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ردیابی سمت و سوی بازار مسکن در ماه های آینده

چشم انداز بازار مسکن 
در کوتاه مدت

مس��کن به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد همواره با نوس��انات و فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ 
بخش��ی مهم و تاثیرگذار که کارشناس��ان مسکن با بررس��ی رفتار متقاضیان و عرضه کنندگان معتقد هستند که 
جهش قیمتی در سال آینده اتفاق نخواهد افتاد و بازار مسکن با میانگین ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش قیمت ساالنه و 
رونق در بخش متوسط قیمت به روند فعلی خود ادامه می دهد.  به گزارش ایسنا، بازار مسکن شهر تهران در حال 
حاضر با رونق نس��بتا مناسبی در واحدهای میان متراژ مواجه شده است. در آذرماه امسال میانگین قیمت مسکن 

شهر تهران به ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسید، معامالت نیز ۵۰درصد و قیمت ۱۵درصد...

 طرح ترافیک جدید
 باید به تصویب
شورای شهر برسد
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 صادرات گاز ایران به گرجستان
همچنان در دستور کار است

ایده هایی در راستای بهبود عملکرد مدیران
چه زمانی باید برای استارت آپ وکیل بگیریم

اپ های کاربردی برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی
مزایای استفاده از ارتباطات یکپارچه بازاریابی

10 راه تبلیغ محصول که همچنان مؤثرند
برندهای هدف محور؛ پول بهتر است یا سود؟
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مدیریتوکسبوکار

 جیمی آیوین
امسال اپل را ترک می کند

2
سـال 1386 بود که طرح سهمیه بندی بنزین در ایران کلید 

خورد و فروش سـوخت با کارت هوشمند و با هدف 
ایجاد شفافیت و جلوگیری از قاچاق...

آیا کارت های سوخت دوباره برمی گردند؟ 

سرنوشت مبهم سیاسی ترین 
کاالی اقتصادی ایران

یادداشت
 اقتصاد ایران و مشکالتی

که بوی نفت می دهند

اقتص��اد ایران چند مس��ئله 
و مش��کل مه��م دارد ک��ه اگر 
ریشه یابی ش��وند همگی از دو 
عام��ل سرچش��مه می گیرند و 
اگ��ر اص��الح نش��وند همچنان 
چالش ه��ای  و  معض��الت 
اقتصادی ما ادامه خواهد یافت 
و به تدریج بر شدت آنها افزوده 
خواه��د ش��د؛ نخس��ت اتکای 
اقتصاد به نفت و دوم فس��اد و 

انحصار. 
مس��ئله اتکای اقتصاد کشور 
به نف��ت از س��ال ۱3۵2 آغاز 
ش��د؛ از زمانی ک��ه قیمت هر 
بش��که نفت خ��ام صادراتی از 
ح��دود ی��ك دالر ب��ه حوالی 
۱۱دالر رسید و پای درآمدهای 
عظی��م نفتی به اقتص��اد ایران 
باز ش��د. ایران در آن س��ال ها 
حدود 6میلیون بش��که نفت در 
روز ص��ادر می ک��رد و ۱۱برابر 
ش��دن قیمت هر بش��که نفت 
و س��رازیر ش��دن درآمده��ای 
نفت��ی ب��ه اقتصاد ای��ران عمال 
باعث ش��د دولت وقت خود را 
بی نیاز از مدیریت بهینه منابع 
ببیند. ای��ن درآمدها به حدی 
هنگفت ب��ود که تم��ام ارکان 

دیگر رشد و توسعه را 
2تحت الشعاع...

وحید شقاقی 
شهری

عضو هیأت علمی 
دانشگاه خوارزمی

دومینیکا و هند بیش��ترین رشد اقتصادی و 
ونزوئال و پورتوریکو منفی ترین رشد اقتصادی 

را در سال 2۰۱۸ خواهند داشت. 
به گزارش ایس��نا به نقل از اکونومیس��ت، با 
وجود اینکه اقتصاد جهانی توانس��ته اس��ت از 
بحران مالی س��ال 2۰۰۸ میالدی خارج شود، 
رشد اقتصادی کش��ورها هنوز در سطح نسبتا 
پایینی قرار دارد و به نظر می رسد که این روند 
در س��ال 2۰۱۸ میالدی نیز ادامه یابد. واحد 
اطالعات اکونومیست پیش بینی کرده است که 
تولید ناخالص داخلی جهانی در س��ال 2۰۱۸ 
ب��ه میزان 2.۷ درصد افزای��ش یابد که اندکی 
کمتر از رشد 2.۹ درصدی سال گذشته است. 
اقتص��اد چی��ن بار دیگ��ر بخ��ش اعظم بار 
این رش��د را ب��ه دوش خواهد کش��ید. انتظار 
م��ی رود ک��ه رش��د دومی��ن اقتص��اد بزرگ 
جه��ان به ۵.۸ درصد برس��د ک��ه معادل یك 
س��وم کل توس��عه اقتصادی جهان��ی )از نظر 

 ارزش( خواهد بود. ب��ا این حال به دلیل آنکه
 ش��ی جین پین��گ رئیس جمه��ور چین- به 
دنبال کنترل رش��د اعتبار اس��ت، رشد چین، 
امسال کمتر از سال گذش��ته خواهد بود.  در 
بین کشورهای جهان، دومینیکا با ۸.۸ درصد 
رش��د، بیشترین رش��د را خواهد داشت و پس 
از آن هند ب��ا ۷.۷ درصد، بوتان با ۷.6 درصد، 
آنگوال با ۷.۴ درصد و اتیوپی با ۷.2 درصد رشد 
قرار دارند. انتظار می رود عملکرد کش��ورهای 
منطقه جنوب ش��رق آس��یا هم مطلوب باشد 
و رشد اقتصادی کش��ورهای ویتنام، کامبوج، 

میانمار و الئوس باالی 6درصد باشد. 
در منطقه خاورمیانه، نرخ رش��د ایران باالی 
۵.۵ درص��د خواهد بود و این کش��ور باالتر از 
کشورهایی چون مصر و ترکیه، سریع ترین نرخ 

رشد اقتصادی منطقه را خواهد داشت. 
کشورهای توس��عه یافته نباید امیدوار باشند 
که بتوانند با چنین نرخ رشدهای سریعی رقابت 

کنند هرچند بیش��تر آنها رش��دی س��الم و در 
مح��دوده 2درصد را تجربه خواهند کرد و حتی 
ایتالیایی که مدت هاس��ت با رکود شدید دست 
به گریبان اس��ت، رشد قابل قبول ۱.۴ درصدی 
خواهد داش��ت.  از سوی دیگر، تنها چهار کشور 
در جه��ان نرخ رش��د منفی را تجرب��ه خواهند 
کرد. اقتصاد ونزوئال که به دلیل س��وءمدیریت ها 
با پدی��ده ابرت��ورم مواجه اس��ت، ۱۱.۹ درصد 
کوچك تر خواهد ش��د. نرخ رش��د کش��ورهای 
پورتوریکو ۸- درصد و گینه استوایی 3.۷- درصد 
خواهد بود. بیشتر بخش های پورتوریکو به خاطر 
توفان ویرانگ��ری ک��ه آن را درنوردید، در حال 

حاضر فاقد برق است. 
کره ش��مالی نیز به��ای سیاس��ت هایش را 
خواه��د پرداخ��ت و ب��ه دلیل تنگ تر ش��دن 
عرصه سیاسی و اعمال تحریم های بین المللی 
 بر س��ر برنامه موش��کی و اتمی خود با رش��د

 ۱- درصدی مواجه خواهد شد. 

رش��د غیرمنتظره اقتصادهای بزرگ جهان 
در سال 2۰۱۷ نشان می دهد شیوه حکمرانی 
غیرمعم��ول ترام��پ در کاخ س��فید، تأثی��ر 

محدودی بر اقتصاد جهانی داشته است. 
به گزارش تسنیم، وقتی تحلیلگران مؤسسه 
رتبه بندی فی��چ در لندن به ای��ن جمع بندی 
رس��یدند ک��ه دونال��د ترامپ تهدی��دی برای 
اقتصاد جهانی به ش��مار می رود، وی تنها سه 
هفته بود که به کاخ سفید راه یافته بود. حدود 
یك دهه پ��س از رکود ب��زرگ، کارخانه های 
جه��ان مج��ددا راه افتاده اند. ام��ا جیمز مك 
کورمك، مدیر بخش بدهی دولت های مؤسسه 
فیچ در اوایل س��ال 2۰۱۷ گفته بود س��خنان 
مک��رر ترامپ در مورد جنگ تجاری با چین و 
احتماال مکزیك و کانادا و همچنین طرح های 
وی ب��رای محدود کردن م��وج مهاجرت و به 
هم ریختن هنجاره��ای دیپلماتیك »احتمال 
تغیی��رات ناگهان��ی و پیش بین��ی نش��ده در 
سیاست های آمریکا که می تواند دارای تبعات 

احتمالی جهانی باشد را افزایش داده است.«
بانك مرک��زی انگلیس و چن��د اقتصاددان 
دیگ��ر نی��ز همین هش��دار ها را مط��رح کرده 
بودند و متیو بارکوف، مدیر مؤسسه کارلسون 
کپیتال در داالس به مش��تریان خود هش��دار 
داده بود که ترامپ ممکن اس��ت موجب ایجاد 

»یك رکود جهانی شود«.
اما در عمل، س��ال 2۰۱۷ به بهترین س��ال 

برای اقتصاد جهان��ی از 2۰۱۰ تاکنون تبدیل 
ش��د و پیش بینی های صندوق بین المللی پول 
نش��ان می دهد که س��ال 2۰۱۸ حتی از این 
هم بهتر خواهد بود. روز پنجش��نبه، متوس��ط 
 ش��اخص صنعتی داو جونز با رس��یدن به قله
 2۵ ه��زار واحدی رکورد زد و نش��ان داد که 
روند پرش��تاب رشد اقتصاد جهانی ادامه دارد. 
امس��ال انتظار می رود تمام اقتصاد های بزرگ 
جه��ان )آمریکا، اتحادیه اروپ��ا، ژاپن و چین( 

رشد قابل قبولی را تجربه کنند. 
رشد غیرمنتظره تمام اقتصادهای بزرگ جهان 
در س��ال 2۰۱۷ حکایت از آن دارد که با وجود 
اینکه آمریکا یك چه��ارم از اقتصاد ۸۰ تریلیون 
دالری جهان را به خود اختصاص داده، اما شیوه 
حکمرانی غیرمعمول ترامپ در کاخ سفید تأثیر 

محدودی بر اقتصاد جهانی داشته است. 
تأثی��ر اقدام��ات ترام��پ ب��ر ش��اخص های 
اقتصادی با اقدام��ات بانك های مرکزی جهان 
که اق��دام ب��ه تزری��ق تریلیون ه��ا دالر پول 
ارزان به بازارها کرده اند، خنثی ش��ده اس��ت. 
س��رمایه گذاران و مدیران ش��رکت های بزرگ 
نیز آموخته اند که چگونه با یك رئیس جمهور 
غیرقاب��ل پیش بین��ی کن��ار بیاین��د و اغل��ب 
اظهارنظره��ای عجیب و غری��ب وی را نادیده 
بیانگارند. اوایل هفته گذش��ته زمانی که ترامپ 
توئی��ت جنجالی خود در م��ورد اینکه »دکمه 
بمب هس��ته ای« وی بزرگتر از دکمه س��الح 

اتمی رهبر کره ش��مالی است، را توئیت کرد، 
بازارهای آسیایی واکنش چندانی به این سخن 

نشان ندادند. 
روچیر شارما، استراتژیست مؤسسه مورگان 
اس��تنلی در نیوی��ورک گفت: »ذه��ن همه ما 
درگیر ترامپ اس��ت. . . اما تأثیری که تحوالت 
سیاس��ی آمریکا بر اقتصاد دارد اندکی محدود 
است، زیرا در آمریکا بر عکس بازارهای نوظهور 

ساختارهای نهادینه قدرتمندی وجود دارد.«
سال گذش��ته در خارج از آمریکا نیز اقتصاد 
بر سیاست دست باالتر را داشت. در اروپا ثابت 
شد که نگرانی ها از اینکه گسترش پوپولیزم در 
انگلیس، لهستان و مجارستان موجب بی ثباتی 
اتحادیه اروپا شود، غلو آمیز بوده است. در آسیا 
نیز به رغم افزایش تنش ها در شبه جزیره کره، 

شاخص های اقتصادی رشد کردند. 
دونالد ترامپ طی س��ال گذش��ته در توئیتر 
خود به ش��رکت های بزرگی نظی��ر بوئینگ و 
جنرال موتورز حمله و تهدید کرد که سیستم 
تج��ارت جهانی ای ک��ه ۷۰ س��ال از عمر آن 
می گ��ذرد را به هم خواه��د ریخت، اما اعتماد 
موج��ود در میان بنگاه های اقتصادی همچنان 
باالست و بر اس��اس آمارهای سازمان تجارت 
جهانی حجم مبادالت تجاری در سال گذشته 
رش��دی 3.6 درصدی را ش��اهد بود که حتی 
رش��دی س��ریع تر از دوران ریاست جمهوری 

باراک اوباما را داشت. 

رکوردداران کمترین و بیشترین رشد اقتصادی جهان در سال 2018

اقتصاد جهان چطور ترامپ را نادیده گرفت



سال 1386 بود که طرح سهمیه بندی بنزین 
در ای��ران کلید خورد و فروش س��وخت با کارت 
هوشمند و با هدف ایجاد شفافیت و جلوگیری از 
قاچاق آغاز شد؛ بیش از 1٠٠ میلیارد تومان برای 
تجهیز 3  هزار پمپ بنزین به س��امانه هوشمند 
س��وخت در کش��ور هزینه ش��د و درنهایت در 
خردادماه س��ال 1394 بنزین تک نرخی ش��د و 

طرح سهمیه بندی به تاریخ پیوست. 
اما با ارائه الیحه بودجه سال 1397 در آذرماه 
امسال به مجلس شورای اسالمی، دولت دوازدهم 
طرح افزایش قیمت حامل ه��ای انرژی را دنبال 
کرد و بر این اساس قرار شد قیمت بنزین به ازای 
هر لیتر 15٠٠ تومان شود و هر لیتر گازوییل نیز 
به 4٠٠ تومان افزایش یابد. دولت نیز اعالم کرد 
که از محل واقعی سازی قیمت حامل های انرژی 
در بودجه سال آینده درآمدی در حدود 17هزار 
و 4٠٠ میلیارد تومان را برای حمایت از تولید و 

اشتغال اختصاص می دهد. 
اما واکنش های گس��ترده ب��ه افزایش قیمت 
حامل های انرژی از سوی رسانه ها و افکار عمومی 
موجب شد تا تبصره 18 الیحه بودجه سال آینده 
از یک س��و به محلی برای اعت��راض و انتقاد به 
دول��ت دوازدهم و از س��وی دیگر به محلی برای 
اختالف نظ��ر دولت با مجل��س در روند تصویب 
بودجه تبدیل شود. بنابراین با مخالفت گسترده 
نمایندگان مجلس با افزای��ش قیمت بنزین در 
الیح��ه بودجه، گمانه زنی هایی درباره بازگش��ت 
دوباره کارت های س��وخت به جایگاه های بنزین 
مطرح شد؛ موضوعی که اگرچه ابتدا کمی بعید 
به نظر می رس��ید، اما به تدریج جدی شد و حاال 
به خبر مهم و نخست رسانه ها تبدیل شده است. 
با ای��ن همه، می توان س��ه س��ناریو را درباره 
قیمت بنزین در بودجه سال آینده در نظر گرفت؛ 
سناریوی اول همان پیشنهاد دولت دوازدهم در 
الیحه بودجه س��ال 1397 است و بر این اساس، 
قیم��ت بنزین ب��ه ازای هر لیت��ر 15٠٠ تومان 
و ه��ر لیتر گازوییل نیز ب��ه 4٠٠ تومان افزایش 
می یاب��د و درآم��د آن برای اش��تغال زایی صرف 
می شود. سناریوی دوم، تثبیت قیمت حامل های 
ان��رژی همانن��د قبل اس��ت و به ای��ن ترتیب، 
ع��ددی بر میزان فعلی قیمت ها اضافه نش��ده و 
 بودجه بر اس��اس بنزین هزار تومانی و گازوییل

 3٠٠ تومانی بسته می شود. نمایندگان مجلس 
ازجمله مدافعان این دیدگاه هستند، اما استدالل 
دول��ت نیز این اس��ت که در این ص��ورت دیگر 
نمی تواند از محل واقعی سازی قیمت حامل های 
ان��رژی مناب��ع جدیدی ب��رای ایجاد اش��تغال  
اختصاص دهد و در مقابل از نمایندگان مجلس 
خواس��ته اس��ت که در غیر این ص��ورت، منابع 
تازه ای برای بحث اش��تغال زایی در بودجه سال 

آینده معرفی کنند. 
اما سناریوی سوم که این روزها درباره آن زیاد 
صحبت می شود، بازگشت به سیاست های دولت 
نهم و دهم است. درحالی که در سال های اخیر با 
غیرفعال شدن طرح سهمیه بندی بنزین، استفاده 
از کارت های س��وخت عماًل منتفی شده بود، اما 
ح��اال به نظر می رس��د اس��تفاده از این کارت ها 
برای متقاضیان س��وخت گیری خودرو بار دیگر 
الزامی خواهد شد. از همین رو، برخی نمایندگان 
مجلس به دنبال دو قیمتی کردن بنزین هستند 
و پیش��نهاد داده ان��د با احی��ای دوب��اره کارت 
هوشمند س��وخت، س��همیه بندی بنزین از سر 
گرفته شود؛ چنانچه نخستین بار علی الریجانی، 
رئیس مجلس از پیشنهاد بازگشت سهمیه بندی 
بنزی��ن از طری��ق کارت های س��وخت در جمع 
نماین��دگان مجلس خب��ر داد و چندی بعد نیز 
زیبا اس��ماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی از مالکان خودروهای 
فاقد کارت سوخت خواست تا نسبت به دریافت 
کارت س��وخت خ��ود اقدام کنند.  ب��ا این همه، 
همیش��ه ماجرای قیمت بنزین یکی از بندهای 
بحث برانگیز بودجه در همه سال های اخیر بوده 
است و بی علت نیست که بسیاری از اقتصاددانان 
آن را خبرسازترین کاالی اقتصادی می دانند. در 
عین حال به نظر نمی رس��د که دولت دوازدهم 
از مواضعش در بودجه سال 1397 عقب نشینی 
کند، چراکه »جراحی بزرگ اقتصاد« کلیدواژه ای 
بوده که حسن روحانی بارها در سخنان اخیرش 
به ویژه در جمع رؤس��ای کمیسیون های مجلس 
به آن اش��اره کرده اس��ت و این گزاره از س��وی 
رئیس جمهور به عنوان ارش��دترین مقام اجرایی 
کشور نش��ان می دهد دولت از تصمیمش برای 

اصالحات اقتصادی عقب نشینی نکرده است. 
در گزارش پیش رو، از یک سو به نقش آفرینی 
ج��دی  بنزین به عن��وان خبرس��ازترین کاالی 
اقتص��ادی در عرصه سیاس��ت و اقتص��اد ایران 
پرداخته ای��م و ماجرای س��همیه بندی بنزین در 
زمان دولت نهم را مرور کرده ایم و از سوی دیگر 

به تجربه کارت های سوخت در اقصی نقاط جهان 
نگاهی انداخته ایم و بررسی کرده ایم که ماجرای 
کارت های سوخت در هر یک از کشورهای جهان 

چه نتایج و بازخوردی داشته است. 
خبرسازترین کاالی اقتصادی

اس��تفاده از کارت س��وخت در کش��ورهای 
متعددی رایج است، اما این طرح مانند بسیاری 
از طرح های دیگر موافقان و مخالفان پرتعدادی 
دارد. موافق��ان اس��تفاده از کارت های س��وخت 
معتقدن��د ک��ه ای��ن روش به نظ��ارت و کنترل 
هزینه های سوخت کمک می کند، نیاز به روش 
پرداخت سنتی )پرداخت از طریق وجوه نقدی( 
را از میان برمی دارد، امکان تعیین قیمت سوخت 
به واسطه سراس��ری بودن شبکه ها و درایو های 
انتقال س��وخت الکترونیک س��اده تر است و در 
نهایت، در حوزه عمومی امکان تقلب و برداشت 
بیش از حدمجاز سوخت را به حداقل می رساند.  
ب��ا این ح��ال سیس��تم تعیین حد مج��از برای 
دریافت سوخت از طریق کارت های الکترونیک، 
خصوصی ی��ا دولتی بودن نهادهایی که کارت را 
ص��ادر می کنند و نحوه تعیین قیمت س��وخت، 
جزو چالش های اساس��ی کشورهایی است که از 
کارت س��وخت حمایت می کنند. بر این اساس 
برخی کش��ورها در حوزه اس��تفاده از سیس��تم 
هوشمند سوخت موفق عمل کرده و بازخوردهای 
امیدوارکنن��ده ای دریافت کرده اند و برخی دیگر 

چندان موفق ظاهر نشده اند. 
هندوستان

مدت هاست که ساکنان کشور هند، با فرهنگ 
اس��تفاده از کارت های سوخت آش��نا شده و به 
خوبی با این فرهنگ س��ازگار شده اند، بسیاری 
از ش��رکت های خصوصی و نیم��ه خصوصی در 
حوزه صدور کارت های سوخت فعالیت می کنند 
و فضای کارت های سوخت در هند نه فقط یک 
فضای رفاهی، بلکه یک فضای رقابتی و کارآفرین 
اس��ت. کارت های هوش��مند پترو که محصولی 
از ش��رکت بهارات پترو اس��ت، از محبوب ترین 
کارت های سوخت این کشور محسوب می شود. 

علت محبوبیت ای��ن کارت ها به جوایز نقدی، 
امتیازها، جوایز اضافه بها و مواردی مشابه مرتبط 
اس��ت. در صورتی که فردی تمایل به استفاده از 
کارت نداشته باشد، می تواند با کمک کوپن های 
س��وخت وابسته به این شرکت از پرداخت وجوه 
نقدی خ��ودداری کند. در واق��ع، کوپن  ها نوعی 
جایزه برای دارندگان کارت های سوخت خواهد 
ب��ود. اغل��ب کارت های س��وخت ش��رکت های 
خصوصی در هند به شکل ماهانه یا ساالنه قابلیت 
ش��ارژ دارند و در ازای هر بار شارژ حائز درصدی 

مشخص از جوایز می شوند. 
مصر

بر اس��اس گ��زارش پایگاه خب��ری المانیتور، 
از اواس��ط س��ال 2٠14 میالدی دولت مصر در 
راستای طرح اصالحات اقتصادی، از تصمیماتی 
مبنی بر اصالحات در یارانه های بخش انرژی خبر 
داد. بن��ا بر گزارش ها در طول این س��ال، دولت 
مصر هزین��ه ای بالغ بر 1٠٠میلیارد پوند مصری 
)13میلیارد دالر( در بخش انرژی متحمل شد و 
برای کنترل میزان مصرف سوخت هر خودرو و 
کاهش هزینه های بخش انرژی، برنامه هایی برای 
اعطای کارت سوخت به شهروندان طراحی کرد. 
خالد عبدالغنی، مدیر پروژه کارت های سوخت 
مص��ر در گفت وگو با المانیتور، از احتمال اجرای 
ای��ن طرح از اکتب��ر 2٠14 در قاه��ره و از ژوئن 
همین سال در سراس��ر مصر خبر داد. او در این 
گفت وگو تش��ریح کرد که کارت های س��وخت 
دارای س��قف استفاده هس��تند و در صورتی که 
ف��ردی افزون ب��ر میزان مجاز س��وخت مصرف 
 کن��د ناچار ب��ه پرداخت مبلغی خ��ارج از یارانه 

تأمین شده توسط دولت خواهد بود. 
 اما مدتی بعد خبرگزاری های مصر از به تعویق 
افتادن برنامه های دولت در بخش کارت سوخت 
خبر دادن��د. بر مبنای جزییات این گزارش ها به 

نظر می رسید زیرساخت های کشور برای اجرای 
طرح یارانه انرژی و کارت سوخت، مهیا نیست و 
اجرای این طرح تا زمانی که آمادگی به حد کافی 
نرس��د به تعویق خواهد افتاد. برخی تحلیلگران 
منطق��ه معتقدند مش��کل دولت مص��ر تنها در 
یارانه ه��ای بخش س��وخت خالصه نمی ش��ود، 
مدتی است دولتمردان مصر در بخش یارانه های 
ش��هروندی با معضل نارضایت��ی مردمی و حتی 
تظاه��رات گاه و بیگاه روبه رو هس��تند و بر این 
اس��اس، دولت تمایلی به ایج��اد نارضایتی های 
مضاع��ف ن��دارد. در واق��ع، تصمیم گیری دولت 
برای ایجاد زیرس��اخت های کامل بخش سوخت 

تصمیمی منطقی به نظر می رسد. 
انگلستان

در سراس��ر بریتانی��ا ش��رکت های متعددی 
همچون ش��ل، آلس��تار، تگزاک��و و. . . در حوزه 
س��وخت و ص��دور کارت های س��وخت فعالیت 
می کنن��د. برخ��ی از ای��ن ش��رکت ها نه تنها به 
چرخه فروش سوخت و انرژی یاری می رسانند، 
بلکه به افزایش کارآفرینی در کش��ور نیز کمک 
می کنند. ش��رکت آلس��تار بالغ بر 38هزار شغل 
جدید به جامع��ه بریتانیا تقدیم کرده که رکورد 
قابل توجهی اس��ت. در این میان دو نکته اصلی 
جل��ب توجه می کند؛ نخس��ت، اعتماد دولت به 
بخش خصوص��ی و ش��رکت های مختل��ف برای 
صدور کارت سوخت و ساده تر شدن مسیر دولت 
برای پیگیری میزان مص��رف افراد از کارت های 

سوخت و نکته دوم، فرصت های شغلی متعددی 
که در سایه فعالیت شرکت های خصوصی ایجاد 

می شوند و نرخ اشتغال را می افزایند. 
با ای��ن حال نمی توان نقش زیرس��اخت ها در 
سیس��تم کارت های س��وخت و پیش��گیری از 
چندنرخی شدن را نادیده گرفت. عمده شکایات 
در خصوص توزیع انواع س��وخت، ب��اال و پایین 
شدن سقف دریافت سوخت، یکسان نبودن نرخ 
و به عبارتی چندنرخی بودن آن و در نهایت عدم 
موفقی��ت دولت در تأمین بودجه مناس��ب برای 
این بخش را ش��امل می ش��ود. بر همین اساس 
اس��ت که پیش از تصمیم گیری مبتنی بر توزیع 
کارت های س��وخت، باید از وجود توانایی تأمین 

نیاز شهروندان اطمینان حاصل کرد. 
ایران

بنزی��ن در روزه��ای پی��ش رو نقش آفرین��ی 
جدی ت��ری را در اقتصاد و سیاس��ت ای��ران ایفا 
می کن��د و ط��ی دو دهه گذش��ته نیز ه��ر زمان 
که دولت ه��ای وق��ت تصمیم ب��ه تغییر قیمت 
بنزین گرفتند، موجی از نوس��ان قیمتی در سایر 
بخش های اقتصاد ایجاد ش��ده اس��ت؛ اما سوال 
این اس��ت که آیا بنزین به عنوان خبرس��ازترین 
کاالی اقتصادی ایران به ش��اخص های اقتصادی 
چسبندگی دارد؟ به گزارش خبرآنالین، اعالم خبر 
افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصاً بنزین در 
س��ال آینده، موجی از انتقاد از بودجه پیشنهادی 
دولت را در س��ال آینده کلی��د زد. خبرهای اولیه 

حاکی از افزایش قیمت بنزی��ن به 15٠٠ تومان 
بود، با این حال بسیاری از کارشناسان و منتقدان، 
رس��یدن نرخ بنزین ب��ه 15٠٠ تومان را نقطه ای 
منفی در عرص��ه اقتصاد می دانس��تند و کاهش 
قدرت خرید مردم را نشانه ای از نبود شرایط برای 
افزایش قیمت بنزی��ن از 1٠٠٠ تومان به 15٠٠ 
تومان قلمداد می کردند.   داستان بنزین اما امروز 
آغاز نش��ده است؛ بنزین همواره داستانی سیاسی 
در ایران دارد. با فراگیر شدن حمل و نقل در ایران، 
آن هم حمل و نقل ش��خصی، بر پایه خودروهای 
بنزین سوز، قیمت بنزین به شاخصی مهم در عرصه 
اقتصاد ایران تبدیل شد. نه تنها دولت دوازدهم که 
همه دولت ها در ایران برای افزایش قیمت بنزین 
تحت فشار شدید افکار عمومی و مجلس شورای 

اسالمی و منتقدان شان قرار داشته اند. 
در این عرصه شاید راحت ترین وضعیت از آن 
دول��ت نهم و دهم بوده اس��ت، چراکه در دولت 
نهم با اجرای قانون س��همیه بندی بنزین، بنزین 
دونرخی در اقتصاد ایران رونمایی ش��د و بنزین 
سهمیه ای با نرخ لیتری 1٠٠ تومان و بنزین آزاد 
ب��ا نرخی برابر 4٠٠ تومان به فروش رس��ید، اما 
آنچه اهمیت داش��ت اینکه در س��الیان استقرار 
دول��ت دهم بود که اجرای قانون هدفمند کردن 
یارانه ها، آن هم به ش��کل ناقص بار دیگر رش��د 
قیم��ت بنزین را رق��م زد و بهای هر لیتر بنزین 
س��همیه ای را ب��ه 4٠٠ تومان و به��ای هر لیتر 
بنزی��ن آزاد را ب��ه 7٠٠ تومان افزای��ش داد. فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها ولی آن چنان که انتظار 
می رفت اجرایی نش��د تا اینکه در س��ال 1393 
قیمت بنزین سهمیه ای به 7٠٠ تومان و قیمت 

بنزین آزاد به 1٠٠٠ تومان رسید. 
اما در سومین سال استقرار دولت یازدهم بود 
که بنزی��ن دو نرخی با اقتصاد ایران خداحافظی 
کرد و بنزین تک نرخی 1٠٠٠ تومان اعالم شد. 
از این تاری��خ بود که دیگر کارت های س��وخت 
قابلیت خود را از دست دادند و دارندگان خودرو 
دیگر نیازی به استفاده از کارت های سوخت که 
یک دهه جزو الینفک مدارک در کیف ایرانی بود، 
نمی دیدند، اما گویا اتفاقات پیش رو تغییراتی را 

در عرصه بنزین رقم خواهد زد. 
 هر چه هست، قیمت بنزین در روزهای پیش 
رو نقش آفرینی جدی تری را در عرصه اقتصاد و 
صحنه سیاست ایران ایفا خواهد کرد. گویا هنوز 
برخی درصدد آن هس��تند تا با دستاویز قدیمی 
حمایت از ک��م درآمدها در براب��ر تغییر معادله 

بنزین بایستند. 

آیا کارت های سوخت دوباره برمی گردند؟ 

سرنوشت مبهم سیاسی ترین کاالی اقتصادی ایران
یادداشت

اقتصاد ایران و مشکالتی که بوی 
نفت می دهند

اقتصاد ایران چند مس��ئله و مش��کل مهم دارد که 
اگر ریش��ه یابی ش��وند همگی از دو عامل سرچشمه 
می گیرن��د که اگر اصالح نش��وند همچنان معضالت 
و چالش ه��ای اقتصادی ما ادامه خواه��د یافت و به 
تدریج بر شدت آنها افزوده خواهد شد؛ نخست اتکای 

اقتصاد به نفت و دوم فساد و انحصار. 
مس��ئله اتکای اقتصاد کشور به نفت از سال 1352 
آغاز ش��د؛ از زمان��ی که قیمت هر بش��که نفت خام 
صادراتی از حدود یک دالر به حوالی 11دالر رسید و 
پای درآمدهای عظیم نفتی به اقتصاد ایران باز ش��د. 
ایران در آن س��ال ها حدود 6میلیون بش��که نفت در 
روز صادر می کرد و 11برابر ش��دن قیمت هر بش��که 
نفت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران 
عمال باعث شد دولت وقت خود را بی نیاز از مدیریت 
بهینه منابع ببیند. این درآمدها به حدی هنگفت بود 
که تمام ارکان دیگر رش��د و توس��عه را تحت الشعاع 
قرار داد؛ اقتصاد دولتی تر شد و احساس نیاز به سایر 
عوامل رش��د مانند بهره وری، رقابت پذیری و. . . رنگ 
باخت و درآمدهای نفتی س��هم عمده این مسائل را 

پوشش دادند. 
اقتص��اد متکی ب��ه نفت، چن��دان ب��ه درآمدهای 
مالیات��ی توجه ندارد و در آن ب��ه بخش خصوصی و 
غیردولت��ی بهایی داده نمی ش��ود، چراک��ه دولت ها 
مناب��ع درآمدی خود را از طری��ق فروش نفت تامین 
می کنن��د و خ��ود را از بخش مول��د و وصول مالیات 
بی نی��از می دانند. از س��وی دیگر از آنج��ا که مالیات 
از تولید گرفته می ش��ود، دولت ها در اقتصاد نفتی به 
رون��ق تولید و بالندگ��ی بخش خصوصی و غیردولتی 
توجهی ندارند و همت چندانی برای رفع موانع تولید 
از خود نش��ان نمی دهند. چراکه نفت عمال جایگزین 
مالیات حاصل از تولید شده و اقتصاد را به سمت یک 
اقتصاد غیرتولیدی و مناس��ب برای رشد بخش های 
غیرمولد س��وق داده است. در نتیجه این وضعیت، از 
دهه 5٠به بعد و در کل دوران بعد از جنگ تحمیلی، 
س��هم نفت در اقتصاد ما باال بوده و گاه با احتس��اب 
مش��تقات نفتی به بیش از 7٠ تا 8٠درصد رس��یده 
است و بخش تولید نیز هرگز نتوانسته است آن گونه 
که باید خودی نش��ان بده��د. در مقابل، بودجه همه 
دولتی ه��ای نفتی نیز به دلیل وابس��تگی ش��دید به 
درآمدهای نفتی، رابطه مستقیمی با تغییرات قیمتی 
و میزان تولید نفت داش��ته و در مواقع کاهش قیمت 

یا افت تولید با کسری جدی مواجه شده اند. 
در این ش��رایط اگر درآمده��ای نفتی کفاف خرج 
دول��ت را بدهد و موفق به پوش��ش بودجه ش��ود، به 
دلی��ل ضع��ف تولید، اقتصاد کش��ور با ت��ورم همراه 
می ش��ود و اگر درآمدهای نفتی کافی نباشد، اقتصاد 
پا به رک��ودی می گذارد که بخ��ش تولید را بیش از 
پیش نحیف و وابس��تگی اقتصاد به درآمدهای نفتی 
را تش��دید می کند و این دور تسلسل همچنان ادامه 
می یاب��د و ناپایداری بازارها و افت ارزش پول ملی را 
به دنبال م��ی آورد. در حقیقت، در یک اقتصاد نفتی 
که کمترین توجه را به بخ��ش مولد دارد، بازارها به 
وجود ارزهای نفتی و تداوم واردات متکی هس��تند و 
هرگاه نقصانی در درآمدهای نفتی ایجاد شود، دچار 

تنش می شوند. 
یک��ی دیگ��ر از پیامده��ای نفتی ب��ودن اقتص��اد، 
بزرگ ش��دن دولت هاست؛ مسئله ای که همواره از آن 
به عنوان یکی از چالش های کش��ور یاد می ش��ود. از 
طرف دیگر، دولت بزرگ و اقتصاد نفتی باعث ش��ده 
ب��ا دو چالش جدی فس��اد و انحصار مواجه ش��ویم. 
متاس��فانه اقتص��اد دولت��ی که به درآمده��ای نفتی 
وابس��ته ش��ده، زمینه نهادیه شدن فس��اد در اقتصاد 
کش��ور را مهیا کرده و نهادینه شدن فساد نیز انحصار 
ایجاد کرده اس��ت. در ادامه ای��ن  دو مقوله به حدی 
هزینه ه��ای تولی��د را افزایش داده ک��ه جایی برای 
رقابتی شدن اقتصاد باقی نمانده است و موجب شده 
بخش خصوصی اجازه شکل گیری و توسعه پیدا نکند 
و در مقابل شاهد ش��کل گیری نهادهای انحصاری و 
ش��به دولتی در اقتصاد ایران باشیم. در این وضعیت، 
بخش عمده فعاالن بخ��ش خصوصی معتقدند یکی 
از ریشه های عدم خروج از رکود، بحث فساد است. 

بر این اس��اس می توان گفت کل مش��کالت کالن 
اقتص��اد ایران که از دو عامل اتکای اقتصاد به نفت و 
رواج فساد و انحصار ریشه می گیرد، مستقیما معلول 
غفلت از ش��یوه درست اس��تفاده از درآمدهای نفتی 
اس��ت. برخی از کش��ورهای صادرکننده نفت، مانند 
ن��روژ از زمانی  که صادرکننده نفت ش��دند، صندوق 
ذخیره ارزی ایجاد کردن��د و بدون اینکه درآمدهای 
نفت��ی را وارد اقتص��اد کنن��د آن را در این صندوق 
ریختن��د. در ادامه درآمدهای ارزی نفت را به س��ایر 
کش��ورها قرض دادند یا در جاهایی خارج از اقتصاد 
خود سرمایه گذاری و عمال فقط عایدی این درآمدها 
را به اقتصاد خود تزریق کردند. در این شرایط، دولت 
کماکان خود را برای اداره کش��ور نیازمند حمایت از 
تولید و وص��ول مالیات از این بخش می دید و جایی 
برای ش��کل گیری فس��اد و انحصار، به سبکی که در 

اقتصادهای نفتی شاهد آن هستیم، باز نمی  شد. 
منبع: آینده نگر
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مس��کن ب��ه عن��وان یک��ی از مهم تری��ن 
بخش های اقتصاد همواره با نوس��انات و فراز 
و فرودهایی همراه بوده اس��ت؛ بخش��ی مهم 
و تاثیرگذار که کارشناس��ان مسکن با بررسی 
رفتار متقاضی��ان و عرضه کنن��دگان معتقد 
هس��تند که جه��ش قیمتی در س��ال آینده 
اتفاق نخواهد افتاد و بازار مس��کن با میانگین 
۱۰ تا ۱۵درصد افزایش قیمت ساالنه و رونق 
در بخش متوس��ط قیمت به روند فعلی خود 

ادامه می دهد. 
به گزارش ایس��نا، بازار مسکن شهر تهران 
در ح��ال حاضر با رونق نس��بتا مناس��بی در 
واحدهای میان متراژ مواجه ش��ده اس��ت. در 
آذرماه امس��ال میانگین قیمت مس��کن شهر 
تهران به ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان رس��ید، 
معامالت نی��ز ۵۰درصد و قیم��ت ۱۵درصد 
نس��بت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافت. 
توزی��ع فراوانی تعداد معام��الت حاکی از آن 
اس��ت که واحده��ای ۵۵ ت��ا ۹۰ متر حدود 
۵۰درص��د از خری��د و ف��روش را ب��ه خ��ود 
اختصاص می دهند؛ ۳۵درص��د به واحدهای 
باالی ۹۰ متر و تنه��ا ۱۵درصد به واحدهای 
کمت��ر از ۵۵ متر اختص��اص دارد. این نمایه 
نشان می دهد عمده خرید و فروش در بخش 
متوسط قیمت در مناطق غرب، شمال غرب، 

شرق و جنوب شرق تهران انجام می شود. 
برخ��ی متقاضی��ان نگ��ران افزایش قیمت 
مس��کن هس��تند. در ای��ن خص��وص عمده 
کارشناس��ان معتقدند جهش یا س��ونامی در 
قیمت مسکن ایجاد نخواهد شد. احمد خرم، 
وزی��ر اس��بق راه و شهرس��ازی می گوید: در 
ماه های آینده جهش س��نگینی را در قیمت 
مس��کن نخواهیم داشت؛ چراکه تعداد زیادی 
مسکن گران قیمت در شهر تهران خالی است. 
هم اکن��ون عمده خرید و فروش از س��وی 
متقاضی��ان واقع��ی انج��ام می ش��ود و هنوز 
س��وداگران ب��ا توجه به بازده پایین س��رمایه 
بخ��ش مس��کن وارد این ح��وزه نش��ده اند. 
اغلب کس��انی ک��ه در حال حاض��ر اقدام به 
خرید مس��کن می کنند افرادی هستند که از 
طریق تسهیالت بانکی تقویت شده اند. عبده 
تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی می گوید: 
خانه ه��ای ارزان قیمت در آین��ده بازار خوبی 
خواهند داش��ت. در مقابل، معتقدم همچنان 
خانه های گرانقیمت با س��رعت بس��یار کمی 
فروخته خواهند شد و خانه های خالی لوکس 
به راحتی به فروش نخواهند رفت، اما مسکن 
ارزان قیمت بازار رشد مناسبی را پیش رو دارد 
و وزارت راه و شهرس��ازی هم کمک کرده تا 

این رشد ادامه پیدا کند. 
مش��اور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: 
س��االنه در ای��ران ۶۵۰ه��زار ازدواج صورت 
می گیرد که رقم قابل مالحظه ای است و این 
افراد وارد بازار مسکن می شوند. از سوی دیگر 
می توانند در صندوق پس انداز مس��کن یکم 

حساب افتتاح کنند. نگرانی بانک مسکن بابت 
کمبود منابع با حمایت برطرف می ش��ود؛ به 
ش��رطی که بانک مرکزی بپذیرد مطالباتی را 

که از بانک مسکن دارد دیرتر وصول کند. 
حام��د مظاهری��ان، مع��اون وزی��ر راه و 
 شهرس��ازی نیز به وضعیت بازار مس��کن در
 ۹ ماهه ابتدایی امس��ال اش��اره و خاطرنشان 
ک��رد: در آذرماه امس��ال بی��ش از ۵۰درصد 
تعداد مبایعه نامه ها افزایش یافت که رقم قابل 
توجهی بود. حجم ریالی مبایعات هم نشان از 
رشد ۷۶درصدی دارد.  اتفاقات شش ماهه دوم 
گویای این است که می توانیم به بازار مسکن 
امیدوار باشیم و بخش مسکن نقش خود را در 
اقتصاد کالن ایفا کند، به شرطی که بازار هدف 

را مدنظر قرار دهیم. 
عباس زینعلی، کارش��ناس اقتصاد مسکن 
نیز درخصوص علت افزایش معامالت در نیمه 
دوم امسال می گوید: تغییر بافت اجتماعی در 
ایران و به خصوص در تهران شکل گرفته است. 
طبقات متوسطی در این دگرگونی ایجاد شده 
که برای تثبیت موقعیت زندگی خود به تهیه 
خانه باکیفیت تر روی آورده اند. استطاعت این 
 گروه نی��ز خانه های دارای مح��دوده قیمتی

 ۵۰۰ میلی��ون تومان اس��ت. احتمال رش��د 
قیم��ت در مناط��ق مقص��د وج��ود دارد اما 
نمی تواند منجر به جهش قیمت میانگین شهر 
تهران در کوتاه مدت و میان مدت شود؛ چراکه 
ظرفیت رش��د ناگهانی در تمام مناطق تهران 

وجود ندارد. 
کارشناس��ان ب��ر ای��ن باورن��د ضرباهنگ 
رشد قیمت مسکن که بیش��تر در بافت های 
متوسط قیمت شهر تهران انجام شده احتماال 
نمی تواند برای مدت طوالنی ادامه پیدا کند؛ 
چراک��ه از قدرت خرید متقاضی��ان موثر این 
بازار فراتر رفته است. در ۹ماهه ابتدای امسال 
معامالت ۱۲درصد و قیمت مسکن شهر تهران 
۸درصد افزایش یافت، اما موضوع این اس��ت 
که این رش��د از ابتدای پاییز شدت بیشتری 
یافته است؛ به طوری که آذرماه در شهر تهران 
معامالت ۵۰درصد و قیمت ۱۵درصد نسبت 

به ماه مشابه سال قبل رشد نشان داد. 
ش��رایط موجود نگرانی هایی از بابت جهش 
قیمت مس��کن ایجاد کرده است. در ماه های 

قبل کارشناس��ان پیش بین��ی می کردند که 
قیمت مس��کن نهایتا ۲درصد باالت��ر از نرخ 
تورم قرار گیرد اما می بینیم که در آذرماه رشد 
قیمت مس��کن ۶درصد باالتر از تورم نقطه به 
نقطه ایس��تاد، اما روند شتابان قیمت مسکن 
می تواند در ماه های آینده هم ادامه پیدا کند؟ 
پژوهشگران اتاق بازرگانی معتقدند که رونق 
فعلی بازار مس��کن در آذرماه، نمی تواند باعث 
جهش قیمت باشد و رشد قیمتی این کاال نیز 
برای مدت طوالنی قابلیت تداوم ندارد، چراکه 
فراتر از قدرت خرید متقاضیان موثر این بازار 
است درحالی که جهش قیمتی مسکن عمال 
حضور بیش از ۵۰درصد مشتریان فعلی بازار 
را منتف��ی می کند و دوباره مس��کن را به لبه 

پرتگاه رکود می کشاند. 
با اینکه پیش رونق بخش مس��کن از طریق 
نش��انه هایی همچ��ون افزای��ش ۳۵درصدی 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیمه نخست، 
افزایش ۵۷درصدی تقاضا برای سپرده گذاری، 
رش��د منابع بانک��ی از طریق ف��روش امتیاز 
تس��هیالت مس��کن و رسیدن رش��د بخش 
ساختمان از منفی ۷.۴درصد در تابستان قبل 
به ۰.۸درصد در تابستان امسال دیده می شود، 
انتظار نم��ی رود که قیمت مس��کن از قدرت 
خرید تقاض��ای مصرفی باالتر ب��رود؛ هرچند 
ش��اهد رش��د فراتر از نرخ تورم در مناطقی از 
ش��مال غرب، شرق و جنوب ش��رق تهران به 

دلیل وجود خانوارهای متوسط باشیم. 

از س��وی دیگر، طی هفته های اخیر برخی 
مالکان واحدهای نوس��از قیمت پیشنهادی را 
باال برده اند که منجر به ایجاد ش��کاف قیمتی 
بین این نوع واحدها و قدیمی س��ازها ش��ده 
اس��ت. مش��اهدات میدانی حاکی از آن است 
در یکی دو ماه گذشته بعضی صاحبان امالک 
نوساز، قیمت پیشنهادی واحدهای میان متراژ 
را ۱۰ تا ۲۰درصد باال برده اند. این موضوع در 
مناطقی از غرب و نیمه ش��مالی تهران که از 
س��رانه خدمات عمومی بهت��ری برخوردارند 

نمود بیشتری دارد. 
مه��دی روانش��ادنیا، کارش��ناس اقتص��اد 
مس��کن می گوید: هم اکنون در حال رسیدن 
به آن گزاره هس��تیم که در سال های گذشته 
واحده��ای میان مت��راژ و میان قیمت که بازار 
می پسندد در شهر تهران تولید نشده است. به 
فروش نرسیدن واحدهای لوکس این موضوع 
را تایی��د می کند، لذا پیش بینی می ش��ود در 
آینده با فش��ار تقاضا برای خری��د واحدهای 

متوسط قیمت مواجه باشیم. 
همچنین در روزهای اخیر عنوان ش��د 
که به جز بانک مس��کن، بانک ملی نیز از 
این پس تسهیالتی از طریق اوراق گواهی 
حق تقدم پرداخت خواهد کرد که می تواند 
موجب شکستن قیمت فعلی هر برگ اوراق 
شود. بنابر آنچه که حسین زاده مدیر بانک 
مل��ی درباره طرح های س��ه گانه این بانک 
به منظور پرداخت تسهیالت توضیح داده 
اس��ت، هر نفر می تواند با سپرده گذاری در 
قالب یکی از این طرح ها بر اساس میانگین 
ماهانه تعیین شده در هر ماه یک برگ اوراق 
به ازای آن مبلغ دریافت کند. این اوراق هر 
کدام ۵۰۰ ه��زار تومان وام را دربر خواهد 
گرف��ت و می توان��د در دوره ای چند ماهه 
اوراق را انباشت کرده و در نهایت تسهیالت 
مس��کن دریافت کند و یا اینک��ه آن را در 
فرابورس به فروش برس��اند. در هر صورت 
براساس معاینه ای که در حساب وی وجود 
دارد در هر ماه سود سپرده به آن اختصاص 

پیدا خواهد کرد. 

///////

ردیابی سمت و سوی بازار مسکن در ماه های آینده

چشماندازبازارمسکندرکوتاهمدت
اخبار

طرح مجلس برای افزایش یارانه 
نقدی

براساس پیش��نهاد مطرح  ش��ده در کمیسیون تلفیق، 
تع��دادی از نمایندگان در نظر دارند ب��ا جابه جایی یکی 
از ردیف ه��ای تبص��ره ۱۴ مع��ادل ۳۳۰۰ میلیارد تومان 
به اعتبارات یارانه نقدی اضافه کنند. به گزارش تس��نیم، 
براس��اس پیشنهاد مطرح ش��ده از س��وی برخی اعضای 
کمیسیون تلفیق، نمایندگان در نظر دارند ۳۳۰۰ میلیارد 
تومان از اعتبارات گنجانده شده در تبصره ۱۴ الیحه بودجه 
مربوط به خرید تضمینی گندم و یارانه نان را به پرداخت 
یارانه ه��ای نقدی اختص��اص دهند.  این درحالی اس��ت 
که در س��نوات قبل خرید تضمینی گن��دم از ردیف های 
 دیگ��ری تامین ش��ده ام��ا در الیحه بودج��ه ۹۷ دولت 
۳۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه ها را در 
قالب تبصره ۱۴ به عنوان یارانه نان و خرید تضمینی گندم 
در نظر گرفته اس��ت. بر این اساس پیشنهاد شده در سال 
۹۷ نیز اعتبار خرید تضمینی گن��دم از ردیف های دیگر 
تامین ش��ده و اعتبارات به جامان��ده صرف پرداخت یارانه 
نقدی و پوشش خانوارهایی شود که به صورت ناخواسته 
از دریاف��ت یارانه نقدی بازمانده اند.  براس��اس تبصره ۱۴ 
الیح��ه بودجه از منابع ۳۷ هزار میلیارد تومانی حاصل از 
اج��رای قانون هدفمندی یارانه ها، به غیر از یارانه نان، ۲۳ 
هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه ها، ۷ هزار 
میلیارد تومان صرف فقرزدایی خانوارها با درآمد کمتر از 
خط حمایتی کمیته امداد و ۳۷۰۰ میلیارد تومان صرف 

یارانه درمان و کاهش هزینه های سالمت خواهد شد. 

آخرین تصمیم درباره قیمت  نان
ایس��نا به نقل از رئیس اتاق اصناف کش��ور خبر داد 
که قیمت نان هیچ گونه افزایش��ی نخواهد داشت. علی 
فاضلی گفت: ب��رای جلوگی��ری از افزایش قیمت نان 
پیشنهاد ما این بود که شاهد افزایش حامل های انرژی 
نباشیم و قیمت  حامل های انرژی همچون سال ۱۳۹۳ 
باشد. او ادامه داد: همچنین پیشنهاد کردیم که حداقل 
حق بیمه کارفرمایان تا س��قف پنج کارگر اعمال شود 
تا بدین ترتیب بخش��ی از مشکالت این صنف برطرف 
ش��ود.  رئیس اتاق اصناف در پاس��خ به این س��وال که 
از س��وی دولت وعده همکاری در این زمینه داده شده 
اس��ت، پاسخ داد: هنوز مس��ئوالن در این زمینه پاسخ 
نداده اند، اما پیش��نهادمان را طی نامه ای به معاون اول 
رئیس جمه��وری ارس��ال کرده ایم ک��ه امیدواریم این 

پیشنهادات مورد توجه قرار گیرد. 

اقتصاد کالن

بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران
برنامه روزی به جای برنامه ریزی

عضو هیأت علمی دانش��کده اقتصاد عالمه معتقد 
اس��ت اقتص��اد ای��ران نیازمند جراح��ی و اصالحات 
تدریج��ی اس��ت و این اصالح��ات را ی��ک ضرورت 
ملی عنوان می کند که اگر انجام نش��ود، کشور قادر 
نخواهد بود در روند تحوالت توسعه ای قرار بگیرد. او 
از برنامه روزی ش��دن اقتصاد گالیه دارد و می گوید: 
باید برای توس��عه اقتصاد برنامه ریزی ش��ود نه اینکه 

آن را به روزمرگی سوق داد. 
مه��دی پازوک��ی در گفت وگو با پای��گاه خبری اتاق 
ایران گفت: در ش��رایط فعلی حدود ۷۶.۵ میلیون نفر 
از جمعیت ۸۰ میلیونی کش��ور یارانه نقدی می گیرند 
درحالی که بر اساس مبانی علمی و کارشناسی، حداکثر 
باید به س��ه دهک پایین درآمدی جامعه، یعنی حدود 

۲۴ میلیون نفر یارانه پرداخت شود. 
او با تأکید بر اینکه ح��ذف یارانه ثروتمندان یکی از 
اصالحات ضروری در اقتصاد ایران اس��ت، تصریح کرد: 
در سال ۱۳۸۹ که هدفمندی یارانه ها آغاز شد، ۴۵هزار 
و ۵۰۰ تومان به مردم پرداخت می ش��د که در شرایط 
فعلی قدرت خرید آن به یک سوم رسیده است پس باید 
رقم باالتری به طبقات نیازمند پرداخت شود، اما منابع 
بودجه کش��ور محدود است و قادر به پوشش دادن این 

هزینه نیست. 
پازوکی ادامه داد: در این شرایط باید یارانه ثروتمندان 
حذف شود تا هم منابعی برای تخصیص به نیازمندان در 
دسترس دولت قرار بگیرد و هم اهداف مورد نظر قانون 
هدفمندس��ازی یارانه ها مبنی بر کمک به نیازمندان و 

توسعه تولید محقق شود. 
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد عالمه با اشاره به 
تصمیم دولت برای ح��ذف یارانه ثروتمندان در الیحه 
بودجه ۹۷، اظهار کرد: در ش��رایط فعلی فضا به نحوی 
چیده شده که دولت از این اصالح ضروری عقب نشینی 
کند و از س��وی دیگر مخالفان دول��ت که در انتخابات 
مغلوب شده اند نیز چندان بی میل نیستند که با توسل 
به موضوع حذف یارانه ها، مردم را از دولت ناراضی کنند. 
او ادام��ه داد: این در حالی اس��ت که منابع درآمدی 
دول��ت ش��امل نفت و مالی��ات محدودی��ت دارد و اگر 
اصالحات مدنظر دولت در حوزه حذف یارانه ثروتمندان 
محق��ق نش��ود، دولت عماًل ق��ادر به بهب��ود وضعیت 
معیش��تی طبقات نیازمند جامعه نخواهد بود. از سوی 
دیگر رسانه ملی نیز به دنبال اصالحات ساختاری نیست 
و تالش می کند جامعه را به سمت جو پوپولیستی ببرد 
که این مسئله، انجام اصالحات را برای دولت و مجموعه 

حاکمیت سخت می کند. 
پازوکی تأکید کرد: بر اساس اهداف باالدستی نظام، 
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید کاهش یابد و 
از سوی دیگر در شرایط نابسامان اقتصادی، افزایش رقم 
مالیاتی نیز اقدام به صالحی نیست پس تفکر استمرار 
پرداخ��ت یارانه به عموم مردم و در مقابل تأمین منابع 
م��ورد نیاز برای افزایش یاران��ه نیازمندان از محل های 
دیگر عمالً قابلی��ت اجرا ندارد و دولت را به بن بس��ت 

می رساند. 
او همچنی��ن، گس��ترش چت��ر مالیات��ی را از دیگر 
اصالحات مورد نیاز اقتصاد ایران دانس��ت و افزود: این 
در حالی اس��ت که در شرایط فعلی حدود ۴۰ درصد از 
اقتصاد ایران فرار مالیاتی دارند و ۲۰ درصد نیز معاف از 
مالیات هستند که در مقابل اصالحات مالیاتی جوسازی 

خواهند کرد. 



جلس��ه نهایی ش��ورای داوران دومین 
جش��نواره فیلم 180 ثانیه ای پاس��ارگاد، 
برگ��زار و تصمیم ه��ای نهای��ی جه��ت 
برگ��زاری ه��ر چ��ه باش��کوه تر مراس��م 

اختتامیه اتخاذ شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، 
خس��رو رفیعی دبیر اجرایی و عضو هیأت 
داوران جشنواره، با اعالم این مطلب گفت: 
در جلسه نهایی ش��واری داوران جشنواره 
که با حضور اعضای هیأت داوران متشکل 
از دکتر حس��ن بلخاری، پوران درخشنده، 
روح اهلل حج��ازی، غالمرضا نامی، علی اکبر 
امین تفرشی، دکتر محمود دهقان، خسرو 
رفیعی و امیرعلی آقایاری برگزار شد، ضمن 
بررسی بیش��تر آثار منتخب، تصمیم های 
الزم جه��ت برگزاری هر چه بهتر مراس��م 

اختتامیه اتخاذ شد. 
وی ادامه داد: بر این اس��اس مقرر شد 
به  جهت بررسی بیشتر آثار نهایی، تعیین 
زمان مناس��ب و ایج��اد زمینه بهتر برای 
اک��ران این آث��ار و همچنین عدم تداخل 
این مراس��م با س��ایر مراس��م مربوط به 
انقالب اس��المی  پی��روزی  س��الگرد  ایام 
در بهمن م��اه، زمان برگ��زاری اختتامیه 

جشنواره به زمان دیگری موکول شود. 
رفیع��ی با بی��ان این مطل��ب که زمان 
دقیق برگزاری مراس��م ب��ه زودی اعالم 
خواهد شد، تصریح کرد: مراسم اختتامیه 
ای��ن جش��نواره ب��ا حض��ور مس��ئوالن 

اهدای  انجمن  محیط زیس��ت،  س��ازمان 
عض��و ایرانیان، س��ازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخی��زداری کش��ور، واحد اهدای عضو 
بیمارس��تان مس��یح دانش��وری، مدیران 
از هنرمن��دان  بانک پاس��ارگاد، جمع��ی 
کش��ور، ش��رکت کنندگان در جشنواره و 

عالقه مندان برگزار خواهد شد. 
وی تأکید کرد: دبیرخانه جشنواره فیلم 
180ثانیه ای پاس��ارگاد، زمین��ه را برای 
نظرس��نجی از هم میهن��ان و جلب آرای 
آنها در خصوص فیلم های ارس��ال ش��ده 
به جش��نواره نیز فراه��م خواهد کرد. در 
این راستا هم وطنان گرامی می توانند بعد 
از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره، با 
مراجعه به سامانه تلویزیون اینترنتی آیو 
نسبت به مشاهده آثار شرکت کنندگان و 
ثبت رأی خود اقدام کنند. بانک پاسارگاد 
به ی��ک فیل��م در هر بخش که توس��ط 
هم میهنان انتخاب شده است، جایزه ویژه 
تماشاگران را اهدا خواهد کرد. همچنین 
به سه نفر از شرکت کنندگان در انتخاب 
مردمی، هدیه ای به رسم یادبود و به قید 
قرعه اهدا خواهد ش��د. رفیعی همچنین 
اظه��ار امیدواری ک��رد ک��ه هم میهنان 
عزیز بتوانن��د مراس��م اختتامیه دومین 
جش��نواره فیلم 180ثانیه ای پاسارگاد را 
نیز به صورت مس��تقیم از طریق س��امانه 

تلویزیون اینترنتی آیو تماشا کنند. 
دبیر اجرایی جشنواره در خصوص آمار 

نهای��ی آثار ارس��الی به دبیرخان��ه افزود: 
در مجم��وع 1333 اثر متش��کل از 603 
فیل��م در خصوص مح��ور تکریم خانواده 
و مس��ئولیت اجتماع��ی، 431 فیل��م در 
خص��وص مح��ور حفظ محیط زیس��ت و 
مناب��ع طبیع��ی و 299 فیل��م در محور 
اه��دای عض��و، همچنی��ن 918 ایده به 
دبیرخانه جش��نواره ارس��ال شده که هر 
کدام به طور کامل توس��ط هیأت انتخاب 
بازبینی و بررسی شده و آثار برگزیده در 
مرحله نهایی داوری انتخاب شدند. رفیعی 
خاطرنشان کرد: به کلیه شرکت کنندگان 
در بخش داوری این جش��نواره به رس��م 
یادب��ود تندیس جش��نواره اه��دا خواهد 
ش��د. ع��الوه ب��ر این ب��ه کلی��ه عزیزان 
ش��رکت کننده که در ارزیابی اول داوری 
پذیرفته شده اند، هدیه ای به رسم یادبود 

تقدیم خواهد شد. 
وی در خص��وص جوایز این جش��نواره 
تأکید کرد: به نف��رات اول تا چهارم در هر 
بخش این جش��نواره ب��ه ترتیب تندیس 

جش��نواره به همراه دیپل��م افتخار و مبلغ 
80میلی��ون ری��ال، تندیس جش��نواره به 
همراه دیپلم افتخار و مبلغ 60میلیون ریال، 
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و 
مبلغ 40میلیون ریال و تندیس جشنواره به 
 همراه دیپلم افتخار و مبلغ 20میلیون ریال 
اهدا می ش��ود. همچنین در بخش جنبی، 
به چهار ایده برت��ر در هر بخش که امکان 
ساخت پیدا نکرده اند، تندیس جشنواره به 
همراه دیپلم افتخار و مبلغ 10میلیون ریال 

پرداخت خواهد شد. 
گفتنی است جشنواره فیلم 180ثانیه ای 
پاس��ارگاد به ابت��کار بانک پاس��ارگاد و با 
هدف جلب افکار عموم��ی به محورهای 
و  اس��تعدادها  شناس��ایی  جش��نواره، 
در جوان��ان  انگی��زه  ایج��اد  همچنی��ن 
عالقه مند برگزار شده اس��ت. عالقه مندان 
اطالع��ات  کس��ب  ب��رای  می توانن��د 
 بیش��تر به س��ایت جش��نواره به نش��انی
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مراجعه کنند. 

جلسه نهایی شورای داوران جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد برگزار شد

مردمبهفیلمهایجشنواره180ثانیهایپاسارگادرایمیدهند معاون بانکداری بانک انصار اعالم کرد
سقف تسهیالت حاتم به 

150میلیون ریال افزایش یافت
بانک انصار در راستای تحقق فرمایش مقام معظم 
رهب��ری در حمای��ت از تولید ملی، با س��رمایه های 
ایرانی نسبت به اعطای تسهیالت به زوج های جوان 
و عم��وم مردم برای تهیه جهیزیه و وس��ایل زندگی 
در قالب عقد مرابحه اقدام کرده اس��ت. این طرح در 
س��ال گذش��ته با اختصاص 10هزار میلیارد ریال به 
مرحله اجرا درآمده و تداوم یافته اس��ت. طرح  حاتم 
و اعط��ای تس��هیالت خری��د کاالی  ایرانی توس��ط 
بانک  انصار، به عنوان نخس��تین ط��رح عملیاتی در 
حمای��ت از تولید داخلی  و تحق��ق اقتصاد مقاومتی 
به ش��مار می آید. بانک  انصار پرچمدار تحقق اقتصاد 
مقاومتی در ش��بکه  بانکی است و اجرای طرح  حاتم 
را می ت��وان یک حرکت پیش��گامانه تلق��ی کرد که 
برای موفقیت در س��طح کالن، نیازمند عزم عمومی 
ش��بکه بانکی اس��ت تا با اجرای طرح های تکمیلی 
موجب��ات تقویت نظام تولیدداخل��ی را فراهم  آورند 
و به توس��عه ظرفیت ه��ای بومی و رونق بخش��ی به 
بازارفروش کاالهای ایرانی مساعدت کنند. عملیاتی 
 کردن پیش��نهادهای ده گان��ه مقام معظم رهبری در 
خصوص اقتصاد مقاومت��ی نیازمند طرح هایی نظیر 
طرح حاتم اس��ت تا در راستای تقویت تولید داخلی 
و س��مت تقاضا در عرصه اقتصادی اقدامات گسترده 
ص��ورت گی��رد و مردم ب��ه خرید کاالهای س��اخت 
داخل تشویق شوند. البته بانک  انصار اصرار دارد که 
کیفیت کاالهای ایرانی باید در سطح استانداردهای 

بین المللی رعایت شود. 

 رادیو اینترنتی بانک دی
آغاز به کار کرد

 پادکس��ت رس��می بانک دی با عن��وان »صدای 
دی« ب��ا حضور مدیرعامل بانک دی افتتاح و آغاز به 
کار ک��رد.  به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات 
بانک دی، در این مراس��م اولین برنامه صدای دی با 
عنوان »مهم ترین سرخط خبرهای اقتصادی ایران و 
جهان« با حض��ور مدیرعامل بانک دی اجرا و تولید 
ش��د.  بر اس��اس این گزارش، محمدرضا قربانی در 
جریان مراسم افتتاح رادیو اینترنتی در پیامی صوتی 
با مخاطبان رادیو اینترنتی صدای دی صحبت کرد. 
مدیرعامل بان��ک دی در این پیام ضمن قدردانی از 
تالش های هم��کاران اداره روابط عمومی، راه اندازی 
پادکس��ت اختصاصی »ص��دای دی« را ب��ا تکیه بر 
ظرفیت ها و توانمندی ه��ای داخلی اقدامی خالقانه 
و مؤث��ر دانس��ت.  او همچنی��ن ای��ن موفقیت را به 
همکاران ارزش آفرین خانواده بزرگ گروه مالی دی 
و ش��نوندگان تبریک گفت و بر توسعه فعالیت های 
ای��ن رادی��و در زمین��ه مس��ئولیت های اجتماعی و 

فرهنگی تأکید کرد. 
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خبرنــامه

رئیس اتحادیه طال وجواهر از متعادل شدن 
قیمت ها خبر داد

حباب سکه ترکید
رئی��س اتحادی��ه طال وجواه��ر درب��اره آخرین 
تحوالت بازار س��که اعالم کرد: قیمت س��که تحت 
تأثی��ر دو عامل متعادل داخل��ی و خارجی در بازار 

متعادل شد. 
محم��د کش��تی آرای در گفت وگو ب��ا ایبنا، ضمن 
اع��الم آمار یادش��ده گفت: افت قیم��ت ارز و میزان 
تقاضا از س��وی س��رمایه گذاران طی چهار روز اخیر 
باعث ش��ده تا قیمت س��که بهار آزادی در بازار بین 
60 ت��ا ۷0هزار تومان کاهش قیم��ت را در تابلوهای 
معامالت��ی ثبت کند.  رئیس اتحادی��ه طال و جواهر 
در ادامه در خصوص علت رشد و نوسان قیمت سکه 
بهارآزادی در دو هفته اخیر بیان کرد: در چند هفته 
اخی��ر قیمت ط��ال در جهان و ارزهای رایج با رش��د 
صع��ودی مواجه ش��دند و تأثیر آن در ب��ازار ایران، 

افزایش بهای سکه بود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.28۷دالر آمریکا

5.255یورو اروپا

5.909پوند انگلیس

1.188درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

588.900مثقال طال

135.950هر گرم طالی 18 عیار

1.465.000سکه بهار آزادی

1.459.000سکه طرح جدید

۷30.000نیم سکه

429.500ربع سکه

282.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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در نخس��تین روز هفته س��وم دی ماه 
امسال شاخص کل بار دیگر توانست وارد 
کانال ۹۶ هزار واحدی ش��ود و با رش��د 
341 پله ای ضمن بازپس گیری کانال ۹۶ 
ه��زار واحدی در جایگاه ۹۶ هزار و 270 
واحدی بایس��تد، چنانچ��ه خودرویی ها، 
نفتی ه��ا و گروه فلزات اساس��ی عمدتا با 
رشد قیمت سهام مواجه شدند و شاخص 
کل هم وزن با رش��د 121 واحد عدد 17 
هزار و 1۶4 را تجربه کرد؛ ش��اخص آزاد 
شناور نیز با رشد 44۶ واحدی مواجه شد 
و ت��ا رقم 103 ه��زار و 443 باال رفت؛ از 
طرفی ش��اخص ب��ازار اول و بازار دوم هر 
ی��ک به ترتیب 21۶ و ۸۶0 واحد رش��د 

کردند. 
به گزارش »فرصت امروز«، بازار بورس 
که در هفته گذش��ته تح��ت تأثیر برخی 
تحوالت سیاس��ی داخلی و خارجی دچار 
افت ش��دید شده بود، در نخستین روز از 
هفت��ه کاری جدید، بی��ش از 300 واحد 
رش��د کرد. آرام ش��دن ش��رایط سیاسی 
از ی��ک س��و و افزای��ش قیم��ت برخی 
کامودیتی ه��ا و نف��ت از س��وی دیگ��ر، 
فرصتی را برای رش��د قیمت ش��رکت ها 
فراهم کرد. بر اس��اس گزارش ها، قیمت 
نفت خام در معامالت دیروز بشکه ای ۶7 

دالر و 27 سنت خرید و فروش شد. 
در معامالت ش��نبه یک میلیارد و 317 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش سه هزار و 51۸ میلیارد ریال در 51 
هزار و 2۸۶ نوبت خرید و فروش شد و همه 
ش��اخص های اصلی بازار س��رمایه روندی 

صعودی داش��تند. بر این اساس، شاخص 
قیمت )وزنی-ارزش��ی( ک��ه در آن ارزش 
س��هام ش��رکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
ش��اخص می گذارد، 10۹ واحد و شاخص 
کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه 
ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه 
شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 

121 واحد رشد کرده است. 
ش��اخص قیمت )هم وزن( ک��ه بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس اس��ت، نیز ۹1 
واحد و ش��اخص آزاد ش��ناور که بیانگر 
آن بخش از س��هام ش��رک�ت هاست که 
قابل معامله در بورس باش��د، 44۶ واحد 
افزایش یافت. ش��اخص ب��ازار اول که به 
ش��رکت هایی اختص��اص دارد که از نظر 
س��رمایه، س��ودآوری و درصد سهام آزاد 
شناور شرایط بهتری دارند، 574 واحد و 
شاخص بازار دوم بورس یک هزار و 1۶3 

واحد باال رفت. 
در معام��الت دی��روز، فلزات اساس��ی 
در صدر گروه های بورس��ی قرار داش��ت 
و در معام��الت ای��ن گروه ۸2 س��هم به 
ارزش 2۹۶ میلی��ارد ری��ال داد و س��تد 
ش��د. گروه کانی ه��ای فلزی ب��ه ارزش 
22۸ میلیارد ریال و ش��یمیایی به ارزش 
103 میلیارد ری��ال جایگاه های بعدی را 
به خود اختصاص دادن��د. در رده چهارم 
گروه فرآورده های نفت��ی با معامالتی به 
ارزش ۹3 میلی��ارد ریال ج��ای گرفت و 
گروه خودرو نیز با معامالتی به ارزش ۹1 
میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد. 

نمادهای شپنا )پاالیش نفت اصفهان(، 
فملی )ملی صنایع م��س(، پترول )گروه 
پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانی��ان(، 
ش��تران )پاالی��ش نفت ته��ران(، فارس 
)هلدینگ خلیج فارس(، ش��بریز )پاالیش 
نف��ت تبریز(و ف��والد )مبارک��ه( در بازار 
دی��روز با رش��د خ��ود بیش��ترین تأثیر 
مثبت را بر ش��اخص بر جای گذاش��تند. 
ب��ه عبارت دیگر، پاالی��ش نفت اصفهان، 
ملی صنایع مس ایران و گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان هر یک به ترتیب 
ب��ا 40، 31 و 2۶ واح��د تأثی��ر مثب��ت 
بیش��ترین نقش افزاینده را در دماس��نج 
بازار س��رمایه داشتند اما در طرف مقابل 
فوالد خوزس��تان، گروه مپنا و کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران هر یک به ترتیب 
با 1۹، 12 و ۹ واحد تأثیر کاهنده س��عی 
کردند دماس��نج بازار را به س��مت پایین 

هدایت کنند. 
در نخس��تین روز کاری هفت��ه پس از 
مدت ها دوباره قیمت س��هام شرکت های 
گروه ه��ای فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و 
سوخت هسته ای روند افزایشی را تجربه 
کردن��د. هر چند که ای��ن افزایش عمدتا 
کمت��ر از ی��ک درصد ب��ود. در این گروه 
نزدی��ک به 1۹میلیون س��هم ب��ه ارزش 
حدود ۹ میلی��ارد و 3۸4 میلیون تومان 

مورد داد و ستد قرار گرفت. 
در گروه فلزات اساس��ی نیز شاهد رشد 
قیم��ت اکثر س��هام ها بودیم. تع��دادی از 
 س��هم های این گ��روه توانس��تند تا حدود

 5 درص��د رش��د در قیمت پایانی داش��ته 

باش��ند. در این گ��روه نیز نزدی��ک به ۸3 
میلیون س��هم به ارزش 2۹ میلیارد و ۶00 
میلیون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. 
قیمت س��هم های گ��روه خ��ودرو نیز 
کمتر از 2 درصد با رش��د مواجه شد، هر 
چند که نمادهایی همچون رینگ س��ازی 
مش��هد، نیرومحرکه، محورس��ازان ایران 
 خ��ودرو از مع��دود نمادهای��ی بودند که 
توانستند بیش از 3درصد افزایش قیمت 
داشته باشند. حجم معامالت خودرویی ها 
رق��م بیش از ۸2 میلی��ون را تجربه کرد 
و ارزش معام��الت به بی��ش از ۹ میلیارد 

تومان رسید. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
351 میلی��ارد تومان رس��ید که این رقم 
ناش��ی از دس��ت به دس��ت ش��دن یک 
میلیارد و 317 میلیون سهم و اوراق مالی 
طی 51 هزار و 2۸۶ نوبت داد و ستد بود. 
ش��اخص فرابورس )آیفکس( نیز بیش 
از هش��ت واحد رش��د کرد و با رشد ۸.1 
واحدی به جایگاه ی��ک هزار و ۶3 واحد 
رسید. ارزش معامالت فرابورس ایران به 
رق��م 1۸3 میلیارد تومان رس��یدو حجم 
معام��الت 373 میلی��ون س��هم و اوراق 
مال��ی را تجربه کرد. از جمل��ه نمادهای 
تأثیرگذار روی آیفکس می توان نمادهای 
پتروش��یمی زاگرس، پتروشیمی مارون و 

پاالیش نفت الوان اشاره کرد. 
ب��ه نظ��ر کارشناس��ان، رون��د حرکت 
ش��اخص بورس تا پایان امسال، صعودی 
خواهد بود، اگرچه در برخی زمان ها، این 

روند دچار اختالل و وقفه می شود. 

رشد341پلهایبورسدرنخستینروزهفتهسومدیماه

بازگشت دوباره شاخص بورس به کانال ۹۶ هزار واحدی
دریچه

انتظاررشدشاخصبورسایران
سال۲۰1۸؛سالرشد
ورونقبازارسرمایه

گروه فل��زات اساس��ی در ۹ ماهه امس��ال صادرات 
خوبی داشت و گروه معادن و پتروشیمی ها نیز متاثر از 
افزایش نرخ ارز شرایط بسیار خوبی را تجربه می کنند 
که با تعدیل های مثبتی نیز همراه است. همچنین رشد 
قیمت کامودیتی ها در کنار کاهش نرخ بهره بانکی در 
سال جاری و نزدیک شدن آن به نرخ تورم دلیلی است 
تا انتظار رشد ش��اخص بورس ایران برای سال 201۸ 
وجود داشته باشد. مصطفی صفاری، مدیرعامل شرکت 
سبدگردان س��رمایه ایرانیان با بیان این مطلب درباره 
 ش��رایط فعلی بازار س��رمایه با توجه ب��ه گزارش های

 ۹ ماهه، به پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه )سنا(، 
گفت: گروه فلزات اساس��ی در ۹ ماهه ابتدایی امسال 
صادرات خوبی داشت و گروه معادن و پتروشیمی ها نیز 
متاثر از افزایش نرخ ارز ش��رایط بسیار خوبی را تجربه 
می کنند که با تعدیل های مثبتی نیز همراه است. این 
کارشناس بازار سرمایه در بررسی صنایع پربازده کشور 
گفت: صنعت نفت و گاز، صنعت گردشگری و خدمات 
س��ه صنعت با مزیت مطلق در اقتصاد ایران، هستند.  
او با اش��اره به اینکه بیشترین سهم صادرات غیرنفتی 
کش��ور ما در حال حاضر گروه پتروش��یمی ها اس��ت، 
گفت: دومین صنعتی که بیشترین سهم را در صادرات 
غیرنفتی کشور دارد، گروه معادن است که به دو بخش 
کانی فلزی و کانی غیرفلزی تقسیم می شوند.  صفاری 
بیان کرد: کانی های فلزی مانند سنگ آهن، روی، مس 
و طال، در نیمه نخس��ت س��ال در پی افزایش قیمت و 
رش��د صادرات شرایط خوبی داش��تند و هنوز هم این 
شرایط برای این گروه حاکم است.  این کارشناس بازار 
س��رمایه با تاکید بر اینکه شاخص بورس های جهانی 
مانند آمریکا به دلی��ل افزایش نرخ بهره کاهش یافته 
اس��ت، ادامه داد: شاخص بورس ایران در سال میالدی 
گذشته مثبت بود، به طوری که طی دو ماه اخیر، بورس 
ایران در رده بورس های پربازده جهان قرار گرفته است. 
 وی با بی��ان اینکه بورس های جهانی طی س��ال 
گذش��ته تحت تاثیر ش��وک های ارزش گ��ذاری نرخ 
بهره بوده اند، اظهار داشت: نرخ بهره ای که بازار پول 
تعیین می کند به عنوان رقیب بازار سرمایه محسوب 
می ش��ود.  این کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به 
اینک��ه نرخ بهره و ارزش س��هام رابطه عکس دارند، 
ادام��ه داد: اکثر مبادالت در س��طح جهان از طریق 
دالر انجام می ش��ود و نوس��انات این ارز روی قیمت 
طال، نف��ت و . . . تاثیر گذار اس��ت؛ به ط��وری که با 
افزای��ش نرخ برابری دالر با س��ایر ارزها، قیمت این 
کااله��ا با کاهش روبه رو می ش��ود.  وی با اش��اره به 
شوک واردش��ده به بازار کامودیتی ها ابراز داشت: با 
افزایش بیش از اندازه آلودگی هوا در کش��ور چین، 
20درصد از تولیدات این کشور در حوزه هایی مانند 
ف��والد و مس کاهش یافت که این موضوع ش��وکی 
ب��رای ب��ازار این محصوالت ب��ود.  صف��اری با بیان 
اینکه کاهش تولید چین س��بب افزایش شاخص ها 
و قیم��ت کامودیتی ها و کاالهای صنعتی مانند طال، 
نق��ره، فوالد و مس در س��طح جهان ش��د، گفت: با 
افزای��ش قیمت نفت به ۶۶ دالر بر قیمت محصوالت 
پتروش��یمی در جهان افزوده ش��ده و این مس��ئله 
رون��ق بورس ایران را در حوزه فل��زات، مواد معدنی 

و پتروشیمی به دنبال داشت. 

در9ماهگذشتهصورتگرفت
افزایش43درصدیمعامالتاوراق

تسهیالتمسکن
حجم معامالت اوراق گواهی تسهیالت مسکن در ۹ماه 
گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال 43درصد افزایش 
را نشان می دهد. به گزارش سنا، از ابتدای امسال تا پایان 
آذرم��اه در مدت ۹ ماه، تعداد ۶1 میلیارد و 514میلیون 
ورق��ه به��ادار در 7میلی��ون و 1۸4هزار نوب��ت به ارزش 
3۶5هزار و 1۸2 میلیارد ریال طی 1۸1روز معامالتی در 
بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب 
از اف��ت 3درصدی حج��م و افزای��ش 1۸ و 4۹درصدی 
دفعات و ارزش معامالت نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذش��ته حکایت دارد. همچنین بازار اول فرابورس در ۹ 
ماه گذشته تغییر مالکیت 7 میلیارد و 107 میلیون ورقه 
بهادار به ارزش 14ه��زار و 210میلیارد ریال و بازار دوم 
مبادل��ه 21میلیارد و ۸32میلیون ورق��ه بهادار به ارزش 
۶۸هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام 
ب��ه ترتیب بیانگر افت 41 و 4۹درص��دی حجم و ارزش 
معامالت در بازار اول و افزایش 7 و افت یک درصدی حجم 
و ارزش معامالت بازار دوم در مقایسه با مدت مشابه سال 
۹5 اس��ت. این گزارش می  افزاید: در بازار ابزارهای نوین 
مالی نیز در این مدت تعداد یک میلیارد و 5۶5 میلیون 
اوراق بدهی به ارزش 224هزار و 2۸1میلیارد ریال معامله 
ش��ده است که از افزایش 1۶درصدی و رشد 2۶درصدی 
حجم و ارزش معامالت این بازار در ۹ماه گذشته نسبت 
به مدت مشابه پارسال حکایت می کند. افزون بر این، بالغ 
بر 134۶میلیون صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله به 
ارزش 13 ه��زار و ۶1۹ میلی��ارد ریال و 13میلیون ورقه 
گواهی تسهیالت مسکن )تسه( به ارزش ۹۶72 میلیارد 
ری��ال در این مدت در ای��ن بازار مورد معامله قرار گرفته 
است که نشان از افزایش 14 و 21درصدی حجم و ارزش 
معامالت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و رشد 
43درص��دی حجم و 27درص��دی ارزش معامالت اوراق 

گواهی تسهیالت مسکن دارد.

افزایش۸۰درصدی
ارزشمعامالتهفتگی

رش��د ۸0درصدی ارزش معامالت هفتگی در بازار 
فیزیکی بورس انرژی نشان دهنده بازگشت این بازار 
به روند افزایش��ی پیش��ین بود، اگرچه تقویت تعداد 
کاالهای پذیرش ش��ده نیز به معنی ایجاد بسترهایی 
جدید برای رشد بیشتر معامالت در این بازار است.

به گزارش س��نا، با توجه به قیمت های باالی نفت 
خام در بازارهای جهانی و جرقه های رشد قیمت دالر 
می توان به تقویت تقاضا در هفته جاری خوش��بین 
بود. در هفته منتهی ب��ه 14 دی ماه، حجم و ارزش 
معامالت در بازار فیزیکی بورس انرژی رش��د کرد تا 
جایی که ارزش معامالت به نس��بت هفته قبل از آن 
نزدیک به ۸0درصد رشد داشت که یک داده مثبت 
و مهم محسوب می شود. در همین بازه زمانی حجم 
معامالت نیز 7۶درصد افزایش یافت که برترین رشد 
ارزش معامالت به نس��بت حجم معامالت را نش��ان 
می ده��د که در ای��ن هفته کاالهایی ب��ا جذابیت و 

قیمت باالتر مورد معامله قرار گرفته است.

فرابورس

بورس انرژی

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع
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مع��اون وزی��ر نفت در ام��ور گاز گفت 
قرارداد صادرات گاز ایران به گرجس��تان 
منتفی نش��ده و در صورت نهایی ش��دن 
توافق ه��ا، بخش  خصوص��ی گاز ایران را 
از خاک ارمنس��تان به گرجس��تان صادر 

می کند. 
به گزارش ایس��نا، حمیدرض��ا عراقی، 
درب��اره صادرات گاز ایران به گرجس��تان 
گفت: شرایط جغرافیایی ایران به گونه ای 
اس��ت که امکان صادرات گاز به بسیاری 
از کش��ورها از جمله گرجس��تان را دارد، 
اما این صادرات باید از خاک ارمنس��تان 

انجام شود. 
وی افزود: صادرات گاز به گرجس��تان 
به فراهم شدن شرایط گوناگونی از جمله 
موافقت ارمنس��تان نی��از دارد، همچنین 
زیرساخت های صادرات و قیمت مناسب 
نیز از دیگر عوامل تحقق این هدف است. 
مع��اون وزیر نفت در ام��ور گاز تصریح 
ک��رد: در صورتی که ایران، ارمنس��تان و 
گرجس��تان برای ص��ادرات گاز به توافق 
برسند، الزم است بخش  خصوصی گاز را 
از ایران بخرد و پرداخت هزینه سوآپ به 
کش��ورهای ایران و ارمنستان را پرداخت 

کند تا این گاز وارد گرجستان شود. 
مدیرعامل شرکت ملی گاز اظهار کرد: 
پی��ش از این نی��ز یکی از ش��رکت های 
خصوص��ی ب��رای انتق��ال گاز ای��ران به 

گرجستان اقدام کرد، اما هنوز هیچ گازی 
به گرجستان صادر نشده است. 

عراقی با بی��ان اینک��ه هم اکنون هیچ 
ق��راردادی ب��رای ص��ادرات گاز ایران به 
گرجس��تان اجرایی نشده، گفت: موضوع 
ص��ادرات گاز از خ��اک ارمنس��تان ب��ه 
گرجس��تان هن��وز به طور کام��ل منتفی 
نشده اس��ت و در صورتی که برای بخش  
خصوصی به صرفه باش��د احتم��ال دارد 

صادرات گاز انجام شود. 
به گزارش ش��انا، دی ماه سال گذشته، 
حس��ن روحانی، رئیس جمه��وری همراه 
با هی��أت بازرگانی ایران به ایروان س��فر 
ک��رد و در همایش تجاری ارمنس��تان و 
ایران که مسئوالن اقتصادی ارمنستان و 
فعاالن بخش  خصوصی دو کشور در این 
همایش حضور داش��تند، طی سخنانی با 
اش��اره به توانایی منطقه برای انتقال گاز 
ایران از طریق گرجس��تان و دریای سیاه 
به اروپا، بر همکاری دو کش��ور در زمینه 

تامین امنیت انرژی تاکید شد. 
جمل��ه  از  اروپ��ا،  ب��ه  گاز  ص��ادرات 
برنامه هایی است که می تواند در افزایش 
س��هم ایران در تجارت جهانی گاز نقش 
داش��ته باش��د. اتحادیه اروپ��ا هم اکنون 
حدود ۲۲ت��ا ۲۳درصد ان��رژی موردنیاز 
خ��ود را از گاز طبیع��ی تامین می کند و 
براس��اس مطالعات پارلم��ان اروپا، امکان 

صادرات گاز از س��وی ۱۲ کش��ور به این 
قاره وجود دارد که ایران نیز از جمله این 
کشورها و بهترین منبع تامین گاز است. 
ایران ظرفیت صادرات س��االنه ۲۵ تا ۳۰ 
میلیارد مترمکعب گاز از هش��ت مسیر را 

به اروپا دارد. 
مس��یر ایران- عراق- س��وریه، مس��یر 
ترکیه ک��ه خود ش��امل چند مس��یر از 
جمله دریای س��یاه از طریق آذربایجان، 
گرجس��تان و دریای س��یاه و دیگری از 
طریق ارمنس��تان، گرجس��تان و دریای 
س��یاه است، از مسیرهای صادرات گاز به 

اروپا هستند. 
اردیبهشت امسال، بنابر اعالم مقامات 
وزارت ام��ور خارجه ای��ران، مذاکراتی 
می��ان ایران و گرجس��تان انجام ش��د 
ک��ه از تفاهم های��ی در زمین��ه افزایش 
همکاری ه��ای تجاری اقتص��ادی میان 
دو کش��ور خبر می داد زیرا گرجس��تان 
در گذش��ته محمول��ه گازی از ای��ران 
خری��داری ک��رده ب��ود، اما ب��ه دلیل 
مش��کالتی ک��ه داش��تند، آن را حمل 
نک��رده و تفاه��م انجام ش��ده را اجرایی 
نکرده بود، اما براس��اس تفاهم یادشده، 
ارس��ال گاز ایران به گرجستان در بهار 
امس��ال باید به مرحله عمل می رس��ید 

ولی محقق نشد. 
اول  مع��اون  جهانگی��ری،  اس��حاق 

رئیس جمه��وری در مذاکرات مش��ترک 
اس��المی  هیأت های عالی رتبه جمهوری 
ایران و گرجس��تان، با بی��ان اینکه ایران 
در زمینه انرژی آمادگی تامین گاز مورد 
نیاز گرجستان را دارد، گفت: ما می توانیم 
گاز را در مرز با آذربایجان یا ارمنس��تان 
تحویل گرجستان بدهیم و اخیرا محموله 
۴ میلی��ون مترمکعب��ی ب��رای چهار ماه 
توافق ش��ده ک��ه بدون ش��ک اجرای آن 
نیازمند حل و فصل مسائل بانکی است. 

ب��ه گفته به��زاد باب��ازاده، مدی��ر امور 
بین المل��ل ش��رکت مل��ی گاز، ق��رارداد 
گرجس��تان  ب��ه  ای��ران  گاز  ص��ادرات 
برای نخس��تین بار در مردادم��اه ۱۳۹۵ 
می��ان ای��ران و ی��ک ش��رکت خصوصی 
 گرجس��تانی ب��ه ن��ام جی  آی ای س��ی 
 Georgian International(
Energy Corporation( ب��رای یک 
دوره چه��ار ماهه به می��زان ۴۰ میلیون 
مترمکعب امضا ش��د. دلی��ل کوتاه مدت 
ب��ودن قرارداد نیز این اس��ت ک��ه ایران 
برای نخس��تین بار اس��ت ک��ه می خواهد 
وارد تج��ارت گاز فراتر از همس��ایه های 
خود ش��ود، بنابراین باید همه جوانب کار 
را بس��نجد. افزون بر این، گاز ارسالی به 
گرجس��تان باید از مسیر ارمنستان عبور 
کند که هنوز مذاکرات گرجس��تانی ها و 

ارمنی ها در این باره نهایی نشده است. 

مش��اور فنی س��ازمان و صندوق چای کش��ور از 
تاری��خ و تحول صنع��ت چای ایران در 7۰ س��ال 
گذشته به مناسبت یکصد و بیست و پنجمین سال 

تولد کاشف السلطنه سخن گفت. 
به گزارش ایسنا، عبداهلل میرحسینی مقدم گفت: 
چ��ای ایرانی محصولی هویت دار اس��ت و در تاریخ 
معاص��ر ایران محم��ل اتفاق های مهم��ی بوده و از 
حمایت دولت ها تا چالش های قبل و بعد از پیروزی 

انقالب را در کارنامه عمرش تجربه کرده است. 
وی افزود: نخستین منطقه ای که چای ایرانی در 
آن کشت شد زمینی در محله چای خانسر الهیجان 
بود. این اتفاق در س��ال ۱۲۸۰ هجری شمسی و به 
وس��یله مرحوم کاشف السلطنه )پدر چای ایران( به 

وقوع پیوست. 
میرحس��ینی ادام��ه داد: بعدها ش��خصی به نام 
بصیرالتجار به دلیل مشغله های کاشف السلطنه در 
پایتخت در س��ال های مش��روطه، باغ چای او را در 
الهیجان نگهداری کرد و با توجه به اینکه الهیجان 
محل مناس��بی برای پرورش این محصول بود نهال 

آن را در منطقه تکثیر داد. 
وی گفت: به گفته برخی از افراد محلی این چای 
فرآوری شده چنان مطبوع و خوش طعم بود که در 
میان جوامع شهری و روستایی آن دوره برای خود 
برندی ش��ده بود و برای ترویج مص��رف، نیازی به 

تبلیغ نداشت. 
مش��اور فنی س��ازمان و صندوق چای کش��ور با 
بی��ان اینکه به همین دلیل به وس��یله بصیرالتجار 
و س��رمایه گذاران دیگ��ر ای��ن محص��ول در برخی 
شهرهای شمالی از جمله تنکابن و فومنات تکثیر و 
باغ های زیادی احداث شد، گفت: بعد از چند سال 
آنق��در این محصول مورد توج��ه دولت قرار گرفت 
ک��ه دولتمردان ترجیح دادند در همه محل ها برای 
کشت چای باغ های دولتی احداث کنند تا دولت از 

سود آن منتفع شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: با افزایش تع��داد باغ های 
چای و نیاز به فرآوری آن در حجم گسترده، دولت 
کارخانه های متعددی را نیز برای این کار تاس��یس 

کرد. 
میرحس��ینی تصریح کرد: با رواج هرچه بیش��تر 
چای��کاری در الهیج��ان حتی مردم ع��ادی نیز در 
حیاط من��زل خود نهال چای پرورش دادند، با این 
توصی��ف اقتصاد منطقه تح��ت تاثیر چایکاری قرار 

گرفت. 
وی گف��ت: س��ال های متوالی به همی��ن منوال 
گذش��ت و مردم با امنیت مالی و رفاهی که با تکیه 
به ش��غل چایکاری کس��ب کرده بودند، محصول را 
کش��ت می کردند و وضعیت معیش��تی مناسبی در 
منطق��ه همه گیر ش��د تا اینکه در ش��هریور س��ال 
۱۳۲۰ با ش��روع جنگ جهان��ی دوم هول و هراس 
در دل م��ردم به وج��ود آمد، به ط��وری که انگیزه 
کش��اورزان برای برداشت محصول به حداقل رسید 

و باغات چای رها شد. 
مشاور سازمان چای کشور گفت: بعد از انقالب به 
علت شرایط خاص، تولید و توزیع چای در انحصار 
کامل دولت قرار گرفت. در طی این سال ها دولت با 
اجاره کلیه کارخانجات چایسازی بخش  خصوصی، 
به هم��راه کارخانجات دولتی، انحص��ار خرید برگ 
سبز و چای خشک را به عهده گرفت. سازمان چای 
تا س��ال ۱۳7۰ در اختی��ار وزارت بازرگانی بود و با 
سیاست اختالط چای خارجی و داخلی، هیچ گونه 
مش��کلی در تولید و عرضه چای وجود نداش��ت. از 
س��ال ۱۳7۰ با شعار سیاست خودکفایی در بخش 
چای، س��ازمان چ��ای از وزارت بازرگانی جدا و به 

وزارت کشاورزی وقت ملحق شد. 
وی گفت: سیاس��ت های متخذه ای��ن وزارتخانه 
منج��ر به ارتقای کمی  چای بدون توجه به کیفیت 

آن ش��ده و این عمل سبب ش��د، چای بی کیفیت 
داخلی به تنهایی قابلیت فروش نداشته و روز به روز 
درصد اختالط چای خارجی به آن بیش��تر شده تا 
جایی که چای داخلی و خارجی به صورت جداگانه 
به فروش رس��ید و از طرفی ذائقه مصرف کنندگان 
نیز ب��ه مصرف چای خارجی گرایش پیدا کرد. این 
عوام��ل و همچنین عدم افزایش بهای برگ س��بز 
نس��بت به س��ایر محصوالت کش��اورزی و افزایش 
تورم، س��بب روی آوردن کش��اورزان به تولید کمی 
 به منظور کاه��ش جبران درآمد حاصله ش��د و در 
نتیجه باعث افت شدید کیفیت چای داخلی شد. 

او افزود: با توجه به عوامل مذکور و نیز غیررقابتی 
بودن نظام تولید و بهره برداری چای کش��ور و عدم 
اس��تفاده از فناوری نوین در کارخانجات چایسازی 
س��بب انباش��ت تدریجی حدود ۸۰ هزار تن چای 

سنواتی در انبارها شد. 
ل��ذا دول��ت ناچار ش��د ط��رح اصالح س��اختار 
تشکیالتی چای کشور را در اسفند ۱۳7۸ تصویب 
و از اوایل ۱۳7۹ همزمان با شروع دوره بهره برداری 

جهت اجرا ابالغ کند. 
میرحس��ینی خاطرنش��ان کرد: با ش��روع اجرای 
ط��رح در اوایل س��ال ۱۳7۹، موفقیت نس��بی در 
افزایش کیفیت برگ س��بز و چای خشک تولیدی 
حاصل ش��د، ول��ی در ادامه همان س��ال، به علت 
مش��کالت ط��رح در اجرا ع��دم ایج��اد زمینه های 
فرهنگی و اجرای یکباره آن و عدم اجرای بعضی از 
بندهای اساس��ی آن )از قبیل بند ۶ مبنی بر خرید 
چای خش��ک کیفی ناف��روش مان��ده کارخانجات 
ب��ه قیمت کارشناس��ی حداکثر تا س��ه ماه( و عدم 
استقبال تجار داخلی از خرید چای خشک تولیدی 
باکیفیت، عدم توجه ب��ه اصل مهم به زراعی باغات 
و تزل��زل مدیریت متولی چای، از ابتدا این طرح با 

شکست مواجه شد. 

تاریخ و تحول صنعت چای ایران در 70 سال گذشته

صادرات گاز ایران به گرجستان همچنان در دستور کار است
اخبار

 زمستانی سخت
 برای تولیدکنندگان 

کمتر از س��ه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده و وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت مکلف اس��ت ط��ی این مدت 
۵7درص��د از پروژه ه��ای ناتم��ام طرح رون��ق تولید را به 

سرانجام برساند. 
به گزارش ایس��نا، در س��ال گذش��ته طرح رونق تولید 
اقتصادی با پرداخت تس��هیالتی معادل ۱7 هزار میلیارد 
توم��ان ب��ه ح��دود ۲۴ هزار واح��د تولی��دی، صنعتی و 
کش��اورزی در دس��تور کار قرار گرفت و پ��س از آن نیز 
تصمیم بر این ش��د که در سال جاری این طرح به عنوان 
مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تس��هیالت ۲۰ هزار 
میلیارد تومانی به ۱۰ هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گیرد. 
براساس آخرین اطالعاتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته 
ت��ا دهم دی ماه س��ال جاری از مجم��وع ۴۱ هزار و 7۳۵ 
درخواس��ت واصله از واحدهای تولی��دی، ۱۹هزار و ۵7۰ 
بنگاه ب��ه بانک های عامل معرفی ش��ده و تعداد ۱۲ هزار 
و ۴۸۰ ه��زار بنگاه موفق به دریافت ۸7۵۰ میلیارد تومان 

تسهیالت بانکی شدند. 
تس��هیالت  از  صورت گرفت��ه  محاس��بات  براس��اس 
۱۰۰۰میلیارد تومان��ی در طرح رونق تولید چیزی حدود 
۴۳درصد از کل رقم مذکور به واحدهای تولیدی پرداخت 
ش��ده و در حالی که کمتر از س��ه ماه تا پایان سال جاری 
فرصت باقی  است، وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه 
بانک های عامل مکلف هس��تند حدود ۵7درصد از تعهد 

باقی مانده از طرح رونق تولید را اجرایی کنند. 
هرچند در ابتدای س��ال جاری ع��الوه بر رقم ۲۰ هزار 
میلی��ارد تومانی در طرح رون��ق تولید جهت پرداخت ۱۰ 
هزار واح��د صنعتی از جمله برنامه ه��ای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم شد، اما طبق تکلیف، این وزارتخانه 
باید دو طرح دیگر که شامل پرداخت تسهیالت ۱۰ هزار 
میلیارد تومانی برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط 
و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی و نیز اختصاص ۲۰۰ 
هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت جهاد کش��اورزی به 
منظور حمایت از تولید و اشتغال، تامین مالی سرمایه در 
گ��ردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین 
مالی ۶۰۰۰ طرح نیمه تمام با پیش��رفت فیزیکی حداقل 
۶۰درص��د را پیگیری می ک��رد که تاکن��ون هیچ آماری 

درخصوص این دو طرح اعالم نشده است. 

برنامه دولت برای افزایش ظرفیت 
تولیدات معدنی

یک مقام مسئول از برنامه دولت برای افزایش تولیدات 
معدنی خبر داد و گفت ظرفیت تولید س��االنه هر یک از 
واحد های تولید کنس��انتره و گندله در آینده به میزان ۵ 

میلیون تن افزایش خواهد یافت. 
به گزارش مهر، کسری غفوری گفت: طی تفاهم نامه ای 
ک��ه ش��هریور س��ال ۱۳۹۱ مابی��ن ایمیدرو و ش��رکت 
س��رمایه گذاری توسعه ملی منعقد ش��د، دو پروژه بزرگ 
تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت ساالنه ۵. ۲ میلیون 
تن و تولید گندله با ظرفیت س��االنه ۵. ۲ میلیون تن در 
سنگان کلید خورد که هفته گذشته بخش کنسانتره سازی 

آن با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد. 
رئیس هیأت مدیره گروه صنعتی و معدنی توسعه ملی 
افزود: س��نگان منطقه ویژه و خاص و مملو از مواد معدنی 
خدادادی اس��ت که طی چند سال اخیر و با پیگیری های 
جدی دولت های یازدهم و دوازدهم، به عنوان محلی برای 
فعالیت ش��رکت ها و مجموعه های فعال و صاحب نام، به 
یک مجموعه صنعتی و معدنی بزرگ و نامدار تبدیل شده 
است که سرمایه گذاری در حوزه های مختلف آن کماکان 
ادامه دارد و تا سالها موجب رونق اقتصادی و اشتغال برای 

مردم منطقه و کشور خواهد بود. 
وی افزود: یکی از دستاوردهای رویکرد گروه توسعه ملی 
در چند سال اخیر اعتماد و بهره گیری از پتانسیل مدیران 
جوان و با انگیزه بوده که اثر این نگاه منصفانه در انتخاب 
مدیران، همدلی بیش از گذشته و تسریع دراجرای امور و 
به ثمر نشستن طرح ها و پروژه ها حتی بیش از فرارسیدن 

ددالین آنها بوده است. 
غفوری ادامه داد: باتوجه به مسئولیت نظارت و پاسخگویی 
مدیرعام��ل در تمامی حوزه های کاری و اجرایی ش��رکت 
بعضاً شرکت ها دچار بوروکراسی و روزمرگی می شوند که 
در گروه توسعه ملی با تقس��یم وظایف در هیأت مدیره و 
استفاده از مدیران جوان این مسئله به بهترین نحو مرتفع 
و اداره ش��رکت ها با همدلی و پویای��ی به پیش می رود و 
ه��م در زمان و هم در هزینه ه��ا مدیریت و صرفه جویی 
مناسبی صورت می گیرد. عضو سابق هیأت مدیره شرکت 
طالی زرش��وران با اش��اره به لزوم تمرکز بر روی حرکت 
در راس��تای اقتصاد مقاومتی گف��ت: یکی از رویکردهایی 
که تأثیر بس��زایی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، 
حمای��ت از ورود مدیران جوان در کنار مدیران با تجربه و 
اعتماد به تخصص، تعهد، انگیزه و روحیه تالش��گری آنان 
اس��ت که هم موجب تس��ریع در امور می شود و هم نظام 
مدیریتی آتی کشور با تربیت و آمادگی این افراد تضمین 
ش��ده و از آزمون و خطای مجدد جلوگیری می کند. وی 
ادامه داد: امیدوارم با توجه به جدیت و س��رعت عمل در 
اجرای امور، همچون کنسانتره سازی که چهار ماه پیش از 
مهلت زمانی این برنامه به تولید رسید، گندله سازی هم تا 
سال آینده و پیش از پیش بینی برنامه ای افتتاح و فعالیت 
خ��ود را آغاز کند.  غفوری اظهار امیدواری کرد: با همین 
روند، انگیزه و ت��الش طبق برنامه ریزی صورت گرفته در 
طرح توس��عه این شرکت، ظرفیت تولید ساالنه هریک از 
واحد های تولید کنس��انتره و گندله در آینده به میزان ۵ 

میلیون تن افزایش خواهد یافت. 

اخبار

 تولید هیدروژن خالص با کارایی 
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

محققان دانش��گاه صنعتی امیرکبیر موفق شدند با 
هدف تکیه بر سوخت های پاک، هیدروژن خالص را با 
یک فرآیند شیمیایی به تولید برسانند تا بتوان از آن 

در صنایع مختلف از جمله فوالد استفاده کرد. 
به گزارش ایس��نا، هادی ابراهیمی، مجری طرح با 
بیان اینکه این طرح با عنوان »مدل سازی و مطالعات 
تجرب��ی تولید گاز س��نتز ب��ا اس��تفاده از حامل های 
اکسیژن پروس��کایتی در یک میکرو راکتور به کمک 
فرآیند چرخه ش��یمیایی« اجرایی شده است، اظهار 
ک��رد: هدف از انجام این پروژه تولید هیدروژن خالص 
و تکیه بر س��وخت های پاک بوده اس��ت. وی کاهش 
انتش��ار و ذخیره سازی CO2 در تبدیالت گازی را از 
دیگ��ر اهداف اجرای این تحقیقات نام برد و ادامه داد: 
در ای��ن طرح تولید هیدروژن و گاز س��نتز در میکرو 
راکتور جهت کاهش آلودگی محیط زیس��ت، کاهش 
مصرف انرژی در مقایس��ه با روش های موجود توسط 
ش��یوه مدل سازی ریاضی بررسی شد و از سوی دیگر 
روش نوین چرخه شیمیایی جهت این کار تحقیقاتی 
مورد اس��تفاده قرار گرفت. ابراهیمی با اشاره به روش 
اج��رای این ط��رح، یادآور ش��د: با اس��تفاده از روش 
مدل س��ازی ریاضی و با بررسی کارهای گذشته پروژه 
را شروع کرده و با اعتبارسنجی و استفاده در ایده های 
مطرح ش��ده پروژه را به نتیجه رساندیم. از نتیجه این 
پروژه می توان در صنعت نفت، پاالیشگاه، پتروشیمی 

و صنایع فوالد بهره برد. 
مجری طرح با اش��اره ب��ه ویژگی های این پژوهش، 
خاطرنش��ان کرد: تولید هی��دروژن خالص و تکیه بر 
س��وخت های پاک، کاهش انتش��ار و ذخیره س��ازی 
CO2، کارب��رد میکرو راکتور بس��تر ثابت برای غلبه 
بر معایب راکتورهای بستر متحرک از جمله ساییدگی 
ذرات، س��اخت راکتور با ابع��اد کوچک از جمله قابل 
حم��ل بودن و کاهش مقاومت ه��ای انتقال حرارت و 
ج��رم و ارائ��ه مدلی برای درک بیش��تر از پدیده های 
موج��ود در فرآین��د از جمله ویژگی ه��ای این طرح 
به ش��مار م��ی رود. ب��ه گفت��ه وی کاه��ش آلودگی 
محیط زیست، کاهش مصرف انرژی، استفاده بهینه از 
حجم راکتور از جمله مزیت های رقابتی این پروژه به 
شمار می رود. ابراهیمی همچنین تاکید کرد که تولید 
هیدروژن و گاز س��نتز به عنوان خ��وراک واحدهای 
تولید متانول، آمونیاک، سوخت مایع )مثل بنزین( از 
گاز طبیعی، احیای س��نگ آهن در صنعت فوالد مورد 

استفاده قرار می گیرد.

 رتبه های تک رقمی ایران
 در واردات ۳ غله مهم

براس��اس آمارهای فائو، ایران در زمینه واردات سه 
غله مهم جزو ۱۰ کشور نخست دنیا قرار گرفته است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان جهانی خواربار 
و کش��اورزی ملل متحد ایران را هفتمین واردکننده 
بزرگ برنج در جهان معرفی کرده است. براساس آمار 
منتشرش��ده از سوی این نهاد بین المللی واردات برنج 
ایران در سال ۲۰۱7 بالغ بر ۱.۲میلیون تن اعالم شده 
است که این رقم معادل ۲.۶درصد از کل تجارت ۴۵ 
میلیون تن��ی برنج در جهان بوده اس��ت. بزرگ ترین 
واردکننده برنج در جهان طی سال ۲۰۱7 کشور چین 
بوده اس��ت. این کش��ور ۶.۴میلیون تن برنج در سال 
۲۰۱7 وارد کرده است. نیجریه با واردات ۲.۶ میلیون 
تن و اتحادیه اروپا با واردات ۱.۸ میلیون تن به ترتیب 

در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند. 

رتبه 27 ایران در زمینه واردات گندم
براس��اس این گزارش ای��ران از نظر وابس��تگی به 
واردات گندم در وضعیت بهتری قرار داش��ته است و 
۲۶کشور جهان واردات گندم بیشتری نسبت به ایران 
در سال ۲۰۱7 داشته اند. ایران با واردات ۱.۲ میلیون 
ت��ن گندم در رتبه ۲7 جه��ان از این نظر قرار گرفته 
اس��ت. سه کش��ور اس��المی مصر، اندونزی و الجزایر 
به ترتی��ب بزرگ تری��ن واردکنندگان گندم در س��ال 
۲۰۱7 شناخته شده اند. مصر در این سال ۱۲ میلیون 
تن، اندونزی ۹.7میلیون تن و الجزایر ۸.۲ میلیون تن 

گندم از خارج وارد کرده اند. 

ایران سومین واردکننده بزرگ جو در جهان
آمارهای فائو نشان می دهد ایران سومین واردکننده 
ب��زرگ ج��و در جه��ان ط��ی س��ال ۲۰۱7 ب��وده و 
۱.۳میلیون تن از این محصول را وارد کرده که فقط از 

واردات عربستان و چین کمتر بوده است. 
عربس��تان ب��ا واردات ۱۱ میلیون تن جو در س��ال 
۲۰۱7 بزرگ ترین واردکننده این محصول ش��ناخته 
شده اس��ت و چین نیز با واردات ۴.۶ میلیون تنی در 

رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است. 

ایران در رتبه 6 جهان از نظر واردات ذرت
میان واردکنن��دگان ذرت نیز رتبه ایران تک رقمی 
بوده اس��ت. ایران در سال ۲۰۱7 بالغ بر ۹.۵ میلیون 
ت��ن ذرت وارد کرده و در جایگاه شش��م جهان از این 

نظر قرار گرفته است. 
اتحادیه اروپا با واردات ۱۵.۶ میلیون تنی بزرگ ترین 
واردکننده ذرت جهان در س��ال ۲۰۱7 شناخته شده 
اس��ت. مکزیک ب��ا واردات ۱۵.۵ میلیون تن و ژاپن با 
واردات ۱۵.۲ میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و 

سوم از این نظر قرار گرفته اند. 
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رئیس کمیس��یون حمل و نقل 
و عمران ش��ورای اس��امی شهر 
ته��ران، ری و تجریش با تأکید بر 
اینکه طرح ترافیک جدید در حال 
حاضر در حد پیشنهاد است و باید 
به تصویب ش��ورای ترافیک برسد، 
گفت: بهتر اس��ت ش��هردار تهران 
پیش از آنکه این طرح را به شورای 
ترافیک ارسال کند برای تصویب به 

شورای شهر تهران بیاورد. 
به گزارش »عصرخودرو« به نقل 
از ایسنا، محمد علیخانی در تشریح 
روند اجرایی ش��دن طرح ترافیک 
جدید در شهر تهران گفت: مدت 
زیادی اس��ت که در ش��هر تهران 
با مح��دوده ای مواج��ه بوده ایم به 
نام طرح ترافیک و طی س��ال های 
گذشته نیز تنها تعرفه ورود به این 

محدوده تغییر می کرد و در حقیقت 
عوارض ورود به این محدوده سال به 

سال افزایش پیدا کرده است. 
وی اف��زود: از حدود 38 س��ال 
پی��ش که برابر قان��ون این طرح 
اجرایی شد ابتدا ابزارهای جدید 
کنترل ترافیکی وجود نداش��ت؛ 
ام��روز نیز در دنی��ا روش کنترل 
ترافیک تغییر کرده است و اساساً 
چنین محدوده هایی به این شکل 
در هیچ کجای دنیا وجود ندارد؛ از 
سوی دیگر آلودگی هوا در تهران 
منحصر به یک مقطع نیس��ت و 
همه ش��هر با این مشکل مواجه 
اس��ت. بنابرای��ن با گذش��ت این 
همه سال تمام کارشناسان اتفاق 
نظر دارند که طرح فعلی نیازمند 

بازنگری است. 

وی ادام��ه داد: در طرح جدید با 
اس��تفاده از دوربین ها و تکنولوژی 
جدید برای کنت��رل ترافیک اقدام 
می شود، البته پیشنهاداتی مطرح 
ش��ده که باید مورد بررس��ی قرار 
بگیرد اما بی تردید در طرح جدید 
مح��دوده ب��ه این ش��کل کنترل 
نخواهد شد و مجوز طرح ترافیک 

هم معنی پیدا نمی کند. 
رئیس کمیسیون حمل و نقل و 
عمران شورای اسامی شهر تهران با 
تأکید بر اینکه طرح فعلی اشکاالت 
اساسی دارد و عادالنه نیست، افزود: 
در ح��ال حاضر ح��دود 100 هزار 
مجوز ص��ادر می ش��ود اما بخش 
زیادی از شهروندان از این محدوده 
شهر محروم هس��تند درحالی که 
معابر شهر جزو مشاعات محسوب 

می شوند و همه مردم حق دارند از 
آنها استفاده کنند، لذا محدود کردن 
ورود به این طرح با صدور تعدادی 
مجوز صحیح نیست و اینکه افرادی 
انحصارا مج��وز را بخرند و بتوانند 

استفاده کنند عادالنه نیست. 
محدوده طرح ترافیک برچیده 

نمی شود
وی تأکید ک��رد: محدوده طرح 
ترافیک قرار نیس��ت برچیده شود 
اما زون بندی خواهد شد به شکلی 
که س��ه محدوده ط��رح ترافیک، 
زوج و فرد و رینگ سوم را خواهیم 
داشت که البته رینگ سوم پیشنهاد 
کمیس��یون حمل و نقل و عمران 
شورای شهر تهران است تا در معابر 
خاص بتوانیم ترافیک را مدیریت 

کنیم .

علیخانی تصریح ک��رد: در حال 
حاضر فردی ک��ه می خواهد یک 
ساعت در محدوده تردد کند باید 
مجوز روزانه خریداری کند و حدود 
40 ه��زار تومان نیز پرداخت کند، 
درحالی که ف��ردی هم که از صبح 
تا ش��ب در محدوده تردد می کند 
نی��ز باید همین مج��وز روزانه را با 
مبل��غ 40 هزار توم��ان خریداری 
کند، به این ترتیب هر دو آنها یک 
میزان پرداخت می کنند که عادالنه 

نیست .
به گفت��ه وی، در ط��رح جدید 
هزینه بر اساس پیمایش پرداخت 
می شود و فردی که می خواهد تنها 
برای رفتن به محل کار یک ساعت 
در مح��دوده تردد کن��د عوارض 

کمتری پرداخت خواهد کرد. 

ورودی  حق��وق  افزای��ش 
خودروه��ای  گریبانگی��ر 
ای��ن  ش��د.  نی��ز  هیبری��دی 
خودروها که قرار بود استفاده 
کاه��ش  راس��تای  در  آنه��ا 
آلودگ��ی هوا در کش��ور رواج 
دس��تورالعمل جدید  ب��ا  یابد 
واردات خ��ودرو با رش��د چند 
برابری تعرف��ه واردات خودرو 
براس��اس  و  ش��دند  روب��ه رو 
دس��تور العمل جدید افزایش 
۲۵ الی 100درصدی بر اساس 
حجم موت��ور را تجربه کردند؛ 
تصمیم��ات خاکس��تری ک��ه 
موجب شده قیمت خودروهای 
سبز افزایش چشمگیری را در 

بازار تجربه کنند. 
خ��ودرو،  عصر  گ��زارش  به 
اقدام ص��ورت گرفته در حالی 
اس��ت که پی��ش از این تعرفه 
هیبریدی  خودروهای  واردات 
ح��دود 4 درصد ب��ود، اما در 
تعرفه  جدی��د  دس��تورالعمل 
افزایش یافت  نیز  هیبریدی ها 
تا به این طریق این خودروها 
نیز از افزای��ش حقوق ورودی 
و در نهای��ت افزای��ش قیمت 
اق��دام  نمانن��د.  بی نصی��ب 
ص��ورت گرفت��ه در راس��تای 
خودروهای  تعرف��ه  افزای��ش 
هیبریدی در حالی اس��ت که 
سال هاس��ت نفس کانشهرها 
ب��ه دلی��ل آلودگ��ی ه��وا به 
ش��ماره افتاده و اس��تفاده از 
برقی  و  هیبریدی  خودروهای 
یکی از راهکارهای دولت برای 
کاهش آلودگی هوا محس��وب 

می ش��ود؛ راهکاری که با اباغ 
دس��تورالعمل جدی��د اجرایی 
کردن آن ب��ا ام��ا و اگرهایی 

مواجه شده است.
 به گفت��ه فربد زاوه، یکی از 
فعاالن صنعت خ��ودرو، اقدام 
صورت گرفته از س��وی دولت 
در راستای ایجاد تعادل میان 
افزایش تعرفه ص��ورت گرفته 
بنزین��ی  خودروه��ای  ب��رای 
بوده، چ��را که ع��دم افزایش 
هیبریدی  خودروه��ای  تعرفه 
در ش��رایط کنون��ی افزای��ش 
تقاضا برای این خودروها را به 
همراه خواهد داشت و موجب 
می ش��ود دولت از هدف اصلی 
که درآمدزایی از محل واردات 

خودرو است دور شود. 
اقدام صورت گرفته در حالی 
است که در دنیا برای استفاده 
و  هیبری��دی  خودروه��ای  از 
برقی ک��ه در رده خودروهای 
پاک ق��رار دارند مش��وق های 
خاصی در نظر گرفته می شود 
ت��ا ب��ه ای��ن طری��ق مصرف 
کنن��دگان به اس��تفاده از این 
خودروها روی آورند؛ اقداماتی 
که استفاده از این خودروها در 
جهان را به شکل چشمگیری 
افزایش داده و افزایش گرایش 
م��ردم به ای��ن خودروها را به 
همراه داش��ته اس��ت. در کنار 
در  ک��ه  مالیات��ی  تس��هیات 
راستای تش��ویق به خرید این 

خودروه��ا در اکث��ر کش��ورها 
در نظر گرفته ش��ده است، در 
بس��یاری از کش��ورها امکانات 
ش��هری نی��ز برای ت��ردد این 
خودروها در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت که تش��ویق و گرایش 
عموم��ی به س��مت خرید این 
م��دل خودروها را ب��ه همراه 

داشته است.
 در ای��ن خص��وص می توان 
به تخصیص پارکینگ رایگان، 
ایجاد پایانه های ش��ارژ رایگان 
در مراک��ز خرید ب��زرگ، عدم 
محدودی��ت عبور و م��رور در 
مراکز شهر طی روزهای آلوده، 
بلندمدت  وام ه��ای  تخصیص 
س��وی  از  ان��دک  س��ود  ب��ا 

بانک ه��ای عام��ل و طرح های 
ک��رد؛  اش��اره  نی��ز  مش��ابه 
امکاناتی ک��ه مصرف کنندگان 
در  خودروه��ا  ن��وع  ای��ن 
به��ره  کمتری��ن  م��ا   کش��ور 
اقدام��ات  می برن��د.  آن  از  را 
ص��ورت گرفت��ه در دنی��ا در 
حال��ی اس��ت ک��ه در ای��ران 
شاهد تغییر رویکرد نسبت به 
گس��ترش مصرف خودروهای 
پ��اک هس��تیم، به طوری ک��ه 
در ابت��دای امر و در راس��تای 
تشویق مردم تعرفه 4درصدی 
برای خودروهای هیبریدی در 
نظر گرفته ش��ده ب��ود اما در 
حال حاضر ش��اهد کاهش این 
مشوق با دس��تورالعمل جدید 

هستیم. 
 از س��وی دیگر به گفته زاوه 
در ح��ال حاضر و ب��ا توجه به 
در نظر گرفتن س��قف ارزشی 
واردات��ی  ب��رای خودروه��ای 
وارداتی ها  برخی  حذف  شاهد 
از لیست ثبتارش خواهیم بود 
که این امر نیز موجب می شود 
ت��ا حق انتخ��اب از متقاضیان 
خودروه��ای هیبریدی گرفته 

شود. 
این کارش��ناس خ��ودرو در 
هیبریدی ه��ا  گف��ت:  ادام��ه 
ب��ه دلی��ل اینک��ه از فناوری 
برخوردارن��د  پیچیده ت��ری 
نس��بت به مدل بنزینی 10 تا 
1۵ درصد گران تر هس��تند و 
افزای��ش تعرفه ای��ن خودروها 
موجب ش��ده تا مزیت قیمتی 
این خودروها نیز از بین برود. 

تصمیمات خاکستری برای خودروهای سبز

طرح ترافیک جدید باید به تصویب شورای شهر برسد
گزارش

واکنش بازار خودرو بعد از باز شدن 
ثبت سفارش 

گران ها، گران تر می شوند؟ 
 س��رانجام هفته گذشته سامانه ثبت سفارش خودرو 
توس��ط س��ازمان توس��عه تجارت و به دس��تور وزارت 
صمت باز ش��د. این یعنی واردات دوباره آزاد ش��د. اما 
اباغ دس��تورالعمل جدی��د و افزایش تعرف��ه و پابرجا 
 ب��ودن محدودی��ت ورود خودروها با حج��م موتور زیر

 ۲۵00 سی سی، بازار را در نوعی کما برده است. 
به گ��زارش ایس��کانیوز، خودرو ه��ای خارجی گران 
می شوند یا ارزان؟ این گزاره حاال تبدیل به اصلی ترین 
پرس��ش محافل خودرویی شده است. شاید بهتر باشد 
سؤال فوق به این صورت مطرح شود که آیا خودروهای 
خارجی گران تر می شوند یا اینکه روی همان موج گرانی 
قبلی باق��ی می مانند؟ بگذارید قضی��ه را طور دیگری 

مطرح کنیم. 
تقریباً شش ماه پیش دولت واردات خودرو را ممنوع 
کرد؛ اقدامی خلق الس��اعه و بدون اطاع رس��انی قبلی. 
ای��ن پدیده ف��ارغ از دالیل آن، باعث بروز یک ش��وک 
بزرگ و یک تنش اساس��ی به بازار ش��د. واردکننده ها 
از آینده خود بی خبر بودند و مش��تری نیز نمی دانست 
آی��ا می توان��د روی حض��ور مدل های جدید حس��اب 
ب��از کند یا خیر. طبق قوانین گم��رک و تجارت ایران، 
بازرگانان یا در واقع هم��ان واردکنندگان خودرو برای 
واردات محصوالت موردنظر خود باید در سامانه ثبتارش 
تع��داد معینی را اظهار کنن��د و برنامه خرید خودرو را 
به دولت ایران اطاع دهند. به این پروسه ثبت سفارش 
 گفته می شود. ثبت سفارش در ایران اعتباری 90 روزه 
)سه ماهه( دارد. یعنی واردکننده تا سه ماه بعد از ثبت 
کردن س��فارش خود زمان دارد تا پروسه های اداری و 
مالی مربوط ب��ه واردات را انجام دهد، اما در این میان 

چند اتفاق دیگر هم رخ داد. 
دول��ت برای س��ر و س��امان دادن به اوض��اع و برای 
اینکه بتواند به خوبی این حوزه را رصد کند هم جلوی 
ترخیص خودروهای از پیش واردش��ده را گرفت و هم 
اینک��ه اجازه ورود به آنهایی که از پیش ثبت س��فارش 
معتبر داش��تند را نداد. البته که م��ورد دوم کمی بعد 
از ممنوعیت ثبت س��فارش جدید با ارفاق هایی روبه رو 
ش��د. این کار ش��رایط را برای چند گروه خیلی سخت 
کرد. گروهی که نیاز داشتند خودروهای شان را گمرک 
ترخیص و به پول تبدیل کنند و کسب و کار خود را به 
حرکت دربیاورند. و گروهی دیگر که مهلت سه ماه شان 
به پایان رس��یده بود و دولت عمًا اجازه تمدید به آنها 
را نمی داد. در این خأل تاریک، مجموعه ای از شرکت ها 
توانس��تند از ضعف بازار اس��تفاده کنند و درحالی که 
هیچ رقیب دیگری پی��ش روی خود نمی دیدند، اقدام 
ب��ه عرضه کنند. ای��ن یعنی ج��والن و رجزخوانی در 
می��دان خالی. دپوی خودروها ی��ا همان چیزی که در 
این شرایط به صورت ساده احتکار نامیده می شود، در 
چنی��ن فضایی رخ می دهد. همین بر هم خوردن نظام 
عرضه و تقاضا باعث ش��د برخی خودروها گاه تا ۲00 

میلیون تومان نیز گران تر شوند. 
عرض اندام این گروه تا چه زمانی ادامه پیدا 

خواهد کرد؟ 
حباب قیمتی؛ کلیدواژه طایی که مسئوالن همیشه 
به مردم س��فارش می کنند که نس��بت به آن بی توجه 
باش��ند، چراک��ه در آین��ده ای نزدیک )ش��ما بخوانید 
نامعل��وم( با عرضه انب��وه این حب��اب خواهد ترکید و 
قیمت های واقعی خود را نش��ان می دهند. این سناریو 
را همه  جا می بینیم. از قیمت مرغ و گوش��ت گرفته تا 
س��که و ارز. ح��اال هم که فصل جدید این س��ریال در 
دنیای خودرو اس��تارت خورده است. اینکه خودروهای 
خارجی به طرز فزاینده ای گران  شده اند یک سوی ماجرا 
و اینکه عرضه خودروهای خوابیده در گمرک و حضور 
مدل های تازه وارد نیز سوی دیگر. اما کسی گویی این را 
در نظر نمی گیرد که تعرفه ها افزایش پیدا کرده است. 
هزینه های ترخیص رش��د ک��رده و زمزمه های گواهی 
اس��قاط نیز به گوش می رسد. طبیعی است که حقوق 
و عوارض نیز که بر پایه نرخ ارز طرح ریزی می شود نیز 

رشد پیدا خواهد کرد. 

احتمال تغییر قیمت خودروهای 
داخلی از سال آینده

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اش��اره به افزایش 
قیمت خودروهای خارجی گفت که هم اکنون عده ای به 
علت ناآشنا بودن با بازار، خیلی سریع قیمت ها را افزایش 
داده اند که واکنش بدی در جامعه داشته است با این حال 
بی شک در فروردین ماه قیمت خودروی داخلی افزایش 
پیدا می کند.به گزارش پدال نیوز، سقف قیمت 40هزار 
دالر و موتور ۲۵00 سی سی برای واردات خودرو در زمان 
بازگشایی ثبتارش، با اینکه به منظور جلوگیری از خروج 
ارز اعام شد، نگرانی واردکنندگان و نمایندگی های این 
خودروها را به دنبال داش��ت.  بس��ته بودن سایت ثبت 
سفارش که هنگام بازگش��ایی می توانست نوساناتی را 
در ب��ازار ایجاد کند، با محدودیت هایی همراه ش��د که 
مخالفان و موافقانی داش��ت. موافقان، موضوعاتی مانند 
حمای��ت از خودروی داخلی و ع��دم وجود ظرفیت در 
جاده ها را عنوان می کنند. اما مخالفان معتقدند این گونه 
اعم��ال بازدارنده در بح��ث واردات، ب��ازار را با افزایش 
قیمت مواجه می کند و دولت مجاز به این شیوه اعمال 
محدودیت ها در زمینه وارد کردن خودرو نیست و تنها 

باید با اهرم تعرفه ها این بخش را کنترل کند. 

گفتوگو

خبر خبر

تیراژ کم خودروهای تازه وارد، 
مشکل قطعه سازان ایرانی

قطعه سازی که زمانی جزو صنایع پیشروی ایران 
محسوب می ش��د در این س��ال ها با مشکلی به نام 
س��رمایه در گردش و بودجه مواجه ش��ده است. به 
گزارش پرش��ین خودرو، صنعت قطعه سازی کشور 
یکی از بخش های مهم و تأثیر گذار در صنعت خودرو 
اس��ت که مشکات بسیاری نیز دارد. ورود برندهای 
اروپایی برای تولید خودروهای جدید و اعام ناتوانی 
برخی از قطعه س��ازان و کارشناسان به تولید بدون 
مش��کل قطعات این مدل های تازه وارد موجب شده 
اس��ت تا در مجامع کارشناس��ی صحب��ت از ادغام 
قطعه سازان، بیشتر و پررنگ تر از قبل به گوش برسد. 
ب��رای پی بردن به حال و هوای این روزهای صنعت 
قطعه سازی کشور با رضا رضایی، رئیس سابق انجمن 
قطعه س��ازان ایران و عضو فعلی این انجمن همکام 

شده ایم که ماحصل آن را در ذیل می خوانید. 
آق�ای رضایی ای�ن روزه�ا به دلی�ل برخی 
مش�کالت مط�رح ش�ده در صنع�ت قطع�ه، 
پیشنهاد ادغام از گوشه و کنار به گوش می رسد 
که برخی از قطعه سازان کوچک را نگران کرده 
و بیم حذف از قطعه سازی در بین ایشان بیداد 

می کند. نظر شما در این مورد چیست؟ 
ب��رای ادغام قطعه س��ازان باید بررس��ی و پس از 
نشست های مختلف یک نقشه راهبردی و پویا برای 
این مهم تدوین ش��ود. سپس می توان بر اساس آن 
کار را جل��و برد. این ترس��ی ک��ه می فرمایید وجود 
دارد بی دلیل اس��ت چون قرار نیس��ت کوچک ترها 
توس��ط بزرگ ترها بلعیده یا حذف ش��وند بلکه قرار 
است ش��رکت های خوشه مانند تشکیل و بزرگ ترها 
سرشاخه و سایرین تشکیل زیرشاخه های این شرکت 

را بدهند. 
مش�کالت قطعه س�ازان همچنان برای ورود 
ب�ه قرارداده�ای جدید صنعت خ�ودرو وجود 
دارد و ان�رژی مثبتی از ای�ن قراردادها در بین 
همه قطعه سازان دریافت نشده است. دلیل آن 

چیست؟ 
اولین مش��کل قطعه س��ازان با قراردادهای جدید، 
تیراژ پایین این خودروها است. در قراردادهای جدید 
به جای اینکه ۲ تا 3مدل با تیراژ باال تولید شود، تیراژ 
ک��م و مدل ها افزایش پیدا کرده و این مدل ها دارای 
پلتفرم های مخصوص به خود هستند. شما فکر کنید 
برای 10 مدل اگر قرار باش��د داشبورد تولید کنیم، 
قالب س��ازی و فرآیند تولید هر داشبورد 1۵ میلیارد 
هزینه دارد که برای 10 مدل می شود 1۵0 میلیارد 
تومان و این هزینه برای قطعه سازان ایران زیاد است. 
مش��کات دیگری همانند قیمت ارز، قیمت آهن و 
فوالد و مواد اولیه نیز به این مشکل اضافه می شود. 

این مش�کالتی که فرمودید مشکالت اصلی 
صنعت قطعه سازی است؟ 

خیر، مش��کات اصلی ما تی��راژ، تکنولوژی و باال 
بودن قیمت تمام شده تولید در کشور است و سایر 
موارد مشکات جانبی و پیرامونی است. اما همه این 
مشکات ورود همه قطعه سازان به قراردادهای جدید 

خودرویی را دشوار می کند. 
راه حل چیست؟ 

به همه دوس��تان منتقل کرده ایم که مش��کات 
چیس��ت؛ از ش��خص وزیر گرفته تا خودروسازان و 
راه ح��ل ه��م داده ایم. زمانی یک پلتف��رم برای پنج 
محصول معرفی می شد و تنها اتاق ها تغییر می کرد 
خوب تیراژ به 100 تا 1۵0 هزار دستگاه می رسید و 
سرمایه گذاری برای قطعات این پنج خودرو به صرف 
بود اما االن این مهم کامًا عکس شده و برای ۲0 تا 
30 هزار دستگاه هزینه زیاد کردن نمی صرفد. ما از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خواس��تیم که همراه 
با تکنول��وژی و دانش فنی که در قراردادهای جدید 
جزو ش��روط است، بحث س��رمایه گذاری برندها در 
قطعه سازی کشور نیز گنجانده شود تا بدین صورت 
بخش��ی از هزینه تولید محص��والت جدید از طریق 

قطعه سازان اروپایی تأمین شود. 

 قیمت بنزین
چه زمانی باید اصالح شود؟ 

آلودگ��ی هوا، کیفیت خودروه��ای تولید داخل و 
قیمت بنزین از جمله معضات به هم پیوس��ته این 
روزهای ایران اس��ت که قطعاً مته��م ردیف اول آن 
مدیران تصمیم ساز چند دهه اخیر کشورند؛ مدیرانی 
ک��ه بدون آمایش س��رزمین و آینده نگری، س��کان 
هدای��ت بخش های مربوطه را در دس��ت گرفتند و 
مدتی بعد به نفر دیگری س��پردند. به گزارش پایگاه 
خبری »عصرخودرو« به نقل از ایران آناین، اما طرح 
مس��ئله و مرور خاطرات تلخ این بخش مش��کلی را 
ح��ل نخواهد کرد و اکنون هم مس��ئوالن باید برای 
جب��ران عقب ماندگی و خس��ارات وارده با ش��تاب 
بیشتری تصمیم گیری صحیح، برنامه ریزی دقیق و 
عمل کنند. به هر حال قیمت خودرو و کیفیت آن، 
کیفیت بنزین، نحوه ساخت و سازها در کانشهرها، 
توجه به انرژی پاک، گس��ترش ناوگان حمل و نقل 
عموم��ی و در نهایت رابطه قیمت خودرو و بنزین از 
جمله اجزای این زنجیره هس��تند و تا زمانی که نگاه 
دولت ها به این بخش ها کارشناسانه و به هم پیوسته 

نباشد، مشکلی حل نخواهد شد. 



 در راس��تای تعامل و همکاری متقابل بنیاد ملی نخبگان با دس��تگاه های 
اجرایی و مؤسس��ات آموزش عالی اس��تان خراسان ش��مالی، اولین نشست با 
مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان برگزار شد. به گزارش پایگاه 

اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در این نشست، 
رئی��س بنیاد نخبگان خراسان ش��مالی با تأکید 
بر گس��ترش  همکاری با ش��رکت ش��هرک های 
صنعتی اس��تان، گفت: ایجاد بستر مناسب برای 
عملیاتی ش��دن ایده های نخبگان��ی و همچنین 
موفقیت محصوالت دانش بنی��ان در بازار رقابت 
س��بب ماند اجتماع نخبگانی بومی در اس��تان 
می شود. مهدی قاسمی فرد افزود: در حال حاضر 
این بنیاد برای توسعه فعالیت های نخبگانی خود 
نیازمند آزمایشگاه شیمی، مکانیک، الکترونیک و 
یک کارگاه صنعتی است. وی هدف فعالیت بنیاد 
نخبگان را شناس��ایی و حمایت از استعدادهای 
 برتر و ایده های نو دانست و افزود: برخی از ایده ها 

قابلیت تولید دارند که برای عملی شدن نیازمند حمایت علمی و مالی هستند. 
در این بین کاهش بروکراسی  اداری برای برخورداری از تسهیالت نیز یک الزام 
اس��ت، چراکه مسیر طوالنی سبب افول انگیزه افراد خواهد شد. قاسمی فرد با 

اشاره به ضرورت ماند نخبگانی، حمایت دستگاه ها و هم افزایی آنها با بنیادهای 
نخبگان اس��تانی را راهی برای تسهیل حرکت نخبگانی دانست و بیان داشت: 
ایجاد بستر مناسب برای عملیاتی شدن ایده های نخبگانی و همچنین موفقیت 
محصوالت دانش بنیان در بازار رقابت می تواند 
اجتم��اع نخبگانی را در اس��تان حفظ کند. در 
بخش دیگری از این نشست، سیاوش وحدت، 
مدیرعامل ش��هرک های صنعتی به بیان نحوه 
حمایت ها و بس��ته های پش��تیبانی شهرک از 
صنایع خرد و کالن اس��تان و تشریح وضعیت 
صنایع مستقر در شهرک های استان پرداخت 
و با تأکید بر آمادگی همه جانبه برای همکاری 
ب��ا اجتماع نخبگان بومی، گفت: برای ایده های 
برت��ری که منجر به تولید ش��ود، تس��هیالت 
تشویقی مناسبی در شهرک های صنعتی اعطا 
می شود. وی با اش��اره به اینکه عدم پیش بینی 
اعتبارات پژوهشی در شهرک های صنعتی یکی 
از چالش های اساسی است، اظهار داشت: با توجه به اینکه از صفر تا صد تولید 
تا صادرات، با تولیدکننده است و در این راه چالش هایی وجود دارد، تالش برای 

فرهنگ سازی در استفاده از مشاوران مجرب یک اقدام اساسی است. 

رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با اشاره لزوم 
کار گروه��ی در فعالیت های علمی، گفت: شبکه س��ازی یکی از ارکان 

اصلی موفقیت در کشورهای پیشرفته است. 
مه��رداد حمی��دی در گفت وگ��و ب��ا پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان افزود: در هزاره 
سوم و با پیشرفت علم و فناوری، برای پیشرفت 
و توسعه راهی جز گسترش کارِ گروهی وجود 
ن��دارد؛ در واقع تفکر تیمی، مبنای هر فعالیتی 

است. 
انس��انی و  اگ��ر س��رمایه های  وی گف��ت: 
س��خت افزاری در یک مس��یر مشخص و طبق 
مقتضیات بوم��ی در قالب گروه های تحقیقاتی 
به کار گرفته ش��وند، کش��ور مسیر توسعه را با 

سرعت بیشتری طی می کند. 
حمی��دی ادامه داد: ام��روزه باید تمرکز بر 
روی چگونگ��ی ادبی��ات گروهی، س��اختار و 

سازمان گروه، چگونگی حمایت و هدایت گروه های نخبگانی باشد. 
رئیس دانشکده داروسازی دانش��گاه علوم پزشکی زنجان با اشاره به 
غیرکاربردی بودن نتایج تحقیقات دانش��گاهی، فردگرایی و نگاه  بعدی 

را مهم ترین عامل این موضوع دانست و اظهار داشت: برخی از مقاالت 
ایرانی تعداد ارجاع صفر دارند. این یعنی خود محقق و اس��تاد دانشگاه 

نیز به مقاله خود رجوع نمی کند. 
وی تصری��ح ک��رد: اف��راد نظریه پ��رداز و 
نظریه ساز بس��یاری در کشور وجود دارند که 
متأس��فانه به دلیل فقدان سازوکار مناسب به 
صورت فردی فعالی��ت می کنند، درحالی که 
می توان با تش��کیل گروه ه��ای نخبگانی و با 
تعریف نیازهای کش��ور در قال��ب پروژه های 
کالن ملی، این پتانسیل ارزشمند را به مسیر 

درست هدایت کرد. 
حمی��دی اضافه ک��رد: ام��روزه موضوعات 
بس��یاری در دانش��گاه ها و مراک��ز علم��ی-

تحقیقاتی کش��ور به ص��ورت پراکنده مطرح 
می ش��ود که نتیجه ای جز هدررفت سرمایه 
و انتش��ار مقاالت غیرکاربردی ندارد. اگر این 
سرمایه های انسانی و سخت افزاری در یک مسیر مشخص و طبق مقتضیات 
بومی در قالب پروژه ملی به کار گرفته شوند، عالوه بر انتشار مقاالت باکیفیت 

و استانداردهای باال، اثرگذاری باالیی در پیشرفت کشور خواهد داشت. 

پاوی��ون ملی محصوالت دانش بنیان ایران برای چهارمین س��ال متوالی در 
نمایش��گاه عرب لب با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و 

صندوق نوآوری و شکوفایی، در تاریخ 27 اسفند 
ماه س��ال جاری تا اول فروردین ماه سال 97 در 

شهر دوبی امارات برپا می شود. 
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، نمایش��گاه عرب ل��ب با بی��ش از دو 
ده��ه س��ابقه برگزاری از ش��ناخته ش��ده ترین 
نمایشگاه های منطقه و جهان در حوزه تجهیزات 

آزمایشگاهی به شمار می رود. 
ای��ن روی��داد مهم که ه��ر س��ال در روزهای 
آغازین فص��ل بهار برپا می ش��ود، میزبان تعداد 
زیادی بازدیدکننده از سرتاسر جهان است. سال 
گذشته 10هزار و 927 بازدیدکننده تخصصی از 
این نمایشگاه بزرگ دیدن کردند که بیشتر آنان 

از بازارهای رو به رش��د خاورمیانه، آفریقا، شبه قاره هند، آسیا و چین گرد هم 
آمده بودند. 

البته رقابت برای حضور در نمایش��گاه به عنوان غرفه گذار نیز بسیار جدی 

است. در سال 2017 تعداد 900 شرکت از 58 کشور دنیا در حوزه های مختلفی 
از جمله تجهیزات آزمایشگاهی، تجهیزات تشخیص طبی، نانوتکنولوژی، علوم 
زیستی، سیستم های تست و اندازه گیری و نفت 

و انرژی در این نمایشگاه غرفه داشتند. 
نمایش��گاه  ای��ن  عموم��ی  بخش ه��ای 
ب��ه ح��وزه  ش��امل MEDILAB مرب��وط 
  BIOLAB  ،تحقیق��ات داروی��ی و پزش��کی
مرب��وط ب��ه ح��وزه علوم زیس��تی و زیس��ت 
فناوری،PETROLAB  مربوط به حوزه نفت 
و پتروش��یمی،ENVIROLAB  مربوط به 
حوزه محیط زیست وNANOLAB  مربوط 

به حوزه فناوری نانو می شود. 
در نمایشگاه امسال برای پاویون ایران فضایی 
در حدود 90 مترمربع در نظر گرفته شده است، 
از این فض��ا حدود 90 مترمرب��ع برای حضور 
حدود 10 ش��رکت )چیزی در حدود 9 مترمربع برای هر ش��رکت( و نمایش 
محصوالت آنها در نظر گرفته ش��ده است و حدود 10 مترمربع برای برگزاری 
مذاکرات تجاری و گفت وگو با بازدیدکنندگان و انبار اختصاص داده خواهد شد.

دومین رویداد ملی کارآفرینی دریا محور، با رویکرد گردشگری با همکاری 
دانش��گاه خلیج فارس و بنیاد نخبگان اس��تان بوشهر در اسفندماه سال جاری 

برگزار می شود. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
کارآفرینی به عنوان موتور محرکه اقتصاد، عامل 
توس��عه و گس��ترش فرآیند تولید ثروت، دانش 
و اش��تغال اس��ت. به عبارت دیگ��ر، کارآفرین��ی 
یک��ی از عوام��ل مهم در امنی��ت اقتصادی یک 
کش��ور به ش��مار می رود. در این راستا، توجه به 
بخش هایی از صنایع و منابع کشور که پتانسیل 
باالیی در توسعه کارآفرینی و ایجاد ثروت دارند 
و تابه حال آن طور که شایس��ته است موردتوجه 
قرار نگرفته اند می تواند فرصت های چشم گیری را 
ایجاد کند. ازجمله این صنایع می توان به صنعت 

عظیم گردشگری اشاره کرد. 
ایران با داشتن مرز طوالنی با دریا به عنوان یک کشور دریایی شناخته شده 
و بای��د بتواند از این فرصت خدادادی نیز به خوبی بهره برده و از دریا به عنوان 
محور توس��عه و پیشرفت اس��تفاده کند. ازاین رو دانشگاه خلیج فارس و بنیاد 

نخبگان استان بوش��هر با حمایت سایر ارگان های دریایی کشور در تاریخ 12 
الی 14 اس��فندماه 1396 دومین رویداد ملی کارآفرینی دریا محور با رویکرد 
گردشگری را برگزار می کند که پیش رویداد آن 6 دی در دانشگاه خلیج فارس 

بوشهر برگزار شد. 
دبی��ر اجرای��ی دومی��ن پیش روی��داد ملی 
کارآفرین��ی دریا محور با رویکرد گردش��گری 
گف��ت: امروز بح��ث کارآفرینی دری��ا محور با 
رویکرد گردش��گری یک��ی از بحث های مهم و 

به روز دنیاست. 
سعید جامعی افزود: تالش می شود در قالب 
این همایش ها و برگزاری دوره های آموزش��ی 
مختلف، دانشجویان با بازار و محیط کسب وکار 
به خصوص در بخش گردش��گری دریایی آشنا 

شوند. 
عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر 
ه��دف از برگزاری ای��ن روی��داد کارآفرینی را 
آموزش دانش آموزان و دانشجویان برای ورود به محیط کسب وکار عنوان کرد. 
جامع��ی عنوان ک��رد: ازجمله برنامه های ای��ن رویداد برپای��ی کارگاه های 
ایده پردازی، ایده پروری و استفاده از دریا به عنوان محیط کسب وکار موفق است. 

رئیس بنیاد نخبگان خراسان شمالی: 

موفقیت شرکت های دانش بنیان عامل ماند نخبگان بومی است
رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان: 

شبکه سازی نخبگانی یکی از ارکان اصلی موفقیت کشورهای پیشرفته است
با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی صورت می گیرد

 برپایی چهارمین پاویون ملی شرکت های دانش بنیان
 در نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی عرب لب 2018

با حمایت ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی 

دومین رویداد ملی کارآفرینی دریا محور برگزار می شود

موتورهای جست وجوی بومی سهم زیادی در اقتصادIT  یک کشور 
دارن��د و جویش��گرهای ایرانی هم اهمیت خود را از این جهت نش��ان 
می دهن��د. با وجود این به نظر می رس��د جویش��گرهای بومی ما هنوز 

فاصله زیادی با مشابه های خود در سایر کشورها دارند. 
به گزارش ایس��نا، توس��عه خدمات متنوع مطابق ب��ا نیازهای بومی 
و محلی، افزایش درآمد ملی از طریق کس��ب درآمد جویش��گر بومی، 
ترویج و گس��ترش فرهنگ ایرانی-اس��المی در فضای مجازی، کمک 
به ایجاد مزیت رقابتی برای جویش��گر بومی نسبت به رقبای غیربومی، 
توسعه زیرساخت های تولید و ارائه خدمات و محتوای جویشگر بومی، 
توس��عه دانش و فناوری جویشگر بومی، حفاظت از اطالعات و ارتقای 
امنیت ملی در فضای مجازی و بهره مندی از گزارش��ات ذائقه س��نجی 
کارب��ران ایرانی برای ارتق��ای خدمات فضای مج��ازی از ضرورت ها و 

اهداف کالن جویشگرهای بومی است. 
موتورهای جست وجو در دنیا در سال 201۵

طبق آمار موتور جست وجوی گوگل در کشور آمریکا با 62هزار نیرو، 
225 س��رویس دارد و درآم��د آن 
75میلی��ارد دالر بود که 90درصد 
از این درآمد از راه تبلیغات اس��ت. 
ای��ن موت��ور 70درص��د از س��هم  
پرس وج��و در آمری��کا را ب��ه خود 
اختص��اص داده و روزانه 4میلیارد 
پرس وجو از طریق آن انجام ش��ده 

است. 
موتور جس��ت وجوی »بایدو« در 
چین 41ه��زار و 500 نی��رو دارد 
و 150 س��رویس ارائ��ه می ده��د. 
درآمد این موتور جست وجو 10.2 
میلیارد دالر است که 96درصد از 
این درآمد متعلق به تبلیغات است. 
بایدو 80درصد از سهم  پرس وجوی 
چین را ب��ه خود اختص��اص داده 
اس��ت و روزانه 3میلیارد پرس وجو 

از طریق آن انجام می شود. 
موتور جس��ت وجوی »نیور« در 
کره جنوبی 2ه��زار و 500 نیرو و 

75 س��رویس دارد. درآمد این موتور جس��ت وجو 3میلیارد دالر است 
که از این میزان، 71درصد توس��ط تبلیغات تأمین می شود. این موتور 
73درصد از سهم  پرس وجوی کره جنوبی را دارد و روزانه 285میلیون 
پرس وجو از طریق آن انجام می ش��ود. البته کره جنوبی دو جویش��گر 
دیگر با نام های داهم و نایت هم دارد که در مجموع از بازار جویشگرها 

سهمی 98درصدی را به خود اختصاص می دهند. 
موتور جس��ت وجوی »یاندکس« روس��یه با 5هزار و 400 نیرو، 55 
س��رویس دارد و درآم��د آن یک میلیارد دالر اس��ت. درصد درآمد این 
موتور جس��ت وجو از طریق تبلیغات ذکر نش��ده، ام��ا اکثر درآمد آن 
از تبلیغات اس��ت. این موتور 95درصد از س��هم  پرس وجو در روس��یه 
را ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت و روزانه 150میلی��ون پرس وجو از 
طریق آن انجام می ش��ود. موتور جست وجوی »س��زنم« در جمهوری 

چ��ک هزار و 100 نیرو دارد و 15 س��رویس ارائه می دهد. درآمد این 
موتور جست وجو 0.13 میلیارد دالر است که اکثر این درآمد از طریق 
تبلیغ��ات حاصل می ش��ود. این موتور 50 درصد از س��هم  پرس وجوی 
جمه��وری چک را داش��ته و روزانه 8میلیون پرس وج��و از طریق آن 

انجام می شود. 
درخواست دولت ها برای دریافت اطالعات حساب های کاربری

در این راس��تا دولت آمریکا، 17هزار و 577درخواست برای دریافت 
اطالعات حس��اب های کاربری 26هزار و 579 کاربر در نیمه اول سال 
2015 ارائه داده و فیس بوک در 80درصد موارد با کاخ سفید همکاری 
کرده است. مایکروس��افت نیز 35هزار و 228 درخواست در نیمه اول 
سال 2015 برای انتش��ار اطالعات شخصی کاربران خود از دولت های 
مختلف در سراس��ر جهان درخواست کرده و در نیمه دوم سال 2015 
نزدیک به 40هزار و 600 مرتبه، اش��خاص دولتی کش��ورهای مختلف 
از گوگل اطالعات کاربران را خواس��تند که نس��بت به مدت پیش��ین 

30درصد رشد داشته است. 
وضعیت جویشگرهای بومی 

چگونه است؟ 
طب��ق ارزیابی کیفی��ت نتایج 
جویش فارسی در جویشگرها که 
اطالعات آن در وب س��ایت مرکز 
ملی فضای مجازی ق��رار گرفته 
است، موتور جست وجوی گوگل 
اولین رتب��ه را به خود اختصاص 
داده است و پس از آن به ترتیب 
پارسی جو، بینگ و یوز قرار دارند. 
پارس��ی جو  موت��ور جس��ت وجو 
ظرفی��ت  و  دارد  س��رور   200
ذخیره سازی آن 2 پتابایت است. 
تعداد صفحات پوشش داده شده 
توس��ط ای��ن موتور جس��ت وجو 
4میلیارد و تعداد صفحات کشف 
شده 40میلیارد است. این موتور 
ارائه  س��رویس  جس��ت وجو 15 
می دهد و توانایی پاسخگویی آن 
2میلیون پرس وجو در روز است 
که البته قابلیت توسعه پذیری دارد. تعداد بازدیدهای روزانه پارسی جو 
900ه��زار ب��وده و کیفیت جس��ت وجوی آن 80درصد اس��ت. موتور 
جس��ت وجوی یوز نیز 200 سرور دارد و ظرفیت ذخیره سازی آن 3.2 
پتابایت اس��ت. تعداد صفحات پوشش داده شده یوز 4میلیارد و تعداد 
صفحات کشف شده توسط آن 30میلیارد است. این موتور جست وجو 
26 س��رویس دارد و می تواند به 3میلیون پرس وجو در روز پاسخ دهد. 
تع��داد بازدید روزانه از موتور جس��ت وجوی یوز 200ه��زار و کیفیت 
جس��ت وجوی آن 80درصد اس��ت. البته به نظر می رسد جویشگرهای 
بومی ما هنوز فاصله زیادی با جویش��گرهای بومی که مش��ابه آنها در 
باال ذکر ش��ده دارن��د، اما در عین حال در یک ن��گاه درازمدت، موتور 
جست وجوی بومی تأثیر بسزایی در رونق فضای کسب وکار IT داشته 

و فرصت های شغلی فراوانی را ایجاد خواهند کرد. 

به گفته محققان، باوجودآنکه برخی کسب و کارها نگران بازگشت سرمایه های 
خود از حوزه اینترنت اش��یا هس��تند، امروزه بیش از 70درصد کسب و کارهای 
جه��ان داده های مربوط به اینترنت اش��یا را گ��ردآوری می کنند و پیش بینی 
می ش��ود بخش بزرگی از س��ازمان ها طی س��ال آینده بودجه بیش��تری را به 
م��واردی مانند تحلیل و امنیت این داده ه��ا اختصاص دهند. به گزارش مرکز 
روابط عموم��ی و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
اینترنت اشیا امروزه در بسیاری از کشورهای جهان موردتوجه جدی قرارگرفته 
اس��ت، همچنین بسیاری از پروژه های منطقه اروپا حاکی از شوق آنها از ورود 
به حوزه اینترنت اش��یا و تکنولوژی ها و دانش های مرتبط با آن است، چنانچه 
سال 2016، س��ازمان ها در سراسر جهان737 میلیارد دالر صرف سخت افزار، 
نرم اف��زار، خدمات و اتصال پذیری اینترنت اش��یا کرده اند. طبق پیش بینی ها، 

مخارج اینترنت اشیا تا 2020 به 1.29 تریلیون دالر خواهد رسید. 
به منظور توسعه در حوزه اینترنت اشیا، یک استارت آپ اولین شبکه Li-Fi را 
در کنگره جهانی موبایل رونمایی کرد. این سیستم که به جای امواج رادیویی از 
نور نامریی برای انتقال داده ها استفاده می کند تا 45Mbps را پشتیبانی کرده 
و تا چند ماه آینده برای اس��تفاده در خانه ها و دفاتر کار به بازار عرضه خواهد 
شد. برای استفاده از این شبکه  باید دانگل USB آن را به دستگاه متصل کرد. 
طبق برآورده��ا، از جوالی 2017 تاکنون ح��دود 51٫7 درصد از جمعیت 
جه��ان به نح��وی به اینترنت دسترس��ی دارن��د و این میزان در کش��ورهای 

درحال توسعه به صورت تصاعدی روبه رو است. 
همچنین ش��رکت Bishop Fox توانسته پهپادی بس��ازد که وقتی روی 
پشت بام ساختمان می نشیند، مانند یک کامپیوتر محلی عمل می کند و قادر 
است شبکه داخلی آن ساختمان را هک کند. ساخت این پهپاد هزینه زیادی 

نیاز ندارد و می توان آن را به بلوتوث، شبکه نسل سه و... نیز مجهز کرد. 
در گزارشی اعالم شد بااینکه رمزگذاری، از داده های آنالین و حریم خصوصی 
شما حفاظت می کند، اما درعین حال، باعث مخفی شدن بدافزارها نیز می شود. 
تا سال 2019 بیش از 80درصد ترافیک وب سازمان ها رمزگذاری خواهد شد، 
درنتیجه، تیم های IT با ترافیک سنگینی مواجه خواهند شد که بدون فناوری 

رمزگشایی نمی توانند از محتوای آن آگاه شوند. 
به گفته گارتنر، با رواج استفاده از HTTPS، نیمی از کمپین های بدافزاری 
در 2019 از رمزگ��ذاری برای پنهان کردن فعالیت های فرمان وکنترل، تحویل 
بدافزار یا رخنه به داده ها اس��تفاده خواهند کرد. این در حالی اس��ت که بیش 
از 80درصد سیستم های امنیتی نمی توانند این تهدیدات را شناسایی کنند یا 
جلوی آنها را بگیرند. گارتنر معتقد است تا 2020، بیش از 60درصد سازمان ها 

قادر به رمزگشایی کارآمد ترافیک HTTPS نخواهند بود. 
ب��ه نق��ل از گارتنر، تا 2020 بی��ش از 25درصد حمالت شناخته ش��ده به 
سازمان ها به اینترنت اشیا )IoT( مربوط خواهد بود. این در حالی است که تنها 

10درصد از بودجه امنیت IT به این حوزه تخصیص داده می شود. 
ارتش آمریکا و سامس��ونگ در تالش��ند با همکاری یکدیگر شبکه بی سیم 
5G پرس��رعت، کم تأخیر، ارزان تر و با امنیت بیشتری را بسازند. به این ترتیب، 
می توان از سطوح باالتری از رمزگذاری بهره مند شد، بدون اینکه سرعت اتصال 

کاهش یابد. 
در این حال، روز نوآوری در مالزی با س��رمایه گذاری هوآوی برای س��ومین 
س��ال با حضور 200 تن از مسئوالن عالی رتبه این کشور، مدیرعامل هوآوی و 
نمایندگان شرکت های فناوری از سراسر منطقه آسیا- اقیانوسیه برگزار شد. این 
رویداد راهکارهای دگردیسی دیجیتال را در این منطقه بررسی می کند. مشابه 

این رویداد در مونیخ، مکزیک، دوبی، سنگاپور و چین نیز برگزار خواهد شد. 

ناس��ا و ش��رکت تاکس��ی آنالین »اوبر« قص��د دارند با هم��کاری یکدیگر 
تاکسی های پرنده را به واقعیت مبدل سازند. اوبر درحال توسعه نرم افزاری است 
که می تواند مس��یرهای این تاکسی ها را مدیریت کند و تصمیم دارد تا 2020 
در داالس، دوبی و لس آنجلس شبکه تخصصی برخاستن و فرود وسایل نقلیه 
هوایی را راه اندازی کند که مبتنی بر تقاضا است. گفته می شود اوبر با مشکالت 
و مسائل قانونی زیادی روبه رو خواهد شد و باید ترافیک هلیکوپترها، هواپیماها و 
پهپادها را هم مدنظر داشته باشد. این شرکت برای این پروژه، تعداد کارکنانش 

را دو برابر خواهد کرد. 
کارشناس��ان ح��وزه ان��رژی معتقدن��د فن��اوری blockchain می تواند 
پیچیدگی ها و مش��کالت مدیریت داده ها در حوزه توزیع برق را رفع کند. در 
چنین سیستمی، همسایه ها می توانند به س��ادگی به تبادل انرژی با یکدیگر 
بپردازند و ش��بکه های محله ای توزیع برق ایجاد کنند. در این راس��تا، شرکت 
Power Ledger محصولی به نمایش گذاشته که به عنوان مثال می تواند با 
استفاده از یک سیستم اشتراکی پنل های خورشیدی و باتری های ذخیره سازی، 
 LO3 ساختمان یک آپارتمان را به یک شبکه برق کوچک تبدیل کند. شرکت
Energy نیز یک ش��بکه برق کوچک محله ای در بروکلی��ن راه اندازی کرده 

است. 
یک بنی��اد غیرانتفاع��ی تازه تأس��یس بین المللی به ن��ام EWF به تازگی 
blockchain خود را عرضه کرده که مختص حوزه انرژی ساخته شده است. 
این شبکه مبتنی بر اتریوم، بستری برای تست کاربردهای جدید و امیدبخش 
blockchain خواه��د بود. این تیم کار خود را با کاربردهایی مانند رهگیری 
گواهینامه ه��ای انرژی تجدیدپذیر آغاز خواهد کرد. اما در بلندمدت، خانه ها و 
ساختمان ها مجهز به نرم افزارهایی می شوند که به صورت خودکار و بر مبنای 

قیمت بالدرنگ، برق را روی شبکه سراسری می فروشند یا می خرند. 
توسعه دهندگان blockchain در رده بندی داغ ترین مهارت ها در بازار کار، 
با رشد 200درصدی نسبت به سال گذشته، جایگاه دوم را کسب کرده اند. در 
رتبه سوم، توسعه دهندگان بیت کوین قرار دارند که با blockchain در ارتباط 

است. جایگاه اول به متخصصان روباتیک اختصاص یافته است. 
طبق گزارش��ی، در س��ال های اخیر س��رمایه گذاری روی ارزهای مبتنی بر 
رمزنگاری در بازار تا 172میلیارد دالر افزایش یافته اس��ت که بیش از نیمی از 

کل آن )یعنی 94میلیارد دالر( به بیت کوین اختصاص دارد. 
بن��ا بر پیش بینی فارس ت��ر، در 2018 بیش از 50درصد س��ازمان های دنیا 
حداق��ل به یک پلت فرم کالد عمومی متکی خواهند ب��ود تا بتوانند موفق به 

دگردیسی دیجیتال شوند و رضایت مشتریان خود را جلب کنند. 
طبق پیش بینی IDC، تا 2019 حدود 60درصد مدیران IT، با استفاده از 
کالد، موبای��ل و DevOps، پلت فرم های جدیدی برای برنامه های کاربردی و 
زیرساخت های خود ایجاد و راه را برای تسریع دگردیسی دیجیتال در سازمان 
خود باز می کنند. اخیرا کاخ س��فید برنامه نهایی خود را جهت مدرن س��ازی 
IT با تمرکز روی امنیت، س��رعت بخشی به اس��تفاده از کالد تجاری، حذف 
موانع س��ر راه پذیرش کالد و پاکسازی سازمان ها از فناوری های منسوخ شده 
در س��ازمان های آمریکا منتشر کرده اس��ت. هدف از این برنامه که قرار است 
از اول ژانویه 2018 عملی ش��ود، حرکت به س��مت زیرس��اخت های امن تر و 
مقرون به صرفه تر است. به گفته گارتنر تا 2020 هوش مصنوعی بیشتر از اینکه 
مش��اغل را از بین ببرد، ش��غل ایجاد خواهد کرد. طی چند س��ال آتی، هوش 
مصنوعی در بخش های عمومی، بهداشت ودرمان و آموزش مشاغلی را به وجود 
خواهد آورد. مش��اغل بخش تولید بیش از س��ایرین به واسطه هوش مصنوعی 

حذف خواهند شد.

جیمی آیوین که یکی از بزرگان صنعت موسیقی است، امسال 
ضمن فروش کل سهام خود، اپل را ترک خواهد کرد. 

جیمی آیوین، از اسطوره های دنیای موسیقی که در سال 201۴ 
شرکت Beats را به اپل فروخت، ماه آگوست امسال اپل را ترک 

خواهد کرد. به گزارش بیلبورد، گفته می شود جدایی آیوین از 
اپل همزمان با فروش کل سهام وی در این شرکت خواهد بود. 

به گزارش زومیت، در ماه مه  سال 201۴، اپل با پرداخت 
3میلیارد دالر، شرکت Beats، سازنده هدفون و سرویس 

 استریم موسیقی را تصاحب کرد و آیوین و
 Dr. Dre، دیگر مؤسس این شرکت به عنوان بخشی از این 

 Interscope قرارداد به اپل پیوستند. آیوین از بنیان گذاران
Records بوده و در انتشار بیش از 2۵0 آلبوم موسیقی 

مشارکت داشته است. 
آیوین در اپل به رشد و توسعه Apple Music  از زمان 

انتشار آن در سال 201۵ نقش بسزایی داشت. این سرویس 
در حال حاضر 30میلیون مشترک دارد، درحالی که اسپاتیفای 

به عنوان محبوب ترین سرویس استریم موسیقی ۷0میلیون 
مشترک دارد. 

اپل ماه گذشته Shazam را خریداری کرد؛ اپلیکیشن 
محبوبی که با گوش دادن به موسیقی، برنامه تلویزیونی، فیلم ها 

و تبلیغات می تواند در عرض چند ثانیه آنها را تشخیص دهد. 
هنوز معلوم نیست آیوین پس از ترک اپل چه تصمیمی دارد 
و آیا به طور کلی از دنیای موسیقی خداحافظی می کند یا نقشه 

جدیدی در سر دارد. همچنین اپل هنوز این خبر را که توسط 
Billboard منتشر شده، تأیید یا تکذیب نکرده است. 

 

نقش جست وجوگرهای بومی در اقتصاد  بیش از ۷0درصد کسب و کارهای جهان
 در حوزه اینترنت اشیا است

 جیمی آیوین
 امسال اپل را
ترک می کند
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دریچهنگاه

تصوی��ب حمایت از 46 پروژه پژوهش��ی در آخرین جلس��ه ش��ورای علمی 
صندوق انجام شد تا به زودی این پروژه ها وارد فاز اجرایی شوند. 

 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، ش��ورای علمی صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت 
علمی در آخرین جلسه خود حمایت از 46 پروژه پژوهشی را تصویب کرد که 
این پروژه های تصویب ش��ده شامل 24 پروژه پژوهشی و 22 پروژه پسادکتری 

است.
 حوزه های مختلف علمی همچون پزش��کی و دامپزشکی، فنی و مهندسی، 
عل��وم پایه، کش��اورزی، منابع طبیعی و ش��یالت، علوم انس��انی، اجتماعی و 
مطالعات علم، میان گروهی، مدیریت و علوم اقتصاد، معارف وعلوم اس��المی و 

همچنین کارگروه سالمت و محیط زیست را در بر می گیرد. 

از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی 

۴6 پروژه پژوهشی برای حمایت تصویب شد
 رحمت صادقی، رئیس بنیاد نخبگان کردس��تان در جلس��ه با تعدادی از دستگاه ها و 
نهادهای حمایت کننده از مستعدان برتر، با اشاره به ضرورت حمایت همه جانبه از اجتماع 
نخبگانی، گفت: حمایت معنوی و مادی از اس��تعدادهای برتر دانش آموزی و دانش��جویی، 
شناسایی و تشویق وقف کنندگان، خیرین، نهادهای دولتی و غیردولتی و جلب حمایت مالی 
آنها و فرهنگ سازی به منظور مشارکت بخش خصوصی در حوزه علم و فناوری، از مواردی 
است که می تواند حرکت نخبگانی را تسریع کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان، وی با اشاره به لزوم هدایت استعدادهای برتر دانش آموزی، افزود: یکی از اهداف بنیاد 
ملی نخبگان و به تبع آن بنیادهای نخبگان استانی، حمایت از استعدادهای برتر دانش آموزی 
است که بنیاد نخبگان استان کردستان نیز در تالش است با طراحی یک برنامه منسجم این 

اقدام را به عنوان یک اولویت کاری در دستور کار قرار دهد. 

رئیس بنیاد نخبگان کردستان: 

مشارکت خیرین می تواند حمایت از 
اجتماع نخبگانی را تقویت کند



امروزه شرایط تغییر کرده است و در 
حال حاضر در بازاری قرار داریم که به 
علت رقابتی بودن، دیگر چندان تفاوتی 
می��ان کیفیت محص��والت نمی توانید 

قائل شوید.
 تحت این شرایط، نقش تبلیغات به 
اساس��ی ترین عنصر در فرآیند فروش 
تبدیل ش��ده و الزم اس��ت هر شرکتی 
نس��بت به انواع و اصول هریک اطالع 

کافی داشته باشد. 
در یک طبقه بن��دی کلی روش های 
تبلیغاتی را می ت��وان به دو نوع جدید 

و قدیمی تقسیم کرد.
 این امر نباید باعث ش��ود تا شرکت 
ش��ما گزین��ه مطلوب را م��وارد جدید 
بداند و در بس��یاری از موارد مش��اهده 
شده اس��ت که موارد قدیمی نتایج به 
مراتب بهتری را در پی خواهند داشت. 
در ای��ن رابطه هر برند باید به موقعیت 
خ��ود نگاه و س��پس اقدام ب��ه انتخاب 

کند.
 همچنین به یاد داش��ته باش��ید که 
در ای��ن رابطه هیچگون��ه محدودیتی 
وجود ندارد و افراد می توانند چند مدل 
را به طور همزمان مورد اس��تفاده قرار 

دهند.
 

1- تبلیغاتی مطبوعاتی
در اینگون��ه تبلیغات پیام به وس��یله 
مت��ن و تصوی��ر در قالب��ی ب��ه دور از 
اس��ترس و عجل��ه ب��ه مخاط��ب القا 

می شود. 
توجه داشته باشید که تا قبل از رشد 
اینترنت و تلویزی��ون، مطبوعات حرف 
اول را در زمینه اطالع رسانی می زدند. 
همین امر باعث می شد تا درخواست 
برای تبلیغات در آن بس��یار زیاد باشد. 
اگرچه مطبوعات امروزه دیگر از جایگاه 

بالمنازع گذش��ته برخوردار نیستند، با 
این حال نباید نسبت به اهمیت و تأثیر 
آن غافل ش��د. در ای��ن بخش توجه به 
این  نکته ضروری اس��ت ک��ه این نوع 
از تبلیغات  تبلیغ��ات زیرمجموع��ه ای 

مکتوب محسوب می شود. 
توجه داش��ته باش��ید ک��ه در زمینه 
تبلیغات خالقیت عنصری تعیین کننده 
اس��ت و توصیه می ش��ود مکان تبلیغ 
با نوع کس��ب وکار ش��ما ارتباط داشته 

باشد. 
همچنی��ن تبلیغ ش��ما بای��د دارای 
عنوان جذاب، متن مختصر اما جامع و 
همچنین طراحی زیبا باشد تا مخاطب 

را به سمت خود جذب کند. 

2- تبلیغات تلویزیونی
ب��دون تردی��د مطبوعات ب��ه دلیل 
محدوده فعالیت محلی پایگاه مناسبی 
محس��وب  جهان��ی  تبلیغ��ات  ب��رای 

نمی شوند.
 اگرچ��ه در این رابطه برخی مجالت 
جهانی وجود دارند، با این حال صحبت 

از اکثریت است. 
در این رابطه توجه داشته باشید که 
قیمت آن نیز نس��بت به سایر روش ها 
باالتر بوده و همین امر باعث می شود تا 
مجبور باشید پیام خود را در کوتاه ترین 

زمان ممکن انتقال دهید. 

3- تبلیغات رادیویی
در این ن��وع تبلیغات دیگ��ر تصویر 
وجود ندارد و همین امر باعث می شود 
که ص��دا تنها راهکار ج��ذب مخاطب 

محسوب شود.
 به همین خاطر الزم است تا به نوعی 

جادویی در این رابطه عمل کنید. 
اس��تفاده از گوین��دگان خوش ص��دا 
ب��رای خوان��دن مت��ن پی��ام تبلیغاتی 
بهتری��ن تصمیم در این رابطه اس��ت. 

توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه در زمینه 
تبلیغات صرفا خواس��ت ش��ما مطرح 
نبوده و الزم اس��ت همواره بودجه تان 

را نیز مدنظر قرار دهید. 
در بس��یاری از موارد مش��اهده شده 
اس��ت که برخ��ی روش ها مناس��ب تر 
هستند، با این حال محدودیت بودجه 
باعث ش��ده اس��ت ت��ا افراد به س��راغ 

روش های دیگر بروند. 

4- تبلیغات چاپی
بسیاری از برندها توانایی مالی تبلیغ 
در مجالت را ندارند و همین امر باعث 
می شود تا تراکت های ساده و تک رنگ 

چاپ کنند.
 توجه داش��ته باش��ید که این امکان 
وج��ود دارد ک��ه برخی ش��رکت ها در 
راستای بیش��ترین تأثیر ممکن، اقدام 
به استفاده از تمامی روش های موجود 

کنند. 
به همی��ن خاطر نباید هم��واره این 
اق��دام را ب��ه علت کمب��ود منابع مالی 

شرکت ها دانست.
 در این رابطه ن��وع کاغذ، طراحی و 
نحوه پخش عناصر اصلی بوده که باید 

مورد توجه قرار گیرند.
 توجه داش��ته باش��ید که این روش 
از برخی جوانب، تأثیرگذاری بیشتری 

نسبت به روزنامه ها و مجالت دارند. 
اگرچه این امر در ابتدا کمی عجیب 
به نظر می رس��د، با ای��ن حال واقعیت 
ای��ن اس��ت ک��ه در تبلیغ��ات چاپ��ی 
مخاطب صرف��ا با تبلیغ مواجه اس��ت 
و باعث می ش��ود تا ب��رای چند لحظه  
هم که ش��ده تمرکز خود را  روی پیام 

تبلیغات درک شده بگذارد.
 با این حال در مطبوعات این امر به 
ای��ن خاطر که افراد ب��ه دنبال مطالب 
موجود هستند، این احتمال وجود دارد 
که کوچک ترین توجهی به تبلیغ شما 

نداشته باشند. 
همین امر باعث می شود تا در تراکت 
امکان درج مطالب و اطالعات بیشتری 

مهیا باشد. 

5- سایت شخصی
ام��روزه تقریبا تمام��ی برندها برای 
خود سایت رسمی ایجاد و در آن اقدام 

به تبلیغ خود می کنند. 
این امر از مزایای بس��یاری برخوردار 
بوده و توصیه می شود  تمامی شرکت ها 

در این زمینه فعال باشند.
 در این رابطه س��هولت دسترس��ی و 
محیط کاربری حرف اول را می زند که 
الزم است به ساده  ترین و در عین حال 
زیباترین روش صورت گیرد. در سایت 
ش��ما دیگر با هی��چ محدودیتی مواجه 
نیس��تید و می توانید ه��ر چیزی را که 
مدنظر دارید به مخاط��ب خود انتقال 

دهید.
کارب��ران  تع��داد  افزای��ش  ب��رای   
نی��ز توصیه می ش��ود در بس��ته بندی 
محصوالت خود آدرس آن را ذکر کنید 
و همچنین ب��ا راهکارهایی نظیر ایجاد 
چال��ش و اهدای جوایز متعدد، افراد را 

به سمت بازدید مجدد بکشانید.
 ب��ا ای��ن حال ام��روزه با گس��ترش 
ش��بکه های اجتماعی، برندها با ایجاد 
حس��اب کاربری برای خ��ود، اقدام به 

جذب مخاطب می کنند. 
توج��ه داش��ته باش��ید که ام��روزه 
محبوبی��ت  اجتماع��ی  ش��بکه های 

بیشتری دارند.
 ای��ن امر به حدی اس��ت ک��ه افراد 
ممکن اس��ت هفته ای یک بار به سایت 
ش��ما س��ر بزنند، با این ح��ال به طور 
متوس��ط در ط��ول روز چندی��ن ب��ار 
ش��بکه های اجتماعی را مورد بازبینی 

قرار می دهند. 
smallbusiness :منبع

10 راه تبلیغ محصول که همچنان مؤثرند )1(
کارگاه برندینگ

 برای موفقیت برندتان
 به این ۷ سؤال پاسخ دهید

برندین��گ موضوعی س��طحی نیس��ت. برندین��گ صرفا 
جمع آوری سطحی و ظاهری چند رنگ و تصویر و آوا نیست، 
بلکه بخش��ی تفکیک ناپذیر از چیزی اس��ت که به مشتری 
ارائ��ه می دهید. صرف نظر از اینک��ه تولیدکننده محصول یا 
خرده فروش باشید، یا شرکت رسانه ای، شرکت غیرانتفاعی، 
یا کس��ب وکار تک نفره داشته باشید، شما صاحب یک برند 
هس��تید. اگر مراحل س��نجیده و حساب ش��ده ای را جهت 
س��اخت برندتان طی نکنید، پیام های کنترل نشده و به هم 
ریخته ای به مخاطبان تان ارسال می کنید و عموم مردم نیز 
هر یک، به طور تصادفی از این پیام ها برداشت های مختلفی 
می کنند. برندینگ، در اصل، مستلزم کاری است که نمی توان 
آن را برون س��پاری کرد. برندینگ مس��تلزم نگاهی به درون 
است؛ نگاهی به محصول و سازمان تان. فقط آژانس بازاریابی 
یا مش��اور خارج از س��ازمان می تواند به هدایت این فرآیند 
و فراه��م آوری یک نقطه نظر بی طرف کمک کند که ش��ما 
فرآیند برندینگ را آغاز کرده باشید. جهت موفقیت فرآیند 
برندینگ باید به هفت پرس��ش پاس��خ داد. در این مقاله، به 
این پرس��ش ها اشاره می کنیم. حتی االمکان، جهت رسیدن 
به بینشی وس��یع تر، پاسخ های این پرس��ش ها را از سراسر 

سازمان تان جمع آوری کنید. 
1- چه نوع محصول، خدمت، یا محتوایی ارائه می کنید؟ 
چ��ه فواید ویژه ای را تحویل مش��تریان می دهید؟ فراتر از 
محصول یا خدمت فیزیکی تان بنگرید. آیا محصول تان جایگاه 
خاص، امنیت، یا عنصر دیگری را به مش��تری ارائه می دهد؟ 
ب��رای مثال، هر خانم��ی می خواهد یک جعبه کوچک و آبی 
رنگ جواهری داش��ته باش��د که بداند متعلق به برند تیفانی 
است؛ فارغ از اینکه می داند می تواند قطعه جواهر بزرگ تری را 

با همان قیمت از یک مغازه طال فروشی معمولی بخرد. 
2- سازمان و محصوالت تان در چه زمینه ای وجود دارند؟ 

مشتریان چگونه می توانند محصول  شما را از سایر گزینه ها 
یا محصوالت متناظر تمییز دهند؟ با اینکه بازاریاب ها، مثل 
کتابفروشی ها یا لوازم دست دوم فروشی ها، گزینه های رایگان 
یا کم قیمت را مد نظر قرار نمی دهند، ولی خریداران این کار 
را می کنند. برای پاس��خ به این پرسش، محصول یا داستان 
ش��رکت تان را از آغاز در نظر بگیرید. روزی یک ش��کارچی 
که بعدها به موسس شرکت ال. ال. بین تبدیل شد، با پاهای 
خیس و سرد وارد خانه شد و این ایده به ذهنش رسید که 

چکمه پالستیکی را با یک الیه چرم ترکیب کند. 
3- اصول مرکزی، اهداف و ارزش های تان چه هستند؟ 
چه چیزی برای س��ازمان تان دارای اهمیت است؟ برای 
مثال، بستنی های شرکت بن اند جری،  گویای همه چیز 
هس��تند، ولی صاحبان این شرکت درباره اصول و اهداف 
آن می گویند، » ما دارای یک ماموریت اجتماعی رو به جلو 
و بی طرفانه ای هستیم که بر اساس آن، به دنبال برآوردن 
نیازهای انسانی و حذف بی عدالتی از جوامع محلی، ملی و 
بین المللی هستیم. تالش می کنیم این هدف را به وسیله 
پیوند این نگرانی ها با فعالیت های کسب وکاری هر روزمان 
به انجام برسانیم.« آنها بخشی از عوایدشان را به خیریه ها 
اهدا می کنند. همچنین، بن اند جری یک برند س��رگرمی 
است که از فرهنگ عامه در طعم های محصوالتش نهایت 

استفاده را می برد، نظیر بستنی چری گارسیا. 
4- هویت شرکت یا محصول تان چیست؟ 

برای پاس��خ به این پرس��ش، باید مثل یک روان شناس 
محصول فکر کنید. باید خودتان را جای شرکت تان بگذارید 
و این پرسش را پاسخ دهید: » تو که هستی؟« برای نمونه، 
میان برندهای هواپیمایی، شرکت ویرجین آمریکا شرکت 
برجس��ته و متفاوت��ی اس��ت؛ تجربه اس��تفاده از خدمات 
هواپیمایی این شرکت با بسیاری از شرکت های دیگر فرق 
می کند. در مقابل، ساوت وس��ت ایرالینز س��اده و مردمی 

است. آنها از مسافران با بادام زمینی پذیرایی می کنند. 
5- برندتان چه صدایی دارد؟ 

آواه��ای محصول یا س��خنگوی ش��رکت تان را در نظر 
بگیرید. برای برقراری ارتباط از چه زبانی استفاده می کنید؟ 
چگونه از زبان استفاده می کنید؟ منظورمان چیزی فراتر 
از زبان معمولی است. آیا عامیانه سخن می گویید یا مثل 
یک استاد دانشگاه هاروارد؟ تصاویری که هر یک به مردم 
بازتاب می دهند کامال متفاوت اس��ت. به عنوان فردی که 
اس��تفاده از محصوالت یک برند را تجربه کرده است، چه 
کسی وجود دارد که آهنگ شروع به کار ویندوز را با برند 

مایکروسافت در ذهنش ثبت نکرده باشد؟ 
6- مخاطب هدف تان چه کسانی هستند؟ 

وقت��ی صحب��ت از برندینگ به میان می آی��د، به فراتر 
از خری��داران و کارب��ران محصوالت ی��ا خدمات تان فکر 
کنید. مش��تریان قبلی، افراد با نف��وذ، کارمندان )حاضر و 
قبلی(، سرمایه گذاران، رسانه ها، حکومت، عرضه کننده ها، 
توزیع کننده ه��ا و عموم م��ردم را در نظر بگیرید. اگر یک 
نهاد غیرانتفاعی یا آموزشی هستید، افراد خیر و هیأت امنا 
را نیز در نظر بگیرید. این مس��ئله می تواند تأثیر عمده ای 
بر برندتان بگذارد. برای رس��یدن به این هدف، شخصیت 

بازاریابی هدف گذاری شده تان را ایجاد کنید. 
۷- چه کسانی رقیب تان هستند؟ 

رقبا نیز درست مانند مشتریان در تعریف برندتان نقش 
دارند. نحوه تفاوت محصوالت و س��ازمان تان را از س��ایر 
محصوالت و س��ازمان های موجود در بازار در نظر بگیرید. 
چه چی��زی باعث تفاوت تان می ش��ود و چرا؟ مفهوم این 
تفاوت ها برای برند ش��ما چیست؟ یک مثال قدیمی برای 
مس��ئله تعریف برند توسط رقبا وجود دارد؛ شعار شرکت 
آویس کار این اس��ت: » ما دوم هس��تیم، به همین خاطر 

بیشتر تالش می کنیم.«
bazdeh/heidicohen :منبع
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برندهای هدف محور؛ پول بهتر 
است یا سود؟

 برنده��ای هدف  محور رازه��ای کوچک دنیای 
بازاریابی هس��تند. آنها می گویند بهترین راه پول 
 درآوردن، اولویت دادن به س��ود نیست. دلیل این 
ادعا این اس��ت که تنها راه موفقیت -و حفظ آن- 
برخورداری از چیزی است که تحت تاثیر نیروهای 

بیرونی نباشد. پس شما به هدف نیاز دارید. 
چرا مدل کس��ب وکار هدف محور برای بعضی از 
بزرگ ترین شرکت های دنیا کار کرده است؟ شاید 
علت اصلی این باش��د که ارزش های بنیادین برند، 
ب��ا تغییر رویه  ب��ازار یا تغییرات مش��تری، عوض 
نمی شود. هدف برند، چارچوبی است که با حرکت 
و تغیی��رات دنیا ه��م هنوز با قدرت س��ر جایش 

ایستاده است. 

هدف شما باید تغییری مثبت ایجاد کند
همان ط��ور ک��ه مش��تری ها از برندهای��ی که با 
ارزش های شان جور در نمی آیند، دوری می کنند، 
صنایع هم انتظار دارند کس��ب وکارها اثری مثبت 
از خود باقی بگذارن��د. ۸۸درصد مصرف کنندگان 
دل ش��ان می خواهد برندها دنی��ا را به مکانی بهتر 

تبدیل کنند. 
یک��ی از برندهای مهمی که اولین س��نگ  بنای 
شرکت در حرکت های اجتماعی را پایه ریزی کرد، 
اس��تارباکس اس��ت. ادعای برند در مورد کش��ت 
۱۰۰درصد اخالقی قهوه )بدون آسیب رساندن به 
محیط زیس��ت و با رعایت حقوق کشاورزان( و در 
پیش گرفتن استراتژی سازگار با تغییرات اقلیمی 
دو نمون��ه از فعالیت ه��ای برند در حوزه  مس��ائل 

اجتماعی و محیط زیستی است.
استارباکس در یک کافه  در سیاتل شروع به کار 
کرد. این ش��رکت با رهبری هاوارد شولتز از سال 
۱۹۸۲ ت��ا ۲۰۱۵ بیش از ۲۲هزار کافی ش��اپ در 
سراس��ر دنیا باز کرده اس��ت. شولتز با سمت مدیر 
فروش و بازاریابی به ش��رکت پیوست و باالخره در 
پایان س��ال ۲۰۱۶ در قامت مدیرعامل برند ظاهر 

شد. 
ش��ولتز را عامل مهمی در ایده پ��ردازی و خلق 
چش��م اندازهای اصلی برن��د می دانند. او می گوید: 
»نقش و مس��ئولیت یک شرکت چیست؟ و بدون 
خوش بینی و ش��فقت چطور می توانیم امید را در 

جهان منتشر کنیم؟«
البته  استارباکس همیشه هم موفق عمل نکرده 
اس��ت، مثال در س��ال ۲۰۱۵ شکست بزرگی را در 
کمپین »با هم مسابقه بدهیم« رقم زدند. در واقع  
اس��تارباکس به سازگاری مفهوم به کار گرفته شده 
در پیام، با فرهنگ شرکت توجهی نشان نداده بود. 
در کمپین »با هم مس��ابقه بدهیم«،استارباکس به 
ش��دت مورد انتقاد قرار گرفت، زیرا در شرایطی به 
مس��اله نژادها پرداخته بود که رهبران این برند به 

سختی به تنوع نژادی اعتقاد داشتند. 

صداقت عامل موثر بر افزایش فروش
آی��ا رویکردی وج��ود دارد که مثل اس��تراتژی 
ضدرش��د برندPatagonia، برت��ری هدف را در 
مقابل س��وددهی فری��اد بزن��د؟ Patagonia از 
هم��ان آغاز خ��ود را به عنوان برندی مس��ئول در 
قبال محیط زیس��ت و مسائل جامعه معرفی کرده 

است. 
وقتی اولین فروشگاه  برند در سال ۱۹۸۸ افتتاح 
ش��د و آن ها متوجه ش��دند فرمالدئید پارچه های 
انبارشده  مس��بب سردرد کارکنان ش��ان هستند، 
تحقیق��ات در این مورد را ش��روع کردند و بعد از 
مطالعات زیاد، به تولید محصوالت کامال ارگانیک 

روی آوردند. 
ای��ن رویکرد ادامه داش��ت و متوقف نش��د. آنها 
س��ال های سال تاثیرات محیطی را بررسی کردند. 
مزایایی که به کارکنان شان می دادند، از هدیه های 
بابانوئل هم بیش��تر بود.Patagonia  آن س��هم 
یک درصدی کمک مالی همیشگی  اش را به عنوان 
کمک انسان دوستانه در نظر نمی گیرد، بلکه از آن 
با عنوان تالشی ناچیز برای جبران خسارت شان به 

محیط زیست یاد می کنند. 
در س��ال ۲۰۱۱ بحران وجودی برند وارد سطح 
تازه ای ش��د. Patagonia با اش��اره ب��ه تاثیرات 
محیط��ی چرخه  هر ی��ک از محصوالتش، مردم را 

به نخریدن محصوالتش تشویق کرد. 
آنها آگهی مفتضح جمعه  سیاه ش��ان »این ژاکت 

را نخرید« را منتشر کردند.
 در س��ال های بعد، این پیام رسانی با همین الگو 
در ایمیل های تبلیغاتی برند، شبکه های اجتماعی 

و وب سایت شان ادامه داشت.
 ای��ن تبلیغات منفی، ف��روش ۲۷درصدی برند 
را موجب ش��د و جالب اس��ت بدانید همان آگهی 
ضدخری��د برند، ۳۰درصد افزایش فروش به دنبال 

داشت. 
ش��فافیت  ب��ه  تنه��ا   Patagonia بازاریاب��ی 
نمی پردازد، بلکه هس��ته  اصلی آن بر پایه  صداقت 

شکل گرفته است. 
 marketinginsidergroup  :منبع
/mbanews
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کس��ب وکارها  اغل��ب  ام��روزه 
صفحات رس��می در ش��بکه های 
اجتماع��ی محبوب دارن��د. باتوجه 
به ش��روع س��ال جدی��د میالدی 
و تغیی��رات هرس��اله ش��بکه های 
اجتماع��ی، »دارا فونتین« در این 
مقاله به بررسی چند محور اساسی 

پرداخته است: 
ب��ه  ابزاره��ا  کاربردی تری��ن   -
منظور استفاده از آخرین ترندهای 
ش��بکه های مج��ازی در راس��تای 

اهداف کسب وکارمان
- بهتری��ن اپ ه��ای مرتب��ط با 
اجتماع��ی در زمینه  ش��بکه های 

صرفه جویی در زمان و هزینه
- اپ ه��ای کمک��ی ب��ه منظور 
طراح��ی و تولید س��ریع و آس��ان 

محتوای رسانه ای
در ادامه به بررسی تعدادی از این 
اپ های کاربردی خواهیم پرداخت. 

Planoly : برنامه ریز 
حرفه ای اینستاگرام

Planoly ب��رای بازاریاب ه��ای 
شبکه های اجتماعی طراحی شده 
اس��ت. هدف اصلی در طراحی این 
اپ کم��ک ب��ه بازاریاب های پرکار 
دنیای تبلیغات اس��ت. اگر شما نیز 
در تولید محتوای رس��انه ای تان از 
جزیی��ات و به ویژه اهمیت تصاویر 
غافل می ش��وید، ای��ن اپ بهترین 
گزینه برای تان خواهد بود. با توجه 
به سیستم هوش��مند برنامه ریزی 
کارب��رد   Planoly تصوی��ری، 

بیشتری در اینستاگرام دارد. 
ارائ��ه  اگرچ��ه  اینس��تاگرام  در 
پس��ت هایی با مت��ن و تصویر زیبا 
اهمیت فراوانی دارد، اما در صورت 
ناتوانی در ت��داوم این روند، هزینه 
گزاف��ی را در درازم��دت پرداخت 
خواهی��م ک��رد. ف��راز و فرودهای 
مکرر باعث بدبینی مخاطب نسبت 
به تصویر برند و ش��عار شرکت مان 

می شود. 
Planoly دقیق��ا ب��رای رف��ع 
مش��کالت بازاریاب��ی مبتن��ی بر 
اینس��تاگرام ارائ��ه ش��ده اس��ت. 
این اپ به ش��ما امکان مش��اهده 
پیش  پست های تان  دسته جمعی 
از بارگ��ذاری را خواهد داد. به این 
ترتیب یک نمای کلی از وضعیت 
صفحه مان پیش از هرگونه اعمال 
تغیی��ری در اختیار داریم. یکی از 
ویژگی های این اپ، جست وجوی 
خودکار به منظور تهیه نسخه های 
باکیفیت ت��ر از عکس ه��ای مورد 
اس��تفاده کاربرانش اس��ت. خبر 
خوب  اینکه ارائه این اپ کاربردی 
ب��ه ص��ورت رایگان ب��رای هر دو 
نسخه اندروید و IOS است. بدون 
شک این اپ اس��تفاده شما را در 
راس��تای تولید محتوای رسانه ای 

بهتر یاری خواهد داد. 

Datally : صرفه جویی 
حداکثری با گوگل

در میان هم��ه اپ های ویرایش، 
برنامه ری��زی و حتی به روزرس��انی 
خ��ودکار اکانت ه��ای ش��بکه های 
اجتماع��ی جای یک محاس��به گر 
می��زان اس��تفاده از اینترنت خالی 
اس��ت. در واقع ب��رای بازاریاب های 
حرف��ه ای هزینه اینترن��ت یکی از 
دغدغه های اصلی محسوب می شود. 
در هر صورت کار اصلی این افراد و 
نیز شرکت های فعال در این زمینه 
با اینترنت اس��ت. ب��ه همین دلیل 
 Datally گوگل طرح توسعه برنامه
را به منظور کنترل و بهینه س��ازی 
مص��رف اینترن��ت اف��راد طراحی 
کرده اس��ت. این اپ به کاربران در 
زمینه استفاده بهینه و صرفه جویی 
در مص��رف حج��م اینترنت کمک 
می کند. Datally مجموعه وسیعی 
از س��رویس های کمکی محسوب 
تنها بخش صرفه جویی  می ش��ود. 
در مصرف اینترن��ت این اپ امکان 
کاه��ش مص��رف ت��ا 30درصد در 
م��اه را برای کاربران فراهم می کند. 
س��رویس های دیگر ای��ن نرم افزار 
برنامه ری��زی دانلوده��ا و مدیریت 
سیستم های Wi-fi را در نظر قرار 
داده است. تنها نکته منفی این اپ، 
ارائه اختصاصی اش برای سیس��تم 
عامل اندروید است. اگر گوشی های 
مجهز به اندروید دارید، اس��تفاده از 
این اپ برای شما رایگان خواهد بود. 
 :Adobe Premiere Clips

بی نقص مثل همیشه
س��ال  پای��ان  نظرس��نجی 
رواج  نش��ان دهنده   Hootsuite
تولید کلیپ های تبلیغاتی در میان 
کاربران نیمه حرفه ای اس��ت. براین 

اس��اس 46درصد شرکت کنندگان 
نرم افزاره��ای  از  م��داوم  به ط��ور 
گوناگ��ون جه��ت تولی��د کلی��پ 
اس��تفاده می کنن��د. 26درصد نیز 
قصد تولید چنی��ن کلیپ هایی در 
آین��ده نزدیک را دارن��د، برهمین 
اس��اس انتخاب یک اپ مناس��ب 
جهت تهیه و ویرایش آس��ان و در 
عین حال س��ریع کلی��پ  ضروری 

است. 
  Adobe Premiere Clips
بازاریاب های ت��ازه کار را هدف قرار 
داده اس��ت. مزیت اصل��ی این اپ 
ارائه اغل��ب امکانات ویرایش ویدئو 
در قالب رابط کاربری ساده و روان 
محسوب می شود. تنظیم روشنایی 
ویدئوی اولیه، تغییر سایز و کیفیت 
و همچنین صداگ��ذاری حرفه ای 
تنها بخشی از امکانات گسترده این 

اپ رایگان را تشکیل می دهد. 
اس��تفاده   ،Planolyمانن��د به 
از این ویرایش��گر حرف��ه ای در هر 
 IOS دو سیس��تم عامل اندروید و

امکان پذیر است. 
Signal : امنیت رایگان 

امنیت و حریم خصوصی دو عامل 
مهم برای هر بازاریابی است. چه در 
زمینه ارائه خدمات به مش��تریان و 
چه مدیریت کس��ب وکار شخصی 
امین��ت اطالع��ات و جلوگی��ری 
از س��رقت داده ه��ای خصوص��ی 
اهمی��ت باالی��ی دارد. پیام رس��ان 
Signal به منظ��ور تأمین امنیت 
اطالعات کاربران ارائه ش��ده است. 
چهارمرحله ای  رمزنگاری  سیستم 
Signal را ب��ه یک��ی از امن ترین 
پیام رسان های دنیا بدل کرده است. 
عالوه بر امکان دسترسی به این 
اپ ب��ر روی هر دو سیس��تم عامل 

اندروید و IOS، نگاهی به کاربران 
ای��ن اپ عم��ق امینتش را نش��ان 
و  اس��نودن  ادوارد  داد.  خواه��د 
CIA ج��زو مش��هورترین کاربران 
ایمن هس��تند.  پیام رس��ان  ای��ن 
ب��ا این حس��اب گم��ان نمی کنم 
ج��ای تردی��دی در امنیت و ثبات 
Signal وجود داش��ته باشد. توجه 
داشته باشید که استفاده از این اپ 

مطمئن رایگان است. 
 :  Habit Minder
عادت های خ�وب را فراموش 

نکنید
هرس��ال در طول مناسبت های 
گوناگ��ون اف��راد قول هایی به خود 
می دهند. تالش برای کاهش وزن، 
جست وجوی ش��غل بهتر و خرید 
خانه از جمله این اهداف هس��تند. 
در زمینه بازاریابی اما اهداف کامال 
متف��اوت خواهد بود. مهم نیس��ت 
چ��ه هدفی را در دنی��ای بازاریابی 
 Habit Minder .دنبال می کنید
به طور منظم پیگی��ری اهداف تان 
را به ش��ما ی��ادآوری خواهد کرد. 
همچنین در صورت تمایل، امکان 
ترس��یم برنام��ه مش��خص ب��رای 
دس��تیابی به اهداف در بازه زمانی 

مشخص وجود خواهد داشت. 
فعالی��ت در ح��وزه پراس��ترس 
و تنش آمی��ز بازاریاب��ی و تبلیغات 
نی��از به بررس��ی روزان��ه اهداف و 
میزان دستیابی بدان ها را ضروری 
می س��ازد. به عالوه اغلب ما بدون 
یادآوری مکرر دیگران به راحتی از 
اهداف م��ان منحرف یا حتی آنها را 
به دست فراموش��ی می سپاریم. با 
نص��ب Habit Minder ع��الوه 
ب��ر پیگیری اهداف ب��زرگ، امکان 
تعریف هدف های کوچک و مقطعی 

نیز وج��ود خواهد داش��ت. به این 
ترتیب در یک زمان دو مدل هدف 
بلندم��دت و کوتاه م��دت را دنبال 

خواهیم کرد. 
با وجود تم��ام امکانات جانبی و 
 Habit Minder عرضه رای��گان
کاربران اندروید توانایی استفاده از 
آن را نخواهند داشت. در واقع این 
 IOS اپ به طور اختصاص��ی برای

ارائه شده است. 
Sprinkles:  مجموعه ای از 

کپشن ها
در مواقع��ی ک��ه ب��ا محدودیت 
زمانی مواجه هس��تیم، تفکر روی 
کپشن مناسب برای پست های مان 
بسیار آزاردهنده است. این اتفاق در 
ش��بکه های اجتماعی عکس محور 
 Pinterest مانن��د اینس��تاگرام و
رای��ج  از س��ایر نمونه ه��ا  بی��ش 
برنامه نویس های استارتاپ  اس��ت. 
Sprinkles ب��ا توج��ه به همین 
نکته وارد میدان کسب وکار شده اند. 
Sprinkles با استفاده از هوش 
مصنوعی قدرتمند توانایی تشخیص 
ماهیت تصویر کاربران و ارائه خیل 
عظیمی از کپش��ن های مرتبط را 
دارد. همچنین ای��ن اپ مجموعه 
متنوعی از اس��تیکرها و فیلترهای 
باکیفیت را در اختیار کاربرانش قرار 

می دهد. 
به مانندHabit Minder، این 
اپ نیز تنها برای کاربران IOS ارائه 
شده است. استفاده از این اپ هیچ 
هزین��ه ای را برای کارب��ران در پی 

نخواهد داشت. 
Clips : پرچم دار اپل

Clips به عنوان اپ اختصاصی 
محص��والت اپ��ل طیف وس��یعی 
از امکان��ات را ب��رای کارب��ران این 
برن��د محب��وب مهیا کرده اس��ت. 
ب��اال،  ب��ا کیفی��ت  فیلمب��رداری 
افزودن اس��تیکر و فیلتر، سیستم 
زوم هوش��مند بدون افت کیفیت 
و همچنی��ن ترکیب چن��د ویدئو 
و تولی��د کلیپ خالقان��ه از جمله 
سرویس های پرچمدار اپل هستند. 
یک��ی از مزیت ه��ای اصل��ی و 
هیجان انگیز Clips امکان نگارش 
کپشن های آنالین اس��ت. در واقع 
برای ن��گارش کپش��ن در این اپ 
نیازی ب��ه کار با کیبورد نیس��ت. 
Clips صحبت های شما را به طور 
مستقیم به کپش��ن آنالین تبدیل 

خواهد کرد. 
به لطف ارائه سیستم تشخیص 
هوش��مند چهره در نس��خه جدید 
اپ��ل، Clips به طور  محص��والت 
خودکار افرادی را که می شناسد در 
کلیپ ها نام گذاری خواهد کرد. این 
سرویس برای برندهایی که برپایه 
ش��هرت مدیرعامل یا موسس شان 
فعالیت دارند، بسیار کارآمد خواهد 

بود. 
hootsuite. com :منبع

تولید آسان و حرفه ای محتوای رسانه ای در شبکه های اجتماعی

17 نکته مهم از شبکه های اجتماعی اپ های کاربردی برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی
که هر کسب وکار باید بداند

آیا فکر می کنید کسب وکار شما به دستورالعملی درباره 
شبکه های اجتماعی نیاز ندارد؟ حتی اگر کسب وکار شما 
از بازاریابی ش��بکه های اجتماعی استفاده نمی کند نیز به 

دستورالعملی در این مورد نیاز دارد. 
دستورالعمل استفاده از شبکه های اجتماعی از سه بخش 
اصلی تشکیل می شوند. این بخش ها عبارتند از: ۱( کارمندان 
در نقش نمایندگان شرکت، 2( سایت هایی که شما از طریق 
کارمندان، مشتریان و تعامالت اجتماعی میزبان آنها هستید 
و 3( تعام��الت غیرکاری کارمن��دان. در ادامه نکاتی آورده 
شده اند که در شناس��ایی موارد کمک کننده به کسب وکار 

را شناسایی کنید. 
 ش�فافیت: آیا کارمندان تان باید خودشان را به عنوان 
نمایندگان قانونی کسب وکار معرفی کنند؟ آیا باید از نام 
واقعی خودشان استفاده کنند؟ آیا باید عنوان شغلی شان 
را ذکر کنند؟ آیا باید قانون مشخصی در مورد استفاده از 

عکس یا آواتار وجود داشته باشد؟ 
رازداری: کارمندان مجاز به افشای چه اطالعاتی هستند؟ 
آیا این اطالعات اکنون نیز علنی اس��ت؟ اگر علنی نیست، آیا 
مس��تلزم تأییدیه های خاص است؟ چه کس��ی مجوز انتشار 
اطالع��ات غیرعلنی را صادر می کند؟ آی��ا این اطالعات ارزش 

رقابتی دارند؟ 
مس�ائل مالی: کارمندان چگونه باید نتایج شرکتی یا 
وضعیت مالی را اطالع رسانی کنند؟ این مورد به ویژه برای 
شرکت های سهامی عام حائز اهمیت است، به این خاطر 

که آژانس های قانون گذار در آن سهیم هستند. 
 ح�ق انتش�ار: مالکیت معنوی)IP(  چگونه مدیریت 
می ش��ود؟ فرآیندهای درونی آن چگونه است؟ کارمندان 

باید پرسش های شان را از چه کسی بپرسند؟ 
 رقب�ا: از آنجایی  که اتاق های گفت وگوی ش��بکه های 
مجازی در معرض دید عموم قرار دارند، کارمندان چگونه 
باید با رقبا و نمایندگان شان برخورد کنند؟ آیا فرآیندهای 

مشخصی وجود دارند که باید از آنها پیروی کرد؟ 
 توصیه: چه نوع اطالعات و راهنمایی هایی وجود دارند 
که کارمندان می توانند در اختیار مشتریان و عموم مردم 
قرار دهند؟ با توجه به نوع سازمان، این مورد ممکن است 

نتایج مهمی در پی داشته باشد. 
خط قرمزها: مط��رح کردن چه م��واردی قابل قبول 
است؟ به یاد داشته باشید که شبکه های مجازی فی النفسه 

علنی هستند. 
طرز برخورد: چه پروتکل هایی را به عنوان رفتار قابل قبول 
در نظر می گیرید؟ کارمندان باید فارغ از نقطه نظر افراد، با همه با 
احترام برخورد کنند. آیا کارمندان مجاز به ارسال مطالبی هستند 
که محبوبیت آنها برای یک گروه از گروهی دیگر بیشتر است؟ 

 مالکیت: چه کسی مالک محتوای شبکه های اجتماعی 
است که توسط کارمندان در زمان کاری تولید شده است؟ 
اگر ش��رکت حق نش��ر محتوا را داشته باش��د، این محتوا 
چگونه باید اس��تفاده و حمایت ش��ود؟ کارمندان چگونه 
باید با محتوای ش��بکه های اجتماعی که توسط مشتریان 
و عموم مردم در وب س��ایت های شرکت از جمله بالگ ها، 
بخش نظرات و دیدگاه ها و دیگر هستارهای مجازی، تولید 
شده است برخورد کنند؟ در اینجا هدف این است که برای 
کارمندان خط مش��ی مشخص ش��ود تا بدانند با محتوای 
ایجاد شده توسط پرسنل غیرشرکتی چگونه برخورد کنند. 
 مردم داری: آیا محتوای آماده ش��ده از لحاظ رعایت ادب 
یا برخوردهای نامناس��ب با افراد بررسی ش��ده است؟ تصاویر 
نامناس��ب و نشانه های رنگی موجود در محتوا نیز در این زمره 

قرار می گیرند. 
مرتب�ط بودن: آیا محتوا و دیدگاه ّهای مطرح ش��ده در 
این باره مرتبط هس��تند و به مبحث اصلی مربوط هستند؟ 
آیا دیدگاه های ثبت شده بر ارزش جامعه می افزایند یا صرفا 

یاوه سرایی هستند؟ 
تبعیض: آیا دیدگاه های ثبت ش��ده نسبت به یک فرد یا 
گروهی از افراد متعصبانه برخورد کرده است؟ کارمندان در 
خارج از س��اعت کاری باید چگونه در شبکه های اجتماعی 
فعالیت کنند. پیشنهادهای زیر به نحوه مشغولیت کارمندان 
در شبکه ّهای اجتماعی در خارج از وقت کاری اشاره دارند. 
 به نیابت از ش�رکت: کارمندان در زمان استفاده های 
ش��خصی از ش��بکه های مج��ازی باید چگونه خودش��ان را 
معرف��ی کنند؟ آیا انتظار دارید کارمندان از کارفرما و عنوان 

شغلی شان صحبت کنند؟ 
همکاران:  آیا کارمندان مجاز هستند درباره رئیس و شرایط 
کاری ش��ان در ش��بکه های مجازی صحبت کنند؟ کارمندان 
چگونه باید با کارمندان اسبق تعامل کنند؟ به یاد داشته باشید 
که دیدگاه ها برای همیشه در اینترنت باقی می مانند. چیزی را 

نگویید که نمی توانید رو در رو به زبان بیاورید. 
 احترام:انتظار دارید کارمندان تان نگرانی های شان را در 

مورد دیگران چگونه در اتاق های گفت وگو نشان دهند؟ 
در ادامه دو عامل دیگر مطرح شده اند که بر این دسته ها 

به کار بسته می شوند. 
شبکه های اجتماعی در ساعات کاری:آیا کارمندان 
مجاز هس��تند در ساعات کاری به پلتفرم های شبکه ّهای 
مجازی دسترس��ی داشته باشند؟ آیا بخش��ی از الزامات 
شغلی ش��ان است؟ اگر نیست، آیا دس��تورالعملی در این 

مورد وجود دارد که باید از آن پیروی شود؟ 
 پیامده�ا: اگر اف��راد از این اص��ول تخطی کنند چه 
عواقبی در پی خواهد داشت؟ رعایت این اصول چه تأثیری 
بر کار افراد خواهد داش��ت؟ چه کسی مسئول اعمال این 

دستورالعمل است؟ 
bazdeh/ heidicohen :منبع

مزایای استفاده از ارتباطات 
یکپارچه بازاریابی

با وج��ود آنکه ارتباطات یکپارچ��ه بازاریابی به 
تالش ه��ای زیادی نی��از دارد، اما مزایای بس��یار 
زیادی را هم برای ش��رکت ها و س��ازمان ها ایجاد 

می کند. 
از جمل��ه این مزای��ا می توان به ایج��اد مزیت 
رقابتی، بهب��ود وضعیت فروش و س��ودآوری در 
عین صرفه جویی در منابع مالی، زمان و اس��ترس 

اشاره کرد. 
ارتباطات یکپارچه بازاریابی همواره مش��تریان 
را در مرک��ز تم��ام فرآیندها ق��رار داده و به آنها 
کمک می کند تا در مراحل مختلف فرآیند خرید 
به راحت��ی از مرحل��ه ای به مرحل��ه دیگر حرکت 

کنند. 
ای��ن »ارتب��اط بازاریابی« موجب مس��تحکم تر 
ش��دن یک حلقه اعتماد با مشتریان می شود که 
می توان��د موجب حمایت و محافظ��ت از آنها در 
برابر تهاجم غیرقابل اجتناب رقابت شود. توانایی 
حف��ظ یک مش��تری برای همیش��ه ی��ک مزیت 

رقابتی بسیار گران بها و قدرتمند است. 
س��ودآوری  بازاریاب��ی  یکپارچ��ه  ارتباط��ات 
س��ازمان را از طری��ق اثربخش��ی افزای��ش یافته 
بهب��ود می بخش��د. ارتباطات یکپارچ��ه بازاریابی 
در ابتدایی ترین س��طح خود موجب می ش��ود تا 
»یک پیام یکپارچه«، اثرگذاری بیشتری از تعداد 
بی ش��ماری از پیام ه��ای نامرتبط به هم داش��ته 
باش��د. در دنیای شلوغ امروزی، یک پیام سازگار، 
تثبیت ش��ده و روش��ن و واضح از ش��انس بسیار 
بیشتری برای رسیدن به مقصد در بین انبوهی از 
پیام هایی که هر روزه مش��تریان را تحت بمباران 

تبلیغاتی قرار می دهند، برخوردار است. 

دیگر مزایای مرتبط با حوزه ارتباطات یکپارچه 
بازاریابی... 

در س��طحی دیگر، تحقیقات ابتدایی اش��اره به 
این موضوع دارد که تصاویر به اش��تراک گذارده 
شده در تبلیغات و ارسال های پستی مستقیم هم 
میزان آگاهی مخاطب از تبلیغات و همچنین نرخ 

دریافت پاسخ از مشتری را افزایش می دهد. 
بازاریابی میزان  بنابراین ارتباط��ات یکپارچ��ه 
فروش را از طریق بس��ط دادن پیام ها در س��طح 
چندین اب��زار ارتباطی مختل��ف افزایش می دهد 
و این کار خود از طریق ایجاد مس��یرهای بیشتر 
برای آگاهی، تحریک و جمع ش��دن مش��تریان و 
در نهایت به خرید واداشتن آنها میسر می شود. 

پیام های با دقت مرتبط ش��ده همچنین با ارائه 
یادآوری های زمان بندی ش��ده و اطالعات خاص 
و به روز به مش��تریان موجب کم��ک به آنها هم 
می ش��وند. این یادآوری های زمان بندی ش��ده و 
اطالعات خ��اص و به روز در صورت ارائه ش��دن 
در یک توالی برنامه ریزی شده به مشتریان کمک 
می کنند ت��ا آنها در طی ک��ردن مراحل مختلف 
فرآیند خرید احس��اس راحتی و آس��ایش داشته 
باش��ند... و این موضوع »س��ختی و زحمت ناشی 
از انتخ��اب« را در ش��رایط پیچیده و ش��لوغ کم 

می کند. 
ارتباطات یکپارچ��ه بازاریابی همچنین موجب 
س��ازگاری ثابت قدم ب��ودن بیش��تر پیام ها و در 
نتیجه اعتبار بیش��تر آنها می ش��ود. این امر باعث 
می ش��ود تا ریس��ک و خطر رخنه کرده در ذهن 
مش��تری کمتر و کمتر ش��ود که موجب کاسته 
شدن از طول فرآیند تحقیق توسط مشتری شده 
و به وی کمک می کند تا نتیجه مقایس��ه بیش��تر 

برندها با یکدیگر را بهتر درک کند. 
تصاویر سازگار و مرتبط با یکدیگر و نیز مرتبط 
با پیام ها به توس��عه ارتباط بلندمدت با مشتریان 

کمک می کند. 
در اینج��ا، پایگاه ه��ای داده مش��تریان به طور 
دقیق می توانند تشخیص دهند که کدام مشتری، 
چ��ه نوعی از اطالعات را در چ��ه زمانی و در چه 

مرحله ای از فرآیند خرید خود نیاز دارد. 
در نهایت. . . 

ارتباطات یکپارچه بازاریابی موجب صرفه جویی 
در منابع مالی می ش��ود، چراکه ب��ه دلیل امکان 
اش��تراک گذاری مج��دد در محت��وای تبلیغاتی، 
نمایشگاهی و فروش در حوزه هایی مثل گرافیک 
و عکاس��ی از م��وازی کاری جلوگی��ری می کند. 
هزینه های آژانس های مس��ئول این بخش ها هم 
کم می ش��ود، چرا که کار چندین آژانس خدماتی 
توس��ط ی��ک آژانس انج��ام می ش��ود و حتی در 
صورت مش��ارکت چند مجموعه خدماتی از نظر 
زمانی صرفه جویی قابل توجهی صورت می پذیرد. 

اما. . . 
ام��ا ارتباطات غیریکپارچ��ه بازاریابی، پیام های 
غیرمرتبطی را به دس��ت مش��تری می رساند که 
موجب آبک��ی و در واقع بی اثر ش��دن پیام برای 

مشتری می شود.
 ای��ن موض��وع همچنی��ن می توان��د موج��ب 
س��ردرگمی، ناامیدی و نی��ز افزایش اضطراب در 

مشتریان شود. 
ibazaryabi :منبع

بازاریابی نوینایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی   ترجمه: فاطمه بختیاری دزفولی محمدرضا گل آقائی



سرمایه گذاران فرشته چه کسانی 
هستند و به استارت آپ ها چه 

کمکی می کنند؟ 
عنوان س��رمایه گذاران فرشته برای اولین بار در 

کشور انگلستان به کار رفته است. 
از  دس��ته ای  ب��ه  فرش��ته  س��رمایه گذاران 
س��رمایه گذارها گفت��ه می ش��ود ک��ه بخش��ی از 
س��رمایه خود را در اختیار افرادی که می خواهند 
کس��ب وکار جدیدی را ایجاد کنند قرار می دهند 
تا آنها بتوانند کس��ب وکار خود را راه اندازی کنند. 
این افراد حقیقی یا حقوقی دارای توانایی و هوش 

باالیی در بازاریابی هستند. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، سرمایه گذاران 
فرش��ته یا ب��ه تنهای��ی ی��ا در قال��ب گروهی از 
سرمایه گذارهای فرش��ته اقدام به سرمایه گذاری 

می کنند. 
س��رمایه گذاری فرش��ته یک��ی از اصلی ترین و 
مهم تری��ن روش های��ی اس��ت که اس��تارت آپ ها 

می توانند از آن استفاده کنند. 
در سرمایه گذاری فرشته، هم سرمایه گذار و هم 
افرادی که قصد استفاده از این سرمایه ها را دارند 

سود می برند. 
سرمایه گذاران فرش��ته نیاز دارند ابتدا از جانب 
اس��تارت آپ ها برنامه ه��ای اصولی و کارشناس��ی 
ش��ده  که مجوزه��ای الزم را دارند دریافت کنند 
تا بتوانند به آنها اعتماد کرده و سرمایه الزم را در 

اختیار فعالیت آنها قرار دهند. 

از نظ��ر مش��اوره بازاریابی، این س��رمایه گذارها 
مس��تقیما و به صورت کامال ش��خصی تصمیم به 
س��رمایه گذاری می گیرند و بدون هیچ واسطه ای 
با ش��رکت ها و اف��رادی که قصد س��رمایه گذاری 
در فعالیت آنه��ا را دارند دیدار کرده و در جریان 

فعالیت های آنها قرار می گیرند. 
جنبه بسیار مثبتی که این گونه سرمایه گذاران 
ب��رای اس��تارت آپ ها دارند این اس��ت ک��ه آنها 
انتظاری ندارند که س��ود سرمایه ش��ان به زودی 

حاصل شود.
 دلی��ل آن هم این اس��ت که گاه��ی این افراد 
س��رمایه م��ازادی دارند ک��ه می خواهن��د آن را 
س��رمایه گذاری کرده و در یک زمینه جدید دیگر 

وارد شوند.
 با اینکه طبق قوانین و مقررات، سرمایه گذاران 
فرش��ته ح��دود 30درص��د از س��ود حاصل��ه را 
ب��ه خودش��ان اختص��اص می دهند، ول��ی با این 
ح��ال ش��رکت های نوپ��ا ب��رای اینک��ه بتوانن��د 
ای��ن س��رمایه گذاران را ب��رای ص��رف هزین��ه و 
س��رمایه گذاری ترغی��ب کنند بای��د تالش کنند 
سهم بیشتری از سود را به آنها اختصاص دهند. 

هر نوع کس��ب وکاری می تواند از سرمایه گذاری 
فرشته استفاده کند، از جمله کسب وکارهایی که 
به س��وددهی رسیده اند، کسب وکارهایی که هنوز 
به مرحله فروش هم نرس��یده اند، کسب وکارهایی 
که به مرحله فروش رس��یده اند، ولی به سوددهی 
نرس��یده اند. البته باید به این نکته توجه شود که 
در کس��ب وکارهایی که به مرحله س��ود و درآمد 
نرسیده اند باید برنامه منسجمی داشته باشند که 
چگونه می خواهند مشتریان خود را پیدا و جذب 
کنند تا بتوانند اعتماد سرمایه گذاران را به دست 

آورند. 
ای��ن چالش بیش��تر پی��ش روی ش��رکت ها و 
کسب وکارهایی است که هنوز مشتریان مورد نظر 

خود را ندارند.
 اما در مقابل، ش��رکت ها و کسب وکارهایی که 
توانسته اند درآمد خوبی را کسب کنند و مشتریان 
مورد نظر خود را پیدا کنند شانس بیشتری برای 

تأمین اعتماد سرمایه گذاران فرشته وجود دارد. 
ش��رکت هایی که هنوز نتوانس��ته اند به س��ود و 
سرمایه برس��ند، برای سرمایه گذاران یک خطر و 
ریس��ک اس��ت که بخواهند در این کسب وکارها 
س��رمایه گذاری کنن��د، بنابراین مجبور هس��تند 
ت��الش کنند ی��ک دید و چش��م انداز عملی برای 
ش��رکت و فعالیت خود ترس��یم کنند ت��ا بتوانند 
اعتم��اد آنها را جل��ب و برنامه های خود را توجیه 

کنند. 
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شماره 972

ام��روزه جای��گاه مدیری��ت 
ب��ه دلیل حساس��یت هایی که 
دارد در کان��ون توج��ه ق��رار 
گرفته است و همین امر باعث 
می شود تا بررسی عملکرد آنها 
باش��د.  کام��ال ضروری  امری 
درواقع این تصور که رس��یدن 
به صندلی مدیریت نقطه پایان 
است، اندیشه ای کامال محال و 
غیرواقعی بوده و الزم است آن 

را تنها شروع کار بدانید. 
در همین راس��تا و در ادامه 
به بررسی 12 ایده که می تواند 
بر عملکرد شما به عنوان مدیر 
یک شرکت تأثیر مثبت داشته 

باشد، خواهیم پرداخت. 
ب�رای  را  ش�رایط   -1
گفت وگو ه�ای دونفره مهیا 

سازید 
در بس��یاری از مواق��ع علت 
تحلیل رفتن انرژی تیم کاری 
به علت نبود برنامه نیس��ت و 
عدم هماهنگ��ی و اتحاد افراد 
باعث دور شدن از مسیر مورد 
نظر خواهد ش��د. توجه داشته 
باش��ید که افراد در راس��تای 
پذی��رش  و  متقاب��ل  درک 
یکدیگ��ر الزم اس��ت زمانی را 
ب��ا یکدیگر بگذرانن��د. این امر 
بدون ش��ک در ش��رایطی که 
مدیری��ت برنامه ای ب��رای آن 
باش��د، کامال دشوار  نداش��ته 
خواه��د بود. در همین راس��تا 
الزم اس��ت ک��ه ب��ه نح��وی 
خالقان��ه اقدام به آشنا س��ازی 
بیش��تر افراد با یکدیگر کنید. 
این ام��ر در نهای��ت منجر به 
این خواهد شد تا افراد یکدلی 
بیش��تری ب��ا یکدیگر داش��ته 
باشند و با مش��کالت کمتری 
در کار با یکدیگر مواجه شوند. 
از جمل��ه توصیه های کاربردی 
در ای��ن رابطه این اس��ت که 
در زم��ان صرف ناهار چیدمان 
نشس��تن اف��راد را ب��ه نحوی 
افراد  ک��ه  کنید  برنامه ری��زی 
هر روز با ف��ردی متفاوت هم 
سفره ش��وند. این امر مقدمات 
مکالم��ات افراد را ب��ا یکدیگر 
ایج��اد می کند ک��ه در کوتاه 
به طرزی ش��گفت انگیز  مدت 
تمامی کارکن��ان را با یکدیگر 
نکته  خواهد ساخت.  صمیمی 
آخر در این بخش این اس��ت 
که در هیچ یک از موارد، خود 
را جدای از تیم تان ندانید و در 
تمامی طرح ها خود نیز همراه 

باشید. 
2- سخت گیری و نظارت 
را  دخالت گرایان�ه  و  دائ�م 

کنار بگذارید
ب��دون تردی��د کارمندت��ان 

هنگام استخدام شما را نسبت 
ب��ه توانایی های خ��ود مجاب 
کرده اس��ت. ب��ه همین خاطر 
دیگ��ر زیر ذره بی��ن قرار دادن 
اقدامی حرفه ای محسوب  وی 
نمی ش��ود. اف��راد هنگامی که 
تحت فشار باش��ند نمی توانند 

تمرکز الزم را حفظ کنند 
و ای��ن امر درصد خطا را 
ب��ه مقدار بس��یار باالیی 
افزای��ش خواه��د داد. با 
ای��ن ح��ال در جای��گاه 
اس��ت  الزم  مدیری��ت 
را  نظ��ارت خود  همواره 
بر تیم کاری حفظ کنید. 
با این حال این امر نباید 
منجر به س��خت گیری و 
دخالت های بی جای شما 

شود. 
3- اعتم�اد را به رویکرد 

کاری خود تبدیل کنید 
در رابطه با اعتماد، شما با دو 
رویکرد مواجه هستید. نخست 
بح��ث اعتم��اد به دیگ��ران و 
زمینه ه��ای  ایج��اد  دیگ��ری 
اعتم��اد به نف��س مطلوب در 
اعض��ای تی��م کاری. یک��ی از 
الزام��ات ش��رکت این اس��ت 
ک��ه افراد این حس را داش��ته 
باش��ند که م��ورد اعتماد واقع 
شده اند. این امر سطح مطلوب 
رضای��ت افراد را در پی خواهد 

داش��ت. با این ح��ال فراموش 
نکنید که اعتماد ش��ما باید به 
نحوی باشد که افراد بدانند در 
ص��ورت سوء اس��تفاده از آن با 
مجازات مواجه خواهند ش��د. 
از شرکت ها  بس��یاری  درواقع 
با بروز اولین اش��تباه از سوی 

کارمند خود اقدام به جایگزین 
توجه  می کنن��د.  وی  ک��ردن 
داشته باشید که کارمند جدید 
به زمانی برای هماهنگ شدن 
با فضای ش��رکت و تیم کاری 
ش��ما نیاز دارد ک��ه این خود 
می تواند مس��یر پیشرفت را با 
کن��دی قابل توجه��ی مواجه 
س��ازد. به همین خاطر اعتماد 
را ب��ه عنوان سیاس��ت کاری 
خود انتخ��اب کنید. همچنین 
می��زان این اعتم��اد باید برای 
اف��راد مختلف متفاوت باش��د. 

ب��رای مث��ال کارمن��دی ک��ه 
چندین س��ال برای ش��ما کار 
کرده است و همواره در کسب 
اس��ت  بوده  موفق  رضایت تان 
باید از نظر ش��ما بس��یار قابل 
اعتمات��ر از کارمن��دی تازه کار 

باشد. 
انعطاف پذی�ر   -4
و  باوره�ا  و  باش�ید 
س�نتی  روش ه�ای 
کن�ار  را  ناکارآم�د 

بگذارید
واقعیت  ی��ک  امر  این 
اس��ت که هر آن  چیزی 
ک��ه در گذش��ته م��ورد 
اس��تفاده قرار می گرفته 
اس��ت، صرفا برای همان 
زمان طراحی شده است. 
این ح��ال هم��واره  ب��ا 
مش��اهده شده است که برخی 
از ش��رکت ها با تکیه بر همان 
روش ها به بازار وارد می شوند. 
این را مدنظر داشته باشید که 
هیچ گاه نمی توانید در رابطه با 
به طور مطلق  هیچ موضوع��ی 
صحب��ت کنید. ممکن اس��ت 
سیاس��ت ش��ما نتیجه بخ��ش 
باش��د با این حال توجه داشته 
باش��ید که این امر بیش��تر به 
نحوه اجرا کردن شما بستگی 
خواه��د داش��ت تا ق��درت و 
به  کارای��ی سیاس��ت مدنظر. 

همین خاط��ر و در راس��تای 
کاهش ریسک کاری، ضروری 
به  اندیشه های  همواره  اس��ت 
داش��ت  آینده نگرایان��ه  و  روز 
باش��ید. همچنی��ن ض��روری 
اس��ت که همواره نس��بت به 
انتق��اد، رویک��ردی مثب��ت از 
خود نش��ان دهید تا فضا برای 
آن باز شود. بدون تردید هیچ 
تعریف��ی نمی توان��د کمکی به 
ش��ما کند. اگرچ��ه در حفظ 
روحیه و انرژی بخشی تأثیرات 
خوبی دارد ب��ا این حال نباید 
به دلخوشی شما تبدیل شود. 
ب��دون تردی��د انتق��اد باع��ث 
خواهد شد تا ش��ما نسبت به 
عملک��رد خ��ود از دیدگاه های 
مختلف آگاه��ی یابید و اقدام 

به بهبود آن کنید. 
کنار  را  5- فخرفروش�ی 
در  هم�واره  و  بگذاری�د 
اطالعات  تب�ادل  اندیش�ه 

باشید
در بسیاری از موارد مشاهده 
شده اس��ت که مدیران به علت 
سطح علمی بیشتر تمایل به در 
دست گرفتن گفت وگو ها دارند. 
ب��ا ای��ن حال هی��چ کس از 
فردی که صرفا برای گفته های 
اس��ت،  قائ��ل  ارزش  خ��ود 
استقبال نخواهد کرد. فراموش 
با  نکنی��د که هم��واره ش��ما 
کارمندان خود مواجه نیستید 
و در صورتی که عادت خود را 
تغییر ندهید ممکن اس��ت در 
نشستی مهم نیز اقدام به تکرار 
همی��ن عم��ل کنی��د. تمرین 
گ��وش دادن از جمله اقدامات 
مؤثر در این رابطه محس��وب 
می شود. در واقع در این روش 
تنه��ا کافی اس��ت زمان بندی 
صحبت های  برای  مش��خصی 

خود تعیین کنید.
 ب��رای مث��ال در ازای ه��ر 
پن��ج دقیقه صحبت خود، پنج 
دقیقه نیز کامال ساکت بمانید. 
این امر ظرف م��دت کوتاهی 
ب��ه عادت جدید ش��ما تبدیل 
خواهد ش��د که نتایج خوبی را 

به همراه خواهد داشت. 
6- س�طح اطالعات خود 
را نس�بت به تیم کاری تان 

افزایش دهید 
همواره فهرستی از کارکنان 
ش��رکت  مختلف  بخش ه��ای 
داش��ته باشید و در آن تصویر، 
مش��خصات کلی و ویژگی های 
هر ف��رد را ذکر کنی��د. با این 
اق��دام ش��ما به بهتری��ن نحو 
نس��بت ب��ه تی��م کاری خود 
اش��راف خواهی��د داش��ت که 
در تصمیمات ش��ما تأثیرگذار 

خواهد بود. 
thebalance :منبع

ایده هایی در راستای بهبود عملکرد مدیران )1(
کارآفرینی استارتآپ

چه زمانی باید برای استارت آپ وکیل 
بگیریم

زمانی که ش��رکت به سوددهی می رس��د و همه راضی 
هستند نیازی به اقدامات قانونی نیست، اما تمام شرکت های 
بزرگ و کوچک یک روزی به این خدمات احتیاج خواهند 
داش��ت. زمانی که ش��خصی تصمیم به راه اندازی ش��رکت 
جدی��دی می گی��رد، بنیان گذاران آن مقداری از س��رمایه 
ش��خصی خود را به این کار اختصاص می دهند. بعضی از 
آنها با حمایت دوس��تان و اعضای فامیل مقداری سرمایه 
جذب می کنند و برخی دیگر اگر خوش شانس باشند و ایده 
جالبی داشته باشند می توانند نظر مثبت سرمایه گذاران را 
جلب کنند. بعد از فرا رسیدن زمانی  که شرکت به سوددهی 
رسید، اغلب بنیان گذاران تصمیم می گیرند درآمد حاصل را 
دوباره جذب کار کنند تا بتوانند کسب و کار خود را گسترش 
دهند. برای هر کسب و کاری این سؤال مطرح می شود که 
بهترین زمان برای مشورت کردن با وکیل چه موقع است؟ 
البت��ه کارآفرینان و صاحبان کس��ب و کار زیادی نیز وجود 
دارند که دلیلی برای کمک گرفتن از وکیل نمی بینند، اما 
نداشتن وکیل در چنین شرایطی مانند ساختن خانه بدون 
پی ریزی محکم اس��ت و دیوارهای چنین خانه ای مطمئنا 
روزی کج خواهد شد. به عبارتی می توان گفت یک وکیل 
باتجربه در مدیریت ریسک به بنیان گذاران کمک خواهد 
کرد. ناگفته نماند که اس��تخدام وکیل گران بوده و اغلب 
فرآیندهای قانونی کمی ترس��ناک هستند، اما صبر کردن 
در چنین شرایطی ریسک های مدیریتی را افزایش می دهد 
و ممکن اس��ت به ضرر کس��ب و کار تمام ش��ود. همانطور 
که می دانید اس��تخدام وکیل به صورت ساعتی نیز انجام 
می ش��ود. پس بهتر اس��ت پیش از اینکه کنت��رل امور از 
دست تان خارج شود، رسیدگی به امور قانونی شرکت را به 
دست یک وکیل باتجربه بسپارید. شاید به خودتان بگویید 
که در اسرع وقت با آشنای همسایه یا عموی دوست تان که 
کمی در امور قانونی تجربه دارد صحبت خواهید کرد. این 
کار برای آغاز هیچ ایرادی ندارد، اما هر کسب و کاری در هر 
مرحله ای که باشد به یک وکیل متخصص احتیاج خواهد 
داش��ت. مشورت گرفتن از افراد بی تجربه مانند مراجعه به 
دکتر پوست برای درمان بیماری های قلبی است. در ادامه 
به بررسی س��ه مورد از مهم ترین شرایطی می پردازیم که 

برای مشورت با وکیل باید در اولویت قرار بگیرند. 
1- توافقنامه سهامداران

یک وکیل می تواند در مورد امور مربوط به سهام شرکت 
و سایر توافقات به بنیان گذاران کمک کند. درواقع باید از 
وکیل بخواهید که با تنظیم شرایط و ضوابط، رابطه تجاری 
میان بنیان گذاران شرکت را تنظیم کند. شاید با خودتان 
فکر کنید اکنون همه چیز خوب است و هر شخص درآمد 
خودش را دارد پس نیازی به تنظیم چنین توافقنامه هایی 
نیست. زمانی که رابطه خوبی میان شرکای تجاری برقرار 
باش��د نیازی ب��ه اقدامات قانونی نیس��ت و تنظیم چنین 
توافقنامه هایی برای ش��رایطی در آینده اس��ت که ممکن 
است همه چیز به خوبی پیش نرود. اختالف های کوچک و 
بزرگ همیشه در یک محیط کار پیش خواهند آمد، مهم 

این است که قبل از وقوع، فکری برای آن کرده باشید. 
امور مرتبط ب��ا مدیریت، تصمیم گی��ری در مورد امور 
مهم ش��رکت، انتصاب و حذف مدیر، داوری، دادرس��ی و 
انجمن حل اختالف از جمله مواردی هستند که یک وکیل 
می تواند به آنها رسیدگی کند. شرکت هایی که در مراحل 
اولیه به فکر این موارد هستند هزینه کمتری را نسبت به 
شرکت هایی متحمل می شوند که در صورت بروز مشکل 
به دنبال راه حل هستند، زیرا برای اثبات توافقنامه هایی که 
میان خودشان بوده و ثبت قانونی نشده است باید هزینه 

اضافی پرداخت کنند. 
2- توافقنامه با فروشندگان و اشخاص ثالث

هم��کاری ب��ا فروش��ندگان و اش��خاص ثال��ث نیازمند 
توافقنامه ه��ای محرمان��ه برای محافظت از اس��رار تجاری 
و س��ایر اطالعات ش��رکت اس��ت. همچنین حق مالکیت، 
نسخه برداری و حقوق معنوی مرتبط با اختراعات از جمله 
موارد دیگری هستند که حتما باید با مشورت وکیل انجام 
شوند. شرکت هایی که برای تهیه چنین اسنادی به خدمات 
آنالین متکی هس��تند، مزایای مش��اوره در مورد نهاد را از 
دست می دهند، زیرا سطح پیچیدگی در تهیه توافقنامه های 
عملیاتی یا سهامداران دخیل است. همچنین امور مربوط به 
بیمه و ریسک های خرید چندین نوع بیمه از جمله مواردی 

هستند که توسط وکیل باید توضیح داده شوند. 
3- توافقنامه ها و قراردادهای استخدام و فرآیندها

می دانید که موفقیت یک شرکت به اعضای تیم یعنی به 
کارمندانی که استخدام می شوند بستگی دارد. یک وکیل 
خوب و باتجربه با تنظیم توافقنامه های اس��تخدام مانند 
مقررات عدم تقاضا، عدم رقابت و محرمانه بودن اطالعات 
می تواند ریسک های مدیریتی را کاهش دهد. سیاست ها 
و روش های استخدام، تعیین ش��رایط معافیت در مقابل 
شرایط غیر معافیت از محاسبات اضافه کاری و سایر امور 
مربوط به استخدام باید یک بار برای همیشه در نظر گرفته 
ش��وند تا کسب و کارها بتوانند بیش��ترین مقدار بازگشت 
سرمایه را داشته باشند. امروزه سایت های زیادی در مورد 
امور مرتبط به تأسیس ش��رکت به استارت آپ ها مشاوره 
می دهند. اما این مش��اوره ها بیشتر جنبه عمومی دارند و 
شرایط خاص کسب وکار را در نظر نمی گیرند. بهترین راه 
این اس��ت که از دوستان یا اعضای فامیل بخواهید وکیل 
مناسبی را معرفی کنند. وکیل نامناسب نه تنها مشکالت 
را حل نمی کند، بلکه ممکن اس��ت مش��کالت بیشتری 
نی��ز اضافه کند. پس برای جلوگی��ری از چنین اتفاقی، از 
ش��خصی کمک بگیرید که می دانید در این امور با تجربه 
است. در نهایت بهترین راه برای تشخیص وکیل مناسب 
این است که با چند نفر از آنها مالقات نزدیک داشته باشید 

و از این طریق آنها را مورد ارزیابی قرار دهید. 
FORBES /zoomit منبع

هموارهفهرستیازکارکنان
بخشهایمختلفشرکتداشته
باشیدودرآنتصویر،مشخصات

کلیوویژگیهایهرفردرا
ذکرکنید.باایناقدامشمابه
بهتریننحونسبتبهتیمکاری
خوداشرافخواهیدداشتکهدر
تصمیماتشماتأثیرگذارخواهدبود

مترجم: امیرآل علی
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اخبار

اهواز - ش�بنم قجاوند- با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق 
 و انرژی پنج پروژه پس��ت و خط در شهرس��تان باغملک به ارزش 
س��رمایه گ��ذاری 1000 میلی��ارد ریال افتتاح یا کلنگ زنی ش��د.  
هوش��نگ فالحتیان در خصوص این پروژه ها گف��ت: این پروژه ها 
شامل فاز اول پس��ت 132/400 کیلوولت باغملک،تکمیل و نصب 
ترانسفورماتور دوم پست 132/400 کیلوولت باغملک، نصب ترانس 
چهارم پست 33/132 کیلو ولت باغملک، احداث ورود و خروج خط 
400 کیلوول��ت امیدی��ه یک – کارون 3 در پس��ت 400 کیلوولت 
باغملک و احداث ورود و خروج خط 132 کیلوولت رامهرمز – ایذه 
در پست 400 کیلوولت باغملک هستند که در روز دوم سفر معاون 
وزیر نیرو به خوزس��تان عملیات اجرایی یا بهره برداری از آنها آغاز 
ش��ده اس��ت.وی در باره اهمیت اجرای این پروژه ها گفت: هدف از 
اجرای این پروژه ها توسعه زیرساخت شبکه برق در منطقه ، کاهش 
تلفات انتقال انرژی، افزایش ظرفیت و ضریب اطمینان شبکه، بهبود 
ولت��اژ، پایداری ش��بکه فوق توزیع ، کاهش خاموش��ی ها و کاهش 
بارگیری از پست های انتقال مجاور و تامین انرژی مشترکان جدید 
خانگی ، صنعتی، کش��اورزی و تجاری بوده است. فالحتیان اضافه 
 کرد: شهرس��تان باغملک این ظرفیت را دارد که با احداث و توسعه 
پست های جدید برق به قطب اقتصادی در منطقه تبدیل شود. وی 
اظهار داش��ت: امروزه برق به عنوان زیرساخت زیرساخت ها، الزمه 
توس��عه هر منطقه و عنصری تفکیک ناپذیر بر زندگی بش��ر است، 

بنابراین صنعت برق کش��ور توجه خاص��ی را به این منطقه مبذول 
کرده و برنامه ریزی هایی شده تا با انجام وظیفه بهتر نسبت به گذشته 
شهرستان های ایذه و باغملک در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرند. 
مع��اون وزیر نیرو در امور برق و انرژی ادامه داد: در همین راس��تا با 
پیگیری های نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی 
و مدیرعامل ش��رکت برق منطقه خوزس��تان، وزارت نیرو و شرکت 
توانی��ر وظیفه خود می داند بودج��ه الزم را بخش برق این منطقه 
اختص��اص دهد.  وی اضافه کرد: با بهره برداری از پروژه های این دو 
شهرس��تان راه اشتغال زایی و رونق بازار کار فراهم می شود. معاون 
وزیر نیرو در امور انرژی و برق بیان کرد: این قول را به مردم منطقه 
می دهیم که وزارت نیرو و صنعت برق کشور هر آنچه این منطقه در 
حوزه زیرس��اخت های برق نیاز داشته باشد را در حد استانداردهای 

جهانی فراهم خواهد کرد تا در آینده نه چندان دور هیچ مشکلی از 
لحاظ برق در جهت توسعه این دو شهرستان وجود نداشته باشد.  در 
 ادامه خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک درمراسم کلنگ زنی این 
پروژه ها از هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
و محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
 به خاطر توجه به شهرستان های محروم ایذه و باغملک در احداث 
پروژه های برق به عنوان زیر ساخت همه طرح های عمرانی قدردانی 
کرد و تالش های آنان را س��تود.  همچنین مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان نیز در مراسم کلنگ زنی و بهره برداری از این 
پ��روژه ها گفت: این پروژه ها می توانند به رونق اقتصادی منطقه و 
ایجاد اشتغال زایی کمک فراوانی بکنند. محمود دشت بزرگ افزود: 
کلیه مراحل طراحی و خدمات مهندس��ی پروژه های اشاره شده و 
همچنین س��اخت تجهیزات و اجرای عملیات توسط شرکت های 
داخلی انجام گرفته است. گفتنی است، در مراسم کلنگ زنی و افتتاح 
ای��ن پروژه ها خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک ، هاش��می زاده 
معاون عمرانی استاندار خوزستان، حجت االسالم حسینی امام جمعه 
ایذه، سمالی فرماندار ایذه و جمعی از مسئوالن استانی و محلی حضور 
داش��تند. شایان ذکر است ، هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در 
امور برق و انرژی در سفری دو روزه به خوزستان و با حضور مسئوالن 
استانی پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان را در شهرهای 

اهواز، ایذه و باغملک مورد کلنگ زنی و افتتاح قرار داد.

اصفهان - قاس�م اسد- رییس اتاق بازرگانی اصفهان بخشش 
جرایم بیمه تامین اجتماعی را اقدام ارزشمند از سوی سازمان تامین 
اجتماعی برش��مرد و گفت:در ش��رایطی که کارفرماها با مشکالت 
متع��ددی روبه رویند این قبیل بخش��ش نوعی تنفس ب��رای آنان 
ایجاد می کند.  سید عبدالوهاب سهل آبادی در دیدار هیات رییسه 
اتاق بازرگانی اصفهان با مدیرکل تامین اجتماعی اس��تان اصفهان 
افزود:تعامل س��ازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان در موضوع حق 
بیم��ه می تواند به بقا  و فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند.  وی 
تصری��ح کرد:هیچ کارفرمایی نمی خواه��د حق بیمه کارگرانش به 
تعویق بیفتد ولی شرایط اقتصادی و کاهش تقاضا باعث بروز مشکل 
برای وی شده است .  سهل آبادی  با اشاره به صنعتی بودن استان 
اصفهان و فعالیت بیش از 8 هزار  واحد تولیدی  گفت:در ش��رایط 
رکود اقتصادی اس��تان اصفهان بیشترین آسیب را دیده است و در 
این شرایط کارفرماها با چالش های بسیاری روبه رویند. رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان اضافه کرد:کاهش تقاضا و انباش��ت عرضه از یک 

طرف و بدهی بانکی،مالیات و بیمه  تامین اجتماعی و حقوق کارکنان 
از طرف دیگر فشار را بر کارفرماها بیشتر ساخته است . محمد گورابی 
مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان در این نشست گفت: سه 
جانبه گرایی بین کارگر،کارفرما و سازمان تامین اجتماعی می تواند 
عامل  تعادل بخش��ی فضای اقتصادی استان باشد.  وی از آمادگی 
اداره کل تامی��ن اجتماعی اس��تان اصفهان ب��رای تعامل با بخش 

خصوصی با هدف حل مسائل و مشکالت بیمه تامین اجتماعی خبر 
داد و گفت:با تعامل و برقراری رابطه برد – برد می توان بس��یاری از 
مش��کالت را برطرف کرد.  وی س��ازمان تامین اجتماعی را  امانت 
دار ح��ق بیمه کارگران و کارفرمایان دانس��ت و گف��ت:دوام و بقای 
سازمان تامین اجتماعی به تعامل سازنده با کارفرما و کارگران است 
. وی تاکید کرد:س��ازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق 
ماهیانه  به مستمری بگیران است و بایستی بتواند منابع و مصارف 
خود را متعادل س��ازد.   مصطفی رناسی نایب رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان در این دیدار خواستار پایان دخالت های  دولت در سازمان 
تامین اجتماعی شد و گفت:17 درصد بدهی دولت به سازمان تامین 
اجتماعی است که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت این بدهی ،بخش 
خصوصی تحت فش��ار برای معوقات س��ازمان قرار می گیرد . قاسم 
علی جباری عضو هیات رییس��ه اتاق بازرگانی اصفهان در این دیدار 
گفت:مشاغل سخت و زیان آور نوعی هیجان در محیط های کارگری 

ایجاد کرده است و کارفرماها را با  چالش روبه رو ساخته است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با حضور استاندار هرمزگان 
و نمایندگان مردم استان در مجلس شوراي اسالمي، عملیات اجرایي  
تصفیه خانه فاضالب استان شهرك پیامبر اعظم)ص( شهر بندرعباس 
آغاز شد. استاندار هرمزگان در این مراسم با تاکید بر ضرورت استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي عمراني، گفت: مدیران 
اس��تاني باید به دنبال جذب سرمایه گذاري بخش خصوصي  جهت 
اجراي پروژه ها باش��ند و معطل منابع مال��ي دولتي نمانند. فریدون 
همتي افزود: با توجه به توان اندك دولت در بخش منابع مالي، بایستي 
پیمانکاراني با توان مالی باال برای انجام س��ریع تر پروژه های عمرانی 
انتخاب ش��وند که بتوانند با منابع مالی خود پروژه ها را پیش ببرند. 
اس��تاندار هرمزگان تاکید کرد: احداث تصفیه خانه فاضالب شهرك 
پیامبر اعظم اقدامي مهم در راستاي تحقق مهمترین مطالبات مردم 
در حوزه بهداشت و س��المت است. همتي تصریح کرد: انتظار داریم 
پیمانکار این پ��روژه ضمن برنامه ریزي و مدیریت تامین منابع مالي 
 ب��ا تمام توان خود، تالش کند تا این پ��روژه در مدت زماني کمتر به 
بهره برداري برسد تا پروژه هاي وابسته به اتمام این پروژه نظیر استفاده 

از ظرفیت پساب تولیدي در فضاي سبز این شهرك نیز انجام شود.

هاشمي تختي: براي بخش خصوصي فرش قرمز 
پهن مي كنيم

در ادامه این مراس��م، رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در خانه 
مل��ت ضمن قدرداني از آبفاي هرم��زگان در اجراي این پروژه، اظهار 
داشت: مسئله مدیریت منابع آبي در کشور و به ویژه استان هرمزگان 
بسیار جدي است در نتیجه بایستي به جاي ریختن پساب تولیدي 
تصفیه خانه ها به دریا، از این ظرفیت بیشترین بهره را ببریم. حسین 
هاش��مي تختي افزود: مجمع نمایندگان استان از طریق کمیسیون 
مجلس تالش مي کند که اعتباري براي این مسئله تخصیص دهد.  

وي تاکید کرد: ما نمایندگان و مدیریت عالي استان در کنار مدیران 
اس��تاني هس��تیم ، از حضور بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي 

عمراني حمایت کرده و فرش قرمز براي آنان پهن مي کنیم.
قصمي: بهره برداري از پروژه تصفيه خانه فاضالب 

رودان تا پايان امسال
مدیرعام��ل آبفاي هرمزگان نیز با اش��اره به جزییات اجراي پروژه 
تصفیه خانه فاضالب ش��هرك پیامبر اعظم)ص( گف��ت: این پروژه، 
اولین تصفیه خانه فاضالب محلي در استان است که به روش هوادهی 
گسترده در دو فاز و با اعتبار پیش بیني شده 190 میلیارد ریال جهت 
فاز اول اجرایي ش��ده است. امین قصمي افزود:  ظرفیت فاز اول این 
تصفیه خانه 85 لیتر بر ثانیه است  که با اهداف؛ تفکیک و جداسازي 
عملیات تصفیه فاضالب شهرك پیامبر اعظم از تصفیه خانه فاضالب 
بندرعباس، ارتقاء شاخص هاي بهداشتي  و زیست محیطي شهرك و 
تامین آب مورد نیازي فضاي سبز این شهرك اجرایي شده است و طي 
دو سال آینده به بهره برداري مي رسد. وي همچنین از مراحل نهایي 
 پروژه تصفیه خانه فاضالب شهر رودان خبر داد و گفت: پیش بیني 

مي شود این پروژه تا پایان امسال به بهره برداري برسد.  

 ك�رج - خبرن�گار فرصت امروز- ش��هردار ک��رج از کاهش 
40 درصدی تخلفات س��اختمانی و ارتقای سطح کیفی ساخت و 
سازها در این کالنشهر طی سه ماهه گذشته سال جاری خبر داد.  
اصغر نصیری با بیان اینکه روند تخلف در س��اخت و س��از در کرج 
کاهش داشته است اظهار داشت: طی سه ماهه گذشته سال جاری، 
با همکاری معاونت خدمات شهر و اداره کل بازرسی شهرداری این 
کالنشهر، نظارت بر روند ساخت و سازها به گونه ای بوده که تخلفات 
در این بخش تا 40 درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. ش��هردار کرج 
 با بیان اینکه هیچ عذر و بهانه ای در ارتباط با س��اخت و س��ازهای 
غیر مجاز در ش��هر قابل توجیه نیس��ت، ادام��ه داد: فعاالن عرصه 
ساخت و ساز نباید از کیفیت ساخت و سازها با به کارگیری مصالح 
ساختمانی کم کیفیت و لحاظ نکردن استانداردها بکاهند، از طرفی 

مسئوالن ش��هرداری این کالنش��هر نیز موظف هستند با هرگونه 
ساخت غیر قانونی برخورد کنند و مانع از آن شوند. نصیری گفت: 
باید بدانیم سود حاصل از تخلفات ساختمانی به نفع هیچ شخصی 
نیس��ت و جان و مال مردم را نیز با خسارات جبران ناپذیری رو به 

رو می کند؛ بر این اس��اس شهرداری کرج در حیطه وظایف خود و 
با نظارت و گش��ت زنی های ش��بانه روزی به دنبال آن است تا این 
معضل را به حداقل ممکن برساند. وی یادآور شد: ارائه آموزش های 
الزم به ش��هروندان و سازندگان در راستای آگاهی به مقررات ملی 
ساختمان، رعایت ضوابط شهرسازی، ایمنی و آتش نشانی و مبلمان 
ش��هری در ساخت و س��ازها از عواملی است که تخلفات را در حد 
چشمگیری کاهش می دهد. شهردار کرج در پایان خاطر نشان کرد: 
این مجموعه به منظور ریشه کن کردن ساخت و سازهای غیر مجاز 
در حال تدوین الیحه و ارس��ال آن به شورای اسالمی شهر است تا 
نظارت بر س��اخت های شهری را به بخش خصوصی واگذار کند و 
شرکت هایی که واجد شرایط الزم هستند را بر اساس آیین نامه و 

شرح وظایف در این زمینه به کار گیرد.

 رشت- زينب قليپور - مهندس حمیدرضا عراقی، معاون وزیر و 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعالم این خبر، درباره برقراری مجدد 
هزینه آبونمان در قبوض گاز، اظهار داشت: بر اساس قانون، باید به مبلغ 
آبونمان در قبض های گاز، افزوده می ش��د؛ اما بر اساس تصمیم دولت و 
همچنین تصویب شورای اقتصاد، این مبلغ در قبض ها با همان رقم قبلی 
ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان 
باید پرداخت ش��ود.وی با بیان این که دیوان عدالت اداری در خصوص 
قطع دریافت هزینه آبونمان به درستی حکم داده بود، گفت: علت این 
امر آن بود که این موضوع باید از سوی شورای اقتصاد مطرح و تصویب 
می شد، نه سازمان هدفمندی یارانه ها؛ چراکه این سازمان اجازه تصویب 
یا لغوی درباره آبونمان را نداش��ت و دیوان عدالت اداری نیز به درستی 

نسبت به همین موضوع معترض بود، ولی شورای اقتصاد این حق را دارد 
و بر همین اساس، دریافت آبونمان دقیقاً از همان تاریخی که قطع شده 
بود، بار دیگر برقرار شد.معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به این که 
پرداخت آبونمان یک سرویس خدماتی برای سرویس و نگهداری، حفظ، 
امدادرسانی، مقاوم سازی، پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبکه 
گاز در سراسر کشور است، گفت: هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در 
هم��ه بخش های آب، برق و دیگر بخش ه��ای خدماتی نیز وجود دارد، 
بنابراین دوباره در ش��ورای اقتصادی مطرح و تصویب ش��د که دریافت 
آبونمان با عنوان »هزینه خدمات مس��تمر« ادامه داشته باشد.به گفته 
مهندس عراقی، اکنون همه مش��کالت قانونی ک��ه در زمینه دریافت 
آبونم��ان طی مدت اخیر پیش آمده بود، حل ش��ده و این مبلغ بدون 

تغییر به صورت قانونی در قبوض پابرجا مانده است؛ هرچند که قانوناً باید 
افزایش می یافت ولی تصمیم بر این شد که مبلغ افزایش نیابد.مدیرعامل 
شرکت ملی گاز با تاکید بر این که این هزینه تأثیری در اجرای پروژه های 
گازی ندارد، تصریح کرد: در خصوص پروژه ها، در قبض های گاز بخشی با 
عنوان عوارض گازرسانی درج شده که 20 درصد از آن در اختیار آموزش 
و پرورش جهت گازرسانی به مدارس و تأمین وسایل گرمایشی و ایمنی 
دانش آموزان قرار می گیرد و بقیه نیز صرف گازرسانی به روستاهای کشور 
می ش��ود، در صورتی که آبونمان خرج حفظ و نگهداری خطوط انتقال 
و ش��بکه های موجود می شود.وی در ادامه اظهار داشت: این مبلغ به ما 
کمک می کند تا بتوانیم هم در زمینه کنتورهای هوش��مند، گام های 

مثبتی برداریم و هم خطوط انتقال گاز را مقاوم سازی کنیم.

با حضور معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی

هزارمیلیاردریالپروژهدرشهرستانباغملکافتتاحیاکنگزنیشد

سهل آبادی در ديدار  با مدير كل تامين اجتماعی استان اصفهان:

در شرايط ركود اقتصادی بخشش جرايم تامين اجتماعی  به فعاليت  واحدهای توليدی كمک می كند 

با حضور استاندار هرمزگان

عمليات اجرايي تصفيه خانه فاضالب شهرك پيامبر اعظم)ص( آغاز شد

شهردار كرج: تخلفات ساختمانی در كرج 40 درصد كاهش يافت

مديرعامل شركت ملی گاز ايران در خصوص آبونمان خبر داد

تصويب دريافت هزينه »خدمات مستمر«، بدون افزايش قيمت در شورای اقتصاد 

معاون بهداشتی وزارت بهداشت در جمع مديران ستادی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:
به طور متوسط در كشور به ازای هر ۲0 هزار و ۷00 نفر يک پزشک عمومی وجود دارد

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشتی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی  در نشست با جمعی از مدیران ستادی 
دانشگاه علوم پزشکي مازندران با بیان اینکه هدف پزشک خانواده بهبود اقتصاد 
سالمت، دسترسي آسان به خدمات با کیفیت و ارتقاي شاخص هاي سالمت 
مي باشد، اظهار کرد: به طور متوسط در کشور به ازای هر 20 هزار و 700 نفر 
یک پزشک عمومی وجود دارد. وی با بیان اینکه طرح پزشک خانواده باید سطوح یک، دو و سه را پوشش دهد، گفت: برای اجرایی 
شدن طرح پزشک خانواده گسترش پرونده الکترونیک الزامی است. معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 
با بیان اینکه کارهای خوبی در حوزه بهداشت انجام شده است، افزود: با توجه به اقدامات صورت گرفته در سطح یک باید برنامه ریزی 
اساسي در سطوح دو و سه نیز انجام شود. دکتر رئیسی با اعالم اینکه بیمه ها 15 هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار هستند، 
بیان کرد: با توجه به اعتبار پیش بینی شده براي بیمه ها در سال 97 فقط براي بیمه سالمت حدود 10 هزار میلیارد تومان کسري 
اعتبار وجود دارد که باید براي این موضوع برنامه ریزي  و اصالحات الزم  در بودجه پیشنهادي انجام شود. وی با اشاره به اینکه 50 
درصد زنان باردار به پزشک خانواده و مراقبین سالمت مراجعه نمی کنند، گفت: بسیاری از افراد به متخصصین مراجعه می کنند که 
باید سطوح دو و سه نظام ارجاع را فعال کنیم. معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به احداث بیمارستان های 
20 و 35 تخت خوابی اشاره کردو افزود: ما نیاز مردم را بد ترجمه کردیم و به دلیل فشار برخی از مسئولین متاسفانه بیمارستان هاي 

کوچک ساخته شد در حالي که بسیاري از این نوع خدمات را مي توان در کلینیک ها ارائه کرد. 

كسب رتبه دوم شركت توزيع نيروی برق استان گلستان در ارزيابی 
عملکردكشوری شركت توانير

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان درارزیابی عملکرد کشوری شرکت توانیر در بین 54 
شرکت توزیع نیروی برق و برق منطقه ای موفق به کسب رتبه دوم گردید .به گزارش اعالمی از سوی شرکت مادرتخصصی توانیر، 
 در ارزیابی عملکرد کش��وری که با حضور 54 ش��رکت توزیع نیروی برق و برق منطقه ای سراسر کشور در 6 برنامه و 34 محور در
شاخص های عمومی و با 3 محور در شاخص اختصاصی با مجموع 2000 امتیاز انجام شد، توزیع برق گلستان با کسب 950/96 امتیاز 
در شاخص های عمومی و 975 امتیاز درشاخص های اختصاصی و با مجموع 1925/96 امتیاز حائز رتبه دوم گردید.مهندس نصیری 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان ، درپی کسب این موفقیت پیامی برای کارکنان ارسال نموده اند :” کسب رتبه 
دوم کشوری در ارزیابی عملکرد شرکت توانیر دربین 54 شرکت توزیع نیروی برق و برق منطقه ای کشور ، برگی دیگر برافتخارات 
شما عزیزان افزود. ضمن خداقوت به همکاران پرتالش و صدیق ، کسب رتبه دوم کشوری پس از موفقیت و کسب رتبه اول استانی 
جشنواره شهید رجایی ، نشان از همت و درایت جمعی شما عزیزان می باشد.این موفقیت نتیجه تالش و همت بی منت و شبانه روزی 
شما همکاران و مشارکت فعال درعرصه ارائه خدمات مطلوب به مردم شریف استان است.بدینوسیله از همکاران پرتالش، صدیق و 
خستگی ناپذیر خود در توزیع برق استان گلستان تقدیر و تشکر می نمایم.امیدوارم با دستیابی مستمر به موفقیت ها و کسب امتیاز 
در سطح استانی و کشوری درجهت نیل به اهداف عالیه شرکت و صنعت برق کشور در ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مردم 

شریف استان گلستان، قدمهای بلند تری برداریم. "

تقدير از رانندگان و راهداران نمونه گلستانی همزمان با هفته حمل و نقل و راهداری
 گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز- فعاالن، رانندگان و راهداران نمونه، بازنشس��ته و ایثارگ��ر اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گلستان طی مراسمی همزمان با هفته حمل و نقل،رانندگان و راهداری و در حضور نمایندگان مجلس و شماری از مدیران 
کل دستگاههای اجرایی استان، تجلیل شدند.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، 
"مهدی میقانی"مدیرکل این دستگاه اجرایی با قدردانی از تالش و همت این عزیزان در این مراسم، گفت: امروزه اهمیت حمل و 
نقل و راهداری و تاثیر این دو بخش در فرآیند توسعه عمومی کشور بر کسی پوشیده نیست.به گفته وی، ارائه خدمات خوب از سوی 
فعالین حمل و نقل جاده ای و راهداران بعنوان نگهدار سرمایه عظیم راههای کشور، موقعی اثربخش است که با مشارکت اجتماعی 
همه اقشار مردم همراه باشد.میقانی ادامه داد: این مشارکت و اهمیت را می توان در تلفات جاده ای و ایمنی عبور و مرور مورد تاکید 
قرار داد.نماینده مردم مینودشت، گالیکش، کالله و مراوه تپه و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی نیز، تقدیر از فعاالن این 
دو بخش را، باعث ایجاد و افزایش انگیزه و روحیه مسئوالن و زحمتکشان این بخش ها دانست."شهرام کوسه غراوی" افزود: با وجود 
کم و کاستی های موجود در حوزه قانونگذاری، برای تصویب مصوباتی در این حوزه، نیازمند استفاده از نظرات اقشار مختلف این بخش 
ها هستیم.وی، نوسازی ناوگان فرسوده، مدیریت حوزه حمل و نقل و استفاده از ظرفیت های موجود با توجه به کمبود منابع عمرانی 

سال جاری و فرهنگ سازی و آموزش را از مهمترین مسائل این بخش ها بیان کرد.

مديركل راهداری استان مركزی: 
ساالنه 1۶ ميليون تن كاال از استان مركزی جابه جا می شود 

اراك - مينو رس�تمی - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی گفت: ساالنه 16 میلیون تن کاال از مبدا استان مرکزی توسط راهداری 
جابه جا می ش��ود.  علی زندی فر در مراس��م گرامیداش��ت هفته حمل و نقل، 
رانندگان و راهداری که در  اراك برگزار شد اظهار داشت: کار راهداری و حمل 
و نقل معموال افتتاحیه خیلی کم دارد اما در خدماتی که داریم اگر یک لحظه 
غفلت شود تبعات بدی هم برای خود ما و هم برای استان دارد، برای مثال ما 
درحال حاضر برای برف روبی زمستانی آماده هستیم در همین حال باید مقدمات سفرهای نوروزی را فراهم کنیم و بعد از نوروز هم 
باید جاده ها را اصالح کنیم و برای سفرهای تابستانی آماده کنیم. وی افزود: 6 هزار و 300 کیلومتر راه در استان داریم که چهار هزار 
و 400 کیلومتر آن راه روستایی بوده و مابقی راه اصلی، شریانی، آزادراه و بزرگ راه هستند، بودجه ای که ساالنه برای نگهداری راه های 
استان تزریق می شود درمجموع با بودجه های ملی و استانی 80 میلیارد تومان است که گاها 30 تا 35 درصد و درنهایت خیلی که 
لطف شود در چند سال اخیر 45 درصد تخصیص شده و نزدیک 15 میلیارد تومان هزینه نگهداری سرمایه  راه های مان است. مدیرکل 
راهداری و حمل و نقل استان مرکزی تصریح کرد: یک بخشنامه بین المللی و قانون بین المللی وجود دارد که می گوید هر راهی که 
ساخته و تحویل می شود به بهره برداران در سال نخست یک تا سه درصد هزینه ساخت را برای نگهداری راه بدهند متاسفانه حتی 
یک دهم درصد از آن یک درصد را هم نداریم و باید ساالنه با توجه به اینکه سن راه هایمان باال است گاهی اوقات مجبور هستیم که 
تا 50 درصد هزینه ساخت راه را برای نگهداری آن هزینه کنیم اما بودجه ما یک درصد هم نیست. زندی فر بیان کرد: متاسفانه بودجه 
ما یک درصد هم نیست و اگر بخواهیم براساس آن قانون عمل کنیم باید ساالنه یک هزار و 500 میلیارد تومان برای نگهداری راه های 
استان هزینه کنیم که متاسفانه بسیار کم است، حتی اگر200 میلیارد تومان هم بودجه برای راه ها داشته باشیم می توانیم یک شکل 

قابل قبولی برای بهره برداران فراهم کنیم.

معاون برنامه ريزی و اداری مالی فرمانداری مالرد خبرداد
پرداخت ۲ هزار و ۷00 فقره تسهيالت ازدواج به زوج های مالردی

 شهرس�تان مالرد- مژگان عليقارداش�ی - آقامعلی س��لطانی معاون 
برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان مالرد در جلسه شورای بانکها 
که با حضور جمعی از مس��ئولین دس��تگاه های امدادی ، خدماتی و دولتی، 
جانش��ین فرماندهی انتظامی شهرستان، نمایندگان شوراهای شهر و روستا و 
جمعی از روسای بانکها و قرض الحسنه های این شهرستان برگزار شد با اشاره 
بر تاکید دولت بر پرداخت فوری وام های ازدواج در کوتاه ترین زمان گفت:  از 
ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و 700 فقره تسهیالت ازدواج به زوج های مالردی پرداخت شده است. سلطانی افزود: ازروسای 
 بانکهای سطح شهرستان می خواهیم در اخذ ضامن برای وام های ازدواج و خود اشتغالی نهایت همکاری و ضمانت های ممکن را با 
وام گیرندگان داشته باشند. معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان مالرد در ادامه با اشاره به قانون بخشودگی بانکها در برنامه ششم 
اظهارداش��ت : روس��ای بانک های عامل  بخشودگی سود برای مانده مطالبات تسهیالت اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت برای 
حوادث غیرمترقبه، مسکن روستایی و مانده مطالبات آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه را مدنظر قرار داد. ارائه خدمات بانکی 
به نابینایان، ایثارگران و افراد کم توان و همچنین نصب دستگاه های خود پرداز با تائید پلیس پیشگیری از دیگر خواسته های معاون 

برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شهرستان مالرد از روسای بانکی در این جلسه بود.  

مجری طرح های مديريت پست شركت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
افزايش ظرفيت پست 13۲ كيلو ولت دهدشت در آينده نزديک 

اهواز - شبنم قجاوند- مجری طرح های مدیریت پست معاونت طرح های توسعه شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: ظرفیت 
 پس��ت 132 کیلو ولت دهدش��ت در استان کهگیلویه و بویراحمد با نصب یک ترانس جدید ) T3 ( افزایش یافت. علیرضا مهرعلی 
نجفی زاده اظهار کرد: هدف از انجام این پروژه افزایش پایداری شبکه، ایجاد ظرفیت مناسب، کاهش خاموشی مشترکان خانگی و صنایع 
در نواحی تحت پوشش است. وی ادامه داد: این پروژه با ارزش سرمایه گذاری 35 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای 

خوزستان در ابتدای بهمن ماه سال گذشته توسط متخصصان داخلی شروع و در فروردین 97 به پایان می رسد.



وقتی که ش��ما ش��روع ب��ه فعالیت در ش��بکه های 
اجتماعی می کنید، به چه چیزی فکر می کنید؟ 
- چگونه به بیش از ۲۰۰۰۰ طرفدار برسید؟ 

- شاید هم به زیر ۱۰۰۰ طرفدار فکر می کنید؟ 
به هرحال س��ریعا مسیر فکری خود را تغییر دهید، 
البته طرفداران پارامترهای هدف ش��ما هس��تند، ولی 
هدف ش��ما چیزی فرات��ر از اینهاس��ت و موفقیت در 
ش��بکه های اجتماعی تعداد طرفداران ش��ما نیس��ت، 
بلکه ماندگار ش��دن ش��ما مهم تر از این اعداد اس��ت، 
پس دس��ت از شماردن بردارید و به این فکر کنید که 
چه تعدادی از دنبال کننده های ش��ما در مطالب شما 

مشارکت می کنند. 
وقتی مشتریان ش��ما شروع به مشارکت می کنند و 
محتوا و مطالب ش��ما را گسترش می دهند شما موفق 
به وس��عت دادن نام برند خود در شبکه های اجتماعی 
ش��ده اید و این موضوع به خودی خود طرفداران شما 

را افزایش می دهد. 
یک مثال 

بر فرض که یک ش��رکت کوچ��ک با ۱۰ کارمند در 
یک شبکه اجتماعی ۱۰۰۰ طرفدار دارد که ۱۹۰ نفر 
از آنه��ا در صفحه مربوطه فعال هس��تند، حال همین 
ش��رکت در حالتی دیگ��ر ۵۰۰ طرفدار دارد و ۹۵ نفر 
فعال در صفحه ش��رکت. حال به نظر ش��ما رسیدگی 
به کدام گروه راحت تر اس��ت؟ مس��لما شما هم با من 
موافقی��د که گ��روه کوچک ت��ر را با هزین��ه و نیروی 
کمتری می توان خوراک داد و زیر نظرش��ان گرفت با 
این اصل که هر دو گروه قرار است یک کار کنند و آن 
انتشار محتوای شماس��ت با این تفاوت که در دومین 

مثال بهره وری و اثربخشی شما بیشتر است. 
قدرت یک نفر

به یاد داشته باشید که در شبکه های اجتماعی فقط 
ی��ک نفر می توان��د کاری را انجام دهد که قرار اس��ت 

صدها نفر انجام دهند. ممکن است فقط با یک نوشته 
در مورد ش��رکت ش��ما توس��ط یک نفر و پیوستن و 
مشارکت دیگران به آن دروازه ای را برای شما بگشاید 
که ش��اید صدها نفر نتوانسته باش��ند این کار را برای 

شما انجام دهند. 
جلب طرفدار

 معموال وقت��ی طرفداران به یک صفحه می پیوندند 
که چیزی متفاوت باش��د. حال پیشنهاد این است که 
ش��روع کنید به ایجاد محتوا و هرچه بیش��تر این کار 
را انج��ام دهی��د تا متوجه ش��وید کدام مطالب ش��ما 
بیشترین طرفدار را دارد و بدین ترتیب شما به زودی 
س��بک خود را بهبود می دهید و طرفداران تان بیشتر 
می شود و این راهی است که در آخر باید به این ختم 
ش��ود که فروش ش��ما باال رود و نه اینکه هزینه های 

شما افرایش یابد. 
imarketor :منبع

موفقیت در شبکه های اجتماعی چیست؟ 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 875 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: هر انسانی ممکن اس��ت دچار این 
بی تفاوتی ش��ود. مهم اس��ت که ریش��ه این بی تفاوتی ها را 
بیابید. وضعیت شرکت و کارمندان تان و رابطه بین خودتان 
با شرکت تان و کارمندان تان را مرور کنید. خودتان را جای 
کارمن��دان بگذارید و ببینید دلیلی وجود دارد که نس��بت 
به کس��ب وکار شما وفادار و متعهد باش��ند. آیا کار خاصی 
انجام داده یا می دهید که آنها را دلگرم کند؟ در بس��یاری 

از مواقع مدیران فقط در ازای کاری که کارمندان برای آنها 
انجام می دهند دستمزد پرداخت و تصور می کنند این برای 
وفاداری، تعهد و انجام دقیق و خالصانه کارها کافی اس��ت. 
در صورتی که در اغلب م��وارد ویژگی های اخالقی مدیران، 
محیط کاری، توجه ویژه به خواس��ته های روحی و عاطفی 
کارمن��دان و... می تواند به اندازه همان حقوق مهم باش��د. 
توصیه می کنیم محیط کاری شرکت را دستخوش تغییر و 
نشاط را با روش های مختلف به آن تزریق کنید. برای مثال 
ایجاد یک ات��اق بازی، برگزاری تورهای یک روزه به همراه 
خانواده و به خرج ش��رکت، اهدای جایزه به کارمندان برتر 

در مراس��م مفرح و... می تواند ش��ور و نشاط و هیجان را به 
ش��رکت شما بیاورد و این یک گام بلند در افزایش وفاداری 

کارمندان است. 
دوم آنکه س��عی کنید کارمندان  را در س��ود شرکت سهیم 
کنید. افراد اگر بدانند که فعالیت آنها دیده می ش��ود و نتیجه 
تالش بیش��تر آنها منجر به افزایش درآمد شرکت و در نتیجه 
س��ود خود آنها می شود، بهتر کار خواهند کرد. یک شیوه نامه 
بنویسید که طی آن کارمندان با معیارهای روشن و مشخص 
در سود سهیم باشند و آن را به صورت رسمی به اطالع همه 

برسانید.

 افزایش تعهد کارمندان
 به اهداف شرکت 

پرس�ش: صاحب کس�ب وکاری با بیش از 10 س�ال سابقه هستم. چند وقتی اس�ت به این نتیجه رسیده ام که کارمندان 
شرکت دچار بی تفاوتی شده اند و به اهداف شرکت پایبند نیستند. چطور می توانم تعهد آنها را به اهداف شرکت افزایش 

بدهم؟
کلینیککسبوکار

خودتان را درگیر پیدا کردن شغل 
ایده آل نکنید! 

پیدا کردن ش��غل ایده آل بیش��تر از اینکه به مدرک و 
مهارت نیاز داشته باشد تا حدود زیادی مستلزم گذشت 

زمان است. 
س��ایت عموم��ی  رواب��ط  مدی��ر  الرس��ن،  بریتن��ی 
entrepreneur  است. در این مطلب از زبان الرسن به 
بیان این موضوع پرداخته می شود که گاهی شغل ایده آل 
ما در یک لحظه پیدا نمی شود، بلکه برای رسیدن به آن 
باید مس��یری را طی کنیم. به گزارش زومیت، الرس��ن 

تجربه خود را این گونه بیان می کند: 
من خیلی خوش شانس بودم که توانستم پس از پایان 
دانشگاه، شغل مناسب خودم را پیدا کنم. به این ترتیب، 
ب��ه عنوان یک دبیر مطبوعاتی برای یک عضو برجس��ته 
کنگ��ره ایاالت متحده آغ��از به کار ک��ردم. در آن زمان 
فکر می کردم که مدت کوتاهی در این جایگاه هس��تم تا 

زمانی که موقعیت بهتری پیدا کنم. 
چند ماه بعد از تمام کردن دانشگاه درس جدیدی یاد 
گرفتم که هنوز ه��م به آن اعتقاد دارم: فرصت ها به طور 
معمول زاییده ضرورت ها هس��تند. پ��س از مدتی مدیر 
ارتباط��ات تصمیم گرفت که کار خود را ترک کند و من 
کار او را هم انجام می دادم. در طول مدتی که سازمان به 
دنبال ف��رد جایگزین مدیر ارتباطات بود، کنگره تصمیم 
گرفت جایگاه من را ارتقا دهد. به این ترتیب، ش��ش ماه 
بعد از تمام کردن دانش��گاه، م��ن مدیر ارتباطات کنگره 

بودم! 
گاهی اوقات ماجرا به همین خوبی و خوش��ی نیس��ت 
و فش��ار زیادی ب��ه افراد می آید تا بتوانن��د پس از پایان 
دوران تحصیل شان ش��غل مناسب خود را پیدا کنند. به 
نظر م��ن، این ترس پس از آنکه ش��غل خود را هم پیدا 
می کنید، وجود دارد. چراکه اغلب احس��اس می کنید که 
شغل انتخابی شما باید در یک برنامه کامل بلندمدت هم 
قابل توجیه باشد، درحالی که این باور درست نیست. در 
ادامه به بیان دالیلی خواهم پرداخت که عنوان می کنند 
ش��غل هایی که انتخاب می کنید لزوما شغل ایده آل شما 

نخواهند بود. 

پیدا کردن شغل رویایی زمان می خواهد
درست است! پیدا کردن شغل رویایی زمان می خواهد. 
چ��ون این حقیق��ت که بفهمید در چ��ه زمینه ای خوب 
عمل خواهید کرد، نیاز به زمان دارد. ضمن اینکه ممکن 
اس��ت با گذر زمان، نظر ش��ما هم تغییر کن��د. بارها در 
جلس��ه های مصاحبه کاری از فارغ التحصیالن این سؤال 

را پرسیده ام.
 س��ؤال من این بود که در چه زمینه ای خوب هستند 
و جواب ه��ای آنها تجربه ه��ای زیادی را بی��ان می کند. 
صادقان��ه بگویم، هیچ کس تا زمانی ک��ه وارد محیط کار 
نشود، نمی داند که چه سودآوری و نتایج مثبتی را برای 

سازمان یا مجموعه اش رقم خواهد زد. 
در پاس��خ های فارغ التحصیالنی که اس��تخدام شده اند 
نکت��ه جالبی وجود داش��ت. آنها پاس��خ مبهمی به این 
س��ؤال داش��تند، اما واضح بود که مش��تاق کش��ف آن 
هس��تند! به عنوان یک مدیر به اس��تخدام افرادی عالقه 
دارم ک��ه یادگیری خود را متوقف نمی کنند و کنجکاوی 
و اش��تیاق خود را حفظ کرده اند. به نظر من این ویژگی 
بسیار مهم تر از مهارت های فهرست شده در رزومه است. 
این نکته را به خاطر بسپارید که بسیاری مواقع ممکن 
است بدانید چه کاری را دوست دارید و از انجامش لذت 
می برید، اما احتمال تغیی��ر این عالقه مندی وجود دارد. 
اگر نمی خواهید در مس��یر شغلی خود دچار رکود شوید، 
ب��ه این فکر نکنید که در چه کاری خوب هس��تید، بلکه 
بیش��تر به این فکر کنید ک��ه در جایگاه فعلی تا چه حد 
می توانی��د ارزش آفرینی کنید. با این حال، هماهنگی هر 
دوی این موارد )در چه کاری خوب بودن و در چه کاری 
س��ودآوری داشتن( به شما نش��ان می دهد که در مسیر 

درست قرار گرفته اید.
 

بیشتر از عنوان شغل به فرصت شغلی توجه کنید
من تا به حال در ش��رکت هایی کار کردم که در ظاهر 
جایگاه ش��غلی موجود در آنها از قابلیت های من پایین تر 
بود، اما در نهایت نوعی فرصت ش��غلی برایم فراهم کرد. 
گاه��ی اوق��ات کار کردن در محیطی که امکان رش��د و 
توس��عه وجود داش��ته باش��د مهم تر از عنوان شعلی به 
خصوصی است که در آن مشغول به کار می شوید. وقتی 
تصمیم گرفتم که خیلی به عن��وان کاری اهمیت ندهم 
و بیش��تر پتانسیل شرکت برای رشد را مدنظر قرار دهم، 

گزینه های بیشتری پیش رو داشتم. 
باره��ا و باره��ا، متوجه ش��ده ام ک��ه تمرکز ب��ر آنچه 
می توان��م از یک نقش جدید یاد بگیرم بس��یار مهم تر از 
عنوان ش��غلی من اس��ت. بنابراین اجازه ندهید که یک 
عن��وان بی خاصیت ش��غلی مان��ع از کار کردن ش��ما در 

مجموعه های عالی شود. 

شغل شما ارتباطی به حرف دیگران ندارد
نکته پایانی آنکه کار ش��ما در مورد شخص شما است. 
گاهی اوقات ممکن اس��ت ش��غل یا صنعت��ی که در آن 
مش��غول به کار هس��تید از نظر دیگران چندان مناسب 
و قابل درک نباش��د، بنابراین شغل خود را بر این اساس 
انتخاب کنید که انجام چه کاری برای ش��ما بیش��ترین 
معنا را دارد و به مش��اوره های ناخواس��ته  یا انتخاب های 

سنتی بهایی ندهید. 
وقت��ی در خص��وص مس��یر حرف��ه ای خ��ود تصمیم 
می گیرید، بیش��تر از آنکه به مسیر ایده آل تمرکز کنید، 
مسیر درس��ت را در نظر بگیرید. مسیرهای شغلی مانند 
گذش��ته چندان خطی و قابل پیش بینی نیستند. وقتی 
در اولین ش��غل خود مشغول به کار شدم، فکرش را هم 
نمی کردم که روزی در این جایگاه کار کنم، ضمن اینکه 

رویاهای ما هم در حال تغییر هستند. 
ENTREPRENEUR :منبع

 ستاره ایوبی
کارشناس ارشد حقوق
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مسیر موفقیت

دعوای سهامداران به نمایندگی 
شرکت

 در همه دعواهایی که یک طرف آن ش��رکت ها )اش��خاص 
حقوقی( هس��تند، چه خواهان دعوا باش��ند و چه خوانده آن 
دعوا، صرفا مدیران شرکت به نمایندگی از آن می توانند اقامه 
دع��وا کنند. به نظرم رس��ید اگر این مطل��ب را در قالب یک 
پرون��ده حقوقی که در تاری��خ ۳۰ /۲/ ۹۲ در دادگاه عمومی 
حقوقی تهران مطرح شد، توضیح دهم، بیشتر می تواند مفید 
واقع ش��ود. به گزارشisfahanplus ، ماجرا از این قرار بوده 
که یک ش��رکت از عالم��ت تجاری که ش��رکت»الف« از آن 
استفاده می کرده و آن را به ثبت رسانده بوده استفاده می کند 
و آن را در اداره مالکیت صنعتی ثبت هم می کند. بعد از اینکه 
س��هامداران آن متوجه ماجرا می شوند، تصمیم می گیرند که 
اق��دام به طرح دعوا کنن��د و از دادگاه می خواهند که عالمت 
تجاری ش��رکت »ب« مطابق مق��ررات قانون ثبت اختراعات، 
طرح های صنعتی و عالئم تجاری ابطال شود، اما با کمال تاسف 
دادگاه قرار رد دعوای ایشان را صادر کرد. نکته مهم: وقتی یک 
شرکت به ثبت می رسد، آن شرکت شخصیت حقوقی مستقل 
از اعضای خودش پیدا می کند. ش��رکت هر قالبی که داش��ته 
باشد )سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی و…( به 
هر صورت مس��تقل از سهامداران یا شرکا، شخصیت حقوقی 
دارد و این شخصیت حقوقی به وسیله مدیرانش اداره می شود. 
به بیان دیگر اگر ما یک ش��رکت ثبت کنیم و متوجه ش��ویم 
ک��ه حقوق مادی یا معنوی آن مورد تضییع قرار گرفته، مثال 
از نام شرکت استفاده می شود، یا برند آن توسط دیگری مورد 
بهره برداری قرار گرفته، یا بدهکاران ش��رکت، طلب های خود 
را پرداخ��ت نمی کنند، در همه این موارد هرچند ما به عنوان 
سهامدار یا شریک شرکت، از اقدامات شرکت نفع می بریم، اما 

به لحاظ قانونی حقی برای اقامه دعوا نداریم! 
پس راهکار چیست؟ 

موضوع باید به مدیران ش��رکت اطالع داده ش��ود تا ایشان 
نس��بت به طرح دعوای مدنی یا شکایت کیفری اقدامات الزم 

را انجام دهند. 
نکت��ه ۱: در برخ��ی م��وارد خیلی اس��تثنا ممکن اس��ت 
قانونگذاران به س��هامداران اجازه طرح دعوا بدهند. این گونه 
موارد در قانون ذکر شده اند، اما اصل کلی این است که دعاوی 

باید از طریق مدیران شرکت ها پیگیری شود.

فروش کتاب های دست دوم
نام استارت آپ: کتاب باز

ketab-baz. ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: بخونیم، بفروشیم! 
توضیح بیشتر: 

بخونیم، بفروش��یم!  شعار اصلی وب س��ایت کتاب باز 
اس��ت، چراک��ه از این پس کتاب هایی که چندس��اله در 
قفسه یا زیر تخت بدون استفاده خاک می خورند و دیگر 
نیازی به  آنها ندارید در سایت کتاب باز  آنها را بفروشید. 
اگر با اس��تادی درس��ی را قبال پاس کرده اید )تنظیم 
خانواده، اندیشه، ریاضی، فیزیک و…( و کتاب آن درس 
هنوز فضای اتاق را اش��غال کرده، آن را در سایت ارسال 
کنی��د و فق��ط لینک کت��اب را در گروه ه��ا یا خصوصی 

دوستان تان بگذارید. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بازاریابی خالق
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