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با تصویب شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی

ادغام بانک های نظامی 
کلید خورد

فرصت امروز: بانک مرکزی با انتش��ار اطالعیه ای مهم از تصویب ادغام پنج بانک و موسس��ه وابسته به نیروهای 
مسلح در بانک سپه توسط شورای پول و اعتبار خبر داد. هفته گذشته بود که حسن روحانی در پنجاه و هشتمین 
مجمع عمومی س��االنه بانک مرکزی در س��اختمان الجوردی میرداماد از برنامه ادغام بانک های نظامی و تشکیل 
یک بانک واحد خبر داده و گفته بود انجام این امر به نفع اصالح نظام بانکی کشور است. در همین ارتباط، بانک 
مرکزی روز گذش��ته در اطالعیه ای از ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح در بانک سپه و تصویب آن در 
شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: پنج بانک و موسسه اعتباری متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام...

گزارش مرکز آمار ایران از افزایش 80درصدی قیمت زمین در پاییز امسال

دبه فروشندگان در بازار مسکن

3

4

3

نوبخت از پیش بینی کاهش ۶ میلیارد دالری درآمد ارزی در سال آینده خبر داد

واریز پیش از موعد حقوق ها و یارانه اسفند

تحلیل برنامه ای بودجه دولت 
4چالش مالی تازه پیش روی صاحبان کسب وکارهای کوچک

رازهای موفقیت از زبان ستارگان سینمای جهان
4 روش برای افزایش مخاطبان اینستاگرام در سال ۲0۱۹

چگونه تبلیغات پیامکی مناسبی را داشته باشیم
THORNTONS نگاهی به استراتژی محتوایی برند شکالت

8 تا ۱۶

مدیریتوکسبوکار

آمازون قابلیت حذف کاالهای 
تقلبی را به پنل برندها اضافه کرد

7
میزان تولید خودرو در سـایپا و ایران خودرو از ۱۲00دستگاه 

در روز به بیش از 4۱00 دسـتگاه افزایش یافته است 
اما همچنان پاسخگوی هجوم خریداران نیست...

دخالت وزارت صمت در قیمت گذاری خودرو بازار را متالطم کرد؟

 دالیل اصلی گرانی خودرو 
در این روزها چیست؟

یادداشت
کنترل قیمت ها را به 

شهروندان آموزش دهیم

گران ف��روش کیس��ت و چه 
شخصی مش��خص می کند که 
یک ف��رد در جامعه دس��ت به 
گرانفروش��ی زده اس��ت؟ یکی 
از وظایف دولت در اقتصاد این 
است که قیمت ها را آزاد بگذارد 
و خری��د محص��والت و کنترل 
قیمت را به ش��هروندان واگذار 
انتخاب  اینکه خودشان  تا  کند 
کنند ک��ه محصوالت مورد نیاز 
را با چه قیمتی و از چه کس��ی 
خریداری کنند؛ در واقع، خود 
مردم باید قیمت ها را کنترل و 
با فرد گران فروش مقابله کنند.

م��ا در ای��ران س��ازمان های 
مانن��د  طویل��ی  و  عری��ض 
س��ازمان تعزی��رات حکومت��ی 
س��ازمان  همچنی��ن  و 
و  مصرف کنن��دگان  حمای��ت 
ک��ه  داری��م  تولید کنن��دگان 
اقتص��ادی کنونی  در ش��رایط 
می بینی��م ک��ه نق��ش آنها در 
کش��ور هی��چ تاثیری ن��دارد و 
دول��ت ابت��دا بای��د در کوچک 
تعجیل  س��ازمان ها  این  کردن 
ای��ن  مدیری��ت  ب��رای  کن��د. 
س��ازمان ها یک دفت��ر کوچک 
هم کافی اس��ت که تنها برخی 
از فعالیت ه��ای اداری را انجام 

دهن��د. توجه داش��ته 
3باشید آمارهایی که...

یکشنبه
۱۲  اسفند

۱3۹7

۲5 جمادی الثانی ۱440 - سـال پنجم
شـماره   ۱۲7۲- ۱۶صفحه - 50000 ریال

Sat.31 Feb 2019

فرصت امروز: س��وم اسفندماه بود که کارگروه ویژه اقدام مالی )FATF( به 
مدت چهار ماه دیگر به ایران مهلت داد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب 
کند. این کارگروه اعالم کرد که تا ژوئن 2019 یعنی تیرماه 98 به ایران مهلت 
می ده��د تا انتظارات این کارگروه را برآورده کند؛ انتظاراتی که برآورده کردن 
آن چند ماهی است که در فرآیند بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار 

گرفته است.
در بیانی��ه آخری��ن اجالس FATF ک��ه از 1۷ تا 22 فوری��ه )29 بهمن تا 
۳ اس��فند( در پاریس برگزار شد، یکی از دس��تور کارهای مهم، بررسی روند 
پیش��رفت ایران در اجرای برنامه اقدام بود. گفته می ش��ود این بار متن بیانیه 
عمومی لحن متفاوتی را نس��بت به بیانیه های قبلی نشان می دهد؛ لحنی که 
حاکی از آن اس��ت که اگر ایران تا پایان بهار س��ال آینده، مراحل الزم را طی 
نکند، با اقدامات متقابل این گروه مواجه خواهد شد. از این  رو، احتماالً مهلت 

چهار ماهه پیش رو، آخرین مهلت ایران در این فرآیند محسوب می شود.
با این همه، در اولین جلسه نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک 
هفته بعد از پایان نشست گروه ویژه اقدام مالی برگزار شد، بار دیگر الیحه پالرمو 
به رأی گیری گذاش��ته نشد؛ چنانکه بعد از پایان جلسه، مصطفی میرسلیم از 
عدم رأی گیری درباره الیحه پالرمو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
خبر داد و به خبرگزاری مهر، گفت: »با توجه به درخواس��ت نماینده دولت و 
نماینده مجلس از مجمع مبنی بر بررس��ی توأمان پالرمو و CFT، مقرر ش��د 

فرصت بیشتری در مجمع برای امعان نظر کارشناسی منظور شود.«
ای��ن یعنی آنکه این  بار هم مجمع تش��خیص مصلحت نظام نتوانس��ت به 
جمع بندی برسد و تصمیم گیری برای پالرمو به سال آینده و بعد از تعطیالت 
عید نوروز موکول ش��د، اما سوال اینجاس��ت که دلیل تعلل 10 ماهه مجمع 

تشخیص مصلحت نظام برای چیست؟
به گزارش خبرآنالین، این بار هم دود س��فید از دودکش مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام بیرون نیامد و تصمیم گیری برای پالرمو نه به هفته دیگر بلکه 
به سال دیگر موکول شد. این چهارمین جلسه بی نتیجه ای بود که در پنج ماه 
گذشته برگزار شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نتوانست به یک جمع بندی 

برسد.
به گفته مصطفی میرس��لیم، درخواس��ت فرهاد دژپس��ند، وزی��ر اقتصاد و 
حشمت اهلل فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی برای به تعویق افتادن 
بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا رای گیری برای 

این موضوع به سال 98 موکول شود.
حال این س��وال مطرح می شود که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد 
از ماه ها نمی تواند یک تصمیم قاطع درباره پالرمو اتخاذ کند آن هم لوایحی که 

قرار است تنها راه تنفس اقتصادی کشور باشد؟ 
طی روزهای گذشته تالش همه جانبه مخالفان و اظهار نظر برخی از اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت از این دارد که ممکن است این الیحه 
در مجمع تشخیص مصلحت رد شود و البته این رد الیحه خواه  ناخواه بر بازار 
طال و ارز و البته قیمت کاالها تاثیرگذار خواهد بود وقتی این موضوع مصادف 
ش��ود با شب عید خود می تواند تبدیل به یک معضل شود. برای همین وقتی 
گفته می شود دولتی ها تمایل داشتند تا این جلسه به تعویق بیفتد کسی تعجب 

نمی کند.
مشکل ایرادات شورای نگهبان است یا مجمع؟

آنطور که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور می گوید گویا مشکل 
بر سر ایراداتی است که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
پالرمو گرفت نه شورای نگهبان، ایراداتی که البته مجلس حاضر نشد آن را رفع 

کند. جنیدی در این رابطه می گوید »توقع آن است که خود مجمع، مصلحت را 
تشخیص دهد. به طور مشخص درباره پالرمو، دولت الیحه داد، مجلس تصویب 
و شورای نگهبان تأیید کرد اما هیأت نظارت مجمع اعالم کرد این الیحه خالف 
برخی از سیاست های کلی نظام است، حاال خود مجمع باید این گره را بتواند 
باز کند. از مجمع توقع داریم که چنین مصلحت آشکاری را تشخیص دهد و 

در نظر بگیرد.«
احمد توکلی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام  نیز می گوید: »اصرار 
مجمع آن اس��ت که همه حرف ها زده ش��ود. به طوری ک��ه وقتی دفعه قبل 
رأی گیری کردند بر کفایت مذاکرات اکثریت قاطع رأی منفی دادند و معتقدند 

بودند باید مباحث بیشتری طرح شود. این اهمیت موضوع را می رساند.«
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام درباره دی��دگاه نمایندگان دولت در 
جلس��ه مجمع تش��خیص مصلحت نظام ادامه می دهد: »اعضای دولت اعالم 
کردن��د از آنجا که نتیج��ه تصمیم گیری بر قیم��ت کاال و ارز تأثیر می گذارد 
بنابراین بهتر است رأی گیری عقب بیفتد.« توکلی در واکنش به انتقاد صریح 
روحانی از اعضای مجمع تشخیص نیز می گوید: »مراجع تصمیم گیری در هر 
نظامی یک شکلی دارد. در نظام جمهوری اسالمی ایران نیز طبق قانون اساسی 
مسیر تصمیم گیری روشن است. اینکه بگویند 20-10 می توانند یا نمی توانند 
تصمیم بگیرند، حرف ناصوابی است چون دموکراسی به تعداد نیست بلکه به 

رعایت قاعده و قانون است.«
داستان پالرمو

ماجرای الحاق ایران به کنوانس��یون پالرمو 19 آذر س��ال 92 از سوی دولت 
یازدهم به مجلس نهم تقدیم شد، اما به دلیل نگاه سیاسی غالب در این مجلس 
بررسی الحاق ایران به پالرمو مسکوت ماند. این الیحه برای دومین بار 1۳ تیر 
9۵ از سوی دولت به مجلس رفت تا این  بار کار نیمه تمام مجلس نهمی ها را 

مجلس دهمی ها کامل کنند.
نهایتا 20 خردادماه سال 9۷ پس از کش و قوس های فراوان الیحه الحاق به 
پالرم��و در صحن علنی مجلس با 1۳۶ رأی موافق، 89رأی مخالف و 11 رأی 
ممتنع  از 2۵۶ نماینده حاضر به تصویب رسید. البته تصویب در مجلس پایان 
کار نبود و شورای نگهبان تیرماه سال 9۷ این الیحه را به همراه ایرادات شکلی 

و محتوایی به مجلس بازگرداند.
۳ مهرماه س��ال 9۷ مجلس ایرادات ش��ورای نگهبان را رفع و آن را دوباره  
به این ش��ورا بازگرداند، اما این آخرین رفت و برگش��ت نب��ود. 18 مهرماه بار 
دیگر ُمهر برگشت پای این الیحه الحاق ایران به پالرمو نشست و البته این  بار 
شورای نگهبان ایرادات شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را 
به آن ضمیمه کرد و به مجلس فرستاد. در نهایت 2 آبان ماه علی الریجانی این 
الیحه را به همراه مصوبه اصالح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص 

ارجاع داد.
29 دی ماه اولین جلسه بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به پالرمو 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اما این جلسه به نتیجه ای نرسید 
و ادامه بحث ها به جلس��ه دوم موکول ش��د. ۶ بهمن ماه جلسه دوم مجمع نیز 
برای تعیین تکلیف پالرمو برگزار ش��د اما این جلس��ه هم سرنوشت متفاوتی 

نسبت به جلسه اول نداشت و نهایتا تصمیم گیری به جلسه سوم موکول شد.
جلس��ه سوم مجمع برای بررسی پالرمو هم پیش از پایان مهلت چهار ماهه 
fatf  درست یک روز مانده به اجالسیه گروه اقدام ویژه مالی یعنی 2۷ بهمن 
ماه برگزار ش��د که البته این جلس��ه پایان کار نبود و تصمیم گیری به  جلسه 
یازدهم اسفندماه موکول شد که البته این جلسه هم در روز گذشته سرنوشت 

متفاوتی نداشت و در نهایت، قرعه تعیین تکلیف این الیحه به سال 98 افتاد.

تصمیم گیری درباره »پالرمو« به بعد از تعطیالت نوروز موکول شد

ادامه سریال پالرمو در سال ۹8

محمدقلی یوسفی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد عالمه طباطبایی



فرصت امروز: قیمت هر دالر در بازار ارز طی 10ماهه نخس��ت امس��ال 
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذش��ته 1۶۴درصد و همچنین قیمت هر 
قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز به ترتیب 1۵۵.2 تا 
1۶0درصد رش��د را نشان می دهد؛ این خالصه گزارشی است که پارلمان 
بخ��ش خصوصی پایتخت در رابطه با تغییرات ش��اخص های مهم اقتصاد 
ایران در 10ماهه نخس��ت امسال نسبت به پارسال منتشر کرده و از رشد 

1۶۴درصدی دالر در این بازه زمانی خبر داده است.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران در این گزارش، خالصه وضعیت 
قیمت ها در بازارهای مختلف طی 10 ماهه نخست سال 9۷ نسبت به سال 
9۶ را با اس��تفاده از آمارهای بانک مرکزی بررس��ی کرده و تنها در رابطه 
با شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی شهری استان تهران از آمارهای 

مرکز آمار ایران بهره برده است.
طبق این گزارش، مقایس��ه خالصه وضعیت قیم��ت در بازارها طی 10 
ماهه نخست سال های 9۶ و 9۷ نشان می دهد که میانگین نرخ سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم که یک میلیون و 2۵0 هزار تومان در 10ماهه سال 
9۶ بوده، به ۳ میلیون و 190 هزار تومان در 10ماهه س��ال 9۷ رس��یده و 

بیانگر رشدی 1۵۵.2درصدی بوده است.
این مقایس��ه برای میانگین نرخ س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در 
همین بازه زمانی حاکی از رشد 1۶0درصدی بوده است. بر این اساس، در 
حالی که در 10ماهه سال 9۶ قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید یک میلیون و ۳00 هزار تومان بوده، میانگین قیمت این س��که در 

10ماهه سال جاری به ۳ میلیون و ۳80 هزار تومان افزایش یافته است.
گزارش اتاق بازرگانی تهران همچنین نشان می دهد که میانگین نرخ هر 
دالر آمریکا در بازار آزاد شهر تهران در 10 ماهه سال گذشته برابر با ۳ هزار 
و 928 تومان بوده و در 10ماهه نخست سال 9۷ به 10 هزار و ۳88 تومان 
رسیده است. این تغییر قیمتی نشان می دهد که هر دالر آمریکا 1۶۴درصد 

در 10 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
اما این میانگین برای نرخ یورو در بازار آزاد ش��هر تهران در مدت زمان 
مشابه، نش��ان دهنده رشدی 1۶۳.2درصدی است. بر این اساس، میانگین 
قیمت هر یورو در 10ماهه نخس��ت سال 9۶ برابر با ۴ هزار و ۶12 تومان 
بوده و در 10 ماهه نخس��ت سال جاری به 12 هزار و 1۳9 تومان رسیده 

است.
اما بررس��ی بهای هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در تهران نیز 
نش��ان می دهد که میانگین قیمت هر متر واحد مس��کونی در شهر تهران 
در 10ماهه نخس��ت سال قبل ۴ میلیون و ۶۵0 هزار تومان بوده و در 10 
ماهه نخست امسال به ۷ میلیون و ۷۶0 هزار تومان افزایش یافته است. بر 
این اساس میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی نیز ۶۶.88درصد افزایش 

داشته است.
براساس این گزارش و طبق آمارهای بانک مرکزی، شاخص ارزش سهام 
معامله شده در بازار سهام )100=1۳9۵( باالترین درصد تغییر را با رشدی 
181درصدی به خود اختصاص داده اس��ت. خالصه وضعیت قیمت ها در 
شاخص ارزش سهام معامله شده در بازار سهام براساس 100=1۳9۵ نشان 

می دهد که شاخص قیمت از 91.۴ در 10 ماهه سال 9۶ به 2۵۶.۶ در 10 
ماهه سال 9۷ رسیده است.

از س��وی دیگر، ش��اخص تعداد س��هام معامله ش��ده در بازار سهام نیز 
براس��اس 100=1۳9۵ نیز در مدت زمان مشابه از 8۶ میلیون و 200هزار 
س��هم به 200 میلیون و 200 هزار سهم افزایش یافته و حاکی از رشدی 
1۳2.2درصدی بوده اس��ت. همچنین ش��اخص بهای کااله��ا و خدمات 
مصرفی شهری کشور براساس 100=1۳9۵ نشان می دهد که قیمت ها از 
110.9درصد در 10ماهه س��ال 9۶ به 1۵۴.۷درصد در 10ماهه سال 9۷ 

رسیده که 28درصد افزایش داشته است.
در عین حال، ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ش��هری استان 
تهران نیز که از س��وی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران 
با اس��تفاده از داده های مربوط به این شاخص از اطالعات مرکز آمار ایران 
اس��تخراج شده، حاکی از آن است که قیمت ها از 111.۳در 10ماهه سال 
9۶ به 1۵۷.۴ در 10 ماهه س��ال 9۷ رس��یده که ۴1.1درصد رشد را ثبت 

کرده است.
طبق این گزارش، ش��اخص بهای تولیدکننده براس��اس 100=1۳9۵ از 
108.8 به 1۵0.۵ در مدت زمان مورد بررسی افزایش یافته که ۳8.۴درصد 
تغییر را نش��ان می  دهد. این آمار برای ش��اخص به��ای کاالهای صادراتی 
براس��اس 100=1۳90 اما حکایت از رش��دی 1۶0.1درصدی دارد. بر این 
اساس شاخص بهای کاالی صادراتی از 2۵۷.۴درصد در 10ماهه سال 9۶ 

به ۶۶9.۴ در 10ماهه سال 9۷ رسیده است.

شاخص های مهم اقتصادی در ۱0ماهه نخست امسال نسبت به پارسال چه تغییری کرده اند؟

رشد ۱۶۴درصدی نرخ دالر

بعد از تکلیف دس��تگاه ها و س��ازمان ها برای ثبت اطالعات مربوط به 
حقوق کارکنان در س��امانه »حقوق و دس��تمزد« این بار با الزام قانون 
بودج��ه کلیه دس��تگاه های اجرایی بای��د تمامی اطالع��ات مربوط به 

پرداختی کارکنان را در اختیار خزانه قرار دهند.
به گزارش ایس��نا، رس��انه ای ش��دن فیش های حقوقی س��نگین در 
چند س��ال اخیر و واکنش ها و حواش��ی که با خود به همراه داشت، در 
نهایت موجب ش��د به مرور در قوانین باالدستی الزاماتی ایجاد شود که 
دستگاه های اجرایی به سمت شفاف سازی در پرداخت های خود حرکت 

کنند.
این در حالی اس��ت که اخیراً در جریان بررسی الیحه بودجه 1۳98، 
کلیه دس��تگاه های اجرایی موظف به ارائه اطالعات مربوط به پرداختی 
کارکنان به خزانه داری کل کش��ور ش��دند؛ به طوری که مصوب ش��د 
ب��ه منظور ایج��اد انضباط مالی، هماهنگ��ی و پرداخت به موقع حقوق 
کارکنان، کلیه دس��تگاه های اجرایی موضوع م��اده )29( قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه، از ابتدای سال 1۳98 اطالعات مربوط به هرگونه 
پرداخ��ت از محل منابع عمومی و اختصاص��ی را مطابق ضوابط زیر در 

اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند. این الزام قانونی اطالعات مربوط 
به هرگونه پرداخت به کلیه اش��خاص حقیقی ش��امل رسمی، پیمانی، 
ق��راردادی تمام وقت و پ��اره وقت، در هر قالبی مانن��د حقوق و مزایا، 
کارانه، اضافه کاری، انواع فوق العاده، حق عائله مندی و اوالد و همچنین 
هرگون��ه پاداش، به تفکی��ک کد ملی را در بر می گی��رد و باید به طور 

شفاف اعالم شود.
پیش از این نیز در ماده )29( قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف 
به طراحی و راه اندازی س��امانه ثبت اطالعات حقوق و دس��تمزد شده 
بود تا تمامی دس��تگاه ها و س��ازمان ها از سه قوه تا س��ایر دستگاه ها و 
نهادها مکلف باشند اطالعات حقوق و دستمزد را در سامانه وارد کنند 
تا امکان دسترسی برای تمامی نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم 
باشد. البته وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از این 

تکلیف مستثنی هستند.
با الزم االجرا شدن این بند از قانون برنامه از اواخر سال گذشته سازمان 
اداری و استخدامی اقداماتی برای راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد را 
در دستور کار قرار داد و در نهایت در ابتدای سال جاری به بهره برداری 

رسید و این دستگاه ها می توانستند با استقرار سامانه اطالعات مربوط به 
حقوق را در آن وارد کنند. اما با وجود اینکه جریان وارد کردن اطالعات 
حقوق با توجه به استقرار سامانه و سایر ابعاد آن فرآیند تا حدی زمان بر 
بود ولی بعد از گذشت حدود 10 ماه از سال جاری آنچه سازمان اداری 
و استخدامی اعالم کرد آمار قابل توجهی نبود و نشان داد که از حدود 
۳9۴۶دس��تگاهی که باید اطالعات حقوق و دستمزد را وارد می کردند 
فقط 1۶8۳ مورد در این باره وارد ش��ده و حقوق ۷۳۳ هزار نفر با اعالم 

وضعیت فیش های حقوقی پرداخت شد.
در این بین قوه مجریه بیشترین ورودی به سامانه را داشت، ولی سایر 

قوا و دستگاه های مشمول عملکرد مناسبی نداشتند.
در شرایط موجود که نارضایتی هایی در رابطه با نحوه پرداخت حقوق 
و دستمزد و عدم تعادل آن در سازمان ها وجود دارد، با توجه به تکالیف 
قانون��ی که برای شفاف س��ازی اطالعات مربوط به حقوق و دس��تمزد 
کارکنان مصوب شده این انتظار از دستگاه های اجرایی و نظارتی وجود 
دارد که جریان پرداخت ها در س��امانه ها و دستگاه ها به طور جدی تری 

پیگیری کرده تا مطابقت بیشتری با قانون داشته باشد.

تنها ۱۶83 نهاد از 3۹4۶ دستگاه دولتی، اطالعات حقوق و دستمزد را در سامانه وارد کرده اند

گزینه ای دیگر برای رو شدن فیش های حقوقی

دریچــه

مرکز پژوهش های مجلس گزارش داد
چند نفر در سال ۹8 یارانه نقدی می گیرند؟ 

فرص��ت ام��روز: نماین��دگان مجل��س در جریان بررس��ی بخش 
هزینه ای الیحه بودجه س��ال 98، با ردی��ف 19 جدول پرداختی ها 
)مص��ارف هدفمن��دی( موافق��ت کردند و این به معنای آن اس��ت 
ک��ه نمایندگان مجلس مبلغ ۴11 هزار میلی��ارد ریال را به منظور 
پرداخ��ت یارانه نق��دی و غیرنقدی خانوارها مش��خص کرده اند. به 
عبارت بهتر، اختصاص ۴11 هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه 
نقدی بدین معناس��ت که در س��ال 1۳98 به طور میانگین، هر ماه 
ام��کان واریز یارانه نقدی برای ۷۵ میلی��ون و 2۷۴ هزار نفر وجود 

خواهد داشت.
این در حالی اس��ت که مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با 
عنوان بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 و هدفمند 
کردن یارانه ها )تبصره 1۴ الیحه( اعالم کرد: تبصره 1۴ الیحه بودجه 
س��ال 1۳98 به موضوع هدفمند کردن یارانه ها اختصاص دارد. در 
تبصره 1۴ الیحه بودجه س��ال 1۳98 همانند قانون سال 1۳9۷ در 
راس��تای ماده ۳9 قانون برنامه بودجه ششم توسعه مقرر شده است 
همه منابع و مصارف موضوع قانون هدفمندس��ازی یارانه ها گزارش 
شود. به عالوه اینکه مشابه قانون بودجه سال 1۳9۷، در بند )الف( 
این تبصره تاکید شده اس��ت که تمامی دریافتی ها )منابع( مندرج 
در جدول هدفمندی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد 
خزانه داری کل کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه بودجه 
مطابق جدول هزینه ش��ود. مهمترین نکته تبصره 1۴ الیحه بودجه 

سال 1۳98 به شرح زیر است:
مناب��ع قانون هدفمند کردن یارانه ه��ا ۴0۷.1 هزار میلیارد ریال 
پیش بینی ش��ده که نس��بت به قانون بودجه س��ال 1۳9۷ رشدی 
۴۴درصدی داش��ته اس��ت. س��هم زی��ادی از این رش��د مربوط به 
دریافت��ی حاصل از ف��روش صادرات فرآورده ه��ای نفتی )ردیف 2 
منابع جدول تبصره 1۴ الیحه بودجه( اس��ت. کل منابع هدفمندی 
۴19 هزار میلیارد ریال افزایش یافته که 2۷8 هزار میلیارد ریال آن 
)۶۶درصد( ناشی از افزایش بخش صادرات فرآورده های نفتی است.
اس��تفاده از مناب��ع ص��ادرات فرآورده ه��ای نفتی جه��ت قانون 
هدفمندی یارانه ه��ا مغایر متن قانون هدفمن��دی یارانه ها مصوب 
1۳88 است. گفتنی است این ردیف درآمدی به دلیل کمبود منابع 
و شکست قانون در واقعی شدن قیمت حامل ها به منابع هدفمندی 

اضافه شده است.
سهم مصارف سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها ۶2۶ هزار میلیارد 
ری��ال، یعنی ح��دود ۴۴درصد کل منابع اس��ت. مصارف س��ازمان 
هدفمندی نس��بت بودجه س��ال 1۳9۷ که ۴۴0 هزار میلیارد ریال 

بود با رشدی ۴2درصدی همراه بوده است.
در الیح��ه بودجه س��ال 1۳98 منابع در نظر گرفته ش��ده برای 
پرداخ��ت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار ۴11 ه��زار میلیارد ریال 
است. اختصاص ۴11 هزار میلیارد ریال برای پرداخت یارانه نقدی 
بدین معناس��ت که در س��ال 1۳98 به طور میانگین، هر ماه امکان 
واری��ز یارانه نقدی ب��رای ۷۵ میلیون و 2۷۴ هزار نفر وجود خواهد 
داشت. البته با توجه به رشد جمعیت و با فرض عدم حذف ۳ دهک 
پردرآمد، تعداد یارانه بگیران تا پایان س��ال 1۳98 مرز ۷9 میلیون 

نفر را رد خواهد کرد.

با تصویب مجلس
سامانه یکپارچه اطالعات شرکت های دولتی 

تشکیل می شود
نمایندگان مجلس در جلس��ه علنی ششم اس��فندماه و در ادامه 
بررس��ی جزییات بودج��ه 1۳98 وزارت اقتص��اد را مکلف کردند با 
همکاری س��ازمان برنامه وبودجه کل کشور حداکثر تا پایان تیرماه 
س��ال 1۳98 زیرس��اخت های الزم را جهت بهره برداری از س��امانه 
یکپارچه اطالعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 
را فراهم کند. س��ازمان برنامه وبودجه کش��ور مکلف اس��ت امکان 
دسترسی به اطالعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. بر این 
اساس عدم ارائه اطالعات فوق و عدم اقدام دستگاه های مذکور، در 

حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
در همین زمینه، وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه 
خوارزمی معتقد است: یکی از بزرگ ترین چالش اقتصاد ایران نبود 
شفافیت در روند تصمیم گیری ها است و عدم شفافیت در روندها و 

اقتصاد غیرشفاف ذی نفعان زیادی دارد.
شقاقی شهری به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: اقتصاد نفتی-

رانتی در کنار عدم ش��فافیت لطمه زیادی به روند توس��عه و رشد 
اقتصادی می زند. ب��ه همین خاطر، هر بانک اطالعاتی به جای خود 
مفید است، ولی هنر این است که این بانک های اطالعاتی در نظام 
یکپارچه ای جمع آوری ش��ود؛ بان��ک اطالعاتی یعنی ورود اطالعات 
و داده ه��ای خام به سیس��تم ولی اینه��ا باید به سیس��تم جامعی 
برای پردازش وصل ش��وند. مثاًل بانک اطالعات شرکت های دولتی 
و مؤسس��ات عمومی غیردولتی تشکیل ش��ود، در این بانک اسامی 
ش��رکت ها، ذی نفعان، تعداد کارمندان، س��ود و زی��ان و درآمدها و 
فعالیت مالی آورده ش��ود، ولی وقتی همه این ها به سیس��تم جامع 

مثل طرح جامع مالیاتی وصل شوند می تواند ثمربخش تر باشد.
او ادامه می دهد: در این صورت اس��ت که سیس��تم مالیاتی داده 
زیادی در اختیار خواهد داشت و می تواند پایه مودیان مالیاتی خود 
را افزایش دهد. مؤسس��ات غیرعمومی غیردولتی فعالیت اقتصادی 
دارند و باید مالیات دهند؛ یا ش��رکت های دولتی باید مالیات دهند. 
البت��ه این یک فایده بانک اطالعاتی اس��ت و هم��ه فواید آن فقط 

افزایش مودیان مالیاتی نیست.
به گفته شقاقی ش��هری با این بانک اطالعات��ی می توان وضعیت 
نیروی انس��انی و وضعی��ت اداری را تبیین ک��رده و نیروهای چند 

شغلی را شناسایی کرد.
شقاقی ش��هری می گوید: ش��رکت های دولتی، اقتصاد در س��ایه 
هستند و حیات خلوت اقتصاد که عملکرد شفافی ندارند. مشکالت 
اقتصادی بیش��تر ریشه در این شرکت ها دارد؛ عدد و رقم های مالی 
کالنی در آنجا جابه جا می ش��ود و به این ش��رکت ها نظارت خاصی 
ص��ورت نمی گیرد. طی دهه های اخیر این ش��رکت ها مدام زیان ده 

شده و منابع بانکی زیادی را در اختیار دارند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
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91.۴2۵۶.8181شاخص ارزش سهام معامله شده در بازار سهام

8۶.2200.21۳2.۳شاخص تعداد سهام معامله شده در بازار سهام
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فرصت امروز: مرکز آمار ایران از افزایش حدود 80درصدی قیمت زمین 
در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته خبر داد و اعالم کرد اجاره بها 

نیز در پاییز 9۷ بیش از 2۵درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارشی که از افزایش قیمت زمین در کشور 
منتش��ر کرده است، نوشت: براساس س��امانه  اطالعات مدیریت معامالت 
امالک و مس��تغالت کش��ور که با هدف شفاف س��ازی اطالعات معامالت 
امالک و مستغالت کش��ور در راستای ساماندهی امور مسکن پیاده سازی 
ش��ده اس��ت، بنگاه های معامالت ملکی موظف هس��تند مشخصات کلیه  
معامالت خرید و فروشی که سند آنها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا 

می کند را در این سامانه ثبت کنند.
با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم )تعداد( معامالت در ش��هرهای 
بزرگ، باعث کاهش یا افزایش ش��دید متوسط )حسابی( قیمت در سطح 
اس��تان یا کشور می شود، از متوس��ط تعدیل شده )وزنی( استفاده شده تا 
بتوان با حذف اثر حجم معامالت، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد. 
در ضمن وزن های مورد استفاده برمبنای واحدهای مسکونی دارای سکنه 

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1۳9۵ به روز شده است.
بر این اس��اس، متوس��ط قیمت هر مترمربع زمین یا زمین س��اختمان 
مس��کونی کلنگی معامله شده در پاییز امسال از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی کل کشور 209۷۵ هزار ریال با میانگین مساحت 292 مترمربع بوده 
که نس��بت به فصل تابستان امسال، 21.۶درصد و نسبت به پاییز پارسال 

۷9.۳درصد افزایش یافته است.
همچنین متوس��ط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی در س��طح کل کش��ور 2۶2۳2 هزار ریال 
با میانگین مس��احت 10۷ مترمربع و متوسط عمر بنای 11 سال بوده که 
نس��بت به تابس��تان 9۷ بالغ بر 1۷.8درصد و در مقایس��ه با سال گذشته 

۶0.۳درصد افزایش یافته است.
در عی��ن حال، متوس��ط مبلغ اج��اره ماهانه به ع��الوه ۳درصد ودیعه 
پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مس��کونی معامله شده در کل 

کشور 10912۳ ریال با میانگین مساحت 9۷ مترمربع و متوسط عمر بنای 
1۳ سال بوده که نسبت به فصل قبل 0.9درصد و نسبت به پاییز 9۷ بالغ 

بر 2۵.۴درصد افزایش یافته است.
اثرات چشم انداز سیاسی و اقتصادی بر بازار مسکن

همچنین در روزهای ابتدایی اس��فندماه امسال، بازار مسکن تحت تأثیر 
نبود تصویر واضح از تحوالت سیاس��ی و اقتصادی با احتیاط و در مواقعی 
»دبه« فروش��ندگان همراه شده است. به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر 
تهران در 10 روز ابتدای اسفند 9۷ به دلیل نبود چشم انداز روشن سیاسی 
و اقتصادی، احتیاط طرف عرضه را به همراه داش��ته و بنا به گزارش های 
میدان��ی، برخی مال��کان، قیمت های پیش��نهادی را تا ۵درص��د افزایش 
داده اند. البته واس��طه های ملکی می گویند با وجود اینکه اس��فند معموالً 
مقطع پررونقی در بازار مس��کن محس��وب می ش��ود، معامالت نسبت به 
بهمن افزایش چندانی نداش��ته و حتی با اندکی کاهش همراه بوده است. 
افراد حرفه ای نیز از بازار خارج ش��ده و عمده خریداران را کسانی تشکیل 

می دهند که واحدهای خود را فروخته و برای خرید عجله دارند.
براساس آمارهای ثبت شده در سامانه های امالک از یکم تا ششم اسفندماه 
1۶20 فقره خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به 
همین زمان در ماه قبل افزایش چندانی نشان نمی دهد. با این حال دفاتر 
امالک از نوعی »دبه« فروش��ندگان در بازار ملک خبر می دهند که تحت 
تأثیر چشم انداز سیاسی و اقتصادی قرار دارد. یکی از مشاوران امالک فعال 
در منطقه یک تهران با بیان اینکه در روزهای اخیر پنج نشس��ت من لغو 
شد، گفت: بازار مسکن شدیداً نسبت به تحرکات سیاسی حساس است. به 
طور مثال استعفای وزیر خارجه یا نداشتن تصویری روشن از fatf و الیحه 
پالرمو در تصمیمات مالکان تأثیرگذار اس��ت. البته با توجه به رشد قیمت 
بیش از توان طرف تقاضا، خریدار چندانی در بازار مس��کن وجود ندارد اما 

بعضی مالکان با وجود رکود شدید، هنوز هم قیمت ها را به روز می کنند.
خسروی: جهش قیمت مطلقاً اتفاق نمی افتد

ب��ا این همه، رئیس اتحادیه مش��اوران امالک معتقد اس��ت که به دلیل 

پایین بودن توان خریداران، سال 98 مطلقاً با جهش قیمت مسکن مواجه 
نخواهیم ش��د و قیمت ها نهایتاً همپای نرخ تورم یا پایین تر از آن افزایش 
می یابد. مصطفی قلی خس��روی در حاش��یه »ششمین نمایشگاه امالک و 
مس��تغالت« در جمع خبرنگاران گفت: بعد از انقالب در سال های 1۳۶8، 
1۳8۶، 1۳91 و 1۳9۷ ب��ا جهش قیمت مس��کن مواجه بودیم که چهار 
مؤلفه اصلی بورس، طال، حامل انرژی و ارز باعث این اتفاق شد. هم اکنون 
که توان متقاضیان پایین آمده جهش قیمتی مطلقاً اتفاق نمی افتد، اما با 
افزایش نرخ تورم می توان رشد قیمت مسکن را پیش بینی کرد اما پایین تر 

از نرخ تورم خواهد بود.
بازار مسکن خنثی شده است

اما یکی از س��واالتی که این روزها ذهن مردم را مشغول کرده این است 
که بازار مس��کن در سال آینده به چه مسیری خواهد رفت. بعضی افراد از 
گرانی صحبت می کنند، عده ای معتقد به کاهش قیمت ها هستند و برخی 
نیز رش��د متناس��ب با نرخ تورم را پیش بینی می کنند، اما آنچه می توان 
از ش��رایط فعلی استنباط کرد این اس��ت  که توان طرف تقاضا جوابگوی 

قیمت های فعلی نیست.
سلمان خادم المله، واکنش بازار مسکن نسبت به افزایش قیمت را خنثی 
می داند و معتقد است: با توجه به اینکه اقتصاد ما تحت تأثیر تحریم ها قرار 
دارد اگر ش��رایط سخت تر شود ممکن است قیمت اسمی مسکن افزایش 
پی��دا کند، ولی هر چقدر قیمت باال برود رابطه معکوس با حجم معامالت 
پیدا می کند و خرید و فروش از این مقدار هم کمتر خواهد شد، لذا با توجه 
به اینکه در هر بخش��ی قیمت، محصول عرضه و تقاضا است بعید می دانم 

قیمت مسکن در سال آینده باالتر از نرخ تورم برود.
محمدمهدی مافی، کارش��ناس بازار مس��کن نیز معتقد اس��ت که اگر 
سیاست های الزم برای جذب نقدینگی بخش خصوصی در بخش ساخت 
و س��از اتخاذ ش��ود، می توان روند رشد قیمت مس��کن را کنترل کرد؛ او 
همچنین بازار مسکن را ماهیتاً تابع عرضه و تقاضا می داند و می گوید اگر 

سرمایه ها به بازار مسکن حمله کند عرضه حدود یک دهم تقاضا است.

گزارش مرکز آمار ایران از افزایش 80درصدی قیمت زمین در پاییز امسال

دبه فروشندگان در بازار مسکن

رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت زودتر از موعد حقوق کارکنان 
و واریز یارانه ها در اس��فند ماه خبر داد و گفت هرچه داش��تیم در بازار ارز 
توزیع کردیم، اما به دلیل حجم تقاضا، نرخ ارز باال رفت. البته با وجود همه 
محدودیت ها، 1۴ میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی در سال آینده 
کنار گذاشته ایم و پیش بینی می شود در سال آینده 21 میلیارد دالر درآمد 

ارزی داشته باشیم که ۶میلیارد دالر کمتر از امسال است.
به گزارش ایس��نا، محمدباقر نوبخت در حاش��یه چهاردهمین همایش 
سراس��ری رؤسا و مدیران پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که صبح شنبه 
در ستاد مرکزی ناجا برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران درباره اینکه 
تمهیدات سازمان برنامه و بودجه در شب عید برای حمایت از شهروندان 
چیس��ت؟ گفت: در نوروز دید و بازدیدهای بس��یاری انجام می ش��ود که 
معموالً این دید و بازدیدها همراه با پذیرایی از میهمان است. ما نیز در این 
خص��وص پیش بینی های الزم را انج��ام داده و برای تأمین میوه مورد نیاز 
مردم در شب عید اقداماتی را انجام داده ایم و در مورد خرید سیب و پرتقال 

پیش بینی های الزم انجام شده است.
وی افزود: همچنین تصمیم گرفته شده پرداخت حقوق همکاران اداری 
نیز زودتر از ماه های دیگر در اسفند انجام شود و یارانه ها نیز که روز 2۶ هر 

ماه واریز می شود، این ماه زودتر واریز شود.
نوبخت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه سال گذشته در همین همایش 
از پیش بینی وضعی��ت خوب اقتصادی در س��ال 1۳9۷ خبر داده بودید، 
گفت: بنده از سال 1۳92 تاکنون توفیق حضور در این مراسم را داشتم و 

هر س��ال وضعیت رشد اقتصادی ما بهتر و نرخ تورم ما کمتر از سال قبل 
ب��ود، اما اتفاق نامبارکی در کش��ور رخ داد و آن تحری��م اقتصادی و آغاز 
جنگ غیرانسانی اقتصادی از سوی آمریکا و خروج از برجام بود. متأسفانه 
تحریم های ظالمانه بر ش��اخص های اقتصادی تأثیر گذاشت که امیدوارم 
مج��دداً برای تأمین نیازهای مردم اقدامات بیش��تری انجام داده و از این 

وضعیت عبور کنیم.
اتصال مرکز استان گیالن به شبکه ریلی تا پایان سال

معاون رئیس جمهور از متصل ش��دن دو مرکز استان به شبکه ریلی در 
س��ال جاری خبر داد و گفت: مرکز استان آذربایجان غربی به شبکه ریلی 
متصل ش��د و به زودی با حضور رئیس جمهور، مرکز استان گیالن نیز به 
شبکه ریلی متصل خواهد شد و ان شاء اهلل همچنان اقدامات ما در سال های 
آینده و در این شرایط جنگ ظالمانه اقتصادی با همراهی مردم شهیدپرور 

ادامه خواهد داشت.
نوبخت با اشاره به سفر شمار زیادی از شهروندان به شمال کشور در ایام 
ن��وروز اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از ترددها را در ایام 
نوروز به سمت شمال کشور خواهیم داشت، در همین راستا طی سال های 
اخیر با حضور دولت تمامی راه های مواصالتی به ش��مال کش��ور همچون 
محور فیروزکوه، چالوس، قزوین - رش��ت، هراز و … اصالح و ایمن سازی 

شد و اخیراً نیز تونل بزرگی را در محور قزوین - رشت افتتاح کردیم.
نوبخت همچنین در ادامه اظهار کرد: امسال متاسفیم که باید بگوییم از 
تالش برای بازگرداندن وضعیت به بهبود مجدد حرف می زنیم. ما شرایط 

سخت جامعه را درک می کنیم و همه تالش مان کاهش فشارهای اقتصادی 
است.

پیش بینی کاهش ۶ میلیارد دالری درآمد ارزی در سال ۹8
وی ضم��ن ی��ادآوری دوران آغاز به کار دولت »تدبیر و امید« در س��ال 
1۳92 گفت : در آن سال تمام تالش دولت بر این بود که تورم ۴0درصدی 
و رش��د منفی اقتصادی کش��ور را بهبود ببخشیم و موفق شدیم که پنجه 
تحریم های ایران به دلیل مسائل هسته ای را از دور گردن ایران دور کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه متأسفانه دچار تحریم های 
جدیدی شده ایم، گفت: باید این را بگویم که دولت در این خصوص قصوری 
نداشت و جهان با یک پدیده نادر و انسانی عجیب به نام »ترامپ« مواجه 
شد که البته با اقداماتی که از سوی کشورمان صورت گرفت، جهان پشت 
ترامپ نیز قرار نگرفت و البته این قدرت را ندارند که از ترس رئیس جمهور 
آمریکا به کمک ایران بیایند. وی با اشاره به حواشی پیش آمده برای خرید 
ارز، تصریح کرد: بسیار متأسفم بابت این مسائل. ما هرچه داشتیم در بازار 
توزیع کردیم اما به دلیل حجم تقاضا، نرخ ارز باال رفت. البته با وجود تمام 
این محدودیت ه��ا منابع ارزی 1۴ میلیارد دالری ب��رای واردات کاالهای 

اساسی در سال آینده کنار گذاشته ایم.
نوبخت با اش��اره به اینکه 2۷ میلیارد دالر درآمد ارزی داش��تیم، گفت: 
پیش بینی می ش��ود در س��ال آینده 21 میلیارد دالر درآمد ارزی داش��ته 
باشیم و امیدواریم که دولت بدون کسری بودجه سال آینده را ولو سخت، 

سپری کند.

نوبخت از پیش بینی کاهش ۶ میلیارد دالری درآمد ارزی در سال آینده خبر داد

واریز پیش از موعد حقوق ها و یارانه اسفند

یادداشت

کنترل قیمت ها را به شهروندان آموزش دهیم

گران فروش کیست و چه ش��خصی مشخص می کند که یک فرد 
در جامعه دس��ت به گرانفروشی زده است؟ یکی از وظایف دولت در 
اقتصاد این اس��ت که قیمت ه��ا را آزاد بگذارد و خرید محصوالت و 
کنترل قیمت را به شهروندان واگذار کند تا اینکه خودشان انتخاب 
کنن��د ک��ه محصوالت م��ورد نیاز را ب��ا چه قیمتی و از چه کس��ی 
خریداری کنند؛ در واقع، خود مردم باید قیمت ها را کنترل و با فرد 

گران فروش مقابله کنند.
م��ا در ای��ران س��ازمان های عری��ض و طویل��ی مانند س��ازمان 
تعزی��رات حکومتی و همچنین س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنن��دگان داریم که در ش��رایط اقتصادی کنونی می بینیم که 
نقش آنها در کشور هیچ تاثیری ندارد و دولت ابتدا باید در کوچک 

کردن این سازمان ها تعجیل کند.
برای مدیریت این س��ازمان ها یک دفتر کوچک هم کافی اس��ت 
ک��ه تنها برخ��ی از فعالیت های اداری را انجام دهند. توجه داش��ته 
باش��ید آمارهایی که این سازمان ها می دهند مورد توجه هیچ کسی 
قرار نمی گیرد و همین موضوع نش��ان می دهد که نمی توانیم انتظار 

عملکرد مثبتی از آنها داشته باشیم.
در کش��وری مانند ای��ران که احزاب نق��ش تعیین کننده ای را در 
اقتصاد ندارند باید از رسانه ها انتظار پیگیری بیشتر و با تاثیرگذاری 
افزون تری داش��ته باشیم تا اینکه مسئوالن را زیر ذره بین خود قرار 
دهند و با شفاف س��ازی موضوعات اقتصادی بتوانند به کنترل بازار 
کمک کنند. این تعبیر اش��تباه اس��ت که ما هم��واره بگوییم باال و 
پایین رفت��ن قیمت ها در بازار برعهده دولت اس��ت. دولت هم باید 
پای خود را از این موضوع کنار بکشد و با آزادسازی قیمت ها فضا را 
از زیر پوشش خود خارج کند. اگر بتوانیم به کمک رسانه ها و صدا و 
سیما در مورد تنظیم قیمت در بازار فرهنگ سازی کنیم، می توانیم 

بگوییم که قدم مثبتی را در این راه برداشته ایم.
ش��هروندان ما باید بدانند محصولی که گران می شود و فردی که 
گران فروش��ی می کند باید کنار گذاشته بش��ود. همان طور که خود 
رئیس جمهور هم بارها به این موضوع اش��اره کرده است، دولت نیاز 
به چابک سازی دارد. یکی از راه های چابک سازی در ایران در جهت 
بهب��ود فضای کار و اقتص��اد، افزایش دانش��گاه های فنی در مقابل 

دانشگاه های علوم انسانی و... است.
یک��ی از مش��کالت ایران که ب��ه اقتصاد هم ضرب��ه وارد می کند، 
فرهنگ کارمندپروری اس��ت. این فرهن��گ کارمندپروری در مقابل 
کاهش چش��مگیر دانش��گاه های فنی و مراکز فنی و حرفه ای است. 
اگ��ر بخواهیم ب��ازار را در آرام��ش نگاه داریم و ب��ه نوعی بخواهیم 
اداره آن را به دس��ت ش��هروندان بدهیم باید نیروی کار متخصص 

را افزایش دهیم.
ب��رای حل بحران در این حوزه مس��ئوالن باید یک تصمیم نهایی 
بگیرند و در ادامه فرهنگ های نادرستی که در بازار وجود دارد، هم 
در زمینه گرانی و هم زمینه گرانفروشی را برچینیم و با جلوگیری از 
سیاست های غلط، دست افرادی که تنها به منافع شخصی خودشان 

فکر می کند کوتاه شود.
همه این مواردی که در این یادداش��ت آوردم نیاز به اصالح قانون 
در مجلس دارد و تنها در این صورت اس��ت که هم فش��ارهایی که 
بر دولت وجود دارد، کاهش پیدا می کند و هم ما می توانیم ش��اهد 
حضور پررنگ تر مردم در بازار باش��یم و نق��ش تعیین کننده آنها را 
در تنظیم قیمت ها مش��اهده کنیم. اگر به جای حضور سازمان هایی 
مانند سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان که هیچ تاثیری در بهبود وضعیت ندارند، قیمت ها 
را آزاد کنند و به ش��هروندان آموزش داده ش��ود که اجناس��ی که 
یک ش��به قیمت آنها باال می رود را خریداری نکنند، می توانیم شاهد 

کنترل قیمت ها توسط مصرف کنندگان باشیم.

جغرافیای استانی تورم در بهمن ماه امسال
کردستان در صدر ایستاد

بررس��ی تغییرات تورم در بین استان های ایران نشان می دهد که 
بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان کردس��تان با 
۵2.2درص��د و کمترین آن به اس��تان قم ب��ا ۳۵.۳درصد اختصاص 
داش��ته است. در بهمن ماه امس��ال عدد شاخص کل قیمت ها برای 
خانوارهای کش��ور )100=1۳9۵( به 1۵8.1 رسید که نشان از تورم 
ماهانه 2.2درصدی داشت. این در حالی است که بررسی روند تورم 
در بین استان ها از این حکایت دارد که در بهمن ماه بیشترین نرخ 
ت��ورم ماهانه خانوارهای مربوط به اس��تان یزد با ۳.۵درصد افزایش 
و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان هرمزگان با 1.۶درصد 

افزایش است.
همچنین درصد تغییر ش��اخص کل نس��بت به ماه مش��ابه سال 
قبل )ت��ورم نقطه به نقطه( برای خانواره��ا ۴2.۳درصد بوده که در 
بین اس��تان ها بیش��ترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان 
کردستان با ۵2.۵ و کمترین آن مربوط به استان قم با ۳۵.۳درصد 
است. به عبارتی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 
10.2درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان 
قم به طور متوس��ط ۷درصد کمتر از میانگین کل کش��ور نسبت به 
بهم��ن 1۳9۶ برای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکس��ان« 

هزینه کرده اند.
اما در حالی ن��رخ تورم 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 1۳9۷ برای 
خانوارهای کش��ور به عدد 2۳.۵درصد رسید که بیشترین نرخ تورم 
12ماهه به استان لرستان با 2۷.9 و کمترین آن به استان کرمان با 
18.8درصد اختصاص دارد. ش��کاف نرخ تورم 12 ماهه استان ها در 
بهمن ماه 9.1درصد اس��ت که نس��بت به ماه قبل 0.۶ واحد درصد 

افزایش نشان می دهد.
همچنین در بهمن ماه عدد ش��اخص کل برای خانوارهای شهری 
به 1۵۷.۳ رس��ید که نس��بت به ماه قبل 2.1درصد افزایش نش��ان 
می دهد. در این ماه بیش��ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای ش��هری 
مربوط به اس��تان بوش��هر با ۳.۵درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اس��تان کرمان با یک درصد افزایش اس��ت. درصد 
تغییر ش��اخص کل نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به 

نقطه( برای خانوارهای شهری کشور ۴1.۵درصد است.
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واردات بدون انتقال ارز، بازار را دچار اختالل می کند
۱۶میلیارد دالر ارز صادراتی کجاست؟

سرپرست پیشین وزارت اقتصاد گفت واردات بدون انتقال ارز مخاطراتی 
همچون پولشویی، قاچاق کاال، اتالف منابع ارزی، از بین رفتن فرصت های 

شغلی و بهم ریختگی صنایع تولیدی را به دنبال خواهد داشت.
حسین صمصامی در گفت وگو با مهر، با اشاره به پیامدهای واردات بدون 
انتقال ارز، گفت: با رعایت مالحظاتی مانند »ورود کاالهای س��رمایه ای«، 
»ورود م��واد اولیه مورد نیاز بخش تولید«، »جلوگی��ری از ورود کاالهای 

لوکس« و »شفافیت منشأ تامین ارز« این نوع از واردات، اشکالی ندارد.
سرپرس��ت پیش��ین وزارت اقتصاد ادامه داد: اما در این شکل از واردات 
چون منش��أ تامین ارز و نقل وانتقال آن، برای بانک  مرکزی شفاف نیست، 
لذا اگر مالحظات یادش��ده رعایت نش��ود، عالوه بر اینکه تولید داخلی را 
متضرر می کند، به بستر مناسبی برای انجام پولشویی و اقدامات مجرمانه 
تبدیل می ش��ود. او با مطرح کردن معضالت دیگر واردات بدون انتقال ارز 
برای اقتصاد کش��ور، افزود: در این ن��وع واردات، احتمال وقوع مخاطراتی 
همچ��ون »قاچاق کاال«، »اتالف مناب��ع ارزی«، »از بین رفتن فرصت های 
شغلی« و »بهم ریختگی صنایع تولیدی« وجود دارد، بنابراین اگر واردات 
بدون انتقال ارز تحت مدیریت بانک  مرکزی نباشد، بی تردید بازار ارز دچار 
اختالل خواهد شد. سرپرست پیشین وزارت اقتصاد با بیان اینکه در هفت 
ماهه نخس��ت امس��ال حدود 2۷ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشتیم، 
گفت: طبق اعالم بانک  مرکزی، تنها نزدیک به 11 میلیارد دالر ارز حاصل 
از صادرات وارد کش��ور ش��ده که از مجموع آنها، 10میلیارد دالر توس��ط 
پتروش��یمی ها و فوالدی ها و یک میلیارد دالر نیز از طریق صادرات بخش 
خصوصی به سامانه نیما وارد شده درحالی که تکلیف 1۶ میلیارد دالر دیگر 

مشخص نیست.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه علت عرضه نشدن ارز صادرکنندگان 
در س��امانه نیما را باید در برخی از مصوبات  اخیر دولت جس��ت وجو کرد، 
گف��ت: این موضوع را نیز می توان در انتقاد رئیس کل بانک  مرکزی درباره 
مصوبه اخیر دولت مبنی بر آزادی واردات ده ها قلم کاال توسط مرزنشینان و 
ملوانان مشاهده کرد. تصمیم های گرفته شده ارزی توسط دولت نشانگر آن 
است که تصمیمات بدون هماهنگی با بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار 

ارزی انجام می گیرد.
وی چهار گروه »متقاضیان ارز مسافری«، »قاچاقچیان«، »سفته بازان« و 
»اخاللگران خارجی« را به عنوان گروه های اصلی تقاضا کننده در بازار آزاد 
معرف��ی کرد و افزود: به دلیل آنکه بانک مرکزی بر بازار آزاد کنترلی ندارد 
منابع ارزی تزریق شده به این بازار در اختیار آن گروه های تقاضا کننده قرار 

خواهد گرفت و در سفته بازی و تامین مالی قاچاق هزینه می شود.
صمصامی با بیان اینکه ثبات نس��بی بازار ارز در س��ه ماه قبل، از طریق 
تزریق منابع ارزی در بازار بود، گفت: نرخ گذاری ارزی به این شکل، اشتباه 
بوده و موجب خروج کاالهای اساسی و کمبود ارزاق شده است. در شرایط 
فعلی از مشکالت اصلی بازار به اصطالح غیرمنسجم ارزی، »عدم ورود ارز 
صادراتی به سامانه نیما« و »ورود ارز صادراتی به بازار آزاد با قیمت بیشتر« 

است که موجب اختالل در نظم بازار ارز می شود.

خبرنــامه

فرصت امروز: بانک مرکزی با انتشار اطالعیه ای مهم از تصویب ادغام پنج 
بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه توسط شورای پول 
و اعتبار خبر داد. هفته گذشته بود که حسن روحانی در پنجاه و هشتمین 
مجمع عمومی س��االنه بانک مرکزی در س��اختمان الج��وردی میرداماد 
از برنام��ه ادغام بانک های نظامی و تش��کیل یک بان��ک واحد خبر داده و 
گفته بود انجام این امر به نفع اصالح نظام بانکی کش��ور اس��ت. در همین 
ارتباط، بانک مرکزی روز گذشته در اطالعیه ای از ادغام بانک های وابسته 
به نیروهای مسلح در بانک سپه و تصویب آن در شورای پول و اعتبار خبر 
داد و گفت: پنج بانک و موسس��ه اعتباری متعلق به نیروهای مس��لح در 

بانک سپه ادغام خواهند شد. بر این اساس و طبق مصوبات شورای پول و 
اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بانک های انصار، قوامین، حکمت 
ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام می شوند.

متن اطالعیه بانک مرکزی
بانک مرکزی در این اطالعیه اعالم کرده اس��ت که براس��اس مصوبات 
شورای پول و اعتبار و ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی )سران سه قوه( 
در ارتباط با ادغام بانک ها و مؤسس��ه اعتباری وابس��ته به نیروهای مسلح 
در بانک س��په، این امر با اتخاذ تمهیدات مناس��ب و اطمینان بخش برای 
مشتریان، سپرده گذاران، سهامداران، کارکنان و سایر ذی نفعان مدنظر قرار 
گرفته و پس از انجام بررسی های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان 
دس��تگاه های ذی ربط، برنامه ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مس��یر اصالح 

نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است.
بر این اس��اس، با هدف متمرکز کردن توانمن��دی و ظرفیت بانک های 
انص��ار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسس��ه اعتباری کوثر در 
قال��ب یک بانک واحد باثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به 
خانواده نیروهای مس��لح و عموم مردم، بانک ها و مؤسسه اعتباری یادشده 
در بانک س��په به عنوان نخس��تین بانک ایرانی و یکی از بانک های معتبر 

دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می شوند.
بانک مرکزی در ادامه اطالعیه اش به منظور اطالع رسانی شفاف به آحاد 
جامعه، به ویژه ذی نفعان اصلی این بانک ها یعنی سپرده گذاران، سهامداران 

و کارکنان، مواردی چند را شفاف سازی کرده است.
* ارائه خدمات بانکی به تمامی مشتریان محترم اعم از سپرده گذاران و 
تسهیالت گیرندگان توسط بانک ها و مؤسسه اعتباری یادشده، با مدیریت 
و راهبری بانک س��په طبق روال عادی قبلی به ق��وت خود ادامه می یابد 
و مش��تریان می توانن��د خدمات مزب��ور را همانند گذش��ته در چارچوب 
قراردادهای س��پرده گذاری، تسهیالتی و س��ایر قراردادهای منعقده قبلی 

دریافت کنند.
* به منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی س��هامداران بانک ها و مؤسسه 
اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررس��ی های کارشناس��ی همه جانبه و 
هماهنگی انجام گرفته با س��ازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی 
برای این مهم تنظیم ش��ده و طبق برنامه، هر یک از بانک ها و مؤسس��ه 
اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهامداران مرتبط با خود 
اقدام می کنند و به تمامی س��هامداران اطمینان داده می شود کلیه حقوق 

آنها کارسازی و ایفا خواهد شد.
* کلیه کارکنان شاغل در بانک ها و مؤسسه اعتباری موضوع این فرآیند 
همانند گذش��ته مش��غول به فعالیت بوده و تمامی حق��وق و مزایای آنان 

مطابق قراردادهای منعقده قبلی برقرار است.
* بی تردید در کنار لطف و مرحمت الهی، اصحاب رس��انه، کارشناسان، 
مدیران و صاحب نظران نظام بانکی در راس��تای تش��ریک مساعی جهت 
دس��تیابی به اهداف مدنظر این تکلیف مهم، نقش انکارناپذیری داش��ته و 

مددکار مسئوالن و عوامل این مأموریت عظیم هستند.
* این فرآیند به عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سالمت نظام 
بانکی محسوب می شود و همراهی در اجرای موفق آن برای ارائه خدمات 
بهت��ر به آحاد جامعه مورد انتظار اس��ت، بنابراین بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران از هموطنان تقاضا دارد اخبار و اطالعات مربوط به این طرح 
ملی را صرفاً از طریق اطالعیه های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران یا بانک سپه پیگیری کنند.
برنامه 5 ساله برای ادغام بانک های نظامی

در همی��ن زمینه، غالمحس��ین تقی نتاج، مدیرعام��ل بانک قوامین که 
ازجمله بانک های ادغام ش��ده در بانک سپه است، ادغام بانک های نظامی 
را به دلیل عدم فراهم بودن زیرس��اخت ها پروس��ه ای زمان بر دانست و با 
اشاره به ذهنیت منفی مردم نسبت به ادغام ها و خصوصی سازی های قبلی 
گفت: متأسفانه ذهنیت مردم نسبت به ادغام ها و خصوصی سازی های قبلی 
خوب و مثبت نیس��ت و این س��ابقه ذهنی به این خاطر است که پیش از 
این، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ادغام شده بودند، اما نکته مهم آن 
است که بانک هایی که در حال حاضر ادغام می شوند، همگی مجاز و تحت 
پوش��ش بانک مرکزی هستند و بنابراین جای هیچ گونه نگرانی برای افکار 
عمومی وجود ندارد. او در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان زیرساخت ها 
برای ادغام بانک های نظامی فراهم است، گفت: در حوزه فناوری اطالعات، 
زیرس��اخت های الزم برای این ادغام وجود ندارد، بنابراین ادغام بانک های 
نظامی امری زمان بر اس��ت؛ در گام نخس��ت تجمیع آنها انجام می شود و 

به تدریج ظرف مدت حدود پنج سال ادغام صورت خواهد گرفت.
به گفت��ه مدیرعامل بانک قوامین، نظام بانکی فاقد سیس��تم یکپارچه 
)corebanking( ب��رای اتص��ال نزدیک ۵هزار ش��عبه این بانک ها را در 
سراسر کش��ور است آن هم در شرایطی که مجموع این بانک ها حدود 2۴ 

میلیون نفر مشتری دارند.

با تصویب شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی

ادغام بانک های نظامی کلید خورد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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کاهش ۹۲4 واحدی شاخص بورس
 ارزش سهام

بزرگان بورسی کم شد
در نخس��تین روز هفته، بازیگران بازار س��رمایه در سهم های 
بزرگ عمدتا ش��اهد کاهش قیمت و در سهم های کوچک اکثرا 
شاهد افزایش قیمت بودند و در عین حال، ارزش معامالت نیز 

نسبت به ابتدای هفته گذشته با رشد همراه بود.
به گزارش ایس��نا، در اولی��ن روز معامالتی بورس و فرابورس 
ایران در این هفته، گروه های بورس��ی ب��زرگ عمدتاً با کاهش 
قیمت سهام روبه رو شدند و تعدادی گروه های کوچک تر شاهد 
افزای��ش قیمت ها بودند؛ ب��ه طوری که ش��اخص کل هم وزن 
برخالف نماگر اصلی با رش��د مواجه ش��د. نمادهای تأثیرگذار 
فلزی بار دیگر در ش��اخص های بازار نقش بسزایی داشتند، اما 
ارزش معامالت ش��ان به مراتب نسبت به روزهای ابتدایی هفته 

پیش با کاهش روبه رو شد.
ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
92۴ واحد افت کرد و به رقم 1۶۴ هزار و ۳۷0 واحدی رسید. 
همچنین شاخص کل هم وزن با 108 واحد افزایش تا رقم ۳0 
ه��زار و ۷2۳ واحدی باال رفت. ش��اخص آزاد ش��ناور با 10۴۵ 
واحد افزایش تا رقم 18۳ هزار و ۷۷۶ پایین آمد و شاخص بازار 
اول و دوم هر کدام به ترتیب ۷۵0 و 1۵1۵ واحد افت کردند.

فوالد مبارکه اصفهان، معدنی و صنعتی گل گهر و ملی صنایع 
م��س ایران بیش��ترین تأثیر کاهنده را روی ش��اخص های بازار 
س��رمایه داش��تند. هر یک از نمادهای یادشده به ترتیب 22۷، 
99 و 89 واحد تأثیر کاهنده روی ش��اخص های بازار س��رمایه 
داش��تند. از طرفی بانک ص��ادرات، البراتوار داروس��ازی دکتر 
عبیدی و پتروش��یمی فجر از نمادهایی بودند که سعی کردند 
ش��اخص کل را در س��طح باالت��ری نگه دارند. ه��ر یک از این 
نماده��ا 8۷، ۴9 و ۴۷ واحد تأثیر افزاینده روی ش��اخص های 

بازار سرمایه داشتند.
گروه بانکی از معدود نمادهایی بودند که اکثراً با رش��د قیمت 
مواج��ه ش��دند. در بانک ص��ادرات که جزو تاثیرگ��ذاران روی 
ش��اخص های بازار بود، ش��اهد افزایش ۵درصدی نسبت به روز 
قبلش بودیم، اما در گروه مواد و محصوالت دارویی روند قیمت 
تقریباً نیمی از س��هم ها افزایشی بود و این گروه در کنار برخی 
از نمادها توانس��ت تأثیر بس��زایی در افزایش ش��اخص هم وزن 
بگذارد. در گروه فلزات اساس��ی نیز روند قیمت ها با افت همراه 
ب��ود؛ به طوری که بس��یاری از نمادها تا 2درصد کاهش قیمت 

را تجربه کردند.
در گروه الس��تیک و پالس��تیک روند قیمت س��هم ها عمدتاً 
افزایشی بود و در این گروه به جز یک سهم مابقی از یک درصد 
تا ۴.۵درصد رش��د قیمت را تجربه کردن��د. همچنین در گروه 
فعالیت های کمکی و نهادهای مالی واس��ط ش��اهد رشد قیمت 
بودی��م، به طوری که در این گروه تأمین س��رمایه ها و بورس ها 
از نیم درصد تا ۴.۴درصد رشد قیمت را تجربه کردند. در عین 

حال در گروه سیمانی و قندی قیمت ها با افت مواجه بود.
در گروه فرآورده های نفتی و کک و س��وخت هسته ای قیمت 
س��هم ها عمدتاً کاهشی بود و در گروه استخراج کانه های فلزی 

نیز روند قیمت سهم ها بیشتر افت کرد.
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رق��م ۴0۷ میلیارد تومان 
رس��ید و حجم معامالت ب��ه 1.۴ میلیارد س��هم و اوراق مالی 
دس��ت پیدا کرد. همچنین تع��داد معامالت از رقم 1۴۳ هزار و 

۶۶0 نوبت گذشت.
آیفکس نیز با افت 0.8۷ واحدی مواجه ش��د و به رقم 2099 
واحد رس��ید. ارزش معامالت فرابورس ایران رقم ۳۶1 میلیارد 
تومان را تجربه کرد و حجم معامالت به رقم ۶8۷ میلیون سهم 

و اوراق مالی رسید.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: س��رانجام شمارش معکوس برای راه اندازی قرارداد اختیار 
معامله زعفران در بورس کاالی ایران به پایان رس��ید. هفته گذش��ته بود 
که مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران با صدور اطالعیه ای از 
راه اندازی قرارداد آپشن زعفران از روز دوازدهم اسفندماه خبر داد و اعالم 
کرد: قراردادهای اختیار خرید و فروش در سررسید اردیبهشت ماه 1۳98 
با سه قیمت اعمال 11 هزار، 12هزار و 1۳ هزار ریال از دوازدهم اسفندماه 

راه اندازی شده و قابل معامله خواهد بود.
معام��الت اختی��ار معامله برای اولین ب��ار در بازار س��رمایه در 2۴ آذر 
س��ال 9۵ در بورس کاال با دارایی پایه س��که طال راه اندازی شد. در ابتدای 
راه اندازی تنها امکان دادوس��تد اختیار معامله خرید سکه طال فراهم شده 
بود که با توجه به استقبال فعاالن بازار از این معامالت، امکان معامله اختیار 

معامله فروش سکه طال نیز ایجاد شد.
مهمترین کارک��رد اختیار معامله همانند قراردادهای آتی، فراهم کردن 
امکان پوش��ش ریسک نوسانات قیمت اس��ت، به طوری که از قراردادهای 
اختیار معامله و قراردادهای آتی به عنوان دو خویشاوند نزدیک به هم یاد 
می شود. خاستگاه هر دو ابزار مالی، قراردادهای اختیار و آتی با گروهی از 

محصوالت کشاورزی از قبیل غالت گره زده شده است.
برخی معتقدند اس��تفاده از قرارداد اختیار معامله به ۳۵0 س��ال پیش 
از میالد باز می گردد، هنگامی که ارس��طو در کتاب خود داس��تان تالس 
را نقل می کند، یک فیلس��وف و ریاضیدانی ک��ه فرصتی برای خود ایجاد 
می کند و حق استفاده از کارگاه های روغن کشی زیتون را قبل از یک فصل 
پرمحصول، خریداری می کند، بنابراین اس��تفاده از این ابزار جهت پوشش 

ریسک نوسانات قیمتی محصوالت کشاورزی سابقه ای بس دراز دارد.
در همین راستا بورس کاال پس از راه اندازی موفقیت آمیز معامالت گواهی 
سپرده زعفران در سال قبل و سپس راه اندازی قراردادهای آتی زعفران در 
اوایل امس��ال، در صدد راه اندازی قراردادهای اختیار معامله زعفران است. 
با توجه به اس��تقبال بی نظیر از قراردادهای آتی زعفران و با بررس��ی های 
انجام شده به نظر می رسد که راه اندازی قراردادهای اختیار معامله زعفران 
نیز به دلیل جذابیت های خاص این ابزار مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

راه ان��دازی معامالت قراردادهای اختیار معامله زعف��ران عالوه بر ایجاد 
ابزاری جهت پوشش ریسک نوسانات قیمت منجر به متنوع شدن ابزارهای 
مال��ی در ب��ورس کاال و در نتیجه افزایش عمق و کارایی س��ایر بازارهای 
معامالتی زعفران از جمله قراردادهای آتی و گواهی سپرده زعفران می شود.

قرارداد آپشن زعفران به نیاز کشاورزان پاسخ می دهد
در همین زمینه، علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد 
است: در شرایط کنونی که پیش بینی بازارها دشوار است، بورس کاال با ارائه 
مدل های جدید معامالتی سعی در پیش بینی پذیر کردن بازارها دارد؛ این 

رویکرد بورس کاال، الزمه اقتصاد است.
ابراهیمی در گفت وگو با تس��نیم و با اش��اره به راه اندازی قرارداد آپشن 
زعف��ران از امروز یکش��نبه در ب��ورس کاالی ایران گفت: در بس��یاری از 
کش��ورها، محصوالت کش��اورزی در بورس های کاالیی معامله می شوند و 
ان��واع ابزارهای مالی به خصوص قراردادهای آتی و آپش��ن برای کاالهای 
کش��اورزی در جریان اس��ت؛ در این بین بورس کاالی ایران طی ماه های 
گذشته با راه اندازی معامالت قراردادهای آتی زعفران توانسته است در کنار 
تامین سرمایه مورد نیاز کشاورز برای کشت، نگرانی تولیدکنندگان زعفران 
برای به فروش نرفتن محصوالت یا کاهش قیمت ها در فصل برداش��ت را 

کاهش دهد.
این عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس افزود: با توجه به ریسک باالی 
معامالت قراردادهای آتی، بورس کاال به منظور ارائه ابزاری با ریسک پایین، 
مقدم��ات راه اندازی معامالت اختیار معامله زعف��ران را فراهم کرده که از 

امروز این معامالت راه اندازی می شود.
وی با بیان اینکه ریسک معامالت آپشن پایین تر از سایر ابزارهای مالی 
اس��ت، اظهار داش��ت: با راه اندازی معامالت اختیار معامله یا همان آپشن 
زعفران، سرمایه گذارانی که تمایلی به ریسک ندارند ترغیب خواهند شد تا 

به این قرارداد جدید زعفرانی ورود کنند.
ابراهیمی تصریح کرد: قرارداد آپش��ن ضمن اینکه ریس��ک معامالت را 
برای کش��اورزان کاهش می دهد این ام��کان را به  زعفران کار می دهند تا 

محصوالت خود را در برابر نوسان های  قیمتی در آینده بیمه می  کنند.

وی معتقد اس��ت که حرکت بورس کاال به سمت توسعه ابزارهای مالی 
همچون قراردادهای آپشن می تواند به تغییر رویکردها در بخش کشاورزی 
کشور کمک کند؛ به طوری که با فراگیر شدن استفاده تولیدکنندگان از این 
ابزارهای مالی، کش��اورزان می توانند برای تولید محصول سال آینده خود 
برنامه ریزی کنند تا به این ترتیب دالل بازی و شکل  گیری بازارهای سیاه که 

هر ساله شاهد آن هستیم از بخش کشاورزی حذف شود.
نماینده مردم ش��ازند در مجلس با بیان اینکه سود کشاورزان با قرارداد 
معامالت آپش��ن زعفران مس��تمر خواهد بود، گفت: از مزای��ای راه اندازی 
ابزاره��ای مالی جدی��د همچون معامالت آپش��ن می توان  به بازگش��ت 

سرمایه های کشاورزان با سود قابل قبول اشاره کرد.
عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس با تاکید بر اینکه راه اندازی قرارداد 
آپشن زعفران در بورس کاال در راستای حمایت از کشاورز است، افزود: طی 
سال جاری با عرضه و رونق معامالت زعفران در بورس کاال، به طور خودکار 
مرجع قیمت گذاری از عرضه کنندگان ش��خصی به س��مت قیمت گذاری 

براساس عرضه و تقاضا، منتقل شده است.
ابراهیم��ی تصریح کرد: باید با حمایت مس��ئوالن از بخش کش��اورزی، 
پس از عرض��ه و رونق معامالت زعفران داخلی در بورس کاال، به س��مت 
عرضه ه��ای صادراتی و معامالت بین المللی زعفران برویم که این اقدام به 

سود منافع ملی خواهد بود.

با راه اندازی قرارداد آپشن زعفران در بورس کاالی ایران

نگرانی زعفران کاران به پایان می رسد
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برداشت گندم از اواخر اسفند آغاز می شود
 قیمت خرید تضمینی گندم ۱700 تومان

نایب رئی��س بنی��اد توانمندس��ازی گندمکاران با اش��اره به اینکه 
برداش��ت گندم از اواخر اس��فند آغاز می شود، گفت تولید گندم در 

سال زراعی آینده از 1۳ میلیون تن فراتر می رود.
علیقلی ایمانی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به اینکه ش��رایط مزارع گندم مطلوب اس��ت، اظهار کرد: با توجه به 
شرایط مساعد بارندگی و پراکنش بارش در اکثر استان ها و تامین و 
تدارک مناسب نهاده های تولید، وضعیت سبز مزارع مطلوب است.

وی با اش��اره به اینکه برداشت گندم از اواخر اسفند در سیستان 
و بلوچس��تان آغاز می ش��ود، افزود: با توجه به شرایط مساعد مزارع 
پیش بینی می ش��ود که اگر اتفاق خاص��ی رخ ندهد، تولید گندم از 
متوسط پیش بینی 1۳ میلیون تن فراتر خواهد رفت که با این وجود 

خودکفایی در بحث گندم ادامه خواهد داشت.
ایمان��ی، ن��رخ خری��د تضمینی هر کیل��و گندم در س��ال زراعی 
آینده را 1۷00 تومان اعالم کرد و گفت: براس��اس پیش��نهاد بنیاد 
توانمندس��ازی گندمکاران در کمیته اقتصاد مقاومتی کمیس��یون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی مبنی بر آنکه ضرورتی بر توزیع 
۳میلیون تن گندم به قیمت 900 تومان به صنف و صنعت نیست، 
از این رو ای��ن امر مورد موافقت قرار گرفت و یارانه عرضه گندم به 
نرخ 900 تومان به این بخش آزاد و به قیمت گندم اضافه ش��د که 
در نهایت برای س��ال زراعی 9۷-98 نرخ 1۷00 تومان برای خرید 

تضمینی هر کیلو گندم اجرایی خواهد شد.
این مقام مس��ئول درباره اینکه امکان افزایش نرخ خرید تضمینی 
گندم به قیمت 2 هزار تومان برای س��ال زراعی آینده وجود ندارد، 
بیان کرد: علی رغم تالش و پیگیری های متعدد نمایندگان مجلس 
مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به قیمت 2 هزار تومان، 

اما ردیف اعتباری برای آن دیده نشد.
نایب رئیس بنیاد توانمندس��ازی گندم��کاران درباره آخرین وضع 
ش��یوع زنگ زرد گندم در مزارع اظهار کرد: در ش��رایطی که میزان 
رطوب��ت کافی و دمای هوا افزایش یاب��د، قارچ ها به طور فزاینده ای 
رش��د می کنند که با اطالع رس��انی کارشناس��ان پهنه، کش��اورزان 
نسبت به سم کشی قارچ ها اقدام می کنند و با اطالع رسانی مسئوالن 
سازمان حفظ نباتات و کارشناسان پهنه مشکلی از این حیث وجود 

ندارد.
قاچاق گندم و آرد از مرزهای کشور

وی نس��بت به قاچاق آرد و گندم از مرز های کش��ور هشدار داد و 
گف��ت: اختالف قیمت نرخ گندم داخلی با جهانی برای بس��یاری از 
قاچاقچی��ان به منظور خروج گندم و آرد از مرز های کش��ور انگیزه 
ایج��اد می کن��د، همانگونه که اخیرا در رس��انه ها مق��داری آرد در 

انبار های خوزستان کشف شده بود.
ایمانی در پایان تصریح کرد: در هر کاالیی که تفاوت میان قیمت 
داخلی با جهانی وجود داش��ته باشد، امکان قاچاق آن دور از انتظار 
نیس��ت. امسال به سبب نوسان نرخ ارز و اختالف قیمت با بازار های 
جهانی بسیاری از دالالن وارد عرصه خرید خواهند شد و با شایعاتی 
مبنی بر تاخیر دول��ت در پرداخت مطالبات و خرید نقدی گندم با 
افزایش جزئی نسبت به قیمت تضمینی ممکن است مقداری گندم 
از مرز های کش��ور خارج ش��ود، به همین خاطر از مسئوالن وزارت 
جهاد تقاضا داریم که هم اکنون با ورود به مزارع و ثبت کش��اورزان 

و مشخصات زمین در سامانه از این پدیده شوم جلوگیری کنند.

سهم 30درصدی آلمان از کل صادرات اروپا به ایران
 ایتالیا بزرگترین واردکننده از ایران شد

آلمان ب��ا صادرات 2.۷ میلی��ارد یورویی بزرگتری��ن صادرکننده 
اروپایی کاال به ایران در سال 2018 و ایتالیا با واردات 2.9 میلیارد 
یوروی��ی، بزرگترین واردکننده کاال از ایران در این س��ال ش��ناخته 

شده است.
به گزارش تس��نیم،  آمارهای یورواس��تات نش��ان می دهد آلمان 
بزرگترین صادرکننده کاال به ایران در میان کش��ورهای اروپایی در 

سال 2018 بوده است.
آلمان در این س��ال 2.۷09 میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرده 
است که معادل ۳0درصد کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران در این 

سال بوده است.
صادرات آلمان به ایران در سال 2018 با افت 8درصدی نسبت به 
سال قبل از آن مواجه شده است. آلمان در سال پیش از آن 2.9۵۷ 

میلیارد یورو کاال به ایران صادر کرده بود.
ایتالیا با 1.۶8۷ میلیارد یورو و فرانس��ه ب��ا 89۵ میلیارد یورو به 
ترتیب در رتبه های دوم و س��وم از نظر میزان صادرات کش��ورهای 

اروپایی به ایران در سال 2018 قرار گرفته اند.
در بخش واردات کاال از ایران نیز ایتالیا در صدر کشورهای اروپایی 
قرار گرفته اس��ت. این کشور در سال 2018 بالغ بر 2.92۵ میلیارد 
یورو کاال از ایران وارد کرده است که این رقم معادل ۳1درصد کل 

واردات اروپا از ایران در سال 2018 بوده است.
واردات ایتالیا از ایران در س��ال 2018 با افت 1۳درصدی نسبت 
به س��ال قبل از آن مواجه شده است. ایتالیا در سال 201۷ بالغ بر 

۳.۳۶۷ میلیارد یورو کاال از ایران وارد کرده بود.
اس��پانیا با 2.02۵ میلیارد یورو و فرانسه با 1.۵۳ میلیارد یورو به 
ترتی��ب در رتبه های دوم و س��وم از نظر می��زان واردات از ایران در 

میان کشورهای اروپایی در سال 2018 قرار گرفته اند.

اخبـــار

مدیر کریدورهای بین المللی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 
ضمن تش��ریح آخرین وضعیت کریدور شمال–جنوب، اعالم کرد که طی 
س��ال گذش��ته 11 میلیون تن بار ترانزیتی از کشور عبور کرده است و در 
سال جاری نیز میزان بار ترانزیتی منتقل شده در کشور رقمی بیش از این 

میزان خواهد بود.
به گزارش ایسنا، امین ترفع در نشست خبری هفتمین اجالس شورای 
هماهنگ��ی کریدور ترانزیتی ش��مال–جنوب اظهار ک��رد: این کریدور در 
ابتدای امر بین کشورهای ایران، هند و روسیه بود و هدف آن این بود که 
روسیه از طریق ایران به هند متصل شود، اما پس از آن کشورهای آسیای 
مرکزی نیز به این کریدور ملحق شدند و حتی عماًل هند از طریق ایران به 

روسیه، آسیای میانه و قفقاز متصل شود.
وی ادام��ه داد: در حال حاضر 1۴ کش��ور ش��امل ایران، هند، روس��یه، 
ارمنستان، بلغارستان، تاجیکس��تان، اوکراین، بالروس، آذربایجان، عمان، 

ترکیه، قزاقستان، سوریه و قرقیزستان عضو این کریدور ترانزیتی هستند.
مدیر کریدورهای بین المللی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 
با بیان اینکه در ابتدای امر مس��یر ریلی قزوین – رش��ت که قرار است به 

زودی افتتاح شود در راستای تکمیل زنجیره ریلی کریدور شمال – جنوب 
تعریف شده بود، ادامه داد: در حال حاضر هر فعالیتی که در بنادر جنوبی 
کش��ور نظیر چابهار، رجایی و امام خمینی )ره( و نیز آستارا و اینچه برون 
انجام شود، می تواند به عنوان مسیرهای تکمیلی کریدور شمال – جنوب 
به ش��مار آید. ترفع با بیان اینکه مس��یر ریلی رشت تا آس��تارا و چابهار تا 
زاهدان می تواند عماًل به عنوان کریدور شمال به جنوب تلقی شود، اظهار 
کرد: صرفاً برای انتقال بار از کش��ور یک مسیر وجود ندارد و از مسیرهای 
ش��رق دریای خزر، غرب دریای خزر و دریای خزر نیز اس��تفاده می شود و 
کشورهای آسیای میانه، روسیه و قفقاز نیز از مسیرهای جاده ای چندوجهی 

و ریلی به منظور جابه جایی کاال برخوردارند.
وی ادامه داد: خوشبختانه بندر امیرآباد در کشور به ریل متصل است و 
بخشی از ترانزیت از طریق امیرآباد و دریای خزر منتقل می شود و ما صرفاً 

در انتظار تکمیل کریدور شمال – جنوب معطل نمانده ایم.
مدیر کریدورهای بین المللی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 
با تاکید بر اینکه در حال رفع گره های موجود در حوزه ترانزیتی هس��تیم، 
خاطرنش��ان کرد: ضمانت حضور بخش خصوصی تس��هیل امور است و به 

طور حتم اگر پروژه ای سودآور باشد موجب خواهد شد تا بخش خصوصی 
جهت ورود به آن عالقه مند باشند.

ترفع با اش��اره به اینکه کریدور شمال و جنوب از دو کارگروه فرآیندی 
و حمل و نقلی و نیز کارگروه گمرکی تشکیل شده است، اظهار کرد: باید 
مس��ائل فرآیندی، حمل و نقلی و گمرکی برای پیش��برد امور حل شود و 
هرچند توافق بین دولت ها صورت می گیرد، اما به طور حتم تس��هیلگری 

برای بخش خصوصی مهم ترین برنامه است.
وی ادامه داد: انتقادی که در این راس��تا مطرح می ش��ود این اس��ت که 
بخش خصوصی و دولت در زمان مناس��بی صدای یکدیگر را نمی ش��نوند 
و باید برای جلوگیری از چنین مش��کلی مکانیزم مناسبی طراحی شود و 

تمامی تشکل های حمل و نقل ملی و کشوری دور یک میز جمع شوند.
مدیر کریدورهای بین المللی معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی 
با تاکید بر اینکه اگر قصد داریم وضع حمل و نقل در کشور بهبود یابد، باید 
هماهنگی بین بخش خصوصی و دولتی را رقم بزنیم، گفت: شرکت حمل 
و نقل بین المللی و کامیون داران متولی امر ترانزیت هستند و وزارت راه و 

شهرسازی به عنوان تسهیلگر و نه متولی فعالیت می کند.

عبور ۱۱ میلیون تن بار ترانزیتی از کشور

یک فعال اقتصادی در صنعت طیور در پاس��خ به س��والی در خصوص 
شایعه خوراندن هورمون رشد به مرغ های گوشتی، با رد این ادعا تصریح 
ک��رد منظور از هورمون در واقع آنتی بیوتیکی اس��ت که برای مرغ های 
غیرارگانیک مصرف می ش��ود که این موضوع صحت نداش��ته و اساسا با 

قیمت بسیار باالی هورمون ها، اصال توجیه ندارد.
حسین ساالری در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه زنجیره 
کامل تولید طیور یکی از صنایع پیچیده و حرفه ای اس��ت که تنها شش 
کشور در دنیا به آن دسترسی دارند، گفت: یکی از این کشورها ایران است 
که خط تولید آن در سال های قبل انقالب از کشور هلند، خریداری شده 

و فقط در مازندران و در شهرستان بابل وجود دارد.
وی خاطرنش��ان کرد: وجود نژاد الین باعث ش��د تا تحریم ها اثربخش 
نباشد، همچنین برخی معتقد هستند چنانچه ایران دارای این نژاد نبود 
به راحتی می توانس��تند آن را تحریم و کشور را در معرض تهدید جدی 

قرار دهند.
این فع��ال اقتصادی در صنعت طیور با بررس��ی وضع موجود زنجیره 
تولید صنعت طیور در اس��تان مازن��دران گفت: مازندران به عنوان قطب 
پرورش طیور در کش��ور، محس��وب و از نظر کمی و کیفی جایگاه اول را 
به خود اختصاص داده اس��ت. این زنجیره شامل مرغ الین، مرغ اجداد و 

مرغ مادر گوشتی، مرغ گوشتی، کارخانه جوجه کشی و نهایتا کشتارگاه 
صنعتی است.

وی به بررسی ظرفیت تولیدی هر یک از زنجیره های تولید پرداخت و 
اظهار کرد: مرغ الین گوشتی تنها واحد تولیدی کشور و خاورمیانه و در 
استان مازندران بوده که دارای یک واحد مزرعه است و تاکنون به صورت 

رسمی، آماری از ظرفیت و تولید ساالنه آن اعالم نشده است.
س��االری در ادامه افزود: واحد تولیدی مرغ اجداد گوشتی با ۵ مزرعه 
تولیدی و ظرفیت 2۵۷ هزار و ۵00 قطعه و همچنین با پتانس��یل تولید 
۳۵ میلیون قطعه جوجه مادر گوش��تی از دیگر مش��خصات تولیدی این 

زنجیره است.
ای��ن فعال صنعت طیور، در رابطه با ظرفیت ها و مش��خصات تولیدی 
مزارع مرغ مادر گوش��تی گفت: این حلق��ه از زنجیره، تولید ۳۳درصد از 
ظرفیت کل کش��ور را به خود اختصاص داده و حدود 220 مزرعه فعال 
اس��ت که ظرفیت واحدهای آن به حدود ۶ میلی��ون و ۳00 هزار قطعه 
می رس��د و س��الیانه ۳1۴ میلیون قطعه تخم مرغ نطف��ه دار جوجه مرغ 

گوشتی تولید می کنند.
س��االری به تولید مرغ گوشتی در 2 هزار و 2۶۳ مزرعه اشاره و تاکید 
کرد: این مجموعه با ظرفیت 19۵ میلیون قطعه در س��ال و تولید 2۳0 

میلیون گوشت مرغ، 11درصد از ظرفیت کل کشور را به خود اختصاص 
داده است.

وی از وج��ود ۴1 کارخانه جوجه کش��ی با ظرفی��ت واحد تولید 900 
میلیون تخم مرغ نطفه دار خبر داد و خاطرنشان کرد: این زنجیره با تولید 
سالیانه ۶۳۳ میلیون قطعه جوجه یک روزه قریب به ۶0درصد از ظرفیت 

کل کشور را به خود اختصاص داده است.
این فعال اقتصادی، تعداد کش��تارگاه صنعتی مازندران را 21 واحد با 
ظرفیت کشتار 10۶ هزار تن عنوان و تصریح کرد: تمام این زنجیره های 
تولید دارای فرصت ها و تهدیدهایی است که به عنوان عوامل خارجی بر 

این صنعت اثر مستقیم دارد.
ساالری با اشاره به فرصت های موثر در زنجیره تولید صنعت طیور در 
مازندران خاطرنش��ان کرد: دارا بودن شرایط اقلیمی معتدل و مناسب به 
لحاظ دما، رطوبت و هوا، نزدیکی به پایتخت کش��ور، وجود بنادر دریایی 
جه��ت واردات م��واد اولیه و صادرات محصوالت به کش��ورهای منطقه، 
وجود راه های ارتباطی مناس��ب و متعدد به تهران و اس��تان های اطراف، 
وجود جنگل ها و درختان و کاهش انتقال بیماری ها، ورود جمعیت باالی 
گردشگران و مسافران و نیز وجود زنجیره کامل صنعت در استان می تواند 

به پیشرفت و بهبود فعالیت این صنعت در مازندران کمک کند.

در حالی که طی روزهای گذشته، برخی از اپلیکیشن های ایرانی در 
گوشی های آیفون غیرفعال شدند، سازمان فناوری اطالعات از تجمیع 

گزارش های فنی و حقوقی برای حل این مشکل خبر می دهد.
به گزارش ایس��نا، در حالی که از شهریورماه سال گذشته، برخی از 
اپلیکیش��ن های ایرانی به دنبال ایج��اد محدودیت و تحریم های آمریکا 
از اپ اس��تور حذف ش��ده بودند، ش��رکت ها برای دور زدن محدودیت 
 )Enterprise( ایجادش��ده، س��راغ اس��تفاده از اکانت های اینترپرایز
رفتن��د، ام��ا در روزهای اخیر، برخ��ی از توس��عه دهندگاِن برنامه های 
آی اواس از این روش برای انتش��ار نسخه های هک شده اپلیکیشن های 
مختلفی استفاده کردند. این موضوع باعث شده اپل تصمیم بگیرد برای 
جلوگیری از سوءاس��تفاده از ای��ن روش، به غیرفعال کردن اکانت های 
اینترپرای��ز اق��دام کن��د. در ای��ن می��ان، تع��دادی از پرمخاطب ترین 
اپلیکیش��ن های ایران��ی از جمله برنامه های حوزه پرداخت و تاکس��ی 
آنالین و . . . ، در گوش��ی های با سیس��تم عامل iOS نیز با مش��کل 

مواجه شده و امکان استفاده ندارند.
اکنون اگرچه برخی از ش��رکت هایی که با محدودیت مواجه شدند، 
راه هایی از جمله نس��خه وب اپلیکیشن را به کاربران خود ارائه کردند، 
اما هنوز مش��خص نیس��ت روند حذف این اکانت ه��ای اینترپرایز که 
بسیاری از اپلیکیشن های ایرانی با همین شیوه روی گوشی های آیفون 
فعال بودند، ادامه دار باشد و در این صورت سیاست این شرکت ها برای 

ارائه  اپلیکیشن های خود برای محصوالت شرکت اپل چیست.

سیاست اپل یا گزارش های ضدایرانی؟
در این راس��تا، امیر ناظمی - رئیس س��ازمان فناوری اطالعات - در 
توئیتر خود نوش��ت: درخصوص محدودس��ازی های اپل بررس��ی های 
بیش تر نشان می دهد، خبرنگار یکی از شبکه های ضدایرانی، فهرستی 
از اپلیکیش��ن های ایرانی را جهت محدودسازی تهیه کرده و در اختیار 
اپل قرار داده اس��ت. متأسفم که گاه برخی از ایرانیان اینچنین زندگی 
هموطنان خود را تحت فش��ار مضاعف قرار می دهند. اگرچه سیاس��ت 
اپ��ل هم بوده، اما اینک��ه برخی از اپ های ایرانی که در این فهرس��ت 
نیس��تند، حذف نش��ده اند، حاک��ی از دخالت این گزارش در تس��ریع 
سیاس��ت اپل در مورد اپ های ایرانی اس��ت. پس گ��زارش در انتخاب 

اپ های مسدودشده تأثیرگذار بوده است.
همچنی��ن محمدجعفر نعناکار - مدیرکل حقوقی س��ازمان فناوری 
اطالعات - در یک برنامه تلویزیونی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا 
این اتفاق که اپلیکیش��ن های ایرانی که براس��اس پرداخت بانکی کار 
می کردند، توسط اپل مسدود شده، تنها برای نرم افزارهای ایرانی اتفاق 
افتاده است، گفت: اتفاقی که افتاده درباره حذف برنامک های کاربردی 
سیس��تم عامل iOS روی گوشی های آیفون برای بسیاری از کشورها 
اتف��اق افت��اده اما از آن جهت ک��ه ایران از راه ح��ل اینترپرایز به علت 

تحریم های جهانی استفاده می کرد، مقداری پررنگ تر بوده است.
وی، درباره  اینکه این روند از کجا آغاز ش��ده و آیا خود ش��رکت اپل 
ای��ن موض��وع را فهمیده و یا پ��ای خرابکاری در میان اس��ت، توضیح 

داد: به علت تحریم ها ایران نمی تواند برنامک های خود را در اپ اس��تور 
گوگل بارگذاری و عرضه کند. توس��عه دهندگان این نرم افزارها از یک 
راه حل اس��تفاده کردن��د به نام درون نه��ادی یا اینترپرای��ز که بتوانند 
نرم افزارهای خود را در اختیار عموم قرار دهند. ظاهراً لیس��تی از این 
نرم افزارها توسط برخی افراد ضدایرانی تهیه شده و در اختیار اپل قرار 

گرفته و بعد از شناسایی این برنامه ها، خدمت آنها قطع شده است.
سازمان فناوری به دنبال راه حل های حقوقی

نعناکار با اشاره به اقداماتی که اکنون می توان برای حل این مشکل 
انجام داد، بیان کرد: جای نگرانی نیس��ت، زی��را تکنولوژی راه خود را 
پیدا خواهد کرد و به زودی دوباره نرم افزارهای ما فعال خواهد شد. ما 
هم در سازمان فناوری اطالعات سعی می کنیم از پتانسیل های قانونی 
موجود در عرصه بین المللی استفاده کرده تا بتوانیم این مشکل را حل 
کنیم. در حال حاضر گزارش های فنی و حقوقی در حال تجمیع است 
که بتوانیم در روزهای آینده به یک راه حل پایدار برسیم و اقدام کنیم.

مدیرکل حقوقی س��ازمان فناوری اطالع��ات همچنین با بیان اینکه 
مردم در انتخاب مدل گوش��ی خود آزادند، اظهار کرد: بحث این است 
که اگر کشوری مانند آمریکا محصول ما را تحریم می کند و نمی گذارد 
ما استفاده کنیم، بهترین کار این است که ما هم آنها را تحریم کنیم. 
ما با خرید گوش��ی های این برند، پولی را از چرخه  اقتصاد خود خارج 
ک��رده و به آنها وارد می کنیم، درصورتی که ش��اید بتوانیم انتخاب های 

بهتری داشته باشیم.

به مرغ های گوشتی هورمون رشد می زنند؟

ایران در جست وجوی راه حل حقوقی برای برنامه های حذف شده  آیفون

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

منصوری: خودروسازها به جای فروش نقدی، 
تعهدات قبلی را تسویه کنند

یک عضو کمیس��یون صنایع مجلس شورای اسالمی با تاکید بر 
ضرورت تس��ویه تعهدات قبلی خودروسازها به جای فروش نقدی 
خ��ودرو بر ضرورت ورود صدا و س��یما به این موضوع و پاس��خگو 

کردن مسئوالن دولتی تاکید کرد.
به گ��زارش »نماین��ده« محمدرض��ا منصوری، اظه��ار کرد: در 
روزه��ای اخیر علی رغ��م پیش ثبت نام هایی که ش��ده و طلبی که 
مردم از خودروسازها دارند ش��اهد فروش نقدی خودرو هستیم و 
تعهدات قبلی به فراموشی س��پرده شده است. این در حالی است 

که تعهدات جدید ایجاد می شود.
وی اف��زود: مس��ئوالن و مقام��ات ذی ربط باید پاس��خگوی این 
موضوع باش��ند، زیرا قاعدتاً باید اول خودروسازها نسبت به تسویه 
تعهدات قبلی اقدام کنند و بعد فروش نقدی و مس��تقیم داش��ته 

باشند تا باعث آزرده شدن خاطر مردم نشوند.
نماینده مردم س��اوه در مجلس ش��ورای اس��المی یادآور ش��د: 
نکند به جایی برس��د که فقط پول و س��ود پول کس��انی که برای 
پیش فروش ثبت نام کرده بودند به آنها داده شود یا آنقدر به درازا 
بکش��د که مدیران عوض ش��وند و معلوم نشود که تعهدات به کجا 
می رس��د. منصوری با بیان اینکه »صداوسیما باید صدای مردم را 
به گوش مس��ئوالن برس��اند«، اضافه کرد: صداوسیما می تواند در 
پاسخگو کردن مسئوالن دولتی موثر باشد، در حالی که االن مدتی 
اس��ت به ای��ن موضوع نمی پردازند و یا خودروس��ازان را به چالش 
نمی کشند. مهم است که مسئوالن دولتی و خودروسازان را توسط 
صداوس��یما پاس��خگو کنیم تا آنها بگویند چ��ه زمانی می خواهند 
خودروه��ای پیش فروش��ی را به مردم بدهند و با چه روش��ی این 
کار را انجام می دهند؟ این عضو کمیس��یون صنایع مجلس شورای 
اس��المی درباره  احتمال استفاده مجلس ش��ورای اسالمی از ابزار 
نظارتی خ��ود برای حل موضوع افزایش قیم��ت خودرو نیز اظهار 
کرد: مجلس شورای اسالمی کاری نمی تواند انجام دهد. تحقیق و 
تفحص خروج��ی الزم را ندارد همچنان که در موارد زیادی بدون 
نتیجه مانده اس��ت. ضمن اینکه اگ��ر تحقیق و تفحص هم صورت 
گی��رد، باید بع��د از آن قوه قضاییه وارد ش��ود در حالی که همین 
االن دادس��تان ب��ه عنوان مدعی العموم می تواند وارد ش��ود و حق 

مردم را مطالبه کند.

تحویل خودروهای پیش فروش شده در حال انجام است
 پرونده واردکنندگان متخلف خودرو به قوه 

قضاییه ارجاع می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت هر روز گزارش کار س��ازمان 
حمای��ت را دریافت می کنیم که تحوی��ل خودروهای پیش فروش 
شده مرتب در حال انجام  ، اما در برخی موارد تاخیر وجود دارد.

رض��ا رحمان��ی در گفت و گو ب��ا خبرنگار ایلنا، در پاس��خ به این 
س��وال که با توجه به حذف ش��ورای رقابت و مس��ئولیت سازمان 
حمایت از مصرف کننده بر تحویل خودرو از س��وی خودرو س��ازها، 
آیا گزارش��ی از نح��وه تحویل خودرو به مش��تریان و نمایندگی ها 
از سوی این س��ازمان در جهت شفاف س��ازی منتشر خواهد شد، 
گف��ت: هر روز گزارش کار س��ازمان حمای��ت را دریافت می کنیم 
که تحوی��ل خودروهای پیش فروش ش��ده مرت��ب در حال انجام 
اس��ت اما در برخی موارد تاخیر وج��ود دارد. وزیر صنعت، معدن 
و تجارت همچنین درخصوص اظهارات دبیر واردکنندگان خودرو 
مبنی بر عدم ترخیص حتی یک خودرو از گمرک، گفت: در هیات 
دولت مصوب ش��ده اس��ت، خودروی آنهایی که تا تاریخ مشخصی 
وارد گمرک ش��ده و پیش فروش ش��ده است ترخیص شوند و تنها 
جرائم��ی به آنها تعلق می گیرد تا م��ردم بتوانند خودروی خود را 
تحویل بگیرند. وی ادامه داد: اما پرونده آن واردکننده ای که تخلف 
ک��رده قطعا به قوه قضاییه ارجاع خواهد ش��د که تا امروز به دلیل 
ایرادی که در مصوبه گرفته ش��ده بود، نتوانستیم این کار را انجام 
دهیم که در هیات دولت مصوبه اصالح شد و تا چند روز آینده آن 

دسته از خودروها ترخیص خواهد شد.

انتقال خطوط تولید خودروهای قدیمی به 
شهرهای کوچک

مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا ساخت پلتفرم را الزمه 
داش��تن صنعتی قدر دانست و اظهار داش��ت پلتفرم قسمتی غیر 
قابل رویت در خودرو است که می توان برای مدت طوالنی تر ثابت 
نگاه داشت و هر چند سال یک بار با تغییر ظاهر خودرو، طرح های 
متنوعی را به بازار عرضه کرد در این صورت س��رمایه گذاری برای 
تولید نمونه های جدید کاهش می یابد. سعید مدنی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرخودرو تصریح کرد: مقرون به صرفه بودن تولید، گاها 
کارخانه های رقیب را نیز تش��ویق به اس��تفاده از پلتفرم مشترک 
می کند البته طراحی و س��اخت پلتفرم در صورتی ارزشمند است 
ک��ه تع��داد ۵00 ه��زار خودرو ظرف پنج س��ال با هم��ان پلتفرم 
تولید ش��ود زیرا از هر پلتفرم می توان ۳ تا ۵ خودرو در زمان های 
مختل��ف به بازار عرض��ه کرد. وی در ادامه اف��زود: در حال حاضر 
س��اخت پلتفرم مگی که کمتری��ن تاثیرپذی��ری را از ارز دارد در 
خودروس��ازی ها در حال انجام اس��ت که ی��ک کالس باالتر و یک 
کالس پایین تر را پوشش می دهد در واقع عدم نیاز به شرکت های 
خارجی قطعه س��از یکی از مزایای ساخت پلتفرم داخلی است. وی 
اذعان داشت: با توجه به زنجیره تامین گسترده خودرو، تصمیماتی 
مانن��د از رده خارج ش��دن یک خودرو نیاز ب��ه زمانبندی دقیق و 
برنامه ریزی دارد و از مدت ها پیش از توقف خط تولید، بستگی به 
تعهدات خودروس��ازان به ندرت ظرفیت تولید کاهش می یابد و در 

زمانی خاص منجر به توقف خط تولید می شود.
مدیرعامل اس��بق گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت: کشورهای 
صنعت��ی پیش از توقف کامل خط تولید، برای زنده نگاه داش��تن 
قطعه سازان خود، خطوط تولید را به کشورهایی که هنوز از همان 
مدل استفاده می کنند منتقل می سازند تا قطعه سازی خود را فعال 

نگاه دارند.

اعالم ناگهانی ممنوعیت واردات و عطف بماسبق کردن آن، موضوع تولید 
برخی خودروسازان خارجی در ایران را منتفی کرد.

ب��ه گزارش پدال نی��وز، نمایندگی های رس��می واردات خودرو روزهای 
پرفرازونشیبی را تجربه می کنند و رویای ورود برخی از آنها به بحث تولید 
با اعالم ممنوعیت واردات و اجرای تحریم های ظالمانه آمریکا نقش بر آب 
شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، مدیران وقت در وزارت صمت 
در مقابله با تحریم های آمریکا ش��تابزده عم��ل کردند و با برخی اقدامات 
که از آنها به عنوان خودتحریمی یاد می ش��ود، زمینه س��از بروز نوسان در 
بازارهای مختلف ش��دند. در این میان، هیات دولت هرچه کرد تا این قفل 
بسته را بگشاید با عدم همراهی بدنه خود مواجه شد، به طوری که با گذشت 
حدود دو. ماه از مصوبه ترخیص هم حتی یک خودرو از انبار گمرک خارج 

نشده است.
 علی ش��کوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو در این باره گفت: »بازار 
خودروهای وارداتی در شرایط فعلی بیشترین لطمه را از ممنوعیت واردات 
خورد و این ممنوعیت در حالی از روزهای ابتدایی تابس��تان س��ال جاری 
اعمال ش��د که در س��ال های 91 تا 92 که دوره اوج تحریم ها بود، واردات 

خودرو به کشور انجام می شد.« 
 وی ب��ا بیان اینکه دپو حدود 1۶هزار دس��تگاه خ��ودرو در گمرک های 
کش��ور ادامه دارد، هشدار داد: »ش��رکت های نمایندگی رسمی باتوجه به 

مواجه��ه آنی با تصمیم��ات وزارت صمت، تع��داد قابل توجهی خودرو در 
انبارهای کش��ورهای همسایه و شرکت های تولیدکننده خارجی دارند که 
این خودروها به صورت ثروتی بادآورده برای آن کش��ورها قلمداد می شوند 
و حتی با مصوبه اخیر هیات دولت ترخیص نخواهند ش��د.« بدین ترتیب، 
خطر تملیک خودروهای ترخیص نشده از کشورهای دیگر و پرداخت هزینه 

اسقاط متوجه واردکنندگان داخلی است. 
ش��کوهی در رابط��ه با تاثیر ترخیص خودروها از گم��رک بر بازار اظهار 
داش��ت: »تعداد قابل توجهی از خودروهایی که در گمرک ها انبار شده اند، 
مربوط به سفارش گذاری های متقاضیان هستند و باید به خریداران تحویل 
داده ش��وند. همچنین بیش��تر ش��رکت ها برای واردات خودرو ارز ۴200 
تومانی گرفته اند که در حال  حاضر باید مابه التفاوت آن را که حدود 8هزار 
تومان محاسبه می شود، پرداخت کنند. این موضوع قیمت تمام شده خودرو 
را به شدت افزایش می دهد و درنهایت ترخیص و ورود خودروهای انبارشده 

به بازار رشد قیمت در بازار وارداتی ها را تشدید خواهد کرد.« 
 برنامه نافرجام واردات به شرط تولید 

این کارش��ناس درخصوص ش��راکت ش��رکت های نمایندگی رسمی با 
خودروس��ازان خارجی گفت: »از حدود دوس��ال گذش��ته، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت واردات خودرو را مش��روط به تولید کرد که ش��رکت های 
داخلی بسیاری در این زمینه سرمایه گذاری کردند و برخی از شرکت ها به 

تولید و عرضه محصول نیز دست پیدا کردند. سیاست انجمن واردکنندگان 
خودرو نیز طی این س��ال ها ترغیب شرکت های نمایندگی رسمی به سوی 

تولید و یا حداقل مونتاژ خودروهای خارجی بوده است.« 
وی با بیان اینکه ش��رکت های خودروس��از ترکیه می توانند نمونه بسیار 
خوبی برای صنعت خودرو ایران باشند، افزود: »تولید باید در حجم منطقی 
و اقتصادی انجام ش��ود تا قیمت تمام شده محصول ارزان تر و اقتصادی تر 
محاس��به شود. در سطح جهانی همواره برای آغاز تولید، محصولی از سبد 
شرکت مادر انتخاب می شود که تیراژ و قیمت تمام شده قابل قبولی داشته 
باش��د.«  ش��کوهی تاکید کرد: »عدم دس��تیابی به نتیجه نهایی در تولید 
خودروهای خارجی از س��وی ش��رکت های واردکننده رسمی تنها به دلیل 
مشکالت تحریمی نبود و ممنوعیت واردات در این زمینه تاثیر قابل توجهی 
داش��ت. البته ناگفته نماند که برخی از برندهای ژاپنی و اروپایی به واسطه 

تحریم ها بازار ایران را ترک کردند.« 
وی در پایان اظهار داش��ت: »تغییر قوانین به صورت لحظه ای ادامه دارد 
و بدنه دولت همچنان در زمینه واردات و اختصاص ارز، هر روز با آزمون و 
خطا تصمیم جدید اتخاذ می کند. اگر دولت  برنامه ریزی دقیق تری در زمینه 
صنعت، اقتصاد و جذب س��رمایه گذاری داشته باشد، شرکت های داخلی و 
خارجی با فکر باز می توانند به فعالیت در ایران ادامه دهند، اما دولت هنوز 

عزم خود را برای مقابله با شرایط پیش رویش جزم نکرده است.«

کشورهای میزبان به واردکنندگان ایرانی خودرو اولتیماتوم دادند

میزان تولید خودرو در س��ایپا و ایران خودرو از 1200دستگاه در روز 
به بیش از ۴100 دس��تگاه افزایش یافته است اما همچنان پاسخگوی 
هج��وم خریداران نیس��ت. به گزارش پ��دال نیوز، قیم��ت خودرو در 
روزهای گذش��ته و پس از ثبات نس��بی در پاییز، دوباره اوج گرفت. با 
ش��روع تحویل خودرو از سوی خودروس��ازان با قیمت های قبلی و نیز 
تداوم ابهامات درخصوص نحوه قیمت گذاری خودرو برمبنای حاش��یه 
بازار، قیمت ها نیز دستخوش تغییرات اساسی شد؛ به گونه ای که برخی 
خودروها بیش از ۵0درصد افزایش قیمت را در بازار تجربه کردند. این 
افزای��ش قیم��ت، بار دیگر پای وزیر صمت را به مجلس و کمیس��یون 
صنای��ع باز ک��رد. ظاهرا بحث افزای��ش قیمت ها ب��رای نمایندگان به 
قدری جدی و بااهمیت اس��ت که جلس��ه ای با این موضوع در حاشیه 
بررسی بودجه س��ال 98 برگزار کرده اند و بسیاری از نمایندگان سایر 
کمیس��یون ها نیز خود را به این جلسه رس��انده اند. اما دلیل یا دالیل 
اصلی گرانی خودرو در این روزها چیس��ت؟ به نظر وزیر صمت، بحث 
نقدینگی باال در اقتصاد کش��ور، از دالیل اصلی گرانی خودرو است، اما 
به نظر می رس��د اج��رای ناقص طرح فروش خودرو بر مبنای حاش��یه 
بازار علت بس��یار مهم فاصله گرفتن دوباره قیمت خودرو بین کارخانه 

و بازار است. 
وزیر صمت و نمایندگانی که قانع نشدند 

عبداهلل رضیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
درخص��وص دالیل وزیر صمت برای افزایش قیمت خودروها می گوید: 
»توضیحات وزیر صنعت، مع��دن و تجارت از منظر اقتصادی واقعیتی 
انکارناپذیر اس��ت، اما پاس��خ قانع کننده ای برای ضعف ناتوانی دستگاه 

تحت مدیریتش برای کنترل این وضعیت نبود.« 
وی می افزای��د: »به اعتقاد رحمانی افزای��ش قیمت موج دوم گرانی 

خودرو ریش��ه در سیاست ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و خودروس��ازان ن��دارد، بلکه این نقدینگی 2۵0ه��زار میلیارد تومانی 
سرگردان اس��ت که برای حفظ ارزش خود به سمت کاالهای مختلف 
ازجمله خودرو و ارز س��وق پیدا کرده است و به همین دلیل طی چند 

روز اخیر شاهد رشد مجدد قیمت خودرو و نرخ ارز هستیم.« 
رفع مسئولیت رحمانی از وزارت صمت درخصوص افزایش قیمت ها 
ط��ی روزهای اخیر در حالی انجام می ش��ود که بازار خودرو طی پاییز 
و اوایل زمس��تان ثبات و البته رکود را تجرب��ه می کرد، اما اصرار وزیر 
ب��ر تحویل خودروه��ای موعد قبل از دی  ماه با قیمت گذش��ته باعث 
س��رازیر شدن خودروهای بسیاری به بازار شده است که فاصله قیمتی 
بسیاری با قیمت بازار داشتند. همین مساله باعث شد قیمت خودروها 
دوباره افزایش پیدا کند.  موردی که انتقاد بس��یاری از کارشناس��ان را 
در پی داشت و آن  را ادامه آشفتگی بازار طی سال جاری دانستند. این 
روند ادامه یافت و وزارت صمت و خودروس��ازان سعی کردند با فروش 
فوری خودروها بار دیگر بازار را در دس��ت بگیرند. اما دستوری ش��دن 
قیمت خودرو نه تنها باعث نزولی شدن آن نشد بلکه باز هم ایجاد فاصله 
می��ان قیمت کارخانه و بازار س��بب اوج گرفتن قیمت خودرو در بازار 

شد.
دیگر خودرو زیر 50 میلیون تومان در کشور وجود ندارد 

ب��ا نگاهی به س��ایت های فروش خودرو متوجه می ش��ویم که دیگر 
اص��وال خودرو س��واری زیر۵0 میلیون تومان در کش��ور وج��ود ندارد. 
نقدینگی س��رگردان هرچند در روزها و ماه های ابتدایی تاثیر شگرفی 
بر کم ش��دن خودرو در ب��ازار و افزایش قیمت ها داش��ت، اما در ادامه 
ای��ن عملک��رد ضعیف وزارت صم��ت و اقتصاد بود که اج��ازه داد این 

سرمایه های سرگردان کل اقتصاد را دنبال خود بکشد. 

هرچند رحمانی این مورد را هم رد کرده و معتقد اس��ت این ش��یوه 
قیمت گذاری خودرو موجب شده است نقدینگی به جای سرازیر شدن 

به جیب دالالن و واسطه ها به حساب خودروسازان واریز شود. 
وی در عی��ن حال قیمت گذاری خودرو توس��ط دول��ت را رد کرد و 
نوس��انات قیمتی را ناشی از تحوالت قیمتی حاشیه بازار دانست. نبود 
سیاس��ت گذاری مناس��ب و س��ریع در این خصوص باعث ش��د تا این 
دوبازوی اقتصادی دولت نتوانند س��رمایه های س��رگردان را به سمت 
صحیح هدایت کنند و در عوض خودش��ان اس��یر موجی شدند که از 

خروش این 2۵0هزار میلیارد تومان نقدینگی شکل گرفته بود. 
رضی��ان در ادامه با اش��اره به صحبت های وزی��ر صمت درخصوص 
ب��ازار خ��ودرو می گوید: »ب��ا وجود اینک��ه طبق توضیح��ات مدیران 
ش��رکت های خودروساز، میزان تولید خودرو در سایپا و ایران خودرو از 
1200 دس��تگاه در روز به بیش از ۴100 دستگاه در روز افزایش یافته، 
هج��وم به بازار ب��رای خرید و ثبت نام خودرو به حدی زیاد اس��ت که 

افزایش تولید نتوانسته عطش خریداران را سیراب کند.« 
البته وزیر صمت معتقد اس��ت بازار به این وضعیت باقی نمی ماند و 
به دلیل افزایش س��ه برابری ظرفیت تولید در شرکت های خودروسازی 
و تحویل خودروهای ثبت نام ش��ده به مشتریان، قیمت خودرو در بازار 
کاهش خواهد یافت. هرچند افزایش تولید و تحویل خودرو به مشتریان 
می تواند زمینه ساز کاهش قیمت ش��ود، اما برای ریشه کن شدن بحث 

داللی در بازار خودرو به موارد دیگری نیز نیاز است. 
پیش فروش های طوالنی مدت خود یکی از عوامل اصلی فاصله گرفتن 
قیم��ت خودرو بین کارخانه و بازار اس��ت. اگر تحویل خودرو توس��ط 
خودروسازان به عنوان مثال به یک ماه کاهش پیدا کند، اصوال خرید از 
بازار آزاد و با قیمت های نجومی از بین می رود یا بسیار اندک می شود. 

مدتی اس��ت که صنعت خودروسازی و به تبع آن قطعه سازی کشور 
ب��ا معضالت گوناگونی مواجه ش��ده اس��ت. تامین م��واد اولیه و تولید 
قطعات خودرو به دلیل بروز مش��کالتی درخصوص ترخیص از گمرک 

به سختی انجام می شود.
 ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری »عصر خ��ودرو«،  ای��ن روزها صحبت 
درخصوص صنعت خودروی کش��ور به ش��دت ب��اال گرفته چراکه این 
صنع��ت با مش��کالت گوناگونی دس��ت و پنجه نرم می کن��د و عموم 
مردم نظاره گر تاثیرات این مش��کالت هس��تند. تولید خودرو در کشور 
به واس��طه دست به دس��ت هم دادن یک س��ری از موارد سخت شده 
چراک��ه ترخی��ص قطعات از گمرک و تامین م��واد اولیه در این زمینه 
تاثیرگذار اس��ت. قطعه س��ازان در این مدت تعدیل نیروهای گسترده 
انج��ام دادند و مطالباتی از خودروس��ازان دارند که در صورت برطرف 
ش��دن موارد ذکرش��ده وضعیت قطعه س��ازان به روال عادی خود باز 
می گ��ردد. درخصوص مش��کالت مرتبط با ترخی��ص قطعات خودرو، 
مطالبات قطعه س��ازان و ساخت قطعات در داخل کشور گفت وگویی با 
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن نیرو محرکه صورت گرفته که در 

ادامه گزارش مشروح آن را می خوانید.

تسهیل ترخیص ها با بخشنامه جدید
نجفی منش ابت��دا درخصوص ترخیص قطعات از گمرک اظهار کرد: 
بخش��نامه جدیدی توسط گمرک منتشر شده است که امیدواریم این 
کار باعث بهبود روند ترخیص قطعات ش��ود. در این زمینه گمرک نیز 
مقصر نیس��ت بلکه باید کد بانک مرکزی در اختیار داش��ته باش��ید تا 
بانک مرکزی ارز نیز تخصیص دهید. تخصیص ارز توسط بانک مرکزی 
نیز به س��ادگی صورت نمی پذیرد اما همگان در حال تالش هستند تا 

ترخیص قطعات هرچه سریع تر از گمرک انجام شود.
کاهش نیاز به خارجی ها

وی درخص��وص تولی��د قطع��ات در کش��ور و می��زان نیازمندی به 
کش��ورهای خارجی گفت: ش��رکت های س��اپکو و سازه گس��تر هر دو 
مجموعه نمایش��گاه هایی را گذاش��تند که در این نمایشگاه ها قطعاتی 
که به صورت وارداتی بوده به نمایش گذاش��ته ش��ده است. درخواست 
ما نیز از مجموعه ها این بوده که قطعات مختلفی که وارداتی هس��تند 
را داخلی س��ازی کنند. در این صورت نیاز ما به کشورهای خارجی به 
حداقل می رسد و عالوه بر آن ایجاد کار و اشتغال نیز می شود. چندین 
م��اه پیش این ایده را دادیم که نمایش��گاهی از نداش��ته ها در صنعت 

خودرو و قطعه برگزار شود. به چنین نمایشگاه ها می توان نام نمایشگاه 
انتظاری یا انتظارات را داد بدین صورت که خودروسازان و قطعه سازان 
انتظ��ارات خود را از تولید قطعات در داخل کش��ور بیان می کنند. در 
این نمایش��گاه قطعات مختلف و نمونه های آنه��ا به تفکیک قرار داده 
شده و دست یاری به سوی شرکت های دانش بنیان و قطعه سازان دراز 

شده است تا اگر توانایی الزم وجود دارد به داخلی سازی کمک شود.
تعدیل نیرو قطعه سازان

نجفی من��ش در پایان اش��اره ای به آم��ار تعدیل نیروه��ای اخیر کرد: 
طبق آماری که گرفتیم نزدیک به ۳۷درصد تعدیل نیرو در ش��رکت های 
قطعه س��ازی رخ داده اس��ت و در زمینه پرداخت  مطالبات در صورتی که 
روال به درستی طی شود به حالت قبلی خود باز می گردیم. در حال  حاضر 
۴ هزار میلیارد تومان وام به خودروس��ازان تعلق گرفته اس��ت که این وام 
به تدریج در حال عرضه ش��دن به قطعه سازان اس��ت و می توان آن را یک 
قدم مثبت دانس��ت. معوقات ما در حدود 8 هزار میلیارد تومان است که 
۵0درصد آن پرداخت خواهد شد، اما باید این حرکت تداوم داشته باشد. 
تامین قطعات و پرداخت بدهی قطعه س��ازان می تواند کمک گسترده ای 
کند و در تولید خودروهای مانده در کارخانه تاثیر بسزایی خواهد گذاشت.

دخالت وزارت صمت در قیمت گذاری خودرو بازار را متالطم کرد؟                                                                                                          

 دالیل اصلی گرانی خودرو در این روزها چیست؟

ترخیص قطعات خودرو با بخشنامه جدید گمرک
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حجت االسالم سیدرمضان موس��وی مقدم اظهار داشت رسانه ملی از همان 
نخس��ت خود را با این راهبرد منطبق کرد و اگر رس��انه ملی پای کار اقتصاد 
مقاومتی نمی آمد، نمی توانس��تیم به بس��یاری از موفقیت ها در زمینه اقتصاد 

مقاومتی دست یابیم.
به گزارش مهر، قائم مقام سازمان صدا و سیما 
ب��ا بیان اینکه اقتصاد مقاومت��ی در حوزه نظریه 
و تئوری، بس��یار دقیق و منطبق با ش��رایط روز 
جامعه اس��ت، اف��زود: در عین حال ب��رای آنکه 
این سیاس��ت گذاری تبیین بیشتر شده و میان 
مسئوالن باورپذیرتر شود، رسانه ملی به موضوع 
اقتصاد مقاومتی پرداخت و از نظرات اقتصاددانان 
استفاده کرد. اندیشمندان متفق القول معتقدند 
بهتری��ن تئوری ب��رای عب��ور از وضعیت کنونی 
کشور، با توجه به ظرفیت های اقتصادی ایران و 
ویژگی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن که 
به شکوفایی اقتصاد می انجامد، اقتصاد مقاومتی 

است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین جنگی که در آن قرار داریم، جنگ 
اقتصادی است و همه دنیا در حال پشتیبانی از دشمنان ایران هستند، یادآور 

ش��د: براساس فرمایش��ات رهبر معظم انقالب، اقتصاد مقاومتی باید درون زا و 
برون نگر باشد. ظرفیت اقتصادی کشور ما به صورت بالقوه در حدی است که 

می تواند به استقالل حقیقی منجر شود.
موسوی مقدم با بیان اینکه صدا و سیما تمام 
جهت گیری ه��ا را برای تحقق اقتصاد مقاومتی 
هم راس��تا کرده و پیوس��ت اقتصاد مقاومتی را 
آماده کرده ایم، گفت: مهمترین ظرفیت صدا و 
سیما، باال بودن مخاطبان آن و نفوذ میان مردم 
اس��ت که براساس آخرین آمار اعالمی سازمان 
صدا و س��یما، میزان مخاط��ب و رضایتمندی 
مردم از رس��انه ملی، باالی ۷0درصد است که 

هیچ رسانه ای در دنیا چنین ویژگی ندارد.
وی تصریح کرد: برای اجرای سیاست اقتصاد 
مقاومتی در رس��انه ملی، ش��یوه نامه جدیدی 
تعریف کردیم و با حذف خط قرمزهای س��ابق 
ک��ه در آن نام ب��ردن از هر کارآفرین، به منزله  
تبلیغ ش��مرده می شد، به سیاست حمایت از کارآفرینان تغییر رویکرد دادیم. 
در حال حاضر سیاست رسانه ملی، حمایت از بنگاه های اقتصادی متوسط به 

پایین است.

رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر برگزاری هشتمین جشنواره بین المللی 
روباتیک، هوش مصنوعی و اتوماسیون ایران را بخشی از فعالیت آموزشی این 
دانشگاه دانست و گفت طی چهار الی پنج سال ظرفیت شرکت های دانش بنیان 

تحت پوش��ش ما از 10 شرکت به 1۴0 شرکت 
افزایش پیدا کرده و س��ال آینده نیز این ظرفیت 

دو برابر خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، س��ید احم��د معتمدی در 
افتتاحیه هشتمین جشنواره بین المللی روباتیک، 
هوش مصنوعی و اتوماسیون ایران که دیروز در 
نمایش��گاه بین المللی تهران برگزار شد، با اشاره 
به اینک��ه میزبانی 1۴00 نف��ر و ۳00 گروه کار 
دش��واری است، خاطرنشان کرد: جشنواره امروز 
در مقایسه با اولین دوره برگزاری تغییرات زیادی 
کرده و فاصله بس��یاری با اولین دوره دارد. سال 
آینده نیز میزبان مسابقات اصلی فیراکاپ خواهیم 

بود.
وی با بیان اینکه برگزاری چنین جش��نواره هایی بخشی از فعالیت آموزشی 
ما در دانشگاه اس��ت، اظهار کرد: در سرفصل های دروس کارشناسی بازنگری 
کردیم و بازنگری س��رفصل های دروس ارش��د و دکترا نیز در دستور کار قرار 

گرفته اس��ت. این از آن جهت اس��ت که به مهارت نوآوری و کارآفرینی توجه 
ویژه ای داریم و بر آن هستیم تا دانشگاه صنعتی امیرکبیر را جزو دانشگاه های 

نسل سه و ایفاکننده نقش در چرخه اقتصاد قرار دهیم.
رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر از فعالیت 
110 گروه دانشجویی و 190 گروه دانش آموزی 
در جشنواره فوق خبر داد و گفت: هدف اصلی 
آن اس��ت که خروجی آموزش عالی کس��انی 

باشند که به راحتی جذب بازار کار می شوند.
معتمدی خاطرنش��ان کرد: دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر به عنوان قدیمی ترین دانشگاه صنعتی 
کش��ور و با بیش از 1۴ هزار دانش��جو در برج 
فناوری ابن سینا نیز میزبان طرح های فعال ابتدا 
در مرحله پیش رش��د و رشد و در مرحله بعد 
به عنوان شرکت دانش بنیان پذیرای طرح های 

دانش بنیان خواهد بود.
وی افزود: در حال حاضر 1۴0 شرکت تحت 
حمایت ما هس��تند، این در حالی اس��ت که طی ۴ الی ۵ سال گذشته تعداد 
واحدهای تحت پوشش از 10 واحد به 1۴0 واحد افزایش پیدا کرده است و در 

برنامه سال 98 نیز این ظرفیت به دو برابر خود خواهد رسید.

افزایش ۲ برابری شرکت های دانش بنیان دانشگاه امیرکبیر در سال آیندهحمایت رایگان از کارآفرینان

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و ش��کوفایی با بیان اینکه بین صنعت و 
دانش��گاه با وجود تمام تالش ها ارتباط و اتحادی وجود ندارد، اظهار کرد همه 
اجزای این اکوسیس��تم از جمله بخش خصوصی، دولتی، صنعت، دانش��گاه و 
نهاد های مالی باید در کنار هم یک زیست بوم تشکیل دهند و تعامالت منطقی 

با هم داشته باشند تا شرایط نوآوری در کشور وضعیت بهتری داشته باشد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، علی وحدت با اش��اره به اینکه صنایع 
ایرانی تجارب متعددی در همکاری با دانشگاه ها در قالب قرارداد های پژوهشی 
دارند، اما در بس��یاری از موارد، طرفین همکاری ابراز نارضایتی می کنند، بیان 
کرد: دانشگاهیان معتقدند صنعت، ادبیات پژوهش، محدودیت ها و ظرفیت های 
دانشگاه را نمی شناسد و تنها به دنبال حل مسائل خویش است. در سوی دیگر 
نیز مدیران و کارشناس��ان صنعت نیز معتقدند دانشگاهیان عمدتا در سودای 
پژوهش و نگارش مقاله هس��تند و این همکاری ها به حل مشکالت عملیاتی 

صنعت منجر نمی شود.
دانشگاه عموما نیازمند گرنت است

ب��ه گفته وح��دت، دانش��گاه عموما 
نیازمن��د و ب��ه دنبال گرن��ت )حمایت 
مالی بالعوض( است و صنعت به دنبال 
قرارداد های��ی ک��ه با کمترین ریس��ک 
ممکن به بهب��ود محصوالت و خدمات 
موج��ود یا ارائه خدم��ات و محصوالت 
جدی��د منجر ش��ود؛ حال آنک��ه ذات 
پژوهش دانش��گاهی آمیخت��ه و توام با 

ریسک زیادی است.
وی ب��ه عدم توازن در زنجیره اقتصاد 
دانش بنیان اش��اره ک��رد و گفت: رتبه 
ایران در تولید مقاله بسیار باال است، اما 
در زمینه توسعه فناوری و تجاری سازی 

آن با وضع مطلوب فاصله زیادی دارد.
ش��رکت های دانش بنی��ان کوچ��ک 

ارتباط خوبی با بازار دارند
وی در ادامه به فعالیت برخی ش��رکت های دانش بنیان کوچک که در کنار 
آشنایی با ادبیات دانشگاه، ارتباط خوبی نیز با بازار دارند به عنوان یک الگوی 
موفق از اتحاد و ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره کرد و با بیان اینکه شرکت های 
دانش بنیان و فناور، واسطه ای میان صنعت و دانشگاه هستند، گفت: پیشنهاد 
ما به دانشگاه ها این است که تقویت اکوسیستم فناوری و نوآوری خود از طریق 
اجرای برنامه های متنوع و عدم اکتفای صرف به مرکز رش��د یا شتابدهنده را 
در دستور کار قرار دهند. همچنین توسعه همکاری با کارگزاران تجاری سازی، 
شبکه س��ازی و تبادل فناوری به منظور بازاریابی دس��تاورد های پژوهش��ی و 

همچنین آشنایی بیشتر با نیاز های صنعت و بازار را مدنظر قرار دهند.
وحدت، ایجاد انگیزه برای اعضای هیات علمی و دانشجویان به منظور تقویت 
فعالیت های پژوهشی معطوف به نیاز های صنعت و بازار را از دیگر پیشنهاد ها 

به دانشگاه عنوان کرد.
ضرورت تقویت ارتباط شرکت های فناور و دانش بنیان با صنعت

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و ش��کوفایی در ادامه با تاکید بر تقویت 
ارتباط ش��رکت های فناور و دانش بنیان با صنعت، به ارائه پیش��نهاد های خود 
ب��ه بخش صنعت پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهمترین نیاز های کش��ور در 
حال حاضر تقویت ارتباط با شرکت های دانش بنیان و فناور از طریق رویدادها، 

نمایشگاه ها و همچنین کارگزاران خصوصی تجاری سازی، شبکه سازی و تبادل 
فناوری است.

وی همچنین بر تقویت همکاری با ش��رکت های دانش بنیان از طریق انعقاد 
قرارداد، خرید بخش��ی از س��هام یا تملک کامل، خرید تولیدات و نوآوری این 

شرکت ها و سرمایه گذاری مشترک با آنها تاکید کرد.
وح��دت در بخش دیگری از س��خنان خود با تاکید بر تقویت اکوسیس��تم 
فن��اوری و ن��وآوری به ویژه برای ش��رکت ها و صنایع ب��زرگ و مادر همچون 
شرکت های خودروسازی، تولیدکنندگان فوالد، بانک ها و ... گفت: گاهی اوقات 
وقتی به صنایع بزرگ نگاه می کنیم مانند کوه یخ است که فقط نوک آن دیده 
می ش��ود و نمی بینیم که پیرامون و اطراف آن چه خبر است که به طور قطع 
باید این موضوع مورد بازنگری قرار گرفته و اکوسیستم پیرامون صنایع بزرگ 

تقویت شود.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و 
شکوفایی در ادامه به تشریح رویکرد های 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی در توسعه 
اکوسیستم فناوری و نوآوری پرداخت و 
»بازارسازی و کمک به شکل گیری بازار 
)توسعه صادرات، لیزینگ، ضمانت نامه 
و ...(«، »توس��عه ابزار ه��ای جدید مالی 
متناس��ب با نیاز های پویای اکوسیستم 
و در راستای رشد هدفمند شرکت ها«، 
»توس��عه زنجی��ره ارزش دانش بنی��ان 
)ظرفیت مح��ور(«،  متع��ارف  صنای��ع 
»مشارکت فعال در توسعه پارادایم های 
آینده )آینده محور(« و »حل مس��ائل و 
چالش ه��ای ملی )مس��اله محور(« را از 

جمله این رویکرد ها عنوان کرد.
وی همچنی��ن با بی��ان اینکه برنامه 
جدی ما در صندوق نوآوری و شکوفایی 
بازمعماری در حوزه فناوری و تامین مالی این حوزه اس��ت و دولت و ش��خص 
رئیس جمهوری نیز به جد پیگیر این موضوع هس��تند، عنوان کرد: سیاس��ت 
کلی ما در این حوزه، کمک به ش��کل گیری بازار شرکت های دانش بنیان است 
و در همین راس��تا تالش می کنیم در حوزه لیزینگ ش��رایط بهتری برای این 

شرکت ها فراهم سازیم.
وحدت، توس��عه ابزار های مالی جدید را یکی از سیاست های فعلی صندوق 
برش��مرد و در این ب��اره توضیح داد: صندوق به دنبال این اس��ت که با تعامل 
و همکاری با بانک ها 100 تا 1۵0درصد مبلغ س��رمایه گذاری ریسک پذیر در 
شرکت های دانش بنیان را بیمه کند تا دیگر بابت ریسک پذیری سرمایه گذاری 

در این حوزه نگرانی وجود نداشته باشد.
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و ش��کوفایی با اشاره به تشکیل معاونت 
توسعه اکوسیستم در صندوق نوآوری و شکوفایی، یادآور شد: کار این معاونت 
این اس��ت که در س��ه محور تامین زنجیره ارزش دانش بنیان صنایع متعارف، 
مشارکت جدی در توسعه بازار آینده و حل مسائل و چالش های ملی فعالیت 

کند و همکاری بین دستگاه ها و حوزه ها را توسعه دهد.
وی در پایان بیان کرد: در شرایط فعلی که کشور با مشکالت اقتصادی مواجه 
اس��ت دولت ابزار مالی را برای حوزه فناوری در نظر گرفته است که امیدواریم 

بتوانیم از این منابع مالی در راستای توسعه کشور استفاده کنیم.

آمازون قابلیت جدیدی به پنل خود اضافه کرد که به برندها امکان می دهد کاالهای تقلبی را از فهرسـت 
فروش وب سایت حذف کنند.

بـه گـزارش زومیت، آمازون روز پنجشـنبه، قابلیت جدیدی به نام Project Zero را در سـرویس خود 
رونمایی کرد که به برندها امکان می دهد کاالهای تقلبی را از فروشـگاه حذف کنند. برندهای معتبر حاضر 
در ایـن سـرویس آنالین، از سـال ها پیش گالیه های متعـددی درباره  محصوالت تقلبی مطـرح می کردند. 
کاالهایی که با سوءاسـتفاده از نام آن برندها، در مارکت پلیس آمازون به فروش می رسید. در گذشته،  آنها 
تنها می توانسـتند کاالهای تقلبی را برای آمازون برچسب گذاری کنند تا خود وب سایت، نسبت به بررسی 

و حذف آنها اقدام کند.
برندهایـی که در برنامه  جدید Project Zero وارد می شـوند، به ابزاری اختصاصی دسترسـی خواهند 
داشـت که امکان حذف کاالهای تقلبی را به آنها می دهد. کاالهای حذف شـده نیز برای آموزش سیسـتم 
یادگیری ماشـین به مرکز پردازش آن ارسـال می شـوند تا به مرور، از آن سیسـتم برای شناسایی و حذف 
کاالهای تقلبی استفاده شود. آمازون در یک پست وبالگی ادعا کرد که تعداد محصوالت تقلبی حذف شده 
با استفاده از سیستم خودکار، حدودا ۱00 برابر تعدادی است که در زمان برابر، براساس گزارش های برندها 

حذف می شوند.
آمـازون عالوه بر ارائـه  قابلیت حذف کاالهای تقلبی، سـرویس سریال سـازی برای کاالهـا را نیز عرضه 
می کند. سـرویس مذکور به کسـب وکارها امکان می دهد تا برای هر محصول فروخته شـده در آمازون، کد 
منحصربه فـردی تولید کنند. این سـرویس به آمازون امکان می دهد تـا اعتبار هر محصول از هر برند را در 

وب سایت خود به راحتی بررسی کند.
برنامه  Project Zero اکنون تنها به صورت دعوتنامه ای برای برندها اجرا می شود. برخی از برندهایی که 
اکنون در آن حضور دارند، Vera Bradley،  Thunderworks و Kenu هسـتند. سال گذشته، آمازون و 
برند ورا بردلی در پرونده ای مشـترک، از یک فروشـنده  کاالهای تقلبی آن برند شکایت کردند. پرونده ای 

مشابه نیز با همکاری آمازون و برند OtterBox به جریان افتاد.
اپل در سال ۲0۱۶، شکایتی علیه یک شرکت آمریکایی به جریان انداخت که شارژرها و کابل هایی تقلبی 
با برنـد Apple در آمازون می فروخـت. کوپرتینویی ها ادعا کردند که ۹0درصد کاالهای فروخته شـده در 
آمازون با برند اپل، تقلبی هسـتند. در همان سال، برند Birkenstock تصمیم گرفت تا فروش محصوالت 
خود به دسـت شـرکت های واسـط را متوقف کند و دلیل آن نیز سوءاسـتفاده و فروش کاالهای تقلبی در 

آمازون بود.
همان طور که دیدیم،  مشـکل محصوالت کپی و تقلبی در بزرگ ترین مارکت پلیس جهان نیز وجود دارد. 
آمازون با وجود تمام امکاناتی که در اختیار دارد، هنوز با این چالش دست به گریبان است و قطعا بازیگران 
دیگـر تجارت الکترونیک نیز با آن روبه رو شـده اند. در این  میان انتظار می رود تا کسـب وکارهایی با مدل 
مشـابه آمازون نیز راهکارهایی شـبیه موارد باال به کار بگیرند تا از ضایع شدن حقوق مشتریان و درنتیجه 

کاهش اعتماد آنها به خرید آنالین جلوگیری شود.

ضرورت تقویت ارتباط شرکت های فناور و دانش بنیان با صنعت

آمازون قابلیت حذف کاالهای 
تقلبی را به پنل برندها اضافه کرد

دریچــه

دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، گفت برای ایجاد حمل و نقل هوشمند و ایمن به 

توسعه فناوری های مدرن در کشور نیاز داریم.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، منوچهر منطقی دبیر س��تاد توس��عه فناوری های فضایی و حمل و 
نقل پیش��رفته معاونت علمی درخصوص یکپارچه سازی بخش حمل و نقل در 
کشور، بیان کرد: ما در ستاد تالش می کنیم حمل و نقلی هوشمند و ترکیبی 
ایج��اد کنیم. این کار را با یکپارچه س��ازی بخش ه��ای مختلف دریایی، ریلی، 

خودرویی و هوایی انجام خواهیم داد.

راه های ایجاد حمل ونقل هوشمند و 
ایمن گشایش می یابد

یکشنبه
12 اسفند 1397

شماره 1272
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با همت و تالش مدی��ران و کارکنان بانک انصار این بانک ضمن 
حضور ه��ر س��اله در ارزیابی ه��ای تخصص��ی در دبیرخانه جایزه 

مدیریت مال��ی ایران، تندیس 
زری��ن نهمی��ن دوره جای��زه 
مدیری��ت مال��ی ای��ران را به 

دست آورد.
اداره کل  گ��زارش  ب��ه 
تبلیغ��ات،  روابط عموم��ی  و 
ش��رکت در فرآین��د نهمی��ن 
دوره جایزه ملی مدیریت مالی 
ایران، با اهتمام ویژه مدیران، 
هم��کاران  و  کارشناس��ان 
معاون��ت مالی بان��ک انصار و 
تاکی��د مدیرعامل درخصوص 
اج��رای اس��تانداردهای مالی، 

رعای��ت مق��ررات و قوانی��ن بانکی و بورس��ی موجب ش��د تا برای 
چندمین س��ال متوالی و در نهمین دوره این جایزه، بانک انصار با 

حفظ باالترین س��طح طالیه دار این عنوان ارزش��مند باشد. در این 
گزارش آمده است، این جایزه در سال 1۳9۷ در ۳ سطح تندیس، 
تقدیرنام��ه و گواهینامه اعطا 
تندیس  س��طح  که  می شود 
زرین،  تندی��س  ش��امل  آن 
س��یمین و بلورین اس��ت و 
بان��ک انص��ار در ای��ن دوره 
باالترین س��طح جایزه یعنی 
تندیس زرین را برای دومین 

سال متوالی کسب کرد. 
مراسم اهدای این تندیس 
اجالس  ارزشمند در س��الن 
ب��ا حض��ور معاونت  س��ران 
نظارت بانک مرکزی، جمعی 
اس��اتید  و  اقتصاددان��ان  از 
حوزه مالی کش��ور برگزار و جانش��ین معاونت مالی به  نمایندگی 

بانک  انصار جایزه را دریافت کرد.

هشتمین جشنواره بین المللی روباتیک، هوش مصنوعی و اتوماسیون ایران 
به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر روز گذشته به طور رسمی با حضور دکتر 
نصراهلل جهانگرد معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و 

پروفسور جکی بالتز، رئیس فدراسیون بین المللی 
روباتیک )فیرا( به طور رسمی افتتاح شد.

به گزارش ایسنا، س��روش صادق نژاد، رئیس 
کمیته ملی روباتیک جمهوری اس��المی ایران 
در افتتاحیه این جش��نواره که روز گذش��ته در 
سالن همایش های بین المللی تهران برگزار شد، 
با اش��اره به اینکه هفت دوره میزبان رقابت های 
روباتیک و هوش مصنوعی بودیم، خاطرنش��ان 
کرد: با توجه به تجربه و فعالیتی که در این راستا 
داشته ایم، سال دیگر در مرداد ماه میزبان رویداد 

بزرگ بین المللی فیرا خواهیم بود.
وی با اش��اره به اینکه جش��نواره امس��ال در 
سه بخش مسابقات روباتیک و هوش مصنوعی 

فیراکاپ آزاد ایران، اولین نمایشگاه صنعتی در حوزه روباتیک هوش مصنوعی 
و اتوماس��یون و اولین رویداد فناوری و نوآوری کش��ور طی س��ه روز برگزار 
می ش��ود، افزود: مسابقات روباتیک در دو بخش دانش��جویی و دانش آموزی 

پذی��رای ۵۴2 تیم بوده که از این میزان ۳۴۵ گروه پذیرفته ش��ده اند و ۳02 
تیم در دو گروه دانش آموزی )192 تیم( و دانش��جویی )110 تیم( به رقابت 

خواهند پرداخت.
وی اضاف��ه ک��رد: در جش��نواره بین المللی 
روباتیک هوش مصنوعی و اتوماس��یون ایران 
مهمانانی از 1۵ کش��ور جهان از جمله روسیه، 
اس��ترالیا، چین، تایوان، آلم��ان، کره جنوبی، 
برزیل، مکزیک، ایتالیا، کانادا، اندونزی، ترکیه، 
افغانستان و لیتوانی حضور دارند. برخی از آنها 

نیز در جشنواره سخنرانی خواهد داشت.
صادق نژاد با اشاره به اینکه در برگزاری این 
جش��نواره رویکرد فناوری و نوآوری در پیش 
گرفته شده و دانشگاه های برتر کشور از جمله 
دانشگاه تهران، صنعتی شریف، صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوس��ی، علوم پزشکی و خدمات 
درمانی تهران، شهید بهشتی و دانشگاه الزهرا 
همکاری داش��ته اند، اظهار کرد: همچنین در چهار رویکرد آموزشی، مهارتی، 
کارآفرینی و تولید ثروت تاکید داش��تیم که در این راس��تا مدرسه روباتیک 

امیرکبیر استانداردسازی آموزش را برعهده گرفته است.

بانک انصار تندیس زرین نهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران 
را برای دومین سال متوالی به دست آورد

هشتمین جشنواره بین المللی روباتیک امیرکبیر کلید خورد

منتور یا مربی کس��ب وکار می تواند در توس��عه  کس��ب وکار به شما 
کم��ک کند. نکت��ه  کلیدی انتخ��اب منتور ایجاد مناف��ع متقابل برای 

طرفین است.
منتور می تواند در حل مش��کالت کسب وکار یا مسائلی که در حرفه  
خود با آنها مواجهید به ش��ما کمک کند؛ البت��ه درصورتی که تصمیم 
بگیرد با ش��ما کار کند. برای پیدا کردن یک راهنما، به جای فکرکردن 
به اینکه این اش��خاص چه کاری می توانند برای شما انجام دهند، باید 

منافع ارزشمندی به آنها ارائه دهید.
این گفته  دن س��اکس، مدیرعامل و هم بنیان گذار اپ دایرکت است. 
ش��رکت او که در سال 2009 تأسیس شده، س��رویس های دیجیتالی 
متنوع��ی را روی دس��تگاه های مختل��ف ارائه کرده و ب��ا ۳۵ میلیون 
کس��ب وکار در سراس��ر جه��ان کار می کن��د. س��اکس در کل زندگی 
حرفه ای خود، به عنوان یک مربی عمل کرده و با بسیاری از مربیان نیز 

کار کرده است. او می گوید:
اگ��ر کم��ک منتوره��ای م��ن نبود، 
هیچ وق��ت در جای��گاه ام��روزی خود 
نب��ودم. منتوره��ا کم��ک کرده ان��د تا 
ای��ن س��اختار ایج��اد ش��ود م��ا را به 
س��رمایه گذارها، کارفرماها و مشتریان 
بالق��وه معرف��ی کرده ان��د و در فرآیند 
اس��تخدام و مصاحبه  کارمندان شرکت 

به ما کمک کرده اند.
منتور خود را شناسایی کنید

پیدا کردن یک منتور آس��ان نیست. 
ش��ما می توانی��د در ازای خدمات یک 
متخصص، ب��ه او پ��ول پرداخت کنید 
یا به ط��ور رای��گان برای��ش کار کنید. 
بااین حال، این رویکردها ممکن اس��ت 
برای یک مدیر یا رهبر کس��ب وکار در 

ی��ک حوزه  تخصصی که با مش��غله زیاد و کمبود زمان مواجه اس��ت، 
جذاب نباشد.

جان چمبرز، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سابق شرکت سیسکو، 
یکی از موثرترین مربیان س��اکس بوده اس��ت. ساکس دو سال پیش، 
در اجالس س��ران وب در لیس��بون چمبرز را مالقات می کند. ساکس 

می گوید:
م��ن چند ب��ار ایمیل زدم، جواب��ی نیامد. بعد ب��ه او پیامک زدم. او 
من را به دس��تیارش ارتب��اط داد. چندماه طول کش��ید تا یک قرار با 
او برنامه ری��زی کنم، اما من ج��ان را مالقات ک��ردم و تاثیرگذارترین 
گفت وگوی یک س��اعته ای را که تا به حال داشتم تجربه کردم. او فقط 

گوش می داد و سؤال می پرسید و به من ایده و نظر می داد.
تفاوت بین یک مربی و یک مدیر را درک کنید

بعد از اینکه مربی احتمالی را شناس��ایی کردید، از خودتان بپرسید 
آیا این فرد با روش کار مطلوب شما سازگار است و آیا می خواهید طی 

چندسال آینده طبق روش کاری آنها کار کنید.
یک مدیر در یک ش��رکت بزرگ تر ممکن اس��ت آرزوی شغل مدیر 
باالس��ری خود را داش��ته باش��د، اما این بدان معنا نیست که مدیر او 
باید به عنوان مربی اش عمل کند. به طور مش��ابه، یک کارآفرین مجبور 

خواهد بود خارج از کسب وکار یا حتی صنعت خود به دنبال یک مربی 
با تجربه  مورد نیاز باشد. ساکس می گوید:

نکته  کلیدی شناس��ایی ارزشی اس��ت که این مربیان از کار کردن با 
شما به دست می  آورند. باید کسی باشد که شما او را تحسین می کنید 
و برای��ش احترام قائلید و کس��ی باش��د که تفاوت بی��ن مربی گری و 

مدیریت را بداند.
دانشجوی خوبی باشید

توسعه  یک ارتباط مفید متقابل بین مربی و منتور ممکن است ماه ها 
یا س��ال ها طول بکشد و این مستلزم این است که هر دو طرف به طور 

مرتب از طریق تلفن یا حضوری با یکدیگر گفت وگو کنند.
همچنین یک دانش��جوی خوب برای افزودن ارزش ایجادشده تالش 
می کند. به عنوان مثال، س��اکس به این می اندیش��د که برای کمک به 
کس��ب وکار منتور خود چ��ه کاری می تواند انجام ده��د. او همچنین 
قدردان��ی از مربی��ان خود را یک اولوی��ت می داند و ای��ن را از طریق 
یادداش��ت های دس��ت نویس، هدای��ا و 
معرفی ب��ه افراد ثالثی نش��ان می دهد 
ک��ه برای هر دو طرف مفید باش��ند. او 

می گوید:
کلی��د کارکردن با ی��ک مربی، درک 
ارزشی است که او فراهم می کند و نیز 
ارزشی که او از شما به دست می آورد و 

بهترین بهره را از اینها کسب کردند.
با برنامه  زمانبندی مربی خود 

هماهنگ شوید
دانش��جویان خوب باید منافعی را که 
می توانند به رابطه اضافه کنند، شناخته 
و در چارچوب برنامه  زمان بندی منتور 
خود کار کنند. س��اکس سه سال اخیر 
را ب��ه مربی گ��ری 10 کارآفرین به طور 
مس��تقیم و از راه دور سپری کرده است. او در زمان آزاد هفتگی خود 

با این فراگیران کار می کند.
تقویم من به طور کلی از س��اعت هش��ت تا هفت هر روز هفته رزرو 
می ش��ود. اگر کس��ی مایل باش��د می تواند به من پیام ارس��ال کند یا 
ی��ک مکالمه  پنج دقیقه ای بگذارد یا در تعطی��الت آخر هفته مالقات 
مختصری برای خوردن قهوه یا ش��ام داش��ته باشد. همه اینها راه های 

متفاوتی هستند که آنها می توانند با من کار کنند.
یک دانشجو با مربی جدید ممکن است انتظار فردی با تجربه بیشتر 
را برای ارائه  پاس��خ یا توصیه برای انجام کارهای پیش رو داشته باشد. 

طبق نظر ساکس، این روش تفکر اشتباه است.
یک مربی خوب به جای گفتن پاسخ ها، اغلب از شما سواالت درستی 
می پرس��د تا ش��ما را وادار به فکر کردن دقیق در مورد اس��تراتژی یا 

تاکتیک های خود کند.
اگرچه یک مربی می تواند به شما کمک کند تا به طور کامل و عمیق 
به ایده های تان فکر کنید و از اش��تباهات اجتناب کنید، اما قدم بعدی 

به انتخاب شما بستگی دارد. ساکس می گوید:
هیچ راه حل ساده و سریعی برای مشکالت وجود ندارد.

FORBES/zoomit :منبع

چالش هایی که در پیدا کردن منتور کسب وکار با آن روبه رو می شویم

یادداشـت

عضو کمیس��یون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران از افتتاح نمایشگاه طرح 
دست آفرین در برج میالد خبر داد و گفت به زودی امکان عرضه این محصوالت در 
فروشگاه شهروند نیز فراهم خواهد شد. به گزارش مهر، حجت نظری عضو کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی ش��ورای شهر تهران در نشس��ت  خبری افتتاح نمایشگاه طرح 
دس��ت آفرین که در سالن کنفرانس برج میالد برگزار شد، با اشاره به توجه سازمان 
خدمات اجتماعی و زیرمجموعه های شهرداری تهران به توانمندسازی مشاغل خانگی 
و برگزاری نمایشگاه دست آفرین، گفت: هدف اصلی ما از ارائه و اجرای این طرح این 
است که بتوانیم از طریق این نمایشگاه زمینه آن را فراهم کنیم تا افرادی نظیر زنان 
سرپرست خانوار، معتادان بهبودیافته، توان یابان و ... که امکان عرضه، توزیع یا فروش 

محصوالت و خدمات خود را ندارند، این امکان و فرصت را پیدا کنند.

افتتاح نمایشگاه طرح دست آفرین 
در برج میالد



از جمل��ه روش های مهم و پربازده در زمینه معرفی محصول، تبلیغات 
پیامکی اس��ت. درواقع ام��روزه هیچ چیز به ان��دازه تلفن های همراه در 
دس��ترس قرار نداش��ته و افراد در هنگام بلندش��دن، قبل از خواب و به 
صورت مداوم در طول روز این وس��یله را مورد اس��تفاده قرار می دهند. 
ب��ه همین خاط��ر نیز ای��ن روش از جمل��ه محبوب ترین ه��ا در زمینه 
تبلیغات محس��وب می شود. با این حال در صورتی که نسبت به اصول و 
راهکارهای آن آگاه نباش��ید، ممکن است نتیجه دلخواه به دست نیامده 
و در مقایس��ه با اقدامات مشابه سایر برندها، در جایگاهی بسیار پایین تر 
قرار گرفته و شکس��تی واقعی را تجربه کنید. در همین راستا و در ادامه 
به بررسی 1۳ اصل و راهکار موثر در این زمینه که شانس موفقیت شما 
را افزایش داده و ریسک اقدام شما را کاهش می دهد، خواهیم پرداخت. 
۱-یک پیشنهاد و یا اقدامی رایگان را در اختیار مخاطبان خود 

قرار دهید 
از جمله بزرگترین اش��تباهات در زمینه بازاریاب��ی پیامکی، تبلیغات 
مستقیم و به دور از هرگونه ظرافت است. درواقع تبلیغ برند و محصوالت 
شما هیچ گونه جذابیتی را برای مخاطب به همراه نداشته و حتی ممکن 
است زمینه را برای بروز نارضایتی های آنها به همراه داشته باشد. بدون 
ش��ک ایجاد تصویر ذهنی نامناسب، وجهه ش��رکت را به شدت تخریب 
خواه��د کرد. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی توصیه می ش��ود تا 
همواره یک پیشنهاد مفید را ضمن پیام خود در اختیار افراد قرار دهید. 
برای مثال ارس��ال کده��ای تخفیف، از جمله راهکاره��ای رایج در این 
زمینه محسوب می ش��ود. با این حال شما می توانید با توجه به شرایط، 
امکانات و توانایی-های خود، به دنبال مواردی جدید باش��ید. مزیت این 
اقدام این است که به علت عدم وجود موارد مشابه، تاثیر اولیه اقدام شما 

افزایشی چشمگیر را تجربه خواهد کرد. 
 ۲-از طوالنی شدن پیام خود بپرهیزید 

آماره��ا بیانگر آن اس��ت که افراد ب��رای خواندن بی��ش از 90درصد 
پیام ه��ای خود کمتر از س��ه دقیق��ه زمان می گذارند. ب��ه همین خاطر 
نیز نباید از تبلیغ خود انتظار داش��ته باش��ید که تمامی اطالعات را در 
اختی��ار مخاطب قرار دهد. در این زمینه بازبینی و اصالح چندباره متن 

و هدف گذاری درست برای پیام ها کامال ضروری است. 
3-فراخوان عمل ساده ای داشته باشید 

فراخوان عمل درواقع به این امر اش��اره دارد که نباید اجازه دهید که 
جامعه هدف، تنها خواننده پیام ش��ما باش��د. درواقع یک پیام تبلیغاتی 
ممکن اس��ت به سادگی به دست فراموشی سپرده شود. به همین خاطر 
برای افزایش تاثیر خود این امر که افراد مخاطبان واکنشی را درخواست 
کنید، بدون ش��ک تاثیر اقدام ش��ما را به ش��دت افزایش داده و پروسه 

تبدیل آنها به مش��تری را کوتاه تر خواهد ک��رد. برای مثال می توانید از 
مخاطبان بخواهید تا برای اطالعات بیشتر کدی را برای تان ارسال کنند. 
با این حال این امر تنها یک روش بس��یار س��اده است و نباید خود را به 
آن محدوده تصور کرد. در این رابطه مش��خص ک��ردن محدوده زمانی 
مش��خص برای اس��تفاده از تخفیف ها نیز از دیگر اقداماتی است که به 
خوبی افراد را به خرید ترغیب خواهد کرد. اگرچه این روش در صورتی 
که امتیاز ویژه-ای را در اختیار مخاطب قرار دهد، با ش��انس اس��تقبال 
باالیی همراه خواهد بود. با این حال فراموش نکنید که درخواس��ت های 
ش��ما باید به صورتی باش��د که مخاطب بتواند در کسری از ثانیه آن را 

انجام دهد. 
4-یک سامانه ارسال پیامک مناسب را برای خود ایجاد کنید 

در صورتی که حتی بهترین متن و پیش��نهاد را برای تبلیغات پیامکی 
خود تهیه کرده باش��ید، تا زمانی که اقدامات ش��ما دیده نشود، نتیجه 
م��ورد نظر را به دس��ت نخواهید آورد. به همین خاطر نیز در راس��تای 
ارسال انبوه پیام خود، نیازمند یک سرویس مناسب خواهید بود. در این 
رابطه امروزه ش��رکت  های مختلفی با تعرفه های متفاوت وجود دارد. به 
همین خاطر نیز الزم اس��ت تا با مقایس��ه-های شرکت های مختلف، در 
نهای��ت بهترین گزینه موجود را برای خود بیابید. در این رابطه فراموش 
نکنید که در راس��تای ایجاد همپوش��انی میان اقدامات تبلیغاتی خود، 
توصیه می ش��ود تا آدرس خود در ش��بکه های اجتماع��ی ای و یا لینک 

ویدئو و یا اطالعات بیشتر را در آخر پیام ذکر کنید.
5-برای بازنشر مطالب خود، امتیازی را در نظر بگیرید 

ای��ن امر که برای هر فردی یک کد خ��اص را در نظر گرفته و از آنها 
بخواهید تا برند شما را به سایرین معرفی کنند، در نهایت باعث خواهد 
ش��د تا این افراد به عنوان معرف برند ش��ما فعالیت کرده و در ازای آن 

امتیازاتی را دریافت کنند. 
 ۶-دسته بندی خوبی از مخاطبان داشته باشید 

درواق��ع این امر که بخواهید با همه افراد رفتاری یکس��ان را داش��ته 
باش��ید، بدون شک وقت و هزینه ش��ما را هدر خواهد داد. درواقع الزم 
است تا همواره بازخوردها را مورد ارزیابی قرار داده و با این اقدام افرادی 
را که مس��تعد خرید بیش��تری هستند و یا می توانند به برند شما کمک 
بیش��تری را کنند، شناس��ایی کنید. در نهایت ق��رار دادن مخاطبان در 
دس��ته بندی های مختلف باعث خواهد شد تا بتوانید برنامه ریزی بهتری 

را برای کسب نتایج بیشتر داشته باشید. 
7-محتوا ایجاد کنید 

مطالب آموزن��ده و مفید می تواند به خوبی افراد را به خواندن مطالب 
ش��ما تش��ویق کند. با این حال در این رابطه باید به دنبال آموزش های 

کوتاه و سریع باشید تا تاثیر الزم را به همراه داشته باشد. 
8-به ضرورت تکرار و تنوع در پیام ها توجه کافی داشته باشید

یک پیام باید تکرار کافی را داش��ته باش��د تا شانس خوب دیده شدن 

پی��ام افزایش یابد. درواقع افراد ممکن اس��ت به دالیلی نظیر عدم زمان 
مناس��ب، کامال نسبت به محتوای پیام ش��ما بی توجه باشند. به همین 
خاطر نیز الزم اس��ت تا در فواصل مش��خص، اقدام ب��ه تکرار پیام خود 
کنید. همچنین این امر که در اقدامات خود تنوع داشته باشید، خود از 
یکنواخت بودن فرم پیام ها و خستگی مخاطب، جلوگیری خواهد کرد. 

۹-جامعه هدف خود را به خوبی شناسایی کنید 
در هیچ کسب وکاری، جامعه هدف تمامی افراد نخواهد بود. به همین 
خاط��ر نیز الزم اس��ت تا در هم��ان ابتدا افرادی را ک��ه احتمال دارد تا 
محصول ش��ما را خریداری کنند، شناس��ایی کرده و روی آنها متمرکز 
بمانید. برای مثال در صورتی که در زمینه تولید لوازم آرایش��ی فعالیت 
دارید، بدون شک ارسال پیامک برای آقایان، اقدامی بی ثمر خواهد بود. 

۱0-به صورت مکرر نتایج اقدامات خود را بررسی کنید 
بنا به هر دلیلی ممکن اس��ت که اس��تراتژی ش��ما با شکست مواجه 
ش��ود. با این حال شما تنها زمانی می توانید از وقوع یک شکست بزرگ 
جلوگی��ری کنید که نتایج کوتاه مدت خود را نیز مورد ارزیابی قرار داده 
و با این اقدام از درس��تی مسیر خود اطمینان حاصل کنید. با این حال 
توجه داشته باش��ید که تبلیغات امری زمان بر خواهد بود و نباید بدون 

چشم انداز و نگاه رو به جلو در این زمینه فعالیت کرد. 
۱۱-پشتیبانی خوبی را از فعلیت خود به عمل آورید 

هم��واره این احتمال وج��ود دارد که افراد با س��واالتی در ذهن خود 
در رابطه با بند و یا محصوالت ش��ما مواجه شوند. این امر باعث خواهد 
شد تا شما به یک تیم پشتیبانی2۴ ساعته نیاز داشته باشید. به همین 

خاطر الزم است تا برای این امر نیز از همان ابتدا فکری کنید. 
۱۲-تا حد امکان با مخاطب خود صداقت داشته باشید 

اگرچه تبلیغات همواره با مقداری اغراق همراه اس��ت، با این حال این 
امر نباید زمینه فریب مخاطب را به همراه داشته باشد. اگرچه این اقدام 
ممکن اس��ت در کوتاه مدت برای شما نتایجی را به همراه داشته باشد، 
با این حال ش��انس حضور طوالنی مدت را نیز از شما سلب خواهد کرد. 
به همین خاطر این امر که نس��بت به محصوالت و اقدامات خود جانب 
انصاف را رعایت کرده و حتی منتقد خود نیز باشید، بدون شک در جلب 

اعتماد مشتری تاثیر بسیار باالیی را خواهد داشت. 
۱3-زمان مناسب ارسال هر پیام را پیدا کنید 

این امر کامال وابس��ته به ش��رایط جامعه هدف ش��ما خواهد داشت. 
برای مثال س��اعات اولیه و پایانی روز به علت این امر که افراد از مشغله 
کمتری برخوردار هستند، می تواند گزینه مطلوبی محسوب شود. با این 
حال الزم است تا زمان دقیق آن را با توجه به مخاطبان خود پیدا کنید. 
ب��ه همین خاطر نمی توان یک راهکار دقیق را ارائه کرد. با این حال در 
این زمینه استانداردی وجود دارد که بیان می کند که بهتر است تا بین 

ساعت 9 صبح تا 9 شب، پیامی را ارسال نکنید. 
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نگاهی به استراتژی محتوایی برند شکالت 
THORNTONS

امروزه تولید محتوا و اس��تراتژی های مرتب��ط با آن به یک حوزه 
یا دس��ته بندی خاص منحصر نمی ش��ود. همه کسب و کارها در هر 
زمینه ای که فعالیت دارند می توانند از تولید محتوا به نفع خود بهره 
ببرند. حفظ مشتریان فعلی، جذب مشتریان جدید، افزایش آگاهی 
از برند و فروش بیش��تر تنها بخشی از مزیت هایی هستند که تولید 
محتوا می تواند برای یک کسب و کار به همراه داشته باشد. در این 
بین، ش��رکت های شکالت س��ازی نیز فرصت را ب��رای خود غنیمت 
شمرده اند و سعی دارند تا از مزیت های تولید محتوا بی بهره نمانند.
Thorntons نام یک ش��رکت انگلیسی است که در زمینه تولید 
ش��کالت و فرآورده های مرتبط با آن فعالیت دارد. این ش��رکت در 
 Joseph William( س��ال 1911 توس��ط جوزف ویلیام ثورنتون
Thornton( پایه گذاری ش��د و ت��ا به امروز نیز ب��ه فعالیت خود 
ادامه می دهد. اگر س��ری به اینستاگرام این برند بزنید، با انبوهی از 
 Thorntons .محتواهای خالقانه و جالب توجه مواجه می ش��وید
با استفاده از تاکتیک های درست محتوایی توانسته شاهد رشد برند 

خود باشد.
 Thorntons جان الکساندر راولی، مدیر بازاریابی محتوایی برند
اس��ت. به گفته او، زمانی که یک کمپین بازاریابی جدید راه اندازی 
می ش��ود، تمرکز تیم روی این اس��ت که این کمپین در کانال های 
مناس��ب، چه آفالین و چه آنالین، منتشر شود. برای مثال، در یکی 
از کمپین ه��ای Thorntons در م��ورد ش��کالت های کانتینتال، 
یک میکروس��ایت تدارک دیده ش��ده بود ک��ه محتواهایی در مورد 
این ش��کالت ها در آن قرار داشت. همچنین نمونه برداری در داخل 
فروشگاه و یک رویداد تجربی نیز از جمله استراتژی هایی بودند که 
توسط برند Thorntons برای جذب مشتری به کار گرفته شدند.

به گفته جان الکس��اندر راولی، برخی استراتژی ها وجود دارد که 
ممکن اس��ت عملکرد خوبی در فضای آنالین داش��ته باش��ند، ولی 
وقتی به فضاهای آفالین کش��یده می شوند، عملکرد سابق را ندارند 
ی��ا برعکس. از آنجایی ک��ه فرآیندهای تولید محت��وا تا حد زیادی 
با کمپین های بازاریابی هم راس��تا هس��تند، محتواهای آنالین برند 

Thorntons توانسته است شکاف های موجود را رفع کند.
مدی��ر بازاریابی محتوای��ی Thorntons می گوید که در هنگام 
تولید محتوا، ما فقط به تعامل مش��تریان با برند Thorntons در 
کانال های مختلف فکر می کنیم. این اغلب ش��امل فضای دیجیتال، 
فروش��گاه های خرده فروشی و شرکای FMCG می شود تا بهترین 
تجربه ممکن از برند به مشتری ارائه شود. برخی از اهداف ثورنتون 

از تولید محتوا عبارتند از:
• روانه کردن ترافیک به سایت آنالین و خرده فروشی ها

• افزایش دیده شدن برند در فضاهای آنالین و آفالین
• ارائ��ه بهترین تجربه ممکن به مش��تریان از طری��ق کانال های 

مرتبط مانند جست وجو، ایمیل، وابسته ها و شبکه های اجتماعی
Thorntons یک برند جهانی اس��ت و محص��والت آن به بیش 
از ده ها کش��ور جهان صادر می شود. دموگرافیک گسترده مشتریان 
این برند روی تولید محتوای آن نیز اثرگذار بوده اس��ت. این برند از 
ترکیبی از داده ها و ویژگی های منحصر به فرد Thorntons برای 

کشف مفاهیم و توسعه برنامه های محتوایی خود استفاده می کند.
برای مث��ال،Thorntons برای عید پاک ت��دارک ویژه ای دیده 
ب��ود و حتی در مورد آن در وبالگ خود ه��م اقدام به تولید محتوا 
کرد. از آنجایی که بعد از کریس��مس، عید پاک یکی از بزرگ ترین 
فصل های ش��کالت است، کار ثورنتون دوچندان می شود و این برند 
باید محتوایی را خلق کند که با نیازها و عالیق مخاطبانش منطبق 
باش��د. گاهی اوقات دش��وار اس��ت که اطمینان حاصل شود فرآیند 
ایجاد محتوا مطابق با انتظارات مشتری است، اما صرف زمان کافی 

در مرحله تحقیق، این خطر را به حداقل می رساند.
اما Thorntons شبکه های اجتماعی را نیز فراموش نکرده است 
و این پلتفرم ها بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی محتوایی این برند 
هستند. به گفته جان الکساندر راولی، تعامل با مشتریان برای همه 
اهداف از طریق ش��بکه های اجتماعی بخش��ی اساسی از استراتژی 
بازاریابی دیجیتال این برند است. به عنوان نمونه، برای مراسم عید 
پاک، ثورنتون مجموعه ای از میکرو محتواها را تولید و در شبکه های 

اجتماعی انتشار داد.
جان الکساندر راولی در مورد استفاده برند متبوعش از شبکه های 
اجتماع��ی می گوید که برای آنها مهم اس��ت در جایی با مش��تریان 
خود مالقات کنند که برای آنها )مش��تریان( مناسب باشد، بنابراین 
در اینجا انتخاب کانال های مناس��ب ش��بکه های اجتماعی منطبق 
بر نیازهای مش��تری اهمیت پیدا می کن��د. پلتفرم های مختلف هم 
از دیدگاه مش��تری و هم از دیدگاه ش��رکت، نقش های مختلفی را 

بازی می کنند.
برند Thorntons از شبکه های اجتماعی به عنوان روشی برای 
ارتب��اط با طرفداران خ��ود از طریق گفت وگ��وی منحصر به فرد و 
بازاریابی محتوا اس��تفاده می کند. پشتیبانی از مشتریان نیز کاربرد 
دیگر شبکه های اجتماعی برای از طریق گفت وگوی منحصر به فرد 

و بازاریابی محتوا است.
 Thorntons نظ��ر ش��ما در م��ورد اس��تراتژی محتوایی برن��د
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در ش��ماره پیشین به دو مورد از راهکارهای خالقانه برای بهره مندی از 
مزایای نظرسنجی اینستاگرام اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم. 

3.  انجام تحقیقات پیرامون مشتریان
آیا تا به حال آرزوی داش��تن گویی شیش��ه ای برای مش��اهده خواست 
واقعی مشتریان تان را داشته اید؟ اگرچه امروزه گوی جادویی وجود ندارد، 
اما ابزاری مش��ابه برای دس��تیابی به خواسته های مشتریان به وجود آمده 
اس��ت. نظرسنجی اینستاگرام یکی از ابزارهای بسیار مفید در جهت طرح 
پرسش های مهم از مشتریان است. البته در این میان باید به ارائه محتوایی 
ج��ذاب نیز توجه داش��ت. به طور معمول هیچ کارب��ری عالقه خاصی به 
مش��اهده پرسش های خشک و بی روح ندارد. به همین دلیل باید آن را در 
قالبی جذاب ارائه کرد. به عنوان مثال، برند پوشاک Mimi Hmmer به 
منظور یافتن طراح های مورد عالقه مشتریان خود از نظرسنجی اینستاگرام 

استفاده می کند. 
اگرچ��ه برن��د Mimi Hammer بخش ویژه ای ب��رای پژوهش روی 
س��لیقه و خواست مش��تریانش دارد، اما از ایده جذاب و ساده نظرسنجی 
اینستاگرام به سادگی عبور نمی کند. دلیل اصلی استقبال بسیاری از برندها 
از استیکر نظرسنجی س��ادگی فوق العاده اش است. نکته مهم درخصوص 
فعالیت Mimi Hammer در اینس��تاگرام طراحی پرس��ش های خود 
در پس زمینه محصوالتش اس��ت. به این ترتیب درس مهم ما از این برند 
وف��اداری بصری به ماهیت اصلی برندمان در هر ش��رایطی اس��ت. به این 
ترتیب برند ما همیشه با نوع خاصی از محتوا به یاد مخاطب خواهد آمد. 

4.  افزایش ترافیک سایت برندمان
آیا هدف شما از فعالیت در شبکه های اجتماعی ترغیب کاربران به کلیک 
روی لینک آدرس سایت  تان است؟ خوشبختانه در این زمینه نیز استیکرای 
نظرس��نجی کمک شایانی به ما خواهند کرد. به این ترتیب نظرسنجی  به 

برندها فرصت هدایت مستقیم کاربران به سایت های مختلف را می دهد. 
مجله اِله استفاده بسیار هوشمندانه ای از بخش نظرسنجی اینستاگرام 
برای هدایت ترافیک بیشتر به سایت مورد نظرش کرده است. در حقیقت 
آنه��ا در پی همکاری تجاری با نت فلیکس قصد ترغیب کاربران به ثبت 
نظر پیرامون برنامه های این ش��بکه را داشتند. به همین دلیل در بخش 
استوری ش��ان عالوه بر بارگذاری پرسش��ی ج��ذاب در مورد نت فلیکس 
لینک مورد نظرشان را نیز قرار دادند. یکی از امکانات جالب اینستاگرام 
امکان کش��یدن صفحه به سمت باال و هدایت به سایت مشخصی است. 
البته ای��ن ویژگی  فقط برای اکانت های دارای بی��ش از 10 هزار فالوور 

خواهد بود. 
اگرچه ش��بکه نت فلیکس نیز نظرس��نجی های زیادی را در اینستاگرام 
ساماندهی می کند، با این حال طراحی آدرسی ویژه برای آن نمای بهتری 
به برندها خواهد داد. به همین دلیل معموال نظرس��نجی های بسیار مهم 
نت فلیکس در س��ایت رسمی اش برگزار می ش��ود. این ایده برای برندهای 
دیگر نیز کاربردی خواهد بود، بنابراین در عین توجه به بخش نظرخواهی 
اینس��تاگرام نس��بت به برگزاری نظرخواهی های مهم در س��ایت رسمی 

برندتان حساسیت به خرج دهید. 

5.  افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی
مخاطب ها )به طور معمول نسل جوان( از برندها انتظار به اشتراک گذاری 
ارزش های خود را دارند. به عنوان مثال، ارزش هایی نظیر ثبات، مش��ارکت 
در رویدادهای خیریه و صداقت مهم ترین موارد مد نظر نس��ل Z اس��ت. 
در اینجا باز هم تمرکز من روی پاس��خگویی به این نیاز کاربران از طریق 
استیکر نظرسنجی اینستاگرام است. به این ترتیب با طراحی یک پرسش 
جالب به سادگی امکان به اشتراک گذاری ارزش های برندمان وجود خواهد 
داشت. نکته جالب اینکه به طور معمول طراحی پرسش های جنجالی )نه 
به معنای منفی( واکنش مناس��ب کاربران را نیز به همراه دارد. به همین 

خاطر به هنگام طراحی پرسش باید حداکثر دقت را به خرج داد. 
برن��د Refinry29 یک��ی از بهتری��ن عملکرده��ا را در زمینه ترغیب 
مخاطب های خود برای ثبت نام جهت رای دادن در انتخابات میان دوره ای 
آمریکا به نمایش گذاشت. آنها بخش ویژه ای از استوری های خود را تحت 
عن��وان نظرخواهی به اطالع رس��انی پیرامون تاریخ ه��ای مهم برای ثبت 
نام، حضور در رای گیری و آش��نایی با نامزدها اختص��اص دادند. در زمان 
انتخابات نیز صفحه اینس��تاگرام این برند پوشش بسیار مناسبی از جریان 
ثبت آرا و اعالم نتایج صورت داد.  اجازه دهید ساختار یکی از جالب ترین 
 Refinry29 استوری های این برند را با هم مرور کنیم. در استوری پایانی
آنها به جای تاکید روی اهمیت شرکت در انتخابات ایده جالب تری را دنبال 
کردند. به این ترتیب آنها لینک مقاله ای معتبر در زمینه انتخابات، انواع آن 
و نحوه مش��ارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان را به 
اشتراک گذاشتند. همچنین پس از پایان انتخابات این برند شاخه گل هایی 

برای مشتریانش که در انتخابات شرکت کردند، ارسال کرد. 
نکته جالب در مورد عملکرد Refinry29 نمایش احترام اش به جامعه 
مدن��ی و ارزش ه��ای پیرامون آن بود. به این ترتی��ب آنها به صورت کامال 
هوشمندانه ای نام برندشان را با ارزش های عمیقا مورد احترام مردم آمریکا 
گره زدند. بدون تردید چنین عملکردی از س��وی ه��ر برندی امکان پذیر 
نیس��ت. به همین دلیل هم کمپین آنها موفقیت بس��یار زیادی به ارمغان 
آورد. اگ��ر نگاهی هرچند کوتاه به تاریخچه کمپین ه��ای بازاریابی موفق 
انداخته باش��یم، اهمیت کار Refinry29 بیش از هر زمان دیگری آشکار 
خواهد شد. در حقیقت، بسیاری از برندها به هنگام مشارکت در رویدادهای 
سیاس��ی به دلیل موضع گیری نادرست موجب ناراحتی مخاطب های شان 
می ش��وند. با این ح��ال در مورد مثال فوق عملکرد Refinry29 بس��یار 

هوشمندانه و دقیق بود. 
ب��دون تردید هم��ه برندها عالقه من��د به پرهیز از مش��ارکت منفی در 
رویدادهای اجتماعی و سیاس��ی هستند. با این حال انفعال مطلق در برابر 
چنین رویدادهایی به تدریج باعث انتقاد مشتریان از برندمان خواهد شد. 
به همین دلیل حضور فعال و س��ازنده در رویدادهای اجتماعی و سیاسی 
ضرورت اصلی برندس��ازی در دنیای مدرن است. اگر در نهایت قصد ورود 
به دنیای سیاست و جامعه را پیدا کردید، به مانند برند Refinry29 کار 

خود را هوشمندانه سازماندهی کنید. 
۶.  آموزش فالوورها

آی��ا تا به حال ب��ه آموزش فالووره��ای خود از طریق اینس��تاگرام فکر 
کرده اید؟ به طور معمول شمار اندکی از برندها چنین فرآیندی را به طور 
جدی در دس��تور کار کمپین ه��ای بازاریابی خود قرار می دهند. به همین 

دلیل توصیه اساس��ی من در این بخش تالش برای ورود به عرصه آموزش 
مخاطب هاست. تاثیرگذاری باالی چنین فرآیندی روی مخاطب ها به هیچ 

عنوان انکارپذیر نیست. 
در زمین��ه آموزش به مخاطب اینس��تاگرام یکی از پلتفرم های بس��یار 
کاربردی است. بدون تردید وقتی از اینستاگرام صحبت می کنم، پای ابزار 

نظرسنجی نیز در میان خواهد بود. 
اپ انگیزش��ی و آرام بخش Headspace یک��ی از بهترین نمونه ها در 
زمینه آموزش مخاطب هاس��ت. بخش مهمی از فعالی��ت بازاریابی آنها در 
ش��بکه های اجتماعی )به ویژه اینس��تاگرام( روی آموزش فالوورهای شان 
تمرکز دارد. به منظور دس��تیابی به این هدف برن��د Headspace بهره 
مناس��بی از بخش نظرسنجی می برد. به عنوان مثال، در یکی از مجموعه 
اس��توری های این برند آنها در قالب پرسش های نظرسنجی جذاب شیوه 
تغذیه مناسب برای سالمت جسمی و خواب راحت تر را آموزش داده اند. به 
این ترتیب عالوه بر مش��ارکت افراد با برند Headspace نکات آموزشی 
نیز ارائه خواهد ش��د. این امر از آنجایی اهمی��ت دارد که به خوبی بیانگر 
ارزش های اصلی هر برند است. بدون تردید همه عالقه شدیدی به برندی 

که در زمینه آموزش گام های موثری برمی دارد، خواهند داشت. 
نظرخواهی ه��ای برن��د Headspace در زمینه ه��ای مختلفی صورت 
می گیرد. به عنوان مثال یکی از مجموعه نظرخواهی های این برند پیرامون 
مطالب اپ و سایت رس��می اش است. به این ترتیب کاربران امکان یافتن 
اطالعات جانبی جالبی در مورد موضوعات مطرح در اپ و سایت این برنامه 

را خواهند داشت. 
7.  اندکی تفریح ایده بدی نیست

بدون تردید فعالیت بازاریابی در اینستاگرام نیازمند برنامه ریزی دقیق و 
اندازه گیری میزان پیشرفت مان است. با این حال آیا هیچ جایی برای اندکی 
تفریح خارج از چارچوب برنامه ریزی ش��ده وجود ندارد؟ به عنوان یک برند 
همیشه توجه داشته باشید که هدف اصلی کاربران از حضور در اینستاگرام 
و اغلب شبکه های اجتماعی دیگر سرگرمی است. درست به همین خاطر 
گاه��ی اوقات باید از اه��داف دقیق تجاری صرف نظر ک��رد. به جای آن، 

پیگیری اهداف ساده و اندکی تفریح ایده چندان بدی نخواهد بود. 
یکی از بهترین برندها در زمینه استفاده از بخش نظرخواهی برای اهداف 
س��رگرمی صرف MOMA است. آنها در بخش ویژه هنر، به معرفی آثار 
هنرمندان کمتر شناخته  ش��ده می پردازند. همچنین شیوه های طراحی و 

نقاشی کمیک را نیز آموزش می دهند. 
به طور مش��ابه، برند REI نیز در زمینه س��رگرمی فعالیت دارد. به این 
ترتیب آنها جوک های جالبی را در قالب نظرسنجی در اختیار کاربران شان 
قرار می دهند. پس از مش��اهده جوک ها، کاربران امکان امتیازدهی به هر 

کدام را خواهند داشت. به این ترتیب برترین جوک انتخاب خواهد شد. 
در پایان، باید به نکته ای مهم اشاره کنم. فرقی ندارد از بخش نظرخواهی 
برای تحقق چه هدفی اس��تفاده می کنید، نکته مهم در این میان توجه به 
سلیقه مخاطب و تالش برای فراهم سازی اوقات خوش است. به این ترتیب 
اهداف برند شما تا حد زیادی برآورده خواهد شد. امیدوارم هفت ایده مقاله 
کنون��ی کمک قابل توجهی به ش��ما و برندت��ان در زمینه یافتن ایده های 

هیجان انگیز کرده باشد. 
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اینس��تاگرام الگوریتم های هوش��مندی را در اختیار کارآفرینان قرار 
داده است، اما همین الگوریتم ها در اختیار کاربران عادی نیز قرار دارند. 
ب��ه لطف میزبانی از برندهای خالق و کس��ب و کارهای��ی که برای به 
چنگ آوردن مش��تریان ش��ما له له می زنند، امروزه قانع کردن افراد به 

دنبال کردن یک صفحه کاری مشکل شده است.
اما نگران نباش��ید. هنوز هم روش های خالقانه و معتبری وجود دارد 
که با آنها می توانید دنبال کنندگان حس��اب کاربری اینستاگرام خود را 
افزایش دهید. در ادامه چهار اس��تراتژی موثر برای کسب مخاطب در 

اینستاگرام و تعامل بیشتر را با هم مطالعه می کنیم.
۱- زیبایی شناسی در اینستاگرام را جدی بگیرید

امروزه حساب کاربری اینستاگرام فقط محلی برای به اشتراک گذاری 
محتوا نیس��ت و آن در واقع س��ایت ش��ما، کارت ویزیت شما و پنجره 
مجازی فروش��گاه تان نیز هست. ش��ما فقط چند ثانیه وقت در اختیار 
دارید تا توجه مخاطبان این ش��بکه اجتماعی را به خود جلب کرده و 
آنها را تحریک کنید که دکمه Follow را بفش��ارند. یکی از بهترین و 
کاربردی ترین اس��تراتژی ها این است که محتواهایی که در اینستاگرام 
ارائه می دهید، منطبق بر اصول زیبایی شناسی باشند و بتوانند با زیبایی 

خود، توجه مخاطب را جلب کنند.
برای مثال، کس��ب و کارهای فروش آنالین لباس می توانند به خوبی 
از این اس��تراتژی استفاده کنند. هیچ چیز نمی توانند مانند عکس هایی 
باکیفیت از لباس هایی زیبا، توجه مخاطبان را به خود جلب کند. انسان 
موجودی اس��ت که از طریق دیدن تحریک می شود و شما می توانید از 

این جنبه طبیعت انسان به نفع کسب و کار خود استفاده کنید.
اگ��ر می خواهید هویت بصری برند خود را تغییر دهید، در ابتدا الزم 
اس��ت که در مورد ش��خصیت و هویت برندتان فکر کنید و س��پس با 
خود بیندیش��ید که چگونه می توان این دو عنصر را از طریق پروفایل 

اینستاگرام به مخاطبان منتقل کرد.
۲- از قابلیت IGTV استفاده کنید

با بازدید روزانه ۴00 میلیونی از اس��توری های اینس��تاگرام و عرضه 
قابلیت جدی��دی به نام IGTV، جای هیچ ش��کی باقی نمی ماند که 
محتواهای ویدئویی به سرعت در حال تسخیر اینستاگرام هستند. وقتی 
که توانستید بهترین نوع محتوا برای مخاطبان خود را شناسایی کنید، 
سپس شاهد خواهید بود که نرخ بازدید از محتوا و تعداد فالوورها سیر 

صعودی به خود خواهد گرفت.
چگونه بفهمی��م کدام نوع محتوای ویدئویی ب��رای مخاطبان هدف 
مناس��ب است؟ اولین کاری که باید انجام بدهید این است که بهترین 
ت��م محتوایی را برای مخاطبان خ��ود بیابید. ببینید که کدام تصاویر و 
استوری ها باالترین نرخ تعامل را داشته اند. تصویر محصول یا محتوای 
تولیدشده توس��ط کاربر چیست؟ بهترین پس��ت های تان که عملکرد 
خوبی داش��ته اند را الگو قرار دهید. اگر مش��اهده کردید که کاربران از 
اس��تیکرهای سوالی در استوری اس��تقبال می کنند، یک ویدئوی زنده 
برگزار کنید یا با انتشار یک ویدئو در IGTV به همه سواالت پرسیده 

شده پاسخ دهید.
به آنالیزهای اینس��تاگرام توجه ویژه داشته باشید: یکی از معیارهای 
 IGTV مهمی که باید به آن توجه داشته باشید، نرخ جذب مخاطب در
است. از این طریق می توانید ببینید که در کدام نقطه، بازدیدکنندگان 
اقدام به قطع ویدئو کرده اند و چه تعداد نیز ویدئو را تا آخر دیده اند. هر 
چقدر ویدئوهای بیش��تری پست کنید، به تدریج متوجه می شوید که 

طول مناسب ویدئو برای مخاطبان چقدر است.
3- کمپین های خود را برای مخاطبانی با بیشترین نرخ تعامل 

مناسب سازی کنید
برای رشد حضور در اینستاگرام، سعی کنید کمپین های خود را روی 
جذب فالوورهای کیفی متمرکز کنید. بازار هدف، نیازهای مخاطبان و 
نحوه س��رویس دهی بهتر به آنها از طریق اینستاگرام چیزهایی هستند 
ک��ه باید روی آنها تمرکز داش��ته باش��ید. برای ایجاد ی��ک تمایز، این 

تغییرات را در استراتژی اینستاگرام خود اعمال کنید:
اگر الزم ش��د، چند اکانت اینستاگرام بسازید تا مخاطبان مختلف را 
پوشش دهید: آیا برند شما به مخاطبان یا موقعیت های مکانی مختلف 
س��رویس ارائه می کن��د؟ در این صورت، ممکن اس��ت بخواهید برای 
تمرکز بیش��تر روی مخاطبان هدف و س��رویس دهی بهتر، چند اکانت 
اینستاگرام جدا از اکانت اصلی بسازید. برای مثال، اگر مالک یک کسب 
و کار فروش لباس هس��تید، می توانید برای ف��روش لباس های زنانه و 
مردانه دو اکانت جدا از هم بس��ازید. به ای��ن صورت، می توانید تمرکز 

بهتری روی هر دو مخاطب زن و مرد داشته باشید.
ب��ا میک��رو اینفلوئنس��رها هم��کاری کنید: اگ��ر به س��طح تعامل 
اینفلوئنس��رها با مخاطبان خود دقت ویژه ای داشته باشید، همکاری با 
این افراد می تواند مزیت های زیادی برای برند شما داشته باشد. این به 
این معنا اس��ت که بهتر است روی میکرو اینفلوئنسرها سرمایه گذاری 
کنی��د. این طیف از افراد معموال تعامل بهتری با مخاطبان خود دارند. 
تعداد فالوورهای میکرو اینفلوئنس��رها قطعا از اینفلوئنس��رهای بزرگ 
کمتر اس��ت )آنها حتی ممکن اس��ت کمتر از 10 هزار فالوور داش��ته 
باشند(، اما نرخ تعامل بهتر گنجی است که شما به دنبال آن هستید و 
نقشه این گنج را فقط میکرو اینفلوئنسرها می دانند. از طریق همکاری 
با این افراد می توانید دنبال کنندگانی را بیابید که به لطف اعتمادی که 

به میکرو اینفلوئنسر دارند، به شما نیز اعتماد می کنند.
4- از فیلترهای واقعیت افزوده استفاده کنید

فیلترهای واقعیت افزوده یک ترند جدید در اینس��تاگرام اس��ت که 
می تواند در آینده تفاوت های بزرگی را رقم بزند. یکی از کاربردهای این 
فیلترها این اس��ت که می توانید با آنها محصوالت خود را به مخاطبان 
نمای��ش دهید و ی��ک محتوای تعامل��ی خلق کنید. البت��ه فیلترهای 
واقعی��ت افزوده هنوز آنچنان که باید فراگیر نش��ده اند ولی با توجه به 
پیشرفت های صورت گرفته در زمینه فناوری های مرتبط با آن، قطعا در 

سال های آینده بیشتر از کاربردهای آن در اینستاگرام خواهیم شنید.
به عنوان یک متخصص ش��بکه های اجتماعی، باید همواره چشمان 
خود را برای شناسایی ترندهای جدید باز نگه دارید. هرچند که رقابت 
در شبکه های اجتماعی این روزها سخت تر از گذشته پیگیری می شود، 
اما این فضا به قدری بزرگ هست که موفقیت دیگران، راه موفقیت شما 
را سد نکند. با گنجاندن ترندها و تکنیک های جدید در استراتژی سال 
2019 خود، می توانید به جذب دنبال کنندگان کیفی بیش��تر امیدوار 

باشید.
daartagency :منبع
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رازهای موفقیت از زبان ستارگان سینمای 
جهان) قسمت پایانی(: ویل اسمیت

ویل اس��میت، بازیگر و خواننده مطرح آمریکایی اس��ت که چندین دوره به 
عنوان برترین بازیگر سال هالیوود انتخاب شده و چهار بار نامزدی جایزه اسکار 
را در کارنام��ه دارد. وی اخیرا به همراه برخی از خوانندگان مطرح موس��یقی، 
مراسم رسمی جام جهانی را نیز برعهده داشته است که نشان از موفقیت وی در 
عرصه موسیقی نیز دارد. از دیگر دالیل محبوبیت بسیار باالی این بازیگر توانا، 
سخنرانی ها و نظرات فلسفی وی در رابطه با زندگی و مقوله موفقیت است که 

در ادامه به بررسی هشت مورد از آنها خواهیم پرداخت. 
۱-افراد وفادار زندگی خود را شناسایی کنید 

در زندگی هر فردی، افرادی وجود دارد که بیش ترین سهم را در رسیدن شما 
به اهداف تان ایفا خواهند کرد. با این حال این امر تنها به خانواده محدود نشده 
و همکاران و حتی دوستان شما نیز می توانند در این دسته قرار گیرند. نکته ای 
که در این زمینه باید به آن توجه داشته باشید این است که نباید از افراد صرفا 
انتظارات متعددی را داشته باشید و در این رابطه ایجاد رابطه دو طرفه ضروری 
است. از جمله ساده ترین اقدامات در این زمینه این است که مقدمات پیشرفت 
افراد مهم زندگی خود را مهیا ساخته و یا از دستاوردهای آنها حمایت کنید. به 
همین خاطر نیز الزم است تا در ابتدا افراد مهم زندگی خود را شناسایی کرده 
و در تالش برای جبران محبت های آنها باش��ید. این قدردانی ش��ما در نهایت 
انگیزه ای برای کمک های بیش ت��ر از جانب آنها خواهد بود. در این رابطه ویل 
اسمیت جمله معروفی با این مضمون دارد که اگر در تالش برای بهبود زندگی 
دیگران نیستید، عمر خود را در تباهی به سر می برید. علت این امر به این خاطر 

است که زندگی شما با بهتر کردن زندگی سایرین، بهبود خواهد یافت. 
۲-فراموش نکنید که تنها یک برنامه برای رسیدن به هدف 

وجود دارد 
اگرچه بسیاری بر این باور هستند که الزم است تا قبل شروع هر اقدامی یک 
برنامه جایگزین را در اختیار داشته باشید، با این حال واقعیت این است که این 
امر تنها شما را از تمرکز روی نقشه اصلی، دور خواهد ساخت. درواقع هنگامی 
که بدانید محکوم به استقامت و پیروزی هستید و در غیر این صورت همه چیز را 
از دست خواهید داد، تالش شما شکلی کامال متفاوت را به خود خواهد گرفت. 
در نهایت فراموش نکنید که افراد موفق در واقع شکست خورده هایی هستند که 
ناامید نشده و نقش��ه خود برای رسیدن به هدف را ادامه داده اند. در نهایت در 
اختیار داش��تن یک نقش��ه باعث خواهد شد تا وقت و هزینه شما تنها در یک 

مسیر صرف شود که خود به تکامل آن کمک شایانی را خواهد کرد. 
3-نگاهی رو به جلو داشته باشید 

آینده نگری از جمله ویژگی های تمامی افراد موفق اس��ت. درواقع شما بدون 
برنامه ریزی نمی توانید س��ال بعد در جایگاهی باالتر قرار گرفته باشید. در این 
رابطه همواره مشاهده شده است که برخی از افراد منتظر فرصت هایی برای خود 
می مانند. این امر در حالی است که فرصت ها برای فرد خاصی به وجود نیامده 
و عدم تحرک کافی ش��ما ممکن است با موقعیت سنجی مناسب افراد دیگری 
همراه شود. به همین خاطر مسئله رقابت نیز از دیگر مسائلی محسوب می شود 
که الزم اس��ت تا به آن توجه جدی داشته باشید. در این رابطه در صورتی که 
اقدامات چند سال آینده خود را به صورت دقیق مشخص نکرده باشید، بدون 
شک شانسی برای پیشرفت و ترقی نخواهید داشت. در نهایت این امر که عالوه 
بر آینده به گذش��ته خود نیز نیم نگاهی را داش��ته باشید، باعث خواهد شد تا 

نسبت به درستی مسیر و عدم تکرار اشتباهات، به اطمینان دست پیدا کنید. 
4-بهترین باشید 

  هم��ه افراد زمانی به دنی��ا آمده و زمانی دیگر از دنیا خواهند رفت. درواقع مرگ 
برای همه افراد قطعی خواهد بود و زمان آن را نمی توان به طور دقیق مشخص کرد. 
به همین خاطر بدترین ظلمی که هر انسان می تواند نسبت به خود داشته باشد این 
اس��ت که از استعدادهای خود به خوبی استفاده نکرده و به سطح نهایی خود دست 
پیدا نکنند. درواقع همه ما از استعدادهایی برخوردار هستیم که الزم است تا ضمن 
شناس��ایی درس��ت آنها، برنامه ریزی الزم را برای تقویت آنها اعمال کنیم. در نهایت 
نیز فراموش نکنید که هیچ گاه برای شروع دوباره دیر نیست و نباید خود را به هیچ 
بهانه ای از مس��یر بهبود زندگی خود دور س��اخت. در این رابطه خود را با هیچ فرد 
دیگری مقایسه نکرده و در تالش برای ساخت بهترین زندگی تنها در نگاه خود باشید. 
5-هیچ مورد غیرممکنی برای فردی که نهایت تالش خود را 

می کند، وجود ندارد
 هر چیزی که به نظر افرادی محال به نظر رسیده، توسط افرادی دیگر به اجرا 
گذاشته شده است. برای مثال در دوره ای پرواز نوعی خیال باطل تلقی می شد، 
با این حال امروزه این امر کامال در دسترس همگان قرار دارد. به همین خاطر 
نی��ز جهان در اختیار افرادی قرار دارد که خود را درگیر محدودیت های ذهنی 
نکرده و همواره نهایت تالش خود را تا رسیدن به هدف خود انجام می دهند. در 
این زمینه توصیه می شود تا به محض رسیدن به یک هدف، اهداف دیگری را 

برای خود متصور شوید تا در سطحی مشخص متوقف نشوید. 
۶-تحت هر شرایط مثبت اندیشی خود را حفظ کنید 

نمی توانید انتظار داش��ته باش��ید که تمامی افراد همسو با اهداف شما و مشوق 
رویاهای تان باشند. بدون شک در طول زندگی با انواع تمسخرها مواجه خواهید شد. 
با این حال نباید اجازه دهید که این موارد شما را از هدفی که برای خود مشخص 
کرده اید باز دارد. در این رابطه مثبت اندیشی از جمله راهکارهایی است که به شما 
کمک خواهد کرد تا فشارهای بیرونی، آرامش درونی شما را برهم نزند. در نهایت 
توجه داشته باشید که اگر بخواهید به تمامی گفته های منفی واکنش نشان دهید، 
انرژی و وقت کافی برای پیگیری اهداف و اولویت های زندگی خود نخواهید داشت. 

7-بیش از سایر رقبای خود تالش کنید 
در هر کس��ب وکار و حرفه ای ش��ما برای خود رقبایی را خواهید داشت. در این 
رابط��ه در صورت��ی می توانید برتری خود را حفظ کنید ک��ه علی رغم در اختیار 
داشتن ایده های جدید، تالشی بیش تر را نیز داشته باشید. با این حال توجه کنید 
که تالش های شما باید کامال هدفمند باشد تا نتیجه مطلوب را برای تان به ارمغان 
آورد. بدون شک فردی که زودتر از خواب بیدار شده و تمرکز بیش تری را روی کار 
خود دارد، قدرت حفظ فاصله خود نسبت به سایرین را در اختیار خواهد داشت. 
8-هیچ چیز نباید باعث شود تا از زندگی شخصی خود غافل بمانید 

تمام زندگی شما نباید در کار خالصه شود. بدون شک زندگی هر فردی دارای 
دو بخش کار و زندگی شخصی است. در موارد متعددی مشاهده شده است که 
افراد به بهانه کار خود، از مسئولیت های دوران خانوادگی شانه خالی کرده و برای 
آن امکان جبران را تصور می کنند. این امر در حالی است که خانواده مهم ترین 
بخش زندگی هر فردی اس��ت. به همین خاطر نیز نبای��د از توجه به آن غافل 
بمانید. در نهایت ویل اسمیت موفق شده است تا ارتباط نزدیک خود با خانواده 
و فرزندان را حفظ کرده و به بهترین دوست آنها تبدیل شود. در این رابطه توجه 
داشته باش��ید که عدم توجه کافی به نهاد خانواده در درازمدت مشکالتی را به 
همراه خواهد داش��ت که تمامی دس��تاوردهای شما را بی معنا ساخته و معنای 
knowstartup :زندگی  را کامال پوچ می کند.                           منبع
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به عنوان یک صاحب کس��ب وکار باید توانایی باالیی در زمینه مدیریت 
امور مالی ش��رکت مان داشته باشیم. در این میان، آیا تا به حال به فرآیند 
مقایس��ه شرکت تان با سایر کسب وکارهای کوچک فکر کرده اید؟ موسسه 
Intuit Quick Books اخی��را پژوهش��ی جهانی با محوریت »وضعیت 
جریان مالی کس��ب وکارهای کوچک« انجام داده اس��ت. در این پژوهش 
چالش های پیش روی کس��ب وکارهای کوچک و کارآفرینان مس��تقل در 
سراس��ر جهان مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. پژوهش فوق عالوه بر 
اینکه در زمینه وضعیت مالی کارآفرینان و کسب وکارهای کوچک سراسر 
دنیا اطالعات کاربردی ارائه می کند، نحوه واکنش های رفتاری شرکت ها و 
کارآفرینان را نیز مورد بررسی قرار می دهد. به این ترتیب در طول گزارشی 
جذاب و دقی��ق چالش ها و واکنش های مختلف ش��رکت ها و کارآفرینان 

مطالعه می شود.
 Intuit Quick Books همانطور که مشغول مطالعه پژوهش موسسه
ب��ودم، بخش مربوط ب��ه چالش های پیش روی کارآفرین��ان به نحو قابل 
توجهی نگاهم را به خود جلب کرد. براس��اس داده های پژوهش، ۶9درصد 
از صاحبان کس��ب وکارهای کوچک شب ها با مش��کل بی خوابی به دلیل 
نگرانی های پیرامون مسائل مالی مواجه هستند. به راستی جریان تغییرات 
مالی برای افراد خویش فرما و کس��ب وکارهای کوچک چگونه است؟ اجازه 
دهی��د در ادام��ه مقاله کنونی نگاهی به چهار عام��ل اصلی موضوع فعلی 

داشته باشیم.
چالش اول: مدیریت بدهی ها

اصط��الح بدهی ها، برای آنهایی که با این مفهوم در دنیای کس��ب وکار 
و حسابداری آش��نایی ندارند، به معنای تعادل مالی یک شرکت است. به 
عنوان مثال، یک شرکت خدماتی را برای مشتری اش فراهم می کند. اگرچه 
مش��تری مورد نظر از خدمت دریافتی استفاده کرده، اما هنوز مبلغ آن را 
پرداخت نکرده است. به این ترتیب شرکت از مشتری خود طلبکار خواهد 
بود. تا زمانی که بدهی های مش��تریان به ش��رکت پرداخت نشود، شرکت 
مورد نظر از نظر مالی در تعادل نخواهد بود. ش��اید برای شما جای چنین 
سوالی باشد: چرا شرکت ها هزینه خدمات خود را در زمان فروش دریافت 
نمی کنند؟ از یکس��و، این امر به نوعی رسم جاری بسیاری از کسب وکارها 
)به ویژه کس��ب کارهایی که با دیگر ش��رکت ها س��ر و کار دارند( است. از 
س��وی دیگر، برخی از خدمات در طول زمانی طوالنی ارائه می ش��وند و به 
همین دلیل مش��تریان معموال هزینه را در پای��ان دوره مصرفی پرداخت 

خواهند کرد.
یک س��وم تمام کس��ب وکارهای کوچک در ای��االت متحده پیش بینی 
بدهکاری بیش از 20 هزار دالری مشتریان ش��ان به خود را دارند. با توجه 
به مطالعه Intuit Quick Books میانگین بدهی مش��تریان آمریکایی 
به شرکت های این کشور معادل ۵۳.۳99 دالر است. به این ترتیب یکی از 
دغدغه های اصلی شرکت ها در زمینه مالی وصول بدهی های شان است. اگر 
این بدهی ها در زمان مورد نظر پرداخت نشود، احتمال بروز مشکالت عمده 

در کسب وکار شرکت های کوچک وجود خواهد داشت. 
چالش دوم: مدیریت پرداختی ها

صاحبان کس��ب وکارهای کوچک چگونه پرداختی های شرکت ش��ان را 
 Intuit Quick Books مدیریت و حسابرسی می کنند؟ مطالعه موسسه
نزدیک به ۵۳درصد از شرکت های آمریکایی برای اطالع رسانی به مشتریان 

پیرامون مبالغ پرداختی از شیوه ارسال نامه استفاده می کنند. البته ارسال 
نام��ه در اینجا به ش��یوه های مختل��ف صورت می گیرد. برخ��ی از برندها 
همچنان به ش��یوه ارسال ایمیل پایبند هس��تند. در حالی که بسیاری از 
برندها به سوی اپ های پیام رسان تغییر مسیر داده اند. مزیت اصلی استفاده 
از اپ های پیام رس��ان امکان مدیریت پرداختی های به صورت بسیار سریع 
است. در هر صورت کاربران اینترنت توجه بیشتری به حساب های خود در 
اپ های پیام رس��ان دارند. بدون تردید کاهش نرخ بازدید از حساب ایمیل 
از سوی کاربران در این تغییر جهت کسب وکارها نقش انکارناپذیری دارد. 
در میان کارآفرین های آمریکایی ۴۷درصد از آنها از سیستم های پرداخت 
پیشرفته اس��تفاده می کنند. به این ترتیب مشتریان با ایجاد حساب های 
ویژه در شرکت ها مبلغ مشخصی برای شارژ حساب شان پرداخت می کنند. 
از آن پس به هنگام استفاده از خدمات مختلف شرکت هزینه مورد نظر از 
حساب شان کسر می شود. به این ترتیب هم مشتریان پرداخت ساده ای را 
تجربه می کنند، هم شرکت ها در کمترین زمان ممکن هزینه خدمات شان 
را دریافت خواهند کرد. بدون تردید با افزایش دغدغه های ملی ش��رکت ها 
جهت گیری به سوی شیوه های نوین پرداختی افزایش چشمگیری خواهد 
داش��ت. البته این امر نیازمند استفاده عمده از سیستم های آنالین است، 
بنابراین به عنوان یک شرکت باید ابتدا این زیرساخت ها را فراهم سازیم. 

یک پرسش اساسی در زمینه مالی برای کسب وکارهای کوچک به شرح 
ذیل است: مدت زمان فرآیند دستیابی شرکت ها به پول خدمات شان چقدر 
است؟ در مقام پاسخ ابتدا باید یک نکته مهم را بیان کنم. زمان مورد نظر 
ش��ما با آنچه در واقعیت روی می دهد، تفاوت آشکاری دارد. بر این اساس 
۶۶درصد از صاحبان کسب وکارهای کوچک به طور کل از زمان دستیابی 
شرکت شان به پول فروش محصوالت اظهار بی اطالعی کرده اند. به همین 
خاطر ما به س��راغ حسابدارهای این شرکت ها رفته ایم. در گزارش موسسه 
Intuit Quick Books از اظهارات حس��ابدارهای شرکت های کوچک 
۶9درصد زمان مورد نظر را بیش��تر از ۳0 روز عنوان کرده اند. نکته جالب 
اینکه فقط ۳1درصد از کسب وکارها به پول فروش محصوالت شان در کمتر 
از ۳0 روز دس��ت پیدا می کنند. وقتی برند ما مجبور به تحمل مدت زمانی 
طوالنی برای دس��تیابی به س��ود مورد نظرش باشد، بدون تردید استرس 
زیادی در زمینه مالی خواهد داش��ت. این امر یکی دیگر از دالیل رویکرد 
برندها به سوی شیوه های پرداخت آنی است. به این ترتیب دیگر نیازی به 
تحمل وقفه های ۳0 روزه یا بیشتر نخواهد بود. به عالوه وقتی پرداختی های 
ش��رکت زودتر تحویل گرفته شود، امکان تعامل بهتر با سایر شرکت های 
همکار نیز وجود خواهد داش��ت. به طور کلی اکنون دنیا به س��وی تسریع 
روندهای مختلف در دنیای کسب وکار در حال توسعه است. اگر شرکت  ما 

از این سیر تحولی جا بماند، متحمل ضررهای هنگفتی خواهد شد. 
چالش سوم: مدیریت کارمندان

صاحبان کس��ب وکارهای کوچک تنها قش��ری نیس��تند که در معرض 
تاثیره��ای مخرب تاخی��ر در فرآیند پرداختی قرار دارن��د. کمبود بودجه 
در دس��ترس کار کارآفرینان را در زمینه پرداخت دستمزد کارمندان شان 
نی��ز دش��وار می کند. بی��ش از دو پنج��م )۴۳درصد( از صاحبان کس��ب 
وکاره��ای کوچک با خطرهای زیادی در زمینه ناتوانی در پرداخت حقوق 

کارمندان شان در موعد مقرر مواجه هستند. 
متاسفانه ۳2درصد از صاحبان کسب وکارهای کوچک براساس پژوهش 
Intuit Quick Books در زمینه پرداخت به موقع حقوق کارمندان شان 
ناتوان هستند. به این ترتیب شمار قابل توجی از کارمندان آمریکایی حقوق 
خود را پس از زمان مقرر در قراردادشان دریافت می کنند. بدون تردید این 

امر مشکالت خاصی برای آنها در زندگی شخصی شان به بار می آورد. به هر 
حال همه ما وقتی در شغلی مشغول به کار هستیم، روی پرداختی منظم 

حساب باز می کنیم.
یکی از راهکارهای ش��رکت ها برای پرداخت به موقع دستمزد کارمندان 
ارائ��ه چک های بانکی اس��ت. نکته مه��م در این میان توج��ه به ماهیت 
چک هاست. در حقیقت چک های بانکی فقط در صورتی که داخل حساب 
مبلغی وجود داش��ته باش��د، پرداخت خواهند ش��د. به این ترتیب بحران 
ش��رکت ها بعد تازه ای پیدا می کند: چک های برگشتی. بدون تردید وقتی 
نیروی کار ما از پرداخت به موقع حقوق ناامید شود، دیگر انگیزه قبلی برای 
فعالیت در ش��رکت را نخواهد داشت. به این ترتیب به سراغ جست وجوی 
ش��غل تازه ای می رود. نتیجه امر افزایش شمار افراد جویای شغل در بازار 

است.
چالش چهارم: فراهم سازی سرمایه

وقتی ش��رکت ها و بنگاه های تجاری در زمینه فراهم س��ازی پول مورد 
نیازش��ان دچار مشکل می شوند، چه پیش خواهد آمد؟ برخی از صاحبان 
کس��ب وکار در چنین شرایطی به سوی دریافت وام های مختلف می روند. 
برخی دیگر نیز به سراغ جذب سرمایه از طریق مشارکت های سرمایه گذارها 
خواهند رفت. مزیت این شیوه امکان شراکت در سود و زیان شرکت است. 
البته اگر ش��رکت ما با ضرر مواجه ش��ود، اعتبارمان با خطر جدی مواجه 
خواهد شد. به همین دلیل انتخاب گزینه های مختلف تامین مالی باید با 

نهایت دقت صورت گیرد. 
دریافت کمک های مالی همیش��ه ساده نیست. به همین دلیل بسیاری 
از صاحبان کس��ب وکارها پیش از تالش برای تامین مالی اقدام به پذیرش 
شکست می کنند. این امر به معنای ورشکستگی بسیاری از شرکت ها بدون 
حت��ی تالش برای تامین اعتبار اس��ت. نزدیک به دو س��وم )۳9درصد( از 
صاحبان کسب وکارهای کوچک به هنگام مواجهه با مشکالت مالی حتی 
اق��دام به دریافت وام نیز نمی کنند. از این میان 29درصد به دلیل کمبود 
عالق��ه س��رمایه گذارها به ارائ��ه وام، 2۳درصد به خاطر ت��رس از توانایی 
بازپرداخت و 19درصد به دلیل بدبینی نسبت به تایید برندشان در پذیرش 

وام از چنین عملی خودداری می کنند. 
چگونه چالش های جریان مالی را حل و فصل کنیم؟

من به عنوان صاحب یک کسب وکار کوچک و کارشناس امور مالی گاهی 
اوقات فرصتی مانند این مقاله برای ارائه توصیه های کاربردی پیدا می کنم. 
بدون تردید مشکالت مالی یکی از جدی ترین چالش های هر کسب وکاری 
اس��ت. همانطور که پژوه��ش موسس��ه Intuit Quick Books بیان 
کرد، چالش های مالی در حال بدل ش��دن به یکی از رایج ترین مش��کالت 
کسب وکارهاست. بروز بحران های مالی مختلف و ورشکستگی شرکت های 
بزرگ در سطح جهانی تردیدها را نسبت به سودآوری عمل سرمایه گذاری 
نیز افزایش داده اس��ت. به همین دلیل بس��یاری از برندها در عمل هیچ 

سرمایه گذار مطمئنی برای خروج از بحران های مالی پیدا نمی کنند. 
اگرچه من کارشناس دارای مدارک بسیار معتبر در زمینه مالی نیستم، 
اما گمان می کنم ش��ب بیداری صاحبان کسب وکار برای چالش های مالی 
هیچ فایده ای ندارد. توصیه من مالقات و گفت وگو با کارشناس های خبره 
در زمینه امر مالی و س��رمایه گذاری اس��ت. گاهی اوق��ات نیز همکاری با 
ش��رکت های همکار گزینه خوب��ی برای کاهش هزینه ها و افزایش س��ود 
مشترک است. به این ترتیب به جای رقابت دست به اتحادی برای موفقیت 

مشترک خواهیم زد. 
allbusiness :منبع
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اهواز- شبنم قجاوند- آیین استقرار پروژه مدیریت برنامه ریزی 
استراتژیک شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضور مدیرعامل، 
معاونین و مدیران این ش��رکت و مشار پروژه مدیریت استراتژیک 
برگزار شد. محمود دشت بزرگ در این نشست گفت: تدوین سند 
برنامه ریزی اس��تراتژیک برق منطقه ای خوزستان گام مهمی در 
ش��ناخت مس��ائل و چالش های این ش��رکت و چگونگی راه های 
رس��یدن در تامین برق پایدار برای مشترکین است. وی بیان کرد: 
برنامه ریزی استراتژیک شناسایی مهمترین چالش های شرکت و 
تدوین اهداف و نقش��ه راه اس��ت و امروز با تدوین این سند مسائل 
پیش روی ش��رکت را شناختیم و برای گام های بعدی باید کار را 
ادامه دهیم. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: 
البته ما نمی توانیم تدوین س��ند برنامه ریزی استراتژیک را به این 
معنی تلقی کنیم که قرار اس��ت همه مسائل و مشکالت شرکت را 
برطرف کند، چرا که ما نمی توانیم یک تصمیم گیری خطی داشته 
باشیم و نقش سایر عوامل را نادیده بگیریم. دشت بزرگ ادامه داد: 
ما تنها می توانیم بر محیط سازمانی خودمان اشراف داشته باشیم و 
کنترل محیط بیرونی که ممکن است همه سیاست های تدوین شده 

ما را تحت الشعاع قرار دهد از کنترل ما خارج است، از سوی دیگر 
ما یک سازمان مجری هستیم و تدوین سیاست گذاری ها و چشم 
اندازها بر عهده سازمان های باال دستی است. وی با بیان اینکه در 
این مسیر ما شاید خیلی تعیین کننده نباشیم و تنها شناخت مساله 
و طرح آن بر عهده شرکت باشد، تصریح کرد: در این سند بیان شده 
که برای برطرف کردن مسائل و چالش ها سالیانه چه مقدار باید در 
شبکه س��رمایه گذاری شود، آیا وقتی نقدینگی مورد نیاز در زمان 
مقرر تامین نشود از دست ما کاری ساخته است؟ آیا وقتی شرایط 

سیاسی اقتصادی جامعه دستخوش تغییراتی می شود و شرکت را 
تحت تاثیر قرار می دهد می توان باز سیاس��ت های تدوین شده را 
اجرا کرد؟ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه 
متغیرهای بیرونی شامل اسناد باال دستی و شرایط کشور و شرایط 
جوی بیشترین تاثیر را بر شرکت می گذارند و از کنترل ما نیز خارج 
هستند، یادآور شد: مثال ما می دانیم که بحران ریزگردها یک آسیب 
برای شبکه بوده که باید شبکه را در مقابل آن مقاوم سازی کنیم، 
اما آیا صرفا با تدوین استراتژی و دست خالی می توان این اقدام را 
انجام داد. دش��ت بزرگ گفت: از همه همکارانی که در این دو سال 
در تدوین سند استراتژیک شرکت نقش داشته و تالش کردند تشکر 
می کنم و از همه همکاران انتظار می رود گام های بعدی سند برنامه 
ریزی اس��تراتژیک را مستحکم تر در جهت تعالی شرکت بردارند.  
معاون منابع انس��انی شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در این 
جلسه گفت: در این سند صدها ساعت کار کارشناسی صورت گرفته 
که نتیجه آن شناخت دقیق تر چالش های برق منطقه ای خوزستان 
و در نهایت ترسیم نقشه استراتژی برای پرداختن به مسائل واقعی 

شرکت است.  

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- ملت ایران با همه سختی ها 
و نامالیماتی که از سوی دشمنان به ویژه تحریم های آمریکا، در چهل 
سال گذشته، بر علیه ایران بوده است آشنایی و بصیرت کامل را دارد. 
مقامات آمریکایی در همه سال های حیات نظام جمهوری اسالمی، بی 
وقفه تالش کرده اند تا از راه های گوناگون، موانعی را در راه پیش��رفت 
ایران اسالمی ایجاد کنند. همانگونه که در بیانات مقام معظم رهبری 
ایش��ان به درس گرفتن از برجام سخن گفتند و فرمودند که "اکنون 
و پس از مش��خص شدن بدعهدی آمریکا از یک سو و بیان این نکته 
از سوی مسئولین امر، دیگر می توان برجام را تجربه ناموفق دیگری از 
مراوده و مذاکره با آمریکا دانس��ت. این برجام شد برای ما یک نمونه، 
ی��ک تجرب��ه… در ظاهر وعده می دهند، با زبان چ��رب و نرم حرف 
می زنند اما در عمل توطئه می کنند، تخریب می کنند، مانع از پیشرفت 
کارها می ش��وند؛ این شد آمریکا؛ این شد تجربه." هشت سال از ۴0 
س��ال انقالب را در حال جنگ بودیم و پس از آن مش��غول بازسازی 
کش��ور بودیم . اما اکنون ما وارد جنگی با ادبیات جدید ش��ده ایم که 

همان جنگ نرم با نگاه اجتماعی، سیاس��ی و اقتصادی می باشد. دهه 
چهارم؛ دهه پیش��رفت و عدالت و ۴0 س��الگی دوران شکوفایی، آغاز 
بلوغ و حرکت فکری این انقالب می  باشد که زمینه های این شکوفایی 
در جامعه و کش��ور مشهود است. امروز ایمان دینی، حضور و آمادگی 
در میان مردم کش��ور خوب است. جوانان با ایمان و دارای عزم راسخ 
کم نیس��تند که در گوشه و کنار کشور در حال تولید علم، شکوفایی 

عملی، ابتکار، نوآوری و رشد علم هستند. از جمله بارزترین جلوه های 
ضدعدالت در کارنامه رژیم پهلوی، فقدان توسعه متوازن درکشور بود. 
حت��ی اگر ادعاهای برخی بزک کنندگان چهره پهلوی را در خصوص 
توس��عه دوره پهلوی و برخی دس��تاوردهای آن بپذیریم، یک نکته را 
آن ه��ا هم نمی توانند انکار کنند که این توس��عه تنها در برخی نقاط 
کشور از جمله چندشهر و به خصوص تهران رخ داده است؛ اما امروز 
از برکت جمهوری اس��المی، در تمام نقاط کشور به ویژه در نقاط کم 
برخوردار وبنادر ش��رق استان هرمزگان، جهش های بزرگ توسعه ای، 
حرکت های انقالبی و جهادی صورت گرفته است. از شاخص هایی که 
در مقایسه دوره رژیم پهلوی با دوران شکوهمند انقالب اسالمی الزم 
به بررسی است، نابرابری و فاصله طبقاتی چه در حوزه ثروت و چه در 
حوزه دسترسی به امکانات است. جمعیت طبقه متوسط در دوره پس 
از انقالب اسالمی رشد چشمگیری داشته و از سویی محرومیت زدایی 
و فقرزدایی گسترده ای که در طی چهار دهه گذشته انجام پذیرفته، در 

کاهش حجم طبقه محروم و مستضعف مؤثر بوده است. 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز  : نشست رسانه ای دکتر سید 
نورالدین امیری شهردار بندر بوشهر به مناسبت هفته نکوهداشت روز 
بوشهر در سالن اجتماعات شهردای بوشهر برگزار شد به گزارش واحد 
خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، 
نشست رسانه ای دکتر سید نورالدین امیری شهردار بندر بوشهر به 
مناسبت هفته نکوهداشت روز بوشهر در سالن اجتماعات شهردای 
بوش��هر برگزار شد .  در این نشست س��ید نورالدین امیری شهردار، 
محمدصادق س��عیدی رییس س��ازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری، سرکار خانم طاهره شمشیری و جناب آقای اکبر توسلی 
رییس و نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورای محترم اسالمی شهر 
بوشهر و اصحاب رسانه حضور داشتند . محمدصادق سعیدی در این 
جمع صمیمی  18 اس��فند سالروز تاسیس مدرسه تاریخی سعادت 
بوشهر را به عنوان روز بوشهر دانست و گفت: هر ساله از  11  تا  18 
اسفند برنامه های ویژه ای به مناسبت هفته نکوهداشت بوشهر برگزار 
میش��ود . وی هفته نکوهداشت بوشهر را هفته گفتمان منطقه ای و 

تعامالت فرهنگی و هنری میان استانهای حوزه خلیج فارس دانست. 
وی اضافه کرد: رویکرد و نگاه کلی ما این است که دبیرخانه روز بوشهر 
و روز ملی خلیج فارس را ادغام کرده و برخی از برنامه ها را از بهمن 
ماه آغاز کردیم و تا اردیبهشت ماه ادامه خواهیم داد .  رییس سازمان 
فرهنگی خاطر نشان کرد: سعی ما این بوده  رویکرد همه جانبه گر 
داشته باشیم و همه اقشار مردمی را در برنامه ها پوشش دهیم . وی 
افزود: روز بوشهر متعلق به همه مردم بوشهر است و افتخار میکنیم 

که هفته بوشهر به یک برند فرهنگی تبدیل شده است و مردم و گروه 
های مختلف برای این روز برنامه پیشنهاد میکنند . سعیدی تصریح 
کرد: جای خوشحالی دارد که در دوره  10 ساله یک برندی بسازیم 
که مورد نظر مردم است و اسفندماه شهر منتظر هفته بوشهر است 
که برنامه های متنوعی برای همه اقشار جامعه طراحی شده است .  
دکتر سید نورالدین امیری شهردار بندر بوشهر ضمن تقدیر و تشکر 
از زحمات و تالشهای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و 
همچنین حمایتهای شورا به ویژه کمیسیون فرهنگی شورای محترم 
اسالمی شهر بوشهر به خاطر برگزاری هفته نکوهداشت روز بوشهر، با 
بیان اینکه روز بوشهر محدود به مردم این شهر نیست ، اظهار داشت: 
برنامه های این هفته بر مبنای ارتباط فرا استانی است و هر برنامه به 
عنوان سفیر بوشهر عمل میکند .  س��ید نور الدین امیری از دعوت 
سرکنسول های کشورهای حوزه خلیج فارس به مناسبت روز بوشهر 
خبر داد و گفت: بندر بوشهر در کنار ساحل خلیج فارس قرار گرفته و 

با دیگر بنادر خلیج فارس ارتباط دارد . 

قم- خبرنگار فرصت امروز- اس��تاندار قم اهمیت تأثیر گذاری 
برنام��ه های فرهنگی در جامعه را م��ورد توجه قرارداد و گفت: تولید 
محتوای فرهنگی با استفاده از ظرفیت هاي مذهبی و فرهنگي قم باید 
در دستور کار قرار بگیرد. به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر 
بهرام سرمس��ت در یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای فرهنگ 
عمومی استان که در سالن جلسات پژوهشکده عالمه طباطبایی قم، 
برگزار ش��د، به لزوم مطالعه دقیق پیرامون مسائل اجتماعی اشاره و 
اظهار ک��رد: باید واقعیت های موج��ود در جامعه و برخی تضادهای 
ارزش��ی را در نظر گرفت و بر این اس��اس برنامه ریزی الزم را صورت 
داد تا شاهد اثرگذاری مصوبات شورا باشیم. استاندار قم تولید محتوای 

فرهنگی مناسب با فضای مذهبی و معنوی قم را مورد تاکید قرار داد 
و اضافه کرد: هر دس��تگاه در راستای وظایف سازمانی خود محتوای 

تخصصی الزم را تولید و برای اجرا در سطح جامعه هدف عملیاتی کند. 
سرمست با تأکید بر اهمیت مخاطب شناسی و توجه به میزان نفوذ 
رسانه در اقشار مختلف، ادامه داد: در تهیه برنامه های چند رسانه ای 
باید بر جذب مخاطب و اثرگذاری آن بر افراد توجه کامل ش��ود و در 
این مسیر باید از ظرفیت صاحبان فن و هنر استان نهایت استفاده را 
کرد. وی به شیوه های تبلیغات در حوزه مسائل فرهنگی در بخش های 
مختلف اشاره و خاطر نشان کرد: دستگاه ها مختلف ارزیابی عملکرد 
سال جاری مجموعه متبوع را با رویکرد خود اظهاری و خود انتقادی 
تهیه کنند و نقاط ضعف و قوت را اس��تخراج کنند تا آسیب شناسی 
شده و راهکار های صحیح در مقوله فرهنگ در سال آینده اتخاذ شود.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت شهرک های 
صنعتی اس��تان البرز از بهره برداری از تصفیه خانه ش��هرک صنعتی 
اشتهارد تا قبل از پایان سال خبر داد. محمدامین فرشی امروز در جلسه 
ش��ورای سیاستگذاری حفظ بیت المال و منابع طبیعی در اراضی ملی 
که در فرمانداری نظرآباد برگزار شد، اظهار داشت: شرکت شهرک های 
صنعتی به موضوع حفظ محیط زیست توجه ویژه ای دارد، در این راستا 
تصفیه خانه شهرک صنعتی اش��تهارد در مراحل پایانی قرار دارد. وی 
افزود: در مورد تصفیه خانه شهرک صنعتی هشتگرد نیز با اعتباری معادل 
۶ میلیارد تومان قابل راه اندازی اس��ت. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اس��تان البرز با بیان اینکه شهرک صنعتی اشتهارد تبعیدگاه 

صنایع آالینده تهران بوده است، بیان کرد: تصفیه خانه فاضالب شهرک 
صنعتی اش��تهارد با آخرین مدلهای روز طراحی ش��ده که در پانزدهم 

اسفند به بهره برداری  می رسد. وی با بیان اینکه با راه اندازی این تصفیه 
خانه مشکل اصلی شهرک صنعتی اشتهارد برطرف می شود، بیان کرد: 
مصرف آب از منابع زیرزمینی س��بب ایجاد این فاضالب ها می ش��ود، 
میزان مصرف آب در ش��هرک صنعتی نظرآباد چندین برابر استاندارد 
اس��ت، تعدادی چاه غیر مجاز  در شهرک وجود دارد که درخواست  ما 
انس��داد این چاه های غیر مجاز با دستور مقام قضایی است. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با بیان اینکه 1۷ واحد آالینده 
جدید در شهرک صنعتی شناسایی شده است،گفت: تالش ما این است 
که با تدابیر الزم استاندارد آالیندگی محیط زیست در این واحدها رعایت 

شود و مشکالت زیست محیطی در شهرک ها کاهش یابد.

مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیر مخابرات منطقه خراسان 
رضوی ضمن اش��اره به اینکه اکنون زیرس��اخت های ارتباطی 
خوبی در استان وجود دارد و در یک سال گذشته پیشرفت های 
خوبی هم در این حوزه اتفاق افتاده است بیان کرد: ما اکنون در 
سطح شهر مشهد بالغ بر ۵00 سایت فعال مجهز به تکنولوژی 
نس��ل سه  و چهار تلفن همراه داریم و تمام این سایت ها برای 

ایام نوروز ظرفیت سازی و توسعه پیدا کرده اند تا بتوانیم میزبانی 
شایسته ای از زائران امام مهربانی داشته باشیم و خدمات ارزنده 
ارتباطی مناس��بی را به آن��ان ارائه کنیم. مهندس علی کارگزار 
گفت:جدا از وجود سایت های توسعه یافته در کالن شهر مذهبی 
جهان چهار کانکس مجهز به آخرین  تکنولوژی روز دنیا در نقاط 
مختلف شهر  ، بیشتر در محدوده حرم مطهر به زودی نصب می 

شوند تا در زمان تحویل سال،  مجاوران و زائران بتوانند به خوبی 
ارتباط پایداری را  برقرار کنند. مدیر مخابرات منطقه خراس��ان 
رضوی گفت: ما برای منطقه گردش��گری طرقبه و شاندیز هم 
برنامه ریزی مناسبی را انجام داده ایم و بیش از 90 درصد سایت 
های موجود در این منطقه گردش��گری به پوشش نسل چهارم 

مجهز شده اند.

 آیین استقرار پروژه مدیریت برنامه ریزی 
استراتژیک برق منطقه ای خوزستان برگزار شد

حمیدرضا محمدحسینی، مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر و بنادر شرق استان هرمزگان:

دهه چهارم؛ دهه پیشرفت و عدالت

به مناسبت هفته نکوهداشت بوشهر؛

هر ساله از  ۱۱  تا  ۱8 اسفند برنامه های ویژه ای برگزار می شود

استاندار قم:

تولید محتوای فرهنگی با استفاده از ظرفیت هاي مذهبی و فرهنگي قم در دستور کار قرار بگیرد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز:

تصفیه خانه شهرک صنعتی اشتهارد به بهره برداری می رسد

آمادگی  کامل مخابرات استان  برای میزبانی میلیونی زائران امام مهربانی ها در ایام نوروز

مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت نیرو در بندرعباس؛
وزارت نیرو به عنوان  پایلوت »مدیریت استعداد« در سطح کشور انتخاب شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امـروز- با موافقت "پاکدل" رئیس امور فناوري هاي مدیریتي 
سازمان و استخدامي کشور ، مجموعه وزارت نیرو به عنوان یکي از پایلوت هاي "مدیریت استعداد" 
انتخاب شد. نشست مشترک امور مطالعات نظام ها و فناوري هاي مدیریتي سازمان اداري و استخدامي 
کش��ور و دفتر توس��عه مدیریت و تحول اداري وزارت نیرو به میزباني آبفاي هرمزگان برگزار شد. در 
این نشست مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداري وزارت نیرو از انتخاب وزارت نیرو به عنوان  
پایلوت »مدیریت استعداد« در سطح کشور خبر داد. دکتر "خلیل بانان" گفت: با موافقت "پاکدل" 
رئیس امور فناوري هاي مدیریتي سازمان و استخدامي کشور ، مجموعه وزارت نیرو به عنوان یکي از پایلوت هاي :مدیریت استعداد" 
انتخاب شد.وي با اشاره به نقش مدیریت استعداد یابي و جانشین پروري در منابع انساني، افزود: یکي از ابزار هاي مدیریت استعداد و 
تامین نیروهاي زبده براي مشاغل اصلي سازمان ایجاد برنامه اي براي جانشین پروري است که این هدف به جد در این وزارت خانه 
دنبال مي شود. دکتر بانان اضافه کرد: همچنین  ابعاد مدیریت استعداد شامل مشخص کردن مالک هاي عملکرد موفق و شناسایي 

کارکناني است که مستعد رشد و ارتقاء هستند.

از سال 7۲ تاکنون توسط آبفا شهری مازندران انجام شد : 
اصالح و توسعه 44۱ کیلومتر شبکه آبرسانی در امور قائمشهر 

سـاری - دهقان - مدیر امور آب و فاضالب شهری قائمشهر گفت: طی 2۵ سال گذشته ۴۴1 
کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آبرسانی در این امور انجام شد. به گزارش خبرنگار نشریه تیرنگ و به 
نقل شرکت آبفاشهری مازندران، مهندس سعیدی با اشاره به فعالیت این امور از سال1۳۷2، گفت: 
در این مدت ۳0۳ کیلومتر اصالح شبکه و 1۳8 کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی انجام شد. وی، به ۳9 
هزار انشعاب واگذارشده در این مدت اشاره و تصریح کرد: 1۵220 انشعاب آب نیز استانداردسازی شد. 
مدیر امور آبفاشهری مازندران، حفر و تجهیز 2۶ حلقه چاه، تعویض 2۵ هزار کنتور خراب مشترکین 
و ۵۵ هزار مورد رفع اتفاقات در سطح شهر را از دیگر اقدامات صورت گرفته از سال 1۳۷2 تا کنون دانست و افزود: ۷0 هزار آزمایش 
آب نیز در این مدت انجام شد. مهندس سعیدی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای طرح جمع آوری و تصفیه فاضالب در شهر 
قائشمهر اشاره و تصریح کرد: این طرح در سال 1۳92 با دوره 2۵ ساله فعالیت خود را با پیش بینی ۵08 کیلومتر خطوط انتقال 

فاضالب در اقطار مختلف با جمعیت ۳۵0 هزار نفر آغاز شد.

نمایش ننه گل ممد برای مادران سنگ تمام گذاشت
شـاهرود - حسـین بابامحمدی:  به مناس��بت میالد حضرت فاطمه )س( وروزمادر جمعی 
ازهنرمندان وپیشکسوتان باحضورمعاون استانداروفرمانداروریس شورای اسالمی شهرشاهرود باتماشای 
نمایش ننه گل ممد ازمادران هنرمندان تجلیل نمودند دراین مراسم محمدی فرماندارشاهرود : ضمن 
تقدیراز برگزارکنندگان این نمایش به ویژه بانوان هنرمند با بیان اینکه نشاط بانوان عامل بسیار مهمی 
برای شادکامی خانواده ها و نشاط اجتماعی است افزود: زنان تضمین کننده سالمت خانواده ها می 
باش��ندو برنامه ریزی ومدیریت سالمتی ونش��اط خانواده بر عهده بانوان است و می توانند به ایجاد 
شادابی، نشاط و آرامش در خانواده کمک شایانی کنند و باعث توفیق و موفقیت مردان ؛ وفرزندان به عنوان کسانی که آینده سازان این  
مملکت هستند نیز می گردد محمدی درادامه گفت:ازویژگی های منحصربه فردزنان تربیت نسل است  وجامعه ما در این مسیر نیاز 
به انسانهایی نخبه وفداکار دارد تا از مملکت خودشان محافظت کنند و زن موجودی توانا است که می تواند در حیطه ظهورش مردان 
با ایمان و با تقوا را در دامان خود پرورش دهد  زن مهم ترین رکن هر خانواده است. زندگی بدون رکن اصلی صدمات جبران ناپذیری 
را به دنبال خواهد داشت محمدی بااشاره به دیگرنقشهای مهم بانوان درجامعه افزود: هر مقدار آسیب های اجتماعی در جامعه کاهش 
پیدا کند امید به زندگی، نشاط و شادابی، تحرک و پویایی افراد جامعه افزایش می یابدو وجود این نشاط برای مملکت ما می تواند 
سرمایه ای گران بها در جهت توسعه باشد و آسیب های اجتماعی را کاهش دهد.فرماندارشاهروددرادامه گفت ؛ از عوامل مهمی که مانع 
شادابی و نشاط در جامعه می شود، ضعف تعامالت اجتماعی و روابط افراد با یکدیگر است. انسان حیاتش به حیات دیگران گره خورده؛ 

وقتی روابط دچار مشکل شود و آدم ها دچار کم ارتباطی شوند، این موضوع نشاط اجتماعی را کم می کند. 

۱4 پروژه روشنایی در نقاط حادثه خیز استان مرکزی بهره برداری می شود 
اراک- مینو رستمی - معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: 1۴ پروژه روشنایی در نقاط حادثه خیز استان 
مرکزی به بهره برداری می رسد.  علیرضا اختری  با اشاره به بهره برداری از 1۴ پروژه روشنایی در نقاط حادثه خیز استان مرکزی در 
طول دهه مبارک فجر اظهار داشت: بهره برداری از پروژه روشنایی محور اراک-فرمهین به طول ۴ هزار و ۵00 متر و اعتبار 12 هزار 
میلیون ریال، بهره برداری از پروژه روشنایی پیچ پنج علی محور اراک- توره و پروژه روشنایی محور دلیجان-محالت هر کدام به طول 2 
کیلومتر با اعتبار ۴ هزار میلیون ریال از پروژه های قابل بهره برداری در استان مرکزی هستند.وی افزود: بهره برداری از پروژه روشنایی 
تقاطع خان آباد محور س��اوه-بویین زهرا به طول یک هزار و 200 متر و اعتبار 2 هزار و ۵00 میلیون ریال، پروژه روش��نایی محوره 
ساوه-تهران قدیم به طول یک کیلومتر و اعتبار 2 هزار میلیون ریال و بهره برداری از روشنایی فرنق محور خمین-الیگودرز به طول 
هزار و ۵00 متر با اعتبار 2 هزار میلیون ریال از دیگر پروژه  های قابل افتتاح در استان به شمار می روند. معاون راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی با اشاره به پروژه روشنایی تقاطع دودهک محور سلفچگان-دلیجان به طول ۷00 متر با اعتبار یک هزار و 2۵0 
میلیون ریال گفت: پروژه های روشنایی سه راهی شهراب محور فرمهین، آشتیان به طول یک کیلومتر با اعتبار یک هزار میلیون ریال، 
تقاطع پرندک محور ساوه-تهران قدیم و تقاطع ازنوجان محور خمین-محالت هر کدام به طول ۷00 متر و اعتبار یک هزار میلیون 
ریال هم از دیگر پروژه هایی هستند که بهره برداری می شوند. اختری بیان کرد: پروژه های روشنایی پیچ حادثه خیز محمودآباد محور 
آشتیان-راهجرد به طول ۷00 متر و اعتبار ۷00 میلیون ریال، پروژه روشنایی تقاطع شیرین آباد محور فرمهین-خنجین به طول ۵00 
متر با اعتبار ۵00 میلیون ریال و پروژه روشنایی تقاطع عنبرته محور اراک-ازنا با نصب ۵ پایه روشنایی با اعتبار ۳00 میلیون ریال 
هم در استان بهره برداری می شوند که این سه پروژه از محل صرفه جویی اعتبارات نگهداری روشنایی راه ها اجرایی شده است. وی 
اضافه کرد: همچنین پروژه روشنایی گردنه محمدآباد محور خنداب-مالیر به طول ۴00 متر با صرف اعتبار ۳00 میلیون ریال از دیگر 

پروژه هایی است که به بهره برداری می رسد.

ضرورت مشارکت شهروندان در بهبود سیمای شهر
کرج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار کرج بر ضرورت بهبود سیمای شهر با مشارکت شهروندان 
تاکید کرد. علی اصغر کمالی زاده در جلسه شورای برنامه ریزی که در سالن شهدای شهرداری کرج 
برگزار شد، افزود: در گذشته و همزمان با آغاز سال جدید شاهد مشارکت شهروندان در بهبود سیمای 
شهر نظیر رنگ آمیزی درِب خانه ها و رسیدگی به نمای ساختمان ها بودیم که متاسفانه این موضوع 
کمتر دیده می شود. وی با اشاره به اینکه مشارکت شهروندان در بهبود سیمای شهر نقش موثری 
دارد، از سازمان فرهنگی و معاونت خدمات شهری خواست با اقدامات فرهنگی و آموزش های مختلف، 
این مشارکت را افزایش دهند.کمالی زاده با تاکید بر توزیع اقالم فرهنگی در ایام نوروز اظهار کرد: شهروندان باید تغییرات انجام گرفته 
در سطح شهر را احساس کنند. این مسئول با اشاره به روز فرهنگی کرج که آغاز جشنواره الله ها است، افزود: کاشت پیازِ الله تنها به 
باغ گل ها محدود نشود و در خیابان ها نیز شاهد رویش الله ها باشیم. به گفته شهردار کرج؛ طرح استقبال تا 1۳ فروردین ماه ادامه 
خواهد داشت. وی با بیان این که با مساعد شدن هوا آسفالت خیابان ها و معابر را در هنگام شب می توانیم آغاز کنیم، یادآور شد: 
شهر باید مهیای میزبانی مطلوب از شهروندان و مسافران نورزی باشد. شهردار کرج به تالقی ایام نوروز با ایام ماه رجب و شعبان اشاره 

و گفت: با همکاری سازمان سیما، منظر و سازمان فرهنگی جشنواره نوروز برگزار شود.

نخستین همایش پاکیاران شهر باران های نقره ای برگزار شد
رشـت-مهناز نوبری- اولین همایش پاکیاران ش��هر باران های نقره ای به همت سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت و 
مشارکت اداره کل آموزش پرورش گیالن صبح امروز برگزار شد.علیرضا حاجیپور رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در 
این همایش اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت فرآیند مدیریت صحیح و کاهش تولید زباله را تدوین کرده است.
وی افزود: در اولین مرحله از استراتژی مدیریت صحیح زباله، تفکیک از مبداء و اصالح الگوی مصرف در راستای کاهش تولید زباله 
در دستور کار قرار گرفت.رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی و آموزش از سنین پایه 
و مدارس تصریح کرد: سازمان مدیریت پسماند با مشارکت سازمان های مردم نهاد آموزش تفکیک از مبدا و کاهش تولید زباله را 
در مدارس رشت آغاز کرد.حاجیپور پاکیاران را همیاران و نمایندگان سازمان مدیریت پسماند دانست و افزود: پاکیاران می توانند به 
صورت مستمر دوستان و اطرفیان را به تفکیک از مبدا و کاهش تولید زباله تشویق کنند.وی با اشاره به بحران زباله در رشت گفت: 
جنگل های سراوان پذیرای زباله رشت و شهرستان های اطراف رشت است و محلی که می توانست جاذبه زیادی داشته باشد اکنون 
به محل دفن زباله تبدیل شده است.حاجیپور خاطرنشان کرد: کاهش سرانه زباله در رشت هرچند به مقدار ناچیز می تواند کمک 
زیادی به احیای محیط زیست و سالمتی شهروندان کند.رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت همچنین در انتهای سخنان 
خود از انتخاب پاکیاران نمونه در سطح مدارس خبر داد.سراجی معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش گیالن در 
این مدارس با قدردانی از س��ازمان مدیریت پس��ماند برای آموزش دانش آموزان گفت: آموزش دانش آموزان از سنین پایه در حوزه 
های مختلف مانند محیط زیست در آینده برای رشت و استان ما بازخورد خواهد داشت.همچنین در این مراسم از طرح » پاکیار« 

نیز رونمایی شد.
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محمدصادق جنت
کارشناسی ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی

بودجه، برنامه اقتصادی یکس��اله دولت است که با زبان اعداد و ارقام 
تهیه می ش��ود. از جمله تعریف های برنامه اقتصادی دولت که در ادبیات 
اقتص��ادی ارائه ش��ده »پیش بینی و ب��رآورد آثار و نتایج سیاس��ت های 
اقتصادی دولت بر اقتصاد ملی« است. از ترکیب این دو تعریف می توان 
این نتیجه را گرفت که: بودجه، برآورد آثار و نتایج سیاست های یکساله 
دول��ت بر اقتص��اد ملی به زبان اعداد و ارقام اس��ت. بناب��ر این تحلیل، 
تفس��یر، تش��ریح، هزینه- فایده و ارزیابی نتایج بودجه دولت با استفاده 
از اعداد و ارقام، س��اده تر، دقیق تر و قابل فهم تر برای عموم ش��هروندان 
است. مهم تر از اعداد اعالم شده دولت برای اجزا و اهداف بودجه، در نگاه 
ش��هروندان تاثیر و نتایج این اع��داد و ارقام بر اقتصاد ملی و متغیرهای 
مهم آن به خصوص سطح عمومی درآمد، نرخ بیکاری و تورم است. اعداد 
سه گانه »درآمد- هزینه – کسری« از مهم ترین اعداد بودجه هستند که 
تاثیر معناداری بر متغیرهای مهم ذکر شده و معیشت شهروندان دارند.
اگرچه منابع درآمدی بودجه متعدد است اما عدد درآمد پایدار بودجه 
متاثر از انواع مالیات اس��ت که بنابر تئوری های علم اقتصاد، انبساط آن 
ب��ه انقباض اقتصاد ملی و کاهش درآمد کل می انجامد. س��اده ترین این 
تئوری ها، ش��اخص اصول س��ه گانه افزایش تولید و انباش��ت ثروت آدام 
اسمیت )تقسیم کار- رقابت- نفع شخصی( است. در بین صاحب نظران 
اقتصاد ب��ازار تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که هر نوع مالیات، ش��اخص 
»نفع ش��خصی« و »مالکیت خصوص��ی« را تضعیف می کن��د و انگیزه 
اف��راد برای افزایش تالش برای تولید بیش��تر را کاهش می دهد و نهایتا 
به کاه��ش تولید ملی و به تبع آن کاهش درآمد اش��خاص می انجامد، 
بنابرای��ن هر چقدر درآمد دول��ت از محل مالیات بر بنگاه های اقتصادی 
به خصوص صنایع، بیش��تر باش��د کوچک ش��دن آنها را در پی خواهد 
داش��ت که نتیجه مستقیم آن کاهش اشتغال و تولید ملی، عقب نشینی 
منحن��ی عرضه کل و نهایتا افزایش قیمت کاالها خواهد بود. برای مثال 
می توان دو حالت حدی )Extremeٍ( مالیاتی را در نظر گرفت که همه 
حالت های ممکن در بین ای��ن دوحالت حّدی قرار می گیرد. حالت اول 
نرخ مالیات صفر است که انگیزه و تالش فعالین اقتصادی برای افزایش 
تولید و انباش��ت ثروت را حداکثر می کن��د ولی منابع الزم جهت تولید 
خدمات عمومی مورد نظر دولت را تامین نمی کند. در حالت حّدی دوم، 
اگ��ر در نظر بگیریم که دولت جهت تامین حداکثر درآمد مورد نظرش، 
نرخ مالی��ات را به تدریج از صفر تا 100درصد افزایش دهد، اتفاق قابل 
پیش بینی آن اس��ت که انگیزه تولیدکنندگان کاال و خدمات از حداکثر 
ممکن به س��مت صفر کاهش پیدا کند و به تبع آن تولید ملی و درآمد 
مالیاتی دولت نیز نهایتا به س��مت صفر میل خواه��د کرد. نتیجه آنکه 
جهت بهبود نرخ رش��د اقتصاد ملی الزم اس��ت درآم��د بودجه دولت از 

محل مالیات تا سرحد امکان »محدود« باشد.
دومین عدد مهم بودجه دولت که عدد هزینه است خود از چند عدد 
مهم تش��کیل می شود. بزرگترین آنها عدد »هزینه جاری« بودجه است 
که صرف دستمزد کارکنان دولت )خرید خدمات( می شود. بزرگ شدن 
ای��ن عدد از یک طرف به کوچک تر ش��دن نرخ بیکاری و از طرف دیگر 
به بزرگ شدن تقاضای کل می انجامد که بزرگتر شدن نرخ تورم نتیجه 
منطقی آن اس��ت. عدد مهم دیگر، عدد هزینه اعتبارات عمرانی اس��ت 
که صرف طرح ها و پروژه های عمدتا زیربنایی اقتصاد ملی می ش��ود که 
در کوتاه مدت به افزایش اش��تغال و افزای��ش تقاضا و هر دو این موارد، 
افزایش تقاضای کل و افزایش نرخ تورم را در پی دارد. نتیجه کلی آنکه 
جهت بهبود نرخ رش��د اقتصاد ملی الزم است هزینه ها در بودجه دولت 
جه��ت تولید خدم��ات عمومی و پرداخت به کارکنان دولت تا س��رحد 
امکان »محدود« باش��د. لزوم دو محدویت ذکرش��ده )محدویت درآمد 

– محدودیت هزینه( از جمله دالیل گرایش های اقتصاددانان کالس��یک 
جهت توصیه برای داشتن یک دولت حداقلی است. 

قابل درک است که همه اعضای مجموعه تامین کننده درآمد پایدار بودجه 
یعنی مالیات دهندگان تالش کنند برای تحمل مقدار کمتر عدم مطلوبت با 
پرداخت کمتر مالیات و در طرف مقابل همه اعضای مجموعه دریافت کنندگان 
از درآمد بودجه تالش کنند برای مطلوبیت بیشتر با دریافت عدد بزرگتری از 
منابع بودجه دولت. حاصل زورآزمایی این دو نیروی متضاد، مسئله ای ایجاد 
می کند به نام کسری بودجه که سومین عدد مهم و تاثیرگذار بودجه است. 
عدد کسری بودجه برابر تفاوت درآمدها و هزینه های بودجه دولت است که 
در عالم واقع و در تاریخ بودجه نویسی در ایران تقریبا همیشه منفی بوده است 
اگرچه تعداد خالف آن تنها این اصل مهم علم آمار که »مقدار احتمال برای 

هر اتفاقی بیشتر از صفر است« را نقض نمی کند.
به بی��ان دیگر عدد کس��ری بودجه حاصل تمایل دول��ت به افزایش 
مخارجش برای ارائه خدمات بیشتر عمدتا جهت رضایت بیشتر شهروندان 
مصرف کنن��ده و محدودیت دولت در گرفتن مالی��ات از تولیدکنندگان 
کاال و خدمات اس��ت. دولت از یک طرف به رای دهندگان وعده خدمات 
بیشتر داده که هزینه های بیشتر و مالیات بیشتر را می طلبد، اما مالیات 
بیشتر همانطور که ذکر آن رفت، به کاهش تولید و در پی آن به افزایش 
ن��رخ بیکاری و نرخ ت��ورم می انجامد که پیامدهای ناخوش��ایندی برای 
اقتصاد ملی و به تبع آن اعتبار دولت نزد همه ش��هروندان دارد. کسری 
بودجه، دولت را در یک دوراهی سخت تصمیم گیری قرار می دهد که در 
یک طرف آن مصرف کنندگان اعتبارات بودجه و خدمات عمومی دولت 
و در ط��رف مقابل تولیدکنن��دگان کاال و خدمات یعنی تامین کنندگان 
درآمد پایدار بودجه دولت هس��تند، اما دولت ها برای اجتناب از دس��ت 
زدن به انتخاب در این دوراهی س��خت، راه سومی به نام کسری بودجه 
یافته اند که به زبان س��اده همان قرض گرفتن اس��ت از منابع مختلف از 
جمله دولت های خارجی، سازمان ها و نهادهای پولی بین المللی، مردم، 
بانک ه��ای تجاری و بانک مرکزی. در بین همه گزینه های موجود برای 
جبران کس��ری بودجه، اس��تقراض از بانک مرکزی یعن��ی بانک دولت 
و بان��ک بانک ها، گزینه مورد عالقه دولت اس��ت زیرا دسترس��ی به آن 
آس��ان و بازپرداخت اصل و فرع ندارد و در کوت��اه مدت )دوره بودجه( 
رضای��ت همگان را در پی دارد اگرچه در میان مدت س��بب ایجاد تورم 
می ش��ود. تورم ناشی از کسری بودجه، هزینه وام گرفتن دولت از محل 
چاپ اس��کناس بانک مرکزی است که مصرف کنندگان کاال و خدمات، 
دستمزدبگیران، پس اندازکنندگان و صاحبان دارایی های پولی مجبور به 
بازپرداخ��ت اصل و فرع آن خواهند بود و تاییدی بر این اصل اقتصادی 

است که »هیچ چیز بدون هزینه به دست نمی آید.«
از نگاه بسیاری از شهروندان، منابع خزانه دولت نامحدود و پایان ناپذیر 
است و انتظار دارند دولت در همه امور و اتفاقات حاضر، فعال و دست به 
نقد باشد. تامین کسری های بزرگ بودجه در سال های گذشته از محل 
اس��تقراض از بانک مرکزی )چاپ اس��کناس( و گشاده دستی دولت در 
هزینه کردن اس��کناس های نو، این نگاه، باور و خواست مردم را تقویت 
کرده اس��ت. عملکرد نمایندگان مردم در مجل��س نیز در امتداد همان 
نگاه عامه مردم اس��ت. فشار مجلس نشینان بر دولت جهت ادامه حیات 
ش��رکت های زیان ده دولتی و زیر چتر حمایتی دولت، پرداخت معوقات 
شرکت های خصوصی ورشکس��ته، پذیرفتن ریسک سپرده گذاری مردم 
در موسس��ات پول��ی و مال��ی غیرتخصص��ی، تحمیل هزین��ه طرح ها و 
پروژه های بدون توجیه اقتصادی به بودجه دولت در حوزه انتخابی  ... و 
نهایتا تصویب بودجه دولت با کس��ری و پولی کردن آن، همگی تاییدی 

بر وجود همان نگاه اشتباه، نزد اکثریت نمایندگان مجلس است. 
در برنامه ریزی اقتصادی در مس��یر حل یک مس��ئله و دس��تیابی به 
هدف تعیین ش��ده، برنامه را با محدودیت ها س��ازگار می کنند و موانع را 
از مس��یر برنامه برداش��ته و یا آنها را دور می زنند، اما مشاهده می شود 

که دول��ت در تهیه برنامه بودجه و نماین��دگان مجلس در تصویب آن، 
محدودی��ت مناب��ع درآمد بودج��ه را مانع در نظر می  گیرن��د و آن را با 
چاپ اس��کناس دور می زند. این اش��تباه در برنامه ریزی اقتصادی سبب 
می ش��ود که نقشه راه برنامه جهت رس��یدن به هدف دچار اخالل شده 
و نتایج ناخواس��ته از اج��رای برنامه رخ دهد. تقریبا هم��ان اتفاقی که 
برای برنامه ساالنه دولت یعنی بودجه، تکراری شده است. تکرار فرآیند 
س��ه مرحله ای »تهیه و تصویب بودجه با کسری«، »پولی کردن کسری 
بودجه« و »تورم ناشی کسری بودجه« سبب شده است که اقتصاد ایران 
به تورم دورقم��ی مزمن عادت کند. عالوه ب��ر تئوری های علم اقتصاد، 
تک��رار کس��ری بودجه پولی دول��ت و تورم متعاقب آن طی س��ال های 
متمادی گذش��ته ج��ای هیچ تردیدی برای دولت و ش��هروندان نمانده 
است که بین نرخ تورم و حجم پول چاپ شده توسط بانک مرکزی جهت 
تامین کس��ری بودجه دولت، رابطه مس��تقیم و یک به یک وجود دارد. 
اگر اس��تدالل دولت و نمایندگان مجلس را بپذیریم که تهیه و تصویب 
بودجه با کسری و پولی کردن آن از سر ناچاری است، حواله کردن تورم 

به دالالن، س��ودجویان و فرصت طلبان اقتصادی و ... فرار از مس��ئولیت 
اس��ت. همچنین همه افراد، بنگاه های اقتصادی، ارگان ها، سازمان های 
اقتصادی که به روش های متعدد تالش می کنند مالیات پرداخت نکنند 
و یا مالیات کمتری پرداخت کنند و در طرف مقابل، آن دسته از افراد، 
ارگان ها و سازمان هایی که با همه ابزارهای ممکن سعی در گرفتن سهم 
بیشتری از بودجه دولت می کنند از جمله مسببین کسری بودجه دولت 
و تورم ناش��ی از آن هس��تند و همدردی آنها با مصرف کنندگان کاال و 
خدمات، حقوق بگیران، پس اندازکنن��دگان و صاحبان دارایی های پولی 
که هزینه تورم را تحمل می کنند، پذیرفته نیس��ت. شاید در نگاه خرد، 
بن��گاه و یا فردی فکر کند که با نپرداختن مالیات و یا گرفتن مبلغی از 
بودجه دولت از طرف او تاثیری بر کس��ری بودجه دولت و تورم ناش��ی 
از آن در اقتصاد ملی نداش��ته باش��د، اما این فکر می تواند به س��رعت 
همه گیر شده و در سطح کالن، مشکالت جّدی برای اقتصاد ملی ایجاد 
کند. تجربه ای که با تکرار در سال های گذشته در اقتصاد ایران به رویه 

تبدیل شده است.  

تحلیل برنامه ای بودجه دولت 
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مصاحبه های شغلی در همه جا بسیار وحشتناک هستند 
و حتی اس��تارتاپ ها هم آنها را برگ��زار می کنند. در ادامه 
روش ه��ای موفقی��ت در مصاحبه  اس��تارتاپ را با ش��ما به 

اشتراک می گذاریم. 
تفاوت بین مصاحبه اس��تارتاپ و مصاحبه شغل معمولی 
چیس��ت؟ مهم ترین تفاوت این اس��ت که ب��ا مهارت های 
مختلف و به ش��یوه ای متفاوت مورد ارزیابی قرار می گیرید. 
ای��ن ام��ر به ای��ن دلیل اس��ت که رهب��ران اس��تارتاپ با 
کارفرمایانی که ش��ما معموالً در هنگام درخواس��ت شغل 
شرکتی مالقات می کنید، تفاوت دارند. انتظار داشته باشید 

که آنها را در وضعیت غیررسمی ببینید.
مصاحبه اس��تارتاپ ممکن اس��ت یک مصاحبه شرکتی 
نباش��د، اما ش��ما هنوز هم باید به درستی خود را برای آن 

آماده کنید!
۱. روی مناسبات فرهنگی تمرکز کنید

رهب��ران اس��تارتاپ ممکن اس��ت حتی تقاض��ای دیدن 
مدارک تحصیلی ش��ما را نکنند زی��را آنها به راحتی تحت 
تأثیر تعداد مدارک و سال های تجربه شما قرار نمی گیرند. 
به عنوان شروع کننده جوان، آنها می دانند که اگرچه تجربه 
کاری مهم اس��ت، اما کاندیداهای امیدوارکننده ای که هیچ 
ک��دام از اینها را ندارند را رد نخواهند کرد. آنها بیش��تر از 
هر چیز وحدت می خواهند و افرادی که مناسب ترین برای 
موقعیت ش��غلی بوده اولویت آنهاست. این کمک می کند تا 
ی��ک تیم قدرتمند از افراد توانمن��د ایجاد کنند که بتوانند 
ب��ه طور خودکار و به عنوان بخش��ی از یک گروه و به طور 

مؤثر کار کنند.
رهبران استارتاپ می خواهند بدانند که چه کسی هستید 
و چقدر با بقیه تیم هماهنگید. ش��ما باید برای صحبت در 
مورد خودتان آماده باش��ید. حرف های خود را آماده کنید 
و برخ��ی از خصوصیات مثبت و خوب را برای توصیف خود 
بگویید. فکر کنید در مورد چه چیزی خوب هس��تید و چه 

چیزی را به شرکت اضافه می کنید.
۲. چیزی که شما را از دیگران متفاوت می کند

درست مثل هر مصاحبه ش��غلی دیگر، باید درباره آنچه 
که ش��ما را از س��ایر کاندید اها جدا می کند صحبت کنید. 
ب��ه آنچه که هم��کاران قبلی تان در مورد ش��ما گفته اند و 
باعث ش��د به خودتان افتخار کنید فک��ر کنید. همچنین، 
ب��ه آخرین دس��تاوردهای خود نگاه کنید. نگران نباش��ید 
اگ��ر آنها را در ابتدا به یاد نیاوردید. این بخش��ی از فرآیند 
است و برای همه اتفاق می افتد. آسان نیست به یاد داشته 

باشید دقیقاً چطور و چه کاری را در شغل قبلی خود انجام 
دادید، اما این نوع اطالعات برای کمک به کارفرمایان برای 
تصمیم گیری حیاتی اس��ت، بنابراین نترسید که از خودتان 
و مهارت های ت��ان تعریف کنید. در مورد کاری که به خوبی 
انج��ام دادی��د فکر کنی��د و  برای صحبت در م��ورد آن با 

کارفرمایان در طول مصاحبه آماده باشید.
3. شما می توانید در آن واحد چندین کار را انجام دهید

انجام چند کار به صورت هم زمان یک مهارت مفید برای 
کسی است که به دنبال کار در استارتاپ می گردد. کارمندان 
اغلب موظف هس��تند در ط��ول روز وظایف چندگانه انجام 
دهند. استارتاپ ها  بیشتر بر کارایی و کیفیت تمرکز دارند 
تا بهره وری. نش��ان دادن اینکه می توانید هر آنچه از ش��ما 
می خواهند را انجام دهید، می تواند به استخدام شما کمک 
کند و شما را از دیگران متمایز سازد. به غیر انجام چندین 
وظیفه، عاقالنه است نشان دهید که شما دارای مهارت های 
مدیری��ت زمان عالی هس��تید، انعطاف پذیرید، ش��نونده و 
ارتباط برقرارکننده  خوبی هس��تید. قبل از مصاحبه، چند 
نمون��ه از تجربی��ات واقعی خ��ود را به عنوان ش��واهدی از 

گفته های تان آماده کنید.
4. شما یک داوطلب هستید

رهبران اس��تارتاپ به دنیا می آیند تا داوطلب شوند. آنها 
نمی ترس��یدند که به مسیر خود اضافه کرده و چیزی برای 
خودش��ان ایجاد کنند و شرکت های ش��ان ای��ن موضوع را 
اثبات می کنند. با این حال، برای رس��یدن به موقعیتی که 
در حال حاضر در آن هس��تند، در بعضی مواقع آنها مجبور 
بودن��د به ص��ورت رایگان کار کنند و ب��ه دنبال روش های 
جایگزین برای توس��عه حرفه ای باشند. به این ترتیب، تنها 
معقول اس��ت که بخواهند افرادی ش��بیه خود اس��تخدام 
 کنند. اگر بتوانید به کارفرمایان نش��ان دهید که شما مانند 
خودش��ان هستید یعنی داوطلبی پرشور، شانس شما برای 
گرفتن شغل بیشتر می ش��ود. داوطلبان به عنوان کارکنان 
اس��تارتاپ عالی هس��تند زیرا که این افراد می توانند نشان 
دهند که حاضر هس��تند برای موفقیت ش��رکت هر کاری 

انجام دهند.
5. شما می دانید آنها چه کسانی هستند

بس��یاری از استارتاپ ها از کوچک ش��روع می کنند و در 
بازار شناخته ش��ده نیس��تند. به همین دلیل، رهبران آنها 
بیشتر عالقه مند به کسب توجه هستند تا استخدام، زیرا در 
بودجه محدودی کار می کنند. نشان دادن اینکه شما آنها را 
می شناس��ید نه تنها کارفرمایان را تحت تأثیر قرار می دهد، 

بلک��ه باعث می ش��ود آنها ش��ما را در درازم��دت به خاطر 
بس��پارند. کسی که می خواهد در هر استارتاپی کار کند، به 
اندازه  کسی که می داند برای کدام استارتاپ می خواهد کار 
کند و واقعاً به آن کار اهمیت می دهد موفق نخواهد ش��د. 
فق��ط اینکه بخواهید برای هر اس��تارتاپی کار کنید، کافی 

نیست و هیجان به تنهایی باعث استخدام شما نمی شود.
قبل از رفتن به مالقات ب��ا کارفرمایان، اطمینان حاصل 
کنید که همه چیز را در مورد آنها می دانید. زمان شروع به 
کار آنها را پیدا کنید و ش��رکای خود را بشناسید و خود را 
با محصوالت و خدماتی که ارائه می دهند آش��نا کنید. اگر 
می توانید، یک ایده را ارائه دهید که بتواند به شرکت کمک 
کند، اما راه حل برای مش��کل آنها ارائه ندهید. به سادگی 
به آنها نش��ان دهید که چ��ه کاری می توانید انجام دهید و 

کاری کنید که بیشتر بخواهند.
۶. شما از نظر فناوری قوی هستید

استارتاپ ها مانند ش��رکت های سنتی فعالیت نمی کنند. 
یک استارتاپ  باید ابتکار عمل خالق داشته باشد و نوآورانه 
عم��ل کند و اگر رهبران آن می خواهند موفق ش��وند، باید 
افرادی متدین که می دانند چگونه کارش��ان را به طور مؤثر 
انجام دهند اس��تخدام کنند. با توجه ب��ه اینکه ما در عصر 
دیجیت��ال زندگی می کنیم و هر ش��رکت در ح��ال انجام 
کس��ب و کار آنالین است، باید نش��ان دهید که می توانید 
از تکنولوژی مدرن از جمله برنامه های کامپیوتری مختلف 
یا برنامه هایی که ممکن اس��ت برای کارکرد عادی کس��ب 
و کار مورد نیاز باش��د، اس��تفاده کنید. نش��ان دادن اینکه 
شما می توانید از رسانه های اجتماعی به طور مؤثر استفاده 
کنید بسیار مهم است، بنابراین باید آنها را تشویق کنید تا 
به پروفایل ش��ما در  لینکدین، توییتر، فیس بوک یا وبالگ 

شخصی شما نگاهی بیندازند.
آنچه را که درباره مصاحبه ش��غلی معمول یاد گرفته اید 
را فرام��وش ک��رده و یاد بگیرید که چگون��ه برای مصاحبه 
اس��تارتاپ آماده ش��وید. اگر می خواهید به یک استارتاپ 
بپیوندید، باید یاد بگیرید که کارمند اس��تارتاپ چه کاری 
بای��د انجام دهد. در حالی که معموالً اس��تخدام ش��دن در 
استارتاپ آسان تر است، اغلب فعالیت در آن انرژی بیشتری 
می خواهد، زیرا انتظار می رود که بیشتر از آنچه که در اصل 
توافق شده، کار کنید. سپس، حاال که از این اطالعات آگاه 
هس��تید و هنوز مش��تاق هس��تید، این بهترین نقش برای 

شماست!
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چگونه در مصاحبه استارتاپ قبول شویم؟

آیا کار پرفشار همیشه موفقیت به همراه دارد؟
موفقیت در کسب وکار با کاهش حجم کاری

سریع تر حرکت کنید. بیشتر کار کنید. هرچه بیشتر و سخت تر فعالیت کنید، میزان رشد کسب وکارتان سریع تر و بهتر 
خواهد بود. چنین عبارت هایی برای شما آشنا هستند؟ شبکه های اجتماعی پر از افراد تاثیرگذار، کارآفرینان و به اصطالح 
کارشناس هایی است که به طور شبانه روزی مشغول فعالیتند. متاسفانه در شبکه های اجتماعی برندها بیشتر از آنکه به 
دنبال تولید محتوای ارزشمند باشند، به خود و کارمندان شان فشار بسیار زیادی در جهت فعالیت بیشتر می آورند.  اگرچه 
من در این مقاله در تالش برای اثبات زیان های کار بیش از اندازه و پرفش��ار هس��تم، اما در دوران ابتدای تاسیس شرکتم 
به سختی و برای ساعت های متمادی مشغول به کار بودم. سال های بسیاری من 80 تا 90 ساعت کار در هفته را تجربه 
کرده ام. در آن دوران من »کار پرفشار« با »تولید مفید« و »کار کردن« را با »نتیجه بخشی« اشتباه گرفته بودم. متاسفانه 
در آن دوران تمرین های متمرکزی برای آگاهی از شیوه های درست فعالیت تجاری نداشتم. به خوبی در یاد دارم در طول 
سال های نخست تاسیس شرکتم هرگز به فکر سفر، تفریح، دوستان و خانواده نبودم. آن دوران فکر من این بود که کار 
بیشتر و دشوارتر برای ساعت های متمادی موفقیت به همراه دارد. اکنون به خوبی می دانم آن دوران سخت در اشتباه بودم. 
البته این آگاهی به راحتی حاصل نش��د. باالخره کارهای س��خت و طاقت فرسا کار دست من داد. در سال 201۷ به دلیل 
حمله عصبی ناگهانی چند روزی در بیمارستان بستری بودم. توصیه پزشکان به من کناره گیری از کسب وکار برای چند 
ماه بود. اشتباه من واضح بود: کار بیش از اندازه و غیراصولی. یکی از دالیل اصلی تاکید بسیاری از کارآفرینان روی مفهوم 
»کار پرفشار« تلقی »کار آهسته« به عنوان کار بیهوده است. شاید در ابتدا خنده دار به نظر برسد، اما کاهش حجم پرفشار 
کاری فرق میان موفقیت و شکست را تعیین می کند.  در حالی که بسیاری از کارشناس ها و افراد تاثیرگذار در شبکه های 
اجتماعی به طور غیراصولی در حال توس��عه مفهوم »کار پرفش��ار« هستند، بسیاری از افراد موفق در حوزه کسب وکار و 
کارآفرین های برجسته کار مفید و متناسب با شرایط زندگی را توصیه می کنند. چندی پیش من در مصاحبه ای از سوی 
INC به گفت وگو با برخی از بزرگترین میلیاردهای آمریکایی پرداختم. نکته مش��ترک توصیه های همه آنها تاکید روی 
پرهیز از کار بیش از اندازه و غیراصولی بود.  در ادامه مقاله حاضر هدف من بررس��ی چهار دلیل عمده برای تاثیربخش��ی 
کاهش میزان حجم پرفش��ار کاری اس��ت. به این ترتیب عالوه بر پیگیری اهداف و موفقیت برندمان لذت بیشتری از کار 

کردن خواهیم برد. 
۱. فشار کمتر یعنی وضوح بیشتر

فایده کار پرفش��ار در صورتی که مس��یر را اش��تباه برویم، چیس��ت؟ متاسفانه بس��یاری از مردم به صورت بی وقفه و 
خستگی ناپذیر در حال فعالیت در مسیری  هستند که هیچ نتیجه موفقیت آمیزی برای آنها به همراه ندارد. چنین فرآیندی 
درس��ت مانند دویدن روی تردمیل است. شما نهایت تالش خود را خواهید کرد، با این حال هیچ گاه به پایان نمی رسید.  
نخستین فایده کاهش حجم کاری امکان مشاهده واقعیت ها به صورت واضح تر است. اگر ما به طور شلخته واری در حال 
دویدن با سری پایین باشیم، هیچ گاه فرصت نگاه به مسیر مورد نظر را نخواهیم داشت. به همین خاطر امکان تمایز مسیر 
درست و غلط وجود ندارد. به طور مشابه، اگر با سری پایین و به سرعت در حال دویدن باشیم، فرصت های طالیی گوشه 
مسیر را به خوبی مشاهده نخواهیم کرد. در چنین مواقعی ما درگیر روندی بدون دقت و وضوح خواهیم بود.  به منظور 
درمان وضعیت موجود، برنامه منظمی برای ساعت های کاری در طول هفته ترتیب دهید. بخشی از ساعت مورد نظر باید 
برای ارزیابی فعالیت های روزانه و هفتگی باشد. به این ترتیب ما با فرصت کافی مشغول بررسی نقاط ضعف خواهیم شد. 
همچنین زمان کافی برای اندیشیدن به چالش های پیش رو را نیز در اختیار داریم. هدف اصلی در چنین زمان هایی بررسی 

مسیر کسب وکارمان و راهکارهای جایگزین برای بهبود عملکرد کلی شرکت است. 
۲. فشار بیش از حد در صورتی که مرده باشیم، بی فایده است

در حالی که تیتر این بخش اغراق آمیز اس��ت، بدون تردید باید معنای اصلی آن را متوجه ش��ده باشید: در صورتی که 
توان عمل مفید نداشته باشیم، امکان ساختن موفقیت آمیز را هم نداریم. در مورد تجربه من، شاید حمله عصبی شدیدتر 
می ش��د. در بدترین حالت نیز شاید یک س��کته کامل را تجربه می کردم. در موارد دشوار، سکته موجب مرگ یا حتی از 
کارافتادگی بخشی از بدن نیز می شود. به این ترتیب تمام رویاهای من بر باد می رفت.  اگر هدف شما موفقیت است، باید 
زمان و فرصت کافی را به بدن، ذهن و فکرتان برای استراحت بدهید. در غیر این صورت از حالت سالمتی دور می شوید. 
در طول روز ما 2۴ ساعت زمان داریم. بدون تردید هیچ بهانه ای برای اختصاص تمام این زمان به کار وجود ندارد. در این 
میان ما باید زمانی را برای اس��تراحت، تغذیه س��الم و معاشرت با دوستان و خانواده اختصاص دهیم.  هر انسانی به طور 
متوسط ۵۳ دقیقه از روز خود را در اینستاگرام سپری می کند. در این آمار به گزارش موسسه Recode زمان وقت گذرانی 
در فیس بوک، توییتر، لینکدین و اسنپ چت محاسبه نشده است. بدون تردید اگر در این شبکه های اجتماعی هم عضویت 
داشته باشیم، مدت زمان فوق افزایش چشمگیری خواهد یافت. به این ترتیب تلقی کاهش زمان کار پرفشار به عنوان امری 
 ،)SalesForce لوکس و ایده آل غیرمنطقی خواهد بود. ما درست به اندازه فردی مانند اپرا، مارک بنیوف )مدیرعامل برند
آریانا هافینگتن و جف وینر )مدیرعامل لینکدین( زمان در طول روز داریم. اگر این افراد وقت کافی برای استراحت و تفکر 

پیرامون برنامه های کاری شان را دارند، ما نیز باید چنین وقتی را داشته باشیم.
3. فشار کمتر احساسات را مهار می کند

بسیاری از مردم هیچ فایده ای در احساسات برانگیخته شان پیدا نمی کنند. با این حال احساسات در حالت متعادل شان 
به خوبی مسیر درست را به افراد نشان می دهند. همچنین احساسات ما بهترین نمونه از واکنش صحیح به موقعیت های 
مختلف اس��ت. افراد موفق به خوبی احساسات ش��ان را درک و آنها را مدیریت می کنند. به این ترتیب آنها هیچ گاه اجازه 
واکنش احساسی و خارج از چارچوب به خود نخواهند داد.  یک ضرب المثل بودایی جالب در زمینه مورد بحث ما وجود 
دارد: اگ��ر نمی توان��ی بر آن نامی بگذاری، قدرت اهلی کردنش را هم نخواهی داش��ت. مزیت اصلی کاهش فش��ار کاری 
امکان درک احساس��ات و توصیف ش��ان است. به این ترتیب با مهار واکنش های بسیار عاطفی و شدید فرصت کافی برای 
مدیریت شان و دریافت نکات مهم از دل آنها وجود خواهد داشت.  به عنوان مثال، خشم یک احساس بسیار قوی است. 
این احساس به ما از وجود المان یا کاری اشتباه خبر می دهد. وقتی ما خشم را کنترل کنیم، فرصت تغییر اوضاع نامناسب 
را خواهیم داشت. اگر ما همیشه در حال کار اضافه و پرفشار باشیم، توان کافی برای مهار خشم خود را نخواهیم داشت. 
بهترین مزیت کنترل احساسات نیز دقیقا در همین نکته نهفته است. درست به همین دلیل بسیاری از افراد توان بیان 

نکات مثبت احساسات شان را ندارند. 
4. تصمیم های بهتر از راه می رسند

کار پرفشار در صورتی که یک تصمیم اشتباه همه برنامه ها و زحمات مان را به هم بریزد، هیچ فایده ای نخواهد داشت.  
اگر بخواهیم بحث را ساده سازی کنیم، ذهن ما شبیه به موتور یک خودرو است. اگر ما همیشه پای مان روی پدال سرعت 
باش��د، دور موتور همیش��ه قرمز خواهد بود. در نهایت نیز موتور داغ کرده و خراب می شود. وقتی ما در طول کار زمانی را 
به استراحت اختصاص می دهیم، در حقیقت از جوش آوردن موتور زهن مان اجتناب خواهیم کرد. وقتی ذهن ما در حال 
مس��ابقه نیست، امکان بهتری برای بررسی ش��رایط دارد. به این ترتیب به خوبی اتفاق های بد و خوب را از هم تشخیص 
می دهد. به عالوه فرآیند تصمیم گیری ما نیز بس��یار هوش��مندانه تر پیگیری خواهد شد.  توصیه های مطرح در این مقاله 
به شما در زمینه فعالیت تجار بهتر کمک خواهد کرد. همچنین میزان کارایی و نتیجه بخشی تالش های ما را نیز بهبود 

می بخشد. در این میان ثبات نیز به عنوان حلقه گم شده کسب وکارمان به شرکت ما باز خواهد گشت. 
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