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آیا سازمان بورس به بنگاه داری بانک ها دامن می زند؟

شروط 3 گانه واگذاری 
اموال مازاد بانک ها

فرصت امروز: هفتم دی ماه سللال 1393 بود که نمایندگان مجلس شللورای اسللامی همه بانک ها و موسسات 
اعتباری را موظف کردند در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه هایی 
کلله فعالیللت غیربانکی دارند، واگذار کنند. براسللاس این مصوبه که در واقع خروج بانک هللا از عملیات بنگاه داری 
را کلید زد، همه بانک ها و موسسللات اعتباری ملزم شللدند سللاالنه دسللت کم 33درصد اموال خود اعم از منقول، 
غیرمنقول و سللرقفلی را که به تملک آنها و شللرکت های تابعه آنها درآمده و به تشللخیص شللورای پول و اعتبار...
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چگونه برخی نهادها بودجه دولت را به گوشت قربانی تبدیل می کنند؟
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 فیس بوک برای واتس اپ
 ارز دیجیتال توسعه می دهد
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قیمت گذاری خودرو پس از گذشـت سـه ماه نه تنها هنوز 
تعییـن تکلیف نشـده اسـت، بلکه با ورود مجلـس به این 
موضوع پیش بینی می شـود اعالم قیمت های جدید باز هم 

به تاخیر بیفتد. اظهارات بعضا متناقض در مورد روند 
تعیین قیمت خودروها در دولت و مجلس این...

کالف سردرگم قیمت خودرو  

یادداشت
 کانال ارزی ایران و اروپا

امید تجارت ایران

بهتر اسللت به جللای افزایش 
نللرخ ارز از واقعی شللدن نرخ 
ارز بگوییللم. ارزی کلله اکنون 
در سللامانه نیما با نرخ بیش از 
عرضه می شللود،  تومان  7هزار 
نرخ واقعللی ارز اسللت. حباب 
عجیب وغریبللی که در ماه های 
ایجللاد  ارز  بللازار  گذشللته در 
شللد، از بین رفته و نرخ ارز در 
بازار آزاد هللم در حال نزدیک 
شدن به نرخ نیمایی است. نرخ 
بیش  محصول  امللروز،  نیمایی 
از پنللج سللال فشللردن قیمت 
ارز به طور دسللتوری اسللت و 
البتلله به طللور حتم رشللد آن 
صادرات کشللور را تحت تأثیر 
قرار می دهد. نکته اما این است 
که بعضی مشکات پیش روی 
صللادرات اثر افزایش نرخ ارز را 
خنثی کرده. با این نرخ ارز بهتر 
از گذشته با رقبای خارجی در 
بازارها رقابت می کنیم اما موانع 
مربوط بلله حمل ونقل، بیمه  و 
مشکل زاسللت.  پللول  انتقللال 
کاالی  کشللورها  از  بسللیاری 
ایرانی را از تللرس آمریکایی ها 
تحریللم کرده انللد و خریللد از 
مللا کاهش یافته اسللت. اکنون 
بیشللتر به کشللورهای کوچک 

و  می کنیللم  صللادر 
4مشتری های عمده...
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احمد صادقیان
 عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

فرصت امروز: رئیس  جمهور روز پنجشللنبه در نشسللت مشترک خبری با رجب 
طیب اردوغان، همتای ترکیه ای خود، تصمیمات پنجمین جلسه شورای عالی روابط 
راهبردی ایران و ترکیه را بسیار خوب و مفید دانست و گفت هیچ کس، هیچ  قدرت و 
هیچ کشور ثالثی قادر نیست در روابط همسایگی، برادرانه و صمیمانه تهران – آنکارا 

خدشه ایجاد کند.
حجت االسام والمسلمین دکتر حسن روحانی با بیان اینکه در مذاکرات دوجانبه 
با رئیس جمهور ترکیه همکاری های دوجانبه، مسائل منطقه ای و بین المللی مورد 
بحث و بررسللی قرار گرفت، گفت: روابط دو کشللور بر مبنای مناسللبات تاریخی، 

فرهنگی، دینی، منافع مشترک، توسعه صلح و ثبات در منطقه استوار است.
روحانی با قدردانی از مواضع بسیار قاطع و صریح شخص اردوغان و دولت ترکیه 
در برابر یکجانبه گرایی و تحریم های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا علیه ایران، تصریح 
کرد: این مواضع به معنای پایبندی دو کشور به قانون، منافع مشترک و اخاق است.

رئیس جمهور اقدام آمریکا علیه ایران را اقدامی صد درصد تروریسللتی توصیف 
کرد و گفت: دولت آمریکا با اعمال تحریم های ظالمانه دولت ها و شرکت های دیگر 
را برای اجرای قطعنامه ۲۲31 و تجارت آزاد با جمهوری اسامی ایران می ترساند و 

این اقدام آمریکا برخاف مقررات بین المللی است.
روحانی خاطرنشللان کرد: قطعنامه ۲۲31 به عنوان یک قطعنامه الزامی از همه 
کشللورها می خواهد که از آن حمایت کنند. لذا معدودی از کشللورها که به تفکر 
آمریکایی ملحق شده اند، در حقیقت قوانین و مقررات بین المللی را زیر پا گذاشتند.

رئیس جمهور تصریح کرد: معتقدیم دوران قلدرمآبی در جهان به پایان رسللیده 
است و امروز ملت ها بر مبنای منافع مشترک تصمیم گیری و رفتار می کنند.

به گزارش پایگاه اطاع رساني دولت، روحانی با اشاره به بررسی موانع موجود در 
تحکیم هرچه بیشتر روابط تهران – آنکارا در جلسه شورای عالی روابط راهبردی، 
ادامه داد: در این جلسلله مسائل مربوط به مسائل بانکی، تجاری، صنعتی، گمرک، 
حمل و نقل و گردشگری و همکاری های فرهنگی دو کشور مورد بررسی و بر تقویت 

آن تأکید گردید.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت توسعه همکاری های دو کشور در زمینه ترانزیت 
و حمل و نقل، گفت: ایران و ترکیه با همکاری مشترک در زمینه ترانزیت و خطوط 
ریلی می توانند، آسیا را به اروپا متصل کنند و این اقدام به نفع کل جهان و منطقه 

بسیار حساس خاورمیانه است.
روحانی خاطرنشان کرد: در جلسه شورای راهبردی آقای برات و دکتر واعظی به 
عنوان مسللئولین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، تعیین شدند تا با تقویت 

همکاری های مشترک سرعت توسعه روابط دو جانبه را افزایش دهند.
رئیس جمهور افزود: دو کشور همچنین مشکات تجار و شرکت های خصوصی 
را مورد بررسی قرار داده و تصمیم گرفتیم که برای رفع این مشکات کمک کنیم.

روحانی همچنین با اشاره به بررسی مسائل منطقه به ویژه تحوالت سوریه، گفت: 
در مذاکرات آستانه ایران، ترکیه و روسیه همکاری های نزدیکی با یکدیگر داریم و 

امروز تصمیم گرفتیم این همکاری ها را با قوت ادامه دهیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: معتقدیم سرنوشت سوریه صرفاً بایستی در اختیار مردم 
سوریه باشد، تمامیت ارضی سوریه باید مورد احترام قرار بگیرد و در این زمینه دو 
کشللور با یکدیگر اتفاق نظر داریم و مصمم هسللتیم همکاری های خود را در این 

عرصه  افزایش دهیم.
روحانی همچنین با اشللاره به شرایط دشللوار و سخت یمن، خاطرنشان کرد: در 
مذاکرات مشللترک توافللق کردیم تا برای ایجاد صلح و ثبللات در یمن و کمک به 
مذاکرات یمنی – یمنی و ارسللال کمک های نوع دوستانه، رایزنی ها و همکاری های 

خود را افزایش دهیم.
رجب طیب اردوغان در این نشسللت مشللترک خبری اهتمام کشورش را برای 
توسعه و تحکیم بیش از پیش روابط با جمهوری اسامی ایران مورد تأکید قرار داد 
و گفت: ترکیه مصمم است روابط خود را با ایران محکم تر از گذشته ادامه دهد و بر 

عزم و اراده خود در راستای تعمیق روابط دو کشور تأکید داریم.
رئیس جمهور ترکیه همچنین با تأکید بر اینکه تمامی طرفین برجام باید بر آن 
متعهد باشند و ادامه آن به نفع صلح و امنیت جهانی است، گفت: پایبندی ایران به 
برجام بارها از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید شده و خروج آمریکا از این 

معاهده درست نیست.
اردوغللان با بیان اینکه اعمللال تحریم آمریکا علیه ایران امنیت و ثبات منطقه را 
تهدیللد می کند، گفت: بلله عنوان ترکیه از این اقدام آمریللکا به هیچ وجه حمایت 
نمی کنیللم و برای کاهش تبعات آن نسللبت به ایران آماده همکاری هسللتیم چرا 
که حقوق همسللایگی ایجاب می کند که کشورهای مان در روزهای سخت در کنار 
یکدیگر باشللند لذا به رغم فشارهای ناحق نسبت به ایران در کنار مردم این کشور 

خواهیم بود.
تحول در مسیر ترانزیتی شرق به غرب

روحانی همچنین عصر پنجشللنبه در پنجمین جلسلله شللورای عالللی روابط 
راهبللردی جمهوری اسللامی ایران و جمهوری ترکیه، تاش هرچه بیشللتر برای 
تحقللق هدف گذاری تجارت 3۰ میلیللارد دالری را ضروری خوانللد و گفت که در 
این مسللیر تقویت همکاری های بانکی و سللاز و کارهای موجود مانند کمیسیون 
اقتصادی مشترک، شناسایی زمینه های جدید همکاری اقتصادی و توسعه اقدامات 
مقتضی برای برقراری مشللارکت تجاری نزدیک تر و نیز تدارک شللرایط بهتر برای 
سللرمایه گذاران در دو کشور، تسللهیل حمل و نقل کاال و افزایش مشارکت بخش 

خصوصی در همکاری تجاری و بازرگانی ضروری است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اراده جمهوری اسللامی ایران تعمیق و توسللعه 
هرچه بیشتر روابط با ترکیه در عرصه های اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، گردشگری 
و علمی اسللت، اظهار داشت: تهران از توسللعه بیش از پیش روابط دو کشور کامًا 
اسللتقبال و از هر گونه همکاری بخش خصوصی و سللرمایه گذاری های مشللترک 

حمایت و پشتیبانی می کند.

به گفته وی، باید روابط دو کشور به جایگاهی برسد که در شأن دو ملت همسایه 
و برادر و نیز ظرفیت های بزرگ همکاری در ایران و ترکیه باشد.

رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت های ترانزیتی دو کشور، تصریح کرد: ظرفیت ها 
در این حوزه به نحوی اسللت که می توانیم  مسللیر ترانزیتی شللرق بلله غرب را با 

سرمایه گذاری مشترک متحول سازیم.
 روحانی اتصال خطوط ریلی ایران تا دریاچه وان و ایجاد تنوع در خطوط ریلی با 
سرمایه گذاری مشترک را در توسعه روابط تجاری دو کشور و منطقه حائز اهمیت 
دانست و گفت: توسعه خطوط ریلی می تواند به نفع دو ملت و ملت های منطقه باشد.
رئیس جمهللور در ادامه تروریسللم، قاچاق مواد مخدر، جنایت سللازمان یافته و 
مهاجرت های بی رویه را تهدید جمعی دانست و بر همکاری مشترک در این زمینه 

تأکید کرد.
روحانی همچنین ارتقای روابط فرهنگی و توریسللتی را مللورد تاکید قرار داد و 
گفت: در این زمینه برقراری روابط نزدیک تر بین دو شللهر خوی و قونیه به خاطر 
برخورداری از شاعران بزرگی چون شمس و موالنا که افتخار تاریخی دو ملت و کل 

منطقه هستند، می تواند نمادی از روابط فرهنگی دو کشور باشد.
 رئیس جمهور همچنین به همکاری های دوجانبه و سلله جانبه ایران و ترکیه در 
روند مذاکرات آستانه به اتفاق روسیه اشاره کرد و گفت: این مذاکرات موفق و موثر 
بوده و الزم است روند تثبیت امنیت، بازگشت آوارگان، حفظ تمامیت ارضی، تدوین 

قانون اساسی و تشکیل حکومتی با اراده مردم با دقت ادامه یابد.
 رئیس جمهور همچنین به شللرایط سللخت مردم مظلوم یمن و لزوم کمک به 
برقللراری صلح پایدار در این کشللور اشللاره کرد و گفت: ترکیلله می تواند در روند 
صلح و مذاکللرات یمنی- یمنی نقش آفرینی کنللد و در زمینه افزایش کمک های 

انسان دوستانه به مردم یمن اقدام کند.
 رئیس جمهور همچنین تسریع در تشکیل پنجره واحد گمرکی را مورد اشاره قرار 
داد و گفت: مصمم هستیم از فعالیت بخش های خصوصی دو کشور و رفع مشکات 

احتمالی، حمایت کنیم.
روحانی تصریح کرد: جمهوری اسللامی ایران همواره در روزهای سخت در کنار 
مردم و دولت ترکیه بوده و امروز خوشللحالیم که در شللرایط تحریم غیرقانونی و 
ظالمانه دولت آمریکا علیه ایران، دولت و ملت ترکیه نیز در کنار جمهوری اسامی 

ایران قرار دارد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز در این جلسلله تشکیل پنجمین 
نشست شورای عالی راهبردی روابط ایران و ترکیه را در دوره ای که آمریکا تحریم 
علیه ایران را افزایش داده است حائز اهمیت دانست و گفت: در چهار نشست گذشته 
تصمیمات خوبی برای توسعه روابط در حوزه های مختلف اتخاذ شده و امروز نیز در 
چارچوب تجارت ترجیحی مصمم هستیم تمام ظرفیت های همکاری را فعال سازیم.
رئیس جمهور ترکیه خاطرنشللان کرد: اقدامللات و تحریم های غیرقانونی آمریکا 
تاثیرات منفی و مخربی در حوزه تجارت خارجی دو کشور گذاشته است اما تبعات 

آن را به حداقل خواهیم رساند.
اردوغللان با تاکید بر اینکه همواره بللا تحریم های یکجانبه آمریکا مخالف بوده و 

هستیم، گفت: ترکیه امنیت و ثبات ایران را امنیت و ثبات خود می داند.
رئیس جمهور ترکیه در ادامه مذاکرات، به همکاری دو کشور در مسائل منطقه ای 
اشاره کرد و گفت: به نتیجه رسیدن روند آستانه در باره سوریه با همکاری مشترک 
ایران، ترکیه و روسیه، نمونه ای از همکاری موفق برای صلح پایدار در منطقه است و 

باید در مقابل مداخله خارجی در این روند ایستادگی کنیم.
اردوغان مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات در عراق و کمک به حل و فصل بحران 
یمللن را مورد تاکید قللرار داد و گفت: بحران یمن باید هرچه زودتر از مسللیرهای 
دیپلماتیک و همکاری های چندجانبه خاتمه یابد و در این مسیر نیز به همکاری های 

خود با ایران ادامه خواهیم داد.
ایران آماده تامین انرژی ترکیه در درازمدت است

روحانی شللامگاه پنجشللنبه نیز در جمع تجار و فعاالن اقتصادی ایران و ترکیه، 
حضور روسای جمهور در جمع فعاالن بخش خصوصی دو کشور را نشانه باالترین 
حمایت از همکاری تجار ایران و ترکیه دانسللت و با تاکید بر اینکه »باید از تجارت 
ترجیحی به سللمت تجارت آزاد برویم«، گفت: آماده حمایت و تامین شرایط الزم 

برای حضور سرمایه گذاران ترک در بازار انرژی هستیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران آماده تامین انرژی ترکیه در درازمدت است، 
بار دیگر تحریم های آمریکا علیه ایران اسللامی را ظالمانه خواند و اظهار کرد: جز 
مقررات بین المللی و منافع ملت ها هیچ قدرتی نباید در روابط اقتصادی ما تاثیرگذار 
باشد و ما قادریم با مدیریت صحیح، تحریم را به فرصتی برای در هم تنیدگی اقتصاد 

ایران و ترکیه تبدیل کنیم.
در این همایش رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز با اشللاره به وجود 
روابط چندجانبه و وسیع بین ایران و ترکیه گفت: هدف ترکیه این است که سطح 
روابط اقتصادی خود را با جمهوری اسامی ایران به سطح روابط سیاسی ارتقا دهد.

رئیس جمهور ترکیه با اشللاره به اعمال تحریم آمریکا علیه ایران، گفت: تصمیم 
آمریکا در جهت اعمال تحریم نباید مانع رسیدن به هدف دو کشور در توسعه روابط 
اقتصادی باشللد و اقدام یکجانبه آمریللکا در این زمینه امنیت جهانی و بین المللی 
را تهدیللد می کنللد و همه باید بدانیم که امروز جهان محتاج صلح و امنیت اسللت 

نه جنگ.
رئیللس جمهور ترکیه تصریللح کرد: ترکیه تحریم ها را قبللول ندارد و هیچ کس 
نمی تواند به دلیل آن از ترکیه انتظار داشللته باشللد که روابط اقتصادی با ایران را 
کاهش دهد و امروز در چارچوب همبسللتگی متقابل مصمم هستیم همکاری ها و 
سرمایه گذاری های مشترکی را با حمایت از بخش های خصوصی انجام دهیم و الزم 
است نقشه راهی را برای این همکاری ها ترسیم کنیم و بدون تردید می توانیم تهدید 
را به فرصت تبدیل کنیم و در این راسللتا فعاالن اقتصادی به موضع محکم ترکیه 

علیه تحریم ها باور داشته باشند.

روحانی و اردوغان در جلسه شورای عالی روابط راهبردی ایران و ترکیه تاکید کردند

تالش برای تحقق هدف گذاری تجارت 30 میلیارد دالری



آمارها نشللان می    دهد در سال ۲۰17 برای هفتمین سال پیاپی صنعت 
توریسللم رشد کرده است ولی نرخ رشللد صنعت توریسم - از نظر میزان 
درآمد-  در سال گذشته از نرخ رشد اقتصادی دنیا باالتر بود. در این سال 
نرخ رشد صنعت توریسللم برابر با ۴.۶درصد گزارش شد در حالی که نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی دنیا حدود 3درصد بوده است. کنسول جهانی 
توریسم و سفر در گزارشی نوشت: باالتر بودن نرخ رشد درآمدزایی صنعت 
توریسللم نسبت به نرخ رشد اقتصادی نشللان می    دهد که استقبال از این 
صنعت رو به افزایش اسللت و مردم سللفرهای داخلی و خارجی را به یکی 
از اولویت هللای مهم زندگی خود تبدیل کرده اند. این مهم در کشللورهای 
صنعتی بیش از دیگر کشورهای دنیا مشاهده می شود زیرا در این کشورها 

درآمد قابل استحصال مردم باالتر است.
شاخص عملکرد و قدرت صنعت توریسم

کنسللول جهانی توریسم و سفر برای این رده بندی اقدام به معرفی یک 
شللاخص کرده است که چهار فاکتور اصلی در این شاخص در نظر گرفته 
شده اسللت.  اولین فاکتور در نظر گرفته شده در تهیه این شاخص میزان 
مشللارکت صنعت توریسللم در تولید ناخالص داخلی کشللور یا به تعبیر 
بهتر میللزان درآمد حاصل از  این صنعت اسللت. دومین فاکتور صادرات 
توریسم است که به معنای میزان هزینه ای است که در نتیجه وارد شدن 
توریسللت های خارجی به کشللور نصیب اقتصاد کشللور می شود، سومین 
فاکتور هزینه ای است که مردم کشور برای سفرهای داخلی صرف می    کنند 
و در نهایت میزان سللرمایه گذاری انجام شده در این صنعت در نظر گرفته 

می    شود.
طبق این گزارش چین برترین کشللور در صنعت توریسللم بوده است. 
این برتری در نتیجه برآیند عملکرد چین در چهار فاکتور سازنده شاخص 
حاصل شده است. باید در نظر داشت این کشور از نظر میزان درآمدی که 
صنعت توریسللم برایش ایجاد کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور 
جایللگاه اول را در دنیا دارد ولی از نظر میزان هزینه ای که توریسللت های 
خارجللی در کشللور چین انجللام می دهند  جایگاه سللوم دنیللا را به خود 

اختصاص داده است.
آمریکا در این رده بندی جایگاه دوم را به خود اختصاص داد و توانسللت 
شللاخص ۲.۵ را به دست آورد. کشورهای هند و مکزیک و بریتانیا در این 
فهرسللت جایگاه سللوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند و اسللپانیا و 
ترکیه در رده  بعدی قرار دارند. اسللترالیا دهمین کشور این فهرست است 
و امارات هم با داشتن شاخصی مشابه استرالیا جایگاه دهم را با این کشور 
شریک شده است. جالب اینجاست با وجود اینکه استرالیا از نظر شاخص 
برآیندی جایگاه دوازدهم دنیا را به خود اختصاص داده اسللت ولی از نظر 
میزان هزینه ای که توریسللت های خارجی در این کشللور می    کنند اولین 

کشور دنیا است.
ایران در کجای فهرست است؟

اما ایران به عنوان کشللوری که دارای سللابقه تاریخی زیاد و جاذبه های 
طبیعی بسللیاری است، در گزارش اخیر به عنوان  بیستمین مقصد بزرگ 
گردشگری در دنیا انتخاب شده است. در این گزارش 1۸۵ کشور دنیا مورد 
بررسی قرار گرفته اند و رده بندی بر مبنای میزان درآمدی است که کشورها 
در فاصله سال های ۲۰11 تا ۲۰17 از صنعت توریسم کسب کرده اند. برای 

این رده بندی تنها درآمد مستقیم این صنعت در نظر گرفته شده است.
در بازه هفت سللاله مورد مطالعه ورود توریست به ایران به طور متوسط 
با رشللد 19.9درصد در هر سللال همراه بوده اسللت. اگرچه باالترین نرخ 
رشللد در فاصله سال های ۲۰13 و ۲۰1۴ مشاهده شده است و این زمانی 
بود که دولت ایران قوانین  تازه ای را برای جذب گردشللگران وضع کرد و 
محدودیت های ویزا را برای شمار زیادی از توریست ها کاهش داد و امکان 
صدور ویزا در مرزهای کشللور برای بسیاری از اتباع خارجی را فراهم کرد. 
از طللرف دیگر در این بازه زمانللی ارزش ریال ایران در نتیجه تحریم های 
غرب علیه برنامه هسته ای این کشور کاهش چشم گیری پیدا کرده بود و 

توریست ها از این فرصت برای تجربه یک سفر کم هزینه استفاده کردند.
در بازه هفت ساله مورد مطالعه شاخص قدرت و عملکرد صنعت توریسم 
در ایران مشللابه کشللورهای ایتالیا و ویتنام بوده است به همین دلیل در 
فهرست ایتالیا جایگاه نوزدهم و ویتنام جایگاه بیست ویکم را دارد. شاخص 
ایران در سللال جاری برابر با ۲۸.7۵ اعام شللده و با افزایش این شاخص 
عملکرد کشور در صنعت توریسم رو به وخامت می    رود. به عنوان مثال در 
کشور چین که در ابتدای این فهرست قرار دارد شاخص برابر با 1.۵ است.

سرعت رشد توریسم در کشورها
در سللال ۲۰17 ارزش تولیللد ناخالص داخلی صنعت توریسللم در دنیا 
برابر بللا ۸۲7۲.3۴ میلیارد دالر بود که 1۰.۴درصد تولید ناخالص داخلی 
دنیا بود. رشللد حقیقی ارزش تولید ناخالص داخلی این صنعت در فاصله 

سال های ۲۰11 تا ۲۰17 برابر با 17۴۶.1۴ میلیارد دالر اعام شد.

باالترین نرخ رشد به کشور چین اختصاص داشته است. در سال ۲۰17 
با وجود اینکه درآمد صنعت توریسم در چین با تجربه رشد ۶1۲.7 میلیارد 
دالری نسبت به سال ۲۰11 به مرز  13۴9.3 میلیارد دالر رسید ولی سهم 
این صنعت به تولید ناخالص داخلی این کشللور  به مرز 11درصد افزایش 
یافت. در همین سال درآمد صنعت توریسم در آمریکا به 1۵۰1.9 میلیارد 
دالر رسید  ولی 173.9 میلیارد دالر نسبت به هفت سال قبل از آن بیشتر 
شد. بزرگی صنعت توریسم در این کشور برابر با 7.7درصد تولید ناخالص 
داخلی آن است. هند سومین کشوری است که توانسته است باالترین نرخ 
رشد سهم توریسللم به تولید ناخالص داخلی را تجربه کند. این کشور در 
سللال قبل توانسته است سهم صنعت به تولید ناخالص داخلی خود را  به 
9.۴درصد برسللاند ولی میزان درآمد این صنعت در هند نسللبت به سال 

۲۰11 تنها 79.1 میلیارد دالر بیشتر شد.
دیگر کشللورهای این فهرسللت ایتالیا و مکزیک و بریتانیا هسللتند که در 
رده بندی جایگاه چهارم تا ششم را به خود اختصاص داده اند و تایلند و فیلیپین 

و آلمان و اسپانیا هم رده های هفتم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
در رده بندی کنسول جهانی توریسم و سفر از ایران به عنوان نوزدهمین 
کشوری که توانسته است باالترین میزان رشد در درآمد صنعت توریسم را 

تجربه کند نام برده شده است.
در سال قبل درآمد صنعت توریسم ایران برابر با 3۰.7 میلیارد دالر بود 
که نسللبت به سال ۲۰11 میادی 1۰.۴ میلیارد دالر رشد کرده است. در 
این سال سهم درآمد صنعت توریسم ایران به تولید ناخالص داخلی کشور 
برابر با 7.3 درصد بود. ایران در رده کشللورهایی که باالترین رشللد درآمد 
صنعت توریسللم را در هفت سللال مورد مطالعه تجربه کرده اند  وضعیتی 
شبیه کشورهای سوئد و قطر دارد. دو کشور امارات و مالزی هم که در این 
فهرست جایگاه شانزدهم و هفدهم را به خود اختصاص داده اند به ترتیب 
توانسته اند درآمد خود از صنعت توریسم را نسبت به سال ۲۰11 میادی 

1۲.۶ میلیارد دالر و 1۲.۴ میلیارد دالر افزایش دهند
از طللرف دیگر بزرگ ترین بازارهای گردشللگری دنیا نیز در این گزارش 
معرفی شده اند که بازارهایی هستند که از توریسم باالترین درآمد را کسب 
کرده اند. در این رده بندی کشللورهای صنعتی جایگاه اول را دارند که یک 
دلیل آن زیرسللاخت های توسللعه یافته و برنامه ریزی  های دقیق آنها برای 
جذب توریسللت است ولی در رده بندی کشورهایی که باالترین رشد را در 
فاکتورهای سازنده شاخص داشته اند کشورهای در حال توسعه زیادی به 

چشم می خورند.
آمریکا اصلی ترین بازار گردشللگری در دنیا بوده است و در سال ۲۰17 
میادی 1۵۰1.9 میلیارد دالر  از این صنعت درآمد کسللب کرده اسللت. 
چیللن در این رده بنللدی جایللگاه دوم را دارد و میللزان درآمدی که این 
کشور توانسته از صنعت توریسم کسب کند برابر با 13۴9.3 میلیارد دالر 
عنوان شللد. در سال ۲۰17 آلمان سومین مقصد گردشگری در دنیا بود و 
کشورهای ژاپن و بریتانیا در این رده بندی جایگاه چهارم و پنجم را به خود 
اختصاص دادند. کشللورهای ایتالیا، هند، فرانسه، اسپانیا و مکزیک در این 
رده بندی جایگاه ششم تا دهم را دارند و برزیل و استرالیا و کانادا و ترکیه 

و تایلند جایگاه یازده تا پانزده را دارند.
درآمد حاصل از توریست های خارجی

صنعت توریسللم و سفر را می    توان یک صنعت صادرات محور دانست، به 
گونه ای که توریست های خارجی برای بازدید از زیبایی های یک کشور به 
آن سللفر می    کنند و برای تامین هزینه های سللفر خود از ارزهای خارجی 
استفاده می    کنند. میزان هزینه ای که توریست های خارجی در یک کشور 
انجام می    دهند در این گزارش درآمد صادراتی حاصل از صنعت توریسللم 
نام گذاری شللده اسللت و طبق برآوردهای انجام شده بیش از یک چهارم از 
کل درآمد صنعت توریسم را به خود اختصاص داده است. در سال گذشته 
میزان درآمد صادراتی این صنعت در دنیا برابر با 1.۵ هزار میلیارد دالر بود. 
همچنین طی هفت سللال مورد مطالعه میزان هزینه ای که توریست های 
خارجی در کشورهای دیگر انجام دادند 3۲3 میلیارد دالر افزایش یافت که 

معادل نرخ رشد ۴.1درصد در هر سال است.
باالترین نرخ رشللد درآمد صادراتی حاصل از توریسللم طی هفت سال 
اخیر در کشللور تایلند مشاهده شده اسللت. این کشور در سال قبل ۵9.۶ 
میلیارد دالر درآمد صادراتی توریسم کسب کرد که سهم آن به کل درآمد 
صادراتی کشللور برابر با 19.۲درصد بود. درآمد این کشللور نسبت به سال 

۲۰11 میادی ۲9.3 میلیارد دالر رشد کرده است.
کشللور ژاپن هم یکی از کشللورهایی است که رشللد باالیی را در کسب 
درآمد صادراتی حاصل از صنعت توریسللم تجربه کرد. میزان رشد درآمد 
صادراتی صنعت توریسم در ژاپن نسبت به سال ۲۰11 برابر با ۲7 میلیارد 
دالر بود که رقم بسیار باالیی است. سهم درآمد صادراتی صنعت توریسم 

در ژاپن نسبت به کل درآمد صادراتی این کشور تنها برابر ۴.1درصد بود.

چین از نظر درآمد صادراتی صنعت توریسم جایگاه سوم را دارد. میزان 
درآمللد صادراتی این صنعت در چیللن 1۲۵.3 میلیارد دالر بود که معادل 
۵.۲درصد کل درآمد صادراتی این کشللور بود. کشورهای آمریکا و اسپانیا 
و امارات در این رده بندی جایگاه چهارم تا ششللم را دارند. نکته مهم این 
است که شمار توریسللت های خارجی واردشده به اسپانیا در سال ۲۰17 
میادی ۲.۵ برابر شمار توریست های خارجی واردشده به دیگر کشورهای 

اروپایی بوده است.
در ایللن رده بندی ایران جایللگاه ۲۸ را دارد و درآمللد صادراتی ایران از 
صنعت توریسم برابر با ۴.۶ میلیارد دالر اعام شده است. مسئله مهم رشد 
بالغ بر 3 میلیارد دالری درآمد ایران از این بخش نسللبت به سللال ۲۰11 
است. ایران با وجود تاش های زیاد برای جذب توریسم تنها توانسته است 
درآمدی معادل 3.9درصد کل درآمد صادراتی خود را از صادرات  توریسم  

به دست آورد.
در این بازه زمانی نرخ رشللد ورود توریست خارجی به ایران 19.9درصد 
رشللد کرد و ایران توانست در رده بندی کشورهایی که باالترین نرخ رشد 
ورود توریست های خارجی را تجربه کرده اند جایگاه 1۲ را از آن خود کند. 

ایران در این رده بندی بعد از قطر و قبل از ایسلند و عراق قرار گرفت.
درآمد صنعت توریسم از سفرهای داخلی مردم

سللفرهای داخلی به قصد تفریح یا کار در کشللور هللم درآمد زیادی را 
برای کشللورها ایجاد می کند. کنسول توریسللم و سفر جهانی اعام کرده 
در سللال قبل 7۲.3درصد از درآمد صنعت توریسللم در دنیا از سللفرهای 
داخلی شهروندان کشورها تامین شده است. طی هفت سال اخیر نرخ رشد 
هزینه سللفرهای داخلی در دنیا ۲.۶ برابر بیش از هزینه سفرهای خارجی 
بوده اسللت. در سطح جهانی هزینه سللفرهای داخلی ۴درصد در هر سال 

رشد کرده است.
در سللال گذشللته درآمد صنعت توریسللم از سللفرهای داخلی برابر با 
397۰.۵ میلیارد دالر بود که ۸31.۲ میلیارد دالر نسللبت به سال ۲۰11 
رشد داشت. چین اولین کشور این فهرست از نظر میزان درآمد حاصل از 
سللفرهای داخلی بود. این کشور توانست ۸۴۰.9 میلیارد دالر از سفرهای 
داخلی درآمد کسب کند که  معادل ۸7درصد از کل درآمد صنعت توریسم 
بود. درآمد این کشللور از صنعت توریسم نسللبت به سال ۲۰11 میادی 

۴۴.۵ میلیارد دالر رشد کرد.
آمریکا و هنللد و آلمان و ایتالیا در این رده بندی جایگاه دوم تا پنجم را 
دارنللد و فیلیپین و بریتانیا و مکزیک و اسللترالیا در رده های بعدی جای 
گرفته اند. ایران از نظر میزان درآمدی که از  توریسللت داخلی به دسللت 
می آورد جایگاه 1۲ دنیا را به خود اختصاص داده است. در سال قبل درآمد 
ایران از توریست های داخلی برابر با 1۶.۴ میلیارد دالر بود که ۵.1 میلیارد 
دالر نسللبت به سال ۲۰11 بیشتر است. در این سللال ایران توانسته بود 
7۸.3درصد از مجموع درآمدی را که از صنعت توریسم کسب کرده است 

از توریست داخلی به دست آورد.
سرمایه گذاری در زیرساخت های جذب توریست

یکللی از فاکتورهایللی کلله در تهیه این شللاخص لحاظ شللده، میزان 
سللرمایه گذاری در بخش های مرتبط با صنعت توریسللم است. طبق این 
گزارش در سال قبل ۸۸۲.۴ میلیارد دالر در صنعت توریسم سرمایه گذاری 
شده است. این سرمایه گذاری در زیرساخت های مرتبط با این صنعت بوده 
اسللت که تنها ۴.۵درصد از کل سللرمایه گذاری انجام شده در دنیا در سال 
۲۰17 بود. جالب اینجاست که با توجه به افزایش اهمیت صنعت توریسم 
در دنیا، ما شللاهد افزایش ۲۰3.7 میلیارد دالری سللرمایه گذاری در این 

صنعت  نسبت به سال ۲۰11 بودیم.
در میان کشورهای تاثیرگذار در صنعت توریسم، بیشترین سرمایه گذاری 
در چین انجام شد. این کشور در سال قبل 1۵۴.7 میلیارد دالر در صنعت 
توریسللم سللرمایه گذاری کرد که تنها 3درصد از مجموع سللرمایه گذاری 
انجام شللده در این کشللور بود. ولی نکته قابل توجه رشللد سرمایه گذاری 
در این بخش نسللبت به سللال ۲۰11 است. آمار نشللان می    دهد در سال 
قبل سرمایه گذاری چین در صنعت توریسم ۲۰3.7 میلیارد دالر بیشتر از 
سال ۲۰11 بود. آمریکا دومین کشوری است که سرمایه گذاری در صنعت 
توریسم را افزایش داد. آمارها نشان می    دهد این کشور 17۶.3 میلیارد دالر 
در صنعت توریسم سرمایه گذاری کرده است که ۴7.۴ میلیارد دالر بیش از 
سال ۲۰11 بود. هند، ژاپن و بریتانیا در این رده بندی جایگاه سوم تا پنجم 
را داشللتند به این معنا که سرمایه گذاری این کشورها در صنعت  توریسم 
نسبت به سال ۲۰11 رشد زیادی پیدا کرده است. ایران در این رده بندی 
بیللن 3۰ کشللور اول دنیا قرار ندارد که یک دلیللل آن تحریم های مالی و 
بانکی و تحریم های اقتصادی غرب بود که باعث شد هم سرمایه الزم برای 
سللرمایه گذاری در داخل ایران موجود نباشد و هم سرمایه گذاران خارجی 

تمایلی برای حضور در این عرصه از اقتصاد ایران نداشته باشند.

مهم ترین تحوالت صنعت توریسم دنیا در 7 سال اخیر چیست؟

ایران بیستمین مقصد بزرگ گردشگری
دریچــه

ایران چهل و هشتمین کشور از نظر تعداد استارتاپ ها
گزارش وزارت صمت درباره رتبه بندی 

استارتا  پ های ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی تحلیلی به وضعیت 
اسللتارتاپ های ایرانی پرداخته و گللزارش داده که ایران در بین 
1۸۸کشللور جهان رتبه ۴۸ را از نظر تعداد اسللتارتاپ ها کسب 
کرده اسللت. این گللزارش عاوه بر معرفی اسللتارتاپ های موثر 
جهان 1۰ اسللتارتا پ برتر ایرانی و مراکللز و نهادهایی که برای 
تقویت کسللب وکارهای نوپا شللکل گرفته را هللم معرفی کرده 

است.
براسللاس ایللن گللزارش، مرکز شللتاب دهی نللوآوری و مرکز 
توانمندسللازی و تسللهیلگری کسللب وکارهای نوپا فاوا با هدف 
تقویت فضای کارآفرینی و شتاب دهی به رشد شرکت های نوپای 
ایرانی در سللال 1393 فعالیت خود را آغاز کرده اسللت. این دو 
مرکز با حمایت دولت برای تقویت کسللب وکارهای نوپا فعالیت 
می کنند. دولت تاش کرده در دو سال گذشته نقش تسهیلگری 
در فضای اسللتارتاپی را بهبود ببخشللد. بللا همین هدف بودجه 
۵۰۰ میلیارد تومانی از سللوی دولت برای توسعه خدمات کسب 
وکارهای نوپا  که در زمینه شبکه ملی اطاعات فعالیت می کنند 

در نظر گرفته شده است.
با توجه به مجموع تاش های انجام شللده، ایران توانسللته در 
بین 1۸۸ کشللور جهللان رتبه ۴۸ را از نظر تعداد اسللتارتاپ ها 
بلله خود اختصللاص دهد. کشللورهای آمریکا، هند، انگلسللتان، 
کانادا، اندونزی، آلمان و فرانسلله، اسللترالیا، اسپانیا و برزیل در 
1۰ رتبلله اول قرار گرفته اند. اسللتارتاپ های مدیوم با سللوژه به 
اشللتراک گذاری ایده ها، پیکس ۵۰۰ با موضوع عکاسللی، ایر بی 
اند بی با موضوع اقامت، هات سوییت، با موضوع مدیریت رسانه 
اجتماعللی و اوبر بللا موضوع حمل و نقل از پنج اسللتارتاپ برتر 

دنیاست.
دیجللی کاال بللا موضللوع انتخاب و خریللد آناین، پونیشللا با 
موضوع اسللتخدام متخصصللان کارمزدی آنایللن، آنتوروک با 
موضوع تبلیغللات آناین، جابینجا با موضللوع ارائه راه حل های 
نوآورانه استخدام در ایران و ترب با موضوع موتور جست وجوی 
هوشمند خرید پنج استارتاپ برتر ایرانی است. رتبه جهانی این 

استارتاپ ها به ترتیب 1۰۶، 333۶، ۴77، 7۰3 و 7۴1 است.

نگاهی به وضعیت دستمزد مشاغل بخش کشاورزي
 کشاورزان هر استان

چقدر دستمزد می گیرند؟
کشاورزی جزو مشاغل سخت محسوب می شود و درآمد پایین 
باوجود زحمللات باالی این کار یکللی از دالیل کاهش جمعیت 
کشللاورزان در کشللور شللناخته می شود، اما کشللاورزان چقدر 
دسللتمزد می گیرند؟ به صورت کلی دستمزد کارگران کشاورزي 
) آن هایی که خود زمین ندارند و کارگری می کنند( شامل وجه 
نقد بوده و در مواردي که به جای تمام یا قسللمتی از آن غذا یا 
سهمی از محصول داده شده باشد، ارزش ریالی آن به قیمت روز 

پرداخت، برآورد و به وجه نقد اضافه می گردد.
بررسللی نتایج وضعیت دسللتمزد مشللاغل بخش کشللاورزي 
نشان می دهد در تابستان 1397 در خصوص دستمزد کارگران 
مشللاغل کشاورزي، بیشترین متوسط دسللتمزد روزانه در میان 
مردان با رقم 9۲7۴19 ریال به کارگر »دروگر غات« و کمترین 
متوسط دستمزد روزانه به کارگر »وجین کار و تنک کار« با رقم 
۵۴۲7۵9 ریال اختصاص داشللته است. همچنین در بین زنان، 
بیشللترین و کمترین دستمزد روزانه به مانند مردان به ترتیب به 
کارگر »دروگر غات« با رقم ۶7۶3۵۵ ریال و کارگر »وجین کار 
و تنک کار« بللا رقم ۴133۶۶ ریال، اختصاص دارد.  درمجموع 
بررسی های انجام شده در بین 7 شغل اصلی در حوزه کشاورزی 
نشللان می دهد که مردان در تابسللتان 97 به صورت کلی روزانه 
حدود ۶۴ هزار تومان حقوق گرفته اند. همچنین در همین دوره 
زمانی زنان کشللاورز هم به صورت میانگین در کل کشور روزانه 
۴9 هللزار و ۵۰۰ تومان درآمد دارنللد که حدود 1۵ هزار تومان 

کمتر از دستمزد مردان کشاورز است.
بللا توجه به درصد تغییرات متوسللط دسللتمزد روزانه مردان 
کارگر در تابسللتان 1397 نسللبت به فصل مشللابه سللال قبل، 
مشللاهده می شود که متوسط دسللتمزد روزانه کارگر »نشاکار« 
بیشترین افزایش و متوسط دستمزد روزانه کارگر »بیل زن زمین 
زراعللی« کمترین افزایش را داشللته اند، این در حالی اسللت که 
بیشللترین افزایش در متوسط دسللتمزد روزانه کارگران زن در 
تابستان 1397 نسبت به فصل مشابه سال قبل، مربوط به کارگر 
»نشاکار« بوده است. در تابستان 1397، متوسط دستمزد روزانه 
در تمامی مشللاغل منتخب کشللاورزي مردان و زنان نسبت به 
فصل مشابه سللال قبل، افزایش  یافته است. با توجه به متوسط 
دسللتمزد مشللاغل منتخب کشاورزي در اسللتان های کشور در 
تابستان 1397 ، باالترین دستمزد براي مردان مربوط به کارگر 
»دروگر غات« در اسللتان گیان با دستمزد 1۲۴7۶۰3 ریال و 
پایین ترین دسللتمزد مربوط به کارگر »بیل زن باغ« در اسللتان 

خراسان رضوي با دستمزد 3۵۰۰۰۰ ریال بوده است.
از سللوي دیگللر در تابسللتان 1397، باالتریللن و پایین ترین 
دستمزد براي زنان در بین استان های کشور به ترتیب مربوط به 
کارگر »دروگر غات« در اسللتان گیان با دستمزد 1۰۸۴۴۶7 
ریللال و کارگللر »میوه چین« در اسللتان گلسللتان با دسللتمزد 
۲۸۵۲7۶ریال، بوده اسللت. بررسی شللکاف جنسیتی دستمزد 
در تابسللتان 1397، نشللان می دهد بیشترین شللکاف به مانند 
تابسللتان 139۶ به کارگر »نشاکار« تعلق داشته است. از سوي 
دیگر کمترین شللکاف جنسیتی دستمزد در تابستان 1397، به 
کارگللر »وجین کار رو تنک کار« اختصاص داشللته. بررسللی ها 
نشان می دهد که شکاف جنسیتی دستمزد در تابستان 1397، 
در تمامی مشاغل منتخب بخش کشاورزي در مناطق روستایی 
به جز کارگر »میوه چین«، نسللبت به تابسللتان 139۶، افزایش 
داشللته است که بیشللترین افزایش شللکاف مذکور در تابستان 
1397 نسللبت بلله تابسللتان 139۶ ،مربوط بلله کارگر »دروگر 

غات«، بوده است.
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در آخرین روزهای آذرماه امسال بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور در مراسللم رونمایی از 1۰ طرح فناورانه جهاد دانشللگاهی، 
بودجه دولت را به گوشللت قربانی تشبیه کرد و گفت برخی با نفوذی که 
در ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، 
امروز تبدیل به عضوی از بودجه کشللور شده اند و بودجه آنان اگر در ابتدا 

یک  میلیارد بود امروز ۲۰میلیارد شده است.
بلله گزارش ایرنا، حذف نهادهایی که بدون توجیهی منطقی در لیسللت 
بودجه بگیران و مصرف کنندگان بیت المال قرار گرفته اند، اکنون بیش از هر 
زمان دیگری ضرورت خود را نشان می دهد. از دید اقتصاددانان، حذف این 
نهادها و سازمان ها و خودکفا شدن آنها مصداق بارز اقتصاد مقاومتی بوده و 

گامی است مؤثر در راستای تقویت بنیه های اقتصادی کشور.
بلله گفته مهدی تقوی، وضعیت ایللران از نظر بودجه ریزی خاص بوده و 
به نوعی در ایران همه چیز ایرانی است و خیلی مطابق اصول علمی پیش 
نمی رود. بودجه و بودجه بگیران نیز از این قاعده مسللتثنی نیسللتند. این 
درسللت نیسللت که عده ای مالیات بدهند و برخی بدون اینکه کاری برای 
عموم انجام دهند و یا جایگاه مشخصی در سیستم دولت داشته باشند از 
بودجه کشللور که در اصل بیت المال و درآمدهای حاصل از مالیاتی است 
که مردم می دهند اسللتفاده کنند و یا آنطور که آقای جهانگیری گفته اند 

سهم خواهی کنند. 
این اقتصللاددان ادامه داد: اینکلله دولت بگوید نهادها و سللازمان هایی 
هستند که نباید بودجه بگیرند، ولی می گیرند و اگر دولت بخواهد آنها را 
حذف کند سر و صدای خیلی ها درمی آید و به دولت می گویند کوتاه بیاید، 
قابل قبول نیست. دولت باید به طور شفاف اسامی این افراد و یا نهادها را 
اعام کند. اگر دولت به بنگاه های اقتصادی یا شرکت ها و نهادهایی کمک 
می کند تا آنها بتوانند به تولید و اشللتغال و یا خدمات اجتماعی و... برای 
جامعلله کمک کنند، بودجه ای که به این کار اختصاص دهد ایرادی ندارد 
و درست است. اما اگر بودجه بگیران اضافی به صورت غیرقانونی از بودجه 
کشور سهم می خواهند و کمکی هم به جامعه نمی رسانند و خدمات آنها 
محدود به بخش یا گروه های خاصی است، باید سریع جلو آن را بگیرد چرا 

که این کار خاف قانون است.
تقوی به عنوان یک راهکار از ورود دیوان محاسللبات به موضوع سللخن 
گفت و بیان داشللت: در چنین موقعیتی دیوان محاسللبات باید وارد عمل 
شللود و با بررسی و تحقیق درباره همه ارگان ها و نهادهای بودجه بگیر در 

راه شفافیت هرچه تمام تر بودجه گام بردارد. دیوان محاسبات می تواند به 
سراغ نهادها و سازمان هایی برود که براساس قانون نباید بودجه ای دریافت 
کننللد، ولی می کنند. در واقع این دیوان باید چنین تخلفاتی را به مردم و 

مراجع قضایی اعام کند. 
وی افزود: غیر از دیوان محاسللبات، مجلس نیز به عنوان نهادی که هر 
سال بودجه را به طور کامل بررسی و آن را تبدیل به قانون می کند وظیفه 
مهم و خطیری برعهده دارد. مجلس شللورای اسامی و نمایندگان مردم 
وظیفلله دارند که با چنین موردی برخورد کنند. در واقع همکاری مجلس 
با دولت در این زمینه بسللیار حائز اهمیت اسللت. اگر دولت و مجلس در 
کنار یکدیگر قرار بگیرند به احتمال زیاد حذف سللازمان ها و نهادهایی که 
به طور غیرقانونی به بخشللی از نظام بودجه کشور تبدیل شده اند آسان تر 

خواهد بود.
تقوی در جمع بندی سللخنانش گفت: اگر تاکنون چنین وضعیتی قابل 
تحمل بوده، در حال حاضر که دولت در شللرایط تحریمی به سللر می برد 
و بودجه باید انقباضی بسللته شللود حذف این سللازمان ها از بودجه سال 
آینده از ضروریات است. ضمن اینکه تغذیه چنین بخش هایی از بیت المال 
می تواند باعث تضعیف اعتماد اجتماعی در جامعه شللود. به نظر من اقدام 
صحیح دولت و مجلس در این زمینه می تواند گامی بلند در راستای ایجاد 
شفافیت در اقتصاد کشور باشد و بدون شک اثرات مثبت فراوانی چه از نظر 

اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی در پی خواهد داشت.
بعید است سربازها به بودجه بیایند

از سوی دیگر و بعد از آنکه بودجه، حدود چهار سال این فرصت را برای 
مشموالن غائب فراهم کرد که بتوانند با پرداخت جریمه، سربازی خود را 
خریداری کرده و معاف شللوند، بودجه 139۸، حاوی این امتیاز نیسللت و 
باتوجه به مخالفت هایی که وجود دارد، بعید است که دیگر چنین امکانی 

برای سال آینده فراهم باشد.
به گزارش ایسللنا، از سال 139۴، شللرایطی در قانون بودجه پیش بینی 
شد که طبق آن، کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت 
سللال غیبت دارند، با پرداخت جریمه، مدت زمان غیبت را تسویه کرده و 
معاف شوند، این روال تا بودجه سال جاری ادامه داشت و طی چهار سال 

اجرایی شد.
اما در مدت اخیر و همزمان با تدوین الیحه بودجه 139۸، حذف تبصره 
مربوط به خرید جریمه سللربازی مشموالن غائب، مورد بحث قرار داشت 

و درنهایت آنچه که مسئوالن نظام وظیفه و البته سازمان برنامه و بودجه 
اعام کردند، از عدم گنجاندن این تبصره برای سال بعد حکایت داشت. با 
ایللن حال در روزهای اخیر، برخی اظهارنظرها در این باره، مطرح بوده که 
احتمال برگشللت تبصره مربوط به خرید جریمه سربازی برای مشموالن 

غائب وجود دارد.
این در حالی اسللت که بعد از آن که الیحه بودجلله در 1۵ آذرماه آماده 
اعام شللد و حتی نسخه ای به مجلس رفت، مواردی از آن، نیاز به اصاح 
داشللت و از ایللن رو، طی چند روز گذشللته، الیحلله در بخش هایی مورد 
بازنگری قرار گرفت و در حالی که ممکن بود موضوع مشموالن غائب نیز 
در این اصاحات گنجانده شود، آخرین پیگیری از سازمان برنامه و بودجه 
از این حکایت دارد که تبصره مربوطه حذف شده و الیحه ای که دولت به 

مجلس در هفته آینده ارائه خواهد کرد، حاوی این موضوع نیست.
این در شللرایطی اسللت که ظاهرا مسللئوالن مربوطه در وزارت دفاع و 
همچنین ستاد کل نیروهای مسلح نیز تمایلی به ادامه ماندن تبصره قانونی 
معافیت مشموالن غائب نداشته اند. البته در زمان تدوین الیحه بودجه سال 
جاری نیز مخالفت هایی برای گنجاندن تبصره مربوطه وجود داشللت، اما 

درنهایت مورد تصویب قرار گرفته بود.
طبق تبصره )11( قانون بودجه، کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی 
که بیش از هشت سال غیبت داشتند، می توانستند پرداخت جریمه، مدت 
زمان غیبت را تسللویه کرده و معاف شللوند. بر این اساس، میزان جریمه 
مشللموالن غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه با در نظر گرفتن 
مللدرک تحصیلی به این ترتیب بود کلله زیردیپلم 1۰ میلیون، دیپلم 1۵ 
میلیون، فوق دیپلم ۲۰ میلیون، لیسللانس ۲۵ میلیون، فوق لیسانس 3۰ 
میلیون، دکترای غیرپزشللکی 3۵ میلیون، دکترای پزشکی ۴۰ میلیون و 

پزشکان متخصص و باالتر ۵۰ میلیون تومان.
طبق  قانون، به ازای هر سللال غیبت مازاد بر هشت سال، 1۰درصد به 
مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه یک سال محسوب 
می شود. در عین حال که براساس قانون بودجه سال جاری برای مشموالن 
متاهللل ۵درصد و افراد دارای فرزند به ازای هر فرزند نیز ۵درصد از مبلغ 

جریمه کسر می شد.
اگرچه الیحه بودجه پیشللنهادی دولت برای سللال بعد تاکنون حاوی 
تبصره معافیت مشللموالن غائب نبوده است ولی نهایی شدن آن به زمان 

بررسی در مجلس و تصویب  بودجه نیز بستگی دارد.

چگونه برخی نهادها بودجه دولت را به گوشت قربانی تبدیل می کنند؟

سربازها به بودجه نمی آیند

یارانه های نقدی حاال با پایان آذرماه شللمع هشللت سالگی خود را فوت 
می کنند، در حالی که قرار بود پنج سال میهمان اقتصاد ایران باشند. سال 
آینده نیز اگرچه یارانه های نقدی برقرار می ماند اما مسللاله تکراری حذف 
دهک های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران همچنان در قالب الیحه بودجه 

پیش بینی شده است.
به گللزارش خبرآنایللن، دولت دهللم، زمانی که خبللر از اجرای طرح 
هدفمندی یارانه ها می داد، آرزوهللای بلندی را مطرح می کرد و تصویری 
از اقتصادی بی مشللکل را برای پنج سللال بعد نشللان می داد. حاال از پس 
هشللت سللال، الیحه بودجه هر سللال میزبان بنللدی درخصوص حذف 
برخورداران از فهرسللت یارانه بگیران است اما توپ حذف یارانه ثروتمندان 
میان دسللتگاه های مختلف در حال پاسکاری است. می گویند سنگ بنا از 
ابتدا کج نهاده شده است. حاصل آن نه رقابتی شدن اقتصاد که باقی ماندن 

یارانه پنهان و توزیع یارانه نقدی در این سال هاست.
 نتیجلله اینکه از جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران، 7۶ میلیون نفر یارانه 
نقدی دریافت می کنند.  بررسی های اولیه نشان می دهد سه دهک از 1۰ 
دهک درآمدی ایران نیازی به یارانه های نقدی نداشللته باشللند.  این سه 
دهللک در بدبینانه ترین حالت جمعیتی در حدود ۲۴ میلیون نفر را در بر 
می گیرد اما در ایران کمی کمتر از جمعیت واقع شده در یک دهک یعنی 

۶ میلیون نفر یارانه دریافت نمی کنند.
 طبق آخرین گزارش ارائه شللده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، در 
پنج ماه گذشته 17۸ هزار میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی اختصاص 
یافته است. در عین حال طبق مصوبات بودجه الزم است تعداد یارانه بگیران 
در سال جاری از 7۶ میلیون نفر  به ۵۶ میلیون نفر کاهش یابد؛ اقدامی که 

اجرایی شدنش در ماه های باقیمانده از سال اندکی بعید می نماید.
چه کسانی یارانه نقدی می گیرند؟

تعریف برخوردار در ایران گسللتره وسللیعی را داراست. برخی به استناد 
میللزان دریافتی، خانوار یا فرد را در زمره برخورداران طبقه بندی می کنند 
و برخی به اسللتناد دارایی ها، به این صورت که مالکیت واحد مسللکونی، 
خللودرو و ... را نیللز در تعریف این واژه موثر می دانند. هر چه هسللت، به 
نظر می رسللد نقایصی که تا سالیان قبل در بانک های آماری وجود داشت 
کمی کار را مشللکل کرده بود اما در حال حاضر برخی مسئوالن با استناد 
به تکمیل این بانک های آماری، معتقدند مسیر تشخیص هموارتر از قبل 
است. کارشناسان اقتصادی چون راغفر اما نظری متفاوت دارند. این دسته 
از کارشناسان با استناد به اینکه تشخیص کسانی که نیاز واقعی به دریافت 
یارانه دارند، سهل تر است، تاکید دارند، در این صورت در حدود 3۰ میلیون 
نفر از جمعیت ایران شامل روستاییان، عشایر، بازنشستگان، زنان سرپرست 

خانوار و همچنین افراد تحت پوشللش نهادهللای حمایتی و امدادی الزم 
است در این فهرست باقی بمانند و بقیه مردم نیز نیازی به دریافت یارانه 

مستقیم نخواهند داشت.
 در قالب الیحه بودجه سللال آینده اما این مسللئولیت به استانداری ها 
محول شده است تا شناسایی پردرآمدها یا عکس این حالت کم درآمدها از 

طریق این نهاد صورت گیرد.
 آیللا منطقلله ای شللدن این فرآینللد می توانللد تاثیری بللر روند حذف 
پردرآمدهایی که هشت سال است در فهرست یارانه بگیران نقدی جا خوش 
کرده اند موثر باشد؟ برای پاسخ به این سوال باید منتظر تعریف دقیق واژه 

پردرآمد از سوی نهادهای مسئول در این پروسه ماند.
 این دسته افراد نگران نباشند

بررسللی های اولیه نشان می دهد روسللتاییان، عشایر، کسانی که تحت 
پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، مستمری 
بگیران و بازنشستگانی که کمتر از ۲.۵ یا 3 میلیون تومان حقوق می گیرند 
و شللاغانی با حقللوق کمتر از معافیت مالیاتی، در سللال آینده همچنان 
دریافت کننللده یارانه باقی بمانند. به این  ترتیب اینطور که نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد متقاضیان و نیازمندان واقعی در فرآیند 

حذف نگرانی نخواهند داشت.

استانداری ها برای حذف پردرآمدها در سال 98 مهیا می شوند

24 میلیون نفر خداحافظی می کنند؟

نفت

اقتصاد جهانی آبستن تنش های بیش تر
بازار نفت سال 2019 به کدام سمت می رود؟

سللال ۲۰1۸ میللادی به پایان خللود نزدیک می شللود و 
پیش بینی وضعیت بازار نفت در سللال ۲۰19 یکی از مسائل 
بسللیار مهم و تاثیرگذار در برآوردهای اقتصادی سللال جدید 

است.
بلله گزارش خبرآناین، در سللال ۲۰1۸ میادی تنش های 
ژئوپلیتیکی، تحوالت مالی و عرضه و تقاضا باعث تغییر قیمت 
نفت در بازار شد و توییت های دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا هم به این فضای متشللنج دامن زد ولی انتظار می رود 
در سللال ۲۰19 میادی نوسللان های بیشللتری در بازار نفت 
مشاهده شود.  فوربس در گزارش خود در مورد بازار نفت در 
سال ۲۰19 میادی نوشت: باید انتظار داشته باشیم پایبندی 
اعضای اوپک به توافق های نفتی  در این سللال کمتر شللود. 
در ماه هللای اخیر هم اعضای اوپللک با وجود روزهای طوالنی 
مذاکره نتوانسللته اند به توافق های پایداری دست پیدا کنند و 
دلیل این مسللاله اختاف موجود بین اعضای این سللازمان و 
تفاوت در سیاسللت های آنها اسللت. به  نظر می رسد در سال 
جدید دامنلله این اختافات بللاال می گیرد و بحللران بزرگتر 
می شللود و این بی ثباتی در کارتل نفتی  اوپک می تواند بازار 
را به سمت  تنش های سخت و بحران  های زیاد هدایت کند.

از طللرف دیگر در بازار نفت دو بازیگللر دیگر هم نقش ایفا 
می کنند، یکی از این بازیگران کشور روسیه است که امروزه از 
این کشور به عنوان قدرت شرق نام برده می شود و در دو سال 
گذشته سیاست هایی همسو با اوپک را در بازار نفت در پیش 
گرفته است و کشور دیگر آمریکا است که اخیرا نام خود را به 
عنوان یک صادرکننده خالص نفت در دنیا ثبت کرده اسللت. 
این دو کشور که از نظر میزان تولید نفت در میان پنج کشور 
اول بزرگ تولیدکننده نفت قرار دارند، روابط سیاسللی بسیار 
پرتنشللی را تجربه می کنند و این تنش بعد از روی کار آمدن 
ترامپ در آمریکا بیشللتر شده است. به همین دلیل توافق دو 
کشللور در مورد بازار نفت و اجرای سیاست های همسو برای 

حصول نتیجه مطلوب بسیار دور از انتظار است.
پیش بینی می شللود تولیللد نفت اوپک در فصل اول سللال 
۲۰19 میللادی کاهش یابد و بیشللترین کاهش هم از طرف 
عربستان خواهد بود. اما  در جلسه پایان فصل اول سال اوپک 
در مورد میزان تولید تصمیم گیری می کند به خصوص که در 
این زمان معافیت هشللت کشللور در مورد خرید نفت از ایران 
به پایان می رسللد و به گفته دولت ترامللپ از این زمان دیگر 
هیچ یک از کشللورها اجازه خرید نفت از ایران را ندارند. این 
سیاسللت باعث کاهش عرضه نفت در بازار و حذف نفت ایران 
می شللود و اگر اوپکی ها تولید خللود را افزایش ندهند بازار با 
کمبود عرضه روبه رو خواهد شللد. ایللران یکی از اثرگذارترین 
کشللورها در بازار نفت اسللت به همین دلیل حذف نفت این 
کشللور از بازار نفت عاوه بر تاثیللر روی میزان عرضه، از نظر 
روانی و ژئوپلیتیکی هم به بازار نفت آسیب وارد می کند و باید 

مورد توجه قرار بگیرد.  
در پایان باید در نظر داشت که سال ۲۰19  میادی آبستن 
تنش های زیادی در بازار نفت و اقتصاد اسللت.  تنش هایی که 
اغلب ریشلله در سیاست های دولتمردان آمریکا دارد و انتظار 
می رود زمینه را برای آغاز رکودی دیگر در اقتصاد دنیا فراهم 

کند.
پشت پرده ریزش قیمت نفت چیست؟

قیمت نفت هفته گذشللته بلله پایین ترین حد خود در یک 
سللال گذشته سقوط کرد که ناشی از تشدید نگرانی ها نسبت 
به چشللم انداز اقتصاد جهانی و واهمه نسبت به اشباع عرضه 

در بازار بود.
به گزارش ایسللنا، دالیل این ریزش قیمت ناگهانی، متعدد 
بود. رشللد سطح ذخایر نفت و انتظار برای افزایش تولید نفت 
شللیل بر قیمت نفت سللنگینی کرد اما کاهش قیمت نفت به 

دلیل ریزش گسترده بازارهای مالی تشدید شد.
شللرکت »جن اسللکیپ« در گزارشللی در این باره نوشت: 
ذخایر نفت رو به رشللد است و این مسللئله نگرانی ها نسبت 
به ضعیف شللدن تقاضا در بحبوحه رشللد فزاینللده عرضه را 
برانگیخته اسللت. فیلیللپ فاین، تحلیلگر شللرکت »فیلیپ 
فیوچللرز« به رویترز چنین گفت: افت شللدید قیمت نشللان 
می دهللد کلله نگرانی هایی دربللاره عرضه بیشللتر و تقاضای 

ضعیف تر وجود دارد.
قیمللت نفللت روز دوشللنبه ۴درصد سللقوط کللرده بود و 
روز سه شللنبه نیز بلله همین میزان افت کرد. وسللت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا به پایین ۴۸ دالر در هر بشللکه و برنت به 

پایین ۵۸ دالر در هر بشکه سقوط کرد.
اداره اطاعات انرژی آمریکا در جدیدترین گزارش ماهانه خود 
پیش بینللی کرد تولید نفت از هفت منطقه بزرگ شللیل زمانی 
که دسامبر به پایان برسللد، برای نخستین بار به ۸.۰3 میلیون 
بشللکه در روز صعود خواهد کرد و حدود 13۴ هزار بشللکه در 
روز در ژانویه رشد کرده و به ۸.17 میلیون بشکه در روز افزایش 
پیدا می کند. تولید منطقه پرمیان باسین تگزاس و نیومکزیکو به 
تنهایی حدود 73 هزار بشکه در روز رشد کرده و به رکورد حدود 
3.۸ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. رشد تولید پرمیان از افت 

ماهانه تولید ونزوئا بیشتر است.
با این حال، با سللقوط وسللت تگزاس اینترمدیت آمریکا به 
پایین ۵۰ دالر در هر بشللکه، شللرکت های حفاری شللیل با 
مضیقه مالی فزاینده ای مواجه خواهند شللد و ممکن اسللت 

ناچار شوند روند فعالیت شان را آهسته کنند.
شللرایط فعلی بازار نفت همچنین می تواند به واهمه نسبت 
به کندی اقتصاد جهانی مرتبط باشللد. بازارهای سللهام آسیا 
روز دوشللنبه و بازارهای آسیایی روز سه شنبه سقوط کردند. 
شاخص داوجونز اینداسللتریال اوریج 1۲درصد از اوایل اکتبر 
نزول کرده و شللاخص »اس اند پللی ۵۰۰« حدود ۵درصد بر 
مبنای سللاالنه کاهش داشللته اسللت. انتظارات برای افزایش 
هزینه های اسللتقراض و تقویللت ارزش دالر آمریکا، بازارهای 
نوظهللور را متاطللم کللرده و باعث فرار سللرمایه از برخی از 

کشورها شده است.
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بهتر است به جای افزایش نرخ ارز از واقعی شدن نرخ ارز بگوییم. 
ارزی که اکنون در سللامانه نیما با نرخ بیش از 7هزار تومان عرضه 
می شللود، نرخ واقعی ارز است. حباب عجیب وغریبی که در ماه های 
گذشللته در بازار ارز ایجاد شللد، از بین رفته و نرخ ارز در بازار آزاد 
هم در حال نزدیک شللدن به نرخ نیمایی اسللت. نرخ نیمایی امروز، 
محصللول بیش از پنج سللال فشللردن قیمت ارز به طور دسللتوری 
اسللت و البته به طور حتم رشللد آن صادرات کشللور را تحت تأثیر 
قللرار می دهد. نکته اما این اسللت که بعضی مشللکات پیش روی 
صللادرات اثر افزایش نللرخ ارز را خنثی کرده. با ایللن نرخ ارز بهتر 
از گذشللته با رقبای خارجللی در بازارها رقابللت می کنیم اما موانع 
مربللوط به حمل ونقل، بیمه  و انتقال پول مشکل زاسللت. بسللیاری 
از کشللورها کاالی ایرانی را از تللرس آمریکایی ها تحریم کرده اند و 
خرید از ما کاهش یافته اسللت. اکنون بیشتر به کشورهای کوچک 
صادر می کنیم و مشللتری های عمده صادراتللی ما از مدت ها پیش 
سخت گیری بیشتری نسبت به واردات از ایران نشان می دهند. ژاپن 
که سال ها به عنوان مشتری فرش ماشینی ایران شناخته می شود از 
دو سال گذشته به بهانه تحریم ها سفارش جدیدی ثبت نکرده است 
و در سللال جاری بیشتر مشللتریان اروپایی مان را از دست  داده ایم. 
مشتری ای در عربستان داشتیم که ۲۰ سال از ایران فرش می خرید 
اما به دلیل مشکات سیاسی واردات فرش از ایران را قطع کرده اند. 

این شرایط اثرگذاری نرخ ارز بر صادرات را خنثی می کند.
نکته مثبت اما اثرگذاری نرخ ارز بر واردات است. درگذشته آنچه 
به واردات بی رویه کاالی خارجی به کشللور دامن می زد سوبسللید 
دولت به ارز بود. کاالی ایرانی در آن زمان به سللختی بازار داخلی را 
حفظ می کرد و باید در سللنگر صللادرات هم می جنگید. اکنون این 
سوبسید کمرنگ شده و این فرصتی برای کاالی داخلی است. جنبه 
نگران کننللده اما اختصاص ارز یارانه ای به بعضی کاالهاسللت که به 
قاچاق معکوس آن دامن زده است. اختصاص یارانه دولتی به بعضی 
داروها، مواد غذایی یا سوخت زمینه این قاچاق را فراهم کرده است.
شللرایط تجارت هیچ وقت به اندازه امروز سخت نبوده است. حتی 
در زمینه پیدا کردن کانتینر هم مشللکل داریللم. راه های دور زدن 
تحریم ها مسللدود شللده و دولت و بخش خصوصی به دنبال یافتن 
راه هللای تازه اند اما امیدواریم با راه اندازی کانال ارزی ایران و اروپا و 
عمل کشورهای اروپایی به وعده های پسابرجامی شرایط کمی بهتر 
شللود. پیش بینی پذیری آینده برای تجار ایرانی در شللرایط کنونی 

سخت شده است.

مجمع عمومی سالیانه بانک پاسارگاد برگزار شد
مهر تأیید سهامداران بر عملکرد بانک  

پاسارگاد
 مجمللع عمومی عادی سللالیانه بانک  پاسللارگاد )نوبت دوم(، در 
تاریخ ۲۸ آذر 1397 در محل تاالر بزرگ وزارت کشللور و با حضور 

اکثریت سهامداران برگزار شد.
به گللزارش روابط عمومی بانک  پاسللارگاد، در ایللن مجمع که با 
حضور بیش از 9۰درصد از سللهامداران برگزار شد، دکتر قاسمی به 
عنوان رئیس جلسه، امین تفرشی و به داش به عنوان ناظرین و دکتر 

نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
در این جلسلله بانک  پاسارگاد با ارائه گزارش عملکرد خود به طور 
شفاف و کامل، به ابهامات و سؤاالت سهامداران پاسخ داد. همچنین 
موارد مطرح شده در جلسه با تأیید و رأی اعتماد اکثریت سهامداران 

به تصویب رسید.
بر این اساس ضمن تأیید صورت های مالی بانک  پاسارگاد توسط 
سللهامداران، میزان ۴۴ . ۴۶ ریال به عنوان سللود برای سللال مالی 
139۶ تعیین شللد. همچنین با رأی سللهامداران روزنامه اطاعات 

به عنوان روزنامه رسمی بانک انتخاب شد.
گفتنی اسللت بانک  پاسللارگاد بللا توکل بر خداونللد و بهره گیری 
از دانللش و تجربلله مدیللران خود، ضمللن رعایت کلیلله قوانین و 
دستورالعمل های تعیین شده از سوی نهادهای نظارتی، تمام تاش 
خللود را برای حفظ منافع سللهامداران به کار بسللته  اسللت. حضور 
اکثریت سللهامداران و تأیید موارد مطرح شللده نشللان از اعتماد و 

اطمینان خاطر آنها نسبت به عملکرد خوب بانک  پاسارگاد است.

رئیس بانک مرکزی ایران به اردوغان چه گفت؟
خبرهای خوش همتی در زمینه روابط بانکی 

ایران و ترکیه
رئیس کل بانک مرکزی ایران از تاکید رئیس جمهور ترکیه بر رفع 

هرچه سریع تر موانع بانکی میان دو کشور خبر داد.
پنجمین شللورای روابللط راهبردی ایران و ترکیلله، ۲9 آذرماه با 
حضور روسللای جمهور و برخی مقامات دو کشللور در آنکارا برگزار 
شد و عبدالناصر همتی که در این جلسه حضور داشته است، درباره 
آن گفت: در این جلسه راه های توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو 
کشور با هدف رسللاندن حجم مبادالت به 3۰ میلیارد دالر بررسی 
شللد. در این جلسلله به آقای اردوغان گفتم که روابط بانکی، کلید 
اصلی این راهبرد اسللت و ما شللدیدا در این زمینه گله مندیم و اگر 

موانع بانکی برطرف نشود، از هدف راهبردی دور خواهیم شد.
رئیللس کل بانللک مرکزی با اشللاره به تایید این موضوع توسللط 
رئیس جمهللور ترکیه، اظهار کللرد: رئیس جمهور ترکیلله این نکته 
را قبول داشللت و بر رفع هرچه سللریع تر موانللع تاکید کرد و عزم 
دولت شللان را در این زمینه بیان کرد. با توجه به جلسات تخصصی 
که بعد از جلسه شورا داشتیم و توافقاتی که انجام شد، آینده بسیار 

خوبی برای روابط تجاری و بانکی دو کشور انتظار دارم.
به گفته همتی، با توجه به گفت وگوهای سازنده دو رئیس جمهور 
قطعا تحوالت مهمی در روابط اقتصادی، تجاری و بانکی دو کشللور 

ایجاد خواهد شد.

یادداشت

فرصللت امروز: هفتم دی ماه سللال 1393 بود کلله نمایندگان مجلس 
شورای اسامی همه بانک ها و موسسات اعتباری را موظف کردند در مدت 
سلله سللال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در 
بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند. براسللاس این مصوبه 
که در واقع خروج بانک ها از عملیات بنگاه داری را کلید زد، همه بانک ها و 
موسسات اعتباری ملزم شدند ساالنه دست کم 33درصد اموال خود اعم از 
منقول، غیرمنقول و سللرقفلی را که به تملک آنها و شرکت های تابعه آنها 
درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد محسوب 

می شود، واگذار کنند.
پیرو این مصوبه، دی ماه سللال گذشته، مسعود کرباسیان وزیر پیشین 
اقتصللاد از فللروش 1۰۰هزار میلیارد ریللال اموال مللازاد بانک ها از جمله 
بنگاه هللای در اختیار آنها تا پایان سللال و افزایش ایللن رقم به ۲۰۰ هزار 
میلیارد ریال تا خرداد امسال خبر داد. همچنین چندی پیش امیر باقری، 
معاون امور بانک، بیمه و شللرکتی های دولتی وزارت اقتصاد اعام کرد که 
بانک ها از ابتدای امسللال تا دهم شهریورماه، حدود ۶ هزار میلیارد تومان 
از سللهام و اموال مازاد خود را فروختند که از این واگذاری، میزان سللهام 
شرکت  ها ۴ هزار و ۶۰۰میلیارد تومان و سهم اماک و اموال مازاد بانک ها 

نیز یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
اختصاص ملک بانک ها در بافت فرسوده برای مسکن اجتماعی

حاال در شللرایطی که رکود بازار مسللکن موجب شده تا بانک ها نتوانند 
بسللیاری از اماک و اموال مازاد خود را به فروش برسانند، فرهاد دژپسند 
به بانک ها گفته چوب حراج به اموال خود نزنند و در مقابل پیشنهاد داده 
تا بانک ها از دارایی خود به صورت اهرم استفاده کرده و ملک های خود در 

بافت های فرسوده را برای »مسکن اجتماعی« اختصاص دهند.
وزیر اقتصاد در نشست »بررسی روند واگذاری اموال مازاد بانک ها« گفت: 
به هیچ وجه به دنبال این نیسللتیم که بانک ها چوب حراج به اموال خود 
بزنند، بلکه این اموال باید مطابق با واقعیت ها قیمت گذاری شللود و تا حد 

امکان به صورت نقد به فروش برسد.
او سرعت همراه با دقت و سامت را شرط های مهم واگذاری اموال مازاد 
و بنگاه هللای متعلق به بانک ها عنوان کللرد و ادامه داد: آنچه که باید برای 
یک بانک به عنوان بنگاهی اقتصادی مهم باشد، خرید و حفظ ملک به امید 
فروش گران تر آن نیسللت، بلکه خود پول باید برای بانک مهم باشللد؛ زیرا 
بانللک توانایللی آن را دارد که با گردش پول و کار کردن با آن، درآمدی به 

مراتب بیش از ملک، کسب کند.
به گفته وزیر اقتصاد، دو موضوع به طور مسللتمر از وزارت اقتصاد مورد 
مطالبلله قرار می گیرد؛ یکللی بحث کلی »اصاح نظللام بانکی« و دیگری 

»واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها« است.
وی با مطلوب خواندن اسللتفاده از دارایی بانک ها به صورت »اهرم« نیز 
اضافه کرد: به طور نمونلله، بانک ها می توانند ملک های خود در بافت های 
فرسوده را برای »مسکن اجتماعی« اختصاص دهند و در این زمینه از سود 

ناشی از سرمایه گذاری نیز استفاده کنند.
سازمان بورس و بنگاه داری بانک ها

از سللوی دیگر اما سیاست های سللازمان بورس نیز در ماه های اخیر به 
نوعللی حمایت از بنگاه داری بانک ها را نشللان می دهد. به گزارش ایسللنا، 

چندی پیش رئیس سللازمان بورس در پاسخ به سللوالی در این مورد که 
»آیا بازار سللرمایه باید کسللب و کارهایی که صرفا کپی هسللتند و با زور 
منابع مالی حاصل از یک یا چند سللرمایه گذار خاص روی پا ایستاده اند را 
تامین مالی کند یا خیر و آیا در صورت تامین مالی احتمال ضرر شدید به 
سرمایه گذاران وجود ندارد؟« به سرمایه گذاران و پول های هوشمند اشاره 
 smart  ها و smart investor ،و اعام کرد که »در بازار سللرمایه مللا
money ها وجود دارند و این پول های هوشمند و سرمایه گذاران هوشمند 

می دانند کجا بروند و اشتباه نمی کنند.«
شاپور محمدی معتقد است که این سرمایه گذاران به دنبال سود هستند 

و خود در سرمایه گذاری که »سودآورم نباشد ورود نمی کنند.
از طرفی حدود دو سللال است که صندوق های سرمایه گذاری جسورانه 
از فرابللورس ایللران موافقت اصولی گرفته اند ولی اکثریللت به اتفاق آن ها 
نتوانسته اند منابعی به دست آورند و تعداد کمی که پذیره نویسی کرده اند 
حداکثر تللا 1۰درصد منابع مورد نیاز خود را جللذب کرده اند و همچنان 
خالی هسللتند که شاپور محمدی در این باره به خالی ماندن صندوق های 
سرمایه گذاری جسللورانه و عدم استقبال سللرمایه گذاران حرفه ای از این 

صندوق ها اشاره دارد.
وی در پاسللخ به اینکه چرا عده ای از مدیران بازار پول و بازار سللرمایه 
قصد دارند برنامه چهارم توسللعه را نادیده گیرنللد و منابع مردم عادی را 
در صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر وارد کنند و سعی دارند برخاف 
قانون مدیر صندوق سللرمایه گذاری خطرپذیر شللوند؟ گفت: »مگر منابع 

مورد نیاز صندوق های جسورانه چقدر است؟«
امللا باید به یک نکته اساسللی توجه داشللت، مللا می دانیم که مخاطب 
صندوق های سللرمایه گذاری خطرپذیر همان » smart investor ها و 
سللرمایه گذاران حرفه ای« هستند که ریاست سللازمان بورس به آن اشاره 

کرده بود.
طی بیش از یک سللالی کلله این صندوق ها از فرابللورس ایران موافقت 
اصولی گرفتند این سرمایه گذاران هوشمند با اینکه صندوق های خطرپذیر 
تشللنه منابع بودند، در آن ها سللرمایه گذاری نکردند و با این کار به اهالی 
بللازار سللرمایه با زبان بی زبانللی گفتند که نمی خواهیللم در صندوق های 

سرمایه گذاری جسورانه سرمایه گذاری کنیم.
پس این سللرمایه گذاران حرفه ای این کار را »سودآور ندیدند« و متوجه 
شللده اند که این سرمایه گذاری اقتصادی نیست، چراکه اگر غیر از این بود 

صندوق های خطرپذیر فعلی تا بیش از یک یا دو سال خالی نمی ماند.
الزم به یادآوری است که این صندوق های سرمایه گذاری برای این تاسیس 
شدند که در همان شرکت های زیان ده سرمایه گذاری کنند همان شرکت هایی 
که رئیس سازمان بورس راجع به آن ها گفت »سرمایه گذاران هوشمند، خود 

تصمیم می گیرند که در آن ها سرمایه گذاری کنند یا نکنند.«
رئیس سللازمان بورس در بخشی از توضیحاتش به ایسنا، در این زمینه 
به درسللتی به موضوع »سودآوری« اشاره کرده و می گوید مگر هدف این 
بنگاه ها )بنگاه هایی که با زور سرمایه گذاران روی پا ایستاده اند( در نهایت 

چیزی غیر از »سودآوری« است؟
به اعتقاد وی، سرمایه گذاران این شرکت ها )که هوشمند هستند( خود 

می دانند کجا سرمایه گذاری کنند و هدف شان سودآوری است.

لذا باید گفت با توجه به آنچه گفته شد در عمل smart investor ها 
که می دانند کجا باید سرمایه گذاری کنند و کجا نباید سرمایه گذاری کنند، 
ترجیح دادند که در صندوق های سللرمایه گذاری جسورانه سرمایه گذاری 

نکنند.
طبق قانون برنامه ششللم توسللعه منابع بانکی نباید صرف صندوق های 
سرمایه گذاری خطرپذیر شود، چرا که منابع بانکی، سپرده های مردم عادی 
است و مردم با هدف سرمایه گذاری های خطرپذیر در بانک سپرده گذاری 

نکرده اند.
اما حللاال که سللرمایه گذاران هوشللمند، صندوق های سللرمایه گذاری 
خطرپذیر و آن شللرکت ها را برای سرمایه گذاری مناسب ارزیابی نکرده اند 
آیا می توان این صندوق ها را به این بهانه که نیاز به منابع دارند با پول های 
عامه مردم که در بانک ها سللرمایه گذاری شللده اند، پر کرد؟ جالب اینکه 
رئیس سللازمان بورس در این مورد می گوید »مگر کل سللرمایه مورد نیاز 

صندوق های سرمایه گذاری جسورانه چقدر است؟«
اما به راستی چه فرقی می کند منابع مورد نیاز صندوق های خطرپذیر کم 
باشللد یا زیاد؟ سرمایه گذاران حرفه ای و همان smart investor ها که 
رئیس سازمان بورس در مورد آنها صحبت کرده در این سال ها نخواسته اند 
در این صندوق های جسورانه، سرمایه گذاری کنند. حاال مگر می شود با این 
اسللتدالل که چون smart investor ها نخواسته اند در این صندوق ها 
سرمایه گذاری کنند و نیاز صندوق های خطرپذیر زیاد نیست، سرمایه های 
عامه مردم را  که می خواهند در سپرده های کم ریسک بانکی، سرمایه گذاری 

کنند را به صندوق های خطرپذیر ببریم؟!
از طرفی می دانیم که امروز آفت بانک های ما بنگاه داری است و شخص 
رئیس سللازمان هم بارهللا به قانون رفع موانع تولید اشللاره و تاکید کرده 
که بانک ها باید از بنگاه داری بیرون بیایند. همچنین در ماه های گذشللته 
بسللیاری از مسئوالن و مقامات عالی رتبه کشور نیز بر این موضوع تاکید 
ویللژه داشللتند. در عین حال مللا می دانیم که هدف اصلللی صندوق های 
سرمایه گذاری خطرپذیر در نهایت سرمایه گذاری در یک بنگاه است که از 
قضا عمدتا زیان ده هم هسللتند. آیا سرمایه گذاری بانک ها در صندوق های 

سرمایه گذاری جسورانه خود به معنای بنگاه داری بانک ها نیست؟
رئیللس سللازمان بللورس در آن پاسللخ خللود تاکیللد دارد کلله ایللن 
سرمایه گذاری ها در حد یک کرسی مدیریتی نیست اما به راستی چه فرقی 
دارد که در حد یک کرسللی باشللد یا در حد یک دهم کرسی؟ مگر همین 
۰.1، ۰.1 ها نیسللتند که در نهایت یک کرسی را تشکیل می دهند؟ مگر 
همین ریسک های غیرمنطقی ذره ذره به تعدادی از بانک ها تحمیل نشدند 

و در نهایت آن ها را به ورشکستگی نکشاندند؟
محمدی همچنین گفته که »احتمال دارد عده ای اشتباه کنند و در این 
بنگاه ها سرمایه گذاری کنند و بعد متوجه شوند که اشتباه کرده اند و سهم 

خود را بفروشند.«
ولی ابهامی که در این مورد پیش می آید این است که در زمانی که این 
شرکت ها از بازار سرمایه تامین مالی کرده اند دیگر به هدف خود رسیده اند 
چه فرقی می کند که آن سرمایه گذاران در بازار ثانویه سهم شان را بفروشند 
یا نگه دارند؟ آیا در آن صورت یک رسللوایی برای بازار سللرمایه ایران رخ 

نمی دهد؟

آیا سازمان بورس به بنگاه داری بانک ها دامن می زند؟

شروط 3 گانه واگذاری اموال مازاد بانک ها

افزایللش تللورم و نزدیللک شللدن آن به نرخ سللود بانکی باعث شللده 
سللرمایه گذاری در بانک ها دیگر آن جذابیت سللابق را نداشللته باشد و به 
گفته یک اقتصاددان، اگر این مسللاله باعث شللود که سپرده گذاران بانکی 
سرمایه شللان را از بانک هللا خارج کننللد می تواند باعث ایجللاد تاطم در 
بازارهای دیگر شللود. به گزارش ایسللنا، اعام تورم 1۸.۴درصدی توسط 
بانک مرکزی برای آبان ماه امسال نشان دهنده نزدیک تر شدن هرچه بیشتر 
تورم به نرخ سللود بانکی است. این شرایط می تواند باعث شود تا برخی از 
سللپرده گذاران ترغیب شوند تا پول خود را از بانک ها خارج کنند؛ هرچند 
یک اقتصاددان در این باره معتقد است سرمایه گذاری در بانک ها به دلیل 

امنیتی که برای سرمایه ها فراهم می کند کماکان جذابیت خود را دارد.
قدرت اله امام وردی در گفت وگو با ایسللنا، با اشاره به نزدیک شدن رقم 

رسللمی تورم اعام شللده به نرخ سود پرداختی توسللط بانک ها، به نحوه 
محاسبه نرخ سود واقعی پرداخت و گفت: نرخ سود واقعی پرداختی توسط 
بانک ها از کسللر نرخ سود اسللمی از نرخ تورم به دست می آید که با توجه 
به نرخ باالی تورم روز به روز در حال کم شللدن است. با این حال بعید به 
نظر می رسد این مساله باعث شود تا خروج آنچنانی سرمایه ها را از بانک ها 
داشته باشیم چرا که عمده سپرده گذاران در این عرصه افراد محافظه کاری 

هستند که نمی توانند ریسک حوزه های دیگر را بپذیرند.
او با بیان اینکه اگر سللرمایه ها از بانک ها خارج و توسللط سپرده گذاران 
مصرف شود می تواند باعث ایجاد تورم و نقدینگی بیشتر شود، اضافه کرد: 
این فرض هم البته در شللرایط فعلی بعید اسللت اما ممکن است اگر نرخ 
تورم بیشتر از اینها شود و سپرده گذاران احساس کنند که سرمایه گذاری 

در بانک ها برای شان به صرفه نیست سرمایه خود را در بازارهای سرمایه ای 
دیگر مانند بازار بورس یا مسکن سرمایه گذاری کنند.

این اقتصاددان خروج سرمایه ها از بانک ها و سرمایه گذاری در حوزه های 
دیگللر را مخللرب توصیف کرد و گفت که این مسللاله باعللث عدم تعادل 
در حجللم سللرمایه ها و ایجاد تاطم در بازارهای مقصد این سللرمایه های 
سرگردان شود. گفتنی است با اینکه نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و 
اعتبار 1۵درصد است اما نرخ سودی که عما پرداخت می شود تا ۲3درصد 
نیز افزایش دارد. هرچند این سود نسبت به نرخ تورم اندک به نظر می رسد 
اما با اتفاقاتی که در بازارهای سرمایه ای دیگر مانند بازار ارز و سکه و حتی 
طا اتفاق می افتد سللرمایه گذاری در بانک ها کماکان از امنیت بیشللتری 

برخوردار است.

عاقبت نزدیک شدن تورم به سود بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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 سفته بازان و طمع کاران
بازندگان بورس

کارشناسان بازدهی بورس برای سهامداران را در گرو دید میان 
و بلندمدت آنان می دانند اما در صورت طمع ورزی و سفته بازی و 
تاش برای کسب سودهای بزرگ کوتاه مدت، نتیجه ای جز زیان 

عاید آنها نخواهد شد.
به گزارش ایرنا، شللاخص بللورس در ادامه روند نزولی خود در 
پایان هفته ای که گذشللت با افتی شللدید وارد کانال 1۵۶هزار 
واحدی شللد که این موضوع، نگرانی هایی را در بین سهامداران 
درباره چشللم انداز بازار سرمایه و تداوم افت شاخص ایجاد کرده 

است. 
درباره چرایی افت شللاخص عوامل مختلفی بیان می شللود که 
از جمللله مهم تریللن آنها می تللوان به کاهش قیمللت نفت، افت 
بهای ارز، بروز مشللکات در صادرات محصوالت برخی شرکت ها 
و همچنیللن کاهش نللرخ کامودیتی ها )مواد پایلله و معدنی( در 

بازارهای جهانی اشاره کرد.
با توجه به اینکه بورس اکنون در وضعیتی منفی به سر می برد، 
ابهامات و سللواالت متعددی درباره چشللم انداز بازار سللرمایه و 
سرنوشت سرمایه گذاری های انجام شده در این بازار مطرح شده 

است.
در شللرایط منفی بازار، برخی سللهامداران تازه وارد با هیجان 
زدگی در حال خرید و فروش سللهام مختلف هسللتند تا شللاید 
بتوانند همانند ماه های گذشللته سودهای قابل توجهی را کسب 

کنند که البته کمتر به این هدف دست می یابند.
عوامل تاثیرگذار بر افت شاخص بورس

 بهروز عباس زاده، کارشللناس بازار سرمایه درباره وضعیت بازار 
سللهام گفت: بخشی از رشد شللتابان بورس در ماه های گذشته 
)تابسللتان و اوایل مهر( ناشی از هیجانات بود و طبیعی است که 

پس از آن رشد سریع، وارد مرحله اصاح شود.
  وی افزود: براسللاس تجربه سللال های گذشته، همواره پس از 
رشللد سللریع بورس، باید انتظار یک دوره اصاح فرسایشللی را 

داشته باشیم.
  این کارشناس بازار سللرمایه اضافه کرد: برخی افراد در زمان 
رشد شتابان شاخص به صورت هیجانی اقدام به خرید می کردند 
و در معامللات خودتوجهی بلله تحلیل ها نداشللتند، اکنون نیز 
برخللی افراد به صللورت هیجان زده و بلله دور از تحلیل اقدام به 

فروش می کنند.
  عباس زاده ادامه داد: عامل دیگر افت شللاخص بورس، کاهش 
نللرخ ارز بوده که بر برخی از گروه های صادراتی و ارزمحور تاثیر 

منفی داشته است.
 وی یادآور شد: افت بهای نفت از بشکه ای ۸۰ دالر به زیر ۵۰ 
دالر نیز باعث تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر برخی از گروه های 

بورسی مانند پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها شده است.
  این کارشللناس بازار سللرمایه خاطرنشللان کرد: ریسک های 
سیاسللی نیز تاثیر منفی بر بازار داشللته و افت شاخص و کاهش 

بهای سهام شرکت ها را به دنبال داشته است.
 عبللاس زاده با بیان اینکه در الیحه بودجلله نیز هنوز ابهاماتی 
وجود دارد، افزود: در بین فعاالن بازار سللرمایه این نگرانی ایجاد 
شللده که توجه بیشللتر به اخللذ مالیات در بودجه سللال آینده 
می تواند تأثیر منفی بر عملکرد شرکت های بورسی داشته باشد.

ابهامات و نگرانی های پیش روی سهامداران
  این کارشللناس بازار سللرمایه افزود: ناتللرازی میان درآمدها 
بللا مصارف و هزینه ها در بودجه سللال آتی، ابهللام در نرخ ارز و 
میزان درآمدهای ارزی و مشللخص نشللدن میزان صادرات نفت 
نیز از دیگر ابهاماتی به شمار می روند که هنوز برای فعاالن بازار 

سرمایه روشن نشده است.
  عباس زاده اضافه کرد: پیش بینی می شود که بیشتر درآمدهای 
ارزی در سللال آتی برای تامین کاالهای اساسی اختصاص یابد و 
بودجه اندکی برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته شود که این 
موضوع می تواند بر شللرکت های بورسی که برای اجرای پروژه ها 

از بودجه های عمرانی بهره می گیرند تاثیر منفی داشته باشد.
 وی افللزود: از نگرانی هللای دیگر فعاالن بازار سللرمایه افزایش 
هزینه های شللرکت ها به دلیل رشد نرخ تورم است که سودآوری 

شرکت ها را کاهش می دهد.
چشم انداز بازار کم نوسان و باثبات برای بورس

 این کارشللناس بازار سرمایه درباره  چشم انداز بازار سرمایه نیز 
گفت: پیش بینی چشللم انداز بورس در ماه های پیش رو دشللوار 
است زیرا هر روز اخبار جدیدی منتشر می شود که می تواند تاثیر 

منفی یا مثبت بر بازار بگذارد.
  وی افزود: اما اگر تحول سیاسی و یا اقتصادی مهمی رخ ندهد 
بللا یک بازار باثبللات مواجه خواهیم بللود و حرکت های هیجانی 
دسللته جمعی ماننللد صف های خرید و صف هللای فروش در آن 

نسبت به چند ماه اخیر کمتر به چشم خواهد خورد.
  عباس زاده اضافه کرد: با توجه به افزایش نرخ تورم و باال رفتن 
هزینه شللرکت ها نباید در گزارش های مالی که در آینده منتشر 

می شود انتظار سودآوری خیلی زیادی را داشت.
  وی ادامه داد: به نظرم در ماه های آتی، شاهد افت و خیزهای 
باشللتاب و سریع در بازار بورس نخواهیم بود و شاخص بورس با 

افت کمی به روند خود ادامه خواهد داد.
 این کارشللناس بازار سرمایه گفت: باید توجه داشت که اکنون 
عاوه بر متغیرهای سیاسی و اقتصادی داخلی سایر عوامل مانند 
متغیرهللای بین المللی نیز بللر بازار تأثیرگذار هسللتند که قابل 

پیش بینی نیستند.
 عباس زاده درباره تاثیللر محدودیت های مبادالت بین المللی و 
اثللرات تحریم نیز گفللت: تاکنون تغییر ملموسللی از نظر میزان 
فروش شرکت ها گزارش نشده، اما احتمال دارد در ماه های آینده 

مشکاتی برای شرکت ها رخ دهد.
توصیه به سهامداران

  وی بللا توصیه به سللهامداران گفت: اکنون بازار سللرمایه در 
شرایطی نیست که بتوان در کوتاه مدت از آن سودهای پایداری 
را کسب کرد اما در صورتی که سهامداری برای دوره بلندمدت و 
میان مدت و با در نظر گرفتن وضعیت سودآوری شرکت ها انجام 

شود احتمال کسب موفقیت در سرمایه گذاری بیشتر می شود.

نماگربازارسهام

با پایان فصل پاییز، پرونده فعالیت بورس تهران در 9ماهه ابتدایی سال با 
بازدهی ۶۲درصدی بسته شد. فصل سوم سال در حالی به پایان رسید که 
شللاخص کل در این مدت افت محدود ۰.۸ درصدی را به جای گذاشت و 
همچنین حمایت قابل توجه حقوقی ها از بازار در دو ماه آبان و آذر از دیگر 

نکات مهم این مقطع زمانی بود.
به گزارش سنا، بورس تهران پرونده فعالیت خود در نیمه نخست سال را 
در حالی بست، که این بازار در این مدت بیش از ۶۶درصد بازدهی مثبت 
به ثبت رسللاند، شللاخص کل نیز با عبور از مرز 1۶۰ هزار واحد گواهی بر 

جذابیت روزافزون این بازار برای سرمایه گذاری بود.
با اتمام فصل پاییز، بررسی روند معاالت بازار سهام حکایت از تغییر مسیر 
و چرخش نگاه سللهامداران در مقاطع زمانی مختلف دارد. سه ماهه سوم 
سللال برای شللاخص بورس تهران با افت محدود ۰.۸درصدی همراه شد. 
شاخص کل در آخرین روز شهریور در کانال 1۵7هزار واحد قرار داشت که 

این رقم در آخرین روز معاماتی پاییز به 1۵۶هزار واحد رسید.
از سوی دیگر میانگین ارزش معامات بورس نیز طی این بازه زمانی در مسیر 
نزولی قرار گرفت. به طوری که میانگین این مولفه از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان در تابسللتان به ۸۰۰ میلیارد تومان در پاییز رسللید. درخصوص بحث 
تغییر مالکیت نیز حقوقی ها طی این مدت تحرک بیشتری در بازار داشتند. 
حقیقی های بورس که در تابسللتان در عمده روزها بازیگردان های اصلی بازار 

بودند، در پاییز محتاط تر رفتار کرده و عمدتا در سمت عرضه فعال بودند.
امللا در بحث صنایع بورسللی، طی این مدت صنعللت زراعت با بازدهی 
3۸.۵درصللدی در صدر صنایع پربازده قرار گرفللت. از نکات بارز عملکرد 
صنایع می توان به چرخش نگاه سهامداران به سمت کوچکترهای بورسی 

اشاره کرد. در این مدت تحوالت زیادی در زمینه های سیاسی و اقتصادی 
در کشور رخ داد که از مهمترین آنها می توان به اعمال تحریم های یکجانبه 
دولت آمریکا بر ایران، نگرش های جدید در بازار ارز و افت شللدید قیمت 

دالر اشاره کرد.
پیشتازی بورس در برابر رقبا

مهرماه برای سهامداران بورسی، با خوش یمنی بسیاری همراه بود. ثبت 
تقاضاهای سللنگین در این مدت توانست بر عرضه ها غالب شود و شاخص 
کل بازدهی بیش از 17درصدی را به ثبت برسللاند. در آن سو؛ ارز و سکه 
پس از مدت طوالنی در شللیب نزول قرار گرفتند و بازدهی منفی به ثبت 
رسللاندند. به این ترتیب بازار سهام با بازدهی چشمگیر، گوی سبقت را از 
دیگر رقبا ربود. در ابتدای مهرماه موج نقدینگی واردشللده به بازار تشدید 
شللد و سقف شکنی های پی درپی در کارنامه شللاخص کل به ثبت رسید. 
این جهش ها به چند کانال شکنی طی یک روز منجر می شد. ارزش روزانه 
معامات خرد سهام نیز با رشد قابل توجه حتی مرز 1۵۰۰ میلیارد تومانی 
را نیز پشت سر گذاشت. شاخص بورس در اولین ماه پاییز در حالی در کانال 
1۸7 هزار و ۸۰۰ واحد قرار گرفت که بازدهی بورس از ابتدای سال از مرز 

9۵درصد عبور کرد.
اما همزمان با شللروع هشللتمین ماه سللال، بازار شللاهد تغییر مسللیر 

سهامداران در معامات بود.
 بی شک آبان ماه یکی از مهمترین ماه های سیاسی و اقتصادی ایران بود. 
سایه ریسک های سیستماتیک بر سر بازار منجر به عقب نشینی سهامداران 
در سمت خرید شد، به این ترتیب شاخص کل در آبان ماه حدود ۶درصد 

نزول داشت. 

اما بیشترین افت ماهانه شاخص بورس طی چند سال اخیر مربوط به ماه 
آذر اسللت. در این ماه شاخص کل افتی حدود 11درصد داشت و به کانال 
1۵۶ هزار واحد بازگشت. در این ماه اثرات مستقیم روند بازارهای جهانی 
به خوبی در بورس تهران دیده شللد. کشمکش ها درخصوص سطح تولید 
نفت جهانی در این مدت منجر به افت شدید قیمت این کاالی مهم شد. از 
سوی دیگر با وجود آتش بس اعام شده میان آمریکا و چین و خاتمه موقت 
جنگ تجاری این دو کشللور، کامودیتی ها همچنان نتوانسته اند در مسیر 
رشللد قرار بگیرند. از سوی دیگر موضوع مهم دیگری که معامات بورس 
در این ماه را تحت تاثیر قرار داد جو هیجانی و تسللری نگاه موج سللواران 
برخی سللهامداران به دیگر حاضران این بازار بود. با توجه به اینکه مواضع 
ایران در برابر تحریم های آمریکا تا حد زیادی روشللن شللده است و ایران 
در زمینه صادرات نفت توانسللته به راهکارهای خوبی برسللد اما همچنان 
گروهی از سهامداران با فروش سهام خود، رفتار ریسک گریزانه ای از خود 

نشان می دهند.
نگاه بورس به بازارهای جهانی

یکی از مهمترین مولفه ها برای تعیین استراتژی سهامداران، بررسی روند 
بازارهای جهانی به خصوص نفت وکامودیتی هاست، با توجه به اینکه بیش 
از نیمی از ارزش بازار سهام ایران را صنایع صادرات محور وکاالیی تشکیل 
می دهللد، توجه به این موارد از این حیث قابل اهمیت اسللت.  مهمترین 
موضوعللی که طللی این مدت قیمت نفت را تحت تاثیللر قرار داد موضوع 
صادرات نفتی کشللورمان در زمان تحریم ها بود. از نیمه های اردیبهشللت 
آمریکا از توافق هسللته ای خارج شد و در میانه های آبان ماه ناعادالنه ترین 
تحریم ها را علیه ایران آغاز کرد. اگرچه بسیاری از قدرت ها از جمله اروپا، 
روسللیه و چین با آمریکا در فشار علیه ایران همراهی نکردند، اما پایبندی 
آمریکا به سیاسللت های یک جانبه در قبال ایران و همچنین تداوم جنگ 
تجاری با شللرکای قدیمی خود، نگرانی از آینده تحریم ها را در بین مردم 

بیشتر کرد.
در کللش و قوس این تصمیمللات بازارهای جهانی با کمبود نفت مواجه 
شدند و قیمت طای سیاه با رشد قابل توجهی همراه شد، اما در این میان 
و تنهللا چند روز مانده به آغاز دور جدید تحریم ها، موضوع انتخابات میان 

دوره ای آمریکا، این کشور را مجبور به عقب نشینی کرد.
به این ترتیب، یک روز پیش از آغاز تحریم های نفتی علیه ایران، یعنی 
1۴ آبان، خزانه داری آمریکا هشت کشور را از تحریم های نفتی علیه ایران 
معاف کرد و آنها را مجاز دانسللت که در بازه شللش ماهه به خرید نفت از 

ایران ادامه دهند.
در اوایللل فصل پاییز بسللیاری از کارشناسللان بین المللللی پیش بینی 
قیمللت 1۰۰ دالری را برای نفت داشللتند، اما رفته رفتلله روند تولیدات 
نفت کشللورهای اوپک و غیراوپک به گونه ای طی شللد که در آخرین روز 
آذرماه قیمت نفت برنت به ۵۴ دالر و۶ سنت رسید. برخی از کارشناسان 
بین المللی انرژی معتقدند دالیل این سقوط ناگهانی را می توان در افزایش 
ذخایر نفت خام و افزایش مورد انتظار تولید شیل و همچنین افزایش تولید 
نفت جسللت وجو کرد. در این میان برخی از منابع خبری نیز اعام کردند 
که با وجود تحریم های یکجانبه خزانه داری آمریکا، ایران کماکان در حال 
صادرات حجم قابل ماحظه ای از نفت خام است. تاثیر منفی این اخبار نیز 

بازار نفت ملموس بود.
حمایت قاطعانه حقوقی ها در پاییز

بورس تهران از حیث فعالیت بازیگران در سلله ماهه سللوم سال به نفع 
بازیگللران بزرگ بللازار بود. با وجللود اینکه در مهرمللاه حقیقی ها حضور 
چشمگیری در سللمت خرید داشتند، اما این حقوقی ها بودند که در آبان 
وآذر حمایت بیشتری از بازار داشتند. در مجموع معامات مهرماه،  137۶ 
میلیارد تومان از پرتفوی سللهامداران عمده به سللبد سهامداران حقیقی 
منتقل شد. همچنین در ماه مزبور، در مجموع بیش از ۸۴ میلیارد و 1۶۶ 
میلیون سهم به ارزش حدود ۲۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد معامله که یک رکورد 

بی سابقه در طول تاریخ معامات بورس تهران به شمار می رود.
با پایان یافتن آبان ماه، حقوقی ها پس از هفت ماه توانستند مسند تغییر 
مالکیللت بللازار را در اختیار بگیرند. حقیقی ها کلله در هفت ماهه ابتدایی 
سال با تزریق قابل توجه نقدینگی به سمت بازار سهام آمدند، در این ماه 
تحت تاثیر ریسک هایی که پیش تر توضیح داده شد، در سمت عرضه فعال 
بودند. به این ترتیب در هشتمین ماه سال تغییر مالکیت بورس تهران به 7 

میلیارد تومان و به نفع حقوقی ها پایان یافت.
در مجموع روند این مدت بورس حاکی حضور 9 هفته ای حقوقی ها در 
سمت تقاضا بوده است. بازیگران بزرگ طی این مدت عمده حمایت خود را 

در صنایعی چون فلزات، معادن، پتروپاالیشی ها و بانک ها داشتند.
در آن سللو حقیقی هللا طی این مدت خرید قابللل توجهی در نمادهای 
خودرویی داشللتند. رایانه، موادغذایی، انبوه سللازی و قندوشللکر از دیگر 

صنایعی بودند که مورد توجه بازیگران خرد قرار گرفتند.

فعالیت بورس تهران در سومین فصل سال نشان می دهد

اصالح پاییزی بورس و ارزندگی قیمت ها
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تکانه های دستورالعمل پیمان سپاری ارزی بر 
فرش ایرانی

تجربه نشان داده اسللت اجرای قوانین پیمان سپاری ارزی موجب 
کاهش ارزش و حجم صادرات در حوزه فرش دستبافت ایرانی می شود.

به گزارش  باشللگاه خبرنگاران جوان، اجرای قانون پیمان سللپاری 
ارزی در سللال های گذشللته نشللان داد که بازار فرش به این قانون 
عکس العمل مثبت نشان نمی دهد و همیشه با شروع زمزمه هایی برای 
اجرای دستورالعمل ها و قوانین مربوط به پیمان سپاری ارزی، ارزش و 
حجم صادرات فرش ایرانی اُفت پیدا می کند. بدون شک این موضوع را 
می توان به دلیل طوالنی بودن پروسه فروش فرش های صادراتی ایران 
در خارج از کشور دانست زیرا بسیاری از فرش هایی که از کشور خارج 
می شوند، به راحتی به فروش نمی رسند بلکه مدت زمانی در نمایشگاه 
یا انبارهای کشورهای اروپایی دپو می شوند تا برای آنها مشتری پیدا 
شللود. در بسللیاری از موارد هم فرش ها به کشللور مرجوع می شوند، 
همین موضوع باعث شده است تا تدوین قوانین از سمت دولت برای 
بازگشللت ارز حاصل از صادرات فرش دستبافت، موجب ترس تجار و 

بازرگانان از افزایش ضرر و کاهش صادرات در این حوزه شود.
دولت در اقدامی تصمیم گرفت تا مدت زمان بازگشت پیمان سپاری 
ارزی را برای فرش دسللتبافت به هفت ماه افزایش دهد اما برخی از 
صاحب نظران حوزه فرش معتقدند این اقدام هم نمی تواند تاثیری بر 

بهبود صادرات فرش دستبافت بگذارد.
رضی میری، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات فرش دستبافت 
اظهار کرد: نوع برخورد با دسللتورالعمل ها یا بخشنامه هایی که موارد 
اساسی همچون پیمان  سللپاری ارزی را مطرح می کند، اهمیت دارد 
زیرا کسانی که در حوزه صادرات فعال هستند با صدور بخشنامه های 
جدید با مقررات متفاوتی مواجه می شوند که تاثیر زیادی روی تجارت 

آنها خواهد داشت.
وی افزود: به عنوان مثال، زمانی که دولت اعام کرد؛ صادرکنندگان 
باید ارز خود را در سامانه نیما تبدیل کنند، بسیاری از صادرکنندگان 

دچار ُشک شده و این موضوع تاثیر منفی بر صادرات آنها گذاشت.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات فرش دسللتبافت تصریح کرد: 
برخی از صادرکنندگان برای فرار از قوانینی همچون پیمان سللپاری 
ارزی اقدام به خرید کارت بازرگانی از افراد دیگر کرده اند تا قوانین در 

حوزه پیمان سپاری ارزی را دور بزنند.
وی یللادآوری کرد: هرچند که تاجران معتبللر و مطرح در جامعه 
اقتصادی، هیچ گاه اقدام به حرکات غیرقانونی نمی کنند، اما همه افراد 
واجد این شللرایط نیستند و گاهی مشاهده می شود که عده ای برای 

فرار از قوانین اقدام به فعالیت های پنهانی و غیرقانونی می کنند.

دستیابی به صادرات 20 میلیارد دالری 
غیرمترقبه نیست

رئیس اتاق مشللترک بازرگانی ایران و عراق گفت دستیابی به ۲۰ 
میلیارد دالر صادرات در حوزه های گوناگون دور از دسترس نیست.

یحیی آل اسللحاق، رئیس اتاق مشللترک بازرگانی ایران و عراق در 
گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت صادرات ایران 
به عراق اظهار کرد: صادرات ما به عراق ظرف هشللت ماه گذشللته به 
7 میلیارد دالر رسللیده اسللت، به عبارت دیگر 33 درصد رشد داشته 
است . طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال میزان صادرات 
به عراق به 1۲ میلیارد دالر خواهد رسید. وی ادامه داد: دستیابی به 
صادرات ۲۰ میلیارد دالری در حوزه های گوناگون از جمله محصوالت 
کشللاورزی، کاالهای صنعتی، معدنی، لوازم ساختمان، لوازم خانگی، 
خدمات فنی و مهندسی دور از دسترس نیست. رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و عراق در پایان تصریح کرد: امیدواریم مشکات موجود 

در زمینه های مالی و بانک ها به صورت رسمی حل شود.

صادرات محصوالت کشاورزی آمریکا به ایران 
تهدید امنیتی است

نماینده ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان 
البرز گفت واردات محصوالت کشاورزی آمریکایی از نظر امنیتی یک 

تهدید به حساب می آید و یک شاهراه نفوذ است. 
حجت االسللام علللی ارجمنللد نماینده ولللی فقیه در سللازمان 
جهادکشللاورزی و منابع طبیعی استان البرز و عضو انجمن ارگانیک 
ایللران در گفت وگو با خبرنگار تسللنیم اظهار کرد: در کشللورمان در 
بخش های مختلفی از جمله اقتصاد و کشاورزی نگاه امنیتی نداریم. 
وی افزود: در بخش کشللاورزی با وجود اینکه شعار پدافند غیرعامل 

می دهیم اما پدافند غیرعامل جایگاهی در کشاورزی ما ندارد. 
نماینده ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی و منابع طبیعی استان 
البرز در پاسللخ به این سللوال که یعنی نقد شما به عملکرد سازمان 
پدافند غیرعامل است، گفت: خیر، پدافند غیرعامل یک سازمان است 
اما تمام نهادهای حاکمیتی نیز باید این نگاه سازمان پدافند غیرعامل 

در حوزه کاری خودشان دخالت دهند و اجرایی کنند. 
وی تصریح کرد: از وقتی آمریکا از برجام خارج شده صادرات آمریکا 
به ایران افزایش یافته که عمده آن نیز در بخش کشللاورزی اسللت. 
حجت االسام ارجمند،گفت: آمریکایی که همه محصوالت اساسی را 
برای ایران تحریم می کند اما در بحث غذا دست و دلبازی دارد و هر 
محصولی که کشورهای دیگری مانند چین آن را نمی خرد، مشتری 

خود را از ایران پیدا می کند.  
وی تصریح کرد: چه شبکه ای در ایران وجود دارد که ایاالت متحده 
آمریکا می توانند بازاریابی الزم را در کشورمان انجام دهد و در مقطعی 
کوتاه محصوالت کشللاورزی را که با اما و اگر مواجه است را به ایران 
صادر کند.  این امر از نظر امنیتی یک تهدید به حساب می آید و یک 

شاهراه نفود است.
 وی با بیان اینکه برای تولید و حتی واردات پنبه در کشور به سراغ 
پنبه مونسانتو آمریکا رفته ایم، اظهار داشت: در صورتی که می خواهیم 
این محصول را وارد کنیم، کشورهای مختلفی در نزدیکی ما از جمله 
کشللورهای آسللیایی میانه  وجود دارند که پنبه هللای غیرتراریخته 
باکیفیتللی تولید می کنند کلله  قیمت های آنها خیلللی با پنبه های 
تراریخته تفاوتی ندارد، اما مشللاهده شده است به جای اینکه از این 
کشورها واردات انجام دهند از هند و پاکستان که محصوالت تراریخته 

تولید می کنند این کار انجام می شود.

اخبـــار

تشللریح علت تعلیق ثبت برخی گوشی های مسللافری در سامانه همتا، 
کاهبرداری به بهانه  یکسان سللازی تعرفه اپراتورها و برگزاری سمپوزیوم 
بین المللللی مخابرات از مهم ترین اخبار حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات 

در هفته گذشته بود.
بلله گزارش ایسللنا، ابتدای هفته جللاری گمرک در اطاعیلله ای اعام 
کرد سللامانه همتا به علت مسللائل داخلی خود، ارائه خدمات و اسللتفاده 
از سللرویس های ارائه شللده توسللط گمرک را به منظور دریافت اطاعات 
تلفن همراه مسللافری، به حالت تعلیق درآورده است. اما در این باره، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطاعات، علت تعلیق ثبت گوشی مسافری در سامانه 

همتا را تشریح کرد.
محمدجللواد آذری جهرمی با بیان این که قطع سللامانه همتا و گمرک 
درست نیسللت، اظهار کرد: موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی 
به گمرک مطرح اسللت که باید اتفاق می افتاد. قللرار بود این اتصال برای 
مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه این که 
به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روالهای مورد تایید وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، گوشللی وارد کرد. اکنون فرآیند بار مسللافر در حال پیاده سازی 
اسللت و مشللکلی در این زمینه وجود ندارد. برخی انتقاد دارند که چون 
کانال های اصلی واردات به درسللتی کار نمی کند، جلوی واردات گوشی به 

شیوه مسافری گرفته شده و در بازار اختال ایجاد کرده است.
وزیر ارتباطات همچنین درباره مشکل ایجاده شده برای برخی از کاربران 

هنگام استفاده از گوشی های قدیمی اظهار کرد: پس از اجرای رجیستری، 
یک دوره سلله ماهه برای این که افراد گوشی قدیمی خود را روشن و ثبت 
کننللد قرار دادیم، اما برخللی این کار را نکردند و با بحران های ارزی ایجاد 
شده قیمت گوشی هم باال رفت؛ امروز بازار گوشی وضعیت چندان مناسبی 
ندارد و اکنون آن افراد می خواهند از گوشللی قدیمی خود اسللتفاده کنند 
که دچار مشللکل شدند. ما می دانیم این مشکل برای مردم وجود دارد اما 
هنوز راه حل مناسللبی برای حل این مشکل پیدا نشده است و در کارگروه 

فنی رجیستری به دنبال پیدا کردن راهی مناسب در این مورد هستیم.
برگزاری نهمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات

همچنین نهمین سللمپوزیوم بین المللی مخابرات در هفته  جاری توسط 
پژوهشللگاه ارتباطات و فناوری اطاعات برگزار شد که آذری جهرمی در این 
مراسم، با بیان این که برخی عاقه مندند در حوزه مقررات گذاری صرف فعالیت 
کنند و در عرصه توسعه فناوری یک جانبه گرایی را پیش ببرند، گفت: اگر در 
این زمینه ما هم سکوت کنیم، درگیر یک  جانبه گرایی برخی دولت ها می شویم.
وی بللا تاکید بر لزوم آشللنایی با مفهوم هوشمندسللازی بیللان کرد: از 
چالش های تحول دیجیتال، افزایش شناخت دستگاه ها نسبت به این تحول 
است؛ به همین دلیل مدیریت شهری، اجرایی، قضایی، قانون گذاری و سایر 
مجموعه ها باید با مفهوم هوشمندی آشنا شوند. یکی از وظایف مهم ما نیز 

افزایش ایجاد شناخت های بین بخشی است.
وزیر ارتباطات همچنین از پژوهشللگاه فناوری اطاعات خواسللت تا دو 

ماموریت را در دسللتور کار خود قرار دهد. او در این زمینه گفت:  ابتدا این 
پژوهشگاه باید به ایجاد ظرفیت بین بخشی و دعوت از دستگاه های مختلف 
برای آشنایی با مفاهیم انقاب چهارم اقدام صنعتی کند. از سوی دیگر هم 
با توجه به پیمان های منطقه ای ما با کشورهایی روسیه، آذربایجان و ترکیه 
از ظرفیت های تجربی این کشللورها برای پیاده سازی پروژه های مربوط به 

اقتصاد دیجیتال استفاده کنیم.
فریب کاربران با شارژ و اینترنت رایگان

همچنین این روزها بازار سودجویی و دریافت هزینه های مازاد بر خدمات 
داغ شللده است و هر یک از سودجویان از راهی برای کاهبرداری و فریب 
کاربران استفاده می کنند. به همین دلیل، اخیرا وزیر ارتباطات در راستای 
آگاه سللازی کاربران اعام کرد که نرم افزارهللا و یا پیام هایی که در فضای 
مجازی، با عنوان شارژ و یا اینترنت رایگان، تبلیغ می کنند، دروغ و فریب 
است. تماس هایی که با عنوان برنده شدن در قرعه کشی از شما درخواست 

اطاعات بانکی می کنند نیز کاهبرداری است و باید مراقب باشید.
ازطرفی، در حالی که اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه از ابتدای مهرماه سال 
جاری به یکسان سازی تعرفه های خود اقدام کردند تا هر دقیقه مکالمه درون 
و برون شبکه، در هر یک از اپراتورها به صورت تک نرخی محاسبه شود، برخی 
کاهبرداران در تماس هایی که با کاربران داشللتند، برای یکسان سازی تعرفه 
درخواست هزینه کردند. در صورتی که اپراتورها اعام کردند این درخواست ها 

کاهبرداری بوده و نباید هزینه ای بابت این خدمات پرداخت شود.

علت تعلیق گوشی های مسافری

 کالهبرداری با طعمه  شارژ رایگان

روسللای جمهوری اسللامی ایللران و جمهوری ترکیلله در یک بیانیه 
مشللترک که در پایان پنجمین نشست شورای عالی روابط راهبردی دو 
کشور منتشر شد، تاکید کردند که هرگونه اقدام الزم را به منظور افزایش 
تجارت فی مابین به هدف 3۰ میلیارد دالری به وسللیله تقویت سللاز و 

کارهای موجود به کار خواهند گرفت.
به گزارش ایسللنا، حجت االسام و المسلللمین دکتر حسن روحانی و 
»رجب طیب اردوغان« همچنین با ابراز تاسف عمیق درخصوص خروج 
آمریکا از برجام و تحریم های یکجانبه و غیرمنصفانه ای که توسط ایاالت 
متحده آمریکا بر بخش های گسللترده ای در ایران اعمال شللده، به طور 
مشترک از اینکه اعمال این تحریم ها موجب آسیب رسانی به زندگی مردم 
بی گناه شللده و بر تجارت منطقه ای، رفاه و ثبات منطقه تاثیر می گذارد، 

ابراز نگرانی کردند.
متن این بیانیه مشترک که همزمان عصر روز پنجشنبه در پایتخت های 

دو کشور منتشر شد، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

پنجمین نشسللت شورای عالی همکاری میان جمهوری اسامی ایران 
و جمهللوری ترکیلله در تاریخ ۲۰ دسللامبر ۲۰1۸ ) ۲9 آذر 1397 ( در 
آنللکارا، ترکیه، به ریاسللت مشللترک جناب آقای دکتر حسللن روحانی 

رئیللس جمهوری اسللامی ایران و جنللاب آقای رجب طیللب اردوغان 
رئیس جمهوری ترکیه و با حضور وزرای امور خارجه دو کشور به عنوان 
هماهنگ کننللده و رئیس دفتللر رئیس جمهور، وزیللر صنعت، معدن و 
تجللارت، وزیر نفللت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیللر نیرو، وزیر راه و 
شهرسللازی جمهوری اسللامی ایران و همتایان آنها وزیر محیط زیست 
و شهرسللازی، وزیر انرژی و منابع طبیعی، وزیر خزانه داری و مالیه، وزیر 
صنعت و فناوری، وزیر تجارت جمهوری ترکیه و همتایان آنها برگزار شد.
طرفیللن، با در نظر گرفتن روابط فللی مابین و نیز تحوالت منطقه ای، 
با رضایت عمیق و به رسللمیت شللناختن ویژگی خللاص رابطه برادرانه 
و دوستانه شللان طی قرن ها و بسللط آن به زمینه های فراوان مختلف بر 
پایه احترام متقابل، منافع مشللترک و رعایت حسن همجواری، با تاکید 
مجدد بر اراده قوی سیاسی شان برای ارتقای مستمر مناسبات اقتصادی 
و بازرگانی به نفع مشللترک مردم دو کشللور،  با به رسللمیت شناختن 
تصمیماتی که در نشست های قبلی شورای عالی همکاری ایران و ترکیه 
و نیز در دیدار مقامات عالی رتبه دو کشللور اتخاذ شللده اند، با ابراز اراده 
خود برای تعمیق گفت و گوهای سیاسللی و امنیتی مبتنی بر مبارزه با 
تروریسللم در تمامی اشللکال و ظهور و بروز آن و با آگاهی از این موضوع 
که این تاش ها به حفاظت و تقویت امنیت منطقه ای و بین المللی کمک 

خواهد کرد، با اعام رضایت از اینکه رشد مناسبات اقتصادی و بازرگانی 
نه تنهللا به نفع طرفین خواهد بود بلکه همچنین به تقویت همکاری ها و 
فهم متقابل دو کشور منجر خواهد شد، با تاکید بر اهمیت اساسی و نیاز 
به حفظ برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( که دستاوردی قابل ماحظه 
در دیپلماسللی چندجانبه برای حل و فصل منازعات بین المللی است و 
طی قطعنامه ۲۲31 به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده 
است، با اذعان به اینکه توسعه جامع تر مناسبات دوجانبه به ارتقای ثبات، 
صلح و سعادت هر دو کشور و کل منطقه می انجامد،  بر اهمیت تقویت 
بیشتر روابط دوجانبه از طریق تداوم گفت و گوهای سیاسی و اقتصادی 

و استمرار تبادل هیات های عالی رتبه میان دو کشور تاکید کرد ه اند.
توافق کردند که مناسللبات دوسللتانه ای که هم اکنللون میان مجلس 
شورای اسللامی ایران و مجلس ملی کبیر ترکیه وجود دارد را از طریق 

افزایش تماس های پارلمانی ادامه داده و تقویت کنند.
مجللددا بر این اصللل تاکید کردند کلله حداکثر اسللتفاده از مکانیزم 
همکاری هللای موجود علیه فعالیت های غیرقانونی و تروریسللتی عناصر 
پ.ک.ک و پللژاک در طول مرزهای مشللترک، به همللراه انجام اقدامات 
مشللترک برای دستیابی به نتیجه در همکاری برای مبارزه با تروریسم و 

جنایت های سازمان یافته، به نفع هر دو کشور خواهد بود.

سللاماندهی بازار لوازم خانگی با تشللکیل چهار کمیته، در جلسه ای 
که تولیدکنندگان و فعاالن حوزه لوازم خانگی با وزیر صنعت، معدن و 

تجارت داشتند، در دستور کار قرار گرفت.
حمیدرضللا غزنللوی در گفت وگو با ایسللنا، ضمن تشللریح جزییات 
نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با تولیدکنندگان و فعاالن صنعت 
لوازم خانگی، اظهار کرد: در این نشست قرار شد تا چهار کمیته تحت 
عنللوان حمل و نقل، مالی، قاچاق و بازار جهت پیگیری امور مربوط به 
حوزه لوازم خانگی تشللکیل شود و به جدیت مسائل مختلف را در این 

حوزه رصد کنند.
وی اداملله داد: مباحللث دیگری که در این جلسلله مطرح شللد، به 
قیمت لوازم خانگی، مشللکات ارزی، هزینه های مازاد و اضافی، هزینه 
مواد اولیه، مقوله نقدینگی، رکود در بازار، تسللهیات برای فعال سازی 
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی، رکود تورمی در بازار و لزوم تدوین 

طرح هایی برای مقابله با این مساله در آینده ای نزدیک بود.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، با بیان این که 
مواد اولیلله تولید لوازم خانگی از ابتدای سللال جاری تاکنون ۲۵۰ تا 
3۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند، گفت: این در حالی است که نیاز 

به نقدینگللی در واحدهای تولیدی لوازم خانگللی، به دلیل عدم تبادل 
مالی از طریق ال سی و فاینانس ۲۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

غزنوی در ادامه نسبت به وضعیت رکود تورمی در بازار لوازم خانگی 
هشللدار داد و گفت: در نشسللت برگزار شللده با وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در ارتباط با رکود تورمی در بازار لوازم خانگی صحبت و عنوان 
شللد که این مسللاله به ضرر کلیه تولیدکننللدگان، مصرف کنندگان و 
شرایط حاکم بر بازار است. اگر برای رکود تورمی حاکم بر لوازم خانگی 
چاره اندیشی نشده و تسهیات الزم را در نظر نگیریم، طی دو ماه آتی 

شاهد وضعیت نابسامان تر در بازار لوازم خانگی خواهیم بود.
به گفته سللخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، در این 
نشست همچنین در ارتباط با لزوم تامین اعتبار و تسهیات الزم به منظور 
فعال سازی کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی صحبت و قرار شد در کمیته 
مالی تشکیل شده به منظور پیگیری و رصد اوضاع لوازم خانگی دنبال شود.

وی همچنیللن درباره آخریللن وضعیت لوازم خانگللی در بازار بیان 
کللرد: در ارتباط با مقوله کاهش قیمت لوازم خانگی، در این نشسللت 
صحبت هایی مطرح شد و نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این بود 
کلله قیمت ها به میزان 1۰ درصد کاهش یابند که تولیدکنندگان اعام 

کردنللد اگر مواد اولیه نظیر فوالد، آلومینیوم و سللایر مواد اولیه مورد 
نیاز در تولید لوازم خانگی که بخشللی از آن در اختیار حاکمیت است، 
کاهللش یابد، امکان کاهش لوازم خانگللی وجود دارد و تولیدکنندگان 

نسبت به این مساله اقدام خواهند کرد.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: مردم 
بایللد بداننللد که کاهش قیمت ارز در بللازار آزاد ربطی به بخش تولید 
ندارد و اگر قرار اسللت که تغییری در قیمت ها ایجاد شللود و شللاهد 

کاهش قیمت ها باشیم، باید قیمت ارز در سامانه نیما کاهش یابد.
به گزارش ایسللنا، پس از افزایش قیمت ارز در ابتدای سللال جاری، 
بللازار لوازم خانگی یکی از بخش هایی بود که به دلیل تامین مواد اولیه 
شاهد افزایش قیمت ها بود، هرچند که در برخی موارد قیمت ها خارج 
از عرف نیز افزایش یافت. با این حال، سللاماندهی وضعیت قیمت ها در 
دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و در نشستی که 
با حضور وزیر صنعللت، معدن و تجارت با تولیدکنندگان لوازم خانگی 
و فعاالن صنعتی این حوزه برگزار شللده اسللت، در ارتباط با مسللائل 
مختلفی صحبت شللده که در راسللتای سللاماندهی وضعیللت تولید و 

فروش محصوالت لوازم خانگی است.

حمایت از هرگونه اقدام الزم برای تحقق هدفگذاری تجارت 30 میلیارد دالری میان تهران – آنکارا

در جلسه وزیر صنعت با تولیدکنندگان لوازم خانگی چه گذشت؟
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اخبار

بازگشت شورای رقابت به گود قیمت گذاری خودرو 
پراید کارخانه 18 میلیون تومان می شود! 

شللورای رقابت که توسللط وزیر قبلی صنعللت از قیمت گذاری 
خودرو کنار گذاشته شده بود با ارسال دستورالعمل تنظیم قیمت 
خودروهای انحصاری به شللورای عالی هماهنگی اقتصادی دوباره 

به بحث قیمت گذاری ورود پیدا کرد.
به گزارش پدال نیوز، یکی از پسامدهای تحریم صنعت خودرو، 
تاطم بازار خودرو اسللت کلله با توجه به آنکه خودروسللازان در 
تامیللن قطعات و مواد اولیه و تولید خودرو با چالش جدی مواجه 
شللدند لذا بللازار خودرو با کمبللود عرضه مواجه شللده و طبیعتا 
قیمت ها نجومی شد به طوری که از فروردین سال جاری تاکنون 

برخی خودروها افزایش قیمت 1۰۰ درصدی داشته اند.
در چنین شللرایطی بحث آزادسازی قیمت خودرو مطرح شد و 
خودروسازان در تاش هستند تا با اعمال افزایش قیمت ها بتوانند 
بللا تامین نقدینگی چرخه تولید خللودرو را به حالت طبیعی خود 
بازگردانند و در این بین مسللئوالن مرتبط و غیرمرتبط با صنعت 

خودرو اظهار نظرهای گوناگون داشته اند.
در دوران وزیللری شللریعتمداری طللی اباغیلله ای تنها مرجع 
و  مصرف کننللدگان  حمایللت  سللازمان  کاال،  قیمت گللذاری 
تولیدکننللدگان و سللتاد تنظیم بازار اعام شللد و از همان لحظه 
بحث کنار گذاشللتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو مطرح 
شللد، شورای رقابتی که برای جلوگیری از انحصاری شدن بازارها 

وظیفه قیمت گذاری را برعهده داشت.
فارغ از اینکه آیا تصمیم وزیر صنعت برای کنارگذاشتن شورای 
رقابللت از قیمت گذاری قانونی بود یللا نه اما تاکنون نهادها مرجع 
قیمت گذاری اعام شللده از سوی وزارت صنعت هم عما اقدامی 
برای قیمت گذاری انجام نداده اند و بازار خودرو مدت هاست که در 
باتکلیفی به سر می برد و مشخص نیست که قیمت خودرو تا چه 

میزان افزایش پیدا خواهد کرد.
در همیللن راسللتا چنللدی پیش جمشللید پژویللان گفته بود 
قیمت گذاری خودرو، سللابق بر این در شللورای رقابت براسللاس 
شللاخص ها و پارامترهللای اقتصادی تعیین می شللد و برای همه 
خودروها و در همه زمان ها قابلیت اجرا داشت اما در حال حاضر با 
کنار گذاشتن این شورا قیمت گذاری دستخوش تغییر شده است.

پژویان با اشللاره به دستورالعمل این شللورا برای قیمت گذاری 
خودرو خاطرنشان کرد: در این دستورالعمل تورم بخشی از بانک 
مرکزی و شللاخص کیفیت خودرو از سللازمان استاندارد استعام 
می شللد و اگر تغییری در این شللاخص ها و یللا پارامترهای دیگر 
بللود طبق آن قیمت خودرو نیز تغییللر می کرد و اینگونه نبود که 

خودروساز به یک باره قیمت خودرو را افزایش دهد.
حللاال شللورای رقابت طی نامه ای به شللورای عالللی هماهنگی 
اقتصادی قوای سلله گانه دسللتورالعمل تعیین قیمللت خودرو را 
تشللریح کرد. در این نامه آمده است براسللاس مفاد بند ۵ قانون 
اجرای سیاسللت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسللی  وظیفه تعیین 
مصادیق و تصویب دسللتورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شللرایط 
بللازار کاال و خدمللات انحصاری برعهده شللورای رقابت اسللت و 
براسللاس تصمیم این شللورا، خودروهای انحصاری  تولید داخل 

براساس فرمول سقف قیمتی ، قیمت گذاری شده است.
در اداملله این نامه با محاسللبه فرمول مد نظر شللورای رقابت 
قیمت برخی خودروهای تولید داخل شللامل دستورالعمل تعیین 
قیمت گذاری شورای رقابت ذکر شده است و در آن مثا خودروی 
پراید 1۸، تیبا ۲3 و سللاینا ۲۶ میلیون تومان قیمت گذاری شده 

است.

تولید اتوبوس به نزدیک صفر رسید
آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
نشللان می دهد تولید انواع اتوبوس در آبان ماه امسللال به نزدیک 

صفر رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« بر این اساس تولید انواع 
اتوبوس در آبان ماه امسال با کاهش 99.۴درصدی از 1۶3 دستگاه 

در آبان ماه سال گذشته به یک دستگاه کاهش یافته است.
در آبان ماه سللال جاری، میزان تولید اتوبوس در شللرکت های 
ایران خودرو دیزل، عقاب  افشان و یاوران خودرو شرق 1۰۰درصد 
کاهش داشته و تولید آن ها به ترتیب از شش، 1۴۰ و 1۲ دستگاه 

در آبان ماه 139۶ به صفر رسیده است.
میزان تولید اتوبوس در شللرکت پیشللرو دیزل آسیا نیز در آبان 
ماه امسللال حدود ۸۰درصد کاهش داشللته و تعللداد اتوبوس های 
تولیدشللده در این شرکت از پنج دستگاه در آبان ماه سال گذشته 

به یک دستگاه رسیده است.
در این میان وضعیت تولید شرکت آکیادویچ در آبان ماه امسال 
نسبت به ماه مشابه در سال گذشته تغییری نداشته و این شرکت 

در ماه آبان هر دو سال هیچ اتوبوسی تولید نکرده است.

اطالعیه جدید درباره کارت سوخت
شللرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از مالکان خودرو و 
موتورسیکلت های نوشماره خواسللت برای پیگیری کارت سوخت 

خود به سایت شرکت پست مراجعه کنند.
به گزارش پایگاه اطاع رسللانی شبکه خبر،  مالکان وسایل نقلیه 
که طی سللال های 1393 تا 1397 شللماره گذاری شده، می توانند 
WWW.( با مراجعه به سللایت اینترنتی شرکت پست به نشانی

POST.IR( و با درج شللماره VIN خودرو یا موتورسیکلت خود 
در بخش پیگیری کارت سللوخت در سللامانه »پیگیری مرسوالت 
سللازمانی« از آخریللن وضعیت نحوه دریافت کارت سللوخت خود 

مطلع شوند. 
مالللکان این وسللایل نقلیه نیاز به ثبت نام برای کارت سللوخت 
المثنی ندارند و کارت سوخت آنها در اسرع وقت از طریق شرکت 

پست برای آنها ارسال خواهد شد.
تاکنون بیش از ۲ میلیللون و ۲۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت 

سوخت المثنی نام نویسی کرده اند.

قیمت گذاری خودرو پس از گذشللت سه ماه نه تنها هنوز تعیین تکلیف 
نشده اسللت، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش بینی می شود اعام 
قیمت هللای جدید باز هم به تاخیر بیفتد. اظهارات بعضا متناقض در مورد 
رونللد تعیین قیمت خودروهللا در دولت و مجلس این سللوال را در اذهان 
به وجود آورده که فرمان قیمت گذاری در دسللت کیسللت؟ زیرا دیروز وزیر 
صنعت، قیمت گذاری خودرو با ۵درصد کمتر از حاشللیه بازار را تایید کرد، 
اما سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس از تشکیل کارگروهی خبر داد که 
قرار است در آن نحوه قیمت گذاری مشخص شود. شعار سال: قیمت گذاری 
خودرو پس از گذشللت سلله ماه افت و خیز در وزارت صمت نه تنها هنوز 
تعیین تکلیف نشده، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش بینی می شود 
اعللام قیمت های جدید بازهم با تاخیر همراه شللود. طبق آمارهای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو تا آبان ماه با افت ۵7 درصدی روبه رو 
بوده و این در شرایطی است که بنا به گفته خودروسازان، افزایش هزینه های 
تولیللد و بدهی آنها به قطعه سللازان و بانک ها مانللع از ثبات کمی و کیفی 
خودرو در شللرایط کنونی شده اسللت. تولید کنندگان با توجه به وضعیت 
کنونللی، افزایللش قیمت را تنها راه نجات خود می داننللد حال آنکه وزارت 
صنعت هنوز نتوانسللته پاسخ مناسبی به درخواسللت خودروسازان بدهد. 
در این زمینه به نظر می رسللد که مسئوالن صنعتی کشور به خصوص وزیر 

صنعللت با در نظر گرفتن جوانب منفی افزایش قیمت، نمی توانند در مورد 
اعام قیمت های جدید ریسللک کنند و در انتظار موقعیتی مناسب و با در 
نظر گرفتن تمامی جوانب برای اعام آن هسللتند، اما گذشته از پیامدهای 
منفی که افزایش قیمت ها در بازار خودرو خواهد داشت و همچنین اعتراض 
مشللتریان، وزارت صنعت باید نمایندگان معترض مجلس را نیز راضی نگه 
دارد. نمایندگانی که همزمان با اعام رقم های نجومی برای قیمت خودروها، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید به استیضاح کرده و تاکید داشتند که 
در صورت اعام قیمت های غیرمتعارف وزیر را در مجلس مورد بازخواست 
قرار خواهند داد. به این ترتیب به نظر می رسد که رحمانی حتی اگر مجبور 
به نادیده گرفتن حقوق مشللتریان در افزایش قیمت ها شللود، نمی تواند از 
اعتراضات برخی از مسئوالن دولتی و مجلس در این زمینه به راحتی بگذرد؛ 
چراکه این اعتراضات برای وی دردسرسللاز خواهد شد. در این مورد برخی 
از دسللت اندرکاران صنعت خودرو اعتراف می کنند که اگر شللورای رقابت 
همچنان بر سللرکار بود به دلیل فراقوه ای بودن این شورا، به طور حتم تا به 
امللروز نه تنها قیمت های جدید با توجه به افزایش هزینه های تولید تعیین 
می شللد، بلکه بازار هم از باتکلیفی و سللردرگمی نجات یافته بود. در هر 
صورت آنچه مشخص است در شرایط کنونی قیمت گذاری خودرو به کاف 
سللردرگمی تبدیل شده که با توجه به اظهارات مختلف مسئوالن صنعتی 

و نمایندگان مجلس، تکلیفی روشللن، آن هم در مللدت زمانی کوتاه برای 
آن دیده نمی شللود، این اظهارات از یکسللو متناقض از یکدیگر اسللت و از 
سوی دیگر نشان از سردرگمی مسئوالن در چاره اندیشی برای قیمت خودرو 
دارد.  به عنوان نمونه روز گذشته در شرایطی روابط عمومی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اعام قیمت های جدید خودرو تا پایان 
هفته جاری تاکید کرد که سخنگوی کمیسیون اصل 9۰ مجلس با توجه به 
حضور وزیر صنعت، خودروسازان و دیگر اعضای دخیل در قیمت گذاری در 
کمیسیون مذکور اظهار کرد که قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس 
نحوه قیمت گذاری  خودرو مشخص  شللود، اما اظهارات رضا رحمانی، وزیر 
صنعللت، معدن و تجارت پازل تناقض گویللی در مورد قیمت های جدید را 
تکمیل کرد؛ چراکه وی یکشنبه شب گذشته در کمیسیون اصل 9۰ که با 
موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شده، اظهار داشته که »برای 
تعیین قیمت خودرو براسللاس فرمولی که پیش بینی شللده باید خودروها 
۵درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵درصد کاهش مجدد 
قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار 
برسیم.« وی همچنین در ادامه اظهارات خود عنوان کرده که در حال تهیه 
بسللته جامعی برای صنعت خودرو هستیم که رویکرد آن حمایت از تولید 

داخلی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است. 

کالف سردرگم قیمت خودرو  

یک کارشناس صنعت خودرو گفت با فرمول قیمت گذاری در حاشیه 
بازار و ۵ درصد پایین تر از قیمت بازار انگیزه برای کسب سود به واسطه 

خرید به قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار از بین می رود.
به گزارش پدال نیوز، حسن کریمی سنجری در گفت و گو با پایگاه 
خبری »عصر خودرو«، با اشللاره به اثرات منفی تاخیر سازمان حمایت 
مصرف کننللدگان و تولیدکنندگان در اعللام قیمت های جدید خودرو 
اظهار کرد: شللرکت هایی که در سللاختار دولتی اقدام به حسابرسللی 
می کنند در شرایط نامناسب چندان توجهی به زیان روزانه خود ندارند 
این در حالی است که این بی توجهی منجر به افزایش زیان انباشته این 

بنگاه های تولیدی می شود. 
وی با بیان این که در بررسللی ساختار دولتی به این موضوع چندان 
توجهللی نمی شللود، افزود: به طللوری که حتی در زمانی که مشللکل 
قیمت گللذاری وجود نداشللت به شللاخص های دیگری کلله نه تنها به 
خودروسازان بلکه سایر بخش های صنعتی لطمه وارد می کرد، توجهی 

نمی شد و این مشکل همچنان در این سال ها وجود داشته است. 
کریمی سللنجری ادامه داد: بسیاری از اوقات در بهبود شاخص های 
صنعتللی به انللدازه ای تعلل و اهمال می کنیم که مشللکات به بخش 

صنعللت لطملله وارد کنند امللا در همین حال در حسللاب و کتاب ها 
توجهی به آن نمی شللود. نمونه بارز این مشکل بی توجهی به تحریم ها 
و لطمه هایی بود که به زیرساخت های صنعتی وارد می کرد اما با وجود 
تجربه هللای قبلی برای کاهش و جلوگیری از این لطمه ها راهکارهایی 

پیش بینی نشد. 
این فعال صنعت خودرو با تاکید بر این که به طور قطع آسیب پذیری 
و زیان انباشللته بسللیاری از بخشللنامه ها، لوایللح و قوانین در صورت 
تصمیم گیری چابک تر و سللریع تر بخش های صنعتی کاهش می یابد، 
اظهار کرد: تعلل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز 
مصداق همین امر است به طوری که بیشترین انرژی سیستم و صنعت 
خودرو صرف این شد که تصمیم گیران به ضرورت های افزایش قیمت 

خودرو توجیه شوند. 
وی افللزود: بللر این اسللاس در حال حاضللر ضرورت اصللاح روند 
قیمت گذاری و خروج شورای رقابت از قیمت گذاری و تغییر شکل کار 
و واگذاری آن به سللازمان حمایت تشللریح داده شده بر همین اساس 
به خودروسللازان اجازه داده شللد تا در برخی از سگمنت ها نسبت به 
حاشللیه بازار، قیمت فروش خود را اعام کنند هرچند که فرآیند کار 

طوالنی بود.
کریمی سللنجری گفت: به نظر می رسد فشار رسانه ای و کارشناسی 
باعث شللد تا عمق فاجعه به دولت و مسللئوالن منتقل و متوجه شوند 
چلله اتفاقی در حال وقوع اسللت و دولت دسللت به اقدامللی بزند این 
در حالی است که سللازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 

همچنان از قیمت گذاری جدید خودروها امتناع کرده است. 
ایللن کارشللناس صنعت خللودرو با بیللان این که سللازمان حمایت 
همچنللان از اعام قیمت هللای جدید ممانعت می کنللد، تصریح کرد: 
به دلیل تاخیر در عملکرد این سللازمان خودروسللازان به دلیل وجود 
شرایط نامناسب ناگزیر شدند بنا به ضرورت، اقدام به قیمت گذاری در 

برخی از سگمنت های اقتصادی کنند.  
وی با اشللاره به اثرات و دستاوردهای مثبت قیمت گذاری در حاشیه 
بازار تصریح کرد: برخاف بسیاری از کارشناسان که معتقد به افزایش 
چند درصدی خودرو هسللتند، تاکید بنده همواره بر قیمت گذاری در 
حاشللیه بازار بود زیرا هر درصدی به قیمت کارخانه اضافه می شللد به 
همان درصد نیز به قیمت بازار افزوده می شللد و هیچ زمانی، قیمت به 

تناسبی که الزم بود بازار به آن برسد، نمی رسید.

یللک کارشللناس صنعللت خللودرو گفللت اجللرای اسللتاندارد های 
هشللتاد وپنج گانه در این بازه زمانی و با توجه به اصرار بر اینکه صنعت 
و بازار خودرو را می خواهیم بللا مدیریت دولتی اداره کنیم امکان پذیر 

نیست.
فرید زاوه در گفت وگو با خبرگزاری میزان درباره اجرای استاندارد های 
هشتاد وپنج گانه از ابتدای دی ماه، اظهار کرد: حتی اگر صنعت خودرو 
تحریم هم نمی شللد اجرای استاندارد ها در این بازه زمانی و با توجه به 
اصرار بر اینکه صنعت و بللازار خودرو را می خواهیم با مدیریت دولتی 

اداره کنیم امکان پذیر نبود. وی گفت: اجرای این استاندارد ها از ابتدای 
دی ماه اجرایی نخواهد بود و اگر سللازمان اسللتاندارد برای اجرای آن 

اصرار کند بازار خودرو آشفته تر خواهد شد.
این کارشللناس صنعللت خودرو  با بیان اینکه تعللداد زیادی خودرو 
ثبت نام شللده که هنوز تحویل نشده و با اجرای این استاندارد ها دچار 
مشللکل خواهند شد، افزود: این اسللتاندارد ها به دلیل اینکه متناسب 
بللا شللرایط روز کشللور، بازار، تللوان مالللی خریللداران و توانایی فنی 
خودروسللازان نیست می تواند منجر به تبعات اجتماعی شود اما، منجر 

به افزایللش ایمنی و کیفیت محصوالت نخواهد بود. زاوه ادامه داد: در 
حال حاضر در حوزه تجاری، یک یا دو خودرو می توانند استاندارد های 
هشللتاد وپنج گانه را پاس کنند اما در خودرو های سللواری هیچ کدام از 
خودرو های در حال تولید قادر به پاس کردن این استاندارد ها نیستند.

وی با بیان اینکه اسللتاندارد های هشللتاد وپنج گانه، اسللتاندارد های 
جدیدی اسللت کلله در اتحادیه اروپا در حال اجرا اسللت، گفت: رفتار 
سازمان استاندارد 1۰ برابر سللختیگرانه تر از اتحادیه اروپا است و این 

موضوع نتیجه مثبتی نخواهد داد. 

توقف زیان خودروسازان در صورت تصمیم گیری سریع تر سازمان حمایت

اجرای استاندارد های هشتاد وپنج گانه امکان پذیر نیست
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گام اصلی برای جلوگیری از فیلترینگ کسللب وکارهای نوپا و اسللتارتاپ ها 
با شللکایت وزارتخانه ها، سازمان ها و شللرکت های دولتی باالخره پس از یک 
سللال برداشته شد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری بخشنامه ای را با امضای 

»لعیا جنیدی«، معاون حقوقی رئیس جمهور به 
کلیلله بخش های دولتی اباغ کرده که هدف آن 
حمایت از کسب وکارهای قانونی در بستر فضای 

مجازی است.
به گللزارش دیجیاتو، مهم ترین قسللمت این 
بخشللنامه، مربوط به محدودسازی وزارتخانه ها، 
سللازمان ها و شللرکت های دولتی برای شکایت 
مستقیم با هدف فیلترینگ کسب وکارها مربوط 

می شود.
بخشللنامه، کارگروهللی در  ایللن  براسللاس 
معاونت حقوقی رئیس جمهور تشللکیل خواهد 
شللد که رئیس آن نیز نماینده معاونت حقوقی 
رئیس جمهللور خواهد بود. اعضای این کارگروه، 

نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن 
و تجارت، فرهنگ و ارشللاد اسللامی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی 

رئیس جمهور خواهند بود.

جدا از این کارگروه، یک »کمیته تخصصی« نیز تشللکیل خواهد شللد که 
اعضای آن، کارشناسللان معرفی شللده از سللوی هر یک از اعضللای کارگروه 
خواهند بود. در واقع، براسللاس این بخشللنامه، درخواست رسیدگی و تجویز 
شللکایت هر یک از دسللتگاه های دولتی ابتدا 
در همین کمیته تخصصی بررسللی می شود و 
در صللورت عدم حل اختللاف، موضوع جهت 
تصمیم گیری نهایی بلله کارگروه خواهد رفت. 
در ماده هشتم این بخشنامه نوشته شده است 
که دسللتگاه دولتی باید در درخواست خود، به 
طور مشخص نوع تخلف، مستند قانونی مربوطه 
و آثار عواقللب تخلف به همراه راهکارهای حل 
و فصل موضوع را بیللان کند. در ماده نهم این 
بخشنامه نیز می خوانیم که رئیس کارگروه برای 
جلسه رسیدگی به درخواست واصله، از نماینده 
دسللتگاه متقاضی شللکایت، نماینده شخص 
طرف شللکایت و بر حسللب مورد از دسللتگاه 
استعام کننده جهت توضیح، بدون حق رای دعوت به عمل می آورد. در تبصره 
همین ماده نیز گفته شده که نماینده صنف یا تشکل مربوطه نیز با تشخیص 

رئیس کارگروه در جلسات شرکت خواهد کرد.

رئیس دانشللکده کارآفرینی دانشللگاه تهران گفللت 9۰درصد 
مشکات کشور توسط کارآفرینان و تنها 1۰درصد از سوی دولت 
قابل حل شدن است بنابراین به کارآفرینان باید اهمیت ویژه ای داد.

به گللزارش ایرنا، محمدرضللا زالی در 
نشست تخصصی فرصت ها و چالش های 
کارآفرینی دانایی محور که در سرسرای 
دانشگاه زابل برگزار شللد، اظهار داشت: 
نخستین صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
دانشللگاه های کشور در دانشللگاه تهران 
ایجاد شللده و هدف این صندوق حمایت 
از ایده هللای کارآفرینانلله و ایده محور در 

دانشگاه ها است.
وی ادامه داد: طرح کاشف برای کشف 
اسللتعدادهای دانش آموزان 9 تا 1۵ ساله 
در مدارس با هدف آموزش کارآفرینی به 
زبان کودکانه برگزار می شود و به صورت 

غیرمستقیم ارزش های کارآفرینی به آنان آموزش داده می شود.
رئیس دانشللکده کارآفرینی دانشللگاه تهران منزلللت و جایگاه 
کارآفرینللی در ایران را باال عنوان کرد و گفت: از هر 1۰۰ نفر 1۸ 

تا ۶۴ سللال در ایران 3۲درصد از آنللان تمایل ایجاد کار در آینده 
را دارنللد. وی افزود: معروف ترین و رایج تریللن نوع در کارآفرینی، 
کارآفرینی نوپاسللت که ایران در میان ۵۰ کشور دنیا در رتبه ۲۵ 

قرار دارد.
زالی کارآفرینی را فرآینللد راه اندازی 
کسللب و کار جدید عنوان کرد و اظهار 
داشت: نگرش های کارآفرینی، رفتار کار 
و خروجی اقدامات سلله الیه کارآفرینی 

محسوب می شوند.
امام جمعه زابل نیز در این نشسللت 
گفت: منطقه سیستان تاریخچه بسیار 
شگفت انگیز و استعدادهای بالقوه زیادی 
دارد به طللوری که بللا مدیریت دانش 
بنیان این اسللتعدادها را می توان کشف 

و به فعلیت رساند.
حجللت االسللام علی اکبللر کیخللا 
افزود: ایجاد رشللته کارآفرینی در دانشگاه زابل و همکاری علمی 
میان دانشللگاه تهران و این دانشگاه می تواند حلقه های مفقودی 

کارآفرینی در منطقه سیستان را رفع کند.

90 درصد مشکالت کشور توسط کارآفرینان قابل حل استبخشنامه حمایت از استارتاپ ها در برابر فیلترینگ دولتی ها ابالغ شد

اینکه شللرکت ها بر ساختن آینده موردنظرشان تمرکز کنند، موضوع بسیار 
مهمی است. شرکت ها باید با تمام قدرت شان کسب وکار را آغاز و نوآوری های 
فزاینده را تقویت کنند. همچنین الزم است از ریسک پذیری معقولی برخوردار 
باشند. در این مطلب استرووالدر، مبدع مدل کسب وکار و بوم ارزش پیشنهادی، 

سه حوزه مهم را در همین راستا شرح می دهد.
سه حوزه حیاتی وجود دارد که هر شرکتی برای تداوم حیاتش باید در نظر بگیرد:

1.شللرکت ها باید سللاختار سللازمانی را ایجاد کنند که اهرم نوآوری در آن 
ساختار، قدرتی همچون دیگر عوامل کسب وکار داشته باشد.

۲. این اهرم نوآورانه نیاز به فرهنگ، فرآیندها، مهارت ها، معیارها و انگیزه هایی 
برای کشف مدل های کسب وکار بالقوه، جدید و گزاره های ارزشمند دارد.

3. شللرکت ها بایللد مدیریللت بهتری در پرتفوی موجود داشللته باشللند و 
توانمندی شان را در شناسایی فرصت های جدید افزایش دهند.

در ادامه هر حوزه را با دقت بیشتری بررسی کرده و دلیل اهمیت آنان را در 
شرکت های امروزی جویا می شویم:

1-هر سازمانی به رئیس کارآفرین نیاز دارد
شرکت هایی که به رشد واقعی نوآوری نیاز دارند، باید اقدامات رهبری را در 

سازمان با قدرتی واقعی انجام دهند. 
این امر موفقیت شرکت ها و مدیران اجرایی را در پیدا کردن مدل کسب وکار 
موفق و بهبود آن در طول زمان ممکن می سازد. درواقع آن ها به این دلیل موفق 
هستند که توانسته اند مدل کسب وکار موجود را در طول زمان بهبود بخشند. با 
این حال، برای دستیابی به رشد چشمگیر و پایدار در قرن ۲1،  شرکت ها باید 

فراتر از بهبود مدل کسب وکار موجود عمل کنند.
بیش از یک دهه پیش، برخی از صاحب نظران توضیح دادند که چرا شرکت ها 
باید به توان دوسویه )اجرای مدل های کسب وکار موجود در هنگام ایجاد مدل 
کسللب وکاری جدید( توجه کنند با این حال، به رغم مواجه شللدن با تخریب 
مداوم مدل کسللب وکارهای فعلی، تنها چند شللرکت )مانند آمللازون( دارای 
استراتژی های کامًا جامع هستند که به طور هم زمان بر اجرای اصول جهانی، 

عملکرد اجرایی و نوآوری استراتژیک تمرکز می کنند.
شللرکت های محدودی هستند که توانسللته اند با ایجاد تغییرات سریع در 
کانال هللای توزیع، نحوه جمع آوری مشللتری، قیمت گللذاری، تکنولوژی و ...، 
مدل های کسب وکار جدیدی را ایجاد کنند. آمازون، نت فلیکس، وب سرویس و 
... شرکت هایی هستند که همچنان مدل کسب وکار موجودشان را اجرا می کنند 

و با توسعه بخش های کوچک تر، تمایز ایجاد می کنند. 
استرووالدر معتقد است که مدل های کسب وکار و ارزش پیشنهادی می توانند 
مثل ماست در یخچال منقضی شوند. واقعیت این است که مدل های کسب و کار 
سریع تر از همیشه پیش می روند. این احتمال وجود دارد که مدیر اجرایی، مدل 
کسب وکار را از طریق اختیارات خود تغییر دهد. شما باید آینده کسب وکارتان 
را بسللازید که آن هم مسللتلزم بهبود مداوم و سیستماتیک مدل های جدید 
کسب وکارتان است. شما نه تنها باید سعی کنید مدل کسب وکارتان را در سطح 
کاس جهانی اجرا کنید و بهبود بخشللید، بلکه باید در همین سللطح در فکر 

جست وجو و اختراع مدل های کسب وکار جدیدی برای آینده باشید.
2-فرهنگ نوآوری: معیارها، مهارت ها، فرآیندها و انگیزه های متفاوت

اگرچه ایجاد فرهنگ نوآوری برای دسللتیابی به اهداف دشللوار اسللت، اما 
شرکت ها می توانند فرهنگ نوآورانه را طراحی کرده و موتورهای رشد جدیدی 

ایجاد کنند. این نوع از فرهنگ، خطر تجربی را کاهش داده و بازگشت سرمایه 
در بخش تحقیق و توسعه را بهبود می دهد. برای این که اتفاق بیفتد، باید بدانید 
که فرهنگ نوآوری نیازمند مهارت ها، فرآیندها و انگیزه های بسیار متفاوت از 

فرهنگ معمول سازمان ها است.
در مورد تأثیر رهبری، فرهنگ و فرآیندها در طراحی سازمان تان فکر کنید. 
از تیم تان بپرسللید: چه چیزی موجب بروز رفتار یللا تأثیرگذاری بر رفتارمان 
می شود؟ شما به عنوان رهبر نظرتان در مورد فعال کردن این رفتارها چیست؟ 
چگونه افراد برای رفتارهای شان پاداش می گیرند؟ قوانین ناخوانده چیست؟ این 
مقوله می تواند نیازمند طرح کسب وکار باشد. نکته مهم این است که بدانید آیا 
منابع آموزشی یا دانش کافی برای طراحی فرهنگ موردنظرتان وجود دارد یا 

خیر. همین موضوعات است که شرکت تان را چابک می کند.
مثال دیگر: رهبر سازمان می تواند تمام بخش های شرکت را به گونه ای تحت 
حمایتش قرار دهد که برای کارآفرینانی که مسللئول مدیریت و جست وجوی 
گزاره های ارزشللی و مدل های کسللب وکار جدید هستند، مشروعیت، قدرت، 
داده ها و منابع موردنیاز فراهم شود. با حمایت از روش هایی مانند تفکر طراحی 
و یا ابزارهایی مانند بوم کسب وکار و بوم ارزش پیشنهادی، رهبری می تواند روند 
مناسب را شناسللایی کند و مهارت هایی را برای طراحی تیم، اجرا و مدیریت 

تجربیات، توسعه دهد.
تحقیق و توسعه سنتی همان چیزی است که سازمان های بزرگ برای مقابله 
با تخریب، از آن اسللتفاده می کنند، اما همان طور که پیش تر اشاره کردیم، ایجاد 
محصوالت و فناوری های جدید، شرکت را از تخریب حاصل از نوآوری های نوظهور 
مصون نمی دارد. به بزرگ ترین شرکت های اطراف تان نگاه کنید، فکر می کنید که 
چقدر در تحقیق و توسعه هزینه می کنند؟ چقدر از این پول برای به دست آوردن 
گزاره های ارزشمند یا مدل های کسب وکار جدید استفاده می شود و با روش درستی 

به بازار عرضه می شود؟ احتماالً خیلی کم و یا هیچ کدام.
در حقیقت، نوآوری خوب، لزوماً نباید به محصول یا فناوری مرتبط شللود، 
اگر نوآوری بتواند در گزاره ارزش مشتریان یا حتی در مدل کسب وکارتان تأثیر 

بگذارد، فرهنگ نوآورانه تان آغاز شده است.
3-مدیریت پرتفولیوی بالغ و کسب وکارهای در حال ظهور

در نهایت، شرکت ها نیاز به رویکردی جدید و یکپارچه برای مدیریت پویای 
پرتفولیو )نمونه کارها( در شرکت های در حال  توسعه و نوظهور دارند. آن ها باید 
تا زمانی که ممکن است از مدل های کسب وکار مبتنی بر تخریب خاق حمایت 
کنند، درحالی که هم زمان، مدل های کسب وکار آینده شان را پرورش می دهند.

هر پرتفولیو با نگاهی به مدیریت و بهبود کسب وکار کنونی تان ایجاد می شود. 
در اینجا به ارزیابی دو حوزه مهم می پردازیم:

• سودآوری: چه مقدار سود از مدل های موجود کسب وکار تولید می شود؟
• ریسللک: مدل کسللب وکارتان چگونه محافظت می شللود و احتمال وقوع 
اختال از طریق ریسللک چقدر اسللت؟ مدل های کسب وکاری که در معرض 
خطر قرار دارند ممکن است بسیار پایدار باشند، اما تمایل به تغییرات تکنولوژی، 

بازار یا تغییرات قانونی دارند.
راه اندازی شللرکت هایی شکسللت ناپذیر با ویژگی هایی که در باال ذکر شد، 
کمک می کند تا شللرکت ها سللرمایه را بهتر جللذب کننللد و کارکنانی را با 
مهارت های مناسب در موقعیت مناسب قرار دهند. البته تحقق این امر منوط 
به سرمایه گذاری شما در ایده های جدید و قاعدتاً پرخطرتر است. حقیقت این 
است که هرگز زمان مناسب برای شروع وجود نخواهد داشت. اگر نمی خواهید 

مانند کداک، نوکیا یا بلکبری به پایان برسید، باید همین امروز شروع کنید.
strategyzer/modirinfo :منبع

ارز دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت است، پس از تلگرام حال نوبت فیس بوک شده تا ارز دیجیتال خود را برای واتس اپ عرضه کند. فیس بوک 
در حال سـاخت و توسـعه یک نوع ارز دیجیتالی برای پیام رسان خود، واتس اپ، اسـت که برای کاربران انتقال پول درون برنامه ای را فراهم می کند. 
براساس شنیده ها، تمرکز اصلی این ارز بر بازار هند خواهد بود. به گزارش زومیت، براساس منابع ناشناس، Facebook در پی ایجاد نوعی ارز پایدار 
)Stablecoin(، است که برمبنای دالر آمریکا تنظیم می شود تا از نوسانات شدید مشابه سایر ارزهای دیجیتال جلوگیری شود. این شرکت هنوز راه 

درازی برای عرضه  اولین ارز دیجیتال خود دارد زیرا هنوز در حال کار روی استراتژی های خود است.
پس از آنکه در سال 2014، فیس بوک مدیر سابق پی پال یعنی دیوید مارکوس را به عنوان مدیر پیام رسان خود معرفی کرد، انتظار می رفت که در 
حال برنامه ریزی برای پیشـرفتی در زمینه های مالی پیام رسـان واتس اپ اسـت. در ماه مه، مارکوس مدیر بخش بالک چین شد و براساس داده های 
لینکدین فیس بوک، این شرکت حدود 40 نفر را در این قسمت استخدام کرده  است. مانند بسیاری از شرکت های دیگر، فیس بوک در حال برنامه ریزی 
برای استفاده از قدرت عظیم تکنولوژی جدید Blockchain است. این تیم 40 نفره راه های مختلف برای استفاده از این تکنولوژی را بررسی می کند. 

اطالعات بیشتری در مورد برنامه های این شرکت در اختیار عموم قرار نگرفته است.
پیام رسان واتس اپ در کشور هند، با حدود 200 میلیون کاربر از محبوبیت زیادی برخوردار است. در سال گذشته، شاهد رونق بازار ارزهای دیجیتال 
پایدار بوده ایم، به شکلی که حدود 120 شرکت در این زمینه فعال شده اند. این نوع ارز، از ارزهای دیجیتالی مانند بیت  کوین بسیار پایدارتر بوده و در 
 Basis نتیجه برای خریدهای روزانه انتخاب مناسب تری است. ایده  ارزهای پایدار با دشواری های زیاد اجرایی روبه روست. یک نوع ارز پایدار به نام
سـرانجام پس از هشـت ماه فعالیت، در هفته  گذشـته به کار خود پایان داد؛ زیرا امنیت این نوع رمز در هاله ای از ابهام است که در نتیجه خریداران 
بالقوه را به میزان زیادی کاهش می دهد. بااعتبارترین ارز پایدار تا به امروز Tether است که در مورد این ارز نیز بحث های فراوانی شده  است. شرکت 
عرضه کننده  این ارز اعالم کرده  اسـت که هر یک از توکن ها با یک دالر آمریکا پشـتیبانی می شـوند اما امتناع این شـرکت از پاسخگویی و بررسی 

اطالعات، سواالت زیادی ایجاد کرده  است.
فیس بوک با 2.5 میلیارد کاربر و درآمد سالیانه  40 میلیارد دالری همراه با تجربه  بسیار مدید در این زمینه ها، احتماال شانس بیشتری برای موفقیت 
خواهد داشت. فیس بوک اولین شرکت بزرگی خواهد بود که دست به انجام چنین پروژه ای می زند. به دلیل انتشار برخی اخبار جعلی در واتس اپ، که 
مشکالتی را برای هند ایجاد کرده است، فیس بوک و هند دچار تنش هایی شده اند؛ با وجود این فیس بوک فرصت عظیمی در هند دارد. هند، پس از 

چین و با 480 میلیون کاربر اینترنت در رتبه  دوم قرار دارد. براساس پیش بینی ها این تعداد تا سال 2022 به 737 میلیون می رسد.

چگونه شرکت هایی شکست ناپذیر راه اندازی کنیم؟

 فیس بوک برای واتس اپ
 ارز دیجیتال توسعه می دهد

دریچــه

دکتر عباس زارعی، رئیس پارک علم و فناوری دانشللگاه تهران روز گذشته 
در مراسم افتتاحیه استارتاپ  ویکند اینترنت اشیا اظهار داشت دانشگاه تهران 
در حال تدوین سند تحول دیجیتال است تا آن را در اختیار وزارت ارتباطات 
قرار دهد. وی افزود: در تدوین این سللند تحول، پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران، هماهنگی بخش های استارتاپی و یکپارچه کردن صنایع مختلف که در 

حوزه دیجیتال فعالیت می کنند را برعهده دارد.
بلله گزارش مهر، رئیس پارک علم و فناوری دانشللگاه تهران ادامه داد: قرار 
است سند تحول دیجیتال قوانینی در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
سللامت و ... و هر آنچه که مربوط به دیجیتال می شود را به صورت یکپارچه 

تدوین کند.

استارتاپ های اینترنت اشیا حمایت 
می شوند

مترجم: مارال مختارزاده 
کارشناس ارشد کارآفرینی

شنبه
اول دی 1397

شماره 1224
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داوری نهایی بخش ایده بازار دومین جشللنواره ملی، فرهنگی و 
هنری »ایران ساخت« انجام شد و هیات داوران ایده های برگزیده 

در این بخش را انتخاب کردند.
به گللزارش ایسللنا و به نقل از سللتاد 
خبری دومین جشنواره ملی، فرهنگی و 
هنری ایران ساخت، هیات داوران بخش 
ایده بازار دومین جشللنواره ایران ساخت 
برگزیدگان این بخش را مشخص کردند.

بخللش ایده بللازار به ایده هللای خاق 
بللا موضوعات روش هللای معرفی، تبلیغ 
و ترویللج کاال و کسللب و کار ایرانللی، 
کارآفرینان نللوآور، الگو هللا و روش های 
صندوق های  خطرپذیر،  سللرمایه گذاری 
جسللورانه و شللتاب دهنده های برتللر و 
پایان نامه های کاربردی بهره برداری شده 
تعلق دارد در این دوره با ارسال۲3۰ ایده 

مواجه شللد. از این تعداد ۲۵ ایده به داوری نهایی راه پیدا کردند. 
در نهایت نیز هیات داوران متشکل از مجید دهبیدی پور، روح اهلل 
استیری و عبدالمجید مرشدی 3 ایده برگزیده را انتخاب کردند که 

از این تعداد یک اثر دارای رتبه نخست و دو طرح جایگاه های دوم 
و سللوم را دارد. همچنین سه طرح نیز برای چاپ در کتاب ایران 

ساخت برگزیده شد.
علیرضللا دلیللری دبیللر تخصصللی 
بخش ایده بازار در نشسللت داوری این 
بخش اظهار کللرد: ۲۵ ایللده ای که به 
داوری نهایللی راه پیدا کللرد ایده هایی 
دارای جذابیللت بود و در نهایت شللش 
ایللده برگزیده انتخاب شللد که قابلیت 
تجاری سللازی و توانایی ورود به بازار را 
دارد. همچنین یک »وی سللی« و یک 
کارآفرین برتر نیللز برای تقدیر انتخاب 

شدند.
روح اهلل اسللتیری از داوران این بخش 
عنللوان کرد: نسللبت به دوره گذشللته 
ایده هایللی قوی تللر و باکیفیت تللر بلله 
جشنواره ارسال شد. ایده ها از صرف یک ایده خام بودن خارج شده 
و حتی نمونه های آزمایشللگاهی تولیدشده نیز داشتند. همچنین 

مجریان طرح ها نیز افرادی متخصص هستند.

سرعت و نحوه رشد و تکامل فناوری های مرتبط با رمزارزها، با انتظاراتی 
کلله از آن ها داریم همخوانی ندارد و ابتدا باید پیشللرفت های الزم محقق 
شود. به گزارش زومیت، بازار نابسامان رمزارزها امسال با ۸۰درصد کاهش 

قیمت نسللبت به نقاط اوج سللال گذشللته، 
وضعیت بسیار بدی را تجربه کرد. در این میان 
اما برخی رمزارزها شللرایط مسللاعد و خوبی 
داشته اند که ریپل )XRP( یکی از آن ها است. 
این درحالی اسللت که به عقیللده مدیر فنی 
شرکت بنیانگذار ریپل، هنوز این رمزارز فضای 

زیادی برای تکامل و توسعه دارد.
فناوری مقدم بر استقرار و پذیرش

ریپل یکللی از فعال ترین رمزارزها حتی در 
جریللان ریزش هللای اخیر بازار بوده اسللت و 
اکنون نیز عاوه بر گسللترش شبکه بانک ها و 
موسسللات مالی طرف قللرارداد خود، درحال 
توسعه  خدمات جدید مبتنی بر رمزارز است. 

ارزش قیمتللی این رمزارز به نسللبت اوج تاریخی خللود، حدود 9۰درصد 
کاهش داشته؛ اما اکنون با پشت سرگذاشتن اتریوم به دومین رمزارز بزرگ 

دنیا تبدیل شده است.

دیوید شوارتز، مدیر فنی ریپل گفته است: عده زیادی بر این باورند که 
هرچه سطح بهره گیری از رمزارزها افزایش پیدا کند، بازار هم زودتر به ریل 
اصلی خود باز می گردد و احیا می شود اما من معتقدم این فناوری باید ابتدا 
به حد کافی پیشرفت کرده و توسعه یابد تا 

بتوان آن را مستقر کرد.
جهش بلند قیمت در سللال گذشللته در 
یللک بازه زمانی کوتاه، باعث شللد تا ذخیره 
 ارزش برخللی رمزارزهللا بسللیار از ظرفیت 
کارکللردی آن ها باالتر رود. این اتفاق خروج 
سللریع و غیرقابل اجتناب طیف وسللیعی از 
سرمایه گذاران و صاحبان ارزهای دیجیتال 
را به دنبال داشت و منجر به این شد تا شیوه 
نوین انتقال پول آن طور که باید فراگیر نشده 

و شکست بخورد.
طبق گزارش نشللریه Forbes، برخی از 
مشللکات کنونی رمزارزهللا نظیر مبادالت 
متمرکز، دغدغه های امنیت و هک و همچنین فقدان مقررات ناظر، ممکن 
اسللت منجر به این بشللود که مردم کم کم اسللتفاده از این ارزها را کنار 

بگذارند.

ارزهای دیجیتال پیش از فراگیر شدن باید بالغ شوندایده های برگزیده »ایران ساخت« مشخص شد

آیا می دانید چه چیزی شما را از برداشتن گام بعدی در شغل تان باز می دارد؟ 
آیا از تغییر کسب وکار فعلی و شروع کسب وکار جدید خود می ترسید؟ در اینجا 
به عوامل ترسی که کارآفرینان و مدیران اجرایی زن با آن مواجه شده اند و از پس 

آنها برآمده اند به صورت حالت پرسش و پاسخ می پردازیم.
جی .پی مورگان، مدیر و موسللس شللرکت سللرمایه گذاری گلدن سیدز حتی 
در سللنین جوانی هم ترس را قابل کنترل می دانسللت. این جوان که از سیاهی 
نمی ترسید موفق شد به سرعت توجهات همگان را به  خود جلب کند. این شجاعت 
در کارهای اسللتفانی نیوبای هم دیده می شللود. اسللتفانی در ارائه خدمات مالی 
فوق العاده اسللت و در حال جذب سللرمایه برای مراحل ابتدایی سرمایه گذاری با 
تمرکز بر رهبران زن اسللت تا با این کار تاثیری طوالنی مدت بر آنها بگذارد و از 
سللویی هم در کار خود به عنوان مدیرعامل شرکت کریمسون هگزاگون )شرکت 

رصد مصرف کننده تحت قدرت هوش مصنوعی( به موفقیت برسد.
نیکول وی.کرامر: شللما در مصاحبه ای با بیزژورنال در سللال ۲۰1۵ گفتید که 
سخت ترین قسمت )جداشدن  از گلدن سیدز( کشاندن مردم به سوی کریمسون 
هگزاگون بود. این چشم انداز از آن زمان به بعد چگونه برای شما تغییر کرده است؟

اسللتفانی نیوبای: مدتی طول کشید تا به عنوان یک رهبر زن، در یک شرکت 
تکنولوژی قدرت پیدا کرده و بتوانم اظهار نظر کنم. گلدن سللیدز در ابتدا بسیار 
بی همتاتر از االن بود، اما اکنون کریمسون هگزاگون پیشرفت زیادی کرده است 
و بسللیار مورد توجه قرار دارد و من هم راه هایی را برای سللاختن داستان خودم 

به عنوان مدیرعامل کریمسون و زنان رهبر پیدا کردم.
کرامر: غافل گیرکننده ترین موردی که در تغییر از سوی شرکت سرمایه گذاری 

خود، به نقش مدیرعامل کریمسون هگزاگون با آن مواجه شدید، چه بود؟
نیوبای :بزرگ ترین غافلگیری من این بود که تا چه حد حدس می زدم دلم برای 
ساختن و راه اندازی یک کسب وکار تنگ شده است. من عاشق غرق شدن و تمرکز 
شدید روی یک کار هستم. اگر سرمایه گذار باشید، این کار برای شما بسیار سخت 
می شود؛ چراکه باید تمرکز خودتان را بین چندین شرکت  مختلف پخش کنید. 
همچنین حتی در بهترین شرایط هم تنها یک مشاور هستید نه اجراکننده و من 

بیشتر عاشق نقش اجراکننده هستم.
کرامر: اغلب اوقات، سللال های حضورتان در وال استریت )در دهه ۸۰ و 9۰( را 
به عنوان زمانی توصیف می کنید که زن ها تظاهر می کردند که زن نیستند و حتی 
مادر هم نیسللتند. فکر می کنید که مفهوم ترس برای زنان شاغل و حرفه ای در 
صنایع مالی یا سایر صنایع بین آن زمان و اکنون چگونه تغییر کرده است؟ ما چه 

کارهایی می توانیم انجام دهیم تا ترس زنان آینده را کمتر کنیم؟
نیوبای: یکی  از دالیلی که من عاشللق جوانان هسللتم این است که آنها بسیار 
به خودشللان اعتماد دارند و از آنچه که هسللتند نمی ترسند. ما از صحبت کردن 
و اظهار عقیده می ترسللیدیم، چراکه نگران بودیم که مبادا پس زده شللویم. این 
امر هنوز هم حل نشللده اسللت و می توانیللد آن را در جنبش من هم  همینطور 
)MeToo#( ببینید. تفاوت حال حاضر با آن زمان این اسللت که اکنون مردان 
زیادی از ما حمایت می کنند و برای حمایت  از زنان صحبت می کنند و ما به تعداد 
بیشللتری  از این مردان نیاز داریم. البته همیشلله افرادی هم هستند که از مسیر 
اصلللی خارج می شللوند و زیللاده روی می کنند؛ یا اینکه از این جنبش اسللتفاده 
نامناسللبی دارند. اما بازهم چنین افرادی به این وضعیت و افرادی که از آن سود 

می برند ضربه نمی زنند. 
کرامر: ترس را چگونه تعریف می کنید؟

نیوبای: من از شکسللت می ترسللم. این ترس هرگز نباید به اندازه ای باشد که 
جلوی موفقیت را بگیرد. من اعتقاد دارم تصمیماتی که با ترس گرفته می شوند 
و اقداماتی که با ترس انجام می شللوند انگیللزه را از بین می برند و در نهایت هم 

نادیده گرفته می شوند.

کرامر: موفقیت را چگونه تعریف می کنید؟
نیوبای: در حال حاضر، موفقیت برای من در مجموع وابسللته  به کریمسللون 
هگزاگون اسللت. من رهبر این شرکت هسللتم و باید نتایج موفقیت آمیزی برای 
مشتریان، کارمندان خودمان و سهامداران  به ارمغان بیاورم. من در تمرکز بر یک 
چیز در یک زمان، بیشللتر روی جوینده تمرکللز دارم تا گردآورنده. من به عنوان 
زنی که کودکی ندارد تا زمانی را برای نگه داریش اختصاص دهد، کارهای زیادی 
برای انجام دادن دارم و آنها را بدون مزاحمت انجام می دهم و همسر من هم این 
مسللئله را درک می کند. هیچ چیز مانع رسللیدن شرکت کریسمون هگزاگون به 

موفقیت نیست.
کرامر: شما برای اینکه به موفقیت برسید بر چه ترس هایی غلبه کردید؟

نیوبای :ترس  از اقتدار: به عنوان کسی که در یک خانواده  پدرساالر بزرگ شده 
اسللت، بسللیار موفق بودم؛ چراکه از قواعد معینی پیروی می کردم. از آنجایی که 
نظم شللخصی زیادی داشللتم، در همه   چالش ها خوب بودم؛ دانشللگاه، ورزش، 
موسللیقی، یا هرچیزی که فکرش را بکنید. من اوایل به همه چیز توجه داشتم، 
اما وقتی قوانین به نظرم منطقی نبودند، آنها را نقض کردم. وقتی سیستم ارزشی 
قبلی را کنار گذاشللتم و خودم را در نظر گرفتم، تا یک دهه آشفتگی داشتم. اما 
اکنون هیچ چیزی من را نمی ترساند. من هنوز هم به اقتدار و قدرت افراد احترام 

می گذارم، ولی از هیچ کس نمی ترسم.
کرامر : شما از چه راهبرد خاصی برای غلبه  بر این ترس ها استفاده کردید؟

نیوبای: تشللخیص دادم که همه  ما انسللان هستیم و امکان دارد اشتباه کنیم. 
هیچ کس کامل و بی عیب و نقص نیست، من هم همین طور. من متوجه شدم که 
قوی ترین رهبران دنیا کسانی بودند که نقاط ضعف خود را درک کرده و گام های 
محکمی به سوی موفقیت برداشته بودند و شاید دلیل این کار آنها نیز همان نقاط 
ضعف بود. بنابراین عایق گوناگون من به  فعالیت های مختلف باعث رشد من در 

سال های متمادی شد. رشد اشخاص تنها با ریاضیات به دست نمی آید.
 کرامر: از چه چیزی هیچ گاه نترسیدید؟

نیوبای: مشللکات با هر اندازه ای من را نمی ترساند. من مطمئنم که می توانم 
هر مشکلی را حل کنم. شاید این جمله را زیاد شنیده باشید، ولی اگر راستش را 
بخواهید این جمله یکی از ایده ها و ارزش های اصلی من است. من عاشق مشکات 

هستم، چراکه از حل سخت ترین مشکات بیشترین لذت را می برم.
کرامر: به زنی که می خواهد دنباله روی راه شما باشد چه نصیحت هایی می کنید 
تا تعداد شللرکت هایی با سرپرسللت زن و همچنین شمار کارآفرینان زن افزایش 

یابد؟
نیوبای: هدف بعدی این اسللت که سرمایه  بیشتری در اختیار زنان قرار بگیرد. 
خبر خوب این است که امروزه منابع زیاد و گوناگونی از سرمایه  برای کارآفرینان 
زن وجود دارد. این امر باعث می شود که تعداد زنان سرمایه گذار و سرمایه  مورد 
نیاز آنها برای مراحل ابتدایی کارشللان بیشللتر شللود. در حال حاضر ما به زنان 
سللرمایه گذار بیشللتری نیاز داریم، چراکه روحیه فوق بهترین راه برای اطمینان 
یافتن از این نکته  مهم اسللت که زنان کارآفرین هم می توانند به طور عادالنه در 
جمعی  از سللرمایه گذاران اظهار نظر کنند. امیدوارم زنان بیشتری با این تمرکز، 
سللرمایه گذاری کنند تا میزان سللرمایه  آنها افزایش یابد و این گروه را به سطح 

سازمانی برساند.
کرامر : آیا شللعار یا عبارتی دارید که به شللما کمک کند که ناامید نشللوید و 

راه تان را ادامه دهید؟
نیوبای: من عاشللق مانتراها )نوعی سللرود در آیین هندوها( هسللتم و هر روز 
به دنبال مانترای جدیدی می گردم. »وقتی زمین می خورم، دوباره بلند می شللوم. 

شما نمی توانید جلوی من را بگیرید.
forbes/zoomit :منبع

ارز دیجیتال به سرعت در حال پیشرفت است، پس از تلگرام حال نوبت فیس بوک شده تا ارز دیجیتال خود را برای واتس اپ عرضه کند. فیس بوک 
در حال سـاخت و توسـعه یک نوع ارز دیجیتالی برای پیام رسان خود، واتس اپ، اسـت که برای کاربران انتقال پول درون برنامه ای را فراهم می کند. 
براساس شنیده ها، تمرکز اصلی این ارز بر بازار هند خواهد بود. به گزارش زومیت، براساس منابع ناشناس، Facebook در پی ایجاد نوعی ارز پایدار 
)Stablecoin(، است که برمبنای دالر آمریکا تنظیم می شود تا از نوسانات شدید مشابه سایر ارزهای دیجیتال جلوگیری شود. این شرکت هنوز راه 

درازی برای عرضه  اولین ارز دیجیتال خود دارد زیرا هنوز در حال کار روی استراتژی های خود است.
پس از آنکه در سال 2014، فیس بوک مدیر سابق پی پال یعنی دیوید مارکوس را به عنوان مدیر پیام رسان خود معرفی کرد، انتظار می رفت که در 
حال برنامه ریزی برای پیشـرفتی در زمینه های مالی پیام رسـان واتس اپ اسـت. در ماه مه، مارکوس مدیر بخش بالک چین شد و براساس داده های 
لینکدین فیس بوک، این شرکت حدود 40 نفر را در این قسمت استخدام کرده  است. مانند بسیاری از شرکت های دیگر، فیس بوک در حال برنامه ریزی 
برای استفاده از قدرت عظیم تکنولوژی جدید Blockchain است. این تیم 40 نفره راه های مختلف برای استفاده از این تکنولوژی را بررسی می کند. 

اطالعات بیشتری در مورد برنامه های این شرکت در اختیار عموم قرار نگرفته است.
پیام رسان واتس اپ در کشور هند، با حدود 200 میلیون کاربر از محبوبیت زیادی برخوردار است. در سال گذشته، شاهد رونق بازار ارزهای دیجیتال 
پایدار بوده ایم، به شکلی که حدود 120 شرکت در این زمینه فعال شده اند. این نوع ارز، از ارزهای دیجیتالی مانند بیت  کوین بسیار پایدارتر بوده و در 
 Basis نتیجه برای خریدهای روزانه انتخاب مناسب تری است. ایده  ارزهای پایدار با دشواری های زیاد اجرایی روبه روست. یک نوع ارز پایدار به نام
سـرانجام پس از هشـت ماه فعالیت، در هفته  گذشـته به کار خود پایان داد؛ زیرا امنیت این نوع رمز در هاله ای از ابهام است که در نتیجه خریداران 
بالقوه را به میزان زیادی کاهش می دهد. بااعتبارترین ارز پایدار تا به امروز Tether است که در مورد این ارز نیز بحث های فراوانی شده  است. شرکت 
عرضه کننده  این ارز اعالم کرده  اسـت که هر یک از توکن ها با یک دالر آمریکا پشـتیبانی می شـوند اما امتناع این شـرکت از پاسخگویی و بررسی 

اطالعات، سواالت زیادی ایجاد کرده  است.
فیس بوک با 2.5 میلیارد کاربر و درآمد سالیانه  40 میلیارد دالری همراه با تجربه  بسیار مدید در این زمینه ها، احتماال شانس بیشتری برای موفقیت 
خواهد داشت. فیس بوک اولین شرکت بزرگی خواهد بود که دست به انجام چنین پروژه ای می زند. به دلیل انتشار برخی اخبار جعلی در واتس اپ، که 
مشکالتی را برای هند ایجاد کرده است، فیس بوک و هند دچار تنش هایی شده اند؛ با وجود این فیس بوک فرصت عظیمی در هند دارد. هند، پس از 

چین و با 480 میلیون کاربر اینترنت در رتبه  دوم قرار دارد. براساس پیش بینی ها این تعداد تا سال 2022 به 737 میلیون می رسد.

غلبه بر ترس، مهم ترین عامل موفقیت مدیران زن

 فیس بوک برای واتس اپ
 ارز دیجیتال توسعه می دهد

یادداشـت

کارگاه آموزشی مدل کسب وکار با هدف ارتقای سطح توانمندی مستعدان برتِر 
مشللمول طرح شهید احمدی روشللن در مهارت های کسب وکار، به همت بنیاد 
نخبگان اسللتان تهران برگزار می شللود. به گزارش پایگاه اطاع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان، مدل کسب و کار سنگ بنای اولیه یک شرکت است. در معرفی محصول 
جدید به بازار، باید مدل کسب و کار آن با مدل کسب وکار اصلی شرکت هماهنگ 
شللود. طراحی مدل کسب وکار در تعامات شللرکت نوآور با محیط پیرامون نیز 
بسیار حائز اهمیت است؛ از آنجایی که نوآوری منجر به برهم خوردن تعادل محیط 
می شللود، لذا نیروهای محیطی از جمله شللرکت های رقیب به مقابله برخواهند 
خواست؛ بنابراین برای ارائه یک نوآوری به بازار، به ابزارهایی نیاز است تا تمهیدات 

الزم برای دست زدن به نوآوری اندیشیده شود.

کارگاه آموزشی »مدل کسب وکار« 
برگزار می شود



اخیللرا برخللی از برندها و افراد تاثیرگذار در اینسللتاگرام اقدام به تغییر 
وضعیت اکانت های شان از عمومی به خصوصی کرده اند. همچنین در برخی 
از موارد آنها اکانت تازه ای در کنار پروفایل عمومی شان راه اندازی می کنند 
که کاما شخصی و خصوصی است. بدون تردید در نگاه نخست تاش برای 
فعالیت به دور از چشم هوادارها بسیار عجیب به نظر می رسد. با این حال 
به دلیل عطف توجه بسیاری از کارشناس ها و مشتریان به چنین موضوعی 
در این مقاله قصد بررسی تخصصی آن را داریم. بنابراین به منظور کشف 
چیستی این پدیده و بررسی سودمندی یا ضرر آن برای برندمان به ادامه 

مطلب توجه کنید.
چرا برندها اکانت های خود در اینستاگرام را خصوصی می کنند؟

تنظیللم اکانللت در حالت خصوصی به معنای انحصار مشللاهده مطالب 
کاربر فقط از سللوی کاربران تایید شده اش است. در چنین شرایطی حتی 
اگر از هشتگ های مشللهور نیز استفاده کنیم، بازهم مطلب مان در بخش 
جسللت وجو برای کاربران عادی به نمایللش در نمی آید. همچنین اکانت 
خصوصی به معنای لزوم ثبت درخواسللت فالو از سوی کاربران مشتاق به 

مشاهده مطالب تان است. 
در طللول روزهای اخیر دنیای اینسللتاگرام شللاهد تبدیللل اکانت های 
مشهوری مانند Couplesnote )فعال در زمینه تولید تصاویر خنده دار( 
با ۸.۲ میلیون فالوور به نسخه خصوصی بوده است. همچنین اکانت رسمی 
برند Everlane نیز یک نسللخه جانبی و خصوصی برای خود راه اندازی 

کرده است. 
رید هیلی، موسس برند Doing Things، در زمینه مدیریت صفحات 
اینستاگرامی فعالیت دارد. صفحات تحت مدیریت وی در مجموعه بالغ بر 
1۴ میلیون فالوور دارند. رید در مصاحبه ای با نشریه The Atlantic پرده 
از دلیل چنین تغییری برداشللت. براساس گفته های وی یکی از صفحات 
مشللتریان وی به هنگام فعالیت عمومی هفته ای 1۰ هزار فالوور جدید به 
دست می آورد. با این حال وقتی به نسخه خصوصی تغییر حالت داد، این 

رقم به 1۰۰ هزار فالوور تازه در هفته افزایش یافت. 
هیلی دلیل اقدام برندها برای تبدیل اکانت های شان به نسخه خصوصی 
را الگوریتم اینسللتاگرام می داند: »براساس ساختار اینستاگرام وقتی یک 
اکانت عمومی اسللت، کاربران نیاز چندانی به فالو آن احساس نمی کنند. 
در هر صورت همیشه محتوای چنین صفحاتی بدون دردسر و فقط با یک 
جست وجوی ساده در اختیار ما قرار می گیرد. با این حال وقتی صفحه ای 
شخصی می شود، فالو آن ضرورت پیدا می کند. البته این الگوریتم از ابتدای 
پیدایش اینستاگرام وجود داشت. اما دلیل اصلی جهت گیری به سوی آن 

را باید در توقف افزایش شمار فالوورهای صفحات طنز جست وجو کرد«.
اگر برند شللما نیز در حال بررسی جهت گیری به سوی اکانت خصوصی 

است، نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
1. اکانت خصوصی شرایط خاص خود را دارد

اکنون چند ماهی است که اکانت خصوصی برندهای بزرگ بدل به ترند 
شده است. به این ترتیب در بسیاری از گروه ها و البته موتورهای جست وجو 
کلیدواژه های مرتبط با این اقدام در صدر فهرسللت ترندهای ماه قرار دارد. 
شاید دلیل اصلی این اقدام از سوی برندها را باید تمایل به برقراری ارتباط 
بسیار نزدیک و عمیق با مخاطب های عاقه  مند بدانیم. در هر صورت چنین 
اقدامی دقیقا به هنگام معرفی سللرویس گروه های فیس بوک اتفاق افتاده 

بود. 
وقتی کلله برند ما صفحه خصوصللی دارد، به فالوورهللای فعلی پیامی 
مشخص مخابره خواهد شد: شما برای برند ما بسیار ارزشمند هستید. به 
همین دلیل نیز مطالب برند ما فقط برای فالوورها منتشر می شود، نه افراد 
دیگر. باید به این نکته توجه داشللت که امکان به اشتراک گذاری محتوای 
صفحات خصوصی وجود ندارد. به همین دلیل مخاطب ما بیش از هر زمان 

دیگر احساس خاص بودن خواهد کرد. 
2. چنین اقدامی احساس ویژگی را برمی انگیزد

چرا شللما برای عموم کاربران محدودیت مشللاهده مطالب تان را ایجاد 
کرده اید؟ آیا چیز خاصی در مطالب شما وجود دارد؟ به من بگویید، سریع 
به من دلیل این کار را بگویید. چنین احساسللی به بسیاری از کاربران به 

هنگام مشاهده یک صفحه شخصی دست می دهد.
بدون تردید خصوصی سللاختن صفحه مان به مخاطب فعلی احسللاس 
ارزشمندی می دهد. با این حال به موازات آن مخاطب تازه را نیز نسبت به 
نوع محتوای ما هیجان زده و کنجکاو خواهد کرد. اگر شما در زمینه تولید 
محصولی خاص فعالیت داشته باشید، راه اندازی صفحه ای خصوصی برای 
نمایش اولین تصاویر نسللخه تازه محصول  تان به مخاطب های وفادار ایده 
مناسبی خواهد بود. به عنوان مثال فرض کنید برند اپل صفحه رسمی اش 
در اینسللتاگرام را خصوصللی کند. بدون تردید در چنین شللرایطی حتی 
افرادی که از محصوالت اپل اسللتفاده نیز نمی کنند هم درخواسللت فالو 

آن را خواهند کرد. 
همه ما عاقه بسللیار زیادی به کسللب احسللاس خاص بودن داریم. به 
همین دلیل وقتی صفحه  یک برند در اینستاگرام خصوصی می شود، شوق 

کاربران به مشاهده مطالب اش دوچندان خواهد شد. 
3. شاید شمار فالوورهای شما نیز افزایش یابد

همانطور که در ابتدای این مقاله اشاره کردم، در حالت خصوصی کاربران 
باید به منظور مشللاهده محتوای تولیدی شللما درخواسللت فالو دهند. از 
آنجایی که بسللیاری از برندها همیشه با چالش اندازه گیری شمار افزایش 
مخاطب های خود مواجه هستند، تبدیل اکانت به نسخه خصوصی راهکار 

منطقی برای اندازه گیری دقیق میزان افزایش محسوب می شود. 
عاقه به افزایش شللمار فالوورها در میان صفحات خنده دار و طنزمحور 
بسیار باالست. البته دلیل این کار نیز کاما موجه به نظر می رسد. محتوای 
صفحات طنز بیش از هر نوع دیگری از محتوا میان کاربران دست به دست 
می شود. به همین دلیل عما بسیاری از کاربران نیاز چندانی به فالو چنین 
صفحاتی احساس نمی کنند. حال اگر یک صفحه طنز خصوصی باشد، به 
هنگام به اشتراک گذاری مطالب آن برای افرادی عادی محتوا به نمایش در 
نمی آید. به عبارت دیگر، به اشتراک گذاری مطالب صفحات خصوصی فقط 
برای فالوورهای آن ممکن خواهد بود. در غیر این صورت سللایر کاربران با 

صفحه ای بدون محتوا مواجه می شوند.
4. حفاظت از فالوورهای فعلی

ریزش مخاطب یکی از وحشت های مشترک اکانت های تجاری و تفریحی 
در اینستاگرام است. به همین دلیل بسیاری از اکانت ها به منظور جلوگیری 
از ریزش مخاطب های خود اقدام به خصوصی ساختن صفحه شان می کنند. 
به این ترتیب مخاطب فعلی ما به هنگام تصمیم گیری پیرامون آنفالو کردن 

ما به فکر عدم دسترسی بعدی به محتوای ما خواهد افتاد.
برخاف صفحات عمومی به هنگام آنفالو اکانت های خصوصی پرسشی 
مبنی بر اطمینان از تصمیم گرفته شده، مطرح می شود. چنین پیامی تاثیر 
روانی باالیی روی کاربران دارد. به این ترتیب در بسیاری از مواقع کاربران 

از تصمیم شان منصرف می شوند. 
شللاید در نگاه نخست پرسللش اطمینان اینسللتاگرام از کاربران بسیار 
بی اهمیت جلوه کند. با این حال در عمل کاربران تاثیرپذیری بسیار باالیی 
از چنین پیامی دارند. اگر شما نیز عاقه مند به حفاظت از فالوورهای فعلی 
اکانت تان هستید، خصوصی ساختن آن اقدام مناسبی خواهد بود. حداقل 
در چنیللن وضعیتللی تمایل فالوورهای فعلی به تللرک صفحه مان کاهش 

چشمگیری پیدا خواهد کرد. 
5. صفحه خصوصی میزان کنترل شما را افزایش می دهد

شللاید این استدالل در نگاه نخست عجیب باشد، اما با من همراه باشید 
تا قوت آن را مشاهده کنید. وقتی برند ما صفحه اش را خصوصی می کند، 
در حقیقت اختیار انتخاب و گزینش مخاطب دلخواه اش را خواهد داشت. 
از آنجایی که فضای آناین محیطی برای ارتباط با مخاطب های عاقه مند 
است، بسیاری از برندها تمایلی به برقراری ارتباط با افراد غیرمرتبط با حوزه 
فعالیت خود ندارند. این اقدام هرگز به معنای عدم تمایل به جذب مخاطب 
جدید نیست، بلکه بیانگر نیت برندها در راستای گزینش مخاطب های شان 
اسللت. به این ترتیب دیگر شاهد کامنت های غیرمرتبط و در برخی موارد 

توهین آمیز به برندمان در ذیل پست مان نخواهیم بود. 
یکی دیگر از مزیت های اسللتفاده از صفحه خصوصی امکان واکنش به 
کامنت ها و اقدامات غیرعادی مخاطب هاسللت. بر این اسللاس هر برندی 
در حالت خصوصی کنترل بیشللتری روی رفتار مخاطب های خود خواهد 

داشت. 
چرا راه اندازی اکانت خصوصی ممکن اسللت گزینه مناسللبی برای شما 

نباشد؟
تا اینجای کار ما به شما نکات مثبت تغییر حالت اکانت تان را گفته ایم. 
با این حال شاید با توجه به اوضاع کسب وکار هر شرکتی این اقدام خیلی 
هم موثر واقع نشود. اجازه دهید به عنوان بحث پایانی نگاهی به چند مورد 

از ضررهای این اقدام هم بیندازیم.
امکان تغییر اکانت تجاری به صفحه خصوصی وجود ندارد

اگر قصد تغییر اکانت تان به نسللخه خصوصللی را دارید، باید ابتدا آن را 
از حالت تجاری به حالت شللخصی در آورید. این بدان معناست که دیگر 
خبری از آمارهای کاربردی اینسللتاگرام برای شما نخواهد بود. همچنین 
دیگر فرصت اسللتفاده از سیسللتم تبلیغات اینسللتاگرام برای شما فراهم 

نخواهد شد. 
نکتلله مهم درخصوص تغییللر اکانت تجاری به حالللت خصوصی عدم 
توصیه آن از سوی اینسللتاگرام است. به این ترتیب اینستاگرام به برندها 
توصیه می کند که به صورت عمومی به کارشان ادامه دهند. در این میان 
اینستاگرام به برندها فرصت بازاریابی بیشتر و همچنین بهره مندی مناسب 
از ترندهللای داغ را نیللز می دهد. در عوض وقتی یک برند اقدام به فعالیت 
خصوصی کند، تیم فنی اینسللتاگرام در برخی موارد آنها را متهم به بازی 
دادن اینسللتاگرام و نقض قواعد احترام به مخاطب می کند. دلیل این کار 
تاش برای محروم سللازی کاربران از اطاعات با هدف ترغیب شان به فالو 

صفحه و سودجویی از آنهاست. 
بدون تردید خطر بسته شللدن اکانت برندها مهم ترین تهدید در مسللیر 
فعالیللت به عنوان یک صفحه خصوصی اسللت. اگرچه تللا به حال چنین 
اقدامی از سللوی اینسللتاگرام رخ نداده است، اما در صورت افزایش چنین 
اقدامی از سللوی برندها با هدف صرف افزایللش فالوور تغییر جهت گیری 

گوگل اصا بعید به نظر نمی رسد. 
فالوورهای بالقوه ما ناامید می شوند

وقتی مخاطب دسترسی به محتوای ما ندارد، تمایلش به فالو ما کاهش 
خواهد یافت. در بسللیاری از موارد کاربران فقط در صورت مشاهده برخی 
از پسللت های یک اکانت نسللبت به فالو آن ترغیب خواهند شللد. به این 
ترتیب مخفی کردن پسللت های  ما از دید کاربران شللاید به معنای اذیت 
آنها نیز باشللد. چنین امللری به ویژه برای کاربرانی که خواهان مشللاهده 
برخی از مطالب شما در راستای تصمیم گیری پیرامون عاقه مندی شان به 
ماهیت برندتان هستند، اهمیت باالیی دارد. وقتی این کاربران با صفحه ای 
خصوصی مواجه می شللوند، بلله نوعی این کار را توهین بلله خود قلمداد 

می کنند. به این ترتیب از خیر فالو صفحه تان خواهند گذشت.
محتوای ما در بخش جست وجو نمایش داده نمی شود

همانطور که پیش از این اشللاره شللد، در حالللت خصوصی حتی اگر از 
هشللتگ های مشللهور نیز اسللتفاده کنیم، کاربران عادی آن را در بخش 
جسللت وجو مشللاهده نخواهند کرد. یکی از زمینه هللای اصلی جلب نظر 
مخاطب تازه در اینستاگرام نمایش محتوای برندها در بخش جست وجوست.

به این ترتیب با خصوصی سازی اکانت مان یکی از راهکارهای اصلی جلب 
نظر کاربران جدید را از دست خواهیم داد. 

نهایتللا، با توجه به نکات مثبت و منفللی تغییر حالت اکانت به وضعیت 
خصوصی، آیا باید این کار را انجام داد یا خیر؟

شاید حالت خصوصی به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت کارآمد باشد. 
با این حال در درازمدت آثار مخربی بر روی جلوه برندمان خواهد داشللت. 
فقط در صورتی که صفحه شما در زمینه تفریحی فعالیت دارد، استفاده از 
وضعیت خصوصی در بلندمدت مناسب خواهد بود. برای برندهای تجاری 

این کار در عمل موجب توقف روند توسعه و ریزش کاربران خواهد شد. 
در نهایت به یاد داشته باشید که فضای شبکه های اجتماعی برای برندها 
محیطی مناسب برای یافتن مخاطب تازه از دل جست وجو است. بنابراین 
فقط در صورت داشللتن برنامه ای منسجم ایجاد اخال در این فرآیند )که 
به صورت طبیعی نیازمند اکانت عمومی است( موجه به نظر می رسد. پس 
به هنگام تصمیم گیری در مورد این اقدام همه جوانب را مد نظر قرار دهید 
تا تصمیمی عاقانه و منطقی اخذ شود. در غیر این صورت پشیمانی پس 
از بروز فاجعه سللودی برای شما نخواهد داشت. همچنین به هنگام اتخاذ 
تصمیم از جهت گیری و سیاست های اینستاگرام در برخورد با اکانت های 
متعلق به برندها که به وضعیت شخصی در می آیند نیز آگاهی کسب کنید. 
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استارتاپ های ایرانی در راه جهانی شدن 
فعالیت زودشللور در کشور عمان به زودی آغاز می شود. »محمد رهی« 
بنیانگللذار این اسللتارتاپ در گفت وگو با دیجیاتو، تاکیللد دارد که عزم و 
خواسللته دولت این کشور باعث شللده که روند شروع فعالیت زودشور در 

این کشور تسریع پیدا کند.
رهی در گفت گو با دیجیاتو، می گوید که دو شرکت به طور جدی طرح 
آنها را قبول کردند که در نهایت یکی از آنها با زودشور توافق کرده است. 
او خبر می دهد که حاصل شللدن این توافق در طول سه ماه انجام شده و 
دلیل طوالنی شدن این نوع توافقات مشابه در کشور را عدم ثابت شرایط 

اقتصادی ایران می داند:
»طی یک سللال گذشته اتفاقاتی در کشللور افتاد که هزینه تمام شده 
خدمات خیلی از کسللب و کارها را چند برابر کرد. قدرت خرید مردم به 
شدت پایین آمد و فروش هم کاهش یافت، ولی در کشوری مثل امارات یا 
عمان نرخ دالر سال هاست نوسان شدید نداشته پس عما سرمایه گذاری 

روی ارز در این کشورها اصا معنا ندارد.«
رهی می گوید که از همان ابتدای سال 97 که وضعیت اقتصادی کشور 
دچار مشللکل شللد، آنها تصمیم گرفتند تا درآمد دالری داشللته باشند. 
او هللم مانند بسللیاری از مردم به سللراغ ارزهای مجللازی رفت و در این 
زمینه اقدماتی را هم انجام داد ولی در نهایت جرقه راه اندازی زودشور در 

کشورهای همسایه به ذهن شان خطور کرد:
با توجه به روابط خوب ایران با عمان، افراد زیادی مواد غذایی و حبوبات 
را به کشللور عمان صادر می کردند.  ای مختلفی در این باره برگزار می شد 
و ما هم پیگیرتر شللدیم. مذاکرات را در ایران با شرکت های عمانی شروع 
کردیم و با توجه به عزم آنها برای راه اندازی استارتاپ های ایرانی در کشور 

عمان خیلی زود به نتیجه رسیدیم و توافقات انجام شد.«
او معتقد است که عمان عزمی جدی برای رشد و رسیدن به یک شهر 
هوشمند دارد و می خواهند تا 1۰سال آینده مانند امارات شوند. به گفته 
رهی هدف این کشللور این است که »مسللقط« شبیه به دوبی شود و به 
همین منظور هم تسهیات زیادی از سوی دولت در اختیار سرمایه گذاران 
قرار گرفته تا اقتصاد متکی به نفت شان تغییر پیدا کند و به سمت تولید 

ناخالص داخلی برود:
»در کشور عمان هم مثل ایران خألهای قانونی زیادی وجود دارد و برای 
راه اندازی کسب و کار شما حتما الزم است که شخصیت حقوقی باشید. 
ولی با توجه به خواسللت دولت برای پیشرفت، سیاست هایی شبیه کشور 

امارات را در پیش گرفته اند.«
او جمعیت عمان را بزرگترین تفاوت بازار این کشللور و ایران می داند و 
جمعیت زیر ۵ میلیون این کشللور که ۶۰درصد آن را هم مردان تشکیل 
می دهد را یک بازار کاما متفاوت از مارکت ایران تعریف می کند. به گفته 
رهی عمان کشور جوانی است و میانگین سنی جمعیت آن زیر 3۰ سال 
است و نرخ نفوذ تلفن همراه در این کشور 7۰درصد است: »باید به اینکه 
مردم هر کشللور چطور با اینترنت کار می کنند و عمانی ها به اینستاگرام 

بیشتر از بقیه شبکه های اجتماعی عاقه مند هستند توجه کرد.«

اگرچه سابقه خشکشللویی در عمان به ۶۰ سال قبل برمی گردد و این 
نوع از کسب و کار به علت جنس خاص البسه شهروندان این کشور بسیار 
پررونق اسللت؛ اما نکته مهم اینجاست که هنوز هیچ سرویس آناینی در 
این کشور در زمینه خشکشویی فعالیت ندارد و زودشور اولین آنها خواهد 

بود.
مدیرعامل این اسللتارتاپ باور دارد که بازار منطقه و کشللورهایی مثل 
عمان، عراق، تاجیکستان و آذربایجان که هنوز روابط نسبتا خوبی با ایران 

دارند برای استارتاپ های ایرانی می تواند بسیار جذاب باشد:
»در کشور ما به دلیل مشکات اقتصادی اغلب مردم راغب به استفاده 
از خدماتی که کیفیت زندگی شللان را باال ببرد نیستند و سعی می کنند 
ابتدا نیازهای اصلی زندگی را برطرف کنند، ولی در کشور ثروتمندی مثل 
عمان چنین نیسللت. ارائه خدمات برای ارتقای سطح کیفیت برای مردم 
اهمیت زیادی دارد و من به همه دوستان توصیه می کنم کشورهای عمان 

و عراق را جدی بگیرند. بازار بکر و دست نخورده ای در حوزه IT دارند.«
رهی ورود به بازار جهانی را آرزوی خود می دانسللته که در حال حاضر 
رو به برآورده شللدن اسللت. او تاکید دارد که  کشللورهای زیادی هستند 
که از نظر آی تی و برنامه نویسللی از ایران عقب تر هستند و تعداد زیادی 
از این کشللورها در همسایگی ایران هسللتند و ورود به این بازارها بسیار 

راحت است.

رمزگشایی یک اقدام عجیب از سوی برندهاBRANDکارگاهبرندینگ

چرا برندها از اکانت خصوصی در اینستاگرام استفاده می کنند؟

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

Hootsuite به قلم: اما براون طراح تبلیغات در
ترجمه: علی آل علی     

شنبه
اول دی 1397

شماره 1224



تکنیک های اداره کردن جلسات برای 
موفقیت در فروش و بازاریابی

جلسللات فروش معموالً در مورد فللروش محصوالت کان یا صنعتی 
برگزار می شود. در این جلسات بازاریابی، یک خریدار با کارشناسان خود 
برای گفت وگو در خصوص محصول و خرید آن با فروشللندگان به بحث 
و گفت وگو می پردازند. این جلسللات از اهمیت خاصی برخوردار اسللت، 
زیرا با یک رفتار و برخورد مناسللب و به جای فروشندگان ممکن است 
یک فروش عالی اتفاق بیفتد یا اینکه با یک صحبت یا رفتاری نامناسب 
یا نسنجیده ممکن است یک معامله سودآور سر نگیرد. به همین دلیل 
رعایت کردن نکاتی که در ادامه می آید به شما کمک می کند تا جلسات 

فروش خوبی را بتوانید اداره کنید.
1- توجه به احساسات

در بسیاری از مواقع ممکن است خریداران براساس احساسی که نسبت 
به یک محصول یا فروشللندگان آن پیدا می کنند دست به خرید بزنند. 
شللما با انسان ها مواجه هستید و بسللیاری از عوامل ممکن است نظر و 
احسللاس آنها را تغییر دهد. پس بهتر اسللت در این جلسات به این فکر 
کنید که شما با افکار و احساسات افراد روبه رو هستید نه تعدادی ماشین 
یا کامپیوتر که فقط مطابق با دسللتورات طراحی شللده یا منطقی عمل 
می کنند. بنابراین ، سعی کنید انعطاف کافی در رفتار خود داشته باشید 
و احساسللات آنها را مورد هدف خود قللرار دهید. در صورتی که بتوانید 
احساسات خریداران را تحریک کنید می توانید امیدوار باشید که فروش 

خوبی خواهید داشت.
2- اهمیت معارفه

از نظر مشاوره بازاریابی، نحوه معارفه خود، همراهان، مجموعه، شرکت 
و محصولی که در حال فروش آن هستید در ابتدای جلسه معارفه بسیار 
مهم است. سعی کنید خودتان شروع به صحبت کردن کنید و در ابتدا 
یک معارفه کلی داشته باشید و ارتباط صمیمانه و راحتی را شکل بدهید 
و سللپس به خریداران خود اجازه و فرصت کافی برای صحبت کردن و 

بیان شرایط شان بدهید.
3- بیان قوت و ضعف محصول  

بعد از اینکه معارفه انجام شد. سعی کنید باز هم خودتان اختیار جلسه 
را بر دست بگیرید و قبل از اینکه مشتریان شما شروع به صحبت کردن 
درباره محصول شللما کنند، خودتان صحبت را باز کنید. قطعاً محصول 
شما نقاط ضعف و قوت هایی دارد. در ابتدا تمامی نقاط قوتی که محصول 
شللما نسبت به محصوالت مشابه در بازار دارد را بیان کنید. بعد از بیان 
جنبه هللای مثبت و نقاط قوت محصول تان، دربللاره نقاط ضعف آن نیز 
صحبت کنید. چرا که این گفته شما هم یک اطاعات کامل در خصوص 
محصول شللما را به مشللتریان میدهد، هم اعتماد خریداران را افزایش 
می دهد و هم اینکه قطعاً مشتریان شما به این نقاط ضعف آگاه بوده اند 
و قصد داشللته اند که آن را در جلسلله مطرح کنند ولی اگر خودتان این 

مسئله را مطرح کنید در واقع آنها را به نوعی خلع ساح کرده اید.
4- موافقت با نظر یک فرد از تیم خرید

معموالً در تیم خرید ممکن است یک نفر از آنها با برخی از نظرات و 
شرایطی که شما مطرح می کنید نسبت به بقیه موافق تر باشد. به همین 
دلیل بهتر است همیشه حواس تان را در مذاکرات و جلسات فروش خوب 
جمع کنید و این فرد را در میان تیم خرید تشللخیص دهید. وقتی این 
فرد را که با شما موافق تر است را پیدا کردید می توانید خودتان را هم رأی 
با او نشللان دهید تا در گفت وگوهای خصوصی و مشللورت هایی که بین 
اعضای تیم خرید اتفاق می افتد آن یک نفر از شما و پیشنهادهای شما 

حمایت کند.
به طور کلی می توان گفت، فروش یک پروسه پیچیده ای است که باید 
نهایت دقت و هوش خود را در آن به کار ببرید تا بتوانید از فرصت ها به 
خوبی استفاده کرده و جلسه را همانطور که مد نظرتان است اداره کنید 

تا به نتیجه دلخواه تان برسید.
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هر کسب وکار کوچکی باید به نوعی در شبکه های اجتماعی تصویری از 
خود به نمایش بگذارد. نکته کلیدی در این میان شناسایی شبکه اجتماعی 
مناسب برای کسب وکامان در کنار آشنایی با شیوه های استفاده از پلتفرم 

به عنوان میزبان برندمان است. 
در حالی که توییتر بهترین پلتفرم اجتماعی برای همه کسللب وکارها به 
حسللاب نمی آید، برای کسانی که از آن استفاده می کنند یکی از ابزارهای 
برتر در زمینه ارائه سللرویس بلله مخاطب های هدف  و اجرای کمپین های 
 Business News Daily بازاریابی تلقی می شللود. در این مقاله سایت
با برخی از کارشللناس ها و کارآفرینان خبره در زمینه استفاده از توییتر به 
عنوان ابزار بازاریابی به گفت وگو پرداخته اسللت. هدف اصلی ما از این کار 
تعیین شللیوه های بهره برداری برندها از توییتر در دنیای بازاریابی اسللت. 

اکنون اجازه دهید به سراغ هر کدام از این توصیه ها برویم.
1. استفاده از لیست های توییتر

توییتر به سرعت در حال توسعه است. به همین خاطر گم شدن در میان 
فرآیند سریع توسعه این پلتفرم بسیار ساده خواهد بود. لیست های توییتر 
در میان توسللعه و تغییر سریع این پلتفرم به ما امکان دریافت و مشاهده 
توییت از کاربران مورد عاقه مان را می دهد. به این ترتیب شللما با ساخت 
یک لیست امکان مشاهده ویژه توییت های دوستان، همکاران یا اکانت های 

جذاب را خواهید داشت. 
جان ماتیاسفسکی به عنوان یک بازاریاب دیجیتالی به مزیت های ایجاد 
لیسللت و قرار دادن افراد مختلف در کنار هم توجه دارد: »اگر هدف هفته 
جاری شما دستیابی به سطح باالتری از تاثیرگذاری روی مخاطب های تان 
اسللت، شما امکان ساخت لیستی از افراد تاثیرگذار مدنظرتان را دارید. به 
این ترتیب بیشتر از هر زمان دیگری فعالیت این دسته از افراد را به دقت 

تحت نظر خواهید داشت.« 
کلید موفقیت در توییتر تعامل و جذب سللریع مخاطب است. به عاوه 
اگر شللما محتوای کاربران را مشللاهده و مورد بررسللی قرار ندهید امکان 
جلب نظرشللان را نخواهید داشت. به همین خاطر دسته بندی کاربران در 
لیست های مختلف به شما فرصت مشاهده محتوای مشابه در زمانی واحد 

را خواهد داد. 
 The Content جیسون میرز، رئیس بخش اکانت های آناین موسسه
Fctory، استفاده از لیست های توییتر با هدف تعامل بیشتر با روزنامه نگارها 
را توصیه می کند: »اغلب روزنامه نگارها در توییتر فعال هستند. بسیاری از 
آنها از توییتر به عوان مکانی برای ارائه توضیحات کوتاه در مورد مقاله های 
خود اسللتفاده می کننللد. اگر به دنبال توسللعه کسللب وکارتان از طریق 
همکاری با روزنامه نگارها هستید، ایجاد لیستی ویژه برای مشاهده مطالب 
روزنامه نگارهای مطرح فکر خوبی خواهد بود. این امر روابط عمومی شللما 
با اهالی رسانه را تقویت می کند. در نتیجه به هنگام نیاز به راحتی امکان 

برگزاری یک مصاحبه آناین یا کتبی را خواهید داشت.«
2. خالق باشید

توییت های بسللیار موفق همیشه از عنصر خاقیت و مکالمه گرایی سود 
می برند. اگر توییت شما فقط با هدف فروش محصوالت تان طراحی شود، 
کاربران به هیچ وجه روی خوش بدان نشللان نخواهند داد. بهترین راهکار 
برای دیده شللدن در توییتر طراحی محتوای خللاق و تاش برای ایجاد 
فرصت گفت وگو با مخاطب است. ماتیاسفسکی در این زمینه نظر جالبی 
دارد: »صللرف نظر از الگوریتم تازه توییتر کلله راهکار تازه ای برای معرفی 
توییت هللای برتر به کاربران در پیش گرفته، هرچه بازخوردهای توییت ما 
بیشللتر باشد، سللایر افراد عاقه مند به مشارکت خواهند شد. این یک امر 
طبیعی اسللت. وقتی یک بحث افراد زیادی را درگیر خود می سللازد همه 
ما بدان بیشللتر توجه خواهیم کرد. به هر حال همه کاربران شللبکه های 
اجتماعی عاقه مند به گفت وگو هستند. با تاکید روی این عاقه کاربران به 

راحتی امکان توسعه محتوای مان وجود خواهد داشت.«
یکی از فرصت های عالی برای توسعه گفت وگو میان برندمان و کاربران 
بارگذاری ویدئویی شللامل بخشی از کنفرانس مربوط به شرکت مان است. 
سللپس در متن پیوست این ویدئو می توان پرسشی را با هدف نظرخواهی 
از کاربران طرح کرد. تجربه ثابت کرده که کاربران عاقه بسیار بیشتری به 
تعامل با برندها به هنگام طرح پرسش دارند. البته در این میان پاسخگویی 
ما به نظرات آنها نیز مهم است. یک تیم پشتیبانی کارآمد همیشه پاسخ های 

کاربران را مد نظر قرار داده و به صورت مناسب به آنها پاسخ می دهد. 
3. میزبانی یا مشارکت در چت های توییتری

توییتر فضای بسیار مناسبی برای ایجاد یک اجتماع پیرامون کسب وکار 
یا برندمان است. کیتی کمپل، کارشناس شبکه های اجتماعی در موسسه 
Fundera، روی سللهولت و سللرگرمی ایجاد یک اجتماع برای شرکت ها 
تاکید دارد: »شما در شبکه های اجتماعی فرصت پاسخگویی بسیار سریع 
به مخاطب را خواهید داشت. در حقیقت تعامل گرایی یکی از ویژگی های 
اصلی شللبکه های اجتماعی مانند توییتر است. دیگر برخاف سایت های 
خبرگزاری کاسللیک ما فرصت واکنش مثبت یللا منفی به محتوای ارائه 
شده را خواهیم داشت.« کمپیل اینگونه بحث خود را ادامه می دهد: »برای 
برندهللا فرصت میزبانی از گفت وگوی کاربران با سللاخت هشللتگی ویژه 
امکان پذیر خواهد بود. ویژگی اصلی چنین چت هایی تعامل و گفت وگوی 
مستقیم ما با یکدیگر است. نکته مهم اینکه در دنیای واقعی فرصت چنین 

گفت وگوهایی کمتر به دست می آید.«
دیگر ویژگی توییتر امکان راه اندازی چت های زنده اسللت. این سرویس 
برای گفت وگوی کاربران پیرامون مطلبی خاص به صورت آناین طراحی 
شللده اسللت. با ایجاد یک چت آناین کاربران فرصت پیوسللتن به آن و 
گفت وگللو پیرامون موضوع بحث را خواهند داشللت. به طور معمول برای 
چنین گفت وگوهایی محدودیت زمانی مشللخص و هشتگ ویژه ای وجود 
دارد. پللس از پایان محدودیت زمانی سللابقه چت به درخواسللت کاربران 
ذخیره یا پاک می شود. حضور برند شما در طول زمان برگزاری چت آناین 

بسیار ضروری است. همچنین پاسللخگویی به توییت های دارای هشتگ 
مخصوص ما باید در کمترین زمان ممکن صورت گیرد. در غیر این صورت 

چت های بعدی شاهد ریزش شدید آمار کاربران خواهیم بود. 
4. مشاهده و ارزیابی گفت وگوها

توییتللر یک پلتفرم متن محور اسللت. به همین دلیل اغلب توییت های 
برتر این پلتفرم در یک هفته شامل متن های کوتاه و در عین حال جذاب 
است. در اینجا باید اندکی پیرامون ضرورت کوتاه نویسی در توییتر و به طور 
کلی شبکه های اجتماعی توضیح دهم. به موازات توسعه فناوری و افزایش 
وقت گذرانللی کاربران در دنیای آناین حوصله آنها برای مطالعه متن های 
طوالنی کمتر می شود. به همین دلیل اگر واقعا تمایل به مطالعه متن مان 
از سوی مخاطب را داریم، باید آن را تا حد امکان مختصر و مفید به رشته 

تحریر درآوریم. 
یکی از بهترین راهکارهای استفاده از توییتر برای کسب وکارها مشاهده 
و بررسللی گفت وگوها، تعیین سلیقه مخاطب و فراهم آوری سرویس های 
جانبی مورد درخواست کاربران است. به طور معمول کاربران توییتر از این 
پلتفرم برای بیان اعتراض های خود نسبت به محصوالت برندهای مختلف 
اسللتفاده می کنند. به همین خاطر برندهای کوچک و بزرگ باید همیشه 
کامنت ها  و اعتراض های دریافتی خود را به سرعت مورد بررسی و ارزیابی 
قرار دهند. همچنین در مواقع ضروری باید در اسللرع وقت مسئول بخش 

مورد نظر به کاربران پاسخ قانع کننده ارائه دهد. 
ریچللل لندن، مسللئول بخللش طراحللی اسللتراتژی دیجیتللال برند 
LooseGrip، بررسللی دقیق توییت هللای کاربران پیرامللون برندمان و 
ارزیابی آنها را توصیه می کند. به بیان وی بسللیاری از کاربران عاقه ای به 
بیان دیدگاه های خود به صورت مسللتقیم ندارند. به همین خاطر معموال 
در طرح های آناین نظیر چت شمار قابل توجهی از آنها شرکت نمی کنند. 
به عنوان یک برند مشتاق به دریافت نظرات کاربران چنین واکنشی اصا 
برای ما مطلوب نیست. به همین خاطر باید سراغ راهکاری برای اطاع از 
نظر این دسته از افراد برویم: »اگرچه توییتر فضای بسیار مناسبی برای به 
اشتراک گذاری عقاید و تولید محتوای جذاب است، اما برای برندها مکانی 
برای دریافت نظرات کاربران نیز هسللت. به همین دلیل با جسللت وجوی 
برندمللان در قالب هشللتگ ها باید از آخرین نظرات کاربللران در مورد آن 
مطلع شللویم. در غیر این صورت بخش عظیمی از مشللتریان مان را مورد 

بی توجهی قرار خواهیم داد.« 
فعالیت در توییتر اکنون بدل به یک عادت برای برندها شللده اسللت. با 
این حال صرف عادت دلیل مناسللبی برای حضور در این پلتفرم نیسللت. 
ابتدا باید تکلیف کسب وکارمان را با پلتفرم مناسبش روشن کنیم. سپس 
با انتخاب پلتفرم مناسب باید در راستای سرگرم سازی مخاطب و در عین 
حال پاسللخگویی به نیازها و پرسللش های آنها تاش کنیم. در این میان 
بررسی نظرات آنها به طور دقیق منبع اطاعاتی ما برای واکنش نسبت به 

کاستی های عملکردمان خواهد بود.
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5 ویژگی که باید در رابطه با تعیین اهداف 
کسب و کار خود مورد توجه قرار داد

هر کسللب وکار موفقللی برای خود اهداف مشللخصی دارد که 
برنامه ریزی برای رسللیدن بلله آن ها را تشللدید می کند. با این 
حال همواره مشللاهده شده اسللت که افراد تمرکز اصلی خود را 
روی بخللش برنامه ریزی قرار داده و توجه چندانی را به اصول و 
قواعد تعیین هدف و یا اهداف ندارند. این امر در حالی است که 
اهداف، جزو بنیانی ترین مسللائل برند شما خواهد بود. به همین 
خاطر شایسته است که توجه کافی را به آن داشته باشید. برای 
مثال ممکن اسللت تعداد کم کارمندان برای یک شللرکت یک 
مزیت بزرگ محسللوب شللود. این امر در حالی است که تعداد 
حداکثری کارمندان برای برندی دیگر کاما مناسب باشد. همه 
این مسائل یا توجه به اهداف مدیران خواهد بود که از نیاز آن ها 
ناشللی می شللود. با توجه به اهمیت این امر در ادامه به بررسی 
۵ ویژگی یک هدف مناسب برای کسب وکار شرکت ها، خواهیم 

پرداخت.
1-ضرورت خاص و منحصر به فرد بودن 

درواقع هدف شللما باید کاما متناسب با شرایط شرکت باشد. 
در موارد متعددی مشاهده شده است که مدیران در تاش برای 
کپی برداری از اهداف سایر برندها هستند. این امر در حالی است 
که هر شللرکت با توجه به شرایط و امکانات ویژه خود، اقدام به 
طرح ریزی اهداف خود می کند. به همین خاطر توصیه می شللود 
تا مطالعه اقدامات و اهداف سایر برندها را تنها برای الگو گرفتن، 
مدنظللر خود قرار دهیللد. در نهایت فرامللوش نکنید که اهداف 
شللخصی و منحصر به فرد، به علت این امللر که از دل نیازهای 
شرکت خارج می شود دارای وضوح و روشنی خاصی خواهد بود 
که کمک می کند تا تمامی افراد تیم بتوانند اقدامات خود را در 
مسللیر آن قرار دهند. بدون شللک چنین مزیتی در یک برنامه 

تقلیدی وجود نخواهد داشت.
2-ضرورت قابل اندازه گیری بودن 

یک هدف بدون قابلیت اندازه گیری درست به مانند مسابقه ای 
بللدون امتیاز خواهد بللود. درواقع اعداد بخش بسللیار مهمی از 
هر کسب وکاری را شللکل می دهند. همین امر باعث می شود تا 
ضرورت توجه به آن ها تشللدید یابد. درواقع این قابلیت به شما 
کمک خواهد کرد تا نسبت به درست پیمودن راه خود اطمینان 
حاصل کنید. همچنین اگر یک هدف قابل ارزیابی نباشد، بدون 
شللک بیش تر به یک رویا شللبیه خواهد بود و توصیه می شود تا 
تمرکز خود را روی چنین مواردی قرار ندهید. درواقع سرنوشت 
یک شللرکت و تعداد بسیاری از افراد، به تصمیمات شما وابسته 
خواهد بود. به همین خاطر نباید آن ها را در مسللیری نادرسللت 

و پرریسک قرار داد. 
3-ضرورت قابل دستیابی بودن 

اگرچه شللما تنها محدود به یک هدف نخواهید بود و می توانید 
اهداف کوچک و بزرگ بی شماری را برای خود تعیین کنید با این 
حال حتی بزرگترین اهداف شللما نیز باید قابلیت تحقق پذیری را 
داشته باشللند. در غیر این صورت تمامی وقت و انرژی شرکت در 
مسیری خرج خواهد شد که نقطه پایان و دستاوردهای مشخصی 
را بلله همراه نخواهد داشللت. مثال های متعددی از شللرکت هایی 
وجود دارد که به علت عدم توجه به این بخش، از فرصت رسللیدن 
بلله جایگاهی به مراتب بهتر محروم شللده اند. برای درک بهتر این 
موضوع شللما می توانید یک تیم فوتبللال را مدنظر قرار دهید. یک 
مربی ممکن اسللت به علت عدم توجه و تعیین اهدافی که قابلیت 
تحقق و دستیابی به آن ها وجود داشته باشد، تیم خود را در مسیری 
هدایت کند که عما رضایت هیچ کس را به همراه نخواهد داشت. 
بللا این حال با کنار رفتللن وی و روی کار آمدن مربی ای دیگر، در 
صورتی کلله وی اهدافی واقعی تر را مللورد توجه قرار دهد، ممکن 
است نتایجی کاما متفاوت شکل گیرد. به همین خاطر الزم است 
تا به این ویژگی در اهداف خود توجه کافی داشللته باشید. درواقع 
اگر هدف خارج از توانایی تیم شللرکت و بدون توجه به امکانات و 
شللرایط شرکت انتخاب شللود، این احتمال وجود دارد که شرکت 

رشد چندانی را تجربه نکند.
4-ضرورت مرتبط بودن

ایللن امللر اگرچه کمی عجیب به نظر می رسللد، بللا این حال 
واقعیت این است که اهداف شما باید کاما مرتبط با نوع کسب و 
کاری که انتخاب کرده-اید باشد. برای مثال ممکن است شما در 
یک زمینه ورزشللی مشغول به فعالیت باشید، تحت این شرایط 
اهداف شللما نیز بایللد کاما در رابطه با این بخش باشللد. برای 
مثال برای یک تیم ورزشللی کاما بی معنا خواهد بود که اهداف 
سیاسللی را مدنظر خود قرار دهد. اگرچه شما می توانید اهدافی 
خارج از حوزه تخصصی خود را نیز مشللخص کنید، با این حال 
واقعیت این اسللت که شانس موفقیت شما برای رسیدن به این 
اهداف بسللیار پایین خواهد بود و به علت درگیر کردن شرکت، 
شما را از رسیدن به اهداف اصلی و مورد نیاز دور خواهد ساخت. 
در همین راسللتا الزم اسللت تا حوزه  های مرتبللط با خود را در 
جایی یادداشت کرده و اهداف را با توجه به آن ها تعیین کنید. 

5-ضرورت زمان بندی شده بودن 
یک هدف باید از محدوده زمانی مشخصی برخوردار باشد. در 
غیر این صورت ممکن اسللت مسیر دسللتیابی به هر یک بیش 
از حد طوالنی شللود. ایللن امر که زمان بندی مناسللبی را برای 
هر یک مشللخص کنید باعث خواهد شللد تا امکان برنامه ریزی 
برای اهداف دیگر وجود داشللته باشللد. با این حال توجه داشته 
باشللید که این اقدام شما باید کاما واقع گرایانه باشد و از اعمال 
سخت گیری های بیش از حد جلوگیری شود. در غیر این صورت 
شما قادر به دستیابی به اهداف در زمان مشخص شده نخواهید 
بللود. همچنین این امر که هر یک از اهللداف در چه زمانی و با 
چه ترتیبی شللروع شوند نیز از دیگر مواردی است که باید مورد 

توجه خود قرار دهید. 
در آخر فراموش نکنید که هر یک از موارد معرفی شده درست 
به مانند یک فیلتر اسللت که در نهایت کمک می کنند تا هدف 
شما، انتخابی بهتر و کارآمد تر باشد. به همین خاطر نباید آن ها 

را بی اهمیت تصور کرد. 
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رهبران شرکت های بزرگ برای زمان و سرمایه  خود ارزش قائل هستند. 
این افراد کارهای خود را متمایز از دیگران انجام می دهند و به همین دلیل 

بهره وری بیشتری دارند.
رهبران معموال منتظر نمی شللوند زندگی اتفاقات تازه ای برای شان رقم 
بزند؛ بلکه خودشان این اتفاقات را برنامه ریزی و شرایط را برای وقوع آن ها 
مهیا می کنند. هر قدر یک کسب و کار بیشتر رشد می کند، میزان توقعات 
نیز باالتر می رود و مسئولیت های بیشتری بر دوش رهبران و کارمندان آن 
قرار می گیرد. حال این سؤال پیش می آید که رهبران چگونه باید اتفاق ها 
را مطابللق میل خود برنامه ریزی کننللد و روند وقوع آن ها را تحت کنترل 

داشته باشند؟
1- برقراری روابط دوستانه به جای ارتباطات

کارآفرینان عاقه  زیادی به شبکه سللازی و شللرکت در رویدادها دارند؛ 
اینکه با هم آشنا شوند و با گرفتن کارت ویزیت یکدیگر راه های ارتباطی را 
تقویت کنند، اما ماقات افراد جدید برای ساختن و توسعه دادن کسب و کار 
کافی نیست. این افراد باید به  طور دائم و مؤثر با یکدیگر در ارتباط باشند. 
برای انجام این کار لیسللتی از افرادی بسازید که کارشان را قبول دارید و 
سللپس آدرس ایمیل، توییتر و دیگر راه های ارتباط با آن ها را پیدا کنید. 

کلید همکاری با این افراد، ساختن ارتباطات قوی و دوستانه است.
استفاده از این موقعیت ها کمک می کند که یک رهبر، گروهی از دوستان 
و فرصت هایی برای همکاری در آینده برای خود مهیا کند. بهترین بخش 
چنین کاری این اسللت که اگر حتی موفق نشللوید همکاری خود را ادامه 

دهید بازهم روابط دوستانه خوبی با افراد موفق برقرار کرده اید.
2- بهره بردن از  تمام ساعات روز

اگر به دنبال این هستید که در طول روز بتوانید کارهای بیشتری انجام 
دهید، باید دو تغییر اساسللی در روتین صبحگاهی ایجاد کنید: اختصاص 
دادن مدت زمان مشللخص به ورزش و آغاز کردن کارها در صبح اول وقت 
به جای کار کردن تا دیروقت. رهبران موفقی که به سامتی خود اهمیت 
می دهند، صبح زود از خواب بیدار می شوند و ورزش می کنن. بیل گیتس و 
باراک اوباما دو رهبر موفقی هستند که صبح خیلی زود برای ورزش بیدار 
می شللوند. حتی تحقیقات نیز اهمیت این موضوع را نشان داده اند و ثابت 
کرده اند که ورزش صبحگاهی میزان شللادی و هوش را افزایش می دهد و 
باعللث باال رفتن میزان کارایی می شللود. 1۵ دقیقه ورزش روزانه  ایروبیک 

تأثیر سریع و مثبتی روی سر حال شدن و تقویت توانایی ها دارد.
در تحقیقات دیگری نشللان داده شده است که افراد سحرخیز موفق تر 
و فعال تر از دیگران هسللتند. این افراد منتظر نمی مانند تا ببینند زندگی 
چلله اتفاقاتی برای آن ها رقم خواهد زد؛ بلکه خودشللان مسللئولیت وقوع 
این اتفاقات را برعهده دارند. معموال افرادی که خودشللان را به عنوان یک 
فرد سحرخیز معرفی می کنند، مدرک تحصیلی باالیی دارند و در کارشان 

موفق تر از دیگران عمل می کنند.
3- اهمیت دادن به تغییرات کوچک

یک ضرب المثل معروف وجود دارد که می گوید: »اگر می خواهید دنیا را 
تغییر دهید، اول تخت تان را مرتب کنید.« این جمله به ظاهر ساده نشان 
می دهد که تمام اتفاق های بزرگ از عادت های کوچک ناشللی می شللوند. 
عادت های کوچک شاید به چشم نیایند، اما تأثیری مثبت و کارآمدی روی 
زندگللی فرد می گذارند و همین موفقیت های کوچک انگیزه  موفقیت های 
بزرگ تر را در فرد تقویت می کنند. به عنوان مثال نمونه هایی از عادت های 
کوچکی که می توانند انگیزه  را افزایش دهند عبارتند از: انجام دادن کارهای 
کوچک در زمان اسللتراحت و نوشللیدن قهوه، انجام دادن مدیتیشن برای 

افزایش تمرکز در طول روز.
تغذیه یکی دیگر از عواملی اسللت که تغییر آن تأثیر زیادی روی سبک 
زندگی می گذارد. به جای خوردن غذاهای ناسالم، یک ظرف میوه کنارتان 
بگذارید و عادات بد غذایی خود را اصاح کنید. این رویکرد می تواند برای 
بسللیاری از تغییرات مثبتی که می خواهید ایجاد کنید مورد استفاده قرار 
بگیللرد. زمانی که بللا چالش جدیدی روبه رو می شللوید، آن را به تکه های 
کوچک تر تقسللیم کنید. انجام دادن تکه هللای کوچک یک چالش بزرگ 
احساس اعتمادبه نفس را تقویت می کند و موفقیت های بزرگ تر را تضمین 

خواهد کرد.
4- وابستگی به تکنولوژی را کاهش دهید

بسیاری از رهبران کسللب و کار حتی یک لحظه هم از موبایل و لپ تاپ 
جدا نمی شللوند؛ زیرا همه  یادداشت ها و برنامه ریزی های شخصی و کاری 
خود را در آنجا ذخیره می کنند. اما تحقیقات نشللان داده اند که اسللتفاده 
از تکنولوژی ممکن اسللت باعث شللود یک شخص اهمیت و اولویت بندی 
کارها را فراموش کند. طبق تحقیقات منتشرشللده در مجله  روان شناسی، 
دانش آموزانی که جزوه های خود را با لپ تاپ یادداشللت می کنند در پاسخ 
دادن به سللؤال ها عملکرد ضعیف تری نسبت به کسانی دارند که به صورت 

دستی جزوه می نویسند.
این موضوع در مورد تقویم های کاری نیز صدق می کند. بسیاری از رهبران 
بزرگ تقویم های کاری خود را به صورت دستی تنظیم می کنند. این کار شاید 
به نظر عده ای بیهوده باشد و مورد تمسخر قرار بگیرد، اما باعث می شود قرارهای 
ماقات  را بهتر به ذهن بسپارند. حتی بسیاری از آن ها معتقدند بعد از خاموش 
کردن نوتیفیکیشن ها آرامش بیشتری وارد زندگی شان شده و این موضوع روی 

حاالت روحی آن ها تأثیر گذاشته است.
5- به صورت ایستاده کار می کنند

در سال های اخیر استفاده از میزهای بلند بیشتر شده است و تحقیقات 
نیز نشان داده اند که ایستاده کار کردن بسیاری از تأثیرات منفی نشستن 
برای طوالنی مدت را کاهش می دهد، اما تحقیقات کمتری به اهمیت این 

روش کار کردن روی افزایش میزان تمرکز پرداخته اند. تحقیقات دانشگاه 
تگزاس به تازگی نشللان داده اند که کار کردن به صورت ایسللتاده و پشت 
میزهللای بلند عاوه بر سللوزاندن کالری و مبارزه بللا چاقی، میزان توجه 
و بهللره وری را ۴۶درصد بیشللتر از صندلی های قدیمی و سللنتی افزایش 
می دهد. همچنین ثابت شللده اسللت که این میزها عملکرد اجرایی را به 

میزان قابل توجهی بهبود و حافظه  کاری را نیز افزایش می دهند.
مایللک بولوس، هم بنیان گذار اسللتارتاپ Deskview )اولین سللازنده  
میزهای کاری ایستاده( می گوید: »هر روز به تعداد افرادی که از این میزها 
اسللتفاده می کنند افزوده می شللود. این افراد کار کردن به صورت ایستاده 
را ترجیللح می دهند و معتقدند این روش میللزان قابل توجهی از کمردرد 
و دیگر ناراحتی های جسللمی آن ها را کاهش داده است. افرادی که هنوز 
برای اسللتفاده کردن از این میزها شللک دارند، در مللورد مزایای آن از ما 
سؤال می پرسند و بعد از فهمیدن تأثیر آن روی بهره وری کارمندان بسیار 

شگفت زده می شوند.«
6- آنالین خرید می کنند

ایللن روزها خرید آنایللن تنها به لبللاس و لللوازم الکترونیکی محدود 
نمی شللود. روزبه روز بلله تعداد خریدکننده های اینترنتی افزوده می شللود 
و اکثللر رهبران تمللام خرید های کوچک مواد غذایی و بهداشللتی خود را 
نیللز به صورت اینترنتی انجام می دهند. درواقع فروشللگاه های اینترنتی به 
اندازه ای رشد کرده اند که در آینده ای نه چندان دور به  طور کامل جایگزین 
فروشگاه های زنجیره ای خواهند شد. سرعت تحویل و کیفیت بسته بندی 
فروشللگاه های آناین بسیار باال اسللت و این موضوع باعث افزایش اعتماد 
مردم به آن ها شده است. شرکت آمازون در تاش است تا نهایت استفاده را 
از این موضوع ببرد. فروشگاه  آناین این برند سهم بزرگی از دنیای تجارت 
الکترونیک را به خود اختصللاص داده اند و طرفداران آن روزبه روز در حال 

بیشتر شدن هستند.
رهبللران برای زمان خود ارزش زیادی قائل هسللتند و ترجیح می دهند 
به جای معطل شدن در فروشگاه ها، با چند کلیک ساده خرید کنند و در 
زمان و هزینه های خود صرفه جویی کنند. مت ماتروس، بنیان گذار شرکتی 
بللزرگ می گوید: »من تمام موادغذایی مورد نیازم را از آمازون پرایم تهیه 
می کنم و چند ساعت بعد آن ها را جلوی در منزل تحویل می گیرم. درواقع 
اگر اندازه  خریدهایم به قدری زیاد باشد که نتوانم با یک دست حمل کنم، 

به صورت اینترنتی خرید خواهم کرد.«
رهبری، یعنی بتوانید کارها را سللریع تر، بهتللر و کارآمدتر انجام دهید. 
موارد بررسی شللده در این مقاله، تغییرات کوچکی هسللتند که می توانید 
در زندگللی ایجاد کنید و بهللره وری خود را در زندگی شللخصی و کاری 

افزایش دهید.
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اخبار

تبریز - اسـد فالح- مدیرکل بیمه سللامت استان در نشست 
مشللترک با اعضای هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات و رسانه 
های آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر در کشور 
تحت پوشش بیمه سامت هستند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به 
نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سللامت استان، وحید مجیدی 
تشریح کرد: از این تعداد، حدود ۲۰ میلیون نفر بیمه شده روستایی 
هسللتند که شامل تمامی ساکنین مناطق روستایی و شهرهای زیر 
۲۰ هزار نفر فاقد دفترچه درمانی، 1۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه 
سامت همگانی، شش الی هفت میلیون نفر دارای بیمه بازنشستگی و 
کارمندی و حدود سه میلیون نفر نیز از بیمه سایر اقشار استفاده می 
کنند. مجیدی تصریح کرد: به طور کلی ۸۵ درصد هزینه های درمان 
بیمه شدگان توسط دولت پرداخت می شود. وی تاکید کرد: در سال 
گذشللته 13 هزار میلیارد تومان تراز هزینه ها بوده اسللت که از این 
میزان تنها دو هزار میلیارد تومان از محل درآمدها بوده است و مابقی 
این مبلغ یعنی 11 هزار میلیارد تومان از طریق دولت و خزانه تامین 
شده است. مدیرکل بیمه سامت با بیان اینکه مبلغ مصوب سازمان 
بیمه سامت در سال 9۶، 1۰ هزار میلیارد ریال بود، میزان تراز مالی 
همان سال را باالی 13 هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: 
میزان زیان انباشللته کشوری در سال 9۵، چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد 
ریال و در سللال 9۶، سلله هزار و خرده ای اسللت. مجیدی ادامه داد: 
سال گذشته مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان پرداختی اداره کل به موسسات 
بوده است، که تنها حدود 1۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ قابل وصول 
اسللت.  وی با بیان اینکه حتی در دور افتاده ترین نقاط کشللور نیز 
امکان استفاده از انواع بیمه ها مهیا شده است، از کمرنگ دیده شدن 

این دفترچه ها و خدمات ارائه شللده توسللط مردم ابراز ناخرسندی 
کرد. مجیدی، استقرار سامانه 1۶۶۶، طرح استحقاق سنجی، رفع هم 
پوشللانی بیمه ای و اجرای آزمایشی نسخه نویسی الکترونیکی را از 
اقدامات اساسی سازمان بیمه سامت عنوان کرد. وی با اشاره به کسب 
رتبه نخست جشنواره شهید رجایی در سه دوره پیاپی، این موفقیت 
را حاصل زحمات تمام مجموعه بیمه سامت استان دانست. مدیرکل 
بیمه سللامت استان آذربایجان شللرقی، کمبود فضای اداری بیمه 
سامت در تبریز را از دغدغه های این اداره کل اعام کرد و از مردم 
و کارمندان خواست تا زمان بهره برداری از ساختمان جدید حوصله 
به خرج دهند. وی افزود: ساختمان تبریز در زیربنای هشت هزار متر 
با اعتبار 11 میلیارد تومان در حال تاسیس است. مجیدی بیان کرد: 
در سال جاری در سه شهرستان مجوز احداث ساختمان بیمه سامت 
گرفته ایم و خوشبختانه هر سه ساختمان راه اندازی شده اند. وی در 

خاتمه گفت: از شما اهالی رسانه، مسئولین، قانونگذاران و نمایندگان 
مجلس می خواهم، اگر فکر می کنند خدماتی که در سازمان بیمه 
سامت ارائه می شود زائد است، برای آن فکر اساسی کنند و اگر می 
خواهند خدمات بیشتری ارائه شود، باید بودجه واقعی برای انجام آن 

اختصاص دهند.

اهواز- شبنم قجاوند-  نماینده مردم استان خوزستان در مجلس 
خبرگان رهبری و امام جمعه اهواز گفت: تاسیس شرکت ملی حفاری 
ایران و روند رشد و بالندگی آن در چهار دهه گذشته تحقق شعار » ما 
می توانیم« است .  آیت اهلل دکتر محسن حیدری در دیدار مهندس 
سللید عبداهلل موسوی  افزود: در این سال ها همواره شاهد پیشرفت 
ملللی حفاری بللوده ایم و مدیران و کارکنللان آن با روحیه انقابی و 
جهللادی نهایت تاش خود را در جهت خودکفایی این صنعت مهم 
و راهبردی به کار گرفته اند .  وی با بیان اینکه در آسللتانه سللالروز 
تاسللیس این شرکت قرار داریم، اظهار کرد: در حقیقت شرکت ملی 
حفاری ایران به عنوان یک نهاد انقابی که به فرمان امام خمینی )ره( 
شکل گرفت توانست نیازهای حفاری و خدمات جانبی در صنعت نفت 
را که تا پیش از انقاب در دسللت شللرکت های خارجی بود، به نحو 
شایسته پاسخگو باشد .  آیت اهلل حیدری با اشاره به اینکه مدیریت 
جهادی از الزامات این شرکت در راستای خودکفایی کامل است که 
در این سللال ها محقق گردیده، گفت: با توجه به اهمیت حفاری در 
صنعت نفت و روند توسللعه ای این صنعت،  انتقال تجربه از سللوی 
کارکنان پیشکسوت به جوانان،  متخصص و متعهد برای آینده شرکت 

بسیار مهم و در پویایی آن موثر خواهد بود . امام جمعه موقت اهواز 
افزود: حرکت در مسیر سیاست های اقتصاد مقاومتی که مقام معظم 
رهبللری بر آن تاکید دارند و در نتیجه همدلی، همراهی و همکاری 
مجموعه کارکنان شرکت انشااهلل این مسیر را که امام)ره( آغاز کرد و با 
همت شما تداوم یافته است تا خودکفایی کامل در این عرصه استمرار 
بخشیده و شاهد حضور این شرکت در عرصه های بین المللی باشیم.  
وی در خاتمه  اول دیماه سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران به 
فرمان امام خمینی )ره( را به کارکنان این شرکت تبریک گفت .  در 

این دیدار مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: مجموعه 
حفاری از شاخص های اقتصادی و مولفه های مهم و تاثیرگذار برای 
صنعت نفت کشللور است که در چهار دهه گذشته نقش اساسی در 
حفر چاه های نفت و گاز در میادین نفتی ایفا کرده است .  مهندس 
موسوی با بیان اینکه ناوگان این شرکت هم اکنون 73 دستگاه حفاری 
خشکی و دریایی در  تملک خود دارد، افزود: فرمان امام خمینی )ره( 
درباره تاسیس شللرکت ملی حفاری ایران در اول دیماه سال 13۵۸ 
اندیشللمندانه بود زیرا ایران را از لحاظ تخصصی و بومی سللازی این 
بخش کلیدی در صنعت نفت بی نیاز کرد . وی گفت: در چهار دهه 
گذشته به همت متخصصان و کارکنان سختکوش این شرکت بخش 
وسللیعی  از عملیات حفاری و خدمللات جانبی چاه های نفت و گاز  
در مناطق نفتخیز خشللکی و دریا محقق گردیده است .  مدیرعامل 
شرکت ملی حفاری ایران توضیح داد: در حوزه فعالیت شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب در عمل بخش عمده حفاری چاه ها به عهده 
این شللرکت است که همه ساله براسللاس برنامه اعام شده از سوی 
مهندسللی نفت، حفر چاه های توسعه ای و تعمیری مشخص و در 

دستور کار قرار می گیرد . 

اصفهان - قاسـم اسـد- پانزدهمین نمایشللگاه جامع صنایع 
غذایی اصفهان در حالی طی روزهای 1۶ لغایت 19 بهمن ماه  سال 
جاری  برگزار خواهد شد که روند رو به رشدی راطی سال های اخیر 
طی نموده اسللت .  این نمایشللگاه که مهمترین رویداد صنعت غذا 
در مرکز کشللور به شمار می آید امسللال در ایام دهۀ مبارک فجر با 
حضور برندهای مطرح و صاحب نام صنایع غذایی کشللور در محل 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار خواهد شد .  سهم ۲۰ 
درصدی محصوالت غذایی و کشاورزی از صادرات غیر نفتی ، واردات 
۲۲۵ میلیون دالری ماشللین آالت صنایع غذ ایی ، رتبۀ اول صنایع 
غذایی و آشللامیدنی در تعداد کارگاه های صنعتی کشور ، رتبه اول 
اسللتان در ارزش سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی کشور ، توسعه 
17 پروژه با جذب سللرمایه خارجی بلله ارزش بیش از ۲9۰ میلیون 

یورو در اسللتان اصفهان ، رتبۀ اول اسللتان در تولید گوشللت قرمز ، 
محصوالت شللترمرغ ، سیب ، انار ، سللبزی و صیفی و گلخانه ای ، 
حمایت معنوی اتاق بازرگانی اصفهان ، اتاق اسللامی ، اتاق اکو بین 

الملل و اتاق های مشترک ایران و آلمان و ایران و چین و نهایتاً حضور 
برندهای معتبر داخلی و شرکت هایی از کشورهای کرواسی ، ایتالیا 
و ترکیه در دوره های قبل از جمله مزیت هایی هستند که نمایشگاه 
صنایع غذایی اصفهان را مورد توجه فعاالن صنعت غذا قرار داده است 
.  سللتاد برگزاری پانزدهمین نمایشگاه جامع صنایع غذایی اصفهان  
)فراوری ، بسته بندی ، محصوالت ، خدمات ( ضمن اعام آغاز ثبت 
نام مشارکت کنندگان در نمایشگاه اعام کرد : طی هفته های آتی 
رویدادهای جانبی و محورهای نشسللت ها و برنامه های اختصاصی 
نمایشللگاه پانزدهم به اطاع کارشناسان و عاقمندان خواهد رسید. 
همچنین سللتاد برگزاری پایگاه اینترنتی دائمی نمایشگاه به نشانی 
Infexiran.ir را جهت کسللب اطاعات تکمیلی برای مخاطبان 

معرفی نموده است .

محبوبه ابوالقاسمی - با توجه به آمار سازمان هواشناسی .بارش 
کشور در شش ماهه دوم سال 97 در محدوده نرمال پیش بینی شده 
است این بدان معناست که الگوی بارش کشور در شش ماهه دوم سال 
دارای بیشینه بارش در فصل پاییز و زمستان است تداوم بارش ها در 
فصول بارندگی موجب آب گرفتگی معابر شللده و تردد شهروندان با 
مشکل مواجه خواهد شد  لذا شهرداری قدس جهت مقابله با مشکات 
احتمالی ناشی از بارش باران و برف  مبادرت به اتخاذ تصمیمات موثری 
نموده است . مسعود مختاری گفت :به منظور تسریع و تسهیل در رفع 
آبگرفتگی های سطح شهر و زیر گذرها به هنگام بارندگی های فصلی 
چهار عدد دستگاه پمپ لجن کش خریداری شده است . شهردار قدس 
افزود: این دستگاه ها در اختیار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
و شهرداری مناطق قرار گرفته تا در مواقع مورد نیاز نسبت به حل و 
رفع مشکات آبگرفتگی معابر سطح شهر اقدامات الزم را انجام دهند.  

وی عنوان کرد: یکی از معضات مهم در خصوص جریانهای آب ناشی 
از بارندگی ها، میزان رسوبات و ذرات جامد و معلقی است که توسط 
این جریان ها حمل می شوند که پاکسازی و الیروبی آنها هزینه های 
زیادی را به شهرداری تحمیل می کند که همین مسئله ضرورت تأمین 
تجهیزات و امکانات برای رفع معضل آبگرفتگی و روان سازی ترافیک 

شهری را دو چندان کرده است. شهردار قدس ضمن تأکید بر ضرورت 
وجللود مدیریت یکپارچه در مواقع بحرانی اظهار داشللت: جانمایی و 
استقرار انبارهای نمک در چهار نقطه شهر صورت گرفته است  و در 
راستای حفظ آمادگی و پیشگیری از بحرانهای احتمالی، با خریداری 
مخازن جدید، جانمایی آنها در فواصل منظم و تعبیه 3۵۰۰ کیسلله 
حاوی نمک و شن در مخازن مذکور، میزان دپوی این کیسه ها نسبت 
به سال گذشته سه برابر افزایش یافته است. مسعود مختاری با اشاره به 
لزوم تجهیز و نوسازی امکانات و ناوگان خدمات شهری به ماشین آالت 
نیمه سنگین و سنگین راهداری گفت: شهرداری در راستای آمادگی 
بیشتر در مقابله با بحران ها .اقدام به خرید سه دستگاه ماشین آالت 
نیمه سنگین و سنگین اعم از دو دستگاه باب َکد)اسکید لودر( و یک 
دستگاه بیل بکهو نموده است تا در مواقع بحرانی از مسدود شدن معابر 

اصلی و فرعی و محات جلوگیری شود. 

مدیرکل بیمه سالمت استان آذربایجان شرقی:

بیش از 85 درصد بیمه شدگان هیچ حق بیمه ای پرداخت نمی کنند

نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اهواز :

تاسیس شرکت ملی حفاری ایران و رشد و بالندگی آن تحقق شعار » ما می توانیم« است

16 لغایت 19 بهمن ماه سال جاری در اصفهان برگزار می شود:

نمایشگاه جامع صنایع غذایی در ایستگاه پانزدهم

آمادگی شهرداری قدس در فصل بارش 

قـم- خبرنگار فرصت امـروز- معاون پژوهللش جامعه الزهرا 
علیهاالسام با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ اثر به دبیرخانه همایش کتاب 
سال بانوان ارسال شده است، به ارائه گزارشی از فعالیت های پژوهشی 
این مؤسسلله علمی حوزوی پرداخت. سرکار خانم ریحانه حقانی در 
نشسللت خبری که با حضور اصحاب رسللانه در پژوهشگاه حضرت 
معصومه علیهاالسام برگزار شللد، ضمن عرض تبریک به مناسبت 
گرامیداشت هفته پژوهش، عنوان کرد: فعالیت های علمی پژوهشی 
جامعه الزهرا علیهاالسللام در عرصه های مختلللف صورت می گیرد. 
معاون پژوهش جامعه الزهرا علیهاالسللام اظهار داشت: سال 97 در 
عرصه ارتقای دانشللی و مهارتی طاب، طرح های مختلف پژوهشی 
اجرا شللد که نتایج ارزشمندی هم داشته است. حقانی تصریح کرد: 

معاونت پژوهش جامعه الزهرا علیهاالسام در راستای ارتقا و توانمندی 
طاب و پژوهشللگران و همچنین زمینه سازی و ایجاد تعامل بیش 
از پیللش با معاونت پژوهش مراکز همسللو برنامه های مختلفی را در 

دسللتور کار خود قرار داده اسللت. وی افزود: معاونت پژوهش با 1۶ 
مرکز دانشللگاهی و حوزوی تفاهم نامه امضا کرده و تعامل مشترک 
داشللته که هر یک زمینه همکاری متفاوتی را داشللته است.  معاون 
پژوهش جامعه الزهرا علیهاالسام به برگزاری نخستین همایش کتاب 
سال بانوان در جامعه الزهرا علیهاالسام اشاره کرد و گفت: پس از پایان 
فراخوان این همایش، ۴1۰ اثر به دبیرخانه همایش کتاب سال بانوان 
ارسال شده که در رشته های تفسیر و علوم قرآن، علوم حدیث، اخاق 
و عرفان، تاریخ و سیره، فقه و حقوق، جامعه شناسی، زن و خانواده و 
علوم تربیت و کلیات و مراجع دسته بندی و کدگذاری شدند. حقانی 
گفت: مراسم اختتامیه همایش کتاب سال بانوان در اسفند سال جاری 

همزمان با ایام والدت حضرت زهرا علیهاالسام برگزار می شود.

به مناسبت هفته پژوهش؛

فعالیت های علمی پژوهشی جامعه الزهرا)س( تشریح شد

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج :
4هزار تن نمک صنعتی و 2700 تن نمک کریستال برای ایام بحرانی و 

زمستان در کرج خریداری شد
کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل سللازمان پسماند شهرداری کرج، 
گفللت: ۴ هزار تن نمک صنعتی و ۲7۰۰ تن نمک کریسللتال برای ایام بحرانی و 
زمستان خریداری شده است. اصغر نصیری  در مانور عملیاتی زمستانی شهرداری 
کرج که در بلوار سرداران برگزار شد، اظهار داشت: سفیران پاکسازی شهر روزانه 9۰۰ 
تن زباله و 19 میلیون متر مکعب فضا را تمیز و نظافت را انجام می دهند. مدیرعامل 
سازمان پسماند شهرداری کرج با اشاره به اینکه  امروز روزی است که مانور عملیات 
زمستانی را با دستور شهردار برگزار می کنیم، عنوان کرد: از تمام کسانی که در این مانور همکاری کردند دعوت کردیم تا در این مانور 
شرکت کنند و تمام توانمان را برای بهبودی شهر و حل مشکات مردم در حوزه شهری و در قالب یک بسته خدماتی به کار بسته ایم 
تا مردم از ما خشنود شوند. نصیری عنوان کرد: در مانور امروز  1۶ دستگاه باب کت، 13 دستگاه گریدر، 13 دستگاه لودر، 37دستگاه 
کامیون، ۶ دستگاه  لجنکش و  ۸ دستگاه نمکپاش  که در اختیار شهرداری کرج است و ۲ دستگاه هم در حال حاضر در فردیس 
وجود دارد و  قرار است ۲ دستگاه دیگر به زودی به این تعداد اضافه شود، استفاده شد. وی با بیان اینکه ۴ هزار تن نمک صنعتی و 
۲7۰۰ تن نمک کریستال برای ایام بحرانی و زمستان خریداری شده است، گفت: اگر تمام ماشین آالت و  امکانات را افزایش دهیم  

بدون کمک مردم نمی توانیم کاری را از پیش ببریم. 

مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان:
صدور فاکتورهای جعلی ضربه ای مهلک بر بدنه اقتصاد

سمنان - مریم اسماعیل نژاد: عباس بی نیاز ازپدیده صدور فاکتورهای جعلی وکد فروشی خبر 
داد که باکتمان و مخدوش کردن اطاعات منجربه فرار مالیاتی ،افزایش بی عدالتی وهمچنین تیره 
شدن فضای اقتصادی وعدم نظارت برفعالیتهای تجاری می شود وضربه ای مهلک بربدنه اقتصاد خواهد 
بود. بی نیاز بیان کرد : درج شللماره اقتصادی در صورت حسللاب ها ،فاکتورها وصورت معامات این 
امکان را به مأموران مالیاتی می دهد که فعالیتها ومعامات را با شیوه ای دقیق رصد کنند ودرنهایت 
ارزیابی دقیقی از سود وزیان داشته باشند ومالیات ر ابرمبنای اطاعات دقیق وروشن وصول نمایندکه 
خود پیگیری ونوعی نظارت برفعالیتهای تجاری را درپی دارد .  وی اظهار داشت : پدیده ای مانند کد فروشی ،شرکت های فروش 
کد اقتصادی وجعل فاکتور را ایجاد که افراد با امکانات نرم وافزاری وسخت افزاری الزم زمینه را برای فرار مالیاتی فراهم می سازند 
وامکان رصد کردن فعالیتهای تجاری را به صورت دقیق از بین می رود.  ایشان درادامه افزود : در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله ای 
انجام شود، یا کاال، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه ها وکتمان فعالیت اقتصادی،متخلفان اقدام به سفارش 

فاکتورهای جعلی می  کنند تا از این طریق بتوانند اعتبارات بانکی را دریافت کنندووخود نوعی سوء استفاده تلقی می شود .  

دیدار مدیرعامل گازگلستان با نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه گرگان  
گـرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس محمد رحیم رحیمی مدیرعامل گاز گلسللتان و هیئت همراه  با حضور در دفتر 
نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه گرگان باحضرت آیت ا...نورمفیدی دیداروگفتگو کردند . در این دیدار که با هدف بهره گیری 
از رهنمودهای ارزنده ای نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه گرگان انجام گرفت،مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان ضمن ابراز 
خرسندی از توفیق فرصت کسب شده،گزارش  کوتاهی از اقدامات شرکت گاز در راستای توسعه  گازرساني در سطح استان و عملکرد 
فعلي شرکت ارائه نمود.مهندس رحیمی در ادامه از اهتمام و توجه حضرت آیت ا...نور مفیدی نسبت به جایگاه شرکت گاز و همچنین 
همیاری با این شرکت در نیل به اهداف مورد نظر شرکت بویژه در زمینه مباحث مرتبط با فرهنگ سازی مدیریت مصرف تشکر  و قدر 
دانی کرد. وی  افزود: قیمت تمام شده گازطبیعی  که پس از طی حدود  ۲۰۰۰ کیلومتر مسافت از جنوب کشور  به دست مصرف 
کننده در استان گلستان میرسد خیلی بیشتر از مبلغی  است که از مشترکین گرامی  دریافت می کند بنابر این نیاز است   ارزش این 
انرژی مهم  را بدانند و از آن به نحو مطلوبی صیانت کنند.  مدیرعامل گازگلستان همچنین ازنماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
گرگان درخواست داشت با توجه به نفوذ و تاثیرگذاري ارزشمند  فرمایشات ائمه جمعه درسطح جامعه، این شرکت را همانند سالهای 
گذشته همچنان یاری رسانده و توصیه هاي الزم را درخصوص صرفه جویي در مصرف گاز به مردم شریف  ارائه فرمایند تا   فصل 

سرما را بدون هیچگونه نگرانی و مشکلی سپری شود. 

بازدید مدیرکل و معاونین بنیاد مسکن استان گلستان از 2 پروژه مهم در 
شهرستان مراوه تپه

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مسکن استان که باتفاق معاونین پشتیبانی و عمران روستایی 
به منظور شرکت در جلسه شورای هماعهنگی و برنامه ریزی اقتصادی بنیاد مسکن شهرستان مراوه تپه به این شهر سفر کرده بودند، 
از سایت مورد نظر جهت جابجایی روستاهای واقع در محدوده سد چایلی بر اساس تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن استان و شرکت 
آب منطقه ای و همچنین محل احداث پروژه مسکونی ۲1۰ واحدی مشارکتی بنیاد مسکن استان با اداره کل امور عشایری که از 
سوی اداره کل امور عشایری استان به بنیاد مسکن پیشنهاد شده و در مرحله مذاکره می باشد که در صورت عقد تفاهم نامه، کلنگ 

عملیات اجرایی آن در ۲۲ بهمن ماه سالجاری به زمین زده خواهد شد.

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد :
تعویض توربین تاسیسات تقویت فشار گاز رامسر توسط نیروهای توانمند 

عملیات ایستگاههای منطقه
سـاری - دهقان - مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تعویض توربین 
تاسیسات تقویت فشار گاز رامسر توسط نیروهای توانمند عملیات ایستگاههای 
منطقه تعویض خبر داد. عملیات انتقال گاز، رسول داودی نژاد اظهار کرد: با ظاهر 
شدن آالرم وایبریشن در توربین شماره یک رامسر، موضوع توسط کارشناسان 
تعمیرات اساسللی و تعمیرات ایستگاه رامسر و همکاران واحد آنالیز ارتعاشات 
برنامه ریزی منطقه مورد بررسللی قرار گرفت. وی با بیان اینکه در ادامه کلیه 
مدارهای ابزار دقیقی و تجهیزات مکانیکی چک شد، خاطرنشان کرد: آزمایشات الزم انجام و همزمان از محلهای دارای ارتعاش توسط 
دستگاه آنالیزر ارتعاشات نمونه برداری شد و مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن تعویض توربین اعام شد. مدیر منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز در ادامه به فصل عملیاتی و لزوم آماده بکار کردن توربو کمپرسورهای رامسر اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی تعویض توربین 
با نمونه یدک موجود در منطقه ۴ عملیات انتقال گاز برنامه ریزی شد و با همت و تاش نیروهای جوان و توانمند عملیات ایستگاهها 
با همکاری کارشناسان منطقه چهار در حداقل زمان ممکن جابجایی صورت گرفت و توربوکمپرسور در مدار بهره برداری قرار گرفت.  

اختتامیه استارت آپ ویکند حوزه توزیع گاز در قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مراسللم اختتامیه استارت آپ ویکند 
تخصصللي حوزه توزیع گاز با حضور ایده پردازان و دانشللجویان عصر جمعه 
در دانشللگاه بین المللی امام خمینی برگزار شد. در این مراسم داوران رویداد 
استارت آپ که از کارشناسان صنعت گاز و حوزه کسب و کار بودند، از میان 
۸ ایده ارائه شللده 3 ایده برتر را انتخاب کردند. بنابر این گزارش، آقای میان 
بخاطر ایده طراحی و ساخت ایستگاه خودگرمکن به عنوان ایده پرداز برتر و آقایان قراچه و آذربایجانی با ارائه ایده های استفاده از 
روغن به جای آب در هیتر ایستگاه های cgs  جهت جلوگیری خوردگی و طراحی و ساخت یک دستگاه پنل بودار کننده الکترونیکی 

پنوماتیکی به ترتیب عنوان ایده های دوم و سوم استارت آپ را کسب کردند.

پایان عملیات سرویس سالیانه ایستگاههاي گاز منطقه یک رشت و آمادگي براي زمستان 
رشت- زینب قلیپور- علیرضا ناظمي رئیس اداره گاز منطقه یک رشت اظهار نمود: اداره گاز منطقه یک رشت با داشتن ۲۸۰ 
ایستگاه گاز شامل ۸ دستگاه ایستگاه CGS، 3۰ دستگاه TBS، ۲۲9 ایستگاه صنعتي و 13 جایگاه CNG و بخصوص وجود 
ایستگاههاي نیروگاه سیکل ترکیبي گیان و شهر صنعتي رشت و شهرک صنعتي سپیدرود به همراه 7۵ مشترک دو پوندي، بیشترین 
تعداد ایستگاهها و مشترکین عمده را در کل استان دارا مي باشد.وي در این باره توضیح داد: امسال علیرغم مشکات، با تاش شبانه 
روزي پرسنل واحد ابزار دقیق این اداره، سرویس سالیانه ایستگاهها در زمان مقرر به اتمام رسیده و هم اکنون آماده استقبال از زمستان 
هستیم. ناظمي افزود: پروژه افزایش سایز رگوالتور ایستگاههاي TBS، نصب تردولت و ترموپاکت ایستگاههاي صنایع ، عملیات تغذیه 
سوخت رسان هیتر CNG بعد از کنتور از جمله کارهائي است که همزمان در ایستگاهها انجام شده است .رئیس اداره گاز منطقه 
یک رشت همکاري با واحدهاي اندازه گیري ، بازرسي ، HSE و .... در خصوص بازدید و بازرسي از ایستگاهها ، تعویض کنتورها ، 
آرشیوگیري ، برگزاري مانورها و ... ، همکاري در وصول مطالبات و قطع و وصل مشترکین عمده بدهکار، همکاري در پروژه بهینه 
سازي مصرف سوخت هیتر، گازرساني به مشترکین عمده جدید و همکاري در وصلي گرم هاي مرتبط، نظارت بر عملیات عمراني 
انجام شده در محوطه ایستگاهها از قبیل نصب کانکس نگهباني و سپس نصب انشعاب گاز و دستگاه ژنراتور گازي در فلکده، تعمیرات 

ساختمان و محوطه ایستگاهها را از دیگر کارهائي عنوان نمود که در ایستگاهها به انجام رسیده است.
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رزوملله باید کارهای مهمللی برای تان انجللام دهد؛ قرار 
اسللت تنها در ۲۰ یا حتللی 1۰ ثانیه معرف هوش، تجارب 
و دسللتاوردهای کاری پیشین، شخصیت و درک کلی شما 
از کسللب و کار باشللد. اگر رزومه شللما خوب نباشد، هیچ 
کس به شللما نمی گوید: »تجارب کاری تان عالی است ولی 
رزومه تان خوب نیسللت. لطفللاً آن را اصاح کنید و دوباره 
برای مان بفرسللتید«. بلکه آنها به سادگی رزومه تان را کنار 
گذاشللته و شللما را رد می کنند و ممکن است یک فرصت 
شغلی مناسب را به همین سادگی از دست دهید. در ادامه 
نشللانه هایی که ثابللت می کنند رزومه خود را به درسللتی 

تنظیم نکرده اید، را بررسی می کنیم:
1-مسللئولین اسللتخدام همواره سللواالتی را از متقاضی 
شللغل می پرسللند؛ ولی آنها معموالً در خصوص شللغل یا 
فعالیت های مورد عاقه سللوال نمی کنند. الزم است بدانید 
که عدم ذکللر عاقه مندی ها در رزومه، موجب ناقص بودن 
آن می شود و اطاعات کافی را در اختیار مسئول استخدام 

قرار نمی دهد.
۲-رزومه خود را براسللاس تخصص مللورد نیاز موقعیت 
شللغلی تنظیم می کنید غافللل از اینکه در قللرار مصاحبه 
متوجه می شللوید که قرار اسللت شللغل متفاوتی به شللما 

پیشنهاد شود.

3-یکللی از اولین سللواالتی کلله در مصاحبه پرسللیده 
می شللود، این اسللت که »بللرای گذران زندگللی خود چه 
می کنید؟« اگر رزومه تللان اطاعات کافی در این خصوص 

ارائه نمی دهد، پس باید آن را اصاح کنید.
۴-در باال گفتیم که تنظیم رزومه براساس تخصص مورد 
نیاز موقعیت شللغلی اشتباه است، ولی در سوی مقابل باید 
توجه داشللت که این مسئله مثل یک چاقوی دو لبه است؛ 
ارائه یک رزومه به تمام شللرکت ها نیز می تواند منجر به از 
دست دادن موقعیت شغلی مورد نظر شود و باید در صورت 
نیاز، بخش هایی از رزومه را بسته به شغل مورد نظر حذف 

کرده یا جزئیاتی به آن اضافه کنید.
۵-  ممکن اسللت با خود تصور کنید که رزومه تان دقیقاً 
مطابق با شغل درخواستی است ولی در نهایت هیچ خبری 
درخصوص بررسللی رزومه یا درخواست مصاحبه از شرکت 
مذکور دریافت نکنید و دلیل این اتفاق می تواند این باشللد 
کلله در رزومه تان بلله خوبی ارتباط بیللن تجربیات قبلی و 

شغل جدید را تشریح نکرده اید.
۶- شللاید برای تان پیش آمده که به منظور جست وجوی 
شللغل، رزومه خود را به دوستان و آشنایان بدهید و بعد از 
مدتللی هیچ خبری درخصوص موقعیت هللای کاری از آنها 
دریافت نکنید. در واقع ممکن اسللت که آنها ندانند چگونه 

درخصوص این رزومه بد با شللما حرف بزنند یا حتی اصًا 
نخواهنللد صحبتی در این مورد با شللما بکنند و شللما هم 
بی خبر از موضوع مانده و تصور می کنید که مشکل از جای 
دیگری است و به رزومه تان ارتباطی ندارد. پس در تحویل 
دادن رزومه خود به دوستان یا آشنایان بیشتر دقت کنید.

7- برخللی از افراد عادت دارند کلله رزومه خود را به هر 
فللردی که می بیننللد، ارائه دهند. وقتی رزوملله خود را به 
شللخص جدیدی  ارائلله می دهید، اولین سللوالی که برای 
آنها پیش می آید این اسللت: »دقیقاً چرا رزومه ات را به من 
می دهللی؟« پس قبل از تحویل رزومه به دیگران، در مورد 

دلیل آن فکر کنید.
۸-اگللر به منظللور قانع کردن فرد مصاحبه گللر، مجبور به 
تماس های تلفنی یا ایمیل های متعدد هستید، پس رزومه تان 

به خوبی نتوانسته نشان دهنده قابلیت های شما باشد.
9-شللاید برای تان پیش آمده باشللد که فرد مصاحبه گر 
می گوید: »شللما تجربیات متفاوت و عالی داشته اید!«. این 
گفته نشللان می دهد که نتوانسللته اید ارتباط بین تجارب 
مختلللف خود را به خوبللی در رزومه برقللرار کنید؛ زیرا از 
دید شللخص مصاحبه گر، فعالیت های قبلی شللما ارتباطی 

با هم ندارند.
Forbes/digiato :منبع

چرا رزومه تان اثرگذاری کافی را ندارد؟

قفل گشایی خودرو با تلفن همراه؛ تکنولوژی جدید بوش برای حذف سوئیچ
کمپانی آلمانی بوش )Bosch( که یکی از برترین قطعه سللازان برای صنایع مختلف به شللمار می رود، 
در نظر دارد سیسللتم ورود بدون کلید خودروها را وارد فاز جدیدی کند. این شللرکت اخیرا سیستمی به 
نام »کاما بدون کلید« )Perfectly Keyless( ابداع کرده که قرار اسللت ماه آینده در نمایشللگاه لوازم 
الکترونیکی مصرفی )CES( رسما رونمایی شود. به گزارش دیجیاتو، به گفته ژرمن ها سیستم کاما بدون 
کلید با ایجاد انقاب در مکانیسللم قفل گشللایی و ورود به خودرو، امنیت آن را ارتقا داده و از وسیله نقلیه 

با ضریب اطمینان بیشتری در برابر هکرها حفاظت می کند.
تکنولوژی جدید شللرکت بوش به واسطه یک اپلیکیشن پیاده سازی شده است. با نصب این اپلیکیشن، 
کلید اختصاصی خودرو بر روی تلفن همراه هوشللمند راننده ذخیره می شللود. هنگام نزدیک شدن راننده 
بلله اتومبیل خود، نرم افزار مدیریت کلید دیجیتال، تلفن همراه او را از طریق فضای ابری به حسللگرهای 
تعبیه شللده در خودرو متصل می کند. پس از انجام اتصال، حسللگرهای مذکور در صورت تشللخیص کلید 

دستور قفل گشایی درها را به یک واحد کنترل کننده مخصوص صادر می کنند.
شرکت آلمانی امنیت سیستم کاما بدون کلید را هم تراز با سیستم تشخیص اثر انگشت عنوان کرده و گفته 
اگر کلید دیجیتال منحصر به فرد توسط سنسورهای خودرو تشخیص داده نشوند، هیچ راهی برای باز شدن 
درها وجود نخواهد داشت. آن چیزی که سیستم بوش را از دیگر سامانه های ورود بدون کلید متمایز می کند 
این است که رانندگان نیازی به خارج کردن تلفن همراه از جیب خود و گرفتن آن به سمت بخش خاصی از 
خودرو ندارند، زیرا همانطور که اشاره کردیم کلید دیجیتال از طریق رایانش ابری بین اپلیکیشن و سنسورهای 
اتومبیل رد و بدل شده و فرقی نمی کند که تلفن همراه در جیب راننده باشد یا کوله پشتی وی. با این حساب 
می توان نتیجه گرفت سیستم کاما بدون کلید ژرمن ها در مقایسه با سیستم های دیگر که عمدتا از تکنولوژی 
NFC استفاده می کنند، کاما برتر است. بد نیست اشاره کنیم تسا مدل 3 از سیستمی مشابه با آنچه که بوش 
ابداع کرده، بهره می برد. چنانچه تکنولوژی Perfectly Keyless بوش فراگیر شود، رانندگان دیگر نیازی به 
حمل سوئیچ نداشته و با تلفن همراه خود خواهند توانست درهای خودروی خود را باز و بسته کنند. همچنین 
به اشتراک گذاری خودرو بین چند نفر – برای مثال اعضای خانواده – به راحت ترین شکل ممکن میسر خواهد 
شللد. حال سللوال مهمی که پیش می آید این است اگر تلفن همراه راننده گم شود یا فردی آن را سرقت کند، 
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آنطور که بوش اعام کرده، در چنین شرایطی راننده می تواند در عرض چند ثانیه کلید 

دیجیتال را به صورت آناین غیرفعال کند.
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اهمیت لیست نبایدها در کارآفرینی
اغلللب کارآفرینان تنها روی هللدف نهایی و کارهایی که باید انجام دهند تمرکز می کنند درصورتی که تهیه  
لیست نبایدها نیز به همان اندازه مهم است. کارآفرینی یا همان راه اندازی کسب وکار جدید بیش از هر زمانی 
میان مردم جا افتاده است و اغلب آن ها با تهیه یک لیست انجام کار و لیستی از انتظارات شان وارد بازار می شوند. 
نکته  مهم این که تهیه  لیستی از کارهایی که نباید انجام شود نیز به همان اندازه مهم است. به عبارت دیگر این 
افراد مقصد نهایی خود را می دانند اما مشکات مسیر را پیش بینی نمی کنند. این افراد باید عجله را کنار بگذارند 
و از خود و ایده شللان محافظت کنند. هدف داشللتن در هر کسب وکاری ضروری است اما اجتناب از اشتباهات 
نیز مهم است. عاوه  بر این پیش بینی مشکات مسیر، سرعت رسیدن به اهداف نهایی را نیز تسریع می کند. 

در ادامه  این مقاله  به بررسی بیشتر کارهایی می پردازیم که باید در لیست نبایدهای یک کارآفرین جا بگیرد.
1- انتظار نداشته باشید بازاریابان اولین مشتری را پیدا کنند

هرگز انتظار نداشته باشید که اولین مشتری کسب وکار از کمپین های بازاریابی پیدا شود. مشتری های 
اولیه برند باید توسللط کارآفرین کشللف شده و سپس وارد مذاکره شللوند. بسیاری از محققان موافق این 
موضوع هستند و عنوان کرده اند مذاکرات رو در رو تا  3۴درصد موفق تر از بازاریابی ایمیلی عمل می کند.

2- کسب درآمد تمام ماجرا نیست
پول درآوردن مهم اسللت اما نباید هدف اول و آخر یک کارآفرین باشللد. حتی تمام پول های کره  زمین هم 
نمی توانند کسللب وکاری با طراحی و بنیان گذاری ضعیف را نجات دهند، بنابراین پیش از اینکه به فکر جذب 
سرمایه باشید، استراتژی های خود را دوباره ارزیابی کنید. به عنوان مثال بسیاری از مردم حتی پیش از ارزیابی 
محصول خود برای جذب سللرمایه اقدام می کنند. شاید مفهوم ایده روی کاغذ جالب باشد اما مشکات اصلی 
را حل نمی کند. بسللیاری از مشللکات زمانی که وارد عمل شوید بروز پیدا می کنند. جالب است بدانید اغلب 

استارتاپ ها به دلیل عدم آگاهی از کار و نه به دلیل کمبود سرمایه محکوم به شکست هستند.
3- حسرت فرصت های گذشته را نخورید

هیچ کس به فرصت های از دسللت رفته اهمیت نمی دهد بنابراین دسللت از سللرزنش خودتان بردارید و 
نگویید که می توانسللتید قانع کننده تر ظاهر شوید. این افکار نه تنها نتیجه  مثبتی ندارند بلکه ابتکار عمل 
را نیز از بین می برند. تصور و مرور موقعیت های غیرواقعی شانس رسیدن به دستاوردهای جدید را کاهش 
می دهد، فرآیند پیشللرفت را کند کرده و فرصت پیشرفت را به رقبا واگذار می کند. به جای فکر کردن به 
اینکه چرا نفر اول نیستید روی دستاوردهایی که داشته اید تمرکز کنید. کارآفرینی مسیری است که باید 
به کمک اعضای تیم طی شللود و هیچ کس دلیل اصلی موفقیت یا شکسللت نیسللت. اینکه چه توانایی یا 

مهارت هایی دارید مهم نیست، مهم این است که کل اعضای تیم تا چه اندازه موفق خواهند بود.
4- گوش دادن را فدای صحبت کردن نکنید

آیا همیشه دنبال این هستید که خودتان را ثابت کنید؟ شما یک زبان و دو گوش دارید. به عبارت دیگر 
باید دو برابر بیشللتر از زمانی که حرف می زنید، گوش دهید تا نکات مثبت و جدید یاد بگیرید. از سللوال 
کردن نترسللید و با دقت به پاسللخ طرف مقابل گوش دهید. داشتن مربی و گوش دادن به صحبت های او 

بهترین تمرین برای تقویت مهارت شنیداری است.
5- برای پیشرفت عجله نکنید

اگر برای رسیدن به موفقیت عجله دارید و بیش از اندازه روی این موضوع تمرکز کرده اید باید بدانید احتمال 
اشتباه کردن را افزایش داده اید. موفق شدن در هر کسب وکاری مهم است اما یک شبه حاصل نمی شود. موفقیت 
در اسللتارتاپ مانند مسللابقه  دوی ماراتن اسللت نه دوی سرعت. پیشللرفت کردن را در اولویت قرار دهید و از 
شکست ها استقبال کنید. قبل از اینکه به گسترش کسب وکار فکر کنید، از استخدام نیروی کار مناسب مطمئن 
شوید و ببینید آیا در مسیر درستی قرار گرفته اید یا خیر؟ آیا استراتژی کسب وکارتان با هدف جذب مشتری های 
وفادار طراحی شده است یا خیر؟ این موارد بهتر است پیش از گسترش کسب وکار در نظر گرفته شوند. قبل از 
اینکه به طور جدی به راه اندازی استارتاپ فکر کنید لیست نبایدها را نیز همزمان با لیست بایدها تنظیم کنید. 

در این صورت می توانید رو به جلو حرکت کرده و با پیش بینی اشتباه ها مسیر موفقیت را هموار کنید.
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