفتار نمی کنند. 
با در نظر گرفتن این واقعیت، بازاریابان چگونه می توانند 
مطمئن ش��وند داده هایی که جمع آوری کرده اند، نش��انگر 
رفتارهای تکرارشونده مشتریان است؟ اگر مصرف کنندگان 
از عقالنی��ت خود به عنوان نی��روی راهنمای تصمیم گیری 
خرید استفاده نکنند، بازاریابان چگونه می توانند ادعا کنند 
که مش��تریان را چه به لحاظ کم��ی و چه به لحاظ کیفی، 

درست شناسایی کرده اند؟ 
ب��ه نظ��ر می رس��د دیگ��ر دورانی ک��ه می توانس��تیم 
مصرف کنندگان را به عنوان داده هایی روی صفحات گسترده 
و در گروه بندی ه��ای واض��ح و مش��خص رده بندی کنیم، 
سپری  شده است. امروزه مصرف کنندگان از شخصیت هایی 
متغیر و سیال برخوردارند و برندهایی در این بازار موفق ترند 
که راهکارهای مؤثرتری برای ارتقای روابط شان با مشتریان 

پیدا می کنند. 
و همه ما ریش��ه این مس��ئله را به خوبی می شناس��یم: 

احساسات. 
رفتار خرید مصرف کننده، به ش��دت تحت تأثیر انگیزه ها 
و محرک ه��ای ش��خصی، حال و هوا و روحیه افراد اس��ت. 
درنتیج��ه برندها نمی توانند به همان راحتی که تصمیمات 
عقالی��ی تکرارپذیر را آنالیز می کنن��د، خریدهایی را که بر 
اساس احساسات صورت می گیرند ردیابی و فروش آتی خود 
را پیش بینی کنند. رفتار مصرف کنندگان ممکن اس��ت هر 
روز تغییر کند و به  تبع آن، حال و هوا و خلق وخو و روحیه 
خوب یا بد آن ها، روی تعامالتی که با یک برند تجاری دارند، 
تأثیر می گذارد. همین احساسات و خلق وخوی متغیر باعث 
می شود مشتریان کیفیتی را که زمانی تجربه خوب کاربری 

ارزیابی کرده بودند، بعدها کامال منفی تلقی کنند. 
مصاحبه ه��ا و مطالع��ات زی��ادی ثاب��ت می کنن��د که 
مصرف کنندگان قادر نیس��تند نیروه��ا و محرکه هایی که 
آنان را به خرید وا می دارد، تش��خیص بدهند. آنها کامال بر 
ای��ن باورند که در زمان خری��د، منطقی و عقالیی تصمیم 
می گیرن��د؛ درحالی که این امر فقط یک فریب ش��ناختی 
اس��ت. این توهم مسئول بودن، ناش��ی از بازاریابی  مکرر و 
تهاجمی است. مصرف کنندگان معتقدند که به طور مستقل 
تصمیم گیری می کنند، اما درواقع احساسات و انگیزش های 
آنی، نقش بس��یار مهم تری در تصمیم گیری  خرید ما بازی 
می کنند.  برندها برای غلبه ب��ر این موانع، باید روش هایی 
را که بر تجربه مشتری تأثیرگذارند، به طور قابل  مالحظه ای 
بهبود دهند. به عنوان  مثال، خریدوفروش آنالین در ساعات 
عصر و ش��ب شتاب بیش��تری می گیرد، زیرا قدرت کنترل 
افراد پس از یک روز سخت کاری، کاهش می یابد. برندها با 
بررسی کنتراست خرید شتاب زده شبانه و خرید کنترل شده 
روزانه، می توانند معیارهای سنتی را کنار بگذارند و با دیدی 
عمیق تر روان شناسی پشت تصمیم گیری های مشتریان خود 

را تجزیه  و تحلیل کنند. 
این راهکار، منبع ش��ناختی ارزش��مندی برای برندها به 
شمار می رود، ولی آنها نباید از درک روان شناختی به عنوان 
اس��تراتژی تهاجمی بازاریابی استفاده کنند. در عوض بهتر 
اس��ت ش��رکت ها اطالعات و آموخته های جدی��د خود را 
به عنوان اب��زاری برای بهبود تجربه کاربری و ارتقای بخش 
خدمات مش��تریان ب��ه کار بگیرن��د. تکنولوژی های جدید 
»آنالی��ز تجرب��ه« که ب��رای درک احساس��ات و زبان بدن 
دیجیتال مشتری طراحی  ش��ده اند نیز می توانند برندها را 

در این راه یاری کنند. 
آنالیزه��ای تجربه، از طریق اس��کرول ، مدت زمان توقف 
 Rage(  در صفح��ات خاص وب، کلیک  و حتی ریج کلیک
Click -  زمانی که یک مشتری از یک صفحه وب ناامید و 
خسته می شود( به دست می آیند. با گذشت زمان این ابزار 
جایگزین اعداد راکد صفحات گسترده قدیمی می شود و با 
به رسمیت ش��ناختن پویایی شخصیت مشتریان، راه هایی 

برای افزایش وفاداری آنان در بلندمدت پیشنهاد می کند. 
ای��ن رویک��رد در محیط ه��ای آنالی��ن ک��ه در آنه��ا 
مصرف کنندگان با بمباران اطالعات روبه رو هستند، بیشتر 
دیده می شود. تنها در چند ثانیه، مشتری تصمیم می گیرد 
آی��ا صفحه ای که باز کرده اس��ت، ارزش وق��ت او را دارد یا 
خیر؛ به خصوص اگر وقت کمی در اختیار داش��ته باش��د و 
ناگزیر باش��د نیازهای خود را در اس��رع وقت برآورده کند. 
آنالیز تجربه این امکان را برای شرکت ها فراهم می کند که 
با نگاهی فراتر از کالن داده و حرکت به س��مت احساسات 
هوش��مند، نیازهای اصلی کاربران ش��ان را درک کنند و به 

آنها پاسخ دهند. 
entrepreneur/zoomit :منبع
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)2( inc 11 کارآفرین برتر از نگاه

در مقاله گذشته به ذکر پنج مورد از 11 کارآفرین 
برت��ر پرداختیم، در این ش��ماره چه��ار نفر بعدی را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
6- مادام سی. جی والکر 

متولد: 1867
س��ارا بردالو مش��هور به س��ی. جی والک��ر یکی از 
کارآفرینان موفق دنیاست. داستان موفقیت وی بسیار 
جالب اس��ت. وی در رختشوخانه ای کار می کرد که به 
علت تماس با مواد ش��وینده باعث ش��ده بود با مشکل 
ریزش مو مواجه ش��ود. اگرچه ای��ن امر بین زنانی که 
در این حرفه مش��غول ب��ه کار بودند امری عادی تلقی 
می شد، با این حال وی تصمیم گرفت به جای پذیرش 
ای��ن واقعیت، اقدام به برطرف ک��ردن آن کند. همین 
موضوع باعث ش��د ت��ا وی کار تولید ل��وازم مراقبت از 
پوس��ت و مو را آغاز کند. اگرچه وی در کودکی والدین 
خود و بعدها همسر خود را نیز در همان سال های اولیه 
ازدواج از دست داد، با این حال این امر باعث نشد تا وی 
ش��روع موفقیت خود را در سن 30 سالگی آغاز نکند. 
او پ��س از آزمایش کردن فرمول های متنوع در نهایت 
توانس��ت دارویی بسازد که باعث رشد مجدد موهای از 
دست رفته شود. وی عقیده دارد که افراد نباید خود را 
محکوم سرنوش��ت بدانن��د و از تالش برای بهتر کردن 
وضعیت خود دست بردارند. درواقع هر فردی در طول 
زندگی خود از موقعیت های طالیی بهره مند خواهد شد 

که باید با خوشفکری از آنها نهایت استفاده را ببرد 
7- استیو جابز
متولد: 1955

امروزه کمتر کسی را می توانید بیابید که بنیان گذار 
ش��رکت اپل را نشناسد. به علت مشکالت مالی مجبور 
به ترک دانش��گاه ش��د با این حال این امر باعث نشد 
تا وی در 21 س��الگی به همراه دوس��ت خود اس��تیو 
زونیاک شرکت اپل را تأسیس نکند. اگرچه وی به علت 
اختالفات مدیریتی ش��رکت خ��ود را ترک کرد، با این 
حال موفقیتی که وی توانس��ت در شرکت جدید خود 
با نام نکس��ت کسب کند، زمینه بازگشت وی را فراهم 
آورد. جالب اس��ت بدایند ک��ه وی یک گروه گرافیکی 
را از بخ��ش گرافیک کامپیوتر لوکاس فیلم خرید. این 
شرکت که بعدها توس��ط خودش پیکسار نامیده شد، 
در س��ال 2006 والت دیزنی اقدام به خرید این شرکت 
ک��رد که نتیجه آن این ش��د ک��ه وی از آن زمان یکی 
از س��هامداران اصلی این ش��رکت محس��وب می شود. 
جالب اس��ت بدانید ک��ه وی در مصاحبه های خود این 
نکته را مطرح کرده اس��ت که اگر در سنین جوانی در 
کالس های خوشنویسی شرکت نمی کرد، احتماال ایده 
تن��وع فونت به ذهن وی خطور نک��رده و اکنون با این 
حجم از فونت های مختلف مواجه نبودیم. میزان تأثیر 
وی در عرصه الکترونیک به حدی باال بوده است که به 
وی لق��ب پدر دنیای دیجیتال را داده اند. در نهایت وی 
در س��ال 2011 پس از ابتال به س��رطان از سمت خود 
کناره گیری کرد و هم اکنون تیم کوک رهبری برند اپل 

را برعهده دارد. 
8- اندرو کارنگی

متولد: 1919
وی بنیان گذار ش��رکت فوالد کارنگی بود که بعدا به 
ش��رکت فوالد ایاالت متحده یا یو. اس. استیل تبدیل 
ش��د. نکته جالب زندگ��ی وی عدم تمای��ل به حضور 
در کالس ه��ای درس بوده اس��ت، به نحوی که تمامی 
معلم ه��ای وی او را فردی تنبل و خنگ می دانس��تند. 
ب��ا این حال این دانش آموز به ظاهر تنبل توانس��ت به 
بزرگ ترین کارآفرین دنیا تبدیل شود. وی در خانواده ای 
فقیر متولد ش��د و مجبور بود از همان سنین کودکی 
ب��ه کار در کارخانه ها بپ��ردازد. او در ش��رکت راه آهن 
پنسیلوانیا مش��غول به کار شد و بعد از مدتی توانست 
ش��رکت فوالد ای��االت متحده ی��ا یو. اس. اس��تیل را 
راه اندازی کند. تجربه تلخ فقر باعث ش��د تا وی پس از 
رسیدن به ثروت حضوری فعال در کارهای خیرخواهانه 
داشته باشد. وی کس��ب ثروت را نوعی ننگ دانسته و 
همین امر باعث ش��دتا بیش از ۹0 درصد ثروت کسب 

شده خود را به موسسات خیریه اهدا کند. 
9- بنجامین فرانکلین

متولد: 1706
داس��تان موفقیت وی کمی با م��وارد قبلی تفاوت 
دارد. درواق��ع او کارآفرینی اس��ت ک��ه تنها در یک 
حوزه فعالیت نکرده و از جمله ش��غل های او می توان 
به دانش��مند، مخترع، نویسنده، چاپگر، سیاستمدار، 
دیپلم��ات و تاجر اش��اره کرد. او یک��ی از چهره های 
مطرح در روش��نگری آمریکا بود و در تاریخ فیزیک 
برای کش��ف ها و نظریه هایش در مورد برق شناخته 
شده اس��ت. میله برق گیر، عینک دو کانونی، بخاری 
هیزمی فرانکلین و هارمونیکای شیشه ای از اختراعات 
او هس��تند. جالب است بدانید که روز هفدهم ژانویه 
به مناس��بت تولد او، روز اختراعات کودک نام گرفته 
اس��ت. فرانکلین 12 ساله بود که پدال های دستی را 
اختراع کرد که س��رعت او را در شنا افزایش می داد؛ 
اختراع��ی ک��ه امروزه به ش��کل کفش ش��نا به کار 
می رود. درواقع وی در تمام زمینه ها از چاپ کتاب و 
روزنامه تا سیاس��ت موفق عمل کرده است به همین 
خاطر وی را کارآفرین هزار ش��غله می دانند. وی رمز 
موفقیت را در ایجاد اصول اخالقی درست می داند. 

ادامه دارد. . . 
inc :منبع
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استفاده از ابزار خودکار برای 
انج��ام دادن کاره��ا ب��ه همین 
سادگی نیست و نیازمند رویکرد 
اس��ت. کارمن��دان  جامع ت��ری 
ش��رکت باید با مس��ئولیت های 
جدید کنار بیایند و روش انجام 

کار را یاد بگیرند. 
 همانط��ور ک��ه می دانید این 
روزه��ا حض��ور روبات ها، هوش 
 مصنوعی و یادگیری ماشین در 
تمام صنایع احساس می شود و 
ب��ه زودی حضور آنه��ا در تمام 
اجتناب ناپذیر  کار  محیط ه��ای 
خواه��د ب��ود. در ح��ال حاضر 
تخمی��ن زده ش��ده اس��ت طی 
سه سال آینده 1۷درصد حجم 
آمریکای��ی  ش��رکت های  کاری 
به ش��کل خودکار انجام ش��ود. 
همچنی��ن پیش بینی می ش��ود 
ک��ه  ش��رکت هایی  ۹4درص��د 
در ح��ال حاض��ر از روباتی��ک 
اس��تفاده  هوش مصنوع��ی  و 
می کنن��د فعالیت ه��ای خود را 
تا س��ال 2020 گسترش دهند، 
اما آیا س��ایر شرکت ها برای این 
موض��وع آمادگی دارند؟ پاس��خ 
این س��ؤال احتماال منفی است، 
زیرا نتیجه نظرس��نجی ها نشان 
داده اس��ت کمت��ر از 5درص��د 
ش��رکت ها برای چنین شرایطی 
یعن��ی خ��ودکار ش��دن کارها 

آمادگی دارند. 
انس��ان ها  ش��دن  جایگزی��ن 
توس��ط روبات ها، واقعیتی است 
که نمی ت��وان نادی��ده گرفت و 
باید آمادگی بیشتری برای ورود 
به این شرایط داشت. کارمندان 
بای��د روش کار ب��ا تکنول��وژی 
الگوریتمی��ک را ی��اد بگیرند و 
بدانند ک��ه چگون��ه می توان از 
این ابزارها برای باال بردن میزان 
استفاده کرد. سازمان ها  کارایی 
آمادگ��ی  بای��د  ش��رکت ها  و 
بیش��تری برای ورود تکنولوژی 
به محل کار داشته باشند و یاد 
بگیرن��د که چگون��ه می توان از 
این تکنولوژی برای رس��یدن به 

موفقیت استفاده کرد. 
همه چیز با کار آغاز می شود

ب��رای  تکنولوژی ه��ا  برخ��ی 
کارمن��دان  ک��ردن  جایگزی��ن 
ب��ا ابزاره��ا طراح��ی ش��ده اند، 
در صورت��ی ک��ه برخ��ی دیگر 
این  دارند.  کمک رس��انی  جنبه 
تکنولوژی ها به کارمندان کمک 
می کند ک��ه از انجام یکس��ری 
کارها و مس��ئولیت های تکراری 
مع��اف ش��وند و درنتیجه زمان 
و ان��رژی بهتری ب��رای کارهای 
جدید داشته باشند. کارهایی که 
نیازمند تمرکز بیشتری هستند 
و در نتیج��ه خروج��ی بهتری 
خواهند داش��ت. به عنوان مثال 
اگر ی��ک ش��رکت از تلفن گویا 
برای پاس��خ دادن به س��ؤاالت 

اطالع��ات  دادن  و  مش��تری ها 
م��ورد نی��از ب��ه آنها اس��تفاده 
کن��د، درنتیجه تیم پش��تیبانی 
بیش��تری  زم��ان  مش��تری،  از 
ب��رای تحقی��ق و پی��دا کردن 
راه ه��ای جدید ب��رای رفع نیاز 
مشتری های بر اساس اطالعات 
جمع آوری ش��ده خواهد داشت. 
درحالی ک��ه اگر قرار باش��د این 
کار توسط انس��ان ها انجام شود 
تمام وق��ت و ان��رژی آنها برای 
جم��ع آوری داده یا تایپ کردن 

اطالعات هدر خواهد رفت. 
و  کار  انج��ام  روش  تحلی��ل 
پیدا کردن تکنولوژی مناس��ب 
راه  بهتری��ن  انج��ام آن  ب��رای 
بهره مندی از روش های خودکار 
است. کارهایی مانند جمع  آوری 
اطالعات، زمان بندی و محاسبه 
اعداد به راحتی می توانند توسط 
تکنول��وژی خ��ودکار جایگزین 
شوند. درنتیجه کارمندان زمان 
ب��رای تمرک��ز روی  بیش��تری 
که  داش��ت  خواهند  کارهای��ی 
انجام آنها ب��ه صورت اتوماتیک 
کارهای��ی  اس��ت.  س��خت تر 
مانند تعامل با م��ردم، تفکر در 
مقیاس های بزرگ تر و توس��عه 
و مدیریت کارهای  استراتژی ها 
مانن��د  پیچی��ده ای  و  س��خت 
بنابراین  ساخت وساز ساختمان، 
اگر دنبال پیدا کردن مشاغلی با 
امنیت بیشتر هستید بهتر است 

دنبال کارهای مشابه باشید. 
بازسازی کار یا تعریف 
مسئولیت های جدید

همانطور ک��ه در ابتدا توضیح 
دادی��م انج��ام دادن کاره��ا به 
روش خودکار به همین سادگی 
نیس��ت و نح��وه کار بای��د ب��ه 

کارمندان آموزش داده ش��ود تا 
باشند.  باالتری داشته  بهره وری 
در ح��ال حاض��ر ش��رکت های 
زیادی ب��رای توس��عه ابزارهای 
این  هوش��مند تالش می کنند. 
ابزاره��ا از هوش مصنوعی برای 
تحلی��ل اس��ناد، اعتبارس��نجی 
منابع داده و س��ایر امور مربوط 
ب��ه کاره��ای قاب��ل پیش بینی 
اس��تفاده می کنن��د. بهره گیری 
از هوش مصنوعی در ش��رکت ها 
و س��ازمان هایی ک��ه کارمندان 
زیادی دارند کار آسانی نیست، 
ام��ا ای��ن موض��وع ب��ه زودی 
بنابرای��ن  می ش��ود.  همه گی��ر 
ش��رکت هایی ک��ه نمی خواهند 
از رقبا عق��ب بمانند باید هرچه 
س��ریع تر برای حل این موضوع 

اقدام کنند. 
به  پیشنهاد  زمانی که  مطمئنا 
کارگیری روش های خودکار در 
هر ش��رکتی مطرح شود مدتی 
زمان می ب��رد تا تم��ام مدیران 
برای اجرای آن به توافق برسند. 
کارمن��دان و همچنین مدیران 
باید زمان زیادی برای یادگیری 
روش ه��ای جدید صرف کرده و 
راه ه��ای جدید را ب��ا روش های 
قبل��ی مقایس��ه کنن��د. تحلیل 
خروج��ی یکی دیگر از کارهایی 
اس��ت که بای��د هم��واره انجام 
بگی��رد تا کارآم��دی روش های 
بنابراین  ش��ود،  ثاب��ت  جدی��د 
در چن��د م��اه نخس��ت بعد از 
تصوی��ب روش های جدید زمان 
زیادی برای آم��وزش و تحلیل 
نتای��ج ص��رف خواهد ش��د، اما 
بعد از گذش��ت این مدت، روال 
کارها مشخص ش��ده و همه به 
کارآمدی آنها پی خواهند برد. 

متخصصان��ی که اس��تفاده از 
روش ه��ای جدید و خ��ودکار را 
پیش��نهاد می دهن��د معتقدن��د 
انج��ام ش��دن خ��ودکار امور به 
کارمندان اج��ازه می دهد زمان 
بیشتری برای تعامل با مشتری 
روابط  درنتیجه  باش��ند.  داشته 
مش��تری با برن��د بهب��ود پیدا 
می کند. از جمل��ه دیگر مزایای 
انجام این کار این است که نیاز 
به حضور کارمن��دان در محیط 
درنتیجه  کار کمت��ر می ش��ود. 
ای��ن افراد می توانند بخش��ی از 
کار را در من��زل انج��ام دهند و 
س��اعات کاری انعطاف پذیرتری 
داشته باش��ند. کارمندان منابع 
انسانی، مدیران، رهبران و حتی 
کارمندان معمولی ش��رکت باید 
بدانند این موض��وع روی روش 
انجام کار و درنتیجه وظایف آنها 
تأثیر خواهد گذاش��ت. پس باید 
به دنبال راهی برای بهره مندی 

بیشتر از این موضوع باشند. 
استفاده عاقالنه از ابزار

فرام��وش نکنی��د ک��ه میزان 
کارآم��دی ی��ک ابزار ی��ا روش 
تنه��ا به توانایی اس��تفاده مردم 
از آن بس��تگی دارد. بسیاری از 
ابزارهای خودکار امروزی دارای 
محدودیت هستند و به مداخله 
و مدیریت انس��ان برای افزایش 
دارند. یک  احتی��اج  به��ره وری 
ابزار نمی تواند کارایی بیش��تری 
از آنچ��ه برایش طراحی ش��ده 
داشته باش��د، اما یک شرکت و 
کارمندانش ب��ا بازخورد دادن و 
ابزارهای  تغیی��ر برنامه نویس��ی 
اس��تفاده  می توانن��د  خ��ودکار 
از آنها داش��ته باش��ند.  بهتری 
به عن��وان مث��ال اس��پم کردن 

ایمیل ه��ا ی��ک نمونه س��اده از 
نحوه تأثیر بازخورد انسان ها در 
بهبود عملکرد سیس��تم اس��ت. 
زمانی که کاربر پیغام مش��خصی 
انتخ��اب  اس��پم  به عن��وان  را 
راحت ت��ر  پلت ف��رم  می کن��د، 
کاربر،  تش��خیص می دهد ک��ه 
بیش��تر تمایل ب��ه دریافت چه 
نوع پیغام هایی دارد. درنتیجه از 
فیلتر هوش��مندتری برای نشان 
دادن پیغام ها اس��تفاده می کند، 
می توانن��د  کارب��ران  بنابرای��ن 
دارای  ک��ه  را  سیس��تم هایی 
بهبود  بازخورد هستند  مکانیزم 
دهند و این موضوع باید به آنها 

آموزش داده شود. 
اس��تفاده از ابزاره��ای جدید، 
ع��الوه ب��ر مش��کالت بررس��ی 
ش��ده نگرانی ه��ای دیگ��ری از 
را  امنیت��ی  مش��کالت  جمل��ه 
تش��دید می کند. کارمندان باید 
یاد بگیرند ک��ه چگونه می توان 
براب��ر  در  پلت فرم ه��ا  ای��ن  از 
حم��الت س��ایبری محافظ��ت 
کرد. متخصصان منابع انس��انی 
باید تنظیم��ات ای��ن ابزارها را 
ب��رای کار مرب��وط به ش��رکت 
تغیی��ر دهن��د. همچنی��ن باید 
ب��رای  اس��تعدادهایی  دنب��ال 
نیروی کار باشند که نتوانند در 
روبات ها  توس��ط  نزدیک  آینده 

جایگزین شوند. 
از  اس��تفاده  راس��تای  در 
امور،  انجام  هوش مصنوع��ی در 
مردم نی��ز باید ای��ن واقعیت را 
قبول کنند که راه های جدیدتر 
و بهتری برای انجام دادن کارها 
وجود دارد و تکنول��وژی اجازه 
نمی دهد که کارها با همان روش 
قدیمی انجام ش��وند. مخصوصا 
زمانی که ای��ن روش های جدید 
کارآمدتر باش��ند. به عنوان مثال 
در چند دهه گذش��ته، وس��ایل 
نقلیه خ��ودکار تعریف جدیدی 
از حمل ونقل انس��ان ها و کاالها 
را ارائ��ه داده اند. به یاد داش��ته 
باش��ید داش��تن درک بهت��ر از 
تأثی��ر تغییرات روی ش��رکت و 
نق��ش کارمندان ب��رای آموزش 
و بازسازی مس��ئولیت های آنها 

ضروری خواهد بود. 
زمانی ک��ه کارمند ب��ا تعریف 
جدی��دی از نحوه انج��ام دادن 
کارها روبه رو می شود باید آنها را 
بپذیرد. بنابراین اعمال تغییرات 
جدی��د نیازمند فرهنگ س��ازی 
کارمن��دان اس��ت. بس��یاری از 
کارمندان آمادگی پذیرفتن این 
موضوع را ندارند و شاید برخورد 
خوبی با قبول این واقعیت یعنی 
پذیرفتن مس��ئولیت های جدید 
نداش��ته باش��ند. بنابراین مدیر 
شرکت وظیفه دارد در مورد این 

موضوع اطالع رسانی کند. 
FASTCOMPANY/zoomit :منبع

کارآفرینیچگونه برای ورود روبات ها به دنیای کسب وکار آماده شویم

چگونه بین ریسک و فرصت های 
کسب وکار تعادل ایجاد کنیم؟ 

 ریس��ک و فرصت، دو روی یک س��که هس��تند. 
بدیهی است شما به دنبال فرصت های بیشتری برای 
کاهش ریسک هستید. کارآفرینان بزرگ آموخته اند 
ک��ه چگون��ه به طور واقع��ی هر دو روی س��که را در 

کسب وکار ارزیابی و مدیریت کنند. 
در ادام��ه به بررس��ی ای��ن موض��وع از جنبه های 

مختلف می پردازیم: 
جنبه استراتژیک

کارآفرینان��ی بص��ری )کس��انی ک��ه نس��بت ب��ه 
اطراف شان هوشیار هستند( تمایل دارند فرصت های 
آنه��ا  ب��رای  و  شناس��ایی  را  جدی��د  اس��تراتژیک 
برنامه ریزی کنند. آنها به جای توس��عه وضع موجود، 
در جس��ت وجوی تکنولوژی ه��ای جدی��د و در حال 
ظهور هس��تند. ریسک در فرصت های جدید معموال 
آش��کار نیست، بنابراین چالش این است که احتمال 
ریسک را در هر استراتژی و موقعیت بررسی کنیم و 
از این طریق، توانایی شرکت را در مواجهه با ریسک، 

افزایش دهیم. 
جنبه مالی

ای��ن جنبه می تواند هم فرص��ت و هم خطر تلقی 
ش��ود. جوانب مالی در بسیاری از مراحل کسب وکار 
اعم از راه اندازی، قبل و بعد از توسعه ظاهر می شوند. 
ابتدا باید ریسک و ارزش سرمایه گذاری سرمایه گذار و 
گیرنده سرمایه را ارزیابی و سپس تعادل ظریفی بین 
جریان درآمدی در مقابل هزینه ها، سرمایه گذاری در 

بازاریابی و هزینه کارمندان ایجاد کنید. 
جنبه عملیاتی 

هنگامی ک��ه کس��ب وکاری در ح��ال اجرا اس��ت، 
فرصت ها را می ت��وان از طریق فرآیندهای پرطرفدار 
و مبتنی بر مدل کنترل مدیریت به حداکثر رس��اند. 
مثال های��ی از ریس��ک های عملیات��ی عبارتن��د از: 
اقدامات غیرمجاز، غیرقانونی یا غیراخالقی کارکنان 

و خطرات ناشی از خرابی در فرآیندهای معمول. 

جنبه رشد و توسعه
این مقوله، راهی برای ایجاد تعادل بین فرصت ها و 
ریسک در کسب وکار است. کسب وکار شما می تواند 
ب��ا رویه ای طبیعی رش��د کند یا خودت��ان با جذب 
س��رمایه های بزرگ، کس��ب وکارتان را توسعه دهید. 
تصور کنید کس��ب وکاری را با مبلغ مشخصی به راه 
انداخته اید، یک راه این اس��ت که با درآمد حاصل از 
فروش محصوالت و خدمات تان در یک سیر طبیعی 
رش��د کنید، اما از طرف دیگر ممکن اس��ت با جذب 
س��رمایه ای هنگفت، رش��دی چند برابری را تجربه 
کنید. بدیهی اس��ت در هر دو روش میزان فرصت ها 
و ریس��ک ها متفاوت اس��ت و درواقع هم��ه چیز به 

ظرفیت شما بستگی دارد. 
نکته مهم برای کارآفرینان این اس��ت که ذهنیتی 
برنده و پیروز داشته باشند. به جای مبارزه با ریسک 
و خطرات احتمالی، خود را در معرض ریس��ک قرار 
دهند. با رعایت همین نکات اس��ت که مزیت واقعی 

به ارمغان می آید. 
در ادام��ه به پیش��نهاد هایی برای رس��یدن به این 

هدف می پردازیم: 
بازاریابی پیشگیرانه را درک کنید

بازاریابی مملو از ریس��ک اس��ت، اما هدف نهایی، 
بازاریاب��ی ایم��ن و ب��دون خط��ر اس��ت. بازاریابی 
پیشگیرانه نوعی اس��تراتژی در بازاریابی است که بر 
ایجاد و حفظ مش��تریان تمرکز دارد. برای رس��یدن 
به این هدف الزم اس��ت به ج��ای اینکه به بازاریابی 
به عن��وان فرآیندی هزینه بر ن��گاه کنید، آن را نوعی 

سرمایه گذاری بدانید. 
خطر شکست احتمالی را درک کنید 

ب��ه عنوان کارآفرین باید درک کنید که شکس��ت 
پایان دنیا نیس��ت، بلک��ه نوعی س��یگنال از محیط 
اطراف و هش��داری برای س��نجش می��زان آمادگی 
ش��ما اس��ت. بای��د ای��ن واقعی��ت را بپذیری��د که 
تغیی��رات ایجادناپذیرند. تصمی��م بگیرید که تغییر 
کنی��د. کارآفرینان از شکس��ت ها بیش از موفقیت ها 
ی��اد می گیرند. شکس��ت های کوتاه م��دت منجر به 

موفقیت های طوالنی مدت خواهد شد. 
خود را در معرض ریسک قرار دهید

هم��ه کارآفرینان با محص��والت و خدماتی که به 
مش��تری ارائ��ه می دهن��د در معرض ریس��ک قرار 
می گیرن��د. اگر ای��ن محصوالت ارزش م��ورد انتظار 
مش��تری را به او ندهد، کسب وکارتان از بین خواهد 

رفت. 
modirinfo :منبع
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اخبار

تبریز - اسـد فالح- به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک 
فجر، نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تأمین اجتماعی 
آذربایجان شرقی با مشارکت خانه مطبوعات استان برگزار 
ش��د. به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز به نق��ل از روابط 
عمومی اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، جعفر 
سمساری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان در این نشست، 
کاهش ضریب پشتیبانی )نس��بت تعداد بیمه شدگان به 
مستمری بگیران( و بازنشستگی های پیش از موعد در کنار 
رکود اقتصادی حاکم بر کشور را از مهمترین چالش های 
پیش روی سازمان دانسته و تصریح کرد با توجه به تغییرات 
س��اختاری جمعی��ت و روند رو به پی��ری آن و نیز اعمال 

قوانین بارنشستگی های پیش از موعد، افزایش تعداد بازنشستگان و 
مستمری بگیران از افزایش تعداد بیمه شدگان پیشی گرفته که این 

امر موجب بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان می گردد.
بیش از 53 درصد جمعیت استان تحت پوشش تأمین 

اجتماعی قرار دارند
مدیرکل تأمین اجتماعی استان با بیان اینکه 6۷5 هزار بیمه شده 
اصلی و بیش از دو میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی تحت پوشش 
تأمین اجتماعی اس��تان  قرار دارند، تعداد بازنشستگان و مستمری 
بگیران تحت پوشش تأمین اجتماعی در استان را بالغ بر 161 هزار 
نفر دانس��ته و تصریح کرد: طی 10 ماهه نخست سال جاری 1644 
میلیارد تومان از بابت تعهدات بلند مدت و در قالب حقوق بازنشستگان 
و مستمری بگیران در استان پرداخت شده است. وی همچنین تعداد 
مقرری بگیران بیمه بیکاری استان را 12هزار نفر اعالم نمود و افزود: 
میزان پرداختی از بابت مقرری به دریافت کنندگان بیکاری، طی این 

دوره 141 میلیارد تومان بوده است.
حق بیمه، منبع اصلی درآمد سازمان تأمین اجتماعی است

جعفر سمساری، حق بیمه را عمده ترین منبع درآمد سازمان تأمین 
اجتماعی عنوان کرد و اذعان داشت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال، 
تأمین منابع پایدار سازمان تأمین اجتماعی را تضمین خواهد نمود. 
وی با بیان اینکه مطالبات کارگاههای تحت پوشش در استان بالغ بر 
52۹ میلیارد تومان می باشد، از تسهیالت سازمان تأمین اجتماعی 
در جهت تقسیط بلند مدت مطالبات خبر داد و افزود: بهبود فضای 
کس��ب و کار و رونق اشتغال مطلوب س��ازمان تأمین اجتماعی می 
باشد، فلذا طی سال اخیر، تسهیل در بازرسی از دفاتر قانونی، تسهیل 
صدور مفاصاحساب جهت تمدید کارت بازرگانی و بخشودگی جرائم 
کارفرمایان خوش حساب، در جهت رفع موانع تولید کارگاههای تحت 

پوشش در دستور کار قرار گرفته و تداوم دارد.
سازمان تأمین اجتماعی در افق برنامه 1404، سازمانی است 

پایدار، پویا ، چابک و سرآمد در پاسخگوئی
مدی��رکل تأمین اجتماعی اس��تان با بیان اینکه س��ازمان تأمین 
اجتماعی در افق برنامه 1404، سازمانی خواهد بود، پایدار، پویا، چابک 
و سرآمد در پاس��خگوئی که با فرآیندهای هوشمند، نسبت به ارائه 
خدمات کیفی و به هنگام به ذینفعان اقدام می نماید، ارائه خدمات 
غیرحضوری سازمان طی سالهای اخیر را نقطه عطفی در نحوه ارائه 
خدمات دانسته و تصریح کرد: در حال حاضر ارائه لیست حق بیمه، 
ابالغ احکام مطالباتی، صدور برگ پرداخت حق بیمه، مشاهده سوابق 
بیمه ش��دگان، مش��اهده احکام و فیش حقوقی مستمری بگیران و 

بازرسی هوشمند از مهمترین فعالیت های اینترنتی سازمان می باشد.
برون سپاری، گامی در جهت کیفی سازی خدمات

جعفر سمس��اری با اعالم اینکه طی س��ال اخیر دو کارگزاری در 
محدوده ش��عبه ش��ش تبریز و مرند آغاز به فعالیت نموده اند، برون 
سپاری فعالیت های میدانی و خدمات مرتبط با مشتری به کارگزاری 
های رس��می را گامی در جهت کیفی سازی خدمات در شعب تابعه 
دانس��ت و خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک در شهرستانهای مراغه، 
میانه، بناب و اهر نیز کارگزاری رسمی تأمین اجتماعی ایجاد و تعداد 
کارگزاریهای اس��تان به 12 کارگزاری خواهد رسید. وی اجرای طرح 
ساختار نوین ارائه خدمات در شعب تأمین اجتماعی را نیز اقدامی در 
جهت توانمند سازی کارکنان و تسهیل امور مخاطبین دانست و افزود: 
در قالب این طرح بیش از 50 درصد فرآیندهای حوزه مش��تریان در 
قالب پیشخوان ارائه خدمات به مشتری عرضه خواهد شد که این امر، 
صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعین و نیز ارتقای بهره وری کارکنان 
را به دنبال خواهد داشت. مدیرکل تأمین اجتماعی، حذف فرآیندهای 
زائد، ادغام فرآیندهای مشابه، خدمت رسانی مطلوب و مدیریت زمان، 
غنی س��ازی ش��غلی و تأمین و تضمین مالی و بهینه سازی منابع و 
مصارف س��ازمان را از مزایای اجرای این طرح بیان کرد و افزود: این 
طرح به عنوان پایلوت کش��وری از شعبه شش تبریز آغاز و در حال 

حاضر در شعبه سه تبریز، اسکو، میانه و اهر در حال اجرا می باشد.
هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران با معرفی صندوق اعتباری 

هنرمندان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می گیرند
جعفر سمس��اری، با تأکید بر اینکه محدودیت��ی در جذب بیمه 
شدگان نداریم، صدور معرفی نامه از جانب صندوق اعتباری هنرمندان 
را الزمه بهره مندی نویس��ندگان، هنرمندان و خبرنگاران از معافیت 
های موجود در حق بیمه دانست و تصریح کرد: با توافق موجود بین 
س��ازمان تأمین اجتماعی و وزارت ارشاد، متقاضیان در صورت احراز 
شرایط و اخذ معرفی نامه، می توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی 

قرارگیرند. 
هزینه بیش از 520 میلیارد تومانی در حوزه درمان در 9 

ماهه اول سال 96
دکتر جمال الدین نیکنامی مدیر درمان تأمین اجتماعی آذربایجان 
ش��رقی نیز در این نشست، با تش��ریح اقدامات انجام یافته در بخش 
درمان مس��تقیم و غیرمستقیم، با اشاره ب تعداد 1۷86881 ویزیت 
سرپایی؛26103 مورد بستری،130۹۹ مورد جراحی با متوسط اقامت 
3/52 در۹ ماهه س��ال ۹6 اذعان داشت،  عملکرد مدیریت درمان در 
همین مدت بالغ بر 520 میلیارد تومان بوده که سهم درمان مستقیم 
16۷ میلیارد تومان و درمان غیر مس��تقیم 353 میلیارد تومان می 

باشد. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مطالبات طرف 
های قرارداد در درمان غیرمستقیم را بالغ بر 400 میلیارد 
تومان در اس��تان عنوان داشت و تصریح کرد: در بروز این 
معوقات، رکود اقتصادی و طرح تحول س��المت بی تأثیر 

نبوده است.
دستگاه سی تی آنژیو منطبق با آخرین تکنولوژی 

روز در بیمارستان عالی نسب راه اندازی می شود
وی در ادامه ضمن تقسیم بندی اقدامات به کّمی و کیفی، 
از راه اندازی سه دس��تگاه رادیولوژی دیجیتال شیماتسو 
و بهره برداری س��ی تی آنژیو 128 اس��الیس بیمارستان 
استاد عالی نسب با ارزش واقعی 10میلیارد تومان خبرداد 
و افزود: این دس��تگاه در ش��مالغرب کشور بی نظیر است و با افتتاح 
رسمی آن در روزهای آتی، تحولی در اعمال تهاجمی تشخیصی نظیر 
آنژیوگرافی صورت خواهد گرفت. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان 
  iso۹001:2015 همچنین با عنوان نمودن استقرار مدیریت کیفیت
در س��تاد مدیریت درمان و درمانگاههای تابعه و اخذ رتبه های اول 
و دوم اعتباربخشی توسط بیمارستانهای تامین اجتماعی استان؛ راه 
اندازی سیستم pacs در این دو بیمارستان و امکان رویت اقدامات 
تشخیصی در تمامی مانیتورها از جمله ایستگاههای پرستاری و محیط 
های خارج از بیمارس��تان توسط پزش��کان را زمینه ای برای تسریع 
روند تشخیص و درمان بموقع بیماران و همچنین بایگانی و بازیابی 

اطالعات با قابلیت اتصال به His عنوان نمود.
دفترچه درمانی در مراکز درمانی ملکی سازمان حذف 

شده است
دکتر نیکنامی پروژه حذف دفترچه در قسمت بستری و سرپایی 
تمامی مراکز درمانی ملک��ی و ارائه تمامی خدمات موجود از طریق 
کدملی و همچنین ایجاد سیس��تمLDR  بر اساس استانداردهای 
وزارت بهداش��ت را بعن��وان اقداماتی درخور توجه ی��اد کرد و اذعان 
نمود: تشکیل پرونده برای بیماران مزمن تحت پوشش سازمان و راه 
اندازی سیستم ارجاع به مراکز ملکی از شهرستانهای تابعه نیز از جمله 
اقدامات سال جاری محسوب می شود. او با اشاره به افتتاح ساختمان 
جدید درمانگاه تخصصی بیمارستان 2۹بهمن، از پیشرفت کار عملیات 
ساخت مرکز بهداشتی و درمانی شهرستانهای عجب شیر و هشترود 
جمعا با اعتبار 14میلیارد تومان و تجهیز کارگاه پروژه درمانگاه ملکان 
خبر داد و اذعان داش��ت: در راستای استقرار عدالت اجتماعی و بهره 
مندی تمامی بیمه شدگان از خدمات درمانی سازمان درمانگاه های 
اهر، شبستر و سراب از تک شیفته به دوشیفته ارتقاء پیدا کرده اند و 
بر اساس همین چشم انداز در تالشیم شهرهای دیگر استان همچون 
اسکو و سهند، بستان آباد، صوفیان، هریس و کلیبر نیز درمانگاه داشته 
باش��ند. مدیر درمان آذربایجان ش��رقی در پاس��خ به سئوال یکی از 
خبرنگاران در مورد آخرین اخبار مربوط به بیمارستان 32۷ تختخوابی 
خاوران گفت: کلیه اقدامات در سطح استان انجام شده و مقرر است 
احداث این بیمارستان توسط شرکت کره ای سامسونگ با قراردادی 
28 ماهه از زمان واگذاری انجام گردد. در ابتدای این نشست کارگاه 
آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، ویژه اعضای خانه 
مطبوعات با حضور روسای ادرات وصول درآمد، بازرسی کارگاهها، امور 
فنی بیمه شدگان و امور فنی مستمریهای اداره کل تأمین اجتماعی 

استان برگزار گردید.

اهواز - شبنم قجاوند- علي منصوري، مدیر عامل سازمان 
خدمات موتوري شهرداري اهواز  گفت: به منظور اتمام به موقع 
پروژه هاي در دس��ت اقدام، فعالیت پروژه ها در ایام تعطیالت 
رسمي برنامه ریزی و انجام می شود. مدیرعامل سازمان ضمن 
تسلیت   فرارسیدن شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( به مردم 
مس��لمان ایران و آروزي قبولي سوگواري رهروان آن معصوم 
در رابطه با فعالیت پروژه هاي عمراني سازمان در  شهر اهواز  
اظهار کرد: به کلیه مس��ئوالن پروژه ها  دس��تور داده ایم به 
صورت مستمر و در ایام تعطیل نیز  اجراي پروژه ها را متوقف 
نکنند. منصوري اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام 
تعطیالت نوروز، تکمیل پروژه هاي در حال اجرا مي تواند در 

زیباتر شدن شهر و ارائه خدمات بهتر به مهمانان نوروزي تاثیر 
داشته باشد.  وي با اشاره به تالش و پویایي  تمامي سازمان هاي 

شهرداري اهواز گفت: سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز 
با در اختیار داش��تن ماش��ین آالت عمراني و خدمات شهري 
قصد دارد در نوک پیکان خدمت رساني به شهروندان اهوازي 
باش��د. وي روند کنوني اجراي پروژه ها را خوب ارزیابي کرد و 
گفت: در تالش هستیم با زمان بندي پروژه ها و جلوگیري از 
هدر رفت وقت، آنها را با کیفیت مطلوب به پایان رسانیم. این 
مقام مسئول افزود: با حمایت شهردار اهواز و شوراي اسالمي 
شهر اهواز توانسته ایم پتانسیل باالي سازمان خدمات موتوري 
ش��هرداري اه��واز را در  بخش خدمات ش��هری و پروژه های  
عمران��ي   ارتقا دهی��م. وي در پایان از ت��الش تمام کارکنان 

سازمان خدمات موتوري شهرداري اهواز قدر داني کرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با حضور سرپرست 
معاونت امور عمراني استانداري هرمزگان، پروژه اصالح و توسعه 
شبکه توزیع آب بستک به بهره برداري رسید. در این مراسم که 
در دهه مبارک فجر انجام شد، رضا مدرس سرپرست معاونت 
عمرانی اس��تانداری هرمزگان با اشاره به محدویت منابع آبی 
اس��تان و ضرورت جلوگیری از هدر رفت آب در استان، آبفای 
هرمزگان را از جمله دستگاه های برتر در زمینه خدمات رسانی 
بیان کرد. قائم مقام مدیرعامل آبفای هرمزگان نیز در خصوص 
جزیی��ات این پروژه گفت: این پروژه با هدف کاهش هدررفت 

آب و توزیع مناسب آب شهر و آبرسانی به شهرک ها و مناطق 
توسعه یافته شهر بستک اجرا شده است. جواد منصوری افزود: 

پروژه اصالح و توس��عه ش��بکه توزیع آب بستک به طول 12 
کیلومتر و اعتباری معادل 18 هزار میلیون ریال به بهره برداری 

رسید.
 وی اظهار داشت: همچنین پروژه مخرن آب 500 مترمکعبی 
کهتوئیه از دیگر پروژه های آبرسانی شهرستان بستک است که 

در دهه فجر امسال  به بهره برداری رسید. 
منصوری افزود: این پروژه با هدف امکان ذخیره س��ازی آب 
مورد نیاز کهتوئیه و با اعتب��اری برابر  4 هزار و 400 میلیون 

ریال بهره برداری شد. 

مدیرکل تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی:

خبرنگاران، هنرمندان و نویسندگان با معرفی صندوق اعتباری 
هنرمندان تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار می گیرند

فعالیت مستمر پروژه های عمرانی شهرداری اهواز در ایام تعطیالت

با حضور معاون عمرانی استانداری هرمزگان انجام شد

بهره برداری از 12  کیلومتر اصالح و توسعه شبکه توزیع آب در بستک 

معاون راهداری گلستان:
24 اکیپ راهداری در جاده های گلستان مستقر است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان با اشاره به پیش بینی بیش 
از 30 سانتی متر برف در مناطق کوهستانی استان، گفت: 24 اکیپ راهداری به صورت شبانه روزی در سطح جاده های استان مستقر 
هستند. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، عادل مصدقی اظهار کرد: سامانه بارشی 
از نیمه های شب گذشته وارد استان شد به طوری که از ساعت 2 تا 6 بامداد امروز بارش خفیف برف در منطقه درازنو شهرستان 
کردکوی داشتیم.وی افزود: در حال حاضر نیز بارش باران را در سطح استان داریم.مصدقی با اشاره به اطالعیه هواشناسی استان، 
گفت: طبق پیش بینی ها بیش از 30 س��انتیمتر برف را در مناطق کوهس��تانی خواهیم داشت. لذا رانندگان از تردد غیر ضروری به 
خصوص در زمان شب از محورهای کوهستانی خودداری کنند.کسانی که قصد تردد در جاده های کوهستانی استان را دارند، حتما 
تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان ادامه 
داد: رانندگان از سالمت فنی خودرو از جمله سیستم گرمایشی، برف پاک کن، چراغ ها و ترمز اطمینان حاصل کنند.وی تاکید کرد: 
در حال حاضر 24 اکیپ راهداری با تجهیزات و امکانات مورد نیاز برف روبی و شن و نمک پاشی در سطح جاده های استان مستقر 
هستند و تمام تالش خود را می کنند تا راهی مسدود نشود. مصدقی گفت: تلفن گویای 141 مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری 

و حمل و نقل جاده ای به صورت 24 ساعته آخرین وضعیت جوی و راههای استان را به اطالع مردم عزیر می رساند.

 همزمان با ایام دهه فجر، نیروگاه خورشیدی 
ساختمان اداره امور آبفای شهرستان آبیک به بهره برداری رسید

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مهندس "حمید رضا کیخا"مدیر امور آبفای شهرستان آبیک هم در این مراسم گفت: نیروگاه 
خورشیدی ساختمان اداره امور آبفای این شهرستان در فضایی به مساحت 100 مترمربع شامل 20 عدد پنل و 450 میلیون ریال 
اعتبار راه اندازی شده است. حمیدرضا کیخا افزود: حفاظت از محیط زیست، کاهش هزینه های برق مصرفی و استفاده از انرژی های 
نو و درآمدزایی را از اهداف راه اندازی نیروگاه خورشیدی است. وی ادامه داد: نیروگاه خورشیدی ساختمان اداره امور آبفای شهرستان 
آبیک برای نخستین در استان قزوین بوده که در این شهرستان به بهره برداری رسیده است. این مسؤول اضافه کرد: راه اندازی نیروگاه 
خورشیدی در ساختمان اداره امور آبفای شهرستان آبیک در راستای فرمایشات و تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی 
اجرایی ش��ده است. "سید محمد حسینی"سرپرس��ت فرمانداری شهرستان آبیک در این مراسم اظهار داشت: الزم است مسؤوالن 

شهرستان آبیک از انرژی های نوین به ویژه نیروگاه خورشیدی در ادارات خود استفاده کنند.

خاطره نگار گاز از دریچه دوربین روابط عمومی کلید خورد
مشهد - صابر ابراهیم بای - پروژه تصویربرداری ثبت خاطرات کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی با عنوان "خاطره نگار گاز" 
از طریق حضور دوربین سرزده روابط عمومی در واحدهای مختلف شرکت و گفت و شنود با همکاران آغاز خورد. سید احمد علوی در 
حاشیه آغاز ضبط این مستند که صبح امروز در طبقه چهارم اداره مرکزی آغاز شد گفت: ثبت خاطرات همکاران و ضبط سختی ها 
و شیرینی های یک روز کاری آنان تشکیل دهنده هویت سازمانی ما است. وی با اشاره به تاکید مدیرعامل محترم شرکت گاز استان 
مبنی بر تکریم کارکنان افزود: مراحل ضبط و تصویربرداری مستند خاطرات کارکنان گاز خراسان رضوی با عنوان "خاطره نگار گاز" 
از طریق دوربین سرزده روابط عمومی از صبح امروز آغاز شده و ان شاا... در تالش هستیم تا بتوانیم در زمان های متعدد با حضور در 
واحدهای مختلف ستاد، ادارات مناطق هفت گانه مشهد و شهرستانها به یک آرشیو بزرگ از روند زندگی کاری کارکنان دست پیدا 
کنیم. رئیس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به توسعه فعالیت های دیجیتالی و تغییر ذائقه مخاطب تصریح کرد: 
خاطره نگاری از طریق قاب دوربین یکی از روشهای مدرن اطالع رسانی الکترونیک محسوب می شود. به گفته علوی، حضور سرزده 
در واحدهای مختلف شرکت و گفتگو با همکاران از گذشته تا به امروز، شیرینی ها و تلخی های کار در صنعت گاز، خاطره بازی با 
کارکنان بازنشسته و مباحث خانواده بخشی از موضوعات این مستند خواهد بود. رئیس روابط عمومی گفت: ارزش این خاطرات در 

سالهای بعد و با گذر زمان مشخص می شود.

تعمیرات اساسي هیتر نمک زدایي چشمه خوش پایان یافت
کرمانشاه- دشتی -به گزارش پایگاه اطالع رساني شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب عملیات تعمیرات اساسي پیش 
گرمکن A1001H)هیتر( نمک زدایي چشمه خوش با هدف رفع نشتي و شکستگي ایجاد شده در سقف محفظه احتراق 
و همچنین بازرس��ي از لوله هاي نفت و س��طح داخلي بدنه پیش گرمکن انجام گرفت. مهندس حاجیان رئیس تعمیرات 
منطقه عملیاتي چشمه خوش، دهلران، سرکان با اعالم این خبر گفت: این تجهیز به دلیل مشکالت ناشي از نشت ، ترک 
و گسیختگي در قسمت انتهاي FIRE TUBE که محل بازگشت محصوالت حاصل از احتراق و تغییر جهت جریان در 
جهت معکوس و خروج از لوله هاي 6 اینچ به س��مت دودکش بود ازکار افتاد و با همت و تالش مهندس��ان داخلي شرکت 
نیز عملیات تعمیرات اساسي آن در اولویت قرار گرفت. وي با اشاره به زمان اندک انجام این پروژه گفت: عملیات تعمیرات 
اساسي این هیتر با صرف جویي مالي قابل توجه و در کمتر از 11 روز با موفقیت کامل به همت و تالش مجاهدانه مهندسان 
داخلي شرکت انجام گرفت. رئیس تعمیرات منطقه عملیاتي چشمه خوش، دهلران، سرکان در ادامه به صورت موردي به 
بیان اقدامات انجام شده در این عملیات پرداخت: الف( از سرویس خارج کردن پیش گرمکن با کاهش تدریجي دما ب( تخلیه 
آب و گالیکول موجود در مخزن پ( باز کردن تجهیزات و ادوات ابزار دقیق و مشعلها ت( بیرون آوردن مجموعه کویل هاي 
نفت در درون هیتر ث( بیرون آوردن مجموعه فایر تیوب ج( تمیز کاري حمام پیش گرمکن چ( بازرسي و جوشکاري سقف 
محفظه انتهایي فایر تیوب ح( بازرسي بدنه خ( بازرسي از کویل نفت د( هیدروتست فایر تیوبها ذ( بستن و جا زدن مجموعه 
کویل هاي نفت ر( بارگیري حمام پیش گرمکن از آب و گالیکول و همزمان بستن ابزار دقیقي و جانبي تجهیز ه( و در نهایت 

در سرویس آوردن تجهیز

افتتاح  چهار بوستان شهری در خرم آباد
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- در مراسمی با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای 
اسالمی شهر، مدیران ستادی و مدیران مناطق سه گانه شهرداری، دادستان عمومی و انقالب 
خرم آباد و جمعی از مدیران کل دس��تگاه های اجرایی اس��تان لرستان، چهار بوستان شهری 
به طور هم زمان در خرم آباد افتتاح و به بهره برداری رس��ید. ش��هردار خرم آباد در آئین افتتاح 
هم زمان 4 بوستان شهری در خرم آباد، گفت: اجرای فنی و اصولی پروژه های شهری و فضای 
سبز از اولویت های اصلی برنامه های شهرداری و شورای شهر است. وحید رشیدی گفت: به طور 
هم زمان، بوستان کاسیت، بوستان شهید آشتیانی، بوستان شهدای جهادگر و فاز دوم بوستان 
طبیعت خرم آباد رسماً به بهره برداری می رسند که امید آن داریم در مسیر توسعه استان لرستان و شهر خرم آباد تاثیرگذار 
باشند. شهردار خرم آباد با اشاره به اینکه تکمیل فاز اول بوستان طبیعت خرم آباد به دلیل عدم رعایت نکات فنی در گذشته به 
تعویق افتاده است اظهار امیدواری کرد تا با اصالحات صورت گرفته، شاهد هرچه سریعتر تکمیل آن باشیم. رشیدی در ادامه 
تصریح کرد:توسعه فضای سبز در منطقه جنوب شهر خرم آباد، از دیگر برنامه های شهرداری در سال آینده است و تصمیم 
داریم در بحث فضای سبز مناطقی چون گلدشت و ماسور، کارهای بیشتری را انجام دهیم. همچنین کنارگذر پل شاپوری تا 
فرودگاه نیز در برنامه سال آینده قرار دارد که عملیاتی خواهد شد. وی، با تاکید بر عدم امکان پیشرفت قابل مالحظه در پروژه 
زیرگذر بهارستان تا پایان سال ۹6، گفت: بی تردید با تزریق منابع جدید، پروژه زیرگذر بهارستان خرم آباد تا پایان سال ۹۷ 
به بهره برداری خواهد رسید. شهردار خرم آباد،افزود: با تکمیل 4 بوستانی که هم اکنون افتتاح خواهند شد، 12 هکتار به سرانه 

فضای سبز شهر خرم آباد افزوده شده و سرانه فضای سبز مبله خرم آباد به 5 متر می رسد.

نخستین پرواز به بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( از شاهرود قاره کوچک
شـاهرود - حسـین بابامحمدی :نشست کمیته فرودگاه ش��اهرود با حضور اعضای کمیته 
مردمی، تعدادی از مدیران کل و دس��تگاه های اجرایی و مس��ئول دفتر نماینده شاهرود و میامی 
به ریاست معاون استاندار و فرماندار شاهرود در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار 
گردید. در این نشس��ت س��ید محمد رضا هاشمی  فرماندارش��اهرود، بر پیگیری و بررسی اوضاع 
فرودگاه تاکید و ساعت پروازهای فرودگاه شاهرود اعالم گردید. مهندس سید محمدرضا هاشمی 
معاون استاندار و فرماندار شاهرود ، در این جلسه از مردم خواست جهت استمرار پرواز ها، برای تردد 

به تهران و مشهد مقدس از پروازهای این فرودگاه جهت تسهیل در رفت و  آمد استفاده نمایند.

رئیس امور شعب بانک رفاه کارگران استان مرکزی:
طرح پرستار برای خدمت رسانی به پرستاران در بانک رفاه کارگران اجرا خواهد شد

اراک - مینو رسـتمی - رئیس امور ش��عب بانک رفاه کارگران اس��تان مرکزی گفت: طرح پرس��تار در س��ال آینده برای 
خدمت رسانی به پرستاران در بانک رفاه کارگران اجرا خواهد شد. سیاوش مرزبانی در مراسم تجلیل از پرستان بیمارستان آیت اهلل 
خوانساری اراک، اظهار داشت: بانک رفاه افتخار دارد که در سالیان گذشته در خدمت حوزه سالمت بوده است. وی بابیان اینکه 
در سال های گذشته طرح مهر سالمت در بانک رفاه کارگران اجرا شد، افزود: طرح پرستار نیز در سال آینده برای خدمت رسانی 
به پرستاران در بانک رفاه کارگران اجرا خواهد شد. رئیس امور شعب بانک رفاه کارگران استان مرکزی تصریح کرد: کارکنان بانک 

رفاه کارگران افتخار دارند در بخش سالمت در کنار کادر درمانی قرار دارند.

اصفهان - قاسـم اسـد- مدیرعامل س��ازمان آتش نشاني و 
خدمات ایمني ش��هرداري اصفهان گف��ت: در صورتیکه آموزش را 
س��رلوحه فضاي سازماني خود و ش��هر اصفهان قرار بدهیم به طور 
قطع مردم کمتر دچار حوادث مي ش��وند.  به گزارش اداره ارتباط 
رس��انه اي شهرداري اصفهان، جلسه شوراي سازمان آتش نشاني و 
خدمات ایمني شهرداري اصفهان با حضور شهردار اصفهان، اعضاء 
شوراي اس��المي ش��هر اصفهان، معاون خدمات شهري شهرداري 
اصفهان و تني چند از اعضاي هیات مدیره این سازمان برگزار شد.   
مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري اصفهان 
با بیان اینکه جلسه پرباري با حضور شهردار اصفهان برگزار و نکات 

بسیار خوبي در آن مطرح شد، اظهار کرد: در این جلسه قرار بر این 
ش��د موضوع آموزش ها با جدیت بیشتري پیگیري و تقویت شود.
وي سیاست آتش نشاني را بر مبناي جلوگیري از وقوع آتش سوزي 
دانس��ت و تصریح کرد: باید روي مدیریت ریسک به جاي مدیریت 
بحران کار کرد. در صورتیکه آموزش را س��رلوحه فضاي س��ازماني 
خود و ش��هر اصفه��ان قرار بدهیم به طور قطع م��ردم کمتر دچار 
حوادث مي ش��وند که به همین دلیل نیاز است روي رشد فرهنگ 
ایمني کار شود. وي با بیان اینکه 53 میلیارد تومان بودجه مصوب 
سازمان براي س��ال آینده در نظر گرفته شد، افزود: همچنین قرار 

است تعدادي نیرو براي سازمان آتش نشاني جذب شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني شهرداري اصفهان مطرح کرد 

تقویت آموزش ها سرلوحه اقدامات سازمان آتش نشاني اصفهان

شنبه
5 اسفند 1396

شماره 1010



آموزشگاه آنالین زبان انگلیسی 
مبتنی بر موزیک و فیلم

نام استارت آ پ: تیکا
tikkaa. ir :وب سایت

سال تأسیس: 13۹6
موضوع: آموزش الکترونیک – آموزش زبان انگلیسی

توضیح بیشتر: 
هر وقت و هر جا با اپلیکیشن آموزش زبان تیکا

تیکا یک آموزش��گاه آنالی��ن آموزش زبان انگلیس��ی 
مبتنی بر موزیک و فیلم است که دارای سطح بندی های 
مختل��ف و درس ه��ای متن��وع اس��ت ک��ه ب��ا توجه به 
جدیدتری��ن متد های آموزش زب��ان )SRUP(، به کاربر 
زب��ان انگلیس��ی را می آموزد. تیکا ش��امل دو قس��مت 
اصلی اس��ت؛ کالج و س��رگرمی که ب��ا تمرکز بر آموزش 
دی��داری و ش��نیداری س��عی در تقوی��ت مهارت ه��ای 
  Speaking و   Reading,Listening,Writing

دارد. 

افزایش سرمایه همیش��ه چالشی بزرگ پیش روی 
استارت آپ ها بوده و هس��ت. البته راهکارهایی وجود 
دارد که تیم ش��ما را برای جذب فرصت های مناسب 

آماده می کند. 
رش��د روزافزون تع��داد اس��تارت آپ ها خصوصا در 
حوزه فناوری بر کس��ی پوش��یده نیست. ما اکنون در 
دورانی قرار داریم که ش��رکت های نوپا در تعداد زیاد 
تأس��یس می شوند و رش��د می یابند. به بیان دیگر در 
هیچ دوره زمانی، تأس��یس کسب وکار و تبدیل شدن 
به کارآفرین به این آس��انی نبوده است. از طرفی این 

فرصت های زیاد، بازار رقابت را داغ کرده اند. 
جذب مناس��ب و هوش��مندانه س��رمایه، می تواند 
ضامن موفقیت یک اس��تارت آپ باشد. در این مرحله 
رقابت ش��رکت های نوپا به اوج خود می رسد. در این 
میان ش��رکت هایی موفق هستند که پیش از مراجعه 
به س��رمایه گذار، خ��ود را آماده می کنند ت��ا بتوانند 
از فرصت ایجادش��ده ب��رای مالقات با آنه��ا حداکثر 
بهره برداری را داش��ته باش��ند. در ادامه این مطلب به 
بررس��ی راهکارهایی برای آماده ش��دن هرچه بیشتر 
استارت آپ ها به منظور جذب سرمایه گذار می پردازیم. 

اطالعات مالی مناسب
مطمئنا س��بک تفکر س��رمایه گذاران با کارآفرینان 
و متخصص��ان فنی متفاوت اس��ت. چه بهتر که پیش 
از مراجعه به این اف��راد، مطالعه ای در مورد اطالعات 
مورد پس��ند آنها داشته باش��یم. در تعریف کلی، باید 

بتوانیم اطالعاتی در جلسه معرفی شرکت ارائه کنیم 
که برای آنها قابل درک و جذاب باشد. 

ش��رح وضعی��ت کنون��ی اس��تارت آپ و همچنین 
برنامه ه��ای کوتاه م��دت و بلندمدت ب��رای آینده، از 
اطالعاتی هستند که سرمایه گذار به آنها توجه خواهد 
کرد. آنها باید بدانند ش��ما تا پیش از جذب س��رمایه 
چقدر رش��د کرده اید و برنامه ش��ما برای مراحل پس 

از جذب چیست. 
اجزای تشکیل دهنده

س��رمایه گذاران خطرپذی��ر )وی س��ی ( ی��ک تیم 
حرف��ه ای و منس��جم را ب��ه کارآفرین تنه��ا ترجیح 
می دهند. آنها باید مطمئن شوند که در صورت رفتن 
مدیرعامل کنونی یا مؤس��س، تیم می تواند با قدرت 
به مس��یر خود ادامه دهد و روند رش��د کس��ب وکار 

متوقف نخواهد شد. 
از اج��زای مه��م دیگ��ر از نظر س��رمایه گذاران، 
می توان به طرح کس��ب وکار، فرصت ب��ازار، نتایج 
تحقیقات بازار و چگونگی حل مش��کالت توس��ط 
راه حل اس��تارت آپ اشاره کرد. به طور کلی مؤسس 
اس��تارت آپ و تیم مذاکره کننده باید بتوانند مسیر 
صحیح رس��یدن ش��رکت به موفقی��ت و درآمد را 

به روشنی بیان کنند. 
درک کافی از نیاز مالی استارت آپ

اگ��ر کارآفرین و تیم��ش ندانند به چ��ه دلیلی به 
س��رمایه نی��از دارن��د، قطع��ا در رقابت ب��رای جذب 

س��رمایه گذار شکس��ت خواهند خورد. هر عددی که 
مدنظر آنها اس��ت، باید با برنامه ری��زی دقیق و دلیل 
و منطق کش��ف ش��ده باش��د. به عنوان مؤسس باید 
بدانی��د چ��را و به چه مقدار به س��رمایه نی��از دارید. 
س��رمایه گذاران این س��ؤال را دارند که چه برنامه ای 

برای پول های آنها دارید. 
اگ��ر تصمیم گیری در این مرحله مش��کل دارید، از 
مش��اور یا تیم مش��اوره کمک بگیری��د. اینکه قبل از 
جلس��ه از مقدار دقیق سرمایه مورد نیاز اطالع داشته 

باشید، برگ برنده شما خواهد بود. 
کشف سرمایه گذار مناسب

پیدا کردن سرمایه گذاران بالقوه مناسب، قدم نهایی 
برای جذب س��رمایه گذار است. در دنیای کنونی انواع 
س��رمایه گذاران با انواع اهداف و سبک سرمایه گذاری 
ظهور کرده اند. کارآفرینان هوش��مند پیش از مراجعه 
ب��ه هر یک از آنها مطالع��ه  ای در مورد اهداف و روش 
س��رمایه گذاری این افراد انجام می دهند و زمان خود 
را روی شرکت هایی با اهداف متفاوت هدر نمی دهند. 
در این مرحله، افراد حاضر در شبکه شما می توانند 
نقش ب��ازوی قدرتمندی را بازی کنند. آنها می توانند 
تیم ش��ما را به سرمایه گذاران مناسب معرفی کنند و 
حتی به روند جذب س��رعت ببخشند. در نهایت این 
نوع از جذب سرمایه، اعتماد میان اعضای درگیر را تا 

حدودی تضمین می کند. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

اقدامات الزامی استارت آپ ها برای جذب سرمایه به بهترین روش

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 913 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: به هیچ عنوان به گذشته 
فکر نکنید و قصد مقابله به مثل نداش��ته باش��ید. 
به جای اینکه دائم به ایده های قبلی و فرصت های 
از دست رفته بیندیشید، روی کار خودتان تمرکز 
کنید. نقاط ضعف رقبا از جمله ش��ریک قبلی تان 

را بیابید و سعی کنید با برطرف کردن آنها در کار 
خودتان نسبت به دیگران متمایز شوید. از تخریب 
دیگران نهراس��ید. اگر شما کار خودتان را درست 
انجام دهید، مش��تریان ش��ما را انتخاب خواهند 
ک��رد و در ای��ن ش��رایط حتی تخری��ب دیگران 
برای ش��ما تبلیغ و برای آنها ضدتبلیغ به حساب 
خواهد آم��د. توصیه دیگر ما این اس��ت که یک 
مشاور خوب استخدام کنید یا اگر توانش را دارید 
یک اتاق تشکیل دهید و به دنبال یافتن ایده های 

جدیدی در همه زمینه های کاری خودتان باشید. 
ایده ه��ای جدید اجرای کار، برخورد با مش��تری، 
بازاریابی و... در این ش��رایط شما یک گام جلوتر 
از رقب��ا خواهید بود و اگر بعد از ش��ما رقیب تان 
بخواهد از ش��ما کپی برداری کند، یک کار دست 
دوم به حساب خواهد آمد و مشتریان این موضوع 
را درخواهن��د یافت. این موض��وع مجددا موجب 
تثبیت ش��ما و ضعف رقبایتان و ش��ریک قدیمی 

شما خواهد شد.

پیامدهای شراکت 
شکست خورده

پرسـش: چند سال پیش کسـب و کاری را با یک شـریک راه اندازی کردم و به خاطر مشکالت متعدد، عمر شراکت ما 
بسیار کوتاه بود. حاال این فرد کسب و کاری را در حوزه کاری من به راه انداخته و با پیاده  سازی ایده های من، مشکالتی 

را برای کسب و کارم ایجاد کرده است و از هر فرصتی برای تخریب من استفاده می کند. می گویید چه کار کنم؟
کلینیک کسب و کار

کدام عادت استیو جابز کنفرانس های 
اپل را به نمایش هایی خارق العاده 

تبدیل می کرد؟ 
 »اس��تیو جاب��ز« هنوز از نظ��ر کارشناس��ان بهترین 
داستان س��رای ح��وزه تج��ارت و تکنولوژی اس��ت. هر 
کنفرانسی که برای معرفی محصوالت زیر نظر وی انجام 
می ش��د، به بهترین ش��کل ممکن برگزار می گش��ت. هر 
حرکت، دمو، تصویر یا اس��الید با بقیه عناصر هماهنگی 
کامل داشته و با دقت طراحی شده  بودند. این هماهنگی 
به حدی بود که احساس می کردید به تماشای تئاتر های 
مشهور و جایزه گرفته  برادوی نشسته اید. باید گفت کلید 
اصلی این هماهنگ��ی غیرقابل تصور که هنوز هم اپل از 
آن در نمای��ش محصوالتش بهره می ب��رد تنها یک چیز 
بود؛ اس��تیو جابز روند اجرای مراس��م را بی وقفه تمرین 

می کرد. 
تمرین بی وقفه نکته کلیدی اجراهای استیو جابز

جابز در تمامی مراحل اجرایی یک س��خنرانی از ابتدا 
ت��ا انتها ی آن درگی��ر بود و نظرات خ��ود را در طراحی 
اس��الید ها هم به کارکنانش تحمیل می کرد. با این حال 
نکت��ه کلیدی رونمایی های وی این بود که خودش بارها 

مراسم را به طور تمرینی روی صحنه اجرا می کرد. 
براس��اس گزارش  های منتش��ر ش��ده از پشت صحنه 
س��خنرانی ها اپ��ل، جابز محص��والت را ط��وری معرفی 
می ک��رد که ان��گار در س��الن پذیرایی ایس��تاده و قصد 
دارد خاطره ای بامزه تعریف کند. این حد از غیررس��می 
بودن تنها از طریق س��اعت ها تمرین به دس��ت آمده بود. 
حت��ی ی��ک خبرنگار تعری��ف می کند مجبور ش��ده بود 
برای مصاحبه با وی چهار س��اعت منتظر اتمام تمرینات 

اجرایی اش باشد. 
به گفته یکی از کارمندان اپل، مردم عادی معرفی های 
جاب��ز را خیل��ی س��اده می پندارند درحالی ک��ه این طور 

نیست. 
او می گوی��د: »مراس��م های جاب��ز در نظ��ر بینندگان 
معمولی ش��امل یک ف��ردی بود که ش��لوار جین آبی با 
پیراهن مش��کی پوشیده و س��عی دارد درباره تکنولوژی 
صحب��ت کند. اما در واقع این صحبت ها بس��یار پیچیده 
و مش��کل بودن��د. ایده های فروش، معرف��ی  قابلیت های 
محص��والت و همچنی��ن برندینگ ب��ه خصوصی در آنها 
نهفت��ه بود که نش��ات گرفت��ه از س��اعت ها برنامه ریزی 

فشرده، تمرین زیاد و تحمل استرس بسیار بودند.«
ب��ه گفته خبرنگاران، اس��تیو جاب��ز ار هفته ها قبل از 
رونمایی محصوالت ش��روع به تمرین می کرد و آرام آرام 
فش��ار تمرینات را باال می برد ت��ا آنجا که دو روز آخر را 

کامال به تمرینات نهایی اختصاص می داد. 

مثال های مشابه  کنفرانس های تمرین شده 
فوق العاده

بسیاری از مدیران  عامل معروف بیشتر از چند ساعت 
را صرف تمرین نهایی نمی کنند چه برسد به چندین روز. 
از همین روست که تأثیر گذاری و قدرت جابز تا حدودی 
غیر قابل تکرار اس��ت، اما هنوز مدیرانی وجود دارند که 

سعی می کنند کنفرانس هایی فوق العاده خلق کنند. 
ب��رای مثال کنفران��س اینت��ل در CES 2018 را در 
نظر بگیری��د. ایجاد هماهنگی میان پهپاد های پیانو  نواز، 
 ،LED ماش��ین های پرنده، آکروبات ب��ازی با لباس های

ماشین های خودران و. . . اصال کار آسانی نیست. 
اجرای بی عیب و نقص چنین کنفرانس خارق العاده ای 
تنه��ا در گرو س��اعت ها برنامه ری��زی، آزمایش و تمرین 

بسیار است. 
قانون 20/20

حال س��ؤال اساسی مدیران حوزه تکنولوژی این است 
ک��ه زمان ای��ده آل تمرین برای معرفی ی��ک محصول یا 
ارائه یک س��خنرانی چقدر اس��ت. به گفته کارشناس��ان 
این مطلب به طراحی مراحل مختلف و تس��لط سخنران 
بس��تگی دارد، اما یک قانون کلی ب��ا نام 20/20 در این 

زمینه موجود است. 
براس��اس این اصل، هر فرد برای اجرای یک سخنرانی 
20 دقیق��ه ای بای��د آن  را 20 مرتب��ه تمری��ن کند. در 
10 مرتب��ه اول س��خنران ریتم کلی خ��ود را پیدا کرده 
و می دان��د در چه زمان، چه پیامی به مخاطب برس��اند. 
ممکن اس��ت در طول این تمرینات قس��متی از مطالب 
نوش��ته ش��ده خود را فراموش کنید. اینجاس��ت که 10 
تمری��ن اول به کار می آی��د و می توانید طی آنها مطمئن 

شوید که همه چیز را گفته اید. 
10 نوبت آخر زمانی اس��ت ک��ه می توانید روی لحن، 
لغ��ات، زبان بدن، ریتم و تنظی��م آهنگ جمالت تمرین 
کنید و مطمئن شوید سخنرانی تان که ساعت ها برای آن 
زحمت کشیده اید تأثیر دلخواه تان را بر مخاطب بگذارد. 
Inc/digiato :منبع
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سامسونگ اولین حافظه  SSD جهان 
با 30 ترابایت ظرفیت را معرفی کرد

سامس��ونگ نخس��تین حافظ��ه SSD  جه��ان با 30 
ترابایت حافظه را در سایز 2.5 اینچی معرفی کرده است 

که امکان ذخیره 5۷00 فیلم فول اچ دی را دارد. 
به گ��زارش زومیت، سامس��ونگ حافظ��ه اس اس دی 
جدی��دش را با ظرفیت 30ترابایت تولید کرد؛ این میزان 
بیش��ترین ظرفیتی به شمار می رود که تاکنون برای یک 
حافظه 2.5 اینچی در نظر گرفته شده است. این حافظه 

برای مشتریان سازمانی طراحی شده است. 
این مدل که PM1643 نام دارد، از 32 قطعه حافظه 
NAND یک ترابایتی تش��کیل شده که هر کدام حاوی 
16 الیه چیپ  256 گیگابیتی V-NAND اس��ت. این 
حافظه فضای کافی برای ذخیره س��ازی 5۷00 فیلم فول 
اچ دی ی��ا امکان تماش��ای 500 روز ویدئو را بدون وقفه 
فراه��م می کند. این حافظه از نظر فضای ذخیره س��ازی، 
نسبت به نسل قبل دو برابر بزرگ تر شده است. البته در 
نظر داشته باشید که سامسونگ یک حافظه 60 ترابایتی 
در س��ایز 3.5 اینچ تولید کرده اس��ت که هنوز وارد بازار 

نشده و ظاهرا فقط در حد تبلیغات است. 
حافظه اس اس دی جدید سامس��ونگ سرعت خواندن 
و نوش��تن به ترتی��ب 2100 و 1۷00 مگابایت در ثانیه 
را ارائ��ه می دهد. این س��رعت حدود 3 برابر س��ریع  تر از 
SATA SSD  اس��ت ک��ه در لپ تاپ ه��ا و رایانه ه��ای 

رومیزی است. 
قیمت و تاریخ عرضه این محصول مش��خص نیس��ت، 
اما سامس��ونگ قصد دارد محص��والت SAS SSD خود 
را ب��ا ظرفیت های 16.36 ترابای��ت، ۷.68 ترابایت، 3.84 
ترابایت، 1.۹2 ترابایت، ۹60 گیگابیت و 800 گیگابیت، 

اواخر سال جاری میالدی راهی بازار کند. 
انتظار نمی رود که حافظه SSD جدید سامس��ونگ در 
آین��ده نزدیک در لپ تاپ ها و رایانه ه��ای رومیزی مورد 

استفاده قرار گیرد. 
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