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وزارت اقتصاد پیش بینی کرد

مختصات اقتصاد 97
فرصت امروز: وزارت اقتصاد با بررس��ی عملکرد 9 ماهه اقتصاد ایران پیش بینی کرد تا پایان امس��ال، نرخ تورم 
حداکثر به ۲۷.۸درصد برسد و در بدبینانه ترین حالت رشد اقتصادی منفی ۲.۵درصدی تجربه شود. طبق گزارش 
وزارت اقتص��اد، روند متغیرها نش��ان می دهد که در چند فصل آتی، افزایش نرخ تورم، کاهش رش��د اقتصادی و 

افزایش نرخ بیکاری استمرار داشته باشد.
وزارت اقتصاد در تازه ترین گزارش خود به عملکرد 9 ماهه اقتصاد کش��ور در س��ال 9۷ و ش��اخص های کالن 

پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی امسال را پیش بینی کرده است.
دس��تیابی به رش��د اقتصادی باال و پایدار، یکی از دغدغه های اصلی دولت ها و سیاس��ت گذاران اقتصادی است 
که در ش��رایط بروز ش��وک های درون زا و برون زا اهمیت دوچندانی پیدا می کند. در این راستا، پژوهشکده وزارت 
اقتصاد به پیش بینی رشد اقتصادی سال 139۷ با توجه به متغیرهای پیشرو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز...

احتمال تولید الدا در ایران
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کارگروه ویژه اقدام مالی، تعلیق ایران از »لیست سیاه« را تا تیرماه ۹۸ تمدید کرد

  FATFاستقبال بانک مرکزی از تصمیم

20 مهارتی که شما را مدیری موفق و فوق العاده می کند
چگونه فرهنگ سازمانی قدرتمند با نیروی دورکار داشته باشیم؟

چرا Apple تخفیف نمی دهد؟
بازاریابی ایمیلی و نکاتی برای موفقیت کمپین ها

اطالعات خرید، زیربنای کسب و کار بزرگ تبلیغاتی آمازون
تبلیغات واگیردار

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

گوگل با تأسیس شرکت های 
پوششی از مزایای مالیاتی و 

ملکی بهره برداری می کند

3
رئیـس انجمـن بالک چیـن ایـران گفـت بانک مرکـزی در 

پیش نویس سند رمزارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار 
به ریال، محدودیت هایی دارد که این مساله به...

رئیس انجمن بالک چین ایران مطرح کرد

بانک مرکزی به دنبال کنترل 
شوک تبدیل رمزارز به ریال

یادداشت
معمای ارز

4200 تومانی

نزدی��ک ب��ه 1۰ م��اه از تول��د 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی می گ��ذرد. از 
جنجال های مختل��ف درباره نحوه 
محاس��به ای��ن ع��دد و ش��خص 
تصمیم گیرنده برای اعمال آن که 
بگذریم، آمارها درب��اره یک گزاره 
اصل��ی نتیج��ه واح��د می دهند: 
»اختص��اص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
کاالهای اساس��ی نه تنها منجر به 
کاهش یا تثبیت قیمت در میانگین 
ت��ورم کااله��ای هدف ای��ن طرح 
نش��ده اس��ت بلکه میانگین تورم 
این سبد از میانگین تورم کل هم 
باالتر افتاده است.« به عالوه اثرات 
اجتماعی سیاسی تشکیل صف های 
بلند گوشت و مرغ هم کالف کار را 
پیچیده تر کرده است. پاسخی که 
بخشی از اقتصاددانان به آن اشاره 
می کنن��د عدم اصابت ای��ن یارانه 
به هدف اس��ت و ب��ا این فرض که 
مش��کل همین عدم اصابت است 
دو دس��ته راه حل تثبیت قیمت و 
نظارت بهت��ر روی توزیع و اعمال 
ق��وه قهری��ه و ی��ا یکسان س��ازی 
قیم��ت ارز ب��رای هم��ه واردات و 
ارائ��ه یارانه نق��دی از محل درآمد 
ریالی حاصل از تس��عیر نرخ ارز به 
اقشار مستضعف است. فعال رویکرد 
دولت و چه بسا حاکمیت به راه اول 

نزدیک تر است.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
فارغ از آنکه نگارنده با کدام راه حل همدل تر اس��ت، تنازل موضوع به 
عدم اصابت ارز یارانه ای به نقطه هدف را اساسا صحیح نمی داند. اگرچه 
ناتوان��ی از رهگیری و اصابت یارانه پرداخت��ی در اینجا هم مثل اجزای 
دیگر 9۰۰هزار میلیارد تومان یارانه ساالنه پرداختی وجود دارد و عامل 

مهمی است اما نکات بسیار مهم دیگری هم قابل توجه است.
اگرچ��ه بانک مرکزی با دریافت معادل ریال��ی ارز ۴۲۰۰ تومانی این 
ارز را در مبادی مختلف برای واردکننده گوش��ت یا سویا یا کنجاله آزاد 
می کند ولی تضییقات تحریمی باعث می شود عمال از آزادی ارز در مبدا 
تا نشستن آن به حساب فروشنده کاال راه سخت و زمانبر و پر هزینه ای 
طی ش��ود ک��ه در دل خود باره��ا آزمون و خطا و تغیی��رات حقوقی و 
ریس��ک های گوناگ��ون دارد. این حقیقت باعث می ش��ود تا اوال قیمت 
تمام شده ارز عددی بسیار باالتر از ۴۲۰۰ باشد و ثانیا زمان تسویه توأم 

با تاخیر فراوان و موثر بر بازار باشد.
چرا با چنین وضعی مواجهیم؟ طبعا حاصل رها کردن مدیریت نقشه 
ارزی به خصوص در فاصله زمستان 139۵ تا بهار 139۷ و از آن تلخ تر 
چوب ح��راج زدن به با  کیفیت ترین بخش منابع بانک مرکزی در برنامه 
پوش��ش همه تقاضا ها ب��ا ارز ۴۲۰۰ در فاصل��ه ۲1 فروردین 139۷ تا 
انتهای بهار امس��ال نتیجه ای جز این نمی تواند داش��ته باش��د. در بازه 
زمان��ی فوق حقایق دردناک بس��یاری وجود دارد که هن��وز برای افکار 

عمومی مطرح نشده است.
اما چرا با وجود آنکه غذا و دارو یک اس��تثنای مصرح در تحریم های 
آمریکا خاصه قانون TRA اس��ت باز هم در انتقاالت اش��کاالت جدی 
)بیش از گذش��ته( رخ داده اس��ت؟ در این زمینه دو سناریوی مختلف 

قابل طرح است.
نخس��ت طرف آمریکا در حال گذر از برنامه نفت در برابر غذا به نفت 
در برابر غذای آمریکایی اس��ت. از یک طرف با انواع و اقس��ام فشارها به 
تامین کنن��ده و بان��ک اروپایی در خرید اقالم پای��ه ایجاد خلل می کند 
و از ط��رف دیگ��ر در اجالس جهان��ی فائو به طرف ایرانی در باغ س��بز 
نش��ان می دهد یا صادرات س��ویای آمریکا به ایران ظرف یکس��ال چند 

برابر می ش��ود. این هدفی است که با این گستردگی هرگز در دور قبل 
تحریم ها آمریکا آن را در دس��ترس نمی دی��د، اما در دوره جاری به هر 
دلیل )که ش��رح آن از این نوشتار خارج است( این هدف را در دسترس 
می بیند و امیدوار است تمام خرید کاالی اساسی ایران را اجبارا در یک 
کانال مش��خص)کانال ژنو( تجمیع کند و از آن به عنوان ابزار چانه زنی 

سیاسی در برجام بعدی استفاده کند.
دوم اتحادیه اروپا هم از فشار احتمالی به ایران در حوزه کانال های غذا و 
دارو به بهانه فشار آمریکا ناراضی نیست. به این ترتیب طرف ایرانی هم عمال 
به مکانیس��م اینستکس به عنوان سقف دس��تاورد مذاکره با طرف اروپایی 
قانع خواهد ش��د و طرف آمریکا بدون تحمل عوارض خاصی تعهدات خود 
را در برجام با تعهدات خود در اینستکس جایگزین خواهد کرد.  این گزاره 
کمابیش علت تشدید ناگهانی فشار خاصه در یک ماهه گذشته روی تسویه 

کاالی اساسی را تا حد زیادی توضیح می دهد.
به هر حال با توجه به تغییر سیاس��ت بانک مرکزی در بازار حواله به 
س��مت متنوع س��ازی کانال های حواله و همکاری با همسایگان به مرور 
زمان این تهدید ممکن است کمتر شود؛ تغییری که با سفر بسیار مهم 
رئیس کل بانک مرکزی به عراق آغاز شد و همه قرائن حکایت از ادامه 
این روند جدید توسط بانک مرکزی دارد. درباره اینکه همکاری با فضای 
مالی عراق چگونه طرف اروپایی را وادار به تغییر روش در فرآیند تسویه 
و تس��هیل آن خواهد کرد، ادبیات وس��یعی قابل شرح است که موضوع 

این نوشتار نیست.
اما به هر حال، جدا از این مس��ئله مهم، مش��کل ع��دم اصابت یارانه 
ارزی به هدف یک حقیقت است. ممکن است گفته شود علت این عدم 
اصاب��ت کم بودن نظارت و لزوم برخورد با متخلفان اس��ت. در اینجا دو 

گزاره مهم وجود دارد.
 نخس��ت آنکه از نیمه دهه ۷۰ تا نیمه دهه 9۰ دولت بخش بس��یار 
مهمی از امکانات توزیعی خود را از دست داده است. شبکه های مویرگی 
توزیع که با انحراف نس��بتا کم بتواند کاالی یارانه ای به دست متقاضی 
برس��اند عموما -به هر دلیل- نه گس��تردگی و نه آموختگی پیش��ین را 
ندارند. اگرچه ممکن است گفته شود در صورت تمرکز و با صرف زمان 

می توان این ش��بکه را بازس��ازی کرد اما به هر ح��ال خود زمان اکنون 
عاملی مهم در ترجیح راه حل ها به هم است. شکست شدید تجربه توزیع 

سبد کاال در نسخه اول آن این حقیقت را بیشتر به ما نشان می دهد.
دوم آنکه اساس��ا عدم انحراف در سیستم تا حد زیادی منوط به عدم 
فاصل��ه زیاد بین قیمت آزاد و یارانه ای اس��ت و ب��ا افزایش این اختالف 
و س��قف ناپذیری انتظ��ارات درباره ای��ن تفاوت بهترین ش��یوه ها هم با 

مشکالت جدی مواجه می شوند.
ای��ن دو حقیقت به خوبی نش��ان می ده��د که در نب��ود نظام توزیع 
نظارت  پذیر و باال بودن ریس��ک های تضعیف نظارت سناریوی اختصاص 
یاران��ه به کاال، هرگ��ز کاالی یارانه ای را به دس��ت مصرف کننده هدف 
نخواهد رس��ید. تجربه ای که در هش��ت سال گذشته بارها و بارها انجام 

شده و باز هم انجام خواهد شد.
در نقطه مقابل یکسان س��ازی نرخ ارز و پرداخت یارانه از محل تسعیر 
ارز به افراد نیازمند به صورت یارانه نقدی هم در بطن خود ریسک های 
بزرگ��ی دارد. اگرچه در ای��ن روش به جای اصابت یارانه به کاال، اصابت 
به فرد خریدار رخ می دهد و از این باب ش��انس انحراف به مراتب کمتر 
و بخ��ت اصابت یارانه به هدف به مراتب باالتر اس��ت، اما نباید فراموش 
کرد ک��ه پرداخت یارانه نقدی از محل ارز )به طور خالصه یارانه ارزی( 
عمال معادل پرداخت یارانه از پایه پولی است و در شرایط تورمی کنونی 
چنین افزایش بی ظابطه و پیش��ینی در پایه پولی خسارات جبران ناپذیر 
تورمی در پی خواهد داش��ت. در واقع یارانه ارزی به لحاظ اثر تورمی و 
اثر مقدر روی پایه پولی اساس��ا با یارانه حاصل از هدفمندسازی انرژی 

متفاوت است، چرا؟
در ای��ران دولت در بازار ارز نمی فروش��د. بلکه درآمد نفتی خود را به 
دالر )یا هر ارز دیگر( به بانک مرکزی واگذار می کند و بانک هم معادل 
ریالی آن را در حساب دولت شارژ می کند و پایه پولی از کانال افزایش 
دارایی های خارجی بانک مرکزی خلق می ش��ود. بعدتر بانک مرکزی با 
ف��روش ارز این پایه پولی متولدش��ده را در حد ام��کان هدم می کند و 
مانع از اثرات تورمی آن می ش��ود. در تمام س��ال های گذشته مهمترین 
ابزار بانک مرکزی برای هدم پایه پولی )در مقایسه با بازپرداخت بدهی 

بانک ه��ا به بان��ک مرکزی و بازپرداخت بدهی دول��ت به بانک مرکزی( 
همین فروش ارز یا کاهش دارایی های خارجی بوده اس��ت. نکته اصلی 
آن است که با رخ نمودن تحریم ها بخش مهمی از دارایی خارجی بانک 
مرکزی عمال غیرقابل فروش می ش��ود. از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز 
عدد خرید آن توسط واردکننده هم کاهش می یابد، همچنین به دالیل 
تحریمی در ش��رایط یکس��ان  بودن یا اختالف ک��م ارز بانک مرکزی با  
واردات بدون انتقال ارز قطعا دومی مورد استفاده واردکننده خواهد بود 
و این همه باعث می شود ابزار هدم پایه پولی شدیدا تضعیف شود. حال 
وقتی پیش��نهاد می شود ریال حاصل از فروش ارز صرف پرداخت یارانه 
شود در واقع نیمی از همان ریال به مصیبت هدم شده بانک مرکزی را 
مج��ددا وارد بازار پول خواهیم کرد. اثرات تورمی چنین افزایش��ی قابل 
تصور نیست. )این موضوع جدای از مبحث درون زایی پول نگارش شده، 
حت��ی با اعتقاد به آن ن��گاه هم طرح های کالن ب��ا نهاده های داخلی و 
نیازمن��د به ریال جایگزین��ی به مراتب بهتر از پرداخ��ت یارانه به افراد 

خواهد بود.(
ب��ا در نظر گرفتن همه موارد پیش گفت��ه بهترین گزینه که کمترین 
اش��کاالت را درب��ر دارد  توس��عه ط��رح کارت الکترونیک رفاه اس��ت؛ 
تجربه ای که بعد از شکس��ت سبد کاال به صورت پایلوت در وزارت رفاه 
آغاز شد و سپس توسعه یافت. کارت الکترونیک که در آن اعتبار خرید 
کاالهای مشخص و از پیش تعیین شده ای در فروشگاه های خاص )مثال 
رفاه، شهروند، تعاونی های روس��تایی و ...( شارژ می شود و بعد از خرید 
توسط صاحب کارت  و تحویل کاالهای تعیین شده، معادل ریالی خرید  
انجام ش��د )در اینجا از محل تس��عیر( به فروشگاه طرف قرارداد توسط 
دول��ت پرداخت می ش��ود. در این روش اوال از رس��یدن یارانه به هدف 
مطمئن خواهیم بود. ثانیا اگرچه باز هم از پایه پولی استفاده شده ولی 
الاقل روی کاهش تورم احساس ش��ده توس��ط دهک های پایین تمرکز 
ش��ده است و اثرات اجتماعی سریع تری خواهد داشت. از طرف دیگر با 
آزاد ش��دن نرخ ارز واردات عمال واردات بدون انتقال ارز از منابع بهتر و 
باکیفیت تر از دارایی های بانک مرکزی به صرفه می ش��ود و روند واردات 

تسریع خواهد شد.

معمای ارز 4200 تومانی

مجید شاکری
اقتصاددان



از زمانی که نخس��تین انجمن علمی به دست دکتر محمود حسابی در 
ایران پا گرفت، کمتر از یک قرن می گذرد و در گذر این همه س��ال، سهم 
انجمن های علمی در نظام تصمیم گیری هیچ بوده است. براساس آخرین 
آمارها، 3۷۴ انجمن علمی زیر نظر وزارت علوم در ایران وجود دارد و این 
جدا از آمار وزارت بهداش��ت و س��ایر انجمن هایی است که زیر نظر وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی ثبت ش��ده اند. ۲۷۰ هزار نفر در حال 
حاض��ر، عضو این انجمن های علمی هس��تند و تنها ۴ ه��زار نفر در رأس 
انجمن ها و هیأت مدیره آنها حض��ور دارند، اما این ظرفیت عظیم و بالقوه 
علمی هیچ گاه در نظام توسعه ایران به کار گرفته نشده است، بنابراین سوال 
این اس��ت که چرا انجمن های علمی در این سال ها در نظام تصمیم گیری 
غایب بوده اند و چطور می توانند در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور 

حاضر و موثر باشند؟
این شاید مهمترین موضوعی بود که عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه 
»ششمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور« بر زبان حاضران 
رفت و ش��ورای انجمن های علمی ایران به عن��وان بانی و برگزارکننده این 
همایش کوشید تا در دل بیانیه پایانی با صدای بلند و رسا، مشارکت هرچه 

بیشتر انجمن های علمی در نظام تصمیم گیری را مطالبه کند.
اگرچه عناوین ۵ همایش گذش��ته بیشتر بر سویه های علمی و حرفه ای 
انجمن ه��ای علمی و نقش آن در ارتقای نظام آموزش��ی متمرکز بود، اما 
عنوان همایش شش��م صریحا به »رس��الت انجمن ه��ای علمی در تبیین 
مس��ائل راهبردی« اختصاص داشت و این گویای جهت گیری این دوره از 

»همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور« بوده است.
انجمن ه��اي علمي حدفاصل می��ان پژوهش و کاربرد هس��تند و نهاد 
واس��طی اند که بین صنعت و دانش��گاه ارتباط برق��رار می کنند، بنابراین 
چنانچ��ه صنعت و دانش��گاه در ایران از ه��م دور افتاده و ج��دا مانده اند، 
انجمن های علمی می توانند این خأل را پوش��انده و با مش��ارکت در تدوین 

راهبردهاي توسعه بخشي، نقش مهمی بازی کنند.
از آنجا که ماهیت این انجمن های علمی، فارغ از بوروکراسی های معمول 
به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی در کشورهاي توسعه یافته پذیرفته شده 
است، عمدتا از آنها براي تحقق برنامه هاي توسعه استفاده مي شود، اما این 
مهم در ایران آنچنان که باید و شاید اتفاق نمی افتد و انجمن های علمی و 

به طور کلی، نهاد علم و دانشگاه بیشتر کارکرد جزیره ای دارند.
در یک کالم، انجمن هاي علمي ایران س��ال ها و دهه هاس��ت که چشم 
به راهند تا در نظام تصمیم گیری مش��ارکت کنند. با برگزاری »ششمین 
همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور« به همت شورای انجمن های 
علمی ایران در دانش��گاه خاتم به نظر می رس��د این چشم انتظاری صرف 
در انجمن ه��ای علمی پایان یافته و اینک به مرحله مطالبه گری رس��یده 
اس��ت؛ لزوم مشارکت در نظام تصمیم گیری؛ این مطالبه ای است که حاال 
انجمن های علمی از دولت دارند و همانطور که دکتر مجید قاسمی، رئیس 
ش��ورای انجمن های علمی در اختتامیه این همایش بازگو کرد، بحث این 
است که آیا آنچه در سطح اجرایی در کشور انجام می شود، منطبق با علم 
هست یا نه و اگر بخواهیم این موضوع را محک بزنیم، چه کسانی بهتر از 
انجمن های علمی می توانند خطاها و خطرات را به سیاس��ت گذاران اطالع 

دهند؟
فعالیت 374 انجمن علمی در ایران

امروزه انجمن های علمی در سراس��ر دنیا به جایگاه مناس��بی در نظام 
تصمیم گیری و برنامه ریزی دست یافته اند. البته این جایگاه در هر کشوری 
متفاوت اس��ت و بنا به فراخور توسعه یافتگی هر کشور، انجمن های علمی 
وضعیت متفاوتی دارند. در برخی از کشورها انجمن های علمی نقش کانونی 
در خط مشی توسعه دارند، در بعضی دیگر انجمن های علمی در میانه راهند 
و در تعدادی از کش��ورها نیز هنوز به مثابه نه��ادی علمی قوام نیافته اند. 
تأس��یس انجمن های علمی در دنیا به قرن 1۷ میالدی باز می گردد و در 
دنیای امروز و با داش��تن هزاران انجمن با میلیون ها عضو، به نظر می رسد 
که بیرق توسعه در هزاره سوم میالدی به دست انجمن های علمی سپرده 

شده است.
نخس��تین انجمن علمی در ایران به س��ال 1313 )فیزیک و شیمی( با 
مدیریت مرحوم دکتر حسابی تأسیس شد و امروز بیش از 3۷۴انجمن در 
شش شاخه تخصصی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به کارند. 
براس��اس آخرین آمار کمیس��یون انجمن های علمی، از این 3۷۴ انجمن 

در بخ��ش علوم پایه، 31 انجمن، در بخش فنی و مهندس��ی 9۴ انجمن، 
در بخش علوم انس��انی 1۲3 انجمن، در بخ��ش هنر ۷ انجمن، در بخش 

کشاورزی ۴1 انجمن و در بخش میان رشته ای ۷۸ انجمن ثبت شده اند.
انتظار انجمن های علمی از سیاست گذاران

از وقتی که کمیس��یون انجمن های علمی در وزارت علوم شکل گرفت، 
انجمن های علمی رش��د قابل توجهی یافته اند و فعالیت های گس��ترده ای 
در فعالیت های پژوهش��ی کش��ور دارند. به موازات این رشد، خواسته ها و 
دغدغه های انجمن های علمی نیز گسترش یافته و انتظار آنها این است که 
فرهنگ هم اندیش��ی علمی، فناورانه و با استفاده از خرد جمعی در کشور 
ایجاد و نهادینه شود. همچنین مشاوره، تحقیق، پژوهش و آموزش جهت 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ارزیابی فعالیت های علمی و 
تحقیقاتی به عنوان مرکز مشاوره و بهره برداری و بها دادن به علم و تخصص 
در حوزه های مختلف به عنوان نهاد ناظر در س��اختار های اجرایی از دیگر 

خواسته های به حق این انجمن هاست.
از س��وی دیگر، انتظار شورای انجمن های علمی از سیاست گذار، حضور 
موث��ر انجمن های علمی در نظام قانون گذاری و برنامه ریزی کالن کش��ور 
است و گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران 
علم��ی و فناوری از طریق ارتقای منزلت اجتماعی، ارتقای س��طح علمی 
و مهارت��ی، رفع دغدغه های خطرپذیری های مال��ی در مراحل پژوهش و 

آزمایشی نوآوری ها، کمک به تجاری سازی و دستاوردهای آنهاست.
عالوه بر مطرح کردن این انتظارات، در پایان »شش��مین همایش ملی 
پیشرفت و توسعه علمی کشور« نیز بیانیه ای از سوی ناصر پرتوی، دبیرکل 
انجمن حس��ابداری ایران به نمایندگی از انجمن های علمی قرائت ش��د و 
خواسته هایی چند مطرح گردید. در بخشی از این بیانیه با عنوان»رسالت 
انجمن های علمی در تبیین مسائل راهبردی کشور« آمده است: همایش 
پیش��رفت و توسعه علمی کش��ور که در چند س��ال اخیر توسط شورای 
انجمن های علمی ایران برگزار می شود، پیام رسان تعهد فرهیختگان فعال 
در این انجمن ها برای ایفای نقش و رسالت علمی خود و اعالم آمادگی آنها 
جهت مش��ارکت هرچه بیشتر در روند توسعه و تمدن سازی ایران اسالمی 

است.
مصادف ش��دن زمان برگزاری این همایش با چهلمین سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی و توجه خاص به توصیه های مقام عظمای والیت 
به منظور جهاد بزرگ برای س��اختن ایران اسالمی بزرگ براساس توسعه 
دانش و فناوری زمینه را برای دومین مرحله خودس��ازی، جامعه  پردازی و 

تمدن سازی فراهم کرده است.
پیشنهادهای شانزده گانه انجمن های علمی به دولت

در ادامه بیانیه نیز به برگزاری پنج همایش پیش��ین به همت ش��ورای 
انجمن های علمی و بانک پاس��ارگاد اشاره شده و در پایان، حاصل تعاطی 
افکار و سخنرانی های عالمانه در »ششمین همایش ملی پیشرفت و توسعه 

علمی کشور« به این شرح، مورد تأکید قرار گرفته است:
* در شناس��ایی و انتخاب مدیران ارش��د دولتی به ویژه وزرای محترم 

دولت، پیشنهادهای راهبردی انجمن های علمی مورد استفاده قرار گیرد.
* پیش��نهاد می شود لوایح تهیه شده در دولت، قبل از ارسال به مجلس 
شورای اسالمی و یا طرح در جلسه هیات وزیران توسط چند انجمن علمی 
مرتبط بررس��ی شده و نظرات پیش��نهادی آنها در اصالح مجدد و احیانا 

تکمیل احتمالی لوایح قبل از تصویب نهایی مورد توجه قرار گیرد.
* پیشنهاد می ش��ود نماینده انجمن های علمی کشور در شورای عالی 
انق��الب فرهنگی به عنوان عضو ناظر حضور داش��ته باش��د. بدین منظور 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی کشور با هماهنگی معاونت پژوهشی وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری، اقدامات الزم را مبذول کنند.
* کلیه دس��تگاه های اجرایی موظف ش��وند س��الیانه اقدام به سنجش 
عملکرد درون، بین و فرابخش��ی طرح ها و برنامه های اصلی خود به کمک 
یک یا چند انجمن مرتبط تهیه نمایند و گزارش نهایی کار را به س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور جهت اعمال احتمالی اصالحات و با تقویت 

طرح ها و برنامه ها ارسال کنند.
* در هفته دولت، کلیه دس��تگاه های اجرایی در س��طح ملی و استانی 
موظف ش��وند از یک یا چن��د انجمن علمی که بیش��ترین همکاری را با 

دستگاه های تخصصی مربوطه داشته اند، تقدیر و قدردانی به عمل آورند.
* از هیات محترم دولت درخواس��ت می ش��ود با حضور نمایندگانی از 
انجمن های علمی در کلیه ش��وراهای عالی موافقت کنند. مکانیزم معرفی 
و انتخ��اب این نمایندگان همانند معرفی نمایندگان انجمن های علمی در 
شورای عالی عتف خواهد بود. پیگیري روند اجرایی کار نیز می تواند توسط 

معاونت پژوهشی وزارتخانه های علوم و بهداشت پیگیري شود.
* به منظور افزایش توجه سیاس��ت گذاران بر استفاده بهینه و مدیریت 
صحیح سرمایه هاي فکري ضروري است تا در روند احصاي سرمایه فکري 
کش��ور، توجه خاص به احصاي سرمایه فکري دستگاه هاي دولتی صورت 
پذیرد. بدین جهت از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي درخواست می گردد 
که اقدام به تصویب و ابالغ دس��تورالعمل الزم به دس��تگاه هاي اجرایی با 
موضوع الزام به عضویت مش��اوران وزرا و روساي سازمان ها در حداقل یک 

انجمن علمی کنند.
* از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست می شود اقدام به تعریف 
ردیف بودجه مستقل ذیل ردیف های بودجه وزارتخانه های علوم و بهداشت 

برای کمک مستمر بالعوض به انجمن های علمی کنند.
* از آنجایی که تمام اعضای هیأت مدیره انجمن های علمی زیرمجموعه 
دو وزارت عتف و بهداش��ت بالغ بر ۴ هزار نفر ب��وده و تمامی این عزیزان 
به ش��کل داوطلبانه و غیرانتفاعی فعالیت می کنند، شایسته است این دو 
وزارتخانه به فراهم سازی برخی تسهیالت ویژه و استقرار مناسب آنان اقدام 

نمایند.
* از وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری درخواس��ت می ش��ود در تمامی 
کارگروه ها، کمیسیون ها و شوراهای زیرمجموعه آن وزارتخانه، نماینده ای 

از انجمن های علمی انتخاب نموده و به عضویت درآورند.
* از وزارت علوم درخواس��ت می شود در راستای تحقق پذیری رسیدن 
به دانشگاه نسل سوم از ظرفیت های بالقوه انجمن های علمی استفاده الزم 

به عمل آورد.
* با توجه به شرایط نامناسب استقرار نامناسب انجمن های علمی تحت 
نظارت وزارت عتف در دانشگاه عالمه طباطبایی، از وزارت علوم درخواست 
می شود تا با قید فوریت درخصوص تامین محل مناسب و مورد نیاز جهت 

استقرار انجمن های علمی اقدام نمایند.
* ش��ورای انجمن های علمی تاکنون پشتیبانی و راهنمایی های الزم از 
انجمن ه��ای علمی درخصوص مالیات، بیمه و ثبت ش��رکت ها را معمول 
نموده این اقدام با مساعدت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استمرار 

خواهد داشت.
* از معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم درخواس��ت می شود 
تا نمایندگان ناظر کمیسیون های انجمن های علمی را به صورت انتخابی از 

بین اعضای انجمن های علمی تعیین و معرفی کند.
* ب��ه منظور تقویت حضور نیروهای متخص��ص اجرایی در انجمن های 
علمی از وزارت علوم درخواست می شود که اقدام به تعریف مجوزهای الزم 
و اجرای طرح سرباز متخصص برای انجمن های علمی کند، همانند سرباز 
معلم، سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزي، سرباز شرکت هاي دانش 

بنیاد، سرباز تعاون و....
* به منظور بهبود مستمر در ارزیابی عملکرد سالیانه انجمن های علمی 
پیش��نهاد می شود تفاهم نامه فی مابین ش��ورای انجمن های علمی ایران و 
معاونت محترم پژوهش و فن��اوری وزارت عتف با تأمین موثر منابع مالی 

توسط آن وزارت هرچه زودتر اجرایی شود.
انجمن های علمی برتر شناخته شدند

همچنین در پایان »شش��مین همایش ملی پیش��رفت و توسعه علمی 
کش��ور« با حض��ور مع��اون اول رئیس جمه��ور، وزیر عل��وم، تحقیقات و 
فناوری، رئیس مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور و رئیس شورای 
انجمن های علمی، از برترین انجمن های علمی ایران تقدیر ش��د. ش��رایط 
انتخاب انجمن های برتر ش��امل عضویت در ش��ورای انجمن های علمی و 
کسب رتبه A در جدول ارزیابی عملکرد کمیسیون انجمن های علمی در 

هفت سال پیاپی و کسب حداقل 1۲۰۰ امتیاز بوده است.
ب��ر این اس��اس، در گروه علوم پایه انجمن ریاضی ای��ران، در گروه فنی 
و مهندس��ی انجمن مهندس��ی حمل و نقل ریلی، در گروه علوم انس��انی 
انجمن حس��ابداری ایران، در گروه کشاورزی انجمن علوم زراعت و اصالح 
نبات��ات ایران و در نهایت، در گروه بین رش��ته ای انجمن مدیریت فناوری 

ایران شایسته تقدیر شناخته شدند.
همچنی��ن از انجمن های علمی برتر در بخ��ش انجمن های دارای روند 
رشد نیز تقدیر شد. معیار انتخاب انجمن های برتر در این بخش، عضویت 
در ش��ورای انجمن های علمی و پنج سال سابقه فعالیت با رشد بدون افت 
و خیز و 1۰۰درصدی بوده است. بر این اساس، در گروه علوم پایه انجمن 
ش��یمی ایران، در گروه فنی و مهندسی انجمن هیدرولیک ایران، در گروه 
علوم انس��انی انجمن حسابرس��ی ایران و در گروه بین رشته ای نیز انجمن 

انرژی ایران تقدیر شدند.

چرا انجمن های علمی در نظام تصمیم گیری کشور غایب هستند؟

مهجوریت انجمن هاي علمي ایران
دریچــه

جهانگیری در ششمین همایش ملی پیشرفت و توسعه 
علمی کشور:

مهم ترین وجه توسعه ملی، توسعه علمی است
فرصت امروز: »شش��مین همایش ملی پیش��رفت و توس��عه علمی 
کشور« با موضوع »رسالت انجمن های علمی در تبیین مسائل راهبردی 
کش��ور« در آخرین روز بهمن ماه و با حضور معاون اول رئیس جمهور، 
وزیر علوم و مدیران و اعضای انجمن های علمی در دانشگاه خاتم برگزار 
شد. در مراسم اختتامیه این همایش، معاون اول رئیس جمهور به نقش 
انجمن های علمی در افزایش س��رمایه اجتماعی اش��اره کرد و توسعه 
علمی را پیش نیاز توسعه ملی دانست؛ فیروزه خلعتبری از لزوم گفتمان 
و برقراری دیالوگ میان انجمن های علمی س��خن گفت؛ وزیر علوم از 
برنامه ریزی برای فعالی��ت ۷۰ کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان 
انجمن های علمی خبر داد؛ دکتر مجید قاس��می از پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده جهت برگزاری همایش توس��ط انجمن های علمی انتقاد 

کرد و در پایان از انجمن های علمی برتر با اهدای لوح تقدیر شد.
اس��حاق جهانگیری در این همایش، مهم ترین وجه توس��عه ملی را 
توسعه علمی دانست و گفت: توسعه علمی، پیش نیاز توسعه ملی است. 
بار اصلی توسعه علمی کشور بر دوش مراکز علمی است، اما نهادهای 
واسطی مانند انجمن های علمی هم هستند که نقش کانونی در توسعه 
دارند و می توانند بار عمده ای از توسعه علم و فناوری کشور را به دوش 

بگیرد. 
به گفته جهانگیری، مهم این اس��ت ک��ه همه بپذیریم انجمن های 
علمی، ظرفیت های کش��ور هستند و ظرفیت تنها نفت و گاز و منابع 
طبیعی نیس��ت، بنابراین باید در تصمیم سازی و تصمیم گیری با این 

کانون های توسعه در ارتباط باشیم.
او گفت وگ��وی ملی را نیاز امروز ایران دانس��ت و با اش��اره به نقش 
انجمن های علمی در افزایش سرمایه اجتماعی گفت: سرمایه اجتماعی 
مهمترین سرمایه ای است که می تواند برای حل مشکالت پیش روی 

جامعه اثرگذار باشد.
معاون اول رئیس جمهور س��پس به مشکالت و چالش های اقتصاد 
ایران اش��اره کرد و گفت: امروز هر کس بخواه��د درباره اقتصاد ایران 
صحب��ت کند، یکی از عی��وب آن را دولتی بودن اقتص��اد می داند، اما 
نشده است که یک خصوصی سازی در ایران انجام شود و کسی نگوید 

فساد شده است.
جهانگیری در پایان، به نقش انجمن های علمی در ش��رایط کنونی 
اقتصاد ایران اش��اره کرد و گفت: بر کس��ی پوش��یده نیس��ت که در 
شرایط دشوار و خطیری قرار گرفته ایم و ما به عنوان دولت دست مان 
را به س��وی همه کس��انی که می توانند به دولت کمک کنند از جمله 
انجمن های علمی دراز کرده ایم. من از دبیر هیات دولت می خواهم که 
هر موضوعی در دس��تور کار دولت قرار می گیرد، از انجمن های علمی 

نظرخواهی شود.
فعالیت ۷۰ کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان انجمن های علمی
وزیر علوم نیز در مراس��م اختتامیه این همایش از برنامه ریزی برای 
فعالی��ت ۷۰ کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان انجمن های علمی 
خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت انجمن های علمی در برنامه ریزی ها، 
ارزیابی ها و نظارت ها بر مسائل مهم کشور در مرحله اجرایی قرار گرفته 

است.
منصور غالمی با اش��اره به اینکه انجمن ه��ای علمی جزو افتخارات 
آموزش عالی کشور هستند، گفت: رویکردی که قبل از حضور من در 
وزارت علوم وجود داشته رویکرد مثبت ریاست جمهوری و معاون اول 
رئیس جمهور نس��بت به نظرات دانشگاهیان بوده و به عبارتی همواره 

مشوق بخش اجرایی در حوزه وزارت علوم بوده اند.
به گفته وزیر علوم، در س��ال های اخیر توسعه بهره مندی از نظرات 
دانشگاهیان نسبت به گذشته بهتر بوده و امیدواریم با توجه به بیانیه ای 
که از سوی شورای انجمن های علمی ایران و در حضور آقای جهانگیری 

قرائت شد، این ارتباط به طور موثری پیش رود.
او همچنین از فعالیت قریب به ۷۰ کارگروه تخصصی برنامه ریزی شده 
ب��ا حضور نمایندگان انجمن های علمی خبر داد و گفت: در راس��تای 
اجرای مصوبات بیانیه س��ال گذشته این ش��ورا، فعالیت قریب به ۷۰ 
کارگروه تخصصی مصوب شده تا از حضور نمایندگان انجمن های علمی 
در برنامه ریزی ها، ارزیابی ها و نظارت ها بهره مند شویم و این موضوع در 

مرحله اجرایی قرار گرفته است.
انتقاد از پرداخت مالیات برای همایش های انجمن های علمی

دکتر مجید قاسمی، رئیس شورای انجمن های علمی و رئیس دانشگاه 
خاتم نیز در این همایش، از پرداخت مالیات برای برگزاری همایش های 
انجمن های علمی انتقاد کرد و گفت: در »ششمین همایش پیشرفت و 
توسعه علمی کشور« به رسالت انجمن های علمی در تدوین راهبردهای 
کش��ور پرداخته شد و بحث اصلی آن بود که ذخیره مهم و گرانبهایی 
که حاصل زحمات چندین ساله علما و اندیشمندان رشته های مختلف 

است، چگونه می تواند در سیاست گذاری ها موثر باشد.
به گفته قاسمی، بحث این است که آیا آنچه در سطح اجرایی عمل 
می ش��ود، منطبق با علم هس��ت یا خیر و اگر بخواهیم این موضوع را 
محک بزنیم، چه کس��انی بهتر از اعضای فرهیخته انجمن های علمی 
هس��تند که بتوانند خطرات و انحرافات مس��یر را به مسئولین کشور 

انتقال دهند؟
رئیس ش��ورای انجمن های علمی تأکید کرد: پی��ام همایش امروز 
آن اس��ت که انجمن های علمی اعتقاد دارند و مدعی اند که می توانند 
ب��ه اصالح فرآیندها و تصمیمات مهم در س��طح سیاس��ت های کالن 
کم��ک ک��رده و نقش مؤثر خود را ایفا کنند. بر این اس��اس، هدف ما 
از برگزاری این همایش، باز کردن س��رفصل ها و ارائه پیام محکمی به 
سیاست گذاران است، مبنی بر آنکه علم ناب و خالص انجمن های علمی 
در به کارگیری در سیاست گذاری های کشور مغفول مانده و انجمن ها 

وظیفه خود می دانند علم خالص، ناب و اصیل خود را عرضه کنند.
او با اش��اره به اینکه کمیس��یون انجمن های علمی مسئول ارتباط 
وزارت علوم با انجمن های علمی است و زیر نظر معاونت پژوهشی این 
وزارتخانه اداره می شود، یادآور شد: تاکنون بیش از ۷۷۰ همایش ملی 
از سوی این انجمن ها برگزار شده که جنبه علمی داشته است. این در 
حالی اس��ت که انجمن ها مجبور بودن��د بابت برگزاری این همایش ها 
مالیات بر ارزش اف��زوده پرداخت کنند، در حالی که هیچ یک از اعضا 

بابت کاری که انجام دادند یک ریال هم دریافت نکرده بودند.
رئیس شورای انجمن های علمی در پایان، از برگزاری ۲۵۰ همایش 
بین المللی از سوی انجمن های علمی خبر داد و افزود: این انجمن ها ۸۸ 
نشریه در سطح بین المللی و 3۲۰ نشریه در سطح علمی منتشر کردند 

و 1۵۰۰ کارگاه آموزشی نیز برگزار کردند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
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فرصت امروز: وزارت اقتصاد با بررس��ی عملک��رد 9 ماهه اقتصاد ایران 
پیش بینی کرد تا پایان امس��ال، نرخ تورم حداکثر به ۲۷.۸درصد برسد و 
در بدبینانه ترین حالت رشد اقتصادی منفی ۲.۵درصدی تجربه شود. طبق 
گزارش وزارت اقتصاد، روند متغیرها نشان می دهد که در چند فصل آتی، 
افزایش نرخ تورم، کاهش رش��د اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری استمرار 

داشته باشد.
وزارت اقتصاد در تازه ترین گزارش خود به عملکرد 9 ماهه اقتصاد کشور 
در س��ال 9۷ و ش��اخص های کالن پرداخته و نرخ تورم و رشد اقتصادی 

امسال را پیش بینی کرده است.
دستیابی به رشد اقتصادی باال و پایدار، یکی از دغدغه های اصلی دولت ها 
و سیاس��ت گذاران اقتصادی است که در شرایط بروز شوک های درون زا و 
برون زا اهمیت دوچندانی پیدا می کند. در این راس��تا، پژوهشکده وزارت 
اقتصاد به پیش بینی رش��د اقتصادی س��ال 139۷ با توجه به متغیرهای 
پیشرو و لحاظ سناریوهای مختلف نرخ ارز، قیمت نفت و میزان صادرات 

نفت پرداخته است.
این پژوهشکده به پیش بینی نرخ تورم سال 139۷ براساس سناریوهای 
ف��وق پرداخته و نرخ تورم س��ال 139۷ را در ب��ازه ۲۴.۴ تا ۲۷.۸درصد 

پیش بینی کرده است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که رشد اقتصادی سال 139۷ با لحاظ 
نرخ رشد ۰.۴درصدی شش ماهه سال )اعالم شده توسط مرکز آمار ایران( 

می تواند در بازه منفی 1.1 تا منفی ۲.۵درصد نوسان داشته باشد.
رش��د اقتصادی ایران در 9 ماهه امسال وضعیت مناسبی نداشته است. 
به طوری که رش��د تابستان منفی و رشد بهار فاصله زیادی با هدف گذاری 
متوس��ط رش��د در برنامه ششم توسعه رش��د ۸درصدی دارد. پیش بینی 
نهادهای بین المللی نیز حاکی از اس��تمرار کاهش رشد اقتصادی ایران در 

ادامه سال و منفی شدن رشد اقتصادی کل سال 139۷ دارد.
این در حالی اس��ت که بانک جهانی رش��د اقتصادی و نرخ تورم ایران 
را ب��رای س��ال ۲۰19 - ۲۰1۸ حدود منفی 1.6درص��د و ۲3.۸درصد و 

صن��دوق بین المللی پول حدود منفی 1.۵درصد و ۲9.6درصد پیش بینی 
کرده است.

همچنین مرکز پژوهش های مجلس نیز در دو س��ناریو مختلف رش��د 
اقتصادی س��ال 139۸ را پیش بینی کرده اس��ت که در خوش بینانه ترین 
حالت س��ناریو اول منفی ۴.۵درص��د و در بدبینانه ترین حالت س��ناریو 
دوم منفی ۵.۵درصد خواهد بود. رش��د اقتصادی امس��ال نیز در سناریو 

خوش بینانه منفی ۲.6 و در سناریو بدبینانه منفی ۵.۵ است.
در گزارش وزارت اقتصاد تأکید ش��ده اس��ت که روند کلی متغیرهای 
اقتصادی در یک س��ال اخیر، نش��ان می دهد اقتصاد ایران در مسیر قرار 
گرفتن در یک دوره رکود تورمی قرار دارد؛ زیرا از یکس��و نرخ تورم روند 
افزایش��ی به خود گرفته و از س��وی دیگر رشد اقتصادی فصلی کاهش و 
چش��م انداز آن نیز نزولی بوده است. روند متغیرها نشان می دهد در چند 
فصل آتی افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری 

استمرار داشته باشد.

وزارت اقتصاد پیش بینی کرد

مختصات اقتصاد 97

شرکت های بیمه توافق کرده اند برای مدیریت بخشی از زیان وارد شده، 
از ابتدای اسفندماه ۲.۵درصد تخفیفی را که قانون بیمه شخص ثالث برای 

خریداران در نظر گرفته است اعمال نکنند.
به گ��زارش ایرن��ا، در ماده 1۸ قانون بیمه ش��خص ثالث آمده اس��ت: 
»شرکت  های بیمه می توانند تا ۲.۵درصد کمتر از نرخ های مصوب شورای  
عالی بیمه را مالک عمل خود قرار دهند.« بر این اس��اس، اعمال تخفیف 
بیشتر از ۲.۵درصد توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه 
مرکزی است و بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت 
و ش��رایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری ش��رکت های بیمه را مدنظر 
قرار دهد؛ همچنین ش��رکت های بیمه می توانن��د در صورت ارائه خدمات 
ویژه به مش��تریان، با تایید بیمه مرکزی تا ۲.۵درصد بیشتر از قیمت های 

تعیین شده توسط بیمه مرکزی، از بیمه گذار دریافت کنند. 
با این حال زیانده ش��دن رشته شخص ثالث در سال های اخیر و به ویژه 
امس��ال که هزینه های ناشی از خسارت تصادفات رانندگی به دلیل نوسان 
نرخ ارز بیشتر شد، شرکت ها را بر آن داشت تا از همین ۲.۵درصد تخفیف 

هم صرف نظر کنند.
در این پیوند کمیس��یون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران به عنوان 
نهاد صنفی صنع��ت بیمه ۲۴ بهمن ماه مصوب کرد: »همه ش��رکت های 
بیمه عضو سندیکا »از اول اسفندماه 9۷ اعمال تخفیف ۲.۵درصدی بیمه 
شخص ثالث را متوقف« و نتیجه را به سندیکا گزارش کنند تا در شورای 

عمومی بررسی شود.
دلیل این تصمیم، محدودیت های عملکردی شرکت های بیمه در رشته 
ش��خص ثالث خودرو و باال بودن غیرمتعارف ضریب خس��ارت آنها« اعالم 
ش��ده که سبب شده است بیشتر ش��رکت ها با ضرر و زیان های هنگفتی 

مواجه شوند.
محمد ابراهیم کاردگر که در زمان تصویب قانون بیمه ش��خص ثالث به 
نمایندگی از شرکت های بیمه در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس 
حض��ور می یافت، در این باره گفته اس��ت: تا پی��ش از تصویب این قانون، 

ش��رکت ها تخفیف های باالیی را برای جذب حق بیمه نامه های بیشتر در 
رش��ته های مختلف به بیمه گذاران می دانند که تعیین سقف ۲.۵درصدی 

سبب شد این وضعیت مدیریت شود.
به گفته این مدیر صنعت بیمه، این تبصره از قانون بیمه ش��خص ثالث 
س��بب شد تا در چند س��ال اخیر حدود ۸درصد نسبت خسارت در رشته 

بیمه شخص ثالث بهبود یابد.
بیمه ها در اعمال تخفیف مختارند

علی اصغر عنایت، رئیس کارگروه بیمه های اتومبیل سندیکای بیمه گران 
ای��ران در ای��ن باره توضی��ح داد: در ماده 1۸ قانون بیمه ش��خص ثالث و 
تبصره های آن، هی��چ الزامی برای اینکه بیمه ها ب��ه بیمه گذاران تخفیف 
بدهن��د، وجود ن��دارد بلکه این اختیار را دارند ک��ه اگر بخواهند، حداکثر 

۲.۵درصد تخفیف اعمال کنند.
وی درباره نامه دبیرکل س��ندیکای بیمه گران درباره اینکه شرکت های 
بیمه به طور هماهنگ دیگر این تخفیف ۲.۵درصدی را اعمال نکنند، اظهار 
داشت: این تصمیم جمعی صنعت بیمه بوده است و البته هنوز هم اجرای 

آن به شرکت ها بستگی دارد.
عنایت در عین حال تاکید کرد: واقعیت این اس��ت که از تیرماه امسال، 
نوس��ان های ارزی هزینه های مالی ناش��ی از خس��ارت های اتومبیل را به 
ش��دت افزایش داد که میزان آن برای خودروهای خارجی ۵ برابر و برای 

خودروهای داخلی 3.۵ برابر بوده است.
وی افزود: هرچند آمار خس��ارت های این رش��ته هنوز نهایی و تکمیل 
ش��ده، اما می توان گفت به دلیل همین افزایش نرخ ها، ش��رکت های بیمه 
امس��ال با زیان باالیی در رشته شخص ثالث مواجه باشند و ضروری است 

این رشته مدیریت شود.
ضریب خسارت به بیش از 100درصد رسیده است

رشته بیمه شخص ثالث با اینکه حدود 3۷.۴درصد از سبد بیمه کشور 
را در اختیار دارد و از آن به عنوان »ویترین صنعت بیمه« یاد می ش��ود، 
در ی��ک دهه اخیر زیان ب��االی 9۰درصد را تجربه ک��رده در حالی که از 

نظر بیمه مرکزی ضریب خسارت قابل قبول برای این رشته باید حداکثر 
1۰درصد باشد.

نگاهی به س��النامه آماری بیمه مرکزی نشان می دهد که در بازه زمانی 
س��ال های ۸۷ تا 91 ضریب خسارت در این رشته به ترتیب 9۴.۴درصد، 

91درصد، 91.9درصد و ۸9.۸درصد و 9۰.1درصد بوده است.
در سال های 9۲ تا 9۵ ضریب خسارت در این رشته به بیش از 1۰۰درصد 
رس��ید؛ یعنی به ترتیب خس��ارت  های 1۰3.۷درصدی، 1۰۵.9درصدی، 

1۰۴.۴درصدی و 1۰۵.9درصدی را تجربه کرد.
با تصویب و اجرای قانون بیمه شخص ثالث در سال 9۵ ، ضریب خسارت 
در سال گذشته به 93.1درصد بهبود یافت، اما امسال به دلیل نوسان نرخ 
ارز، فعاالن صنعت بیمه انتظار دارند دوباره ضریب خس��ارت در این رشته 

به باالی 1۰۰درصد برسد.
از این رو غالمرضا س��لیمانی، رئی��س کل بیمه مرکزی چندی پیش در 
پاسخ به ایرنا برای حل مشکل زیانده شدن این رشته در شرکت های بیمه 

اظهار داشت:
با توجه به اینکه ضریب خسارت در رشته شخص ثالث باالی 1۰۰درصد 
اس��ت، باید این این رشته کنترل شود تا شرکت ها در پرداخت خسارت با 

مشکل مواجه نشوند.
رئی��س کل بیمه مرک��زی افزود: برای اصالح این رش��ته، نرخ های بیمه 
شخص ثالث هم باید واقعی شود که این موضوع در شورای عالی بیمه که 

اسفندماه برگزار می شود، بررسی خواهد شد.
وی در پاس��خ به سوالی درباره اینکه گفته شده ۲ هزار میلیارد تومان از 
خسارت های بیمه شخص ثالث واقعی نیست، توضیح داد: با بررسی اولیه 
بیمه مرکزی حدود ۲۰درصد از خسارت هایی که پرداخت می شود براساس 
مستندات کافی نیست و برخی موارد سوانح ساختگی نیست و کنترلی در 

این بخش وجود ندارد.
وی با تاکید بر راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث گفت: این یکی 

از روش هایی است که خسارت ها را کم می کند.

چرا تخفیف بیمه شخص ثالث حذف شد؟

تغییرات در ویترین صنعت بیمه

نگاه

رئیس انجمن بالک چین ایران مطرح کرد
بانک مرکزی به دنبال کنترل شوک تبدیل 

رمزارز به ریال
رئی��س انجمن بالک چین ایران گف��ت بانک مرکزی در پیش نویس 
س��ند رمزارز در حوزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال، محدودیت هایی دارد 

که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمزارز به ریال است.
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، س��پهر محمدی، درباره اعالم 
نظر انجمن بالک چین ایران درخصوص پیش نویس سند رمزارز بانک 
مرکزی اظهار داش��ت: انجمن بالک چین با برگزاری جلساتی، نظرات 
خود را به بانک مرکزی برای تهیه سند نهایی اعالم می کند و در همین 
راستا نیز جلسه ای نیز با حضور نویسندگان سند و کارشناسان برگزار و 
پیش نویس سند رمزارز بانک مرکزی را بررسی کرده تا بخش خصوصی، 

انتقادات و پیشنهادات را به بانک مرکزی ارائه کند.
رئیس انجمن بالک چین ایران با بیان اینکه انتشار این سند از سوی 
بانک مرکزی، نش��انه گام های این بانک برای ش��ناخت و به رسمیت 
ش��ناختن صنعت ارزهای رمزنگار است، افزود: پیش نویس سند رمزارز 
بانک مرکزی، نکته ای مثبت برای به رسمیت شناختن رمزارزها است؛ 
اما هنوز بحث صدور توکن ها در پیش نویس سند، نامفهوم و غیرشفاف 
به ش��مار می رود؛ چراکه برخی از توکن ها ممنوع و مسئولیت انتشار و 
نظارت بر برخی دیگر از توکن ها، به سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت 

داده شده که نیاز به بررسی بیشتر برای سیاست گذاری بهتر دارد.
وی درباره تاکید بانک مرکزی درخصوص اعالم لیس��ت رمزارزهای 
مجاز ب��رای معامله و نگرانی برخی از فعاالن صنع��ت رمزارز ایران در 
خص��وص عدم پذیرش بیت کوی��ن و چند رمزارز جه��ان روای دیگر، 
ادامه داد: معامالت رمزارز به رمزارز امکانپذیر اس��ت و مهم ترین نکته 
این مسئله به ش��مار می رود که چند مورد ارز رمزنگار جهان روا، مورد 
مقبولیت از س��وی حاکمیت و بانک مرک��زی به عنوان قانونگذار ارزی 
کش��ور قرار بگیرد تا به رسمیت شناخته ش��ود؛ چراکه این امر باعث 
می ش��ود، صنعت رمزارز وارد ایران شود و تجارت در این حوزه تسهیل 

گردد؛ به همین دلیل نگرانی ها در این خصوص، مهم نخواهد بود.
محم��دی تاکید کرد: بانک مرکزی در پیش نویس س��ند رمزارز در 
ح��وزه تبدیل ارز رمزنگار به ریال محدودیت هایی دارد که این مس��اله 
به منظور پیشگیری از شوک بازار رمزارز به ریال به عنوان واحد پولی 

کشور است.
رئیس انجمن بالک چین ایران با اش��اره به برخی انتقادات در زمینه 
انحصارگرایی بانک ها در پیش نویس سند بانک مرکزی خاطرنشان کرد: 
انجمن بالک چین از ورود بخش دولتی و خصوصی در حوزه بالک چین 
و ارزهای رمزنگاری شده، استقبال می کند و این موضوع که توکن های 
دارای پش��توانه از جمله ارز و فل��زات گران بها، به صورت انحصاری در 
اختیار بانک ها قرار داده ش��ده، دالیلی از س��وی بانک مرکزی و نظام 
بانک��ی ایران دارد، اما انجمن بالک چین اعتق��اد دارد فعالیت و تعامل 
بخش خصوصی و دولتی در حوزه بالک چین به نفع کشور خواهد بود.

 هزینه وام مسکن زوج های تهرانی
چقدر است؟

زوج های تهرانی برای گرفتن وام 1۰۰ میلیون تومانی مسکن باید 
حدود 11.۴ میلیون تومان هزینه خرید اوراق تسه کنند. همچنین 
هزینه تس��ه وام ۴۰ میلیون تومانی جعاله حدود ۲.3 میلیون تومان 

است.
به گزارش ایس��نا، در آخرین روز معامالت فرابورس در این هفته 
هر ورق از اوراق تس��هیالت مسکن بهمن ماه 139۵، ۵3 هزار تومان 
مورد داد و س��تد قرار گرفت و امتیاز تس��هیالت مس��کن اسفندماه 

139۵، ۵6 هزار تومان معامله شد.
در عین حال هر ورق از اوراق تس��هیالت مس��کن اردیبهشت ماه 
س��ال 1396، ۵۷ هزار تومان و تسه دی ماه 139۷، 6۰ هزار تومان 

معامله شد.
با توجه به قیمت  ۵۷ هزار تومانی تسه در تابلوی فرابورس ایران، 

هزینه وام مسکن برای اقشار مختلف به شرح زیر است:
زوج ه��ای تهرانی برای دریافت وام 1۰۰ میلیون تومانی مس��کن 
باید ۲۰۰ برگه تس��هیالت مس��کن خریداری کنن��د. آنها باید 11 
میلی��ون و ۴۰۰ه��زار تومان صرف خرید ای��ن ۲۰۰ برگ کنند. به 
این مبلغ با احتس��اب ۲۰ میلیون توم��ان وام جعاله که بابتش باید 
۴۰ برگ تسه خرید بهادار 6۰ هزار تومانی خرید، ۲میلیون و ۲۸۰ 
هزار تومان اضافه می ش��ود. در نتیجه در مجموع باید برای دریافت 
وام 1۲۰میلی��ون تومانی مس��کن، حدود 13 میلی��ون و 6۸۰ هزار 
تومان صرف شود. همچنین زوج های غیرتهرانی که در شهرهایی با 
جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند 
تا سقف ۸۰میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 
16۰ ورق به��ادار خریداری کنند که با این حس��اب باید 9 میلیون 
و 1۲۰ ه��زار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتس��اب 
۲میلیون و ۲۸۰ هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع 
برای دریافت وام 1۰۰ میلیون تومانی باید 11 میلیون و ۴۰۰ هزار 

تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های س��اکن در س��ایر شهرهای با جمعیت زیر 
۲۰۰ هزار نفر می توانند برای گرفتن 6۰ میلیون تومان وام مس��کن 
1۲۰ب��رگ بهادار خری��داری کنند که باید 6 میلی��ون و ۸۴۰ هزار 
تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت ۲۰ میلیون 
توم��ان دیگر بابت وام جعاله نیز بای��د ۲میلیون و ۲۸۰ هزار تومان 
پرداخت کنند که در مجموع برای وام ۸۰ میلیون تومانی 9 میلیون 

و 1۲۰ هزار تومان از سوی زوجین باید پرداخت شود.
مجرده��ای تهرانی نی��ز می توانند تا س��قف 6۰ میلیون تومان و 
غیرزوج هایی که در مراکز اس��تان های باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیرزوج های ساکن در 
س��ایر مناطق تا س��قف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به 
ترتیب هر کدام باید 1۲۰، 1۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تس��هیالت 

مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند.
با این حس��اب مجرده��ای تهرانی باید برای خری��د این اوراق 6 
میلیون و ۸۴۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان باالی ۲۰۰ 
ه��زار نفر جمعیت مبلغ ۵ میلی��ون و ۷۰۰ هزار تومان و افراد گروه 
س��وم مبلغ ۴میلی��ون و ۵6۰ هزار تومان پرداخ��ت کنند. البته در 
صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ 

۲میلیون و ۲۸۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
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نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر هشدار داد
 ممنوعیت معامله طال و جواهر

در فضای مجازی
نایب رئی��س اتحادیه طال و جواهر گفت هرگونه معامله طال و 
خرید و فروش جواهر و سکه، در فضای مجازی غیرقانونی است.
مس��عود یزدانی، آگاه��ی و اطالع م��ردم از قوانین و مقررات 
صنف��ی، برای جلوگی��ری از ضرر احتمال��ی در معامالت طال و 
جواهر را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: حجم گسترده شاکیان 
و پرونده ه��ای اختالف��ی در این صنف از نب��ود آگاهی و طمع 

خریداران نشأت گرفته است.
وی ب��ا بیان اینکه همه اقدام��ات و پیگیری های اتحادیه طال 
و جواه��ر در جه��ت حفظ حق��وق مردم و اعض��ای صنفی این 
اتحادیه است، گفت: از نظر اتحادیه هرگونه معامالت طال اعم از 
مصنوعات طال، س��که و جواهر در »فضای مجازی« ممنوع بوده 
و از مردم درخواس��ت داریم تا زمان ایجاد بسترهای الزم برای 
اینگونه معامالت، از خرید و فروش این مصنوعات و مس��کوکات 
به صورت اینترنتی خودداری و حتما مصنوعات طال را فیزیکی 

خریداری کنند.
به گزارش مهر، یزدانی با اش��اره به مش��کالت ایجادش��ده در 
رابطه با »طالی ثامن« افزود: خریداران سکه حتما از واحدهای 
دارای »جواز سکه فروش��ی« که دارای هلوگرام اتحادیه هستند، 
خرید و دقت کنند که پلمب س��که با واحد صنفی یکی بوده و 
از خرید س��که از افراد متفرقه یا دیگر رسته های این صنف جدا 

خودداری کنند.
وی در ادام��ه به مردم اکی��داً توصیه کرد که از خرید »طالی 
دست دوم« و »طالی قس��طی« اجتناب کنند که این دو مورد 
تبع��ات و پیامدهایی را برای خری��داران ایجاد می کند که باعث 
متضرر ش��دن آنان و کل صنف می ش��ود و متأسفانه با توجه به 
شرایط فعلی اقتصاد، این موارد بیش از بقیه مشاهده شده است.
عضو هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران، تقاضای مردم 
برای خرید طالی آب ش��ده را یکی دیگر از مش��کالت اخیر این 
صنف عنوان کرد و افزود: به مردم توصیه می کنیم که به سمت 
خرید طالی آب ش��ده یا شمش طال نروند، چراکه در اکثر موارد 
با بحث تخصصی و عیار آن آش��نایی نداشته و موجب ضررشان 
می شود. از همکاران هم درخواست کرده ایم که فقط به اعضای 
صنف��ی طالی آب ش��ده عرضه کنن��د. در همین راس��تا مردم 
می توانند از مصنوع��ات طالی کم اجرت که هم مقرون به صرفه 
و هم دارای کد اس��تاندارد و کد شناسایی است برای خرید طال 

استفاده کنند.
وی در مورد س��ایت هایی که به اسم سایت اتحادیه در صنف 
طال و جواهر اطالع رس��انی و تبلیغ می کنند نیز گفت: مردم به 
هر سایت اینترنتی در زمینه طال اعتماد نکنند و تاکید می کنم 
اتحادیه صنف طال و جواه��ر هیچ مجوزی برای خرید و فروش 
طال و جواهر به هیچ سایتی نداده و هر فردی که در این رابطه 
چنین ادعایی کند کذب محض است و قطعا تحت پیگرد قانونی 

قرار می گیرند.
یزدان��ی در پایان از همه خریداران طال، جواهر، نقره و س��که 
خواست با دقت و رعایت موارد قانونی اقدام به خرید کنند و در 
معامالت خود از موضوعاتی که از آن اطالع ندارند با مشورت از 

اتحادیه یا افراد مورد وثوق و مورد اعتماد صنفی خرید کنند.

خبرنــامه

فرصت امروز: کارگروه ویژه اقدام مالی )FATF( اعالم کرد تا ماه ژوئن 
آینده یعنی تیرماه سال 9۸ به ایران برای تکمیل تعهداتش فرصت می دهد.

ب��ه گزارش پای��گاه خبری کارگ��روه اقدام مالی، در پایان نشس��ت این 
کارگروه که دیروز جمعه در پاریس پایان یافت، اعالم شد مهلت ایران برای 

تکمیل تعهداتش تا ماه ژوئن )خرداد-تیر 9۸( تمدید شده است.
این در حالی است که »گروه ویژه اقدام مالی« در ماه اکتبر گذشته نیز 
به ایران تا ماه فوریه فرصت داده بود تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی 

را تقویت کند.
گ��روه ویژه اقدام مالی که دیروز در پاریس تش��کیل جلس��ه داده و به 
کار خ��ود پایان داد، در بیانی��ه ای اعالم کرد »هنوز مواردی وجود دارد که 
تکمیل نشده است« و »انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصالحات به 

پیش برود.«
در بیانیه این گروه همچنین آمده اس��ت: اگر ایران تا ژوئن ۲۰19 بقیه 
قوانین الزم را مطابق با معیارهای اف ای تی اف به تصویب نرساند، این نهاد 
ملزم خواهد بود اقدامات نظارتی بیش��تری بر شعبات و شرکت های تابعه 

نهادهای مالی مستقر در ایران اعمال کند.
خبرگ��زاری رویترز نیز با اعالم این خبر نوش��ت: ش��رکت های خارجی 
می گویند خروج ایران از لیست سیاه عاملی کلیدی در سرمایه گذاری های 

آنها در ایران خواهد بود.
در بیانی��ه FATF ضمن ابراز ناراحتی از تأخی��ر ایران در اجرای موارد 
باقیمانده تعهدات، خواسته شده تا هرچه سریع تر نسبت به تکمیل موارد 
باقی مانده اقدام ش��ود. FATF مدعی ش��ده که تا ژوئن ۲۰19 اگر ایران 
اس��تانداردهای باقی مانده را اجرایی نکند، این کارگروه خواهان نظارت بر 

بخش وسیع تری از فعالیت های مالی ایران خواهد شد.
همچنین کارگروه اقدام مالی درخصوص پاکس��تان با انتقاد از پیشرفت 
اندک این کشور در اجرای استانداردهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی 
تروریس��م، بر تمایل این نهاد به تداوم همکاری با پاکستان اشاره کرد و از 
این کشور خواست درخصوص مقابله با خطرات از جانب گروه های افراطی 

اسالمی و القاعده، اقدامات عاجل صورت گیرد.
کارگ��روه ویژه اقدام مالی همچنین اعالم کرد تصمیم گرفته اس��ت نام 

کشور کامبوج را به دلیل نگرانی از پولشویی در سطوح باالی حکومتی این 
کشور در لیست خاکستری قرار دهد.

س��خنگوی وزارت دارایی کامبوج در واکنش به این تصمیم، از هرگونه 
اظهارنظر در این باره خودداری کرد و تنها اعالم نمود که واکنش رس��می 
دولت به این تصمیم در س��اعات آینده از طریق بانک مرکزی این کش��ور 

اعالم خواهد شد.
گفتنی است نشست اخیر  FATF از 1۷ فوریه تا ۲۲ فوریه )۲۸ بهمن 
تا 3 اس��فندماه( با حضور بیش از ۸۰۰ مقام ب��ه نمایندگی از ۲۰۵ حوزه 
قضایی، صندوق بین المللی پول، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و دیگر 
سازمان ها برگزار شد. همچنین »اف ای تی اف« در مورد مبارزه با پولشویی 
۴۰ توصیه و در مورد تأمین مالی تروریس��م 9 توصیه دارد که براس��اس 
آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می کند. توصیه های این نهاد 
می تواند از طریق وضع قوانین داخلی توس��ط کشورها، به اجرا در بیاید و 

زمینه های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین در گزارش های س��االنه اش، یک لیست 
س��یاه از کش��ورهایی که با معیار ای��ن نهاد، پرخطرترین کش��ورها برای 
سرمایه گذاری هس��تند قرار داده است. در سال ۲۰۰9 برای اولین بار، نام 
ایران در لیس��ت سیاه این سازمان وارد ش��د اما در ادامه، گروه ویژه اقدام 
مالی، در اکتبر گذشته به ایران تا ماه فوریه فرصت داد تا اصالحات الزم را 
اعمال کند و بر این اساس، ایران از فهرست کشورهایی که توصیه می شود 
در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام ش��ود، معلق شد. حاال در 

تازه ترین اتفاق، این مهلت زمانی تا ماه ژوئن تمدید شده است.
واکنش بانک مرکزی به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی

همچنین بانک مرک��زی از تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی )اف.اِی.
تی.اف( درباره ایران مبنی بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی تا خردادماه سال 

آینده استقبال کرد.
پ��س از آنکه »گ��روه ویژه اق��دام مال��ی« )اف.اِی.تی.اف( دیروز س��وم 
اسفندماه ضمن تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، تا ماه ژوئن )خردادماه( 
به کش��ورمان فرصت داد تا قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت 
کن��د، بانک مرکزی با صدور اطالعیه ای از این تصمیم کارگروه ویژه اقدام 

مالی استقبال کرد.
بانک مرکزی در این اطالعیه با قدردانی از نهادهای تصمیم گیر کشور که 
با تصویب ۲ الیحه اصالح قوانین مربوط به مبارزه با پولش��ویی و مبارزه با 
تامین مالی تروریسم، زمینه تمدید دوباره تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران را 

موجب شدند، از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی استقبال کرد. 
بانک مرکزی در این اطالعیه در عین حال، ابراز امیدواری کرد تا تکلیف 

۲ الیحه باقیمانده نیز هرچه زودتر تعیین شود.
روابط عمومی بانک مرکزی همچنین اعالم کرد با اینکه ابزار اعالم شده 
از طرف س��ه کشور اروپایی برای تجارت و کانال مالی با ایران بسیار کمتر 
از تعه��د اروپایی ها برای جلوگیری از شکس��ت برجام اس��ت، لیکن برای 
نش��ان دادن تعامل به زودی ش��رکت متناظر با آن را که در حال تأسیس 

است، برای شروع همکاری با اروپا معرفی می کند.

کارگروه ویژه اقدام مالی، تعلیق ایران از »لیست سیاه« را تا تیرماه ۹۸ تمدید کرد
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مدیر پذیرش بورس تهران خبر داد
احتمال عرضه 3 شرکت جدید در بورس تهران

مدیر پذیرش بورس تهران می گوید احتمال دارد تا پایان سال جاری سه 
شرکت در بورس عرضه اولیه شوند. اسماعیل درگاهی در گفت وگو با ایسنا، 
در پاسخ به اینکه کدام صنایع احتمال دارد در آینده نزدیک به بورس بیایند، 
اظهار کرد: صنایع درمان و آموزش از جمله صنایعی است که می تواند وارد 
بازار س��رمایه ش��ود. از طرفی ورود فروشگاه زنجیره ای به بورس راه را برای 
حوزه لجس��تیک و زنجیره تأمین باز کرد. وی ادامه داد: حوزه ماکیان هم 
می تواند حوزه مناسبی باشد که قرار است در این مورد یک شرکت به بورس 
وارد شود. مدیر پذیرش بورس تهران در پاسخ به اینکه آیا صنعت هتلداری 
ه��م به بورس خواهد آمد، گفت: باید فضای قیمت گذاری هتل ها رقابتی تر 
شود البته از آنجایی که هتل در فرابورس پذیرش شده است این صنعت را 
برای بازار س��رمایه جدید نمی بینیم. درگاهی در پاسخ به اینکه آیا تا پایان 
س��ال عرضه اولیه دیگری خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: تا آخر سال سه 
ش��رکت آماده عرضه هستند. مدیر پذیرش بورس تهران در پاسخ به اینکه 
مشکل عرضه پتروشیمی نوری در بورس چیست، گفت: پتروشیمی نوری 
هنوز گزارش های مالی ش��ش ماهه اش را افش��ا نکرده است. گفتنی است 
تاکنون در سال جاری پنج شرکت در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه 
ش��ده اند و سه شرکت سیمرغ، تأمین سرمایه نوین و پلی پروپیلن جم سه 
شرکتی هستند که احتمال دارد تا پایان سال جاری در بورس عرضه شوند.

مقررات جدید بازار پایه فرابورس اعالم شد
فراب��ورس ایران مقررات جدید بازار پای��ه را که به تصویب هیات مدیره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار رس��یده اس��ت، اع��الم کرد.فرابورس ایران 
با صدور اطالعی��ه ای درخصوص مقررات جدید بازار پای��ه این بازار اعالم 
ک��رد: به اطالع ناش��ران، س��هامداران و متقاضیان محترم می رس��اند؛ در 
راس��تای بازنگ��ری مقررات حاکم بر ب��ازار پایه فرابورس ای��ران، تغییرات 
مربوطه در »دس��تورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در 
فرابورس ایران«، »دس��تورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار 
در فرابورس ایران«، »دس��تورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت بلوک در 
فرابورس ایران« و »دستورالعمل انضباطی ناشران ثبت شده پذیرفته شده« 
در تاری��خ 1۲/ 139۷/1۰  به تصویب هیات مدیره محترم س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار رس��یده اس��ت که به شرح پیوس��ت ارائه می گردد.براساس 
این اطالعیه، طبقه بندی ناش��ران بازار پایه در تابلوهای »پایه زرد«، »پایه 
نارنجی« و »پایه قرمز« و انجام معامالت براساس مقررات جدید ظرف مدت 
حداکثر ۷۰ روز کاری اجرایی می ش��ود و مراتب آن متعاقباً اطالع رس��انی 
خواهد ش��د. همچنین همزمان با امکان انجام معامالت براساس مقررات 
جدید، »دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در بازار پایه 
فرابورس ایران مصوب مورخ 139۵/۰۲/۲۸ هیات مدیره محترم س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار و اصالحیه مورخ 1396/۰3/۰3 آن« منسوخ می گردد.

روز قرمز بازارهای جهانی
با انتش��ار اخبار جدیدی از کاهش رش��د اقتصادی جهان، بیش��تر 
بورس های جهانی در معامالت روز جمعه قرمزپوش شدند. به گزارش 
ایس��نا به نقل از رویترز، شاخص »ام اس سی آی« بورس های منطقه 
آسیا-اقیانوسیه به جز ژاپن با وجود صعود در معامالت اولیه در نهایت 
با زیان ۰.1درصدی بسته شد. با رسیدن حجم معامالت مسکن چین 
به پایین ترین س��طح هفت ماه اخیر، ش��اخص »هانگ سنگ« بورس 
هنگ کن��گ ۰.91درص��د و ش��اخص »ش��انگهای کامپوزیت« چین 
۰.۲۲درص��د کاهش یافتند. در کره جنوبی و تایوان نیز روند بازارهای 
سهام نزولی بود، به گونه ای که شاخص »کسپی« بورس سئول و تایوان 
هر دو ۰.3درصد عقب نشستند. در ژاپن نیز پس از آنکه مرکز آمار این 
کش��ور اعالم کرد نرخ تورم هنوز با سطح ۲درصدی هدف گذاری شده 
توسط بانک مرکزی این کشور فاصله دارد، شاخص »نیک کی ۲۲۵« 

بورس توکیو ۰.۴درصد کاهش یافت.

خبرنامه

بورس تهران در اولین روز اس��فند با رشد بیش از ۲ هزار واحدی همراه 
ش��د. تحرک مثبت حقیقی ها در س��مت خرید به گون��ه ای بود که حجم 
معامالت از مرز 1.۵ میلیارد س��هم عبور کرد. رشد قیمت کامودیتی ها در 
بازارهای جهانی و رونق معامالت فلزات در بورس کاالی ایران امروز نقش 

بسزایی در رشد شاخص کل داشتند.
به گزارش س��نا، اسفندماه برای بورس تهران با درخش نمادهای بزرگ 
آغاز ش��د. از این رو، ش��اخص کل این بازار توانست در یک اسفند با رشد 
بیش از ۲ هزار واحدی همراه ش��ده و به کانال 16۰ هزار واحدی نزدیک 
شود. دیگر شاخص های بورسی نیز سبزپوش شدند، در این میان شاخص 
ه��م وزن توانس��ت 1۲1 واحد ارتقا یابد و در یک قدم��ی کانال 13۰ هزار 

واحدی قرار بگیرد.
ارزش معامالت بورس تهران نس��بت به روزهای قبل رشد قابل توجهی 
داش��ت و توانس��ت به بیش از ۵۴۰ میلیارد تومان برس��د. حجم تقاضای 
س��هامداران نیز حدود یک میلیارد و 6۰۰ میلیون سهم ثبت شد که این 
رقم نیز نسبت به میانگین مبادالت روزهای گذشته رشد محسوسی داشته 

است.
در می��ان عوامل اثرگ��ذار بر ارتقای نماگر اصلی ب��ورس تهران، یکی از 
مهم ترین موارد روند بازارهای جهانی است. ثبات نسبی در معامالت فلزات 
پایه نیز در بازارهای جهانی مشهود بود، به نحوی که مس توانست از مرز 
6 هزار و 3۰۰ دالر در هر تن عبور کند و فلز روی در بازار لندن بیش از ۲ 
هزار و 6۰۰ دالر در هر تن معامله شد. همچنین آلومینیوم به سقف قیمتی 
۲ هزار دالر در هر تن نزدیک شد. تنزل ارزش شاخص دالر در برابر ارزهای 
مهم جهانی مهم ترین اهرم رشد کامودیتی ها در بازارهای بین المللی بود. 
آمار اشتغال بیش از انتظار انگلستان باعث شد پوند بتواند در برابر شاخص 
دالر قدرت نمایی کند. از سوی دیگر اظهارات مقامات فدرال رزرو پیش از 
نشست رسمی این نهاد دلیل دیگری برای افت شاخص دالر بود. گفته های 
این دو مقام رس��می چشم انداز تداوم عدم افزایش نرخ بهره توسط فدرال 

رزرو را تقویت کرد و به افت بیشتر شاخص دالر انجامید.
در روند معامالت بورس تهران فوالد مبارکه اصفهان بیش��ترین اثر را بر 
رشد شاخص کل داشت. »فوالد«  پس از ثبت افزایش سرمایه ۷3درصدی 
از محل س��ود انباش��ته مجددا به مدار معامالت بازگش��ت و با رشد بیش 

از ۷.۵درص��دی در قیمت پایانی همراه ش��د. در ادامه نمادهای »فملی«، 
»تاپیکو«، »فخوز« و »کگل« اهرم های رشد شاخص کل بودند.

تح��رک مثبت حقیقی ها در آخری��ن روز هفته امری قاب��ل توجه بود. 
درخصوص تغییر مالکیت نیز این گروه برندگان بازار بودند. به این ترتیب 
تغییر مالکیت روزانه بورس به حدود ۵۰ میلیارد تومان رس��ید. بیشترین 
خری��د حقیقی ها در گروه فلزات اساس��ی ب��ود در مقابل حقوقی ها عمده 

حمایت خود را به سمت نمادهای بانکی روانه کردند.
برترین گروه بازار نیز فلزات اساس��ی بودن��د. ارزش معامالت این گروه 
ح��دود 1۴۴ میلیارد تومان ثبت ش��د. در رده های بع��دی گروه اطالعات 
و ارتباطات دوم ش��د، ارزش بازار این گروه نی��ز حدود 36 میلیارد تومان 

ثبت شد.
 سهامداران بازار چه سهامی خریدند؟

بررس��ی تغییر مالکیت های صورت گرفته در هفته گذش��ته نشان از آن 
دارد که در نخستین روز کاری هفته، سهامداران عمده با حمایت های خود 
توانس��تند بیش از 3۰میلیارد تومان نقدینگ��ی را به پرتفوی خود منتقل 
کنن��د. این روند در معامالت روز یکش��نبه نیز با خالص خرید ۲۴میلیارد 
تومانی حقوقی ها دنبال ش��د، اما از روز دوش��نبه و همزمان با موج مثبت 

تشکیل شده در بورس، سهامداران خرد فعال شدند.
ب��ه گزارش دنی��ای بورس، در روز دوش��نبه ح��دود 9.۵میلیارد تومان 
نقدینگی در مس��یر پرتفوی س��هامداران حقوقی به حقیقی منتقل شد. 
س��هامداران خرد در روز سه ش��نبه نیز روند مزب��ور را خالص خرید بیش 
از ۲۰میلیارد تومان حفظ کردند. س��رانجام در آخرین روز کاری هفته نیز 
۴۸میلیارد تومان نقدینگی به زمین بازی معامله گران خرد منتقل شد. به 
این ترتیب برآیند جابه جایی ها در نخستین روز کاری هفته به 13میلیارد 

تومان رسید.
در جریان معامالت روز چهارش��نبه خرید س��هامداران خرد با ش��دت 
بیش��تری دنبال شد؛ به طوری که این امر موجب شد بیش از ۴۸میلیارد 
توم��ان نقدینگی به پرتفوی حقیقی های بازار منتقل ش��ود. در این میان 
س��هامداران خرد، خریده��ای پرحجمی در نماد فوالد مبارکه داش��تند؛ 
نماد »فوالد« روز چهارش��نبه پس از ثبت افزایش س��رمایه ۷3درصدی از 
محل س��ود انباشته مجددا به مدار معامالت بازگشت و با افزایش بیش از 

۷.۵درصدی در قیمت پایانی همراه شد.
»فوالد« از انتهای هفته گذشته در پی مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
متوقف ش��ده بود. به این ترتیب نماد مزبور مورد اس��تقبال س��هامداران 
خرد ق��رار گرفت. در نهایت خالص خرید حقیقی ها در این نماد به حدود 

۲1میلیارد تومان رسید.
در ادامه این روند نیز جمع آوری سهام ملی مس ایران قرار داشت. بر این 
اساس بیش از 16میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی حقیقی های »فملی« 
منتقل ش��د. فروس��یلیس نیز خالص خرید 11میلیارد تومانی را از سوی 

معامله گران حقیقی تجربه کرد.
در این میان 3۰میلیون س��هم »فروس« از س��وی سهامدار عمده یعنی 
ش��رکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات عرضه ش��د. در ای��ن گروه فوالد 
خوزس��تان نیز ش��اهد واگذاری ۲میلیون و ۵۰۰هزار سهم از سوی گروه 

توسعه اقتصادي پایندگان بود.
حقوقی ها چه خریدند؟

بررسی روند خریدهای سهامداران عمده نشان از آن دارد که حقوقی ها 
بیشتری حمایت را از سهام »های وب« داشتند. بر این اساس 9.۵میلیارد 
تومان نقدینگی از س��بد سهامداران خرد این نماد به پرتفوی معامله گران 

عمده منتقل شد.
تامین س��رمایه لوتوس پارس��یان و بان��ک ملت نیز از دیگ��ر نمادهای 
م��ورد توجه حقوقی ها در این ب��ازار بودند که هر کدام خالص خرید بیش 
از 3میلیارد تومانی را از س��وی س��هامداران عمده تجرب��ه کردند. در نماد 
»وبملت«، حدود ۴میلیون سهم توسط صندوق سرمایه گذاري بازارگرداني 

ملت خریداری شد.
در نم��اد ماشین س��ازی اراک نیز خرید س��هم از س��وی دو س��هامدار 
عمده صورت گرفت. بر این اس��اس س��رمایه گذاري س��امان فرهنگیان و 
سرمایه گذاري فرهنگیان هر کدام یک میلیون سهم »فاراک« را خریداری 

کردند.
در نم��اد تازه وارد فروش��گاه هاي زنجیره اي افق ک��وروش نیز همچنان 
استقبال از سوی سهامداران خرد ادامه یافت. به این ترتیب سهامدار عمده 
یعنی گروه مدیریت صنعت خرده فروشي کوروش اقدام به عرضه ۵میلیون 

سهم مزبور کرد.

رشد بیش از 2 هزار واحدی شاخص بورس در ابتدای اسفندماه

پاگشای بورسی اسفند با حضور حقیقی ها
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 توان باالی اشتغال زایی
صنایع غذایی ایران

صنایع غذایی ایران توانس��ته با بی��ش از 1۰ هزار بنگاه صنعتی 
اش��تغالی ۲1۵ هزار نفری برای کش��ور ایجاد کند، بنابراین جذب 
سرمایه گذاری در این صنعت می تواند نویددهنده ایجاد فرصت های 

شغلی قابل مالحظه باشد.
به گزارش تسنیم، روند سرمایه  گذاری مستقیم خارجی در ایران 
در طول چهار دهه گذش��ته افزایش چش��مگیری داشته است، به 
ط��وری که از حدود 9۰9 میلیون دالر س��ال 19۷۸ به بیش از ۵ 
میلیارد دالر در س��ال ۲۰1۷ رس��یده که نشان دهنده رشد حدود 
پنج برابری س��رمایه گذاری خارجی در این دوره زمانی است، ولی 
اگر به روند س��رمایه گذاری خارجی در کش��ور در این بازه زمانی 
نگاه��ی بیندازیم درمیابیم که روند س��رمایه گذاری در کش��ور به 
خص��وص از س��ال 1999 با افت و خیزهای بس��یاری همراه بوده 
اس��ت؛ سرمایه گذاری خارجی بعد از س��ال 1999 به یکباره روند 
صعودی به خود گرفته اس��ت، به طوری که در عرض س��ه سال از 
حدود 3۵ میلیون دالر به 3.۵ میلیارد دالر رس��یده است ولی بعد 
از این زمان ش��اهد افت باالی س��رمایه گذاری در کشور هستیم تا 
جایی که در سال ۲۰۰۸ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران 
به ۲ میلیارد دالر سقوط کرده است که این مساله نشان دهنده آن 
است که اقتصاد ایران قادر به حفظ روند رو به رشد سرمایه گذاری 

نبوده است.
بعد از س��ال ۲۰۰۸ سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی در کشور 
مج��ددا رون��د صعودی به خ��ود گرفته و به ۴.6 میلی��ارد دالر در 
س��ال ۲۰1۲ رس��یده اس��ت. این افزایش ه��ای ناگهانی در جذب 
سرمایه گذاری خارجی به گونه ای نشان دهنده پتانسیل های بسیار 
باالی اقتصاد کش��ورمان در جذب س��رمایه گذاری خارجی است و 
افت های ناگهانی اما نش��ان دهنده آن هستند که ما قادر به حفظ 
ش��رایط ایجادش��ده نبوده ایم، چراکه در سال ۲۰1۵ مجدداً شاهد 

افت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور هستیم.
س��رمایه گذاری خارجی با ثبات اقتصادی رابطه مس��تقیم دارد؛ 
هر زمان که ثبات اقتصادی در کش��ور تحت عواملی چون جنگ، 
تحریم های اقتصادی یا س��وء مدیریت شاخص های کالن اقتصادی 
تحت تاثیر قرار گرفته اس��ت شاهد افت س��رمایه گذاری مستقیم 
خارجی در کشور بوده ایم. صنایع غذایی هم از این قاعده مستثنی 
نیس��ت و س��رمایه گذاری در این صنعت هم در ش��رایط بی ثباتی 
اقتص��ادی ب��ا افت مواج��ه ب��وده و بالعکس در ش��رایط امنیت و 
ثبات، تقویت ش��ده اس��ت. این صنعت ه��م در کنار صنایع بزرگ 
نفت، گاز و پتروش��یمی از صنایعی اس��ت ک��ه از جذابیت باالیی 
ب��رای س��رمایه گذاران خارجی برخوردار اس��ت، چراک��ه عالوه بر 
بازار بس��یار بزرگ که در نتیجه افزایش جمعیت ایران به بیش از 
۸۰ میلیون نفر در داخل کش��ور ایجاد ش��ده است، از فرصت های 
صادراتی بسیار ارزشمندی به کشورهای همسایه که عمده آنها از 
واردکنندگان محصوالت غذایی هس��تند، بهره مند است. همچنین 
عمده محصوالت کش��اورزی مورد نیاز در صنایع غذایی در داخل 
کشور تولید می شود که می تواند به عنوان یکی از مزیت های مهم 
صنایع غذایی کش��ورمان برای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد 

نظر قرار گیرد.

 مردم نگران
تامین کاالی شب عید نباشند

دول��ت  اقتص��ادی مجل��س، گف��ت  رئی��س کمیس��یون 
برنامه ریزی هایی برای کنترل و تنظیم بازار ش��ب عید داشته 
که گ��زارش آن را به مجلس ارائه کرده لذا مردم نباید نگران 

تامین کاال در شب عید باشند.
ب��ه گ��زارش تس��نیم به نق��ل از خان��ه مل��ت، محمدرضا 
پورابراهیم��ی، رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره به عدم توزیع مناسب کاالهای اساسی که 
ارز دولتی به آنها اختصاص یافته، گفت:  شوک ارزی همانند 
یک زلزله اس��ت و یکی از پیامدهای آن در ماه های اولیه این 
بوده که نظ��م و روش فرآیندهای تولید و واردات کاال و مواد 

اولیه را به هم می ریزد.
نماین��ده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای اس��المی، 
اف��زود: با تغییرات نرخ ارز تولیدکننده و واردکننده بالتکلیف 
هس��تند و نمی دانن��د که کاال باید با چه قیمتی وارد کش��ور 
ش��ود، لذا زمانی که قیمت ارز به یک منطق دس��ت یافته و 
ثبات ایجاد می ش��ود، این ثبات به صورت اتوماتیک با حرکت 

در مسیر جریان تولید، کسری ها را جبران می کند.
وی با بیان اینکه نوس��ان ارزی زمانی نگران کننده می شود 
که ط��ی دو ماه قیمت دالر یکباره افزایش یابد، ادامه داد:  با 
روش و رویکردی که بانک مرکزی پیش گرفته نوسان ها را به 
حداقل ممکن رسانده است، لذا هرچه نوسان کمتر شده و به 
یک خط مس��تقیم تبدیل شود بازار کاالها، خود را با شرایط 

کنونی منطبق کرده و کسری ها را پوشش می دهد.
عضو ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی قوای س��ه گانه با 
تاکی��د ب��ر اینکه مردم نبای��د نگران تامین کاالها در کش��ور 
باش��ند، اظهار داش��ت: دولت برنامه ریزی هایی برای کنترل و 
تنظیم بازار شب عید داشته که گزارش آن را به مجلس ارائه 

کرده لذا مردم نباید نگران تامین کاال در شب عید باشند.
وی ب��ا بیان اینکه دولت باید روی قیمت کاالها تا رس��یدن 
به دس��ت مصرف کننده نهایی نظارت کند، افزود: کمیسیون 
اقتصادی جلس��اتی با وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت 
و جهاد کش��اورزی و سایر دستگاه  ها برای تنظیم بازار برگزار 
کرده که گزارش جمع بندی نظارت بر بازار شب عید در حوزه 
کاالهای اساس��ی و غیراساسی و همچنین راهکارهای آن در 

صحن علنی ارائه می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، تصریح 
کرد: باید س��امانه های اطالعاتی براس��اس قانون برنامه ششم 
توسعه ایجاد شود تا از زمان واردات محصوالت تا نحوه توزیع 

و مصرف زیر ذره بین قرار گیرد.

اخبـــار

عضو کمیس��یون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 
گفت به زودی قرارداد آپشن زعفران در بورس کاال راه اندازی می شود، این 

ابزار مالی یک اختیار و امکان جدید به زعفرانکاران می دهد.
عالءالدی��ن خادم در گفت گو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، اظهار کرد: 
عرضه زعفران در بورس کاال باعث شده است تا فضایی شفاف در خرید و 
فروش این محصول ارزشمند کشور حاکم شود، و عالوه بر ساماندهی این 
بازار، زعفرانکاران نیز از قیمت های واقعی زعفران مطلع شوند، همچنین به 
زودی قرارداد آپش��ن زعفران راه اندازی می شود که این ابزار مالی نیز یک 

اختیار و امکان جدید به زعفرانکاران می دهد.
وی ادامه داد: عرضه زعفران در بورس کاال به نفع تولیدکننده، کشاورز و 
خریدار بوده است به طوری که اعالم رضایت کشاورزان از عرضه زعفران در 

بورس کاال به مجلس و سازمان های ذی ربط گزارش می شود.
عضو کمیس��یون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی 
با تاکید بر اینکه هر کاالیی که بدون واسطه به دست مصرف کننده برسد 
منافع و سود آن به جیب تولیدکننده و کشاورز می رود، افزود: قبل از ورود 
زعفران به بورس کاال، این محصول به صورت آزاد و سنتی خرید و فروش 
می ش��د و در این بین دالالن و واس��طه گران با شکستن قیمت ها، زعفران 
تولیدی کشاورزان را با قیمتی پایین خریداری کرده و با نرخ باالتر در بازار 
آزاد به فروش می رساندند، اما با ورود زعفران بر تابلوی بورس شاهد هستیم 

تا همه فعاالن بازار زعفران از نرخ های روز مطلع هستند و این امر به نفع 
این صنعت ارزشمند و ارزآور کشور است.

ریسک حداقلی و مشخص در قرارداد آپشن
خادم درباره استفاده از ابزار های مالی نوین از جمله معامالت قرارداد های 
آتی و آپش��ن روی محصوالتی همچون زعف��ران، گفت: با رونق معامالت 
آتی زعفران در بورس کاال، به زودی قرارداد اختیار معامله یا همان آپشن 
راه ان��دازی می ش��ود که این قرارداد ها برای توس��عه مب��ادالت کاالیی به 

خصوص در بخش کشاورزی ضروری است.
 ورود خریداران خارجی زعفران در بورس کاالی ایران

این عضو کمیس��یون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار کرد: 
اصلی ترین مزیت ابزار های مالی امکان پوش��ش ریس��ک قیمتی در آینده 
اس��ت که قرارداد آپشن نیز به دلیل ریس��ک حداقلی و مشخص، امکانی 
جدید برای زعفرانکاران فراهم می ش��ود که این مزیت جذاب باید به آنها 

آموزش داده شود.
به گفته خادم، زعفرانکاران می توانند در معامالت آپش��ن حجم فروش 
و قیمت محصوالت ش��ان برای چند ماه آین��ده بیمه کنند که باید بورس 
کاال با برنامه ریزی مناسب این ابزار مالی را برای سایر محصوالت صنعتی 
و کشاورزی معرفی کند تا فعاالن صنایع از مزیت های ابزار های مالی بهره 

ببرند.

وی تاکید کرد: برای توسعه اقتصاد کشاورزی باید از فناوری های روز دنیا 
در معامالت استفاده کرد و در این زمینه بورس کاال در اقتصاد ما پیشگام 
بوده که امیدواریم در سال های آتی شاهد به کارگیری ابزار های مالی متنوع 

و جدید در بازار های مختلف باشیم.
خادم تصریح کرد: بورس کاال با توسعه ابزار های مالی مانند قرارداد های 
آتی و آپش��ن، این امکان را فراهم می کند تا ریس��ک بازار و فعالیت های 
س��فته بازی از بازار فیزیکی، جذب بازار های مالی و کاغذی ش��ود که این 

اتفاق در اقتصاد ما به شدت کمک کننده و اثربخش خواهد بود.
به گفته این نماینده مجلس، اگر رفته رفته کشاورزان این اطمینان خاطر 
را به دس��ت آورند که از طریق قرارداد آت��ی می توانند محصول خود را با 
قیمت مناسب در آینده به فروش برسانند و حتی در قرارداد اختیار معامله، 
قراردادی منعقد کنند که اختیار فروش در آینده را با ریسکی حداقلی به 
دست آورند، قطعا طی سال های آینده حجم و ارزش ابزار های مالی بورس 

کاال به ارقامی بسیار باال می رسد.
نماینده مردم سپیدان در مجلس در پایان بیان کرد: بورس کاال بهترین 
مکان برای خرید و فروش نه تنها زعفران بلکه سایر محصوالت کشاورزی 
اس��ت چرا که وقتی محصولی در بورس و به همراه ابزار های مالی روز دنیا 
مورد معامله قرار می گیرد، قیمت ها واقعی تر کشف می شود و از همه مهم تر 

شفافیت و ثبات در بازار ها حاکم می شود.

قرارداد آپشن زعفران به زودی راه اندازی می شود 

 اختیار معامله در دستان زعفرانکاران

رئیس کل گمرک گفت در 11 ماهه امسال 13۷ هزار تن گوشت گرم و 
منجمد وارد شده که این آمار غیر از واردات دام زنده بوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گمرک، مهدی میراشرفی 
در نشست دادستانی تهران که درباره نحوه تامین و توزیع گوشت وارداتی 
برگزار شد، افزود: در 11 ماهه امسال 13۷ هزار تن گوشت گرم و منجمد 
وارد شده که این آمار غیر از واردات دام زنده، مواد پروتئینی و مرغ بود و 

میانگین ماهانه واردات 1۲ هزار و ۵۰۰ تن گوشت بوده است.
وی اف��زود: هر کاالیی که وارد گمرک می ش��ود پ��س از اخذ مجوزها، 
ترخیص می شود، بر این اساس هم اکنون 6۰۰ تا ۷۰۰کانتینر گوشت در 
گمرک وجود دارد. قبل از تحریم ها میانگین مدت زمانی که کاال از کشتی 
پیاده و در گمرک اظهار می شد ۲۰ روز بود، اما هم اکنون این مدت به ۴۰ 

روز افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: 9۵درصد گوشت از بندر شهید رجایی وارد می شود و براساس 
آخرین آمار هم اکنون 6۰۰ کانتینر گوشت در این گمرک است که 3۰۰ 
کانتینر آن به پش��تیبانی امور دام اختصاص دارد. 99درصد گوشت هایی 

که به گمرک وارد می شود، از مسیر سبز گمرک عبور می کند و کمتر از 
چند ساعت در گمرک می ماند و در مدت دو تا سه روز مجوز دامپزشکی 

آنها اخذ می شود.
میراش��رفی گفت: حدود 1۰ کانتینر گوشت به دلیل مشکالت انتقال 
پول یا مجوز مقرراتی از مهرماه و ش��هریورماه در گمرک مانده اس��ت و 
نباید این گونه القا کرد که گمرک ترخیص نکرده، بلکه این مشکل مربوط 
به عدم اخذ مجوز ها و یا اسناد خرید توسط صاحب محموله گوشت است.
وی افزود: هزینه برقی که کانتینر ها باید در بنادر پرداخت کنند، بیش 

از نفعی است که بخواهند آن را نگهداری و یا سودجویی کنند.
رئی��س کل گمرک گف��ت: در بحث صادرات دام زن��ده از هفتم خرداد 

امسال ممنوعیت اعمال شده است.
وی ب��ا انتقاد از برخی اظهارنظر های نادرس��ت درب��اره کاهش واردات 
کاالی اساسی، گفت: واردات ۲۵ قلم کاالی اساسی از ابتدای سال تاکنون 
)11 ماهه امسال( به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک 

میلیون تن رشد داشته است.

میراشرفی افزود: همچنین بررسی آمار ها نشان می دهد که در این مدت 
واردات نهاده های دامی همچون ذرت 1۷درصد افزایش داشته است.

 توقف کانتینر های گوشت در بنادر برای سودجویی نیست
در ادامه این نشس��ت مدیرکل تامی��ن دام و فرآوری محصوالت دامی 
شرکت پشتیبانی امور دام، گفت: توقف کانتینر های گوشت در بنادر برای 
سودجویی نیست، چراکه دپوی این کانتینر ها هزینه های اولیه را بیشتر 
می کن��د و پس از مدتی این کاال ها به عنوان کاال های متروکه ش��ناخته 

می شوند که باید هزینه بیشتری برای ترخیص پرداخت شود.
محمد جعفری افزود: در بیشتر شرکت ها تخصیص ارز انجام شده است، 
اما مش��کل انتقال ارز دارد و مشکالت گمرک هم ناشی از همین مسئله 

است.
وی گفت: ما هم اکنون روزانه 1۲۵ تن گوشت وارداتی در تهران توزیع 
می کنیم که پیش از این گوش��ت ها در یک هزار و ۲۴۰ فروشگاه عرضه 
می ش��د، اما برای نظارت بیشتر تعداد فروشگاه ها را به ۲۰۰ فروشگاه کم 

کردیم.

نایب رئی��س اتحادیه باغداران تهران گفت ب��ا توجه به کاهش تولید 
سیب ناشی از سرمازدگی نسبت به مدت مشابه سال قبل، محدودیتی 

برای عرضه در بازار وجود ندارد.
مجتبی شادلو در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، نوسان قیمت 
س��یب و پرتقال در بازار را طبیعی دانس��ت و گفت: اگرچه بسیاری از 
مس��ئوالن افزایش صادرات س��یب را دلیل اصلی نوسان قیمت مطرح 
می کنند، اما امس��ال علی رغم تفاوت قیمت ارز با ریال میزان صادرات 

با رقم سال گذشته فاصله معناداری دارد.
وی افزود: با توجه به آنکه س��یب از اواخر تابس��تان برداش��ت و در 
انبارها نگهداری می ش��ود، از این رو تغییرات قیمت به س��بب افزایش 

هزینه های جانبی متداول است.

ش��ادلو با اشاره به اینکه محدودیتی برای عرضه سیب به بازار وجود 
ندارد، بیان کرد: در برخی روزها محصول عرضه شده به عمده فروشی ها 
بس��یار باالتر از نیاز بازار بوده است که این امر نشان می دهد کمبودی 

در توزیع سیب به بازار داخل نداریم.
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران ادامه داد: اعتقاد ما تولیدکنندگان 
بر آن اس��ت که بازار پایدار بهترین حالت ب��رای تمامی زیربخش های 
اقتصادی از جمله کش��اورزی بوده که متاس��فانه هیچ وقت نتوانستیم 
به دالیل مختلف داش��ته باش��یم، چراکه در بسیاری از موارد به دالیل 

متعدد با تنش قیمت در بازار روبه رو هستیم.
به گفته وی، اگرچه میزان تولید س��یب درختی به سبب سرمازدگی 
بهاره کاهش پیدا کرده، اما میزان تولید امس��ال جوابگوی نیاز داخل و 

بازار صادراتی است.
ش��ادلو درباره دالیل افزایش قیمت پرتقال بیان کرد: در دو تا س��ه 
ماه اخیر، قیمت پرتقال به س��بب توزیع مس��تقیم از باغ ها با کمترین 
قیمت به بازار توزیع می ش��د درحالی که تغییرات کنونی قیمت پرتقال 
ناشی از هزینه انبارداری و سردخانه است که در سال های گذشته این 

تغییرات قیمتی اتفاق می افتاد.
این مقام مس��ئول در پایان با اشاره به اینکه تغییرات قیمت پرتقال 
بعد از فصل برداش��ت تنها مربوط به امس��ال نیس��ت، تصریح کرد: با 
تالش مس��ئوالن و تولیدکنندگان در بحث ثب��ات قیمت ها امیدواریم 
بازار برای تمامی اقش��ار اعم از تولیدکننده و مصرف کننده پایدار باشد 

که این بهترین نوید است.

رشد واردات کاالهای اساسی

واردات 137 هزار تن گوشت گرم و منجمد در 11 ماهه امسال

محدودیتی برای عرضه سیب وجود ندارد

 افزایش هزینه انبارداری دلیل اصلی نوسان قیمت پرتقال
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اخبار

سکته بازار خودرو در فصل داغ خرید و فروش
 پیش فروش ها تاثیرگذار است؟

حتی پیش فروش ادامه دار خودرو نیز نتوانست بازار را از وضعیت 
غیرعادی خارج کند؛ این نکته ای است که فعاالن بازار خودرو این 

روزها بر آن تاکید دارند.
به گزارش اقتصادنیوز، بازار خودرو هفته عجیبی را پش��ت س��ر 
گذاشت، قیمت ها لحظه به لحظه و روز به روز افزایشی قابل توجه 
را تجربه کرد و همین امر س��بب ش��د دو خودروساز بزرگ ایرانی 
تصمی��م دیگری را برای ح��ل بحران بگیرن��د؛ پیش فروش فوری 
خ��ودرو با هدف تنظیم ب��ازار اما با قیمت های جدید یا براس��اس 

اعالم تازه این شرکت ها با قیمت های حاشیه بازار.
اس��تقبال از پیش فروش فوری خودروهای ش��رکت های مذکور 
قاب��ل توجه ب��ود؛ خودروهای عرضه ش��ده در کمتر از دو س��اعت 
خریداری ش��د و این طرح حتی روز جمعه نیز از س��وی ش��رکت 
سایپا اجرایی می ش��ود.  این شرکت تاکید دارد که تا روزانه ۴۰۰ 
خودرو را در این قالب خواهد فروخت. ایران خودرو نیز اطالعیه ای 
درخصوص فروش خودرو برای روز ش��نبه چهارم اسفندماه صادر 

کرده است اما این همه ماجرا نیست.
 داغی بازار پیش فروش خودرو البته همراه با رضایت مش��تریان 
خودرو در کشور نبوده و این وضعیت غیرعادی نارضایتی شدیدی 
را نی��ز میان خریداران و متقاضیان از یک س��و و فروش��ندگان و 

فعاالن این بازار از سوی دیگر ایجاد کرده است.
پیش فروش خودرو

 حاال فعاالن بازار از سکته بازار خودرو، آن هم در موعدی که به 
طور سنتی داغ ترین فصل خرید و فروش خودرو محسوب می شود 

خبر می دهند.
 به گفته سعدی موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خرید و 
فروش خودرو در بازار آزاد به صفر رسیده و این رکود، بازار خودرو 

را در وضعیتی عجیب قرار داده است.
 او البت��ه معتقد اس��ت بیش از 9۰درصد خری��داران خودرو در 
طرح ه��ای پیش  ف��روش را نه مصرف کنندگان که س��رمایه گذاران 
تش��کیل می دهند که با هدف فروش خودروهای خریداری شده با 

قیمت های باالتر تصمیم به پیش خرید خودرو گرفته اند.
از سوی دیگر یکی از نمایشگاه داران در منطقه سیدخندان تهران 
که معتقد اس��ت حتی در راکدترین وضعیت بازار مشتریان خاص 
خود را داش��ت، می گوید: بازار خودرو این روزها اصال ش��باهتی به 
ب��ازار ندارد. مردم با هدف س��رمایه گذاری خ��ودرو می خرند، مثال 
پراید دیگر پراید نیست، واحدی است برای سنجش میزان سرمایه 

و همین وضعیت سبب شده است بازار به هم بریزد.
 او گفت: ما با شرایط چندان عادی روبه رو نیستیم. شرایط تقریبا 
غیرعادی اس��ت و حتی طرح هایی مانند هر کد ملی یک خودرو و 
... نیز نتوانس��ته است وضعیت را عادی کند جرا که شاهدیم افراد 
برای اعضای خانواده خود و حتی آشنایان خود خودرو می خرند تا 

سرمایه های شان به باد نرود.

آخرین وضعیت تکمیل مترو شهرهای اقماری 
تهران و نحوه تأمین مالی

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در مورد جزییات ساخت و 
تکمیل پروژه مترو پرند، هشتگرد و پردیس، گفت عملیات اجرایی 
زیرساخت های پردیس و مطالعات فاز ۲ قطار برقی تهران-پردیس 

آغاز شده است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، سعید محمد در تشریح 
فعالیت قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا در حوزه احداث مترو برای 
ش��هرهای اقم��اری تهران بیان ک��رد: در ش��هرهای جدید پرند و 
هش��تگرد در ح��ال اجرای مترو هس��تیم، در پردیس هم عملیات 
اجرایی زیرساخت های پردیس و مطالعات فاز ۲ قطار برقی تهران-

پردیس آغاز شده است.
وی ب��ا بیان اینک��ه مترو هش��تگرد توس��ط وزارت راه در حال 
تأمی��ن منابع مالی اس��ت، اضافه کرد: در ش��هر جدید پرند توافق 
ش��د درصدی منابع الزم را شهرداری تهران تأمین کند، درصدی 
هم توسط وزارت راه تأمین شود، سهم ها به صورت 3۰-۷۰، است 

که ۷۰درصد را وزارت راه تأمین می کند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با بیان اینکه در حال حاضر 
پیشرفت احداث مترو هش��تگرد و پرند مطلوب ارزیابی می شود و 
از برنامه جلوتر است، افزود:  در مترو هشتگرد عملیات سیویل کالً  
به پایان رس��یده است، خرید بخشی از تجهیزات هم  انجام شده و 
خرید بخش��ی از تجهیزات در حال انجام اس��ت و در بخش تأمین 

تجهیزات، مترو هشتگرد پیشرفت بیش از 6۵درصدی دارد.
محمد با اش��اره به اینکه تأمین منابع مالی مترو هشتگرد توسط 
وزارت راه و شهرس��ازی پیگیری و انجام می ش��ود، اضافه کرد: اگر 
این پروژه تکمیل ش��ود  دسترس��ی این ش��هر به اطراف مناس��ب 
خواهد بود و سکونت تسهیل می شود، بدین ترتیب دولت می تواند 

با فروش اراضی آنجا، بخشی از هزینه های طرح را تأمین کند.
فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا افزود: در پروژه مترو پرند 
 از حرم امام خمینی )ره( تا پرند بخش زیرس��ازی تکمیل ش��ده و 
بخش روس��ازی مانده اس��ت؛ مترو در بخش فرودگاه هم  نواقصی 
در بخش تجهیزات داش��ت، اما مش��کالت عمده ای��ن پروژه حل 
ش��ده اس��ت. براس��اس این گزارش، روز دهم بهمن ماه امسال بود 
که  فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا  در مراسم آغاز عملیات 
اجرایی زیرساخت های پردیس و مطالعات فاز ۲ قطار برقی تهران-
پردیس بیان کرد:  قطعاً با اجرایی شدن پروژه مترو تهران-پردیس 
آرزوی دیرین��ه مردم این ش��هر که س��ال ها منتظر آن هس��تند، 
برآورده خواهد ش��د. به گفته س��عید محمد  ق��رارگاه خاتم االنبیا 
تالش خواهد ک��رد،  پروژه مترو تهران-پردیس  زودتر و س��ریع تر 
به نتیجه برس��د. وی همچنین گفته بود: فاز نخست پروژه متروی 
تهران-پردیس   مربوط به زیرس��اخت ها و مطالع��ات قطار برقی و 
فازهای بعدی  احداث مترو به طول ۲۵کیلومتر و فاز س��وم مربوط 
به تأمین تجهیزات است . همچنین روز ۲3 دی ماه امسال  فرمانده 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در مراسم کلنگ زنی مترو اسالمشهر 
گفت که  قرارگاه اجرای ۲۵۰ کیلومتر خط مترو با 1۵۰ ایس��تگاه 
در شهرهای مختلف کشور را در کارنامه خود دارد که بخشی از آن 

به بهره برداری رسیده و بخش دیگر در حال اجرا است.

روز چهارشنبه گزارش هایی مبنی بر ورود یک خودروساز روسی به ایران 
برای تولید و مونتاژ محصوالتش منتشر و موجب شد کارشناسان بسیاری 

در این رابطه نظر دهند.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عص��ر خ��ودرو«، ویکت��ور کالدوف، مدیر 
سیاست گذاری منطقه ای و بین المللی سازمان فناوری های پیشرفته روسیه 
 - AERO INDIA روس��تک« روز چهارشنبه در حاشیه نمایش��گاه«
۲۰19 اعالم کرد که این ش��رکت برای تولید و مونتاژ خودروهای خود در 
بازار برخی از کشورها نظیر ایران آماده بوده و بدین منظور مذاکراتی را نیز 

با مقامات ایرانی مربوطه در این زمینه داشته است.
با انتش��ار این خبر، بس��یاری از تحلیلگران احتم��ال ورود خودروهای 
روس��ی به ایران را بسیار باال عنوان کردند و ضمن اشاره به احتمال تداوم 
تحریم های اقتصادی و تجاری خصمانه دولت آمریکا علیه ایران و خروج و 
عدم همکاری برخی از شرکت های اروپایی فعال در این کشور بعد از اعمال 
و بازگشت های تحریم ها، احتمال ورود و موفقیت شرکت های خودروسازی 
جایگزین که معموالً از دو کش��ور چین و روسیه است، به بازار ایران قوت 

گرفته است.
با توجه به اینکه بازار ایران دارای ظرفیت و پتانس��یل های بسیار خوبی 
برای خودروس��ازان خارجی و بین المللی اس��ت، بس��یاری از شرکت های 
خودروس��ازی در جهان هم��واره در صدد ورود، تس��لط و موفقیت در آن 

بوده تا بتوانند ع��الوه بر افزایش محبوبیت و رده جهانی خود، درآمدزایی 
و س��ودآوری باالیی را نیز برای خود و کارخانه های میزبان خود به ارمغان 
بیاورند. الزم به ذکر اس��ت که ش��رکت خودروس��ازی آوت��وواز )الدا( در 
کشورهای دیگری همچون مصر نیز فعالیت های گسترده ای داشته و دارای 
خط مونتاژ در کارخانه های این کش��ور است و حاال به نظر می رسد که در 
مدت های اخیر به منظور توس��عه فعالیت و افزایش همکاری های تجاری 

خود با سایر کشورها نظیر ایران نیز مذاکراتی داشته است.
البت��ه در این گزارش ها هم صادرات و هم مونتاژ خودروهای الدا مطرح 

شده است که هنوز نتایج این مذاکرات نهایی نشده است.
براساس گزارش های منتشرش��ده از منابع روسی همچون راشاتودی و 
تاس، خودروهای ساخت این کمپانی روسی به حدود 3۴ کشور جهان اعم 
از شیلی، کوبا، ترکیه و تونس، مصر، سوریه و مجارستان صادر می شوند و 

از محبوبیت و استقبال مناسبی نیز برخوردار شده اند.
آوتوواز که بزرگترین خودروساز روسیه و منطقه اروپای شرقی به شمار 
م��ی رود، همچنین اخیراً صادرات خودرو به چین و امارات متحده عربی را 
نیز آغاز کرده و در صدد است به بازار کشورهای دیگری همچون جمهوری 
چک، مغولستان و همچنین کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا نیز ورود 

پیدا کند.
طبق این گزارش ها، این ش��رکت همچنین س��االنه یک میلیون خودرو 

تولید کرده و مدل الدا وِس��تا، به عنوان یکی از پرفروش ترین خودروهای 
این ش��رکت در سال ۲۰1۸ توانس��ت به یک رکورد کم سابقه دست پیدا 
کن��د و آن نیز اختصاص بالغ بر 3۰درصد از س��هم فروش بازار خودرو در 

این کشور بود.
برخی کارشناس��ان و تحلیلگ��ران فعال در صنعت خودرو خاطرنش��ان 
کرده ان��د با اینکه گزارش های متعددی از س��وی منابع روس��ی مبنی بر 
احتم��ال فروش و مونتاژ مدل های مختلفی از این کمپانی بزرگ روس��ی 
منتشر شده و مذاکراتی نیز با مقامات ایرانی مربوطه صورت گرفته است، 
هنوز سرنوش��ت نامعلومی بر سر خودروهای روسی و موفقیت فروش آنها 
در ایران در انتظار است چراکه آنها بر این باورند که خودروسازان اروپایی 
نظیر رنو و پژو فرانس��ه، سابقه طوالنی و درخشانی در بازار ایران داشته اند 
و م��ردم این کش��ور نیز اس��تقبال باالیی از آنها ک��رده و خاطره خوبی از 
ای��ن خودروها دارند به همین دلیل نیز صادرات و مونتاژ آنها در ایران نیز 
موفقیت آمیز بوده اس��ت، اما از آنجایی که خودروهای روسی سابقه حضور 
چندانی در این کش��ور نداشته اند و تمایل مش��تریان ایرانی نیز بیشتر به 
سمت خودروسازان اروپایی و کره ای بوده است، این احتمال هرچند اندک 
وجود دارد که استقبال چندان باالیی نیز از آنها نشود که البته به گفته آنها، 
همه این موارد تحت بررسی و مذاکره در میان مقامات مربوطه شرکت های 

خودروسازی در ایران و روسیه است.

احتمال تولید الدا در ایران

تعلیق قانون حذف موتورهای فرسوده در هفته های گذشته خبرساز 
ش��د. گفته می شود علت آن نبود زیرساخت های الزم برای اجرای این 

قانون است.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« ، طبق ماده 1۲ آیین نامه 
فنی ماده ۲ الیحه هوای پاک که در شهریورماه سال جاری به تصویب 
هیأت وزیران رسیده، »ش��ماره گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به 
اسقاط یک دس��تگاه موتورسیکلت است. موتورس��یکلت های برقی از 

شرط اسقاط معاف هستند.«
برای اثبات لزوم اجرای این قانون کافی اس��ت بدانیم که براس��اس 
آمارهای پلیس 9 میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت فرسوده در کشور 
وجود دارد و هر 1۰ موتورسیکلت کاربراتوری در هر کیلومتر به اندازه 
ی��ک اتوبوس دیزلی قدیمی، ذرات معل��ق تولید می کند. این در حالی 
است که می توان با تبدیل موتور کاربراتوری به انژکتوری، تعداد ذرات 

معلق را تا 9۰درصد کاهش داد.
ب��ا ای��ن ح��ال در م��اه ج��اری زمزمه های��ی درب��اره پیش��نهاد 
موتورسیکلت س��ازان مبنی بر حذف این ماده قانونی ش��نیده شد که 
به نظر می رس��د مورد حمایت وزارت صنعت نیز بوده و در نهایت این 
درخواس��ت مورد موافق��ت هیات وزیران قرار گرف��ت و ماده مربوط به 

اسقاط موتورهای کاربراتوری به تعویق افتاد.
البته عضو هیأت مدیره انجمن موتورسیکلت ایران در نشست خبری 
که صبح دوش��نبه ۲9 بهمن برگزار ش��د، با بیان اینکه هیچ فش��اری 

برای حذف ماده قانون اس��قاط موتورسیکلت های فرسوده، وارد نشده، 
اعالم کرد که موتورسیکلت س��ازان آمادگی اج��رای قانون را دارند، به 
ش��رط آنکه ابتدا زیرس��اخت های اسقاط موتورس��یکلت های فرسوده 
فراهم ش��ود. در ای��ن میان حمیدرضا منف��ردی - رئیس اداره خودرو 
و نیرومحرکه س��ازمان اس��تاندارد – نیز در گفت وگو با ایس��نا، علت 
تعلیق این قانون را پیش بینی نشدن زیرساخت های الزم عنوان کرد و 
گفت: موتورس��یکلت فرسوده باعث آلودگی هوا است و مصرف سوخت 
باالیی دارد و اگر به بهانه ای از رده خارج ش��ود اتفاق خوبی اس��ت، اما 
وقتی مصوبه ای در این س��طح اجرا می شود الزم است ابتدا امکانات و 

مشکالت صنعت سنجیده و زیرساخت های الزم فراهم شود.
وی با بیان اینکه صنعت موتورسیکلت امسال محدودیت های زیادی 
داش��ته، اظهار ک��رد: برای مثال در ابتدای س��ال تولید موتور به دلیل 

اجرای استاندارد یورو ۴ وقفه چند ماهه داشته است.
از ابتدای فروردین ماه تولید موتورس��یکلت هایی که اس��تانداردهای 

یورو ۴ را نداشته باشند متوقف شد.
منف��ردی با بیان اینک��ه این آیین نام��ه دولتی نیز از نیمه امس��ال 
تصویب و آبان ماه ابالغ و اجرا ش��ده و صنعت موتورسیکلت را ناگهان 
با محدودیت هایی مواجه کرده، تصریح کرد: جزییات اجرای این قانون 
مش��خص نیس��ت و تولیدکنندگان حتماً باید خودشان موتورسیکلت 
اسقاطی را خریداری کرده و آن را اسقاط کنند و صرف پرداخت وجه 

مورد نیاز برای اسقاط یک موتور کافی نیست.

به گفته وی، برای اس��قاط خودروها روند کار به این ش��کل بود که 
برای خودروهای اسقاطی گواهی اسقاط صادر شده بود و واردکنندگان 
خودرو از مراکز اس��قاط خودرو این گواهی را می خریدند، اما این روند 

برای موتورسیکلت ها در نظر گرفته نشده است.
رئیس اداره خودرو و نیرو محرکه س��ازمان اس��تاندارد با اش��اره به 
اینکه جزییات این طرح نیاز به بررس��ی دارد، اظهار کرد: زیرساخت ها 
برای اجرای این قانون کافی نیست و کار تولیدکنندگان را دچار وقفه 

کرده است.
وی اف��زود: از طرف دیگر هزینه ه��ای اضافی به مصرف کننده نهایی 
تحمیل می ش��ود، چراکه تولیدکننده موتورس��یکلت از سود خود کم 

نمی کند.
منفردی در پایان با بیان اینکه ابالغ و اجرای یک قانون بالفاصله بعد 
از تصویب باعث می ش��ود صنعت نتواند خودش را تطبیق دهد، گفت: 
بهتر بود برای اجرای طرح هایی در این سطح فاصله زمانی الزم در نظر 

گرفته می شد تا زیرساخت های مورد نیاز فراهم شود.
به گزارش ایس��نا، با توج��ه به اهمیت اجرای ای��ن قانون و آلودگی 
مس��تمر کالنش��هرهای کش��ور، اگر تنها دلیل حذف ای��ن قانون نبود 
زیرس��اخت های مورد نیاز اس��ت، مس��ئوالن مربوطه بای��د با توجه به 
زم��ان مورد نیاز برای اصالح این آیین نامه تاریخ نهایی اجرای آن را به 
موتورسیکلت س��ازان اعالم کنند تا دیگر بهانه ای برای تعویق آن وجود 

نداشته باشد.

ه��ر بار ک��ه بازار خودرو متش��نج می ش��ود و قیمت ه��ا بی  رویه در 
بازار خودرو ش��روع به باال رفتن می کن��د نمایندگان مجلس یاد طرح 

ساماندهی بازار خودرو و بعد و از آن به فکر استیضاح وزیر می افتند.
ب��ه گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، آتش زیر خاکس��تر بازار 
خودرو که در زمان قیمت گذاری و افزایش قیمت های رس��می انتطار 
آن می رفت دوباره شعله ور ش��ود به یکباره شعله ور شد. خودروسازان 
و قطعه س��ازان بر این افزایش قیمت اصرار می ورزیدند و کارشناس��ان 
راه حل مش��کل را در مجوز افزایش قیمت ها نمی دانستند. آنها معتقد 
بودند این روش ها دیگر قدیمی ش��ده اس��ت و بازار را باید در اختیار 
خود خودروس��ازان قرار داد و نظرش��ان روی آزادسازی قیمت ها بود. 
اگرچه طرح آزادس��ازی قیمت ها هم مخالفان خود را داش��ت و معتقد 
بودند که در بازار انحصاری تولید داخل نمی شود آزادسازی قیمت ها را 
پیاده کرد. به هر ترتیب این آتش زیر خاکستر زبانه کشیده و افزایش 
قیمت های رس��می ۵درصد زیر قیمت بازار نتوانست مسکن و راه حل 
خوبی باش��د. بازار خودرو چند روزی اس��ت که دچار التهاب ش��ده و 
قیمت ها افسارگسیخته باال رفته است. تصدیگری دولت نیز در صنعت 
خودرو و تصمیمات چندباره دولتی ها در بازار و صنعت خودرو مزید بر 

علت شده تا این آتش شعله ور شده مدام بیشتر شود. 

نماین��دگان مجل��س  نیز هر ب��ار که بازار خودرو به��م می  ریزد هم 
دوباره یاد طرح ساماندهی بازار و استیضاح وزیر می افتند و کمیسیون 
صنایع ب��رای چندمین  بار پرونده طرح س��اماندهی و افزایش بی رویه 
قیمت خودرو را در مقابل خود باز می بیند، اما کمتر قانونی به تصویب 

می رسد و کمتر شاهد نتیجه ای از این دست هستیم. 
 در همین راس��تا روز پنجش��نبه، رئیس مجلس شورای اسالمی به 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ماموریت داد تا به موضوع افزایش 
قیمت خ��ودرو در هفته های اخی��ر ورود پیدا کن��د.  همچنین بهروز 
نعمتی در جلس��ه علنی روز گذشته مجلس در تذکری  عنوان کرد در 
روزهای اخیر قیمت برخی خودروها به شدت افزایش پیدا کرده است 
و مجلس شورای اس��المی نیز تصمیم خاصی در این خصوص نگرفته 
اس��ت، پیش��نهاد من این است که کمیس��یون های صنایع و معادن و 
کمیس��یون اصل 9۰ مامور شوند تا نسبت به این موضوع ترتیب اثری 
داده شود، چراکه این افزایش قیمت یک مشکل جدی است. همچنین  
احد آزادی خواه، نماینده مردم مالیر در مجلس ش��ورای اس��المی نیز 
بی��ان کرد که وضعیت خودرو به لح��اظ افزایش قیمت و عدم تحویل 
به موقع به یک معضل در کش��ور تبدیل ش��ده است. این موضوع خود 
موجب نارضایتی مردم شده است.   یک عضو فراکسیون والیی مجلس 

ش��ورای اسالمی هم با انتقاد از وضعیت بازار خودرو عنوان کرده است 
که آقایان انگار هلیکوپتر می س��ازند ک��ه قیمت خودرو را به اندازه آن 
رس��انده اند. وزیر صنعت، مع��دن و تجارت کمتر ش��عاردرمانی کرده 
و ورود جدی به این بازار داش��ته باش��د.  س��خنگوی کمیسیون اصل 
9۰مجلس ش��ورای اسالمی نیز در روزهای گذش��ته با اشاره به اینکه 
خودروس��ازان تعهد خود در مورد قیمت خودروها را زیر پا گذاشته اند، 
گفت که اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خودرو 
اقدامی نکند، مجلس ش��ورای اسالمی برای استیضاح وی اقدام خواهد 
کرد.  آنها وزیر را به اس��تیضاح تهدید می کنند و به نظر می رسد تنها 
این نمایندگان از طرح س��اماندهی بازار تنها استیضاح وزیر را در نظر 

دارند. پاک کردن صورت مسئله نه حل بنیادی آن. 
  ب��ه گزارش خودروکار، طرح س��اماندهی ب��ازار و تحقیق و تفحص 
از صنعت خودرو از س��وی مجلسی ها همچنان به مثابه یک طرح دم 
دستی هرگاه بازار خودرو دچار مشکل می شود مطرح می شود و دوباره 
بعد از یک مدت رکود قیمت ها به فراموشی سپرده می شود. این بار که 
بازار ش��ب عید متشنج شده است انتظار می رود نمایندگان مجلس به 
جای تهدید وزیر اگر قرار اس��ت چاره اندیشی کنند زودتر دست به کار 

شوند و اول خودشان کمتر شعار بدهند. 

فشار موتورسازان یا نبود زیرساخت؟

طرح بی نتیجه ساماندهی بازار خودرو
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کسب و کارامـروز۸

رشد سالمت دیجیتال شرق کشور با راه اندازی مرکز شتابدهی و نوآوری 
در مشهد شتاب می گیرد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، به دنبال امضای تفاهمنامه همکاري 
ستاد توس��عه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری و دانش��گاه علوم 
پزش��کي مش��هد مرکز ش��تابدهي و نوآوري 
س��المت دیجیت��ال ش��رق کش��ور راه اندازی 

می شود.
این تفاهم نامه به منظور تحقق سیاست هاي 
کالن کش��ور در حوزه علم و فناوري و تحقق 
حمایت از کااله��ا، خدمات ملي و دانش بنیان 
در حوزه س��المت دیجیتال در ش��رق کشور، 

منعقد شد.
هدفمندي حمایت هاي دولت از تجاري سازي 
محصوالت و خدمات کسب و کارهاي مبتني 

ب��ر فناوري اطالعات در حوزه س��المت، برنامه ریزي راهبردي میان مدت و 
کوتاه مدت براي ارتقاي توانمندي هاي تولید، صادرات و توسعه بازار داخلي 
محصوالت و خدمات در کس��ب و کارهاي مبتني ب رفناوري اطالعات در 

بخش سالمت دیجیتال، ساماندهي، هماهنگي و اجراي حمایت اثربخش و 
هدفمند از کسب و کارهاي مبتني بر فناوري اطالعات در حوزه سالمت از 

جمله اهداف تعریف شده در این تفاهم نامه است.
از جمل��ه محوره��ای تعیین ش��ده در این 
تفاهم نام��ه، برنامه ری��زي ب��راي تنظی��م و 
پیاده س��ازي س��طح اس��تانداردها و ارتقاي 
مس��تمر کیفیت محصوالت و خدمات حوزه 
س��المت در کس��ب و کاره��اي مبتن��ي بر 
فن��اوري اطالعات و برنامه ری��زي براي ایجاد 
نظام ارزیابي مس��تمر کسب وکارهاي مبتني 
بر فن��اوري اطالع��ات در حوزه س��المت و 

محصوالت و خدمات آنها است.
در راس��تاي اجراي تفاهم نام��ه همکاري 
مش��ترک س��تاد توس��عه فناوري هاي حوزه 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندس��ازي معاونت 
علمي و فناوري ریاست جمهوري و دانشگاه 
علوم پزشکي مشهد،  شوراي برنامه ریزي و حمایت از کسب و کارهاي مبتني 
بر فناوري اطالعات در حوزه سالمت دیجیتال به منظور تاسیس و راه اندازي 

مرکز شتابدهي و نوآوري سالمت دیجیتال شرق کشور تشکیل شد.

فرآورده های زیستی مدرن در خاورمیانه توسط یک شرکت دانش بنیان 
و با تکیه بر دانش بومی در کشور تولید شد .

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، این ش��رکت دانش بنی��ان، توانایی 
تولی��د ان��واع آنتی بیوتیک ها و واکس��ن های 
حیوان��ی، ویتامین ه��ا، الروکش ه��ا، کودها، 
آفت کش ه��ا و علف هرزکش ه��ای بیولوژیک 

مورد مصرف در بهداشت و کشاورزی را دارد.
این ش��رکت به عنوان بزرگترین ش��رکت 
ارائه کنن��ده محصوالت کش��اورزی بیولوژیک 
با کیفی��ت مطلوب، مطابق با اس��تانداردهای 
جهانی، به منظور تولید محصوالت کشاورزی 
ارگانیک در کش��ور فعالیت می کند. به گفته 
همایون مرادی، این ش��رکت پس از تاسیس، 
اق��دام به ط��ی پروس��ه توس��عه محصوالت، 
در بخ��ش کش��اورزی ب��ا س��رمایه گذاری بر 

پایان نامه های دانشگاهی کرد.
وی اف��زود: ش��رکت م��ا پس از چند س��ال موف��ق به تولی��د کودها و 
آفتکش های بیولوژیک مطابق با اس��تانداردهای جهانی ش��د و سپس در 

بخش پروبیوتیک ها، به تولید پروبیوتیک های مخصوص دام، طیور، آبزیان 
و حیوانات خانگی ورود کرد.

تولید پروبیوتیک های دام و طیور، گیاهی، انسانی و عمومی، تولید کودها 
و آفت کش های کشاورزی و محصوالت حوزه 
سالمت عمومی از جمله محصوالت تولیدی 

این شرکت داخلی است.
به گفته مدیرعامل شرکت فناوری زیستی 
طبیعت گرا، این واحد تولیدی به دلیل تولید 
محصوالت باکیفیت باال به عنوان واحد برتر 
تولیدکننده پروبیوتیک در حوزه دامی کشور 

انتخاب شده است.
وی درخصوص اهمیت تولید پروبیوتیک ها 
در صنعت، گفت: امروزه گوش��ت مرغ یکی 
از مناب��ع مه��م و غنی پروتئینی محس��وب 
می ش��ود. با ازدیاد روزافزون جمعیت تقاضا 
برای ای��ن ماده غذایی ب��اارزش نیز افزایش 
یافته اس��ت. با توجه به احتمال آلودگی این منبع غذایی به بیماری های 
شایع عفونی، ترکیبات سین بیوتیک در پیشگیری از بیماری های عفونی 

طیور و بهبود کارایی جیره های غذایی بسیار موثر است.

فرآورده های زیستی مدرن در خاورمیانه تولید شدرشد سالمت دیجیتال شرق کشور با نوآوری شتاب می گیرد

روبات ه��ا دی��ر یا زود به خانه ه��ای ما و محیط ه��ای کاری راه پیدا 
خواهن��د ک��رد. با این وجود، آی��ا در آینده نزدی��ک، روبات ها در تمام 

زمینه ها، جای ما انسان ها را خواهند گرفت؟  
فناوری های روباتیک امروزه پر و بال گرفته و در زمینه های گوناگون 
از تولی��د، ه��وا و فضا، نظام��ی، ایمنی، امنی��ت و حمل و نقل گرفته تا 
فیلم های هالیوودی و قصه های علمی - تخیلی، نقش آفرینی می کنند. 
فیلم او )Her(، از جمله شاخص ترین آثار سینمایی در زمینه وضعیت 
آینده  صنعت هوش مصنوعی و روباتیک است؛ فیلمی در گونه علمی-
تخیل��ی و در م��ورد مردی گوش��ه گیر و منزوی، که در ش��رکتی کار 
می کند که وظیفه اش نوش��تن نامه های سرش��ار از احس��اس از جانب 

کسانی است که خود توانایی نگارش چنین نامه هایی را ندارند.
قصه  این فیلم در س��ال ۲۰۲۵ روایت می ش��ود. یعنی زمانی  که هوش 
مصنوعی بر فناوری های مختلف و حتی روابط شخصی افراد سایه افکنده 
است. در این دوره نرم افزارهایی طراحی شده که حالت های روحی انسان 
را شناس��ایی می کنند و می کوش��ند تا با صاحب خود تطابق پیدا کرده و 
متناس��ب با خلق و خوی مالک خود به روز شوند. هوش مصنوعی در این 
دوره به درجه ای از پیشرفت رسیده که انسان ها قادر هستند با نرم افزارهای 
جدی��د حت��ی رابطه  عاطفی برق��رار کنند. نرم افزارهایی که همیش��ه در 
دسترسند، زحمتی برای انس��ان ندارند، از او حمایت می کنند و با عالقه 

و دقیق به حرف هایش گوش فرا می دهند!
اگر فیلم »او« را دیده باش��ید، شاید خیال کنید که به زودی ممکن 
اس��ت سیس��تم های عامِل خیلی پیچیده تر بتوانن��د رفتارهایی کامال 
مشابه با انس��ان داش��ته و توانمندی های ش��ان جایگزین مهارت های 
بش��ری ش��ود. درواقع این ترسی مش��ترک در میان ما انسان ها است، 
بنابراین چندان فرقی نمی کند که برنامه نویس شرکت اپل باشیم یا در 
لب��اس یک صندوقدار کار کنیم، ظهور روبات ها و فراگیر ش��دن هوش 
مصنوعی در ذهن بس��یاری از ما می تواند سرنوشت مان را به سرنوشت 

تلخ ماموت های پشمالو گره زده و اسباب انقراض مان را فراهم کند!
جوزف آون، رئیس دانش��گاه نورث ایسترن و نویسنده  کتاب »ضد-
روبات: آم��وزش عالی در عصر هوش مصنوعی«، هش��دار می دهد که 
ظرف دو دهه  آینده، ۵۰درصد از مش��اغلی که در کش��ورهای صنعتی 
سراغ داریم، از صفحه  روزگار ناپدید خواهند شد. این آمار در کشورهای 
در حال توس��عه و اقتصادهای نوظهور به مراتب وحش��تناک تر اس��ت، 
چراکه به ادعای آون بالغ بر ۷۰درصد مش��اغل و حرفه از بین خواهند 
رفت. به نظر می رس��د، هوش مصنوعی )AI(، روبات ها و سیستم های 
هوشمند، هرچند زندگی ما را ساده تر می کنند اما از دیگر سو احتمال 

بیکار شدن مان را نیز آسان خواهند کرد.
طبق پیش بینی های این اس��تاد دانشگاه، جوامع در سال های آینده 
با چالش های بزرگی مواجه خواهند ش��د، اما نباید آینده ای تیره و تار 
و مایوس کنن��ده را بپذیریم. آون در کتاب خود و چندین گفت و گوی 
دیگر، سه تاکتیکی را مطرح می کند که به کمک آن می توانیم خود و 

حرفه مان را از شر روبات ها و نابودی مصون کنیم.
به اعتقاد آقای آون، تمرکز ما بیش از هر چیز باید روی اموری باشد 
که انس��ان ها از پس انجام��ش برمی آیند و روبات ها ق��ادر به انجامش 

نیستند. به گفته  او:
اگ��ر قرار باش��د که با ماش��ین ها در زمینه ای که امروز دس��ت برتر 
را دارن��د رقابت کنیم، شکس��ت خواهیم خورد. ماش��ین ها و روبات ها 

می توانن��د س��ریع تر از ما حس��اب و کت��اب کنند، آنها هرگز خس��ته 
نمی ش��وند و نیازی به ناهار خوردن و استراحت در کارخانه ندارند. اما 
اگر رقابت آنها با ما در مس��ائل انسانی باشد، میدان را به نفع ما واگذار 

خواهند کرد و برنده این رقابت، به طور قطع ما انسان ها خواهیم بود.
آون، مس��ائل انسانی را در س��ه دسته سواد تقس��یم بندی می کند. 
انسان هایی که در آینده در این سه حوزه سواد داشته باشند می توانند 
امی��دوار باش��ند که طی س��ال های آتی ب��ا روبات ها و دس��تگاه های 

فراهوشمند جایگزین نخواهند شد!
سواد فنی

درک نحوه کارکرد ماشین ها به ما کمک می کند که از آنها رودست 
نخوریم و بتوانیم بهتر با ماشین ها و ابزارهای فناورانه کار کنیم. ضمن 
آنک��ه دانش فنی باال، امکان پیش��رفت را در اکوسیس��تم متغیر کاری 
فراهم می کند. به اعتقاد آون، همه  ما باید درکی اولیه از برنامه نویسی 
و دانش مهندسی داشته باش��یم، اما مهارت های مان نباید تنها به این 
موارد ختم ش��ود. هیچ کس نمی داند که غول فناوری در آس��تین خود 
چه دارد و ظرف چند سال دیگر چه تحوالت دیگری در این عرصه رخ 
می ده��د، بنابراین باید فرهنگ و نگ��رش یادگیری مادام العمر و به روز 

نگهداشتن دانش فنی را در خود نهادینه کنیم.
 سواد داده

آنگون��ه ک��ه آون می گوید، »دری��ای اطالعاتی« که توس��ط هوش 
مصنوعی تولید ش��ده و ما را احاطه کرده اس��ت، لزوم یادگیری دانش 
تحلیل و بررسی داده ها را ایجاب می کند. این دانایی نه تنها در روزآمد 
نگهداش��تن مهارت های حرفه ای و حفظ مزی��ت رقابتی فرد در محل 
کار س��ودمند اس��ت، بلکه در حفظ پویایی جامعه نیز کارآمد اس��ت. 
برای مثال، می توان از الگوریتم های هوش��مند و مهارت دانش��مندان 
داده در جه��ت ارتقای س��رعت اقتصاد جهان��ی  بهبود کیفیت زندگی 

بشر بهره برد.
 سواد انسانی

به گفته  آون، بزرگ ترین مزیت ما، توانایی مان در خالق بودن، نوآوری 
و کارآفرینی است. ما انسان ها می توانیم با هم نوعان مان همدلی کنیم، 
ارتباط چش��می با آنها برقرار س��ازیم و زبان بدن ش��ان را درک کنیم. 
آون همچنی��ن به اهمیت توانایی کار تیمی، چابکی فرهنگی و توانایی 
باالی انطباق پذیری بش��ر با فرهنگ های متعدد اشاره می کند. به گفته  
او، »توانایی بشر در کار با افراد مختلف از فرهنگ های مختلف یا همان 

سواد انسانی« کلید موفقیت و وجه تمایز او است.
س��واد انس��انی، همانند س��واد اطالعات��ی و فنی، ب��ه معنای صرف 
س��اعت ها وقت روی خواندن کتاب ها و مطالب مختلف نیس��ت. ش��ما 
می توانید تمام کتاب هایی را که در مورد کارآفرینی نوش��ته ش��ده اند 
مطالعه کنید، اما کتاب خواندن از ش��ما یک کارآفرین نمی سازد. آنچه 
که باید انجام دهید این اس��ت که ش��روع به تمرین کارآفرینی کنید. 
ش��ما نیاز به آموزش تجربی و تلفیق تجربه  برآمده از آموزش و کالس 
درس با تجربه های جهانی دارید. درست در همین نقطه است که خأل 
میان نیازها و خدمات را پیدا می کنیم و فرصت های ایجاد کس��ب و کار 
برای پر کردن این ش��کاف را می بینیم. این مهارتی منحصر به انس��ان 
اس��ت که دس��ت کم در یک افق کوتاه مدت، هیچ ماشین و دستگاهی 

توانایی تقلید از آن را ندارد.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

شغل خود را با فراگیری این 3 مهارت ضد روبات کنید

دریچــه

زینب حمیدزاده، مشاور امور بانوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
گزارش��ی از روند حضور و پیش��رفت بانوان در اکوسیس��تم نوآوری و فناوری 
ارائه داد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی با اشاره به آخرین گزارش 
شکاف جنسیتی که در سال ۲۰1۸ توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده 
است، بیان کرد: حضور زنان در مقاطع مختلف تحصیالت دانشگاهی با مردان 

برابر است.
حمیدزاده با تاکید بر افزایش مشارکت زنان در اقتصاد دانش بنیان افزود: از 
میان ۴۰۷۰ ش��رکت دانش بنیان، حدود ۴۰۰ شرکت توسط بانوان تاسیس و 
مدیریت می ش��ود؛ همچنین تعداد استارتاپ های موفق بانوان هر روز در حال 

افزایش است.

سهم 10درصدی زنان در تاسیس 
شرکت های دانش بنیان
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رئیس س��ازمان فضایی ایران با تاکید بر اینکه کشور با حوزه فضا به 
عنوان یک اقتصاد جذاب مواجه اس��ت، از آمادگی این س��ازمان برای 

مشارکت و همکاری با سایر دستگاه ها خبر داد.
به گزارش ایس��نا، دکتر مرتضی براری در 
نشس��ت هم اندیش��ی صاحب نظران ارتباط 
دانش��گاه با صنعت که در دانشگاه امیرکبیر 
برگزار ش��د، با بیان اینکه در حوزه فضا دو 
اتف��اق در حال وقوع اس��ت، اف��زود: مواجه 
ش��دن با »اقتصاد نوین فضایی« یکی از این 
اتفاقات اس��ت. ما با بررسی تجربیاتی مانند 
کش��ور بریتانیا متوجه می ش��ویم در س��ال 
۲۰1۷ سهم اقتصاد فضای این کشور 1۴.۷ 
میلیارد پوند بوده است. وی ادامه داد: اخیراً 
نیز الیحه ای در دولت این کشور به تصویب 
رسید که براس��اس آن تا سال ۲۰3۰ سهم 
اقتصاد فضایی این کشور به ۴۰میلیارد پوند 

خواهد رس��ید. این امر نش��ان می دهد که صنعت فضایی یک اقتصاد 
جذاب است. براری، اتفاق دوم را تحت تأثیر قرار گرفتن فضا با نوآوری 
و کارآفرینی دانس��ت و ادامه داد: تجربیات جهانی نشان داده است که 

۲۰درص��د اقتصاد فضا مربوط ب��ه کار تیمی و ۸۰درصد آن مربوط به 
بخش خدمات می ش��ود و این امر نش��ان می دهد در بخش باالدستی 
نیاز به س��رمایه گذاری است، ولی بیش��ترین میزان اشتغال مربوط به 
بخش پایین دستی اس��ت. رئیس سازمان 
فضایی ایران با بیان اینکه به همین دلیل 
استارتاپ ها به شدت در این حوزه در حال 
ش��کل گیری اس��ت، ادام��ه داد: تجربیات 
جهانی حکایت از حرکت اس��تارتاپ ها به 
سمت توسعه ماهواره های کوچک مکعبی 
اس��ت و هدف ما این است که فضا را برای 
ورود اف��راد خ��الق به اقتص��اد فضا آماده 
کنیم. براری، از آمادگی این سازمان برای 
مش��ارکت با دانش��گاه ها خبر داد و گفت: 
در ای��ن زمینه دانش��گاه ها می توانند مدل 
مشارکتی را به ما ارائه دهند. وی از وجود 
۴ میلی��ون نیروی انس��انی تحصیلکرده و 
نقدینگی به عنوان دو مؤلفه قدرت س��از و توانمندس��از کشور یاد کرد 
و افزود: برخی وجود نیروی انس��انی تحصیلک��رده را تهدید می دانند، 

در حالی که بسیاری از کشورها وجود این مؤلفه را فرصت می بینند.

»س��ادینا آبائ��ی با بیان اینک��ه کارآفرینان و صاحب��ان بنگاه های 
اقتص��ادی ب��ا اس��تفاده از فرصت ه��ای فض��ای مج��ازی می توانند 
بهره وری ش��ان را افزای��ش بدهند و ب��ه اقتصاد مطل��وب نزدیک تر 

ش��وند، گفت س��ال ها قبل ش��اید فضای 
مجازی فناوری، تحمیلی و لوکس شناخته 
می ش��د، ولی اکنون ثابت ش��ده که برای 
س��اختن دنیای فاقد مرز و در روند توسعه 
جهانی، فضای مجازی بهترین ابزار اس��ت، 
ام��ا متاس��فانه ب��ه دلیل ش��ناخت اندک 
سیاس��ت گذاران از این فضا، شاهد برخورد 
س��لیقه ای و بروز محدودیت هایی هستیم 
ک��ه با آم��وزش صحیح می ت��وان آن  را به 

فرصتی بی نظیر تبدیل کرد.
به گ��زارش ایرنا، وی با اش��اره به اینکه 
معای��ب ش��بکه های اجتماع��ی مخصوصا 
نق��ض حری��م خصوص��ی اف��راد در آن بر 

کس��ی پوشیده نیست، افزود: این یک امر بدیهی است که تکنولوژی 
مخصوصا فضای مجازی ممکن اس��ت مشکالتی ایجاد کند، اما جدا 
از معایب��ی که وجود دارد، این فضا فرصت هایی را در اختیار کاربران 

مخصوصا کارآفرینان و مش��اغل خانگی قرار می دهد که بی انتهاست 
و بهره برداری از آن می تواند اقتصاد یک کسب و کار را متحول کند.

رئیس هیات مدیره ش��بکه علمی ایران به اهمیت فضای دیجیتال 
در جهت رش��د و رونق کس��ب و کار در 
مناطق محروم و مخصوصا زنان کارآفرین 
اش��اره کرد و اظهار داش��ت: حضور فعال 
زن��ان ش��اغل و کارآفری��ن در الیه های 
مدیریت��ی و تصمیم گی��ری، مخصوص��ا 
کسب و کارهای دیجیتال و در دسترس 
ب��ودن امکان��ات س��ایبری در خانه ها و 
مدارس، این ض��رورت را ایجاب می کند 
تا پیش��نهاد کنیم از حض��ور زنان نیز در 
تش��کیل ش��ورای عالی فض��ای مجازی، 
ب��ه عن��وان ی��ک نه��اد تصمیم گی��ر در 
سیاست گذاری های کالن کشور استفاده 
ش��ود. طبیعتا ب��ا توجه به جای��گاه زنان 
کش��ور هم از نگاه کارآفرینی و هم از نگاه وظایف تربیتی، اجتماعی 
و مدیریتی که در خانواده دارند، حضور زنان می تواند اهداف ش��ورا 

را پربارتر از قبل کند.

فضای مجازی فرصتی در اختیار کارآفرینان و مشاغل خانگیحرکت استارتاپ ها به سمت توسعه ماهواره های کوچک مکعبی

احتماال این جمله را بارها و بارها شنیده اید: »هوشمندانه کار کنید؛ 
نه الزاما سختکوشانه!«

بهتری��ن راه ب��رای عملک��رد هوش��مندانه کارآفرینان در س��ازمان، 
دسترسی به بهترین ابزارهای مدیریت زمان است. این روزها ابزارهای 
زیادی برای انتخاب وجود دارد و از آنجایی که بسیاری از این ابزارهای 
جدید روی تلفن های هوشمند قابل نصب و استفاده هستند، می توانید 
بدون اینکه پشت میز کار قرار بگیرید به بهترین شکل بهره وری را در 

کسب و کارتان تجربه کنید.
مدیریت ضعیف زمان در س��ازمان می تواند ش��ما و کس��ب وکارتان 
را متحم��ل هزینه های جبران ناپذیری کن��د. هنگامی که از تکنولوژی 
به ویژه برای عملکردهای تکراری در فرآیندهای کس��ب وکار استفاده 

می کنید، بخ��ش قابل توجهی 
اتالف ه��ای  و  اش��تباه ها  از 
زمان��ی کاهش یافت��ه یا حذف 
می شود. بنابراین، اگر اخیرا به 
تکنولوژی  ابزارهای  از  استفاده 
ب��رای س��ازماندهی و مدیریت 
کس��ب وکارت��ان روی آوردید 
ی��ا می خواهید ای��ن ابزارها را 
به روزرسانی کنید، حتما زمانی 
را ب��رای بهره گی��ری صحی��ح 
وکارت��ان  در کس��ب   آنه��ا  از 

اختصاص دهید.
مدیریت زمان

از فعالیت های��ی  آن دس��ته 
ک��ه باع��ث ات��الف زم��ان در 
فرآینده��ای کس��ب وکارت��ان 
کنید.  را شناس��ایی  می ش��ود 

اگر ش��ما هم مانند اغلب صاحبان کس��ب و کار در حال ثبت، بازیابی 
اس��ناد مهم، ردیابی درآمد و هزینه های خود، پرداخت صورت حس��اب 
و گزین��ش و آموزش کارکنان تان هس��تید، توج��ه کنید که به کمک 
ابزاره��ای مدیری��ت زمان می توانید این وظایف را بس��یار آس��ان تر و 

سریع تر انجام دهید:
1- ابزارهای ذخیره سازی اسناد به صورت آنالین

به جای نگهداری و مهر و موم کردن پوشه های مهم در دفتر کارتان، 
این اس��ناد را به صورت آنالین ذخیره کنید، تا در هر زمان و هر مکان 
بتوانید آنها را بازیابی کنید. ابزار گوگل درایو »Google Drive« به 
شما اجازه می دهد فایل هایی تا حجم 1۵ گیگابایت را به صورت رایگان 
ذخی��ره کنید، در حالی که می توانید به مش��تریان یا همکاران تان هم 
اجازه دسترسی به فایل ها را بدهید. ابزارهای دیگر در این فضا عبارتند 

.»Box« و باکس » Dropbox « از: دراپ باکس
ای��ن ابزاره��ا می توانند انواع فایل ها را ذخیره کنند،  از اس��ناد متنی 
ساده گرفته تا اسناد مربوط به فروش، تحقیقات بازار و حتی عکس ها. 
آنه��ا به ط��ور خودکار به ش��ما کمک می کنند که  اس��ناد را در جایی 

بایگانی کنی��د و قراردادهای دیگری را امضا کنید. کنترل های امنیتی 
ش��ما را قادر می سازد تا دسترس��ی به فایل های خاص را فقط به افراد 
خاص بدهید و احتمال اینکه اطالعات مهم در اختیار افراد اشتباه قرار 

گیرد را کاهش  دهید. 
۲-ابزارهای مالی آنالین:

اکنون می دانید که برنامه حس��ابداری کامپیوتری در مقایسه با دفتر 
حس��ابداری کل سنتی یا حتی در مقایسه با رسیدهای انباشته شده در 
کشوی میز کار، بهتر می تواند امور مالی کسب  وکارتان را مدیریت کند. 
این برنامه های حسابداری آنالین و ابزارهای صورت حساب الکترونیکی 
اس��ت که می تواند شما را در مسیر مدیریت خوب امور مالی قرار دهد. 
 »Freshbooks« با سیس��تم های صورت حس��اب الکترونیکی مانند
و »Xero«، می توانی��د به صورت اتوماتیک هم صدور صورت حس��اب 
و ه��م وصول صورت حس��اب را تنظیم کنید. ش��ما پیش تر قیمت ها و 
معیار دسته بندی صورت حساب ها را تنظیم می کنید، بنابراین بالفاصله 
می توانید از محل کارتان یک 
بعضی  بسازید.  واقعی  فاکتور 
از سیستم های صورت حساب 
ح��ال  در  الکترونیک��ی 
برای  ابزارهایی  اضافه ک��ردن 
تبدیل ش��دن به نس��خه های 
برنامه ه��ای  از  کم حجم ت��ر 

حسابداری بزرگ هستند.
آموزش��ی  3-برنامه ه��ای 

آنالین:
هرچ��ه کارکنان ت��ان بهتر 
آم��وزش دیده باش��ند، زمان 
کمت��ری ب��رای مدیریت آنها 
صرف می کنید . منابع آنالین 
و پلتفرم های آموزشی زیادی 
می توان��د  ک��ه  دارد  وج��ود 
کارکن��ان ش��ما را ق��ادر به 
یادگیری بیشتر، آزمون دادن و حتی دریافت گواهینامه کند. اگر منابع 
آنالی��ن به حد کافی نیازهای ش��ما را ب��رآورده نمی کنند، به گام های 
س��اده تری فکر کنی��د، مثال برگزاری س��مینار یا راه اندازی جلس��ات 
مش��اوره با کارکنان کارآزموده به گونه ای که بتوانند مهارت ها و دانش 

خود را با دیگر کارکنان به اشتراک بگذارند. 
۴-ابزارهای مدیریت فرآیندهای سازمانی:

به��ره وری برای صاحب کس��ب وکار حائز اهمیت اس��ت و باید برای 
دستیابی به حداکثر بهره وری برنامه ریزی شود. ممکن است مهارت های 
س��ازمانی چندانی نداش��ته باش��ید، اما برنامه ها و اپ هایی وجود دارد 
 Kanban « که می تواند به ش��ما کم��ک کند. بعضی از آنه��ا، مانند
Flow«، می توانند ش��ما را وادار به اختص��اص دادن وظایف و تنظیم 
تاریخ های سررس��ید کنند. همچنی��ن از » Trello « ، به عنوان ابزار 
مدیریت پروژه به منظور س��ازماندهی گردش کار در میان کارکنان تان 
اس��تفاده می ش��ود. حتی ابزارهایی مانند » Proven« وجود دارد تا 

استخدام کارکنان جدید سازمان  یافته تر و اثربخش تر صورت گیرد.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

گوگل با تأسیس شرکت های پوششی از مزایای 
مالیاتی و ملکی بهره برداری می کند

گوگل برای توسـعه  هرچه  بیشـتر زیرسـاخت های ملکی و نیز اسـتفاده از معافیت های مالی دولت آمریکا، شرکت هایی جعلی 
تأسـیس می کنـد. به گـزارش زومیت، گوگل مانند برخـی غول های دیگر دنیای فنـاوری، برای توسـعه  فعالیت هایش و افزایش 
حداکثری مزیت های رقابتی، از هر امکان موجود برای بهره برداری از قوانین استفاده می کند. مثال دیگر، آمازون بوده که با انواع 
برنامه ها سـعی در بهره برداری از قوانین مالیاتی دارد و در آن نیز موفق بوده اسـت. مدتی پیش که اخباری درباره  تأسیس دفتر 
مرکزی جدید آمازون در نیویورک شنیده شد، نگرانی ها حاکی از آن بود که دولت ها برای اهدای مزایا به شرکت های بزرگ، بدون 

اهمیت دادن به بازیگران کوچک تر بازار عمل می کنند.
شـهروندان آمریکایی اعتراض می کنند که آیا جوامع محلی حق اطالع داشتن از ورود کسب وکارهای بزرگ فناوری را ندارند؟ 
آیا آنها حق اعتراض به مزایای میلیون دالری و برخی اوقات میلیارددالری دولت ها به آن شـرکت ها را ندارند؟ این اعتراض ها در 
زمان تالش های آمازون برای انتخاب دفتر مرکزی جدید شـروع شـدند و اکنون، بار دیگر با فاش شـدن روند فعالیت غول دیگر، 
 Shell( یعنی گوگل، قوت گرفتند. گزارش جدید واشنگتن پسـت نشـان می دهد گوگل با استفاده از شرکت های پوششی مخفی
Company( از مزایای میلیون دالری معافیت مالیاتی برای توسـعه  مراکز داده  خود اسـتفاده می کند. گزارش واشنگتن پسـت 
این گونه شـروع می شـود: طبق اخبار رسـیده، گوگل پشت نام Sharka LLC پنهان شـده تا معافیت مالیاتی 10 میلیون دالری 

برای تأسیس مرکز داده ی جدید در میدلودین تگزاس دریافت کند.
غول موتور جسـت وجوی جهان قراردادهای عدم افشـا را هم با آژانس های توسـعه ای خود و هم مقام های شهری امضا کرد که 
آنها را از افشـای نام گوگل به عنوان شـرکت پشت پرده  قراردادها منع می کند. به عالوه، آن شرکت از نام Jet Stream LLC نیز 

استفاده کرد تا زمین مدنظرش را در تگزاس به  طور کامل بخرد.
بخشـی از گزارش واشنگتن پست کامال به وضعیت شرکت های بزرگ در برابر بازیگران کوچک تر می پردازد. توضیح آن رسانه 

به حدی دقیق است که آن را عینا نقل می کنیم:
تراویس اسـمیت، ویرایشگر ارشد Waxahachie Daily Light می گوید: »مطمئنم اگر انجمن های محلی می دانستند گوگل 
پشـت این قرارداد اسـت، قطعا اعتراض می کردند، اما هیچ گاه اطالعاتی از جزییات و شانسـی برای اعتراض نداشـتیم. تا بعد از 

نهایی شدن قرارداد، نمی دانستیم شرکت مذکور گوگل است.«
پس از آنکه قرارداد نهایی شد، شرکت Sharka آدرس رسمی اش را به دفتر گوگل در مانتین ویو کالیفرنیا تغییر داد. درنهایت، 

فعالیت  های اجرایی وب سایت از پاییز سال گذشته شروع شد.
میدلودین تگزاس، تنها یکی از مناطقی اسـت که در گزارش واشنگتن پسـت به آنها اشـاره می شـود. نکته  جالب آن است که 
گوگل یک هفته پیش از انتشار گزارش واشنگتن پست در مطلبی وبالگی به سرمایه گذاری 13 میلیارد دالری برای تأسیس مراکز 
داده در سرتاسـر آمریکا اشـاره کرده بود. طبق نظر نویسـنده  مقاله ای اصلی، احتماال هدف از آن مطلب پیشـی گرفتن از مقاله  

واشنگتن پست بوده است.
ازآنجا که اکنون از اسـتراتژی های آمازون برای پرداخت  نکردن مالیات اطالع داریم، روندی که گوگل برای انتخاب مراکز داده  
خود پیش گرفته، آنچنان عجیب نیست. کارشناسان می گویند روند محرمانه در پیداکردن مراکز فعالیت شرکت های بزرگ امری 
عادی محسـوب می شود. همین نظر شبیه به پاسـخی است که گوگل در پاسخ به گزارش واشنگتن پست منتشر و محرمانه بودن 

جست وجو برای مراکز داده  جدید را روندی عادی در صنعت بیان کرد.
اظهارنظر گوگل در توجیه روندش تا حدودی مضحک به نظر می رسد، چراکه قطعا گفت وگو و مذاکره با شهروندان و انجمن های 
محلی هر منطقه،  پیش از تأسـیس مراکز عملیاتی آن  هم به وسـعت و عظمت مراکز داده  گوگل الزامی به نظر می رسد. این مراکز 
اگر هم شغل هایی در آن مناطق ایجاد کنند، قطعا در بهره برداری از منابع طبیعی و شاید تخریب آنها نیز نقش خواهند داشت.

 ابزارهای مدیریت زمان و افزایش بهره وری
در سازمان های کارآفرین

یادداشـت

سرپرس��ت پارک علم و فناوری کرمانش��اه از اجرای طرح »توانا« به منظور 
ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان استان خبر داد.

به گزارش مهر، معصومه خان احمدی اظهار داشت: طرح توانا مجموعه ای از 
دوره های آموزشی کاربردی است که جهت ارتقای توانمندی های کارآفرینانه 

دانشجویان و آشنایی با فضای کسب وکار و ملزومات آن طراحی شده است.
وی افزود: این بسته آموزشی شامل شش عنوان دوره آموزشی در قالب ۵۰ 
ساعت آموزش برای هر نفر است و در آن مباحثی همچون ایجاد انگیزه برای 
کارآفرینی مدل کس��ب وکار، نوشتن طرح کس��ب و کار، روش های بازاریابی، 
اص��ول و فنون مذاکره، پایش محیط کس��ب وکار و چالش های آن در ایران و 

روش های تأمین  مالی به شرکت کنندگان ارائه می شود.

اجرای طرح »توانا« برای ارتقای 
توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان

مترجم: نازنین توکلی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی



دیتا امروز به عنصری ارزش��مند تبدیل شده است. آمازون به عنوان غول 
تج��ارت الکترونیک جهان، اطالعات فراوانی از خرید مش��تریان دارد و با 

استفاده از آنها، می تواند تبلیغات هدفمند بفروشد.
تبلیغات هدفمند، امروزه به بخش جدایی ناپذیر تجربه  ما از اینترنت بدل 
شده اند. در یک نمونه، مراکز فیزیوتراپی یک منطقه برای تبلیغات هدفمند 
خود، تبلیغات را برای افرادی نمایش دادند که در نزدیکی این مراکز زندگی 
یا کار می کردند و به تازگی از آمازون، زانوبند طبی خریده بودند. در مثالی 
دیگر، یک مؤسسه  مالی برای تبلیغات سرویس مشاوره  بازنشستگی خود، 
تبلیغ��ات خود را برای افراد ۴۰ تا ۵۰ س��اله نمای��ش داد که به تازگی، از 
آمازون برای خود دفاتر حس��ابداری ش��خصی خریداری کرده بودند. یک 
ش��رکت ارائه خدمات کارت های اعتباری نیز برای جذب مشتریان جدید، 
تبلیغات را ب��رای افرادی نمایش داد که از کارت های دیگر برای خرید در 

فروشگاه  های آنالین استفاده کردند.
نمونه ه��ای فوق، نتایج��ی از همکاری آم��ازون و تبلیغ دهندگان، برای 
هدفمند کردن هرچه بیش��تر تبلیغات است. درواقع، تبلیغ دهنده ها، افراد 
را به کمک س��رویس های تبلیغاتی آمازون یافتند که از اطالعات عالی آن 

شرکت، یعنی عادت های خرید آنالین مصرف کننده ها، قدرت می گیرد.
دنیل کنیجنیک، هم  بنیان گذار سرویس Quartile Digital است که 
با تمرکز بر داده های آمازون، تبلیغات را برای مش��تریان مدیریت می کند. 
نمونه های ف��وق درباره  مراکز فیزیوتراپی و س��رویس های بازنشس��تگی، 
توسط این شرکت مدیریت شده بود. او می گوید آمازون دیتابیس کامل و 
سرراستی دارد، چون درباره  هر آنچه که مردم می خرند، اطالعات دارد. این 

اطالعات، برای تبلیغ دهندگان مانند یک رویا است.
 س��رویس های تبلیغاتی آم��ازون، زمانی محدودیت داش��تند، اما امروز 
به س��ومین ستون کس��ب وکار آنها )در کنار تجارت الکترونیک و خدمات 
ابری( بدل شده اند. طبق تخمین های شرکت مالی مورگان استنلی، ارزش 
کس��ب وکار تبلیغات آن ش��رکت امروز به 1۲۵ میلیارد دالر رسیده که از 
کل ارزش ش��رکت هایی همچون IBM و نایکی، بیش��تر اس��ت. هسته  و 
نمونه های اولیه  کس��ب وکار تبلیغاتی آمازون، محصوالت ساده ای هستند 
که در کنار نتایج جس��ت وجوی دیگ��ر درAmazon.com نمایش داده 

می شوند.
در کنار موارد س��اده  داخل خود وب سایت آمازون، زمینه های دیگری از 
تبلیغات نیز وجود دارد که آژانس های تبلیغاتی بسیار به آن عالقه دارند و 
البته، از چشم بسیاری از مصرف کنندگان پنهان است. درواقع، آمازون در 
سال های گذشته با سرعتی مناسب جای خود را در بازار تبلیغات اینترنتی 
محک��م کرد و با س��ابقه ای خوب در نمایش ویدئو و ان��واع دیگر محتوای 
تبلیغات��ی، امروز رقیبی جدی برای غول هایی همچون گوگل و فیس بوک 

محسوب می شود.
آمازون عالوه بر دانس��تن س��ابقه و ع��ادات خرید مردم در بس��یاری از 
کش��ورهای جهان، آدرس محل زندگی آنها را نیز به خوبی می داند؛ چون 
اطالعات را خ��ود کاربران برای دریافت خریده��ا ارائه می دهند. به عالوه، 
آم��ازون کارت ه��ای اعتباری مش��تریان را نیز می شناس��د. در اطالعاتی 
جزئی تر، سن فرزندان یک خانواده نیز از اطالعات پروفایل قابل شناسایی 
است. از همه مهم تر، آمار خرید دارو در آن کاربرانی که حتی داروی خود 
را نیز از آمازون خریداری می کنند، حتی اطالعات فرزندان بیمار را نیز به 

آن شرکت می دهد.
ب��ه  هر حال،  آمازون با اس��تفاده از اطالعاتی ش��بیه به م��وارد باال، یک 
سرویس تبلیغاتی راه اندازی کرده است که به آژانس های فعال در آن حوزه، 
امکان بهره برداری از اطالعات خرید کاربران را می دهد. کارشناسان مختلف 
و سرمایه گذاران حوزه های محصوالت مخصوص مصرف کننده، اعتقاد دارند 
چنین کسب وکاری، مقیاس دهی فوق العاده  بعدی را برای آمازون به همراه 

خواهد داشت.

ش��بکه های تبلیغاتی بزرگ در سرتاس��ر جهان، گزینه های متعددی را 
ب��رای هدف گیری بهتر کاربران فراهم می کنن��د. به عنوان مثال یک برند 
لباس ورزشی برای بانوان، احتماال به گوگل مراجعه می کند تا غول موتور 
جست وجو، افرادی را که طبق تصورش زن هستند و براساس سابقه  مرور 
و جست وجو، ورزش نیز می کنند، برای آن پیدا کند. در انتخابی دیگر، آن 
برند به فیس بوک مراجعه می کند تا تبلیغات را برای زنان عضو گروه های 

ورزشی نمایش دهد.
بس��یاری از امکانات آم��ازون در حوزه تبلیغات، ب��ا گوگل و فیس بوک 
مشابه اس��ت. به عنوان مثال، هدف گیری مشتریان براساس عالقه، سابقه  
جست وجو و ویژگی های سن و جنسیت، مشابه رقبا انجام می شود، اما در 
کنار تمام این موارد، س��ابقه  خرید، بسیاری از هدف گیری های حدسی را 

از بین می برد.

تبلیغ دهندگان مدت زیادی اس��ت که کمپین های هدفمند متعدد را از 
طریق ش��بکه  تبلیغات آمازون اجرا کرده اند. بس��یاری از آنها، با همکاری 
کارمندان خود ش��رکت تبلیغات را نمایش دادند که به جای آنها، سفارش 
تبلی��غ می دادن��د. آن گزینه، پی��ش  از  این تنها برای برنده��ای بزرگ در 
دسترس بود که حداقل تعهدی برای تبلیغات طوالنی تر و بیشتر، داشتند. 
با گذش��ت زمان، خدمات تبلیغاتی برای آژانس های بیشتر و با گزینه های 

بیشتر همچون نمایش تبلیغات در خود آمازون یا خارج از آن، ارائه شد.
مشتریان تبلیغات سلف-سرویس آمازون، می توانند از صدها دسته بندی 
اتوماتیک مش��تری در آن وب س��ایت، استفاده کنند. برخی از قابلیت های 
هدفمندی آمازون، وابس��ته به عادات خرید مشتریان است. به عنوان مثال 
یک مش��تری با برچس��ب »خریدار غذا و مایحتاج اولیه از فروش��گاه های 
بین المللی« گروه بندی شود یا مش��تری هایی، در دسته بندی »خریداران 
داروه��ای ضد آکنه« قرار گیرند. دس��ته بندی های سنی-جنس��ی نیز در 
هدف گیری ه��ای آمازون قرار دارند که مثال، دس��ته  »دارای فرزند ۴ تا 6 

ساله« از آن نوع محسوب می شود.
نوع دیگری از دس��ته بندی های آمازون، براساس عادات مصرف محتوای 
کاربران عرضه می ش��ود. به عنوان مثال »طرفداران دنزل واش��نگتن« یک 
دس��ته برای مصرف کنندگان محتوا است یا افرادی که به تازگی ویدئوهای 
بدنسازی یا تناسب اندام مش��اهده کرده اند، در یک دسته قرار می گیرند. 
آم��ازون، از هرگونه اظهارنظر درباره  ادعاهای این مقاله در نیویورک تایمز، 

خودداری کرد.
به عن��وان نمون��ه ای از بهره ب��رداری بهینه از دس��ته بندی ها و اطالعات 
آم��ازون، می توان تبلیغات ش��رکت Just the Cheese را مثال زد. این 
ش��رکت، اس��نک های پنیری با کربوهیدرات پایین تولید می کند. آژانس 
تبلیغات��ی Quartile، وظیفه  تبلیغات اینترنتی برن��د را برعهده گرفت. 
آژانس، با تحلیل تبلیغات اسنک ها در نتایج جست وجوی آمازون، رابطه ای 
بین جست وجو برای محصوالت کم کربوهیدرات و خرید اسنک ها کشف 
کرد. درنتیجه  آن تحلیل ها، تبلیغات Just the Cheese برای خریداران 
محصوالت کم کربوهیدرات در سرتاسر وب پخش شد. تبلیغات 6 میلیون 
بار در وب سایت های متعدد نمایش داده شد که ۲۲ هزار کلیک و ۴ هزار 

خرید جدید را به همراه داشت.
آمار فوق، نشان دهنده  ۲۰درصد نرخ تبدیل در تبلیغات اسنک ها را نشان 
می دهد. چنین آماری، در تبلیغات اینترنتی فوق العاده محسوب می شود. 
چنین آماری، طبق گفته  آژانس تبلیغاتی،  نتیجه  داده هایی است که آمازون 

در اختیار شرکت ها قرار می دهد.
آمازون هم مانند دیگر ش��بکه های تبلیغ��ات، از کوکی و دیگر ابزارهای 
ردگیری کاربران برای پیگیری مس��یر مرور آنها از وب س��ایت خودش به 
وب سایت های دیگر، استفاده می کند. به عنوان مثال، آنها فردی را که یک 
کتاب رژیم غذایی خریداری کرده اس��ت، تا وب س��ایت مقصد بعدی )که 

شاید خبری باشد( ردگیری می کنند و تبلیغی برای یک محصول رژیمی 
برای او نمایش می دهند. البته، آمازون اطالعات آن کاربر را به تبلیغ دهنده 

نمی دهد، بلکه تبلیغات را به جای برند، به مشتری نشان می دهند.
آمازون، سال گذشته از ابزاری مشابه دیگر شبکه های تبلیغات رونمایی 
ک��رد. آن ابزار یک ک��د کامپیوتری مخفی دارد که به عنوان پیکس��ل در 
تبلیغات آنالین خود را نشان می دهد. آن پیکسل، اطالعات کاملی از نتیجه  
جانمایی تبلیغات در هدایت کاربر به آمازون و جست وجو درباره  محصول، 

یا خرید مستقیم آن از شرکت اصلی، ارائه می کند.
ملیس��ا بردیک، مدتی را در تیم های سرویس تبلیغاتی آمازون کار کرده 
اس��ت و س��پس، ش��رکت Pacvue را برای کمک به شرکت ها در زمینه  
بهبود تبلیغات آمازون،  تأسیس کرد. او درباره  کسب وکار تبلیغاتی آمازون 

می گوید:
آنها پول و درآمد بیشتری از تبلیغات و برندسازی می خواهند. پولی که 
اکنون در تلویزیون هزینه می ش��ود. درواقع، بخشی از دلیل آنها برای ارائه  

سرویس تبلیغات اختصاصی، همین بود.
مش��تریان، عالوه بر عادات خرید، اطالعات دیگری را نیز به آمازون ارائه 
می کنند که برای هدف گیری تبلیغات بسیار سودمند خواهد بود. به عنوان 
مثال، آمازون در وب س��ایت خود بخشی با نام Garage دارد که کاربران 
می توانند در آن،  اطالعات مدل و سال ساخت خودروی خود را وارد کنند. 
دلیل این ارائه  اطالعات، کمک به خرید قطعات مناسب برای خودرو است. 
آمازون در سال ۲۰1۵ از اطالعات بخش گاراژ، برای هدف گیری تبلیغات 
یک شرکت بیمه خودرو، استفاده کرد. امروز، شرکت ها می توانند با استفاده 
از پورتال تبلیغاتی آمازون، به راحتی تبلیغات خود را برای صاحبان برند و 

مدل خاصی از خودرو، نمایش دهند.

آمازون، در س��ال های گذش��ته به مرور ابزارهای خود را برای هدفمندی 
بهتر مش��تری ها توسعه داده اس��ت؛ ابزارهایی که در سال های گذشته، به 
وفور توس��ط شبکه های دیگر تبلیغات استفاده شدند، به عنوان نمونه ای از 
ابزارها، شرکت ها می توانند اطالعات مشتریان اختصاصی خود را در آمازون 
بارگذاری کنند تا با دیتابیس آن ش��رکت، مقایسه شود. سپس، تبلیغات 
برند به مش��تریان اختصاصی نمایش داده می شود. به عالوه، الگوریتم های 
آمازون نیز افراد مش��ابه با آن مش��تری های قبلی را شناسایی کرده و در 

صورت تمایل، تبلیغات را به آنها نشان می دهد.
به عنوان نمونه ای دیگر از تبلیغات هدفمند با استفاده از ابزار فوق، می توان 
شرکت One Brands را مثال زد که در آمازون، شکالت های پروتئینی 
می فروشد. این شرکت، می تواند مشتریانی که از وب سایت اختصاصی وان 
برن��دز و صفحه  مخصوص یک محصول خ��اص دیدن کرده اند، در آمازون 
هدف بگیرد. به عالوه،  مخاطبان مش��ابه نیز ه��دف تبلیغات خواهند بود. 
مخاطبانی که طبق بررس��ی عادات خرید و تحلیل های الگوریتم آمازون، 

رفتاری شبیه به مشتریان اصلی برند دارند.
پیدا کردن مخاطبان و مشتریان، تنها کاربرد آمازون نیست. غول تجارت 
الکترونیک جهان، حتی به افراد با عادات خرید متفاوت، تبلیغات متفاوتی 
نشان می دهد. به عنوان مثال،  افرادی که تحقیق زیادی روی یک محصول 
انجام می دهند، احتماال تبلیغ محصولی از آن دسته با نظرات و بررسی های 

مثبت باال، مشاهده خواهند کرد.
به  هر حال، امکانات آمازون در شناخت عادت های خرید، می تواند بیش 
از این پیش��رفت کند و به نوعی، روش زندگ��ی کاربران را نیز حدس بزند. 
چنی��ن قابلیت هایی، آمازون را به بازیگری بزرگ و قابل احترام در صنعت 
تبلیغات بدل خواهد کرد که با ترکیب ش��دن با سرویس های دیگر یعنی 
فروش و خدمات ابری، ظرفیتی فوق العاده به ش��رکت تحت مدیریت جف 

بزوس، می افزاید.
NYTIMES/zoomit :منبع

تبلیغات واگیردار
بازاریابی ویروسی چیست؟ بازاریابی ویروسی به شاخه ای از 
بازاریابی گفته می ش��ود که توانایی ایجاد عالقه و فروش برند 
یا محصول را از طریق پیام هایی که به س��رعت ویروس پخش 
می شوند را دارند. بسیار سریع و از یک شخص به شخص دیگر 
منتقل می ش��وند و این کاربران هستند که تصمیم می  گیرند 

کدام محتوا را بازنشر کنند.
ش��بکه های اجتماعی به خاطر سرعت بسیار زیادشان بستر 

اصلی این نوع از بازاریابی هستند.
اس��تفاده از بازاریابی ویروس��ی یک چاقوی دولبه اس��ت. از 
آنجای��ی که بخش زی��ادی از کنترل به عهده کاربران اس��ت، 
ریسک مسخره ش��دن و عدم درک درست را به صورت بالقوه 
دارد و از ط��رف دیگ��ر یک کمپین ویروس��ی موفق مثل یک 

معجزه برای برندها عمل می کند.
چگونه عمل می کند؟

اجرای یک کمپین ویروس��ی بسیار ساده است: یک ویدئو یا 
هر نوع دیگری از محتوا که برای مخاطب جذاب است را تولید 
کنید، روی اینترنت قرار دهید و اولین حرکت برای پخش آن 
را )مثل انتش��ار آن در یک صفح��ه  پرمخاطب( انجام دهید و 

منتظر بمانید تا کاربران آن را نشر دهند.
در برخی موارد انتشار ویروسی بر حسب اتفاق پیش می آید. 
یک حس��اب ش��خصی ویدئویی را منتش��ر می کند و ناگهان 

محبوب می شود و سر از تمام اینترنت درمی آورد.
دو ن��وع اس��تراتژی از طرف برنده��ا در این ن��وع بازاریابی 

استفاده می شود: پیدا و پنهان
در ن��وع پیدا کاربر از محتوای تبلیغاتی آگاه اس��ت، ولی در 
ن��وع پنهان، پی��ام در الیه  های زیرین قرار گرفته  اس��ت یا به 
مرور زمان مشخص می شود. البته باید مراقب بود که کاربران 
احس��اس فریب خوردگی نکنند زیرا به دش��منان برند تبدیل 

می شوند.
به ج��ای تکرار چندباره  پیام، بای��د بهترین زمان و مکان را 
پیدا کرد و س��پس فقط منتظر ماند تا فرآیند انتش��ار ش��روع 

شود.
مزیت  ها:

1. کم هزین��ه: از آنجایی ک��ه نقش کارب��ران در این نوع از 
تبلیغات بسیار زیاد اس��ت به جای خریداری فضای تبلیغاتی 

کاربران آن را منتشر می کنند.
۲. پتانس��یل دیده  شدن بس��یار زیاد: یک ویدئوی ویروسی 
پتانسیل دیده شدن در سطح بین المللی و بدون هزینه را دارد، 
بنابراین یک شرکت کوچک و حتی یک شخص می تواند از آن 

بهره بسیار زیادی ببرد.
3. تهاجمی نیس��ت: تصمیم انتش��ار یا عدم انتشار کاماًل به 
عهده کاربر اس��ت و بنابراین میزان تعامل با برند در مقایسه با 

روش های سنتی بسیار بیشتر است.
۴. به س��اخت و شناخته ش��دن برند کمک شایانی می کند: 
اگر در تهیه محتوا، خالقیت و نکته س��نجی) نکته ای که برای 
مخاطب مهم و جذاب اس��ت( رعایت ش��ود محت��وا به قدری 
جذاب می شود که مخاطب خود تصمیم به انتشار آن می گیرد 

و بنابراین رابطه ای صمیمی با برند برقرار می کند.
بدون ش��ک تبلیغات و بازاریابی ویروسی در صورت رعایت 

اصول یکی از پرقدرت ترین ابزارهای برندینگ است.
دستمال عاشقانه کوکاکوال دردسرزا شد

تصور کنید که در حال رس��یدگی به ام��ور تجاری خود در 
طول پ��رواز ناگهان ناخواس��ته با فردی مواجه می ش��وید که 
ش��ماره تلفنش را به ش��ما می دهد. ش��اید با خود بگویید که 
این یک ترفند ش��یرین قدیمی اس��ت ام��ا برخی برخالف آن 

فکر می کنند.
در تالش برای خلق داس��تان های عاش��قانه واقعی درس��ت 
 Delta از می��ان یک کمدی رمانتیک، کوکاک��وال با همکاری
AirLines دستمال کاغذی هایی را به مسافران می دادند که 
آنها را متقاعد می کرد تا ش��ماره تلفن های ش��ان را با غریبه ها 

به اشتراک بگذارند.
 Diet Coke این دس��تمال کاغذی ه��ا، حاصل هم��کاری
و Delta AirLines ب��ا دس��تورالعمل هایی نظیر این مورد 
هم��راه بودند: کمی حس و حال بچه مدرس��ه ای های قدیمی 
را پیدا کنید. ش��ماره تلفن خود را روی این دستمال کاغذی 
بنویس��ید و آن را به همراه و همس��فر خود بدهید. شما هرگز 
نمی دانید ش��ماره تلفن تان به دس��ت چه کسی می رسد. شما 
در هواپیمایی پر از آدم های جذاب هس��تید و البته شما هرگز 

نمی دانید که شماره تلفن تان به دست چه کسی می افتد.
متاسفانه، در این مورد خاص عشق در هواپیما یافت نمی شد 
چون مسافران فکر می کردند که دستمال ها صرفا وحشتناک و 

تهدیدکننده هستند.
یک��ی از کارب��ران توییتر به ن��ام »ducksauz« پس از به 
اشتراک گذاری تصاویر این دستمال ها نوشت: این دستمال ها 
وحش��تناک و تهدیدآمیز هستند. مطمئن باشید که هیچ کس 
عالقه من��د ب��ه دریافت ش��ماره تلفن های ناخواس��ته با هدف 
ی��ادآوری روزهای خ��وش قدیمی نیس��ت و تمایلی ندارد که 
شماره تلفن یک همس��فر چند ساعته را با خود داشته باشد. 

این حرکت خوب به نظر نمی رسد.
یک نفر موسوم به »ام جی جو« این تاکتیک بازاریابی را یک 
ش��وخی احمقانه، نامناس��ب یا با وجود یک سری اصطالحات 

مشابه موجب سوء تفاهم دانست.
هر دو برند از آن زمان تاکنون بابت ایجاد حس ناراحتی در 

مسافران با راه اندازی این کمپین عذرخواهی کرده اند.
 Atlanta« کوکاک��وال در گفت وگ��و با وب س��ایت خب��ری
Business Chronicle« از هم��ه اف��رادی ک��ه احتم��اال 
رنجیده اند، عذرخواهی کرد. این ش��رکت با همکاری شرکای 
خود در Delta شروع به حذف این دستمال کاغذی ها در ماه 

گذشته و جای آنها را با دیگر دیزاین ها پر کرد.
در بیانیه Delta AirLines این طور آمده است: ما به خاطر 
این موضوع متاسفیم و شروع به برداشتن دستمال های کاغذی 

از هواپیمای خود در ماه ژانویه کردیم.
mbanews :منبع

BRANDکارگاهبرندینگ

اطالعات خرید کاربران، زیربنای کسب و کار بزرگ تبلیغاتی آمازون

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

4 اسفند 1397

شماره 1266



 
اولین ایمیل در سال 19۷1 یا 19۷۸ توسط ری تاملینسون فرستاده شد 
و خبر از عصری جدید از ارتباطات را با خود منتش��ر کرد. پیام آن ایمیل، 
پیامی خاص نبود. فقط یک سری از اعداد و حروف بود که بیشتر شبیه به 

یک رمز بود تا یک پیام. اما اهمیت آن، خارق العاده بود.
 چند س��ال بعد، گری ت��ِورک که مدی��ر بازاریابی یکی از ش��رکتهای 
تجهیزات دیجیتالی بود، اولین ایمیل تجاری را ارسال کرد. این ایمیل برای 
چندین آدرس ایمیل فرس��تاده شد و بدین ترتیب، بازاریابی ایمیلی پا به 
عرصه وجود گذاش��ت. فقط چند صد نفر در فهرست گیرندگان آن ایمیل 
حضور داش��تند، اما همین تعداد برای تورک کافی بودند تا خود را مطرح 

کند: او »پدر اسپم« شد. 
امروزه سیلی از بازاریابی ایمیلی به وجود آمده است. هنوز هم خیلی از 
این پیامها، اسپم فرض میشوند، اما نمیتوان منکر تأثیر پیامهای خوب شد. 

مسلماً این پیامها روی مشتریان تأثیرات بسزایی میگذارند.
 بازاریابی ایمیلی به یک کس��ب و کار اجازه میدهد تا با مشتریان خود 
ارتب��اط برقرار کرده و برند خود را ارتق��ا دهد. این یعنی با افزایش فروش 
و کس��ب درآمد بیشتر با ایمیل خیلی از کارها را میتوان انجام داد: فروش 
محصوالت و خدمات، به اشتراک گذاشتن اخبار و روایتکردن یک داستان.

آیا بازاریابی ایمیلی کار میکند؟ 
وقتی ک��ه صحبت از ارتباط با مش��تریان و فروش محص��والت به آنها 
میش��ود، بازاریابی ایمیلی به عنوان یکی از مقرون به صرفهترین روش��ها 

مطرح میشود. 
در واق��ع، یکی از مطالعاتی که توس��ط DMA در س��ال ۲۰1۵ انجام 
ش��د، نشان داد که به ازای هر یک دالری که برای بازاریابی ایمیلی صرف 
میش��ود، 3۸ دالر بازگشت س��رمایه )ROI( به وجود میآید. هنگامی که 
مغازهداران به دنبال جنسی برای خرید هستند، معموالً ایمیلهای خود را 
که از فروشگاههای مورد عالقه خودشان دریافت می کنند، چک مینمایند. 
هن��وز هم خیلی از افراد، هم��واره ایمیلهای زیادی را دریافت میکنند و 
نگهداری همه آنها در صندوق ورودی یک دردس��ر است، بنابراین باید به 
دنبال راههایی بود که با اس��تفاده از آنها، ایمیلهای شرکت در صندوقهای 

ورودی افراد بدرخشد.
چگونه میتوان به یک فهرست خوب از گیرندگان ایمیل، دست پیدا کرد؟

وقتی که یک شرکت، یک فهرست خوب از مشترکین برای خود داشته 
باش��د، آن وقت اس��ت که میتواند با خیال آسوده به ROI باال دست پیدا 
کند؛ فهرستی از گیرندگان که همواره تمایل دارند تا ایمیلها را از شرکت 

محبوب خود دریافت کنند. 
 راههای زیادی وجود دارد که به وسیله آنها میتوان به افرادی دست پیدا 
کرد که تمایل دارند تا ایمیلهای یک شرکت خاص را دریافت کنند. در این 

مقوله به تعدادی از این بهترین روشها اشاره شده است.
برای ایجاد یک فهرست ایمیل:

• باید یک فرم ثبتنام روی س��ایت قرار داده ش��ود. هنگامی که افرادی 
به یک وبسایت سر میزنند و دوست دارند تا مطالبی را در آن سایت مرور 
کنند، قطعاً به دنبال آن خواهند بود تا با برند سایت در ارتباط باقی بمانند. 
اینجا اس��ت که باید یک فرم ثبتنام در وبس��ایت وجود داشته باشد تا این 

بازدیدکنندگان بتوانند از طریق آن در سایت ثبتنام کنند.
• میتوان از یک صفحه ثبتنام قدیمی شناختهشده و جذاب در وبسایت 
اس��تفاده کرد. فرقی نمی کند که شرکت در یک فضای خشت و مالتی به 
کار مش��غول است، یا در رویدادی درگیر شده که در حال میزبانی از افراد 
است. مهم آن است که باید فضایی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند در آن 

فضا ثبتنام کرده و چیزهای بیشتری را به دست آورند. 
• پ��س از ثبتنام، بای��د افرادی که در وبس��ایت ثبتن��ام کردهاند را در 

رسانههای اجتماعی دنبال کرد. اگر یک شرکت، هنوز به فهرستی خوب و 
جامع از ایمیلها دست پیدا نکرده است و اگر هنوز هم به دنبال تکمیل این 
فهرست برای خودش است، باید نگاهی به رسانههای اجتماعی داشته باشد. 
در صورتی که شرکت در رسانههای اجتماعی فعال است، میتواند روی آن 
بیشتر کار کند؛ در این صورت، میتواند فرم ثبتنام خود را روی شبکههای 

اجتماعی مورد نظر خودش قرار بدهد. 
 خب، میتوان مش��ترکین بیشتری را به فهرست موجود اضافه کرد، اما 

چگونه؟ 
• میتوان بحثی را به راه انداخت یا یک تخفیف پیشنهاد داد. یک عامل 
انگیزش��ی این اس��ت که برای کسانی که تازه در س��ایت ثبتنام میکنند، 

جوایزی را در نظر گرفت.
• باید ایمیلهایی ایجاد کرد که به اشتراکگذاشتن آنها آسان باشد. هنگامی 
که یک ایمیل زیبا و جذاب باشد، افراد بیشتری تمایل پیدا میکنند تا آن را 

با دیگران به اشتراک بگذارند.
آیا میتوان یک فهرست ایمیلی خریداری کرد؟

ن��ه، خرید یک فهرس��ت ایمیلی، کار منطقی ای نیس��ت. فهرس��تهای 
خریداری شده، کارایی ندارند. اگر فهرستی از ایمیلها خریداری شده باشد 
و ایمیلهایی برای آنها ارسال شود، با احتمال زیاد این ایمیلها در اسپم قرار 
خواهند گرفت. گاهی اوقات اگر در یک کمپین ایمیلی، ایمیلی برای فردی 
ارس��ال شود و آن ایمیل در اسپم قرار گیرد، آن سرویس ایمیل، آن آیپی 
را در فهرست ممنوعه خود قرار میدهد. خب، معلوم است که دیگر ارسال 

ایمیل برای آن شخص، سودی نخواهد داشت. 
بای��د از مخاطبین اج��ازه گرفت. هر ک��دام از افرادی که در فهرس��ت 
مخاطبین یک ش��رکت قرار میگیرند، خودش��ان باید با خواسته خودشان 
انتخاب کنند تا ایمیلها را از آن شرکت دریافت کنند. اگر اینگونه نباشد، آیا 

بازاریابی ایمیلی موفق خواهد بود؟
یک لینک لغو اشتراک نیز باید در سایت وجود داشته باشد. قوانین ضد 
اس��پم فدرالی، این الزام را گذاشته اند که باید راهی برای مشترکین وجود 
داشته باشد تا در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیلها بتوانند اشتراک 

خود را لغو کنند. 
حاال که یک ش��رکت برای بازاریابی ایمیلی آماده ش��ده اس��ت، از چه 

پلتفرمی باید استفاده کند؟
چه اینکه یک شرکت، به تازگی بازاریابی ایمیلی خود را آغاز کرده باشد 
و چه یک برنامه منظم از قبل برای این کار داش��ته باشد، به هر حال باید 
از پلتفرمی استفاده کند که همه کارها را برای او انجام بدهد. از اتوماسیون 
گرفت��ه تا ردیاب��ی تا بهینهس��ازی ایمیله��ا و ... . Mailchimp یکی از 
پلتفرهایی است که تمام این کارها را برای یک کسب و کار انجام میدهد. 

 این پلتفرم چقدر هزینه دارد؟
برخ��ی از ارائهدهن��دگان چنین پلتفرمهایی مانن��د Mailchimp در 
ابتدای کار، پولی را از متقاضی خود دریافت نمیکنند. با ارسال درخواست 
و عضوی��ت، برخی از ابزارها به صورت آزمایش��ی در اختیار ش��رکت قرار 
می گیرند تا بتوانند بفهمند که چگونه میتوانند به بهترین شکل از ابزارهای 
پلتفرم، اس��تفاده کنن��د. چنین پلتفرم هایی خدمات خ��ود را تا حدی به 
صورت رایگان ارائه میکنند. مثاًل تا زمانی که تعداد مش��ترکین به حدی 
مش��خص، مثاًل ۲۰۰۰مشترک نرسیده باشد، خدمات پلتفرم همچنان به 
صورت رایگان ارائه میشود. هنگامی که تعداد مشترکین باالتر برود، آنوقت 

مقداری هزینه به تناسب از متقاضی دریافت خواهد شد. 
ای��ن پلتفرمها همچنین از مش��ترکین خود پش��تیبانی میکنند و برای 
بازاریابی ایمیلی، توصیهها و راهنمایی هایی در مورد تجارب موفق شان در 
اختیار آنها قرار میدهند. اگر بازاریابی ایمیلی را به تازگی آغاز کرده باشید، 

این یک روش خوب برای موفقیت خواهد بود. 
راهنمای میدانی برای بازاریابی ایمیلی

بازاریابی ایمیلی یکی از اثربخش ترین روشهایی است که هر شرکت 

میتواند از آن برای تبلیغ برند خود از آن اس��تفاده کند. این روش هم 
در زم��ان ایج��اد اولیه یک برند، روش��ی خوب و مؤثر اس��ت و هم در 
زمان��ی که یک برن��د، به وجود آمده و میخواهد ب��از هم خود را باالتر 
بکش��د، میتواند از این روش استفاده کند. بسیاری نکات ریز و درشت 
وجود دارد که هر ش��رکت باید برای ورود به میدان عمل در بازاریابی 
ایمیلی از آنها استفاده کند. ایجاد یک برنامه بازاریابی ایمیلی، طراحی 
ایمیلهای اثربخش و آزمودن این ایمیلها برخی از نکاتی اس��ت که باید 
ب��ه دقت مورد توجه قرار گیرند تا بازاریابی ایمیلی را به روش��ی مؤثر 
تبدیل کنند. همچنین باید نس��بت به قدرت اتوماسیون آگاهی وجود 
داش��ته باش��د و از این قدرت در بازاریابی ایمیلی و در نهایت موفقیت 

ایمیلها بهرهبرداری شود. 
طراحی ایمیلها

ارائه محصوالت و خدمات به مش��تریان، همه چیز اس��ت، یا اینگونه به نظر 
میرسد که میتواند همه چیز باشد. در طراحی ایمیلها باید دقت کرد تا زمانی که 
یک ایمیل به دست مخاطب میرسد، او را ترغیب به کلیک روی آن کند و منتج 
به عضویت فرد ش��ود. در طراحی ایمیلها چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد. 
برخ��ی از این موارد عبارتند از: محتوای ایمیل، تمپلیتها، شناس��هها و هویتها، 
رنگها، تصاویر، الگوها، فونت ها و دعوتنامه برای مشتریان. طراحی همانقدر که 
یک هنر به حساب میآید، یک علم هم هست. ارسال ایمیل های جذابی که به 
خوبی طراحی شده باشند، یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای بازاریابی ایمیلی 
است.  برای طراحی ایمیلها میتوان کدنویسی کرد. همچنین میتوان از ایمیلهای 
HTML اس��تفاده کرد. در هر صورت، طراح��ی این ایمیلهای خوب، نیازمند 
دانش و مهارت اس��ت و اگر این دانش در ش��رکت وجود نداشته باشد، باید از 

مشاوران یا شرکتهای ارائهدهنده اینگونه خدمات کمک گرفته شود. 
A/B آزمون ایمیلها با تست 

یک��ی از حوزههای قابل توجه برای موفقیت بازاریابی ایمیلی در س��ال 
۲۰19، تس��ت A/B است. از آنجایی که نمیتوان ذهن مشتریان را خواند، 
بنابراین الزم است تا از دادهها و اطالعات استفاده شود تا به صورت مرتب، 
پیام  ها به روز شوند. در هر بار تست، باید روی یک متغیر مشخص متمرکز 

شد. برخی از این متغیرها می توانند شامل موارد زیر باشند:
• خط عنوان

• پیشنهاداتی که در ایمیل ارائه میشود.
• ایمیل از سوی چه کسی ارسال شده است.

• بخشهای مشخصی از فهرست ایمیلها 
• تغییراتی اندک در طراحی ایمیل

 هر یک از این متغیرها میتوانند تأثیری عظیم روی موفقیت کلی کمپین 
بازاریابی یک ش��رکت از طریق بازاریابی ایمیلی داشته باشند. به هر حال، 
اگر تمامی این متغیرها در یک زمان با هم تس��ت ش��وند، آنگاه مشخص 
نخواهد بود که چه کارهایی باید انجام ش��ود و چه کارهایی را نباید انجام 
داد. تس��ت A/B روشی اس��ت که به صورت تدریجی استراتژی بازاریابی 
ایمیلی را تکمیل میکند و میتواند به یک شرکت کمک کند تا به صورت 

پیوسته و مداوم به رشد و پیشرفت خود ادامه دهد. 
گوشیهای موبایل را فراموش نکنید!

امروزه بیش��تر اس��تفادهکنندگان از ایمیل، برای بازکردن و چککردن 
ایمیلهای خود از گوشیهای موبایل شان استفاده میکنند. در واقع، ۷۵درصد 
از کارب��ران Gmail، ب��رای بازکردن یا تعامل داش��تن از طریق ایمیل، از 
گوش��ی های هوش��مند خود استفاده میکنند. به خاطر س��پردن این ابزار 
جادویی، یکی از اصلیترین مؤلفههایی اس��ت ک��ه میتواند به موفقیت در 
بازاریابی ایمیلی کمک شایانی کند. این کار باعث میشود تا از دیدهشدن 
ایمیلها توس��ط گروه بزرگی از گیرندگان، اطمینان حاصل ش��ود. حصول 
اطمینان از اینکه ایمیلهای ارس��الی با گوشیهای موبایلی سازگاری دارند 
و روی آنها باز ش��ده و توسط آنها خوانده میشوند، موضوعی بسیار مهم و 

اساسی است که باید مد نظر قرار گیرد. 

چرا Apple تخفیف نمی دهد؟
با وجود اقتصادهای در حال شکست و ناموفق، Apple در زمینه 
فروش و س��وددهی رکورد زده و نیازی به یک حراج آتش��ین برای 
رقابت در فصل تعطیالت کریس��مس نداش��ته اس��ت. چهار مهارت 
مختلف شرایط را برای امکان عدم شرکت در حراج زمستانی فراهم 

کرده اند.
ب��ه گفته وب س��ایت cNet، با یک میلی��ارد و 6۷۰ میلیون دالر 
سوددهی در س��ال Apple ،۲۰۰۸ بهترین سال مالی را از ابتدا تا 
آن زمان تجربه کرد که درآمد ش��رکت به ازای هر سهم یک دالر و 
۸۲ سنت است. این اتفاق خوشایند با رکورد فروش Mac و آیفون 

همراه شد.
وقتی س��ایر ش��رکت ها در راه مب��ارزه با توف��ان اقتصادی تالش 
می کنن��د، Apple چگون��ه توانس��ت در زمین��ه ف��روش بعضی از 
گران  قیمت ترین گوش��ی ها و کامپیوترهای موج��ود در بازار رکورد 
بزند؟ چرا مردم مایلند فقط برای داشتن گوشی آیفون شگفت انگیز 
دیگر گوش��ی های خ��ود را کنار بگذارند؟ Dell حتی نتوانس��ت به 
متوسط انتظارات تحلیلگران دست یابد و به Apple نزدیک شود.

قس��متی از پاسخ این سوال در شیوه بس��ته بندی محصول نهفته 
است. 

وقتی یکی از محصوالت Apple را می خرید، بس��ته بندی بسیار 
خاص و باکیفیت آن این احس��اس را در ش��ما به وجود می آورد که 
انگار محصولی بس��یار وی��ژه را خریداری کرده ای��د. زمانی که برای 
اولین بار باکس MacBook جدید را باز می کنید، انگار یک هدیه 
از س��وی یک خرده فروشی لوکس آمریکایی برای تان فرستاده شده 
اس��ت. با باز کردن یک باکس HP هیچ چیز خاصی در انتظار شما 
نیس��ت. ش��ما در واقع دس��تورالعمل هایی را می بینید که برای یک 
کودک پنج س��اله جذاب اس��ت یا به آن تصاویر گرافیکی ناگفته ای 
ش��باهت دارد که پش��ت صندلی های هواپیما می بینید. آش��نایی با 

روش قرار دادن باتری داخل گوشی کار سختی نیست.
قسمتی از پاسخ این سوال در شیوه بازاریابی محصول نهفته است. 
با مراجع��ه ب��ه س��ایت www.apple.com از ی��ک کامپیوتر 
شخصی، شما صفحه ای را می بینید که واقعا iMac جدید را تبلیغ 
می کن��د. با دیدن صفحه س��ایت از یک کامپیوتر Mac، ش��ما یک 
صفحه جدید را می بینید که به تبلیغ استفاده از لوازم جانبی جدید 
می پ��ردازد. این به مثابه بازاریابی هوش��مندانه اس��ت. با مراجعه به 
سایت www.dell.com شما یک مانیتور را می بینید که ابتدا باید 
دریابید برای خانه مناس��ب است یا دفتر کار و چنانچه این موضوع 
اهمی��ت دارد، آیا قیمت های آنها با هم متفاوت اس��ت یا نه؟ صفحه 
اصلی Apple س��اده و حرکت در آن آس��ان است. در صفحه اصلی 
ش��رکت تمرکز باالیی روی »قهرمان« ش��ده است. همه محصوالت 
Apple این ویژگی را دارند. فرآیند بررس��ی آنها اصالح می ش��ود و 
فروش مکمل باالی بقیه لوازم جانبی هیچ گزینه ای به جز پر کردن 
س��بد خرید با لوازم اضافی به ارزش حدودا 3۰۰ دالر را پیش پای 
ش��ما نمی گذارد که در ادامه ش��ما حتما باید آنها را داش��ته باشید. 
روی ه��م رفت��ه، این حرکت یک نوع بازاریابی عال��ی و تمام عیار به 

حساب می آید.
قسمتی از پاسخ این سوال در برند مورد اعتمادشان نهفته است. 
Apple س��ال ها وقت خود را صرف ساخت یک برند کرده است. 
برن��دی ک��ه می توانید به آن اعتم��اد کنید، قابل اطمینان اس��ت و 
محصوالت��ش دوام خواهند یافت. Apple تنها ش��رکتی اس��ت که 
تولید سخت افزار و نرم افزار کنار هم در یک مکان واحد را به عنوان 
گزین��ه بهتر انتخ��اب کرد و ب��ه آن جامه عمل پوش��اند. این بدان 
معناست که برای نصب نرم افزار یا برنامه های جدید فقط احتیاج به 
کلیک کردن و کشیدن یک آیکون دارید و نیازی به جست وجو برای 

پیدا کردن یک برنامه درایور در اینترنت نیست.

قسمتی از پاسخ این سوال در نوآوری نهفته است. 
محصوالت نوآورانه ای که Apple همچنان به ارائه آنها می پردازد، 
عامل مهمی در موفقیت این شرکت به شمار می رود. اگر شرکت تان 
تغییر نکند یا نوآوری از خود نشان ندهد، شما احتماال رشد احتراقی 

درآمد یا سوددهی را تجربه نخواهید کرد.
بنابراین اگر ش��ما همه این قابلیت ها را داش��ته و از توانایی ایجاد 
تقاضای��ی غیرمعمول��ی برخوردار باش��ید، واقعا نی��ازی به حراج در 
روزهای��ی مثل »black Friday« نداری��د. نه فقط حراج از ارزش 
برن��د می کاهد بلکه ای��ن انتظار را در ذه��ن مصرف کننده به وجود 
می آورد که تنها کاری که ش��ما باید انجام دهید صبر و ش��کیبایی 
و در نهای��ت پایین آمدن قیمت خواهد بود. این همان کاری اس��ت 
ک��ه ش��رکت های تلویزیون کابل��ی در پایان هر ماه و ش��رکت های 
خودروسازی در پایان هر سال انجام می دهند. حتما شما شنیده اید 
ک��ه بهترین زم��ان برای خرید خودرو »فروش پایان س��ال اس��ت. 
Apple  نیازی به حراج ندارد مگر اینکه رقابت خود آن را وارد این 
بازی کند. در دنیای رقابت نیز مدیران و کارمندان ش��رکت احتماال 

حتی نمی خواهند قیمت های شان را خیلی هم کاهش دهند.
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چگونه فرهنگ سازمانی قدرتمند با نیروی 
دورکار داشته باشیم؟

دورکاری و فریلنس��رینگ با گسترش کسب وکارهای اینترنتی و فضای 
مجازی رشد چشمگیری داشته است. 

یک پس��ت توییتری آمار جالبی را نشان می دهد: ۴3درصد از کارمندان 
آمریکایی بخشی از زمان کاری خود را از راه دور مشغول هستند. هر روزه 
به  ش��مار افرادی که از راه دور کار می کنند یا به عبارتی دیگر فریلنسرها، 
افزوده می شود. این موج دورکاری چالش های جدیدی را در هویت سازمانی 
و محیط کاری شرکت رقم می زند. در سال ۲۰16 نظرسنجی از تعداد 1۵ 
هزار آمریکایی انجام شد. براساس این پژوهش حدود ۴3درصد از نیروی کار 
در آمریکا بخشی از ساعت کاری خود را به صورت دورکاری مشغول هستند. 
این آمار به  کارفرمایان مشاغل اعالم می کند تا متدهای کاری جدیدی را در 

زمینه  تیم سازی و حفظ ارزش های سازمانی جایگزین کنند.
فضای کاری گرم و خودمانی ایجاد کنید

سعی کنید روزانه زمانی را با تیم کارکنان خود سپری کنید. از مشارکت 
در جلس��ات کاری گرفت��ه تا حضور در تایم ناه��ار، روش های خوبی برای 
ارتباطات نزدیک تر هستند. بسیاری از شرکت ها در کنار حضور فیزیکی از 
شبکه های اجتماعی مختلفی برای حفظ فضای صمیمی بین اعضای تیم 
استفاده می کنند. ارین هالپر )Erin Halper( مدیرعامل و موسس آژانس 
آپساید )The Upside( که سازمان او بستری روبه رشد برای پیمانکاران 
مستقل است، اپلیکیشن هایی مانند اسلک را به سازمان ها پیشنهاد می کند. 
اس��لک این قابلیت را دارد تا تیم کارکنان، چه آنهایی که حضور فیزیکی 
دارن��د یا نیروهای دورکار به راحتی فایل ها و اس��ناد کاری را با یکدیگر به 
اش��تراک بگذارند و حضور فیزیکی در محیط کار را احساس کنند. کانال 
ارتباطی این اپلیکیشن هم محیط خودمانی برای صحبت های غیررسمی 
فراهم کرده اس��ت. هالپر برای جلسات ویدئویی هفتگی با تیم کارکنانش 
استفاده از پلتفرم های ویدئویی مانند زوم )Zoom( را توصیه می کند. در 
این جلسات ویدئوچت اعضای سازمان پیشنهاد ها خود را درباره  موضوعات 
کاری مط��رح می کنند. به عقیده  او ای��ن روش به نیروها انگیزه می دهد تا 
اهداف کاری خود را به اش��تراک قرار دهند و احساس رضایتمندی داشته 
باش��ند. مگان بری از مدیران ارشد محصول Octane AI است که آن را 
یک ش��بکه  پیام رسان در حوزه  بازاریابی و تجارت الکترونیک می شناسیم. 
به گفته  این مدیر ارشد کارکنان دورکار به سبب منعطف بودن برنامه کاری 
این امکان را دارند تا زمان بیش��تری را به سفر رفتن اختصاص دهند. این 
نکته از چشم بری نیز پنهان نمانده است. او با ایجاد یک کانال اختصاصی 
که محتوای مرتبط با سفر دارد، فضای جذابی برای صحبت های غیرکاری 

و انرژی بخش در بین تیم کاری خود ایجاد کرده است.
  ارتباط مؤثر یک هنر است؛ خبره  این مهارت شوید!

می توانید حدس بزنید که از همان ابتدا این ضعف بزرگ حس می ش��د 
که در ارتباط نوشتاری نمی توان احساسات و هیجانات را منتقل کرد و به 
همین دلیل اس��ت که غالب افراد ارتب��اط کالمی را ترجیح دهند و با این 
ش��یوه مکالمه حس بهتری داشته باشند. سعی کنید مکالمه را دوستانه و 
گرم آغاز کنید. با تیم کاری خود گفت وگوی خودمانی داشته باشید. مگان 
در این  باره می گوید: »هنگامی که با افراد رو به رو می ش��وید، بهتر است که 
مکالمه را با یک احوالپرسی صمیمانه و پیرامون تعطیالت آخر هفته آغاز 
کنید و گفت وگو را با پاسخ های مناسب خود ادامه دهید. این شیوه  ارتباط 
به مراتب حس بهتری نسبت به پرسش هایی درباره  وضعیت پروژه های در 

حال انجام یا ایمیل های کاری و ... به مخاطب منتقل می کند.«
مکالمات صمیمی و به  دور از کلیش��ه های رسمی با نیروهایی که از راه 
دور با مجموعه کار می کنند، نتیجه  بهت��ری دارد. بری در ادامه می گوید: 
»زمانی  که سرگرم گفت وگو در یک مسنجر یا شبکه  اجتماعی هستید، از 
تن صدا و حالت پیام می توانید حس و حال مخاطب را تشخیص دهید و اگر 
موج منفی از پیام های متقابل دریافت کردید، با واکنش مثبت خود فضای 
گفتمان را تغییر دهید.« ایموجی ها، گیفت های متحرک یا حتی یک پیام 
صوتی، ابزارهایی در دسترس شما هستند تا بتوانید احساس تان را به خوبی 
انتقال دهید. در ارتباط نوش��تاری چ��ه از طریق پیامک یا فضای مجازی، 
تماس دیداری و ارتباط چشمی امکان پذیر نیست. این فقدان را می توان با 
تاکید بر جنبه های مثبت در ارتباط نوشتاری تا حدود زیادی برطرف کرد.
 به افراد تیم خود فرصت های شغلی و مزیت های مختلف پیشنهاد دهید

سازمان اس��تودیو Studio1۵( 1۵( رویدادها و مناسبت      های زیادی در 
کش��ورهای مختلف برگزار می کند و نیروهای زیادی در شهرهای مختلف 
دارد که به صورت دورکاری با مجموعه در ارتباط هستند. وجود این نیروها 
ایده  تهیه بلیت سفر برای شرکت در رویدادهای سازمانی را در ذهن مدیران 
ارشد شرکت خلق کرد. استودیو 1۵ با این آفر پیشنهادی، عمال با یک تیر 
دو نشان را هدف زد. از یک سو تجربه  سفر و افزایش انگیزه  تیم و از سویی 

آشنایی بیشتر با جزییات صنعتی که در آن مشغول به فعالیت هستند.
FORBES/zoomit :منبع

رهبری
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ب��رای موفقیت در هر کس��ب و کار، تنها نیاز ب��ه ایده های فوق العاده و 
اخالق کاری حرفه ای ندارید، بلکه افراد مناس��ب و الیق نیاز اس��ت. برای 
اینک��ه بتوانید ارتباطات خوبی برقرار کنید، باید در رهبری و مدیریت به 
یک مدیر حرفه ای تبدیل ش��وید. در ادامه با ما همراه باشید تا شما را به 

یک مدیر خوب و شایسته تبدیل کنیم.
در تمام 1۸ سال فعالیت حرفه ای ام چیزهای زیادی یاد گرفتم و اکنون 
ب��ه عنوان یک کارآفرین، هنوز در حال یادگیری هس��تم. حتماً می دانید 
یادگیری چیزهای جدید و کس��ب تجربیات تازه، در انجام بهتر کارها به 

شما کمک می کند.
در ادام��ه  مقاله نکاتی را متذکر می ش��وم که ط��ی دو دهه مدیریت و 

رهبری کسب و کار یاد گرفته ام:
هیچ وقت تسلیم نشوید

ش��اید این نکته مدیریتی خیلی تکراری باش��د، اما بهترین رهنمودی 
است که می توانم به شما بگویم. کارآفرینی برای افرادی که به اندازه  کافی 
مصمم و سختکوش نیستند، اصاًل مناسب نیست. کارآفرینی برای کسانی 
مناس��ب اس��ت که تمام ایده ها، مهارت ها و اعضای تیم شان را باور دارند. 
کنار گذاش��تن یک پروژه، هر چقدر بزرگ یا کوچک باشد، نه فقط برای 
خودتان، بلکه برای کس��انی که مدیری��ت و رهبری آنها را به عهده دارند 

هم مضر است.
اطرافیان تمام دارایی تان هستند

وقتی همکاران و کارمندان توانمند و الیقی نداش��ته باشید، انجام یک 
پروژه چندین برابر س��خت تر می ش��ود. پس همیشه بهترین کارمندان را 
برای اجرای ایده های تان انتخاب کنید و تمام تالش خود را به کار بگیرید 

تا آنها را پیش خود نگهدارید.
هم مدیر باشید هم شاگرد

در موفق ترین ارتباطات حرفه ای هم اف��راد از احترام متقابل برخوردار 
بوده و همواره به دنبال یادگیری هستند. به عنوان یک رهبر باید بتوانید 
توانایی و دانش اعضای گروه تان را باال ببرید، البته باید به همان اندازه از 

آنها چیزهایی یاد بگیرید.
قوی و با اعتماد به نفس باشید

بیش��تر افراد مدیرانی که به خودش��ان اعتماد ندارند را به سختی باور 
می کنند. پس در ش��رایط بحرانی و بی ثباتی نیز مثبت اندیش و با اعتماد 
به نفس باش��ید. وقتی کارهای تان را با شک و دودلی انجام دهید، نه تنها 
روی نگ��رش خود تأثیر منفی می گذارید بلکه نگرش اعضای گروه را هم 

خراب می کنید.
برای کسب و کار در حال رشد، به افراد در حال رشد نیاز دارید

تمام کارمندان در حال رش��د هس��تند، البته برای داش��تن یک تجربه  
حرف��ه ای نیاز به نگ��رش مثبت به رش��د و یادگیری نی��ز دارید. پس از 
اش��تباهات کوچک بگذرید و س��عی کنید به اعضای تیم تان درس دهید 
نه اینکه آنها را به خاطر اشتباهات ش��ان سرزنش کنید. باید به کارمندان 
خود فرصت یادگیری دهید تا اعضای بهتری برای تیم شما شوند. یادتان 

باش��د شاید شما مدیر خوبی باشید اما همیشه می توانید به مدیر بهتری 
تبدیل شوید.

شکست را به عنوان یک واقعیت بپذیرید
تمام کسب و کارها در مقطعی از زمان شکست خورده اند. به جای اینکه 
مدام به دنبال شکست های دیگران باشید، از تجربیات آنها برای یادگیری 
و پیش��رفت خود اس��تفاده کنید. فقط به خاطر اینکه کس��ب و کارهای 

شکست خورده  زیادی دیده اید، ایده های خود را رها نکنید.
مدیریت افراد در دوران تغییر سخت ترین کار است

در زمان تغییرات فردی و محیطی، کارمندان ش��ما دوران س��ختی را 
پش��ت س��ر می گذارند. باید صبور باش��ید و یادتان بماند کسب و کارتان 
نیازمند سخت کوش��ی و صبر و تحمل شماس��ت. همیش��ه انعطاف پذیر 
باشید، اما هر چیزی را هم قبول نکنید. تعادل داشتن میان این موارد از 

سخت ترین کارهایی است که تاکنون برعهده داشته اید.
ماهی بزرگ در برکه کوچک شانس بیشتری برای رسیدن به 

موفقیت دارد
اگر به اندازه  کافی قدرت نداش��ته باشید، نمی توانید مدیر خوبی شوید. 
پس هیچ وقت رهبری گروهی که توان مدیریتش را ندارید، برعهده نگیرید 

و همواره اقتدار خود را با احترام به دیگران حفظ کنید.
در یک حوزه بهترین شوید و بعد به دنبال افزایش 

توانایی های تان بروید
بهتر اس��ت در یک چیز بهترین باش��ید یا در دیگ��ر زمینه ها عملکرد 
متوسطی از خود نشان دهید؟ قطعاً ترجیح می دهید در یک چیز بهترین 
شوید. وقتی کسب و کار خود را تازه راه اندازی کرده اید، سعی کنید کسب 
و کارت��ان در یک حوزه  خاص بهترین باش��د. بع��د از اینکه در آن حوزه، 

بهترین عملکرد را داشتید می توانید وارد حوزه های دیگر هم شوید.
برای موفقیت در سطح ملی، تیم بسیار خوبی تشکیل دهید

رقاب��ت در س��طح ملی بس��یار گس��ترده اس��ت و نیازمن��د مهارت و 
اس��تعدادهای باالست. شاید در مقابل یک گروه در شهر خودتان عملکرد 
خوبی داشته باشید، اما از موفقیت در سطح ملی بی نصیب خواهید ماند. 
پ��س کمی ان��رژی بگذارید و یک گروه عالی تش��کیل دهی��د که در آن 
استعدادها، توانایی ها و تمایالت مختلفی وجود دارد و یک هدف مشترک 

دنبال می شود.
از افراد و کارهایی که مانع رشد شما می شود، دوری کنید

همیش��ه باید افراد و پروژه هایی که مانع پیش��رفت کس��ب و کار شما 
می ش��وند را رها کنید. اگر توانایی یکی از اعضای گروه مناس��ب نیست و 
نمی توانید آن را ارتقا دهید، اجازه دهید از گروه شما خارج شود. همچنین 

فعالیت هایی که برای کسب و کارتان مناسب نیستند را رها کنید.
متواضع باشید

نباید خودخواهی را با رهبری اشتباه بگیرید. فروتنی برای موفقیت الزم 
است. پس تواضع و فروتنی پیشه کنید و مدیری باشید که اعضای گروه 

با تمایل و رضایت از او اطاعت می کنند.

برای جلب اعتماد دیگران تالش کنید
کس��ی که تنها پش��ت میز کار خود بنشیند و دس��تور دهد، یک مدیر 
موفق و فوق العاده نیس��ت. یک مدیر خوب در کار غرق می شود و ذهنش 
را هوش��یار نگه می دارد. پس همیشه باید سخت کوش ترین فرد گروه تان 
باش��ید. به کارمندان تان نش��ان دهید کار کردن در سازمان شما چگونه 
است و می توانید رابطه  خوبی با اعضای گروه تان داشته باشید و به رهبری 

کارآمد و موفق تبدیل شوید.
قبل از شروع کار، درباره آنها خوب فکر کنید

وقتی بدون آمادگی و فکر کردن وارد کاری ش��وید، اعضای گروه تان را 
هم دنبال خود می کشید. قبل از برداشتن اولین قدم مطمئن شوید وارد 
کاری نمی ش��وید که توانایی انجامش را ندارید. با احتیاط بیش��تری کار 

کنید تا در آینده دچار پشیمانی نشوید.
حریص نباشید

مدیران زیادی هستند که حرص پول کنترل آنها را به دست گرفته است. 
هنگام صحبت برای پول، قدرت و منابع حریص نباشید. حریص بودن برای 
یک فرد حرفه ای خوشایند نیست و می تواند در طوالنی مدت به کسب و کار 
شما آسیب بزند. بهتر است آموخته ها و تجربیات خود را به اشتراک بگذارید و 
از چیزهایی که در اختیار دارید، برای برقراری ارتباط بهتر با دیگران بهره ببرید.

نگذارید کسی باعث شکست تان شود
خود باید مس��ئولیت موفقیت یا عدم موفقی��ت کارهای تان را به عهده 
بگیرید. اگر می خواهید شکس��ت بخورید، بهتر اس��ت با تصمیم خودتان 
شکست بخورید. در قبال کارهای تان پاسخگو باشید و هیچ وقت دیگران را 

به خاطر شکست تان سرزنش نکنید.
رابطه ای دوطرفه برقرار کنید

اگر کسی به شما کمک می کند و در مقابل آن هیچ تقاضایی ندارد، ارتباط 
با او را متوقف نکنید و رابطه  دوطرفه تان را حفظ کنید؛ زیرا قطعاً شما کسی 
هس��تید که می توانید به او سود برسانید. اگر قطع ارتباط با او به نفع شما و 

کسب و کارتان است، از قطع همکاری با او واهمه ای نداشته باشید.
مدیری منحصر به فرد باشید

سبک مدیریت و رهبری به اندازه  سازمان، گروه و اهداف بستگی دارد. 
اگر یک مدیر به روشی متفاوت از شما رهبری می کند نگران نشوید، زیرا 

حتماً شرایط کاری شما با او متفاوت است.
بهبود و اشتراک چشم اندازتان بسیار مهم است

با رشد شرکت باید چشم اندازتان هم رشد کند. شما و اعضای گروه تان 
به اهداف کوچکی که به آن دس��ت یافته اید، راضی نش��وید. اجازه دهید 

چشم اندازتان بهبود یابد و آن را با افرادی خاص در میان بگذارید.
مثبت نگر باشید

در هر کسب و کاری سختی ها و چالش های زیادی وجود دارد. هیچ کس 
از مدی��ری بداخالق و ترش رو پیروی نمی کند، پس بدون توجه به موانع 

پیش روی تان مثبت اندیش باشید و همیشه لبخند بزنید.
Entrepreneur/ucan :منبع 

20 مهارتی که شما را مدیری موفق و فوق العاده می کند
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با حضور معاون آب و آبفا وزیر 
نیرو از طریق ویدیو کنفرانس با رییس جمهور دو پروژه شبکه آبیاری و 
زهکشی س��ه هزار هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان میناب و طرح 
س��د تغذیه مصنوعی دشت شمیل و آش��کارا در شهرستان حاجی آباد 
به بهره برداری رس��ید. به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای 
هرمزگان،قاسم تقی زاده خامس��ی در این مراسم در توضیح پروژه های 
صنع��ت آب و برق اس��تان هرمزگان بیان کرد:اس��تان هرمزگان یکی از 
اس��تانهای کم آب کش��ور است که دو دهه خشک س��الی و کم بارشی 
کشاورزی این منطقه را با بحرانهای جدی مواجه کرده. وی در ادامه افزود: 
با توجه به بارش های روزهای اخیر در استان هرمزگان ذخیره اب در پشت 
سدها مطلوب ش��ده که دولت و وزارت نیرو برای توزیع عادالنه آب باید 
با نگاه مثبت اقدامات اقدامات موثری را انجام دهد مهمی صورت خواهد 
گرفت. تقی زاده تصریح کرد: 3۷ طرح در بخش صنعت برق و انرژی در 
هرمزگان در دست اجرا است. وی با اشاره به پروژه های مهم بخش نیرو 
در هرمزگان گفت در اس��تان هرم��زگان در بخش آب و آبفا، 9۸پروژه با 

اعتب��ار36 هزار میلیارد ریال و 3۷ پروژه در صنعت برق و انرژی با اعتبار 
1۲ هزار میلیارد تومان با متوسط پیش��رفت ۴۰ درصدی داریم. معاون 
وزیر نیرو گفت: طرح ملی انتقال آب خلیج فارس بانمک زدایی توس��ط 
بخش خصوصی با اعتبار 9۰ هزار میلیارد ریال توس��ط بخش خصوصی 
در حال اجراس��ت و فاز اول این پروژه در نیمه اول سال آینده با ظرفیت 
۲۰ هزار مترمکعب به بهره برداری می رسد که بخشی برای صنعت و شرب 

هرمزگان و بخشی برای صنعت کرمان و یزد استفاده می شود. تقی زاده، 
دیگر پروژه صنعت برق اس��تان را نیروگاه س��یکل ترکیبی با اعتبار۴9۰ 
میلیون یورو اعالم کرد که توسط بخش خصوصی با فناوری جدید درحال 
اجراست و فاز نخست این نیروگاه نیز با ظرفیت 3۷ مگابایت در پیک در 
سال آینده به بهره برداری می رسد و وارد مدار می شود.  به گفته این مقام 
مسؤول، تامین 1۰۰ درصد از آب بندرعباس از طریق آب شیرین کن ها را از 
جمله برنامه های وزارت نیرو اعالم کرد و خاطرنشان کرد: در سال جاری فاز 
نخست آب شیرین کن 1۰۰ هزار مترمکعبی با ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب 
به بهره برداری رسید و در نیمه سال آینده  نیز۴۰ هزار مترمکعب دیگر 
وارد مدار می ش��ود. وی بابیان اینکه در دش��ت میناب 1۲ هزار هکتار از 
اراضی به صورت روباز آبیاری تامین آب می ش��ود؛ اظهار داشت: امشب با 
حضور رئیس جمهور در فاز نخست برای سه هزار هکتار خط انتقال آب 
به طول 11۰ کیلومتر و اعتبار یک هزار و 1۰۰ میلیارد ریال برای آبیاری 
صیفی جات افتتاح می شوند و این صیفی جات تولیدی در تمام فصول سال 

در کشور توزیع می شود.

اهواز- شـبنم قجاوند- ش��هردار اهواز به همراه رییس و نایب 
رییس شورای شهر میزبان س��فیر اتریش بودند. در این دیدار که با 
حضور کتانباف شهردار اهواز، اشتفان شلتس سفیر اتریش، سنواتی و 
باباپور رییس و نایب رییس شورای اسالمی شهر و تنی چند از مدیران 
شهرداری انجام شد، شهردار اهواز ضمن خوش آمدگویی به مهمانان 
در معرفی اولیه ای اذعان کرد: خوزستان و اهواز قطب مهم ایران در 
زمینه های مختلف صنعتی، گردشگری، فرهنگی ورزشی، کشاورزی 
و دارای مردمانی با فرهنگ و بااصالت و متمدن است و عالقمندیم از 
ظرفیت های اقتصادی، علمی، صنعتی و بویژه سرمایه گذاری در اهواز 
استفاده کنیم. منصور کتانباف ضمن برشمردن چند فرصت سرمایه 
گذاری در اهواز بیان کرد: یکی از ظرفیت های سرمایه گذاری در اهواز 
ساماندهی و بازیافت پسماندهای شهری و هدایت آن به سمت تولید 
برق یا کمپوست یا س��ایر گزینه های مناسب است و در این زمینه 
آمادگی همکاری را داریم. ش��هردار اه��واز ادامه داد: یکی از نیازهای 
کالنش��هر اهواز، لزوم احداث هتل اس��ت که ش��هرداری اهواز آماده 

اس��ت در این زمینه همکاری و مشارکت خوبی را با سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی داش��ته باش��د. وی تصریح کرد: اهواز با دارا بودن 
جمعیت اس��می 1 میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و 1 میلیون و ۷۰۰ هزار 
نفر رسمی )شهرهای اطراف نیز از امکانات اهواز استفاده می کنند( 
و با داش��تن جمعیتی جوان و بانش��اط ظرفیت مناسبی برای ایجاد 
فضاهای تفریحی، تفرجگاهها و شهربازی های مدرن است. کتانباف 

افزود: مطالعات و طراحی خط ۲ پروژه قطار شهری اهواز انجام شده 
و این پروژه بزرگ نیز ظرفیت مناسبی برای سرمایه گذاری است.

ش��هردار اهواز در پایان گفت: از این فرصت استفاده کرده از کلیه 
شرکت های توانمند اتریشی دعوت می کنم از فرصت های سرمایه 
گذاری اهواز بازدید کنند. سفیر اتریش در ایران نیز با ابراز خرسندی 
از سفر به اهواز گفت: هدف از این سفر، ارزیابی از فرصت ها و قابلیت 
های ش��هر اهواز است. اکنون ش��رکت های اتریشی در زمینه های 
مختلف محیط زیست، تصفیه خانه های بزرگ آب شرب و... در ایران 
و خوزستان فعال هستند و به تجارب و موفقیت های خوبی رسیده 
اند. اشتفان شلتس ادامه داد: شهرداری ها و شوراهای شهر در اتریش 
تجارب خوبی در زمینه بازیافت پس��ماند و تولید کمپوست دارند و 

مذاکراتی هم با چند کالنشهر ایران از جمله مشهد دارند.
همچنین در این دیدار رییس و نایب رییس شورای اسالمی شهر 
در سخنانی کوتاه فرصت های سرمایه گذاری را در خوزستان و اهواز 

برشمردند.

قـم- خبرنـگار فرصـت امروز- ب��ا حضور تی��م ممیزی 
ش��رکت ارزیاب مدیریت همام عملکرد شرکت توزیع برق استان 
قم بر اس��اس سه مدل اس��تاندارد ممیزی ش��د. در ابتدای این 
ممی��زی مهندس مه��دی آهنین پنجه رئیس هیئ��ت مدیره و 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان قم به ارایه گزارش 
 ISO، 9۰۰1:۲۰1۵ عملکرد شرکت در راستای اس��تانداردهای
ISO 1۴۰۰1:۲۰1۵  و OHSAS 1۸۰۰1:۲۰۰۷ پرداخ��ت. 
وی در ادامه ارتقاء افزایش سطح رضایتمندی مشترکین، کاهش 
تلفات برق، کاهش مدت زمان خاموشی، راه اندازی میز خدمت و 
ارائه خدمات به صورت الکترونیکی، مدیریت دارایی های فیزیکی 

را از جمله اقدامات موثر ش��رکت توزیع برق استان قم در جهت 
اهداف ممیزی مراقبتی مرحله اول استانداردهای یادشده برشمرد. 

در ادامه این جلسه نظری سر ممیز شرکت ارزیاب مدیریت همام  
ضمن تقدیر و تش��کر از اقدامات انجام شده توسط شرکت توزیع 
برق اس��تان قم گزارش خود را در ۴ س��رفصل ارائه کرد.  وی در 
ادامه اشراف مدیریت بر مسائل جاری شرکت، استراتژی و برنامه 
های عملیاتی، سند استراتژیک و افق تعیین شده آن برای سال 
1۴۰۴، افزایش درصد وصول مطالبات و سیستم پیامکی کنترل 
کننده، ایجاد کمیته های تحلیلی مناسب، نظارت ،خالقیت ونو 
آوری، شناسایی شاخص های فرآیندی، نرم افزار سیستم برنامه 
ریزی یکپارچه را از جمله نقاط قوت و قابل تقدیر شرکت توزیع 

برق استان قم بیان نمود.

ساری - دهقان - مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری ، گفت : دوازدهمین جایگاه اختصاصی عرضه سوخت 
در ناحیه بهش��هر افتتاح ش��د. به گزارش خبرن��گار مازندران و به 
نقل روابط عمومی  ، س��بحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری در مراسم افتتاحیه که مورخه ۲1 
بهمن 9۷ درجایگاه اختصاصی عرضه سوخت ترابری سجادی واقع 
درخروجی بزرگراه گلوگاه به شهرستان بهشهر برگزار شد در جمع 
مقامات ومسئولین استانی ، عنوان کرد : جایگاه اختصاصی عرضه 
سوخت مایع )بنزین ، بنزین سوپرو نفتگاز( شهرستان بهشهر با نام 
) سجادی ( در مدار سوخت رسانی قرار گرفت وبا افتتاح این جایگاه 
در این شهرس��تان شاهد بهبود در ارائه خدمات سوخت رسانی به 
خودروها خواهیم بود. س��بحان رجب پور ادام��ه داد : جایگاه تک 

منظوره فرآورده های نفتی ) س��جادی ( بهشهر با صرف هزینه ای 
بالغ بر 3۵ میلیارد ریال با س��رمایه گذاری آورده ش��خصی به بهره 
برداری رسید  . وی با احتساب جایگاههای افتتاح شده در سالهای 
اخیر، بیان کرد : با افتتاح جایگاه ) سجادی ( بهشهر در حال حاضر 

منطقه ساری در هشت شهر تحت پوش��ش خود تعداد 1۲۴ باب 
جایگاه عرضه سوخت مایع و تعداد ۸6  باب جایگاه سی ان جی و 
دو منظوره دارد و جایگاه عرضه سوخت ) سجادی( بهشهر به منظور 
ارائه خدمات هرچه بهتر سوخت رسانی به همشهریان و مسافرین با 
زمان بندی زود تر از موعد ، در دهه فجر 9۷ به بهره برداری رسید 
. وی با اش��اره به فرصت های شغلی ایجاد ش��ده در این جایگاه و 
شرایط بهتر در خدمات رسانی در زمینه سوخت رسانی به مصرف 
کنندگان بهشهری ، تصریح کرد : این جایگاه با اشتغال به کار برای 
1۲ نف��ر ، ظرفیت ذخیره 19۲ هزارلیتر را خواهد داش��ت . رجب 
پوراذعان داش��ت : جایگاه اختصاصی ) سجادی ( با تعداد ۴ سکو و 
۸ تلمبه و ۲۰ نازل در مساحت 3۵۰۰ متر مربع با هدف تسهیل در 

سوخت رسانی آماده خدمات رسانی می باشد . 

مشهد - صابر ابراهیم بای - تا پایان سال آینده ضریب نفوذ 
گازرسانی روستایی دراستان خراسان رضوی به 9۷ و نیم درصد می 
رسد. سید حمید فانی مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان رضوی 
در مراسم بهره برداری و کلنگ زنی دو خط انتقال گاز تربت حیدریه 
- کاشمر و دیزباد- تربت حیدریه که با حضور حسن منتظر تربتی 
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، مدیران ارشد 
این شرکت ، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مقامات استانی و 
محلی، صبح امروز ) شنبه 13 بهمن ماه( برگزار شد، ضمن تبریک 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با بیان مطلب فوق اظهار 
کرد: امروز بزرگترین پروژه گازرسانی استان خراسان رضوی در چهل 
سالگی انقالب در این نقطه به صورت پایلوت افتتاح شد. وی در ادامه 
با بیان اینکه شرکت گاز استان خراسان رضوی رتبه نخست شبکه 

گذاری گاز در کشور با 31هزار کیلومتر شبکه و رتبه دوم در تعداد 
مشترکین با ۲میلیون ۲۰۰هزار مشترک را داراست افزود: ساالنه 11 
و نیم میلیارد متر مکعب گاز در این اس��تان مصرف می شود. فانی 
تصریح کرد: حدود 1۰۰ درصد جمعیت شهری گازدار شده و فقط 

شهر "بار" باقی مانده که شرکت مهندس و توسعه گاز ایران در حال 
انجام این پروژه اس��ت که ان شاءاهلل اوایل سال آینده پروژه تکمیل 
می شود. همچنین در بخش روس��تایی نیز ۸۵ درصد روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار از نعمت گاز بهره مند هستند که حدود ۴۴۰ هزار 
خانوار را شامل می شود. این مقام مسئول افزود: عملیات گاز رسانی 
به ۵۵۰ روس��تای دیگر در حال انجام اس��ت که انتهای سال آینده 
پرونده گازرس��انی آنها نیز تمام می ش��ود و ضریب نفوذ گازرسانی 

روستایی به 9۷ و نیم درصد می رسد.
وی با بیان اینکه در س��ال 9۵ هر دو روز یک روس��تا در استان 
خراسان رضوی گازرسانی شد ادامه داد: درسال96 نیز هر 1۲ ساعت 
عملیات اجرایی گازرس��انی به یک روستا آغاز و در 1۲ساعت دیگر 

یک روستا به شبکه سراسری گاز کشور متصل شد. 

با حضور معاون وزیر نیرو و ویدیو کنفرانس با رییس جمهور:

دو پروژه شبکه آبیاری و زهکشی میناب و طرح سد تغذیه مصنوعی 
دشت شمیل و آشکارا به بهره برداری رسید

دیدار شهردار اهواز با سفیر اتریش

با حضور تیم ممیزی شرکت ارزیاب مدیریت همام ؛

عملکرد شرکت توزیع برق استان قم ممیزی شد

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

افتتاح جایگاه اختصاصی عرضه سوخت در چهلمین سالگرد انقالب اسالمی

بهره مندی ۹7 درصدی جمعیت روستایی استان خراسان رضوی از نعمت گاز تا پایان سال آینده

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت شهرک 
های صنعتی البرز گفت: امس��ال 6۰ واحدتولیدی صنعتی راکد 
و نیمه تعطیل اس��تان به چرخه تولید بازگشت داده شد. محمد 
امین بزاز پور فرشی اظهار داشت: این واحدها به علت مشکالتی 
مانند معوقه بانکی، مالیات، دارایی و عوارض به حالت نیمه تعطیل 
درآمده بودند که بار دیگر به چرخه تولید بازگش��تند. وی با بیان 
اینکه ایجاد و تکمیل زیرس��اخت در شهرک های صنعتی برای 
رونق بخشی به احداث واحدهای تولیدی و صنعتی در دستور کار 
شرکت شهرک های صنعتی استان قرار دارد، اظهار داشت: امسال 
تالش خود را به توسعه زیر ساخت ها و احیای واحدهای تولیدی 

صنعتی راکد معطوف کردیم. بزازی پور فرش��ی با اشاره به اینکه 
احیاء واحدها و نواحی صنعتی در اس��تان نیازمند کمک دستگاه 

های دولتی و بخش خصوصی است ،گفت: انتظار می رود دانشگاه 
ها ، شرکت های دانش بنیان ، بانک ها و دیگر دستگاه ها دراین 
زمینه همکاری بیش��تری کنند. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با اش��اره به اینکه توسعه شهرک های صنعتی در استان در 
کنار حفظ محیط زیس��ت صورت می گیرد گفت: شهرک های 
صنعتی باید محلی امن برای سرمایه گذاران بوده و نکات زیست 
محیطی را رعایت کنند. وی تجمیع صنایع در شهرک ها و نواحی 
صنعتی را راهکاری موثر در حفظ محیط زیس��ت عنوان و افزود: 
در غیر این صورت پراکندگی صنایع می تواند مشکالت بسیاری 

را برای استان ایجاد کند.

 60  واحد تولیدی راکد در البرز به چرخه تولید بازگشت داده شد

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر: 
نیمی از پروژه های مدرسه سازی استان با مشارکت خیرین انجام می شود

بوشهر-  خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان بوشهر گفت: همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی ۲۴ کالس درس در قالب 
هش��ت مدرس��ه با 6هزار و ۵۴۰ مترمربع زیربنا و 6۸ میلیارد و ۵۵۷میلیون ریال 
افتتاح و عملیات اجرایی 1۵۷ کالس درس در قالب ۲۲ مدرسه با ۲9 هزار مترمربع 
زیربنا و 9۴۵ میلیارد و ۲33 میلیون ریال اعتبار آغاز شده است. احمد مرادی روز 
درجمع خبرنگاران با بیان اینکه رشد فضاي آموزشي در ۴۰ سال انقالب اسالمي  
ایران رش��د چشمگیري داشته افزود: در س��ال جاری نیز 1۵1کالس درس در قالب ۴۷ پروژه عمرانی آموزشی در استان بوشهر با 
زیربنای ۲9هزار و ۸6۵مترمربع زیربنا و ۴۵9 میلیارد و ۴۵1میلیون ریال تحویل آموزش و پرورش شد. وی افزود: از این شمار 91 
کالس درس در قالب ۲۰ مدرسه و با زیربنای 1۷هزار و ۷۵۵ مترمربع زیربنا با 3۰9 میلیارد و ۵۸9 میلیون ریال اعتبار توسط خیران 
احداث شده است. مرادی با بیان اینکه نیمی از پروژه های مدرسه سازی استان با مشارکت خیرین انجام می شود، خاطرنشان کرد: 
از سال 9۲ تا کنون در دولت تدبیر و امید 316 پروژه آموزشی در استان آغاز شده که اعتبار آن قریب ۲۰۰ میلیاردتومان می باشد. 

برگزاری مانور نظارت بر آمادگی فنی و ایمنی نفتکشها در منطقه گلستان
گرگان-  خبرنگار فرصت امروز- با هدف سنجش میزان انطباق وضعیت نفتکشها 
جاده پیما با استانداردهای ایمنی و فنی، مانور بازدید از نفتکشها در شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی منطقه، این مانور 
باطالع قبلی به پیمانکاران حمل فراورده های نفتی استان و باتعیین شاخصهای ارزیابی 
 ،HSE ایمنی، فنی و ظاهری و باحضور تیمه��ای مرتبط داخلی)نماینگان واحدهای
مهندسی، تامین و توزیع و حراست( و نمایندگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای و پلیس راهور استان در محل پارکینگ نفتکشهای انبار گرگان انجام شد.برپایه این گزارش در پایان این بازدید وضعیت نفتکشها 
مطلوب ارزیابی شده و نواقص مشاهده شده جهت بازنگری و رفع هر چه سریعتر به پیمانکاران حمل فراورده های نفتی استان ابالغ 
گردیده است.در استان گلستان روزانه بطور متوسط 3 میلیون لیتر انواع فراورده های نفتی توسط 1۲۰ دستگاه نفتکش جهت مجاری 

عرضه و مصرف کنندگان بخشهای مختلف ارسال می شود.

شهردار گرگان :
اعالم رضایت استاندار گلستان از عملکرد شهرداری گرگان

گرگان-  خبرنگار فرصت امروز- شهردار گرگان اعالم رضایت استاندار گلستان از عملکرد شهرداری گرگان خبر داد و گفت: 
آینده خوبی در انتظار شهر گرگان است و شهروندان سال آینده سال شکوفایی گردشگری و سرمایه گذاری را در شهر شاهد خواهند 
بود.به گزارش مرکز اطالع رس��انی روابط عمومی ش��هرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در جلس��ه پیگیری پروژه های در دست اقدام 
شهرداری گرگان اظهار کرد: تالش شبانه روزی و ارائه خدمت بی منت باید در دستور کار و سرلوحه کار کارکنان شهرداری گرگان 
باشد.وی با تقدیر از اقدامات مدیران و کارکنان شهرداری گرگان در خصوص اقدامات انجام شده در دهه مبارک فجر به تقدیر استاندار 
گلستان از عملکرد شهرداری گرگان در جلسه روز گذشته اشاره کرد و گفت: ایشان از اقدامات و تعامل بسیار خوب شهرداری و شورای 
اسالمی شهر گرگان تشکر و بر توجه ویژه بر توسعه مباحث گردشگری، توجه به بافت تاریخی و وضعیت حمل و نقل عمومی در شهر 
تاکید کرد.شهردار گرگان بیان کرد: مردم گرگان شایسته بهترین ها هستند و تمامی کارکنان در رده های مختلف کاری در شهرداری 
باید تالش کنند بهترین خدمت را به مردم شهر گرگان ارائه دهند.دادبود گفت: آینده خوبی در حوزه های مختلف در انتظار گرگان 
است و مردم شهر گرگان بدانند خادمانشان در شهرداری گرگان برنامه های بزرگی را برای اجرا در دست اقدام دارند.وی بیان کرد: سال 
آینده سال شکوفایی سرمایه گذاری و گردشگری در گرگان است و پروژه های مختلفی در نقاط مختلف شهر کلنگ زنی خواهد شد و 

یا به بهره برداری خواهد رسید که می تواند به توسعه گردشگری کمک شایانی داشته باشد.

در شهرداری سمنان صورت گرفت ؛
دیدار شهردار سمنان با سردار جاللی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور

سـمنان - بابامحمدی - شهردار و مدیران شهری شهرداری سمنان 
میزبان سردار جاللی رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار حیدری 
معاون سازمان پدافند غیرعامل کشورو هیئت همراه بودند. علی تاج آبادی 
رئیس اداره پیشگیری ومدیریت بحران شهری شهرداری سمنان گفت: در 
این دیدار با ارائه گزارش��ی از اقدامات انجام شده توسط شهرداری سمنان 
در حوزه مدیریت بحران شهری، بررسی نقاط مخاطره آمیز شهر و مطالعه 
طرح جامع پدافند غیرعامل شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: با مساعدت و همراهی سردار جاللی رییس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور مقرر شد در سال 9۸ یک دستگاه خودرو CBRN مدیریت بحران به شهرداری سمنان تخصیص دهند. تاج 
آبادی خودرو CBRN مدیریت بحران را یک خودروی استراتژیک دانست و گفت: این خودرو بسیار مجهز می باشد و در حوادث 
شیمیایی و بیولوژیک بسیار مفید واقع خواهد شد که در سال آینده به ناوگان سازمان آتش نشانی شهرداری سمنان اضافه خواهد شد.

رئیس اداره نگهداری ابنیه راه ها اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران :
بازرسی بمنظور تعمیر و بازسازی از کلیه پلهای با دهانه بیش از 6 متراستان انجام پذیرفت

ساری - دهقان - رئیس اداره نگهداری ابنیه راه ها اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران از بازرسی کلیه 
پلهای با دهانه بیش از 6 متربمنظور تعمیر و بازسازی خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومي اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مازندران ، محسن محمدنژاد ضمن بیان این خبر افزود : پلها از ابنیه مهم راهها هستند که در صورت عدم 
رسیدگی مستمر خسارات سنگینی به آنها وارد می شود. . وی در ادامه گفت : ازکلیه پلهای با دهانه بیش از 6 متر توسط کارشناسان 
اداره نگهداری ابنیه فنی درستاد و ادارات تابعه بازرسی به عمل آمده و براساس شاخص سالمت بدست آمده نسبت به اولویت بندی 

جهت تعمیر و بازسازی آنها برمبنای اعتبارات ابالغی اقدام خواهد شد. 

بنزین پاالیشگاه شازند دارای استانداردهای باال و از عوامل کاهش آلودگی 
هوای استان مرکزی است

اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند و به نقل از تسنیم مهدی زندیه 
وکیلی معاون عمرانی استاندار مرکزی روز دوشنبه پنجم آذر ماه در چهارمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی 
که در محل استانداری مرکزی برگزار شد تولید سوختی با استاندارهای باال توسط پاالیشگاه شازند را از عوامل کاهش آلودگی هوا 
در اس��تان مرکزی خواند و گفت : به واس��طه وجود پاالیشگاه شازند استان مرکزی از استان های پیشتاز در استفاده از سوختی با 
استانداردهای یورو ۴ در سطح کشور است و بخشی از تغییرات و بهبود وضعیت هوای استان مرکزی به ویژه کاهش سطح گوگرد در 

هوای استان مرهون این اتفاق خوشایند است.

ISO 50001 برگزاری دوره تشریح الزامات استاندارد مدیریت انرژی
قم- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، دوره 
آموزش��ی الزامات اس��تاندارد مدیریت انرژی ISO ۵۰۰۰1 ویرایش ۲۰1۸ از مورخه 
9۷/11/3۰ لغایت 9۷/1۲/1 به مدت 16 ساعت جهت کارکنان شاغل در سمت های 
فنی و اعضای محترم کمیته انرژی شرکت گاز استان قم با هدف ایجاد توانمندی جهت 
بکارگیری و اجرای سیستم مدیریت انرژی و شناسایی منابع انرژی در سازمان و مدیریت 

عملکرد انرژی بر مبنای ISO ۵۰۰۰1 در سالن باقرالعلوم این شرکت برگزار شد. 

دو انتصاب مدیریتی در برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان حکم مدیریت امیر مهمان پذیر به عنوان مدیر امور 
حمل و نقل و سعید برادران را به عنوان مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE صادر کرد. بر اساس احکام صادره 
امیر مهمان پذیر به عنوان مدیر امور حمل و نقل منصوب شد تا تحت نظر معاونت مالی و امور پشتیبانی انجام وظیفه نماید.
همچنین س��عید برادران به عنوان مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE منصوب شد تا تحت نظر مدیرعامل 

شرکت انجام وظیفه کند. 

انتصاب مهرداد عیسی پور به عنوان سرپرست منطقه سه شهرداری رشت
رشت- زینب قلیپور- طی حکمی از سوی علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، مهرداد عیسی پور با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست منطقه سه شهرداری رشت منصوب شد. شایان ذکر است مهرداد عیسی پور در حال حاضر معاون شهرسازی و معماری 
منطقه سه شهرداری رشت می باشد و پیش از این مدیریت منطقه چهار شهرداری رشت و مدیریت شهرسازی منطقه دو شهرداری 

رشت را در کارنامه کاری خود دارد.
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با نزدیک ش��دن به پایان س��ال صحبت های زیادی راجع به میانگین 
حق��وق در ایران مطرح می ش��ود و ش��ایعاتی مبنی ب��ر افزایش درآمد 
کلیه مش��اغل در ایران منتشر می شود. البته بررسی میانگین درآمد در 
کش��ورهای مختلف یا حتی مقایس��ه میزان حقوق در آمریکا با متوسط 
درآمد کش��ورهای جهان، کار درس��تی نیس��ت چرا ک��ه ایاالت متحده 
اکنون موفق ترین ش��رکت های دنیا را در خود جای داده. بدین ش��کل 
متوس��ط درآمد در آمریکا به ش��دت باال رفته و متوس��ط حقوق ساالنه 
نیز در این کشور باال می رود. با این حال تصمیم گرفتیم به بررسی این 
موضوع بپردازیم و ببینیم میانگین حقوق پرداختی س��االنه موفق ترین 
ش��رکت های آمریکایی، مخصوصاً کمپانی های فعال در حوزه تکنولوژی 

چقدر است؟
کمترین میانگین حقوق پرداختی ساالنه در آمریکا چقدر است؟

دولت فدرال آمریکا، حداقل حقوق س��اعتی را ۷.۲۵ دالر اعالم کرده 
و ش��خصی که این میزان درآمد داش��ته باش��د در پایان س��ال حداقل 
1۵ هزار دالر حقوق گرفته اس��ت. بس��یاری از شرکت های آمریکایی به 
کارکنان سطح پایین خود همین مبلغ را پرداخت می کنند و این مسئله 
موجب می ش��ود که میانگین حقوق پرداختی س��االنه آنها کمتر از ۴۰ 

هزار دالر بشود.
البته ش��رکت های موفق س��عی می کنند برترین نیرو ها را اس��تخدام 
کنن��د و حتی طی دوره های کارآموزی مختلف، کارکنان جدید را تحت 
نظ��ر قرار دهند تا بهترین افراد را برگزینند. به همین دلیل آنها س��عی 
می کنن��د رضایت آنها را فراهم کنند و حقوق بس��یار بیش��تری به آنها 
پرداخت کنند. از این رو متوس��ط حقوق پرداختی س��االنه شرکت های 

موفق باال می رود و شش رقمی می شود.
متوسط حقوق پرداختی ساالنه 31 شرکت موفق آمریکا چقدر 

است؟
نش��ریه Wall Street ۷/۲۴، مهرماه سال گذشته به بررسی میانگین 
حقوق پرداختی شرکت های مختلف پرداخته و متوجه شده که کدامیک 
از کمپانی های معروف بیشترین میزان حقوق را پرداخت می کنند. حال با 

هم به مرور جزییات حقوق پرداختی این شرکت ها می پردازیم؛
ExxonMobil -31

متوسط حقوق ساالنه پرداختی : 1۰3 هزار دالر
س��متی که بیشترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر کنترل 

پروژه با ۲۲6 هزار دالر
سمتی که کمترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر فروشگاه 

خرده فروشی با 3۵ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: نفت و گاز

MIT 30- آزمایشگاه لینکلن
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰3 هزار دالر

س��متی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: مدیر مهندسی 
نرم افزار با 1۵۵ هزار دالر

س��متی ک��ه کمترین حق��وق س��االنه را دریافت می کن��د: تحلیلگر 
سیستم های کاری با 63 هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: تحقیق و توسعه در بخش نظامی
2۹- سیسکو سیستمز

متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰۴ هزار دالر
س��متی که بیشترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر توسعه 

کسب و کار با 199 هزار دالر
س��متی ک��ه کمترین حق��وق س��االنه را دریافت می کن��د: بازاریاب 

هماهنگ کننده با ۴۴ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: سخت افزار شبکه

2۸- نوارتیس
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰۴ هزار دالر

س��متی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: سرپرست امور 
پزشکی با ۲۸3 هزار دالر

سمتی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: متخصص کنترل 
کیفیت با ۴۵ هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: داروسازی
27- سان پاور

متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰۴ هزار دالر
س��متی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: مدیر مهندسی 

نرم افزار با 1۵۷ هزار دالر
سمتی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: متخصص کنترل 

کیفیت با 6۷ هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: انرژی خورشیدی
26- بلومبرگ

متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰۵ هزار دالر
س��متی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: مشاور ارشد با 

1۵۵ هزار دالر
سمتی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: نماینده خدمات 

مشتری با ۴۴ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: رسانه و دیتا

PG&E -25
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰۵ هزار دالر

س��متی که بیش��ترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: سرپرس��ت 
مهندسی با 139 هزار دالر

س��متی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: جوشکار با ۴۷ 
هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: انرژی
24- آنادارکو

متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰۵ هزار دالر
س��متی که بیشترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: ژئوفیزیکدان 

با 1۸6 هزار دالر
س��متی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: حسابدار با ۵6 

هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: نفت

23- اوراکل
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰6 هزار دالر

س��متی که بیش��ترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر ارشد 
بخش مهندسی با 196 هزار دالر

س��متی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: هماهنگ کننده  
تجهیزات با ۴۲ هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: نرم افزار سازمانی
Salesforce.com -22
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰6 هزار دالر

سمتی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: سرپرست تجربه 
کاربری با 1۸9 هزار دالر

سمتی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: نمایندگی توسعه 
کسب و کار با ۴۵ هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: مدیریت ارتباط با مشتری
Mednax -21

متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰۷ هزار دالر
س��متی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: متخصص علم 

بیهوشی با 3۲1 هزار دالر
س��متی که کمترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: دستیار اداری 

با 3۸ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: خدمات بهداشتی تخصصی

20- امژن
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰۷ هزار دالر

سمتی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: مدیر استراتژی 
با 3۲1 هزار دالر

س��متی که کمترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: دستیار اداری 
با 3۸ هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: بیوتکنولوژی
Chevron -1۹

متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰۸ هزار دالر
س��متی که بیشترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مشاور ارشد 

فنی با 1۵۸ هزار دالر
سمتی که کمترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر فروشگاه 

خرده فروشی با 3۴ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: نفت

1۸- ادوبی
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰۸ هزار دالر

سمتی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: سرپرست بخش 
مهندسی با 1۸3 هزار دالر

س��متی که کمترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر حساب 
متصل با ۵3 هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: تولید نرم افزار کامپیوتری

17- نت فلیکس
متوسط حقوق ساالنه پرداختی : 1۰۸ هزار دالر

سمتی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: مهندس نرم افزار 
ارشد با 1۸۵ هزار دالر

س��متی که کمترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر محتوا با 
۵6 هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: سرگرمی
Genentech -16

متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰۸ هزار دالر
س��متی که بیشترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: آسیب شناس 

با ۲1۵ هزار دالر
س��متی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند : تکنیسین تولید 

با ۵9 هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: بیوتکنولوژی

Shell Oil -15
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰9 هزار دالر

س��متی که بیشترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر پروژه با 
۲1۸ هزار دالر

سمتی که کمترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر فروشگاه 
خرده فروشی با 3۲ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: نفت

Workday -14
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰9 هزار دالر

س��متی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: مدیر مهندسی 
نرم افزار با 16۷ هزار دالر

س��متی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: نماینده فروش 
با 39 هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: نرم افزار مدیریتی
13- ویزا کارت

متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 1۰9 هزار دالر
سمتی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: سرپرست ارشد 

مدیریت محصول با 193 هزار دالر
س��متی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: هماهنگ کننده 

امکانات
با ۴6 هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: خدمات مالی
12- پی پل

متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 11۰ هزار دالر
س��متی که بیش��ترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: سرپرس��ت 

مدیریت محصول با 166 هزار دالر
سمتی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: مدیر عملیات

با ۵3 هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: خدمات مالی

11- اینتویت
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 11۲ هزار دالر

سمتی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: مدیر ارشد فنی  
با 1۸۰ هزار دالر

س��متی که کمتری��ن حقوق س��االنه را دریافت می کن��د: متخصص 
پشتیبانی فنی

با ۴۴ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: نرم افزار سازمانی

10-کوالکام
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 11۲ هزار دالر

س��متی که بیش��ترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر ارشد 
مهندسی نرم افزار با 1۷۵ هزار دالر

س��متی که کمترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: دستیار منابع 
انسانی

با ۵۴ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: ارتباطات مخابراتی

۹-گوگل
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 113 هزار دالر

س��متی که بیش��ترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر گروه 
محصوالت با ۲۲3 هزار دالر

سمتی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: افسر امنیتی

با 3۵ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: سرویس اینترنتی

۸- یاهو
متوسط حقوق ساالنه پرداختی: 11۵ هزار دالر

س��متی که بیش��ترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: سرپرس��ت 
مهندسی فنی با 1۸6 هزار دالر

سمتی که کمترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مهندس مرکز 
عملیات شبکه

با ۴۸ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: سرویس اینترنتی
7- ای بی

میانگین حقوق ساالنه پرداختی: 11۷ هزار دالر
س��متی که بیش��ترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر ارشد 

استراتژی با ۲1۸ هزار دالر
سمتی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: مربی آموزش

با 3۷ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: فروشگاه اینترنتی

6- مایکروسافت
میانگین حقوق ساالنه پرداختی: 11۷ هزار دالر

س��متی که بیش��ترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر ارشد 
اطالعات با ۲3۷ هزار دالر

س��متی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: هماهنگ  کننده 
برنامه غیرانتفاعی با 3۸ هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری
5- فیس بوک

میانگین حقوق ساالنه پرداختی: 11۷ هزار دالر
س��متی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: مدیر توسعه با 

1۷1 هزار دالر
س��متی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: حسابدار با ۴۴ 

هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: شبکه اجتماعی

4- لینکدین
میانگین حقوق ساالنه پرداختی: 1۲۰ هزار دالر

سمتی که بیشترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: مدیر تکنولوژی 
اطالعات با 1۵۴ هزار دالر

س��متی ک��ه کمترین حق��وق س��االنه را دریافت می کن��د: تحلیلگر 
صورتحساب

با ۴۵ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: شبکه اجتماعی کاری

3- اپل
میانگین حقوق ساالنه پرداختی: 1۲1 هزار دالر

س��متی که بیش��ترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر ارشد 
مهندسی با 196 هزار دالر

س��متی که کمتری��ن حقوق س��االنه را دریاف��ت می کند: دس��تیار 
خرده فروشی با ۲۸ هزار دالر

حوزه فعالیت شرکت: سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری
2- توییتر

میانگین حقوق ساالنه پرداختی: 1۲۲ هزار دالر
س��متی که بیش��ترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: سرپرس��ت 

مدیریت محصول با 1۷۴ هزار دالر
سمتی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: متخصص محتوا 

با ۵۴ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: شبکه اجتماعی

Vmware -1
میانگین حقوق ساالنه پرداختی: 1۲6 هزار دالر

س��متی که بیش��ترین حقوق س��االنه را دریافت می کند: مدیر ارشد 
مهندسی با 1۷۲ هزار دالر

س��متی که کمترین حقوق ساالنه را دریافت می کند: نماینده فروش 
داخلی

با ۴۷ هزار دالر
حوزه فعالیت شرکت: نرم افزار کامپیوتری

ب��ا توجه ب��ه میانگین حق��وق پرداختی کمپانی های آمریکایی ش��ما 
دوست دارید در کدامیک از این شرکت ها مشغول به کار شوید؟

usatoday/digiato :منبع

میانگین حقوق پرداختی ساالنه موفق ترین شرکت های آمریکایی چقدر است؟
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چگونه مثل تیم کوک در کمتر از یک دقیقه به کارمندان  انگیزه بدهیم؟
سایه ها چیز ترسناکی نیستند. وقتی تیم کوک جایگزین استیو جابز شد، می دانست که نباید از سایه ای 

که از میراث استیو جابز به جا مانده بود بترسد و باید شیوه  رهبری خاص خودش را پیاده سازی کند.
تیم کوک مدیرعامل اپل، طی این س��ال ها توانسته هوشمندی بی نظیر خود و توانمندی اش در رهبری 
را اثبات کند. او در س��فر خود به هندوس��تان اثبات کرد که ترکیبی از هوش و توانمندی در معاش��رت با 
مردم و توجه به دغدغه های ش��خصی آنها می تواند گره گش��ای بسیاری از مسائل دنیای کسب و کار باشد. 
او می دانس��ت در حالی که اپل برندی قدرتمند و جهانی است، اما آمارها نشان می دهد که تقریبا نیمی از 
جمعیت پرشمار هند هیچ اطالعاتی درخصوص اپل نداشته و چیزی از آیفون نمی دانند، اما کوک شناخت 
نس��بتا خوبی از هندی ها پیدا کرده بود. او می دانس��ت که کریکت ورزش اصلی هندی ها بوده و میلیون ها 
تماش��اچی در سراسر این کشور دارد. تماش��اچیانی که هدف مناسبی برای اپل و محصوالت آن هستند. 
تیم کوک به میان تماش��اچیان و بازیکنان کریکت رفت و با خبرنگاران این ورزش مصاحبه کرد. او عشق 
و عالقه خود به کریکت را با هوش��مندی نش��ان داد، اقدامی که به ارتقای برند اپل در بازار هند و تصمیم 
به تولید و مونتاژ پرچمداران این ش��رکت در کشوری منجر شد که سریع ترین رشد در زمینه  گوشی های 
هوشمند را در جهان دارد. یوکاری کین در کتاب خود با عنوان »امپراتوری تسخیرشده: اپل پس از استیو 
جابز« می نویس��د: زمانی  که تیم کوک در س��ال 199۸ وارد اپل شد، برای بعضی حکم یک ماشین منظم 
و دقیق را داشت که قادر بود در دل زیردستانش ترس و لرز ایجاد کند و برای دیگران، مردی محکم و با 

انگیزه بود که می توانست در آنها ایجاد انگیزه کند.
هنر ایجاد انگیزه، یکی از مهارت های مهم رهبران قدرتمند کس��ب و کار اس��ت. اگر بها دادن و توجه به 
کارمندان از اولویت های ش��ما باش��د، می توانید نس��بت به ایجاد یک محیط کاری مثبت، کارآمد و خالق 

اطمینان یابید.
بااین حال، تأیید و توجه به کارکنان و قدردانی از آنها هرچند که یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد انگیزه 
در نیروی انس��انی به شمار می رود، اما هیچ گاه اولویت کارآفرینان نبوده است. شاید به این خاطر که قشر 
کارآفرین و رهبران کس��ب و کار در طول روز مش��غله های فراوانی دارند و کارتابل ش��ان سرشار از نامه های 
نخوانده و کارهای نکرده اس��ت. به همین سبب آنها احس��اس می کنند که نمی توانند وقت خود را صرف 

انجام کارهایی کنند که به توجه فوری نیاز ندارد.
اما اگر یک نکته  ظریف را بدانید، اوضاع تفاوت خواهد کرد: شما می توانید به تیم خود در کمتر از یک 
دقیق��ه انگیزه بدهید! تیم کوک، مدیرعامل اپل ف��وت کوزه گری این کار به ظاهر ناممکن را در اختیار ما 
گذاش��ته اس��ت. شما به سادگی می توانید از پس این کار بربیایید و حتی الزم نیست برای آن وقت خاصی 
بگذارید. حتی اگر ابراز کالمی قدردانی برای تان دش��وار اس��ت، کافی اس��ت در صف مترو یا در مس��یر 
رفت و آمدت��ان، لحظاتی گوش��ی خود را بردارید و درس��ت مثل تیم کوک و با چن��د جمله توئیت، حس 

درونی تان را به پرسنل خود منتقل کنید.
قدردانی خود را به هر طریقی ابراز کنید

زمانی  که کارکنان وارد س��ازمان ش��ما می شوند، آمده اند که دلبسته ش��وند اما رفتار رهبران سازمان و 
قدرناشناسی آنها می تواند به دلزدگی آنها منجر شود. شاید خیال کنید که کارهای مهم تر از تشکر کردن 
دارید که باید به آنها رسیدگی کنید، اما در حقیقت، ابراز قدردانی بسیار مهم است و ارزش آن را دارد که 
در اولویت امور قرار بگیرد. حتی با یک تشکر ساده هم می توان نشان داد که افراد چقدر برای تان اهمیت 

دارند و به این ترتیب، به عملکرد و بازدهی مدنظرتان دست خواهید یافت.
ادامه دارد...

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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